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GİRİŞ 

Çağların Sırrı Nedir?

Robert Collier, 1885’te St. Louis, Missou-
ri’de, İrlandalı, varlıklı bir göçmen ailenin 
evinde dünyaya geldi. Yayıncılık dünya-

sının patronu P. F. Collier’ın yeğeni olarak, sos-
yal olarak tanınmış bir ailenin parçasıydı ancak 
hayatının ilk yılları trajediyle doluydu. Robert’ın 
ebeveynleri genellikle ayrı yaşadı ve annesi de o 
henüz bir yaşındayken vefat etti. Robert, gençli-
ğinin geri kalanının büyük bir kısmını yatılı okul-
larda geçirdi ancak yetişkinlik dönemine doğru 
olasılıklar dünyasını keşfetti. Rahip olmak için 
eğitim aldı ve bu işin ona göre olmadığına karar 
vererek maden mühendisi, gazeteci, reklamcı ve 
yayıncı olarak iş hayatında şansını denedi.

Collier’ın umutları 1920’lerin başında kronik 
ve zayıflatıcı bir gıda zehirlenmesi vakası geçir-
dikten sonra azaldı. Hastalık aylarca enerjisini 
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tüketti ve tedaviye direndi. Bir tedavi arayışında 
olan Collier, kendini Hristiyan Bilim, dua ile 
iyileştirme, kendi kendini telkin ve düşüncelerin 
nedensel olduğu ilkesine dayalı popüler bir me-
tafizik hareketi olan Yeni Düşünce çalışmalarına 
adadı. -Yeni Düşünce mucizesine dayanan sağlam 
zihinsel görüntüleme sağlığı iyileştirebilir.-

Collier yeni psiko-ruhsal yöntemleri kullana-
rak iyileşti. Merak etti: Aynı zihin gücü metafi-
ziği, para ve kariyer başarısı gibi başka ihtiyaçlar 
için de işe yarayabilir mi? Collier zihnin üst bo-
yutlarını incelemeye başladı. Yazar, Tanrı’nın in-
sanı kendi imgesinde yarattığı gibi, insanın zihin-
sel imgeleme güçleri aracılığıyla dünyevi varoluş 
alanı içinde bir yaratıcı olarak işlev görebileceğine 
de inanmaya başladı. 1926’da Collier programını, 
Çağların Sırrı adlı bir kitapçık dizisinde harita-
landırdı. Aslında bir önceki yıl dizisini yayınla-
maya başlamıştı, belki de mucizevî iyileşmesini 
düşünerek ona The Book of Life (Hayat Kitabı) 
adını verdi.

Collier, Çağların Sırrı’nı anlattı. İnsanlık, eski 
çağlardan beri, düşüncenin yaratıcı enerjilerini icat 
etme, inşa etme ve ilerletme yeteneğine sahipti ve 
Collier, insanın zihinsel gücünün, insanlığı mağa-
ralardan ateşin ışığına çıkaran metafizik bir gücün 
olduğunu açıkladı. Mısır, Mezopotamya ve İndus 
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Vadisi’nin eski uygarlıklarını yarattı; Yunanistan 
ve Roma İmparatorlukları’nı inşa etti ve güçleri, 
Alaaddin’in Lambası’ndan Mesih’in su üzerinde 
yürümesine kadar olan her mucizeden, parabolik 
veya başka türlü eski anlatılarda şifrelendirdi.

Collier görüşleri hakkında şaşırtıcı derecede 
açık sözlü oldu. O, 1927’de “Zihin Tanrı’dır ve 
içimizdeki bilinçaltı, işlahi vasfımızdır.” diye yaz-
dı. Collier’ın hiçbir zaman ukala bir kişiliği olma-
dı ve insanın en yüksek potansiyeline psikolojik 
bir plan olarak gördüğü peygamberin öğretilerine 
derin saygı duyduğunu ifade etti.

Collier’ın iyileşmesine yardımcı olan metafizik 
anlayışlar, onu hastalığa karşı dayanıklı hâle ge-
tirmedi. Çağların Sırrı’nı gözden geçirip genişlet-
tikten iki yıl sonra, 1950’de bağırsak kanserinden 
öldü. Fakat onun ve fiziksel sınırlarımızın gerçek-
leri Collier’ın çalışmasına yönelik şüphe yaratma-
malı. Yazıları, temel ilkelerinin yoğunlaştırılma-
sında korunan samimiyet ve keşifle parıldıyor.

Fikirleri, birçoğu Collier’a yaşamı boyunca 
yazan çok sayıda okuyucunun başarısına katkıda 
bulundu ve Çağların Sırrı’nı, geçen yıllardan bu 
yana, kişisel gelişim edebiyatının temel taşı hâline 
getirmeye devam etti.

- Mitch Horowitz
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BÖLÜM BİR

Dünyanın En Büyük Keşfi

Sizce çağımızın en önemli keşfi nedir? Moğo-
listan ovalarında dinozor yumurtası bulmak 
yaklaşık 100.000.000 yıl önce mi ortaya çık-

tı? Peki, eski mezarların ve şehirlerin eski uygarlık 
örnekleriyle ortaya çıkarılması? Dünya yaşını 4,5 
milyar yıl olarak tahmin edebileceğimiz radyo-
aktif zaman saati? Hayır, bunların hiçbiri değil! 
Geçmiş çağlarla ilgili çalışmalardan elde edilen 
bu büyük araştırma hakkında gerçekten önemli 
olan şey, ilk kez milyonlarca yıl önce, bir şekilde 
dünyaya getirilen bir ‘hayati kuvvet’in varlığını 
anlamaya başlamamızdır.

İnsanlığın ilkel maymundan insana kadar uza-
nıp uzanmadığına ya da Yaradan’ın zihninden fi-
lizlendiğine inanıp inanmamanız problem değil-
dir. Her iki durumda da bir ilk sebep; bir Yaratılış 
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Çok az insan ne istediğini gerçekten bilir. Çoğu, bir 
şeylerin gerçekleşmesini umarak belirsiz bir şekilde 
mücadele eder. Mücadele etmekle o kadar meşgullerdir 
ki bir zamanlar biliyor olsalar da artık ne için mücadele 
ettiklerini unutmuşlardır. Boğulan bir adam gibidirler; 
bir yere ulaşmak için harcayacakları enerjiyi ziyan 
ederek düşüncesiz veya yönsüz bir şekilde -amaçsızca- 
tüketirler. Herhangi bir şansı yakalamadan önce ne 
istediğinizi bilmelisiniz.

‘Çağların Sırrı’ aslında sır olmayan ancak atladığımız 
veya farkına daha önce hiç varmamış olduğumuz zihni-
mizdeki gücü ve onu nasıl kullanmamız gerektiğini ele 
alıyor. Gerçekten istersek ve bu gücümüzü kullanmayı 
bilirsek, her şey mümkün!

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 hazırlanmıştır.
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