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Münir Arıkan Önsöz 

 

Değerli Kardeşim Ayhan  Özden’in Borçan Kurtul Allah Aşkına 

kitabı, son yıllarda okuduğum en faydalı kitaplardan birisi oldu. 

.   

“Okuyun, hayatınız değişecek!” dedikleri kitaplardan birisi şu 

anda okuduğunuz kitap. 

   

Bence bu kitap, İlk okul 4. Sınıflar’dan itibaren, bölüm bölüm 

ders kitabı olarak okutulması gereken mükemmel bir kitap.  

 

“İçeriği ile, tüm Türkiye’de, liselerde ve üniversitelerde 

seminerleri yapılması gereken bir kitap.” 

 

Borç yiğidin kamçısı evet ama yiğidin ölümü de o yediği 

kamçılardan oluyor. 

 

Borç yok, kafa rahat, kredi kartları yükü yok, sıkıntı yok bir 

hayat, ve aile içi iletişimimiz dahil, bir çok alanda 

ferahlamamızı sağlıyor. 

 

Borç yükü altında ezilmemeyi, gelirleri akılcı bir şekilde 

arttırmayı, acil durumlar için tasarruf yapmayı,  gelir gider 

dengesini iyi kurmayı ve rızkın tek sahibi Yüce Rabbimize 

sürekli dua etmeyi ve Onunla daimi iletişim halinde kalmayı 

öğütleyen bu mükemmel kitap için, teşekkürlerimle. 

 

Münir Arıkan 

Düşünce Koçu 
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Borçtan Kurtul Allah Aşkına’yı Okuyanların Yorumları 

 

“Zincirlerinden kurtulmanın zamanı gelmedi mi? Maddi yönden 

desteklediğini biliyorduk ama manevi yönden.. Gerçekten çok 

teşekkür ederim Ayhan Hocam.” 

 

      Erkan Özyaşar 

 

 

“Hayatınıza yön verme vaktinin geldiğini düşünüyor ve borçlarınızdan 

kurtulmayı kafaya koyduysanız eğer, baş ucu kitabınız olmalı bu 

kitap! Sadece borcu olanlar değil, geleceğine yatırım yaparak borçsuz 

bir yaşam idame ettirmek isteyenlerin de çok büyük kazanımlar elde 

edeceği bir kitap. Ayhan beye teşekkürlerimi sunarım..” 

 

      Özdemir Karabal 

 

“Bu kitabı yazarak birçok bilinmezi ve uygulanabilir gerçekliği olan 

bildiğimiz ama uygulamaktan çekindiğimiz veya erindiğimiz yaşam 

sırlarını ögrenmek için, kendi tecrübe ve hayat deneyimlerini göz 

önüne seren, denenmiş ve sonuçları alınmış bir cok yöntemi listelediği 

kitap için Ayhan Özden’e sonsuz teşekürler.” 

 

      Serhad Yaşar 

 

 

“ Ben aldım, okudum arkadaşlar. Kitap yol gösterici, aynı zamanda 

uygulanırsa Allah’ın izniyle kişi başarır. Yazara teşekkürler.” 

 

      Gülbey Gözütok 

 



Borçtan Kurtul Allah Aşkına! 

 

4 

 

“Sizde tek başınıza mücadele edip borçlarınızdan kurtulamıyorsanız, 

sevgili Ayhan Özden’in BORÇTAN KURTUL ALLAH AŞKINA 

kitabını mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum! Mucize gibi birşey.” 

 

      Engin Şahin 

 

“ Bu kitap size bakış açıları veriyor. Direktifler veriyor, neleri 

yapmalısınız, neleri yapmamalısınız, onları güzel bir şekilde dile 

getirmiş. Şu an 101. Sayfasındayım. Severek ve ilgiyle okuyorum. 

Beni etkiledi. Bu kitabı yazan kişiyi de etkilemiş olmalı ki kendi 

yaşadıklarını biraz alaycı, biraz ciddi olarak yazmış. Kitabın adı gibi 

seslenmiş önce kendisine, sonrada borçlarını ödemek isteyenlere! 

“Borçtan Kurtul Allah Aşkına”, yapabilirsin, yeter ki isteyin neden 

olmasın? Bir kere deneyin!” 

 

      Mustafa İbiş 

 

 

“Kitabı bitirmek üzereyim. Çok güzel bir kitap. Emeğinize sağlık 

Ayhan Özden Bey. Allah razı olsun, bize unuttuklarımızı 

hatırlattınız.” 

 

      Servet Kurt 

 

 

“Bu harika kitap iki gün önce elime geçti ve şu anda yarıladım. 

Mükemmel teknikler, harika bir deneyim. Yüreğinize sağlık Ayhan 

Bey. Kesinlikle herkese tavsiye ederim.” 

 

      Ekrem Baytar 
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Soru: “Bu kitabı alıp borçlarında rahatlama olan arkadaşımız varsa 

lütfen bilgilendirsin!” 

 

 

      Tunay Bakkal 

 

Cevap: “Mutlaka okumalısın! Sistemin bizi nasıl borçlandırdığını, 

sistemin kölesi olmaktan nasıl kurtulacağımızı, paranın aslında şeytan 

işi olmadığını, en önemlisi de borçlarını öderken bile nasıl birikim 

yapabileceğini anlatıyor. Ben çok yararını gördüm. Umarım 

samimiyetime inanır ve sende kitabı okumaya başlarsın.” 

 

      Tahir Hüda Aztekin 

 

 

“ Ben iki gün önce aldım kitabı. Okumaya başladım. Çok güzel bir 

kitap. Tavsiye ederim.” 

 

      Gazi Nazlı Miraç 

 

 

“Teşekkűrler Ayhan Özden. Emegine yűregine sağlık, tavsiye 

ederim.” 

 

      Yavuz Yıldız 

 

 

“Bugün aldığımız bu güzel kitabı aynı gün içinde 89 yaşındaki annem 

okumaya başladıysa doğru bir seçim yapmışız demektir! Ellerine, 

yüreğine sağlık Ayhan Özden.” 

 

      Hülya Gülmez 
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Teşekkür Ediyorum 

 
Borçlarımdan kurtulmamda bana desteğini, sevgisini hiç eksik 

etmeyen, beraber çıktığımız bu zorlu yolculukta bana her zaman 

güvenen, çok sevdiğim eşime...  

