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GİRİŞ 

Bir Kitabın Doğuşu 

Bu kitabın konusu, ilk olarak Napoleon 
Hill’in öğrencilerinden birinin zihninde 
şekillendi. On beş ciltlik Başarı İlkeleri 

kitabının 1928 yılında yayımlanmasından sonra 
yazar, öğrencileriyle ‘birebir görüşmeler’ ya da gü-
nümüzde ‘yaratıcılık seansı’ dediğimiz toplantılar 
gerçekleştirdi.

Öğrencilerinden birinin söyledikleri Hill için 
özellikle aydınlatıcı oldu. Hill, “Kız öğrencim, 
ofisime girdikten on beş dakika sonra ‘beyin 
gücü’ ilkelerine konsantre olarak düşünmeye baş-
ladı,” diye yazdı. “Bunun sonucunda öğrencimin 
aklına bir sürü fikir geldi.” diye yazısına devam 
etti. Kırk tane fikir not aldı ve ilk sırada şu vardı: 
“Başarı ilkeleri felsefesini, düşük bir maliyetle su-
nabilmek adına tek bir cilt olacak biçimde kısal-
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tarak yeniden yazın. Böylece aksi takdirde hiçbir 
zaman bu başarı felsefesinden faydalanamayacak 
yüz binlerce öğrenciye ulaşsın.” Bahsi geçen baskı, 
Hill’in 1930’da yayımlanan Başarının Sihirli Mer-
diveni kitabı oldu.

Elinizdeki sadeleştirilmiş klasikte, ustanın ori-
jinal çalışmasındaki önemli noktalara değinilerek 
tek bir kitapta on yedi ilkenin tamamı sunuluyor. 
Orijinal basımın anafikrini elimden geldiğince 
korumaya gayret ettim ve bu çalışmayı size sade-
ce sadeleştirilmiş olarak değil, herhangi bir içerik 
kaybına uğratmadan ulaştırıyorum. Bu kitap, 
Hill’in fikirlerini gözler önüne seren bir rehberdir.

Başarının Sihirli Merdiveni’nde yer alan -be-
nim de özet metinde yer verdiğim- konulardan 
biri de Hill’in ‘cinsel enerji’nin yaratıcılık ve 
başarı açısından itici bir güç olarak nasıl kulla-
nılacağına dair teorisidir. Bu konuda gerçekten 
cesurca yazmıştır. Hill bütün kitaplarında cinsel 
dürtünün, ‘bireyin bedeninde yaşamın yaratıcı 
gücünün aktığı hissi’ olduğuna değinir. Bu dürtü, 
fiziksel yönü bir kenara bırakılarak başarıya doğru 
yönlendirilebilirse mükemmel hatta dâhice eserler-
le sonuçlanabilir. Kısacası bu teknik; kişinin, cin-
sel dürtüsünün yerine başka bir amaç veya arzu 
koyarak yaratıcı enerjisini bu yöne aktarmasını 
gerektirir. Hill, fiziksel anlamda cinsel dürtüyü 
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bastırmayı veya inkâr etmeyi kastetmez, cinsel te-
masın terapötik değerinin altını çizer. Hill, hem 
zihinsel hem de diğer amaçlar için okuyucuyu, 
cinsel enerjisini yeniden yönlendirme gerekliliği-
ni anlayan bir tür simyacı olmaya teşvik eder.

Hill, cinsel dürtüyü ifade etme isteğinin bel-
ki de tüm güdüler arasında en baskını olduğuna 
dikkat çeker çünkü cinsellik, yaşamın kendini 
kopyalama dürtüsüdür. Bazı insanların; büyük 
icatlara, bireysel veya ticari başarılara bir partne-
re kur yapma ya da onu memnun etme niyetiyle 
-belki bunu yaptıklarının kendileri bile farkında 
olmadan- ulaştıklarını gözlemler. Bu kısa metin, 
burada anlatılan ilkeleri kendi başınıza deneyebil-
meniz için yeterli bilgiyi sunmaktadır.

Başarının Sihirli Merdiveni’nde, Hill’in tüm 
fikirlerinin kısa olsa da eksiksiz bir özetini bu-
lacaksınız. Bu kitap, başarıya ulaşma konusunu 
merak edenler için harika bir başlangıç noktası ve 
konuya hâkim kişiler için de iyi bir tekrar olacak-
tır. Başarının Sihirli Merdiveni, Hill’in vizyonuna 
dair fikir verir. Kitabın, fikirlerinizi gerçekleştirme 
konusunda sizi motive etmesini temenni ederim.

-Mitch Horowitz



Başarı, başkalarının haklarını ihlal etmeden istediğini elde etme 
gücüdür. Başarıya ulaşmak için uğruna çaba gösterilecek kesin 
bir hedefin olması gerekir. Hedefe ulaşmak içinse belirli bir plan 
olmalıdır. Günden güne sistematik olarak takip edilen belirli bir 
plan olmadığı takdirde dişe dokunur bir şeyin başarılması 
mümkün değildir.

Hill, liderlerin onları başarıya götüren çarpıcı özelliklerinin 
doğuştan gelmediğini; son derece benzer, basit ve bir dizi 
dinamik alışkanlıklarla şekillendiğini savunuyor.

Başarının Sihirli Merdiveni ’nde, Hill’in tüm fikirlerinin kısa olsa 
da eksiksiz bir özetini bulacaksınız. Bu kitap, başarıya ulaşma 
konusunu merak edenler için harika bir başlangıç noktası 
olacaktır.

PEN Ödüllü yazar Mitch Horowitz’in editörlüğünü ve özetleme 
görevini üstlendiği Kısaltılmış Klasikler Serisi, çağımıza 
damgasını vuran ve milyonları etkileyen çok değerli kitapların 
öz hâle getirilmiş versiyonlarından oluşmaktadır. Bilginin 
büyük bir hızla yayıldığı modern çağda, vakti sınırlı olmasına 
rağmen kendini geliştirmek isteyen okurlar düşünülerek hazır-
lanmıştır.
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