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GİRİŞ

Başarı Etiği

Bazı insanların ‘zengin olma’ düşüncesiyle 
ilgili çelişkili hisleri vardır. Zengin olma-
nın uygunsuz, maneviyattan uzak ve ben-

cilce bir şey olduğuna inanırlar. Amerikalı sosyal 
reformcu ve yeni düşünce öncüsü Wallace D. 
Wattles’ın Zengin Olma Bilimi kitabı, hissedilen 
çelişkili duygulara bir açıklama getiriyor. 

Wattles, öncü bir kişi olmasının yanı sıra ile-
rici fikirler uğruna mücadele etmiştir. Zenginliği 
istemenin ardındaki gerçek amacın sadece kişisel 
menfaat sağlamak değil aynı zamanda daha iyi bir 
dünya inşa etmek olduğuna inanmış, herkesin re-
fah içinde yaşayacağı ve sayısız ihtimalin bulun-
duğu bir dünya hayal etmiştir. 

Zengin Olma Bilimi, on yıl öncesine kadar çok 
bilinmeyen bir kitaptı. Zengin Olma Bilimi’nin, 
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çok satan The Secret kitabının ilham kaynağı ol-
duğu 2007 yılında ortaya çıkınca yazarın 1911 
yılında vefatından yaklaşık bir asır sonra kitap 
üne kavuştu. Böylece benim de Businessweek’in 
çok satanlar listesinde bir numaraya yerleşen bir 
kitabım oldu. 

Öte yandan yeni nesil okurların gözden ka-
çırdığı şey, Wattles’ın kolektif ilerleyişin etiğine 
ve vahşi rekabetin ötesinde bir yaratıcılığa bağlı 
oluşuydu. Ona göre rekabet, modası geçmiş bir 
düşünceydi ve yaratıcı yeteneklerin kısa bir süre 
içinde rekabetin yerini alacağına inanıyordu. Ki-
lidi bir kez açıldığında önem kazanacak bu yete-
nekler, çalışan insanlara kendileri ve etraflarındaki 
herkes için zenginliğin kapılarını açacak anahtarı 
verecekti. 

Peki Wattles’ın düşüncesi gerçekten ütopik 
miydi? Plasebo çalışmalarında ‘plasebo ameliya-
tı’na varacak derecede ilerlemelerin kaydedildiği 
ve zihin aracılığıyla kilo vermek gibi çarpıcı ge-
lişmelerin meydana geldiği bir çağda yaşıyoruz. 
Beynin sinir yollarının deyim yerindeyse düşünce 
alışkanlıklarıyla ‘yeniden yapılandırıldığı’nı gös-
teren yeni bulgular nöroplastisite adlı yeni bir 
alanın ortaya çıkmasına önayak oldu. Düşünce 
ve nesne arasındaki nedenselliğe vurgu yapan ku-
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antum fiziği deneylerinde ortaya çıkan duyu ötesi 
algı gibi olağanüstü konular laboratuvar ortamın-
da fiziksel olmayan bir çeşit veri aktarımını tekrar 
tekrar gösterdi. Günümüzde her gün önemli de-
neyler yapılıyor.

Wattles’ın günümüz itibarıyla bir asırdan daha 
eskiye dayanan vizyonu, onun zamanındaki bi-
lim laboratuvarlarında sadece üstü kapalı olarak 
bahsedilen bu çarpıcı yeteneklerin basitçe günlük 
hayatta uygulanıp uygulanamayacağını sorgula-
maktı. 

Wattles, kitabının insanlar üzerindeki etkisini 
görecek kadar uzun yaşamadı. Hastalığa yaka-
lanmasıyla birlikte bir yıldan kısa bir süre içinde 
tüberkülozdan yaşamını yitirdi ancak onun kes-
kin zekâsı aracılığıyla, kendinden emin ve nazik 
tarzıyla yazdıklarından yola çıkarak onun geleceği 
öngördüğünü söyleyebiliriz. 

Her düşünür gibi Wattles da bizi bir doktrinle 
değil, deneylerden yaptığı çıkarımlarla ilgili yaz-
dığı makaleleriyle baş başa bırakmıştır. Önemli 
fikirler öne süren bu adamın hatırasını onurlan-
dırmak ve hayatta bulunduğunuz noktadan bir 
adım daha ileriye gidebilmek için yapabileceği-
niz en iyi şey onun tavsiyelerine kulak vermektir: 
Kalkın ve araştırın. Kalkın ve deneyin. Deneme-
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lerinizden bazı sonuçlar elde ettiğinizde -ki ben 
edeceğinize inanıyorum- onun yaptığını yapın 
ve elde ettiğiniz sonuçları başkalarıyla paylaşın.  

 -Mitch Horowitz
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BİRİNCİ BÖLÜM

Para İsteyenler için

Z engin Olma Bilimi uygulamalı bir kitap-
tır, teoriler üzerine bir inceleme değildir. 
Paraya ihtiyaç duyan, önce zengin olmak  

sonra felsefe yapmak isteyen kadınlara ve erkekle-
re yöneliktir. Bu kitap, metafizikle ilgili çalışma-
ları derin bir şekilde inceleme fırsatı bulamayan 
ve bugüne kadar buna zaman ayıramayan ancak 
yaptığı şeylerden sonuç almak isteyen ve araştır-
ma uğraşına girmeden bilimin ulaştığı sonuçları 
temel alarak harekete geçmeye istekli kişiler için 
yazılmıştır.

Okuyucudan kitapta geçen temel görüşleri bağ-
lılıkla uygulaması beklenmektedir. Zira okuyucu 
bunları sadakatle uyguladığında korkmadan ve 
tereddüt etmeden onlara göre hareket ederek doğ-
ruluklarını ispatlayacaktır. 