 

En zorlu zamanımızda; beni, dünyaya gelecek olma haberiyle motive 

eden, bolluğu ve bereketi, tatlı ağlamaları ve gülüşüyle beraberinde 

getiren canım kızıma...  

 

Beni hayatımdaki, tüm garip gözüken kararlarımda destekleyen Anne 

ve Babama, babamın eşi Emel Abla’ya. Borçtan kurtulma 

yolculuğumuzda ve bu kitabı yazarken bana hep destek olan 

kayınvalidem ve kayınpederime (anne ve babama:)...  

 

Bu kitabın son haline gelmesinde ve benim önceki kitaplarımda da son 

okumaları ve düzenlemeleri yapan dostum, kardeşim Ceylin’e... 

 

Yaşamım boyunca bu kitabımı yazmama vesile olmak için hayatıma 

giren herkese... 

 

Borçlarından kurtulma kararı verdiğin ve bu kitabı aldığın için sana... 

 

Ve tüm bu teşekkürlerin hakiki faili olan ve beni borçtan kurtarıp 

refah içinde bir yaşama hazırlayan Rabbime teşekkür ediyorum. 
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Önsöz 

Bu kitap borç denizinde yüzmüş olan ve borçlarından kurtulmak 

isteyen milyonlarca insana adanmıştır. 
 

Bu kitabı borçlarından kurtulmak için aldın ve bundan sonra hayatının 

artık eskisi gibi olmayacağını fark edeceksin. Borçlu bir hayat 

sürmenin acılarını hayatımda yaşamış biri olarak, seninle, yüzlerce 

yıldır uygulanan bazı mucize sırları paylaşacağım. Tüm bu sırlara 

hazırsın öyle değil mi? 

 

Bu kitaptaki sırlar, benim şimdi keşfettiğim şeyler değil! Hatta 

bazılarını sen zaten biliyor olabilirsin. Birçoğu, doğal olarak senin 

hafızanda bir yerlerde! Ben, sadece onları hatırlatmak ve onları 

uygulayarak kazandığım özgürlük hikâyemi seninle paylaşmakla 

mükellefim. 

 

Bu kitapta paylaştığım, kolayca uygulayabileceğin özgün teknikler, 

seni de istediğin borçsuz hayata kavuşturacak. Daha da fazlası,  

manevi dünyanın da beraberinde mucizevî bir şekilde değiştiğini ve 

geliştiğini göreceksin. 

 

Şimdi, aklının bir kısmı merak ediyor, “Borçlarımdan ne zaman 

kurtulacağım?” diye! “Borçsuz olsaydın hayatın nasıl olurdu?” 

sorusunu birlikte cevaplarken, yüzyıllardır uygulanan borçtan 

kurtulma sırlarını, bilim dünyasının yeni bulgularıyla 

harmanlayacağız. 

 

Bir yandan, batı dünyasının borçtan kurtulma tekniklerini öğrenirken, 

diğer yandan kendi topraklarımızın bize sunduğu mucizevî sırları, 

belki de tekrardan keşfedeceğiz seninle! Hiç şüphe yok ki, bu 

kitaptaki bilgileri rahatça hayatına uygularken, bu mücadelenin 

kazananı sen olacaksın. Çünkü artık seni tutan zincirleri kırmaya karar 

verdin.  

 

Şimdi, borçsuz bir hayata nasıl ulaşacağız gel birlikte keşfedelim! 
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Giriş 

Bu kitabı okurken, burada anlatılan tekniklerin hepsini uygulamış ve 

borçlarından kurtulmuş birisi olarak, yazdığım her kelimeyi sana da 

borçlarından kurtulman konusunda yardımcı olacağım inancıyla ve 

büyük bir heyecanla yazdığımı bil.  

 

Hayatımın ilk evrelerinde aldığım eğitimin de etkisiyle, Batı’nın 

kişisel gelişim yazarlarıyla büyüdüm. Borçlarımdan kurtulma kararını 

verdiğimde, doğaldır ki bu kaynaklara ve yeni yazılanlara tekrar 

bakmamın bana büyük getirileri oldu.  

 

Lakin hayatımın sonraki döneminde tanıştığım tasavvufi öğretinin de 

bu kitaptaki içeriğe çok büyük katkısı olduğunu yadsıyamam. Bu 

kitaptaki bilgiler tamamen kendi araştırmalarımın ve hayatımda 

uyguladığım tekniklerin ve duaların seninle paylaşılmasıdır. 

 

Bu kitabı okuduktan sonra, kredi kartlarının borcunu düşündüğünden 

daha çabuk ödeyeceksin.Banka kredilerin çok kolay bir şekilde 

kapanacak ve bir daha yeni kredi çekme ihtiyacın olmayacak. 

 

Ödemekte zorlandığın faturalarını tam zamanında rahatça 

ödeyeceksin. Kiranı ya da ev taksidini vaktinden önce ödeyerek, 

gelecek için tatil planlarını herkesten önce yapacaksın.Tüm bunları 

yaparken, aslında bunları uygulamanın ne kadar özgürleştirici 

olduğunu fark edeceksin. 

 

Ben, buradaki tekniklerin ve duaların sonucunda inanılmayacak 

büyüklükteki borçlarımdan kurtulduysam, bunu elbet sen de kolaylıkla 

yapacaksın Allah’ın izniyle. 
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Anlatamam derdimi dertsiz insana, 

Dert çekmeyen dert kıymet bilmez. 
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Bölüm 1 

 

Kendi Hikâyem 

 

“Borç Dediğin Nedir ki Gülüm?” 

 

Bu kitabı yazmaya başlamamdan tam iki yıl öncesine kadar; “Borç 

dediğin nedir, ödenir biter” felsefesiyle yaşıyordum. Böyle yaşamam 

normaldi tabii ki, çünkü etrafımdaki herkes bu şekilde yaşıyordu. E 

durum böyle olunca, “borçlu yaşamanın”, yaşamın doğal akışı 

olduğunu düşünüyor insan! Ailemden de böyle görmüştüm. Önemli 

olan; borçlu olmak değil, borcunu zamanında ödemekti. Memur bir 

babanın çocuğu olarak, babamın bana hayat hakkında öğrettiği 

erdemli bilgilerden bir tanesiydi bu! 

