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GİRİŞ 

Günlük Hayatın Filozofu 

Motivasyonel ya da yeni düşünce edebi-
yatını seven herhangi birine en sevdiği 
kitapları sıralamasını söyleyin. Muh-

temelen listede Florence Scovel Shinn’in Hayat 
Oyununu Nasıl Oynarsınız? adlı eseri de yer ala-
caktır.

Shinn’in kitabı 1925 yılında ilk kez piyasaya 
çıktığından beri, kişisel gelişim okuyucuları ara-
sında en çok sevilenlerden biri hâline gelmiştir. 
Çocuk edebiyatında saygı duyulan bir yazar olan 
Shinn, New York’taki yayınevlerinin metafizik 
felsefe konusunda dikkatini çekmeyi başaramadı 
ve kitabını yayımlatacak kimseyi bulamadığı için 
kendi bütçesiyel bastırdı. 

Shinn’in bakış açısı basit ve kararlıdır. Shinn, 
içinizde üç tür zihin olduğunu söyler: Günlük 
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hayatınızı keşfetmek için kullandığınız bilinçli 
zihniniz, bilinçli zihninizden gelen iyi ya da kötü 
öneriler üzerinde eyleme geçen bilinçaltı zihniniz, 
içinizdeki ilahi gücün kullanımı olan süper bilinç-
li zihniniz. Süper bilinç, dünyanızı yeniden ya-
pılandırmak için sınırsız farkındalığa ve yaratıcı 
yeteneğe sahiptir. Shinn, süper bilinç dediği daha 
üst zihinle uyum içinde hareket etmek ve dola-
yısıyla hayat oyununu ‘kazanmak’ için metotlar 
sunar.

Peki, Shinn’in bu kadar uzun soluklu bir po-
pülariteye sahip olmasının sırrı nedir? Düşünce-
leri onun zamanında eşsiz değildi çünkü Willi-
am Walker Atkinson ve Wallace D. Wattles gibi 
çağdaş yazarlar da benzer görüşleri benimsemişti. 
Ancak Shinn’i dinlemek, bana her zaman güveni-
lir bir dostu dinlemek gibi hissettirmiştir. Gün-
lük hayattaki mücadelelerimizi anlayan, bizimle 
tepeden konuşmayan ve aynı zamanda sert tavsi-
yelerde bulunmaktan korkmadığı gibi bahaneleri 
de hoş karşılamayan bir arkadaş gibidir. Dışarıya 
çıkıp metotlarını hayat sahnesinde test edebilece-
ğimiz konusunda ısrar eder. 

Shinn, aralarında Emmet Fox, Norman Vin-
cent Peale ve Louise Hay’in de olduğu pek çok 
olumlu düşünme liderinin üzerinde kalıcı bir et-
kiye sahiptir. Bu isimlerin her birinin farklı jene-
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rasyonlardan olması son derece dikkat çekicidir. 
Fox, Shinn’in çağdaşı ve popüler bir yeni düşünce 
temsilcisi; Peale, Olumlu Düşünmenin Gücü ki-
tabının yazarı olarak 1950’lerde dünya çapında 
bir şöhrete erişen metodist bir temsilci ve Hay, 
günümüzde yaygın bir şekilde bilinen öncü bir 
New Age yayıncısı ve yazarıdır. Martin Luther 
King’in en büyük kızı Yolanda, bana 2007 yılında 
ölümünden kısa bir süre önce Shinn’in yazılarının 
onu çok etkilediğini söylemişti. Bu, Shinn’in ge-
niş kapsamlı etkisiyle ilgili önemli bir ipucu ver-
mektedir. 

Kendi hayatı hiç de kolay olmadığı hâlde 
Shinn, hayatı bir oyun olarak adlandırdı ve hiçbir 
zaman kolaya kaçmadı. 1871 yılında New Jersey, 
Camden’da dünyaya geldikten sonra, Pennsylva-
nia Güzel Sanatlar Akademisi’ne katılıp, kadın bir 
sanatçı olarak nadir görülen bir adım attı. Orada 
gelecekteki eşi ve realist bir ressam olan Everett 
Shinn ile tanıştı. 1898 yılında evlendikten sonra 
sokak manzaralarını, gecekonduları ve göçmen 
deneyimlerini betimlemesiyle bilinen bir topluluk 
olan Ashcan School’un bir parçası hâline geldikle-
ri New York’un Greenwich kasabasına taşındılar. 
Çift 1912 yılında boşandı. Shinn, ressam olarak 
kariyerine devam ederken Grave of Life (Yaşamın 
Mezarı) ve diğer birkaç kitabı yazmasına yol açan 
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metafizik alanında öğrenciliğe başladı. Aynı za-
manda popüler bir spiritüel eğitmen ve danışman 
hâline geldi. 1940 yılında Manhattan’da öldü. 

Shinn’in eserinin tanımlayıcı unsurlarından 
biri cesarettir. Shinn ne popüler bir akım araştır-
dı ne de buldu. Daha ziyade Amerikan metafizi-
ğiyle ilgili temel bir ideali somutlaştırdı. Sıradan 
bir kişi alelade bir erkek ya da kadın İncil’deki 
peygamberler gibi daha üstün gerçeklere ulaşma 
kabiliyetine sahiptir. İlk kitabının üstünden nere-
deyse bir asır geçtikten sonra, Shinn verdiği me-
sajın dayanıklılığını kanıtlamıştır. 

- Mitch Horowitz
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BÖLÜM BİR 

Oyun 

Çoğu insan hayatı bir savaş olarak düşünür 
ancak hayat bir oyundur. Oyundur ama 
manevi yasayla ilgili bilgi sahibi olmadan 

başarılı bir şekilde oynanamaz. Eski Ahit ve Yeni 
Ahit kusursuz bir netlikle bu oyunun kurallarını 
bize sunmaktadır. İsa, Hristiyanlara hayatın ver-
mek ve almak ile ilgili harika bir oyun olduğunu 
öğretmiştir. 

“Ne ekersen, onu biçersin.” 

Bu, insan dünyaya ne verirse ya da ekerse kar-
şılığında ona döneceği anlamına gelir; verdiği şey 
aldığı şeydir. Nefrete nefret; sevgiye sevgi, eleştiri-
ye eleştiri gelir. 

Aynı zamanda bize zihnin görselleştirme kapa-
sitesinin de hayat oyununda yönlendirici bir rol 
oynadığı öğretilir. “Kalbinizi (ya da hayal gücü-






