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GİRİŞ 

Tek Bir Kitabın Gücü

Şimdi okuyacağınız bu kitap, modern anlam-
daki kişisel gelişim alanına büyük ihtimalle 
diğer herhangi bir kitaptan daha fazla kat-

kıda bulunmuştur. Bunu görmek için şöyle bir 
deney yapabilirsiniz: Düşün ve Zengin Ol kitabı-
nı havaalanında, alışveriş merkezinde ya da halka 
açık herhangi bir yerde yanınızda taşıyın ve kaç 
kişinin sizi durdurup “Aaa! Bu harika bir kitaptı!” 
şeklindeki yorumlarına şahit olun. 

Sanatçılar, iş insanları, doktorlar, öğretmenler 
ve sporcular başta olmak üzere Düşün ve Zengin 
Ol’un hayatına somut bir farklılık kattığını dile 
getiren farklı farklı mesleklerden birçok kişiyle 
tanıştım. 

Bu, bireysel amacı ve arzusu ne olursa olsun, 
motive olmuş insanların hepsinin ortak bir özel-
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liğinden kaynaklanan bir durumdur. İnsanlar 
mükemmele ulaşma eğilimindedir. Okuduğum 
kitaplar arasında en iyilerinden biri olduğunu 
düşündüğüm Düşün ve Zengin Ol, peşinden git-
meye değer herhangi bir amacı gerçekleştirmeye 
yönelik adım adım takip edilebilecek bölümlere 
ayrılmıştır.

Düşün ve Zengin Ol kitabı 1937 yılında yayım-
landığında Gazeteci Napoleon Hill; mucitlerden 
sanayicilere, devlet memurlarından generallere ka-
dar uzanan çok çeşitli alanlarda üstün başarı gös-
termiş kişilerin ortak özelliklerini belgelemeye ve 
bunları araştırmaya halihazırda yirmi yıldan fazla 
bir süre harcamıştı. Sıradışı beş yüzden fazla insanı 
gözlemleyip onlarla görüşmeler yaparak başarılı ki-
şilerin ortak özelliklerini isabetli bir şekilde kitap-
taki on üç ilkeyle özetledi. On üç ilke, Düşün ve 
Zengin Ol eserinin çekirdeğini oluşturmaktadır. 

İlk yayımlandığı günden beri milyonlarca bas-
kısı satılsa da kitabın başarısının asıl ölçütü bu de-
ğildir. Zaman içinde popülerlik kazanan kitaplar 
arasında on yirmi yıl içinde okunurluğu azalan 
hatta bazen adı bile unutulan kitaplar da vardır. 
Düşün ve Zengin Ol kitabıysa Hill’in 1970 yılın-
daki vefatından beri etkisini giderek artırmıştır. 
Kitapta öne sürülen düşünceler, günümüz iş dün-
yasında motivasyon ve bireysel başarıyla ilgili bili-
nenlerin büyük bir bölümünün temelini atmıştır. 
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Bununla birlikte Hill’in kitabı bundan çok 
daha fazlasıdır. Burada yeniden önsözün başında 
önerdiğimiz deneye dönüyoruz. Düşün ve Zen-
gin Ol, okurlar arasında nadiren görülen bir ilgi 
uyandırır. Amerika’nın tamamında ve dünyanın 
birçok noktasında Düşün ve Zengin Ol kitabının 
kendi hayatını yönlendirmede ne kadar etkili ol-
duğunu söylemek üzere bir dakikalığına da olsa 
sizinle konuşmak için yanınıza gelecek dost canlı-
sı insanlarla karşılaşmanız mümkündür. 

Çok farklı noktalardan gelmelerine rağmen 
Düşün ve Zengin Ol’u okuyarak bu kitaptaki il-
kelerden faydalanan çok sayıda kişiyle bir nevi 
kardeşlik bağı kurmak üzeresiniz. Herhangi bir 
vesileyle onlarla karşılaştığınızda birçoğu sanki, 
“Biz de seni bekliyorduk.” der gibi gülümseyerek 
sizi samimiyetle karşılayacaktır. 

-Mitch Horowitz
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BİRİNCİ BÖLÜM

Arzu

Zenginlik için İlk Adım

Amerikalı başarılı pazarlamacı ve iş insanı 
Edwin C. Barnes, 20. yüzyılın başlarında 
insanların düşünüp zengin olmasının ne 

kadar da gerçekçi olduğunu keşfetti.

Barnes bunu tabii öylesine birdenbire değil, 
Mucit Thomas Edison’ın iş ortağı olmaya yöne-
lik duyduğu YEGÂNE ARZU sayesinde zamanla 
keşfetti. Barnes’ın arzusunun en temel özellikle-
rinden biri kesin olmasıydı. Barnes, Edison için 
değil, onunla çalışmak istiyordu.

Bir yük trenine binip yola çıkan Barnes, 1905 
yılında Edison’ın New Jersey’deki laboratuvarına 
giderek mucitle birlikte bir iş yapmak istediğini 
bildirdi. Edison, daha sonraki yıllarda bu karşı-
laşmayla ilgili şunu ifade etmiştir: “Tam karşım-
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“Bir şeyi sadece dilemek ne zenginliği ne de başarıyı getirir. 
Diğer yandan zenginliği neredeyse takıntı hâline getiren 
bir düşünce yapısıyla arzulamak, zenginleşmek için kesin 
planlar yapmak ve yapılan planları başarısızlığı kabul 
etmeyen istikrarlı bir duruşla desteklemek başarıyı getirir.” 
der Napoleon Hill. 

Düşün ve Zengin Ol kitabıyla günümüz iş dünyasında 
motivasyon ve bireysel başarıyla ilgili bilinenlerin büyük 
bir bölümünün temelini atan Hill, yirmi seneyi aşkın bir 
süre boyunca başarılı ve servet sahibi insanlarla röportaj 
yapıp onların hayatını inceledikten sonra başarıya giden 
basamakları on üç ilkeyle açıklar.

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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