 

Genel olarak çevremizde, okulumuzda, arkadaşlarımız arasında, doğru 

olanın; borcu zamanında ödemek olduğunu ve bunun onurlu bir yaşam 

için yeterli olduğunu konuşurduk. İzleyerek büyüdüğümüz Yeşilçam 

filmlerinde hep “borcunu zamanında ödemek için savaşan onurlu 

baba” karakterlerine elimizde çekirdek, ağlardık hepimiz.  

 

Oğluna mama almak için cefalar çekerek çalışan Hülya Koçyiğitler, 

Fatma Girikler, Türkan Şoraylar anneannelerimizin, annelerimizin ve 

belki de bizlerin idolü oldu. 

 

Her ne kadar nostaljik gelse de bu yazdıklarım, anlattığım bu tabloda 

çok ama çok garip bir şeyler olduğunu fark etmem için; eşimin 

postacının ona uzattığı icra beyannamesini eline alması ve üzüldüğünü 
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belli etmemek için yüzüne hafif bir tebessüm kondurması 

gerekiyormuş. 

 

Bu durum yaşandığında eşim bir aylık hamileydi ve ben hayatımda 

belki de ilk defa çaresizliğin ve yetersizliğin hissiyle gözümden 

dökülen yaşlara engel olamadım. Eşim, her zamanki pozitif tavrıyla 

beni teselli etmeye çalışsa da, ben o an kararımı vermiştim! 

 

“BORÇTAN KURTULACAKTIM” 

 

Nasıl Borçlu Yaşadım? 

 

Bu kitapta seninle paylaşacağım sırların sadece bazı durumlarda 

uygulanabilen teknikler olmadığını, her kesimden, bölgeden, gelir 

düzeyinden, eğitim seviyesinden insanın burada anlatacağım sırları 

uygulayarak borçlarından kurtulabileceğini bilmen önemli. 

 

İnsan en iyi, hikâyeler vasıtasıyla öğrenirmiş. Bu sebeple masallar ve 

hikâyeler binlerce yıldır aktarıla gelmiş. Ben de seninle kendi 

hikâyemi paylaşarak bu kitaba başlamak istedim. Anlayacağın, bazı 

filmlerde olduğu gibi; 

 

“Bu kitap gerçek bir hikâyeden alıntılanmıştır.” 

 

Ben Ayhan Özden; “Allah’ın Fakir Kulu” 

 

Şimdi; “Ne gerek vardı “Allah’ın Fakir Kulu” diyerek ajitasyon 

yapmaya Ayhan!” demezsen sevinirim. Birazdan böyle yazmamın 

sebebini anlayacaksın. Bunu açıklamadan önce kısaca kendimden 

bahsedeyim izin verirsen. 
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Babam, İzmir’de doktorluk eğitimini tamamladıktan sonra ihtisas için 

Almanya’ya gidiyor. Gitmeden önce de, İzmir’de yeni eczacılık 

yapmaya başlamış olan annemle evleniyorlar. Ben Almanya’da 

dünyaya geliyorum. Bir yaşında vatan topraklarına dönüyorum. Yıllar 

sonra üniversite eğitimi için gittiğim Hollanda’nın Deventer şehri 

doğduğum yere çok yakın olsa da, doğduğum hastaneyi ziyaret 

edemeden Uluslararası İşletme derecemle İzmir’e geri dönüyorum. 

Askerlik yapılıyor. Bir seneye yakın bir süre özel büyük bankalardan 

birinde çalışıyorum. Bulunduğum departmanda dereceler elde etmeme 

rağmen, aklımda daha büyük hayallerle, ticaretle uğraşmaya 

başlıyorum. Paralar kazanılıyor, hayal kırıklıkları yaşanıyor.  

 

27 yaşımda, bir süre düşünmek için hayattaki önceliklerimi ve 

tutkumu saptamama yetecek kadar parayla bir nevi inzivaya 

çekiliyorum. Bu sırada kısa filmler çekmeye başlıyorum. Çektiğim 

filmlerle Uluslararası festivallere katılıyorum. 29 yaşında, İstanbul’a 

Sinan Çetin’in Plato Film Okulu’na giderek sinema eğitimi alıyorum. 

 

Üç sene İstanbul’da kalarak sinemanın önemli isimleriyle tanışıyorum. 

İki uzun metraj senaryomu sattıktan sonra, kendi filmlerimi yapmak 

ve sevdiğim kadınla evlenmek için İzmir’e geri dönüyorum. 

  

Bir sene sonra evleniyorum. Bir buçuk sene sonra ilk uzun metraj 

filmimi yapıyorum ve film sinemaya girmeden batıyor. Zaten borçlu 

sürdürdüğüm yaşantım, ödeyemeyeceğim bir borç yığınına dönüşüyor. 

Bu sırada farklı sektörlerden şirketlere pazarlama stratejileri alanında 

danışmanlık veriyorum. İkinci uzun metraj sinema filmim Amerika’da 

ki üç büyük festivale kabul ediliyor. Film yapımı üzerine İngilizce 

yazdığım kitap Amerika’da yayınlanıyor ve En Çok Satanlar 

Listesi’ne giriyor. Bu arada, dünyalar güzeli kızımız Zeynep hayata 

merhaba diyor. 
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Şimdi Gerçekler 

 

Oldukça kısa anlattığım bu 33 senelik hikâyenin çok acı olan, ama 

benim 33 yaşında farkına vardığım ya da kendime itiraf ettiğim tarafı 

ne biliyor musun? 

 

“Bu 33 senenin son 19’unun borçlu bir şekilde geçtiği!” 

 

Ne kadar eğitim alırsak alalım, ne kadar kitap okursak okuyalım, ya 

da hayat bize ne kadar büyük dersler verirse versin, insanın bazı acı 

gerçekleri fark etmesi zaman alıyor. Bazılarımız için bu bir ömür 

sürebiliyor. Bazılarımız ise bu gerçeklerle yüzleşemeden geçip 

gidiyoruz bu yalan dünyadan! 

