
70 gr Holmen

0,385 cm

Bugün düşüncelerinizin sizi getirdiği yerdesiniz, yarın 
düşüncelerinizin sizi götürdüğü yerde olacaksınız.

Bir insanın başardığı veya başaramadığı her şey, doğru-
dan kendi düşüncelerinin sonucudur. Dengenin bozul-
masının tamamen yok olmak anlamına geldiği düzenli 
bir evrende bireysel sorumluluk mutlak olmalıdır. İnsa-
nın güçsüzlüğü veya gücü, saflığı veya kötülüğü başka-
sına değil, yalnızca kendisine aittir. Bunları başkası 
değil, kendisi geliştirmiştir ve yalnızca kendisi değişti-
rebilir.

Düşüncenin Gücü kitabında James Allen, hayalleri gerçe-
ğe dönüştürmenin önündeki en önemli engelin kendi 
düşüncelerimiz olduğuna dikkat çekiyor ve düşünceleri-
mizin gücünü keşfederek ne kadar ilerleyebileceğimizi 
anlatıyor.

PEN ödüllü yazar Mitch Horowitz’in editörlüğünü ve 
özetleme görevini üstlendiği Kısaltılmış Klasikler 
Serisi, çağımıza damgasını vuran ve milyonları etkile-
yen çok değerli kitapların öz hâle getirilmiş versiyonla-
rından oluşmaktadır. Bilginin büyük bir hızla yayıldığı 
modern çağda, vakti sınırlı olmasına rağmen kendini 
geliştirmek isteyen okurlar düşünülerek hazırlanmıştır.
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GİRİŞ 

James Allen Neden Hâlâ 
Bu Kadar Önemli?

Mitch Horowitz 

James Allen’ın edebi kariyeri, 1901 yılında 
yayımlanan ilk kitabından başlayarak 1912 
yılında vefat ettiği zamana kadar uzanan kısa 

bir zaman dilimini kapsar. Allen, günümüzde bile 
birçok kişi tarafından hâlâ okunmaya devam eden 
Düşüncenin Gücü isimli eserinin de aralarında ol-
duğu yaklaşık yirmi kitabı kısacık kariyerine sığ-
dırmıştır.

Allen’ın Düşüncenin Gücü kitabı, kişisel geli-
şim kitaplarının çok az olduğu ya da hiç olmadığı 
yerlerde bile yaygın olarak okunmuştur. Allen’ın 
yaratıcılığı ve etik arayışına dair fikirleri, 20. yüz-
yıl Amerika’sının metafizik kültüründe önemli bir 
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rol oynamıştır. Allen’ın eserlerini anlamanın yolu, 
onun hayatını anlamaktan geçer. Yazarın, ‘yoksul-
luktan güce’ ifadesi, yaratıcılığını gösteren önemli 
bir söylemdir.

James Allen, 1864 yılında İngiltere’nin merke-
zinde bulunan sanayi şehri Leicester’da dünyaya 
geldi. Babası William, oğlunun felsefeye ve ki-
taplara duyduğu ilgiyi destekleyen başarılı bir do-
kumacıydı. Tekstil ticaretindeki sıkıntılı dönem, 
William’ı sektörün dışına itti ve 1879 yılında iş 
bulmak amacıyla New York’a göç etti. Planı New 
York’a yerleşmek ve daha sonra da ailesini yanına 
almaktı ancak hiç beklenmedik bir olay meydana 
geldi. James on beş yaşına girdikten hemen sonra 
-Noel arifesinde- Allen ailesine, William’ın soyul-
duğu ve bir cinayete kurban gittiği haberi ulaştı. 
New York’a vardıktan iki gün sonra William öl-
dürülmüştü. Hırpalanmış vücudu ve boş ceple-
riyle şehir hastanesinde yatıyordu.

James’in annesi Martha, okuma yazma bilmi-
yordu. Bir anda James ve onun iki küçük erkek 
kardeşinin sorumluluğunu hiçbir destek olmaksı-
zın tek başına üstlenmesi gerekti. James, tam bir 
kitap kurduydu. Zamanının büyük bir kısmını 
hayatı, ölümü, dinleri, siyasi görüşleri ve Shakes,-
peare’i sorgulayarak geçiriyordu. “Oğlum, seni 



9

bir bilim insanı yapacağım.” demişti William. Ne 
var ki artık bu umutların hepsi tükenmişti. 

James, dokuz yıl boyunca bütün enerjisini tü-
keten dokumacılık işinde çalıştı. Bazen günde on 
beş saat çalıştığı oluyordu. Fabrika işinin stresini 
yaşarken bile babasından öğrendiği gibi çalışkan 
olmayı sürdürdü. İş arkadaşları içmeye giderken 
ya da uyurken Allen, günde iki üç saat ders çalışı-
yor ve kitap okuyordu. İş arkadaşları ona, ‘Aziz’ ya 
da ‘Keşiş’ diyordu.

Allen, babasının Shakespeare koleksiyonunda-
ki kitapların yanı sıra ahlak ve din felsefesiyle ilgili 
kitaplar da okudu. Hayattaki ‘asıl amacı’nı bul-
mak konusunda kararlıydı. Yirmi dört yaşınday-
ken ona bu cevabı vereceğine inandığı kitabı ni-
hayet bulmuş gibiydi: Edwin Arnold’ın The Light 
of Asia’sı (Asya’nın Işığı). Destansı şiir metni Al-
len’ı Budizm ve Viktorya Dönemi’nin fikirleriyle 
tanıştırdı. Allen, okuduklarının etkisi altındayken 
dinin asıl amacının, kendini geliştirme ve manevi 
iyileşme olduğuna inanmaya başladı.

The Light of Asia’yı keşfetmesinin ardından Al -
len, hayatında ikinci bir dönüm noktası yaşadı. 
1889 yılında Londra’da özel sekreter olarak çalış-
maya başladı. Burada entelektüel ortağı, eşi Lily 
ile tanıştı. 
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