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GİRİŞ 

Ne İsterseniz O 
Olabilirsiniz

Giriş bölümünün başlığı, Yazar Wallace D. 
Wattles’ın kitabının giriş bölümündeki 
son satırda geçer ve bu kitabın da özü-

dür. Ne var ki yalnızca bir yazarın inancından çok 
daha fazlasını ifade eder. Öyle ki Wattles’ın Mü-
kemmel Olma Bilimi’ni yazdığı 1911 yılında hâlâ 
genç sayılan bir ulusun bakış açısını -bir anlamda 
Amerikan hayalinin bir özeti- yansıtır ve bu bakış 
açısı günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. 

Wattles’ın yaşadığı dönemde, Amerika anla-
şılması güç felsefi konuların etkisiyle çalkalanı-
yordu. Yeni düşünce, zihinsel iyileşme ve diğer 
spiritüel felsefeler modern insana düşündüğümüz 
ve hissettiğimiz şeylerin hayat tecrübelerimizde 
somutlaştığını ve düşüncelerin harekete geçirici 
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olduğunu öğretti. Toplumu etkisi altına alan bu 
spiritüel bakış açısı, yirminci yüzyılın başlarında 
Amerika hızla gelişirken ortaya çıkan fırsatların 
çeşitliliği ve birçok Amerikalı’nın sınırsız seçimi 
olduğu hissiyle uyumluluk gösteriyordu.

Wattles’ın öldüğü yıl yayımlanan bu kitap, be-
nim görüşüme göre onun en büyük eseridir. Bu 
kitapta etrafında yaşananlara yer vererek 1910 
yılında yazdığı ve geniş kitlelere ulaşan Zengin 
Olma Bilimi’nde değindiği düşünceleri daha ay-
rıntılı bir şekilde ele aldı. 

Wattles, kişisel gelişim konusunda yalnızca 
konuşmaktan çok daha fazlasını yaptı. Ağır çalış-
ma şartları dayatan işyerlerini işleten kilise üye-
lerinin bağış toplama önerisini reddetmesinin 
ardından metodist vaiz kürsüsünden inmeye zor-
lanan atılgan bir sosyal reformcuydu. Özgür ira-
deyi merkeze alan demokratik bir sosyalizme ina-
nıyordu ve işbirliğinin önünde sonunda maddi 
rekabetin yerini alacağı yeni bir dünya öngördü. 
Eugene V. Debs’in sosyalist partisinin vekil liste-
sine iki kez adaylığını koydu. Grev yapan işçi ve 
mağdurların haklarını savundu. Ömrü boyunca 
şöhret nedir bilmedi. Para kazanma konusunda 
kaleme aldığı Zengin Olma Bilimi isimli eseriy-
le ancak vefatından sonra günümüzde büyük bir 
şöhrete kavuştu. 
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Yaptığı her eylem tutarlıydı. Wattles bireylerin 
potansiyelinin, kendi değerleriyle ters düşmeden 
toplum içinde ifade edilmesi gerektiğine inanı-
yordu. “İnsan, gelişim için yaratıldı ve gelişim 
gösterme gerekliliği duyar. Sürekli gelişim gös-
termesi kişinin mutluluğu için olmazsa olmaz-
dır. Gelişimin olmadığı bir hayat dayanılmazdır,” 
diye yazmıştır. 

Wattles, inandığı her şeye dair bir manifesto 
ve vasiyetname niteliği taşıyan Mükemmel Olma 
Bilimi isimli eserini tamamladıktan kısa bir süre 
sonra -henüz elli yaşındayken- tüberkülozdan ha-
yatını kaybetti. Kısaltılmış Klasikler Serisi’ndeki 
basımında, kitapta bahsedilen önemli fikirlerle 
Wattles’ın yaşam felsefesini keşfedeceksiniz. Watt-
les’a göre insan; potansiyeline ulaşmasını, yaratıcı 
olmasını ve kimi becerilerde ustalaşmasını sağla-
yan ilahi bir akışla harekete geçer. İlahi akışa tam 
anlamıyla kapılmak içinse ilk olarak kutsal kitap-
ların ahlak kurallarıyla uyum içinde yaşamalı, Ya-
radan’a ve dostlarımıza karşı sorumluluk duygusu 
taşımalıyız. 

Wattles daha iyi bir yaşam sürebilmemiz için  
kişisel gelişimin -ki potansiyelimize ulaşmamız 
için tüm oklar kendimizi geliştirmemiz gerekti-
ğini gösterir- olmazsa olmaz olduğunu yazmıştır. 
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İyi niyetli ve düşünceli bir adam olan Watt-
les’ın güzel bir yaşam sürmek için gerekli olduğu-
na inandığı her şey, bu kısa ve ilgi çekici kitapta 
bulunmaktadır. Mükemmel Olma Bilimi’yle başa-
rının doruklarına ulaşmanızı ve yürekten gelen bir 
sorumluluk bilinci edinmenizi temenni ederim. 

-Mitch Horowitz
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Herkes Mükemmel Olabilir  

Her insanın kendine özgü bir ‘güç ilkesi’ 
vardır. Bunun akıllıca kullanılması ve 
yönlendirilmesiyle insan zihinsel bece-

rilerini geliştirebilir. Herkes istediği yöne doğru 
gelişebileceği doğal bir güçle dünyaya gelir. 

İnsan, tüm olasılıkları özünde barındırır. 
Deha, bilginin insana akmasıdır. Deha, yetenek-
ten daha fazlasıdır. Yetenek diğer özelliklerle kı-
yaslandığında daha iyi yapılan bir şeyken deha, 
insanın ve Yaradan’ın eylem birliğini ifade eder. 
Başarılı insanlar eylemleri sayesinde başarılı olur-
lar ancak eylemlerinin ötesinde bir noktaya erişir-
ler. Sınırı bulunmayan bir güçle bağ kurarlar. 

Tüm bitkiler için olduğu gibi insanın yaşam 
amacı da gelişimdir. Bitkiler tek bir şekilde gelişim 
gösterirken insanlar nasıl isterse o şekilde gelişim 
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