 

Yukarıda anlattığım kısa özgeçmişimin içinde hepinizin geçmişinde 

yaşadığı acıların bazılarını doğaldır ki ben de tattım. Ölümler, 

yakınların hastalıkları, kalp kırıklıkları, başarısızlıklar, vs... İnsan, 

hayatın olağan akışında birçok zaman kendine dışarıdan bakamıyor. 

Allah bize bazı şeyleri fark ettirmek için belli hadiseleri yaşatsa da, 

bizler genelde yaşadıklarımızdan kendimize pay çıkaramayacak kadar 

“meşgul” oluyoruz. Bazı zamanlar ise, yaşadığımız acı olay bizi 

kendimizle yüzleştiriyor. Kitabın girişinde beni kendimle yüzleştiren 

anı seninle paylaşmıştım.  

 

Bu kitap, hayatlarında o “an”la karşı karşıya kalıp kendiyle yüzleşen 

ve yöntem arayan kişilerle, o acı “an”ı hiç yaşamayan ve yaşamadan 

kendiyle yüzleşme cesareti göstererek “borçtan kurtul”ma kararını 

verenler içindir. 

 

Tasavvufu Yanlış Anlamışım 
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Bu arada unuttum sanma; bölümün başlığını Allah’ın Fakir Kulu 

olarak atmıştım. Hazır kendi hayatımdan bahsediyorken burada o 

başlığı açıklığa kavuşturayım. 

 

27 yaşında inzivaya çekildiğim zaman kitap okumaya ve araştırmaya 

oldukça fazla zamanım oldu. Hayatımın o döneminde birçoğumuz gibi 

“yaşamın anlamı ne?” sorusu aklımı daha çok kurcalamaya başladı ve 

cevaplar aramak için kitaplara daha fazla sarıldım. 

 

Batı kaynaklı bir eğitim aldığım için, doğal olarak yabancı kitaplarla 

başladım araştırmaya. Lakin o kitaplarda hep bir şeyler eksik 

geliyordu bana. Sonra bilimin karşı konulamaz, reddedilemez gibi 

gözüken yanı ilgimi çekti. İlginç olan şu ki; bilim dünyası da yabancı 

mistikler de, tasavvuf üstatlarının yüzlerce yıldır söylediklerini 

kendilerine göre anlatıyorlardı.  

 

Tasavvufla tanışmam bu zamana denk gelir. Bu kitapta bu konunun 

derinliklerine girmeyecek olsam da, bir şeyi özellikle belirtmem de 

fayda var. Tasavvufla ilgilenenler bilir! “Hiç”lik ten geçmeden vuslata 

ulaşılamaz. İşte, hayatımın o döneminde ben de “Hiç” olmayı 

kendimce yorumlayıp, “Hiç” olmanın parasız bir derviş gibi gezmek 

olduğunu zannetmiş birisiydim.  

 

Allah’ın fakir Kulu olmanın gerçek manasının, parasız olarak 

yaşamak değil, benliğinden kurtularak tam bir teslimiyet içinde 

Allah’a yakışır bir kul olmak olduğunu çok sonra anlayacaktım. 

 

Bu konu oldukça önemli ve kitabın sonraki sayfalarında yanlış 

algıladığımız bu durumun bilinçaltımızda nasıl işlendiğini ve ne gibi 

zararlara sebebiyet verdiğini derinlemesine açıklayacağım. 

 

Neden Borçlu Yaşıyorsun? 



Borçtan Kurtul Allah Aşkına! 

 

19 

 

 

Bu sorunun cevabı aslında son derece basit! Çünkü okullarımızda ve 

ailemizde bize para ile ilgili doğru bilgiler verilmiyor. İstediğin kadar, 

“ben muhasebe okudum, bankacılık okudum, işletme okudum 

kardeşim, parayla ilgili tüm bilgilere sahibim” desen de, bu yalnızca 

kendini kandırmaktan başka bir şey olmuyor! Okullarda öğrendiğimiz 

teorik bilgiler neredeyse hiçbir işe yaramıyor gerçek hayatta! Eğitimin 

önemli olduğunu düşünen biri olsam da, durum ne yazık ki böyle!  

 

Zannetme ki bu durum sadece ülkemizde bu şekilde! Dünya’nın farklı 

birçok ülkesinde, eğitimde, “para” konusu öğretilmiyor. Bunun 

bilinçli yapıldığını düşünüyor olabilirsin! Öyle ya da böyle, eğer 

sistem böyleyse, bize sistemi anlayıp oyunun içinde yerimizi almak 

kalıyor. Çocuk yaştan itibaren gördüğümüz tüm yaşantılar hep borçlu 

yaşayan insanların hayatlarından! Durum böyle olunca, biz ne kadar 

para kazanırsak kazanalım, kaderimizde borçlu yaşamak oluyordu. 

Dünyadaki yüzde üçlük ufak bir azınlık, borçsuz ve refah içinde 

yaşamanın sırrını çözmüş ve bu bilgiyi nesillerdir birbirlerine 

aktarıyorlardı. Bu bilgi zaman zaman gün yüzüne çıkıyor ve 

ilgilenenler tarafından kullanılıyordu. Sorun, aslında hiçbir zaman 

borçlu yaşamak olmadı. Gerçek sorun, bizim para konusuna bakış 

açımızdı. Para, her zaman bizim gibi borçlu insanlar tarafından, 

“Şeytanın Bir İcadı” oldu. Durum böyle olunca, hiçbirimiz şeytanın 

tarafında olmak istemedik. 

 

Sonuçta, şeytanın icadı olan bir şeyden elimizde çok olması bizi onun 

tarafında kılıyordu. Acaba gerçekten öyle miydi? 

 

Para Şeytan İcadıysa Çevremize Ne Vereceğiz? 

 

Para konusunda hep doğru olan tarafta yer almak istedim. Kapitalist 

düzenin bir uşağı olmak hiç hoşuma gitmezdi. Çocukken; 
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arkadaşlarıma, mahallemizin bakkalına borç yazdırarak aldığım 

çikolataları ve kolaları dağıtırdım. Paylaşmak ve vermek beni hep 

mutlu ederdi o zamanlardan beri. Dikkat, borçla tanışmam on dört 

yaşlarıma tekabül ediyor. Bakkala borç yazdırır ve sonrasında 

harçlıklarımla öderdim. Bazen sınırı geçince ödeyemez ve ailem 

imdadıma yetişirdi. Tabii güzel bir azarlanma seansıyla beraber 

kaldığım yerden devam ederdim, çünkü kimse bana farklı bir yöntem 

göstermemişti. 

 

Aradan yıllar geçti ve bakkal borcunun yerini uzun süre uzak 

durduğum kredi kartları aldı haliyle. Beklediğimden daha farklı 

çıkmıştı bu plastik kartlar! Kullanması inanılmaz keyifliydi. İstediğim 

şeyi alıyor, takside böldürüyor ve sonrasında azar azar ödüyordum.  

 

İnsanlar bankalara neden kızıyor anlamamıştım ilk başta! Yedi sekiz 

ay sonra banka borcumu üç gün geciktirince, sesi oldukça otoriter, 

hatta biraz kızgın bir hanımefendi arayıp, borcumu ne zaman 

ödeyeceğimi sormuştu. Hiç de bizim Bakkal Mehmet Amca’ya 

benzemiyordu! Önümüzdeki hafta ödemeye çalışacağımı 

söylediğimde, benden kesin bir tarih istedi. Ben biraz kekeleyince 

kendisi bana bir tarih verdi ve “Onaylıyor musunuz?” dedi. 

“Onaylıyorum” dedim, ilkokulda yaramazlık sonucu öğretmeninden 

azar işiten çocuk misali. Neden bahsettiğimi biliyorsun öyle değil mi? 

 

İşte o zaman anlamıştım, insanların bankalara neden bu kadar kızgın 

olduğunu! Ben de çok kızmıştım onlara! Bir daha o azarı işitmemek 

için başka bir bankadan harika bir kredi aldım. Kredi hemen çıktı! 

Belki de bankaların hepsi o kadar şeytan değildi! 

 

Hikâyenin sonunu sen de ben de biliyoruz! Birçoğumuz yaşadık, belki 

sen de hala yaşıyorsun bu olanları. Yıllar içinde, anlattığım bu tablo 

birçok kez tekrarlandı hayatımda. Çok kazandığım zamanlar da oldu, 

az kazandığım zamanlarda, ama bu anlattığım banka hikâyesi hiç 
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değişmedi. Paranın hakikaten çok kötü bir şey olduğuna iyiden iyiye 

inanmıştım. Garip olan şuydu, gelirim değişse de, borçlu olma 

durumum hiç değişmiyordu. Fark etmediğim nokta, bankalara 

borcumu ödemeye gelince bankalar “şeytan”, ama aldığım LCD 

televizyonu 9+3 taksit yapınca birer “melektiler”. 

 

Başım sıkıştığında, kimseden borç isteyemediğimde, nakit avans 

çekmesi kolay, ama o nakit avansı diğer kredilerden daha yüksek 

faizle geri ödeyince, bankalar yine şeytan oluveriyordu. Aman yanlış 

anlamayın, bankaları över gibi oldum sanki ama durum o değil! 

Durum bizim bazı gerçekleri idrak etmek istemeyişimiz. 

 

Paranın kötü olduğunu, şeytan olduğunu düşünürsen para senin 

şeytanın haline geliyor. Onun yerine paranın bir enerji olduğunu ve o 

enerjinin daha yüksek enerjiler yaratmak için güzel bir araç olduğunu 

düşünürsek para bizim için “Melek” haline gelir birden. Önemli olan 

onun kimin elinde olduğu! 

 

Az önce çocukluğumdan bir anı paylaştım. Arkadaşlarıma aldığım 

çikolata ve kolaları para ile aldığımı ve paranın o anki kullanımının 

bana mutluluk getirdiğini keşke hiç unutmasaydım!  

 

Bizler yaşamda büyümek için varız. Daha çok bilgi, daha çok sevgi, 

daha çok kabullenilme. Tüm bunlarla beraber, para da bu büyümenin 

bir parçası, ister kabul edelim ister etmeyelim.  

 

Bizler büyümediğimiz, gelişmediğimiz zaman ölürüz. Tıpkı 

sulanmayan bir bitki gibi. Bitkiyi sürekli suladığımızda bitki 

olgunlaşır ve büyür, çiçek açar, etrafına güzel kokular yayar, onun 

görselliğinden ve kokusundan herkes kendine mutluluk çıkarır. 

 

Paraya bakış açımızı değiştirmediğimiz sürece, ne kadar kazanırsak 

kazanalım borçtan kurtulma şansımız ne yazık ki olmaz. Gelin hep 
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birlikte parayla barışalım. Barışalım ki, etrafımıza güzel kokular 

yayan çiçekler gibi büyüyelim. Türkiye’nin, vermeyi, paylaşmayı 

seven insanları olarak önce paylaşacak kaynağımız olsun. Gelin 

parayla barışalım! 

 

Bizler mi Paranın Kölesiyiz, Para mı Bizim? 

 

Para dediğimiz nedir? Biz parayı elimize aldığımızda ona bir değer 

atfederiz. Aslında “para”, verdiğimiz hizmet karşılığı bize verilen 

değerdir. Verdiğiniz hizmet ne kadar çok kişiye yardımcı oluyorsa o 

kadar değer alıyor oluruz. Paraya bu şekilde baktığımız zaman bazı 

gerçekler bizim için apaçık ortada olur. Bizlerden saklanan bu 

gerçekler nedir? Paranın şeytan olmadığı mı?  

 

Anlayacağın, parayla ilgili sırları bilen bazı güçler, bizlerin bu 

bilgilere sahip olmamızı istemiyorlar. Neden mi? Çünkü bizler parayı 

doğru kullanmakla ilgili sırlara vakıf olduğumuz zaman, kontrolleri 

ortadan kalkacak da o yüzden! Nedir bizlerden gizlenen bu sırlar?  

Neden bu sırlar hep belli bir zümre tarafından kullanılıyor?  

 

Şimdi, bir saniyeliğine dur! Bizler paranın kölesi değil, para bizim 

kölemiz olmalı! Bu konu üzerine uzun süre düşündüğümüzde; 

kendimizin paranın kölesi olduğunu anlarız! İşin garip yanı, bizler 

paranın kölesi olmamaya ant içmiş insanlarızdır genelde, öyle değil 

mi? Garip olan şudur ki; parayı doğru kullanamazsak paranın kölesi 

kalmaya mahkûm oluruz.  

 

Bu kitapla beraber parayı kölen yapmaya hazır ol! Paranın “kölesi” 

olmaktan, paranın “Efendisi” olmaya geçiş yapacaksın. Ve hiç bitmez 

dediğin dağ kadar borçların bitecek. Bunu bil ve hisset! 

 

Olay Gerçekten Para mı be Abi? 
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Tabii ki değil! Her şeyin sonunda “para” çıkıyor derler ya, bu tam 

olarak doğru değil! Borçlu yaşamak kaderin değil! Lütfen şunu 

unutma, borcunu kapatmayı bir defa ya da birkaç defa denemiş ve 

kapatamamış olabilirsin. Sistemin seni yendiğini ve sistemden daha 

güçlü olamayacağını düşünerek karamsarlık içinde borçlu kalmaya 

devam etmiş olabilirsin! Bu durum oldukça doğal, ben de aynı şeyleri 

yaşadım. Hem de birkaç kere!  

 

Öncelikle, doğru motivasyonun olmadan her zaman başa döneceğin 

aşikâr. Sonrasında, kendine ve paraya bakış açında çok büyük 

revizyonlar yapman gerekiyor. Tüm bunların sonunda, doğru 

teknikleri kullanarak kolayca, hayatın boyunca borçsuz ve refah içinde 

yaşayabilirsin. Bu kitaptaki teknikleri kullanarak borçsuz 

yaşayacaksın Allah’ın izniyle! 

 

Zengin de Borçluymuş! 

 

Borçtan kurtulmakla ilgili bu kitabı yazmaya karar verdiğimde, birçok 

kişi ile borç üzerine oldukça derin sohbetler ve araştırmalar yaptım. 

Borç hakkında yanlış bildiğimiz bilgilerden en önemlisi; “borç”un 

gelir düzeyi tanımıyor oluşu! 

 

Kitap için araştırma yaparken, borçsuz insanlarla konuşmak ve onların 

bu durumu nasıl başardıklarını öğrenmek istedim. Onlar da 

borçlarından kurtulurken benim uyguladığım teknikleri uygulamışlar 

mıydı? Ya da doğaları gereği borçsuz yaşamayı seven insanlardı ve bu 

durum genlerinde mi vardı?  

 

Bu dediklerime inanamayacaksın ama borçsuz olduğunu düşündüğüm, 

durumlarının iyi olduklarını bildiğim insanlarla bu konu üzerine 

konuşmaya başladığımda, onların da en az benim önceki halim kadar 
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borçlu olduklarını fark ettim. Bu duruma çok şaşırsam da, aslında 

gayet doğaldı. Çünkü borçlu olmanın, borçlu yaşamanın gelir düzeyi 

ile hiçbir ilgisi yoktu! 

 

Örneğin, çok yakın bir arkadaşım, alanında önemli bir doktor, geliri 

ne kadar yükselirse yükselsin, kendini bildi bileli borçlu olduğunu 

söylüyordu. Bu durum onu zaman zaman rahatsız etse de, sistemin bu 

şekilde kurulduğunu ve borçsuz olmanın imkânsız olduğunu söyledi. 

Ona borçsuz bir yaşantının mümkün olabileceğini anlatmaya çalışsam 

da, borçlu yaşamak üzerine kurulu yaşantısında ki konfor alanından 

çıkmak istemediği için, bunun imkânsız olduğunu ama yazdığım 

kitabı da merak ettiğini ve keyifle okuyacağını söyledi. 

 

Kendimize Verdiğimiz Değer ve Borç 

 

Çok uzun zamandır dünyanın işleyişine dair araştırırım ve düşünmeye 

çalışırım. Şu an, dünyada kurulu olan sistemi beğenmeyebiliriz. 

Dünya’nın gidişatını kötü görebiliriz. Fakirlik, savaşlar, açlık ve 

kıyamet alametlerinin gerçekleşiyor olduğunu düşünebiliriz. Ben uzun 

zaman böyle olduğunu düşündüm.  

 

Bununla beraber, böyle bir düşünce yapısı bizim hayata olan bakış 

açımızı derinden etkileyebiliyor. İlginç bir şekilde, yeni araştırmalar 

gösteriyor ki bütün bunlar borçlu olma durumumuzla da bağlantılı! 

 

Şöyle açıklayayım: Dünya’da her ne kadar, yukarıda bahsettiğim 

durumlar olsa da, bu durum aslında çok yeni bir şey değil. Bundan elli 

sene öncesine baktığımız zaman da aynı korkular ve endişeler vardı. 

Yüz sene, üç yüz sene, bin dört yüz sene, iki bin sene öncesine 

gittiğimiz zaman da insanların aynı endişelere ve korkulara sahip 

olduğunu görüyoruz. Yaptığım araştırmalar, sadece ekonomik durum 

üzerine değil, sosyal bilinç ve tarih üzerine de olmuştur. Bizler garip 
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bir şekilde, eskinin çok daha iyi olduğunu ve her şeyin artık kötüye 

gittiğini düşünmeye programlanıyoruz. Bu programlama bizlere 

annemizden, babamızdan, akrabalarımızdan ve çevremizden geliyor. 

Anlayacağın, bu algı bize “Atalarımızdan” miras kalıyor! 

 

“Dünya kötüye gidiyor” algısında olmak, bu dünyanın birer parçası 

olan bizleri de derinden etkiliyor ve bilinçaltımız bizlerin de kötüye 

gittiğini sessiz bir şekilde kulaklarımıza fısıldıyor. Eskiler bu fısıltılara 

“şeytanın nefesi” derlermiş! 

 

Düşünsene; parçası olduğumuz bir yapının kötüye gittiğini düşünmek, 

doğal olarak bizlerin de kötüye gidiyor olduğunu, bizlere bazen fark 

ettirerek bazen fark ettirmeden düşündürüyor. Bunun sonucu olarak, 

kötüye giden bir yapının “kötü ” yapıtaşları olarak yaşantılarımıza 

devam ediyoruz. 

 

Şimdi, hızına yetişmeye çalıştığımız bilimin ışığında bazı gerçekleri 

seninle paylaşayım! Birçoğunu zaten biliyorsun ama konumuzla garip 

bir şekilde ilişkisi olduğu için bir kez daha hatırlatmamda fayda 

olabilir. 

 

Fizikçilerin atomun parçalarıyla yaptıkları deneylerde; elektron ve 

nötronların tahmin edilemez bir şekilde, her defasında farklı bir 

hareketlilik gösterdiğini laboratuarlarda görüyorlar. (Merak etme, bu 

kitap fiziğin derin dehlizlerine dalmayacak.) İlginç olan proton ve 

nötronların sadece ve sadece gözlemci olduğu zaman “var” olmaları. 

Gözlemci olmadan “yok” hükmündeler! 

 

Şimdi, bu anlattığım şeyin borçtan kurtulmakla ya da kötüye giden 

dünya düzeni ile ne alakası var diye sorabilirsin! Açıklayayım izninle: 

Bizler beynimizde oluşturduğumuz verileri, belli kaynaklardan 

alıyoruz; çevremiz, ailemiz, medya, kitaplar, vs. Dünya hakkında tüm 
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bildiklerimiz aslında, çoğunlukla gözlemlerimiz sonucu değil, 

beynimize dışarıdan gelen hazır bilgilerin sonucu. Bu sebeple, 

doğanın işleyişini kaçırabiliyoruz, sence de öyle değil mi?  

 

Hepimiz, kendi kutularımızın içinde bize sunulan kutudan, hangi 

büyük kutuda (AVM) alışveriş yapacağımızı, hangi hızlı ve güvenli 

kutuyla işe gideceğimizi, çalıştığımız kutunun hangi bölümünde 

oturacağımızı düşünüyoruz. Dünya’nın aslında bize sunulan gibi 

olmadığını, ormanda, deniz kenarında, temiz havada, o muhteşem 

havayı içimize çekerek yapacağımız bir yürüyüşle, doğanın sisteminin 

çok farklı olduğunu anlayabiliriz.  

 

Dünya’nın aslında kötüye gittiği falan yok! Bildiğimiz tarih boyunca 

Dünya hakkında şu an konuşulan şeyler konuşulmuş. Sana çok 

şaşıracağın bir sır vermek isterim, tam şu anda! En çok kimler 

konuşmuş biliyor musun bu durumu? “BORÇLU OLAN 

İNSANLAR”! 

 

Güçlülerin kurduğu bu sistemde, kötüye giden bir Dünya’nın değil de, 

günahları ve sevaplarıyla iyiye doğru gelişen bir Dünya’nın parçası 

olduğumuzu anladığımız ve her şeyin olması gerektiği gibi oluyor 

olduğunu idrak ettiğimiz zaman, böyle bir Dünya’da, kendimize ve 

dolayısıyla çevremize verdiğimiz değer artacak. Güzele doğru gelişen 

bir Dünya’nın parçası olarak, bizler de güzele doğru ilerleyebileceğiz.  

 

Kendine verdiğin değer arttıkça, ruhunun boşluklarını, düşünmeden ve 

bir anlık hissiyatınla yaptığın harcamaların kapatmasına gerek 

kalmayacak! Borçsuz bir yaşamın güzellikleri ile kendine ve çevrene 

verdiğin değer sürekli artacak. 

 

İşin güzel yanı, bu şekilde sevdiğin kişilere muhteşem bir örnek 

olabileceksin! Borçsuz yaşamanın sırlarının, kendine verdiğin 

değerden geçtiğini, dilersen onlarla paylaşabileceksin. Böylece, bir 
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zamanlar kötüye gidiyor olarak gördüğün o Dünya, yerini, 

paylaşmanın ve değer katmanın sürekli yaşandığı, güzel bir Dünya’ya 

otomatik olarak bırakmaya başlayacak. 

 

 

Elmas gibi ol, yandığın zaman ne yerde külün, ne de gökte 

dumanın kalsın. 

 

Arif Nihat Asya 

 

Kendi Kendimizi Sabotaj 

 

Bu konuyu uzun yıllar önce bir kişisel gelişim kitabında okumuştum 

ama çok aklıma yatmadığı için üzerinde durmamıştım. İlginçtir, 

borçlarımdan kurtulmaya karar verdiğimde okumaya başladığım 

kitaplarda, bu konunun tekrar tekrar farklı şekillerde anlatıldığını 

gördüm. Kendi kendime şöyle dedim; “Bu adamlar ve hanımefendiler 

bu konunun üzerinde bu kadar duruyorlarsa bir anlamı olmalı”. 

Böylece önyargılarımdan kurtularak konu üzerine kafa yormaya 

başladım. 

 

Kendi kendini sabote etmek ne demek? Dilersen, bunu kısa bir hikâye 

ile anlatayım. Sonuçta hikâyeler güzeldir. 

 

Tavuğa Dönüşen Kartal 

 

Bir “var”mış bir “yok”muş. Evvel zaman içinde, kendini tavuk 

zanneden, muazzam heybetli bir görüntüye sahip bir kartal varmış. 

Sahibi bu kartalı o kadar çok severmiş ki, onu tavuk yemi ile besleyip 

tavuklarla aynı kümeste tutarmış. Böylece onun aç kalmadığından ve 

güvende olduğundan emin olurmuş. 
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Bir gün, kartalın sahibinin bulunduğu çiftliğin önünden bir adam 

geçiyormuş. Kümesteki heybetli kartalı görünce şaşırıp kartalın 

sahibine, “ Kuşlar arasındaki en muhteşem yaratığı neden tavuklarla 

bir kümeste tutuyorsun?” diye sormuş.  Kartalın sahibi mutlulukla 

cevap vermiş. “Kartalımı o kadar çok seviyorum ki, onu tavuk 

yemiyle besliyorum. Böylece uçmasına ve avlanmak için kendini 

yormasına gerek kalmıyor.” 

 

Yoldan geçen adam bu cevap üzerine meraklanmış ve sahibinden 

kartalın uçup uçamayacağını görmek için izin istemiş. Kartalının 

durumundan memnun olduğunu düşünen sahibi, meraklı adama izin 

vermiş. 

 

Adam kartalı eline almış ve ona; “Sen yerlere değil göklere aitsin. 

Hadi kanatlarını esnet ve uç” demiş. Kartal adama garip bir şekilde 

bakmış ve elinden yere atlayarak tavuk yemlerini yemeye kümese 

doğru gitmiş. 

 

Ertesi gün, adam kartalı tekrar eline almış. Bu sefer evin çatısına 

çıkmış ve kartala güçlü bir sesle; “Sen yerlere değil göklere aitsin. 

Hadi kanatlarını esnet ve uç” demiş. Kartal yükseklikten korkmuş ve 

adamın elinden yere atlayarak diğer tavuklarla beraber pineklemeye 

başlamış. 

 

En sonunda, üçüncü gün, adam bu sefer kartalı bir dağın tepesine 

götürmüş, kartalın keskin gözlerinin derinliklerine bakmış ve “Sen 

yerlere değil göklere aitsin. Hadi kanatlarını esnet ve uç” demiş. 

Kartal titreyerek ama uçmaktan başka şansı kalmadığını fark ederek 

dev gibi kanatlarını çırpmaya başlamış. Önce biraz tedirgin sonraları 

çok güçlü bir şekilde uçarak dağın etrafında gerçek özgürlüğün ve 

doğasının tadını çıkartarak uçmuş”. 
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Bu hikâyeden ne mi çıkartabiliriz? Özgürce uçmak, kartalın tüm süreç 

boyunca içinde vardı. Ama şartlanmaları ve kendine onan inançsızlığı 

onun kendi kendini sabote etmesine sebep oluyordu. 

 

Daha önce de söylediğim gibi, eğitim durumun, yaşın, gelir düzeyin, 

yaşadığın bölge, fiziksel durumun ne olursa olsun, bizi borçlu 

kalmaya iten, şartlanmalarımız ve kendimize olan inançsızlığımız. 

 

Şunu kesinlikle bil ki, bizler dünyanın birçok ülkesindeki insanlardan 

daha şanslıyız borçtan kurtulma konusunda. Çünkü yaşadığımız 

topraklar “inanç” kelimesinin yoğrularak, benliklerimize kazındığı 

topraklar! Bizler sadece bir dönem için, kutsal olanla bağımızı 

kaybettik, kaybettirildik. 

 

Damarlarındaki inanç genleriyle sadece borçtan kurtulmakla 

kalmayıp, borçsuz bir hayatın sana açacağı tüm kapıların anahtarlarına 

sahip olacaksın! Borçsuz bir zihnin neler yapabileceğine dair 

kuracağın hayalleri on ile çarparak işe başla derim! 

 

Şimdi, gelelim şu kendi kendimizi sabotaj konusunda neler 

yapabileceğimize! 

 

Kendini Sabote Eden Kişi Neler Yapar ya da Yapmaz? 

 

Konuya "dan" diye giriyorum müsaadenle! Kendini sabote eden kişi, 

gizliden gizliye kendinden nefret eder. Birçok zaman bunun farkında 

bile olmaz! Kendinden gizlice nefret etmesinin sebebi, her birimizin 

içindeki “anti-ben”dir. Hepimizin, kendimizi dış dünyada 

tanımladığımız halleri vardır. Kendimize kendimiz için çizdiğimiz bir 

imaj diyelim buna. Hepimizin içindeki bu “anti-ben” bizi sürekli 

geride tutan içsel düşmanımızdır. Hani filmlerde olur ya, özellikle 

dövüş filmlerini izlediysen orada bu repliği çok sık duymuşsundur. 
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“En büyük düşmanın kendinsin” 

 

İşte bu replik hepimizin içindeki “anti-ben”i vurgular. Bu “anti-ben” 

bizi sürekli eleştiren, kendi gerçek değerimizi inkâr ettiren ve bizi 

bulunduğumuz yere zincirleyen pis bir yapıdır.  

 

Ben kendi “anti–ben”imle karşılaştığımda, bana söylediği pis 

cümlelerden bir tanesi şuydu: “O kadar borcu ödeyebileceğini 

zannediyorsan aptalın önde gidenisin! O borçları yapman boşa 

değilmiş. Sen aptalsın ve borçlarını kapatsan bile hırslarına yenik 

düşüp, gene yeni borçlar yaparsın!”. 

 

Borçlarımın hepsinden kurtulurken bana bu sözleri söyleyen pislik 

herifin (anti-ben) ağzını yüzünü dağıtıyordum adeta. Çok şiddet 

içerikli gibi gelse de, bildiğin üzere insan stres altında biraz 

kabalaşabiliyor. Dövdüğüm, benim en büyük düşmanımdı aslında. 

Umarım sen de bu kitabı okurken “anti-ben” ini dövmeye 

başlamışsındır. 

 

Dönelim konumuza! Bu pislik “anti-ben”, yaşantılarımızdaki 

tecrübelerimize dayanan bir ses aslında. Yetiştirilirken ve büyüme 

safhamızda bize söylenenler ve çevremizin bize bakış algısı bu “anti-

ben”i şekillendiriyor. 

 

Bu konuda yapılan son araştırmalar gösteriyor ki, eğer büyürken 

yalnız ve mutsuz bir şekilde yaşadıysak, bu sonraları toplum içinde 

kendimizi değersiz hissetmemize yol açabiliyor. Ya da baban, para 

kazanmanın çok zor ve meşakkatli, borçsuz yaşamanın imkânsız 

olduğunu sana kendisi örnek olarak gösterdiyse, bu durum senin 

yetişkinlik yaşamında pasif ve kurban rolüne bürünmene sebebiyet 

veriyor.  
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Aynı zamanda, nöro-sosyoloji alanında yapılan araştırmalarda bilim 

adamları, eğer ebeveynlerimiz depresif, kendinden nefret eden ve 

mutsuz bir şekilde yaşamışlarsa, bizlerin de büyüdüğümüzde bu 

davranış biçimlerini kendi hayatlarımıza örnekleyebildiğimizi 

belirtiyorlar. 

 

Rahatını Bozma Birader? 

 

Bize kendimizi sürekli sabote ettiren bu “anti-ben”, bizi sürekli rahat 

olduğumuz alanda tutmaya çalışır. Değişimi istemez, “ne gerek var, 

rahatını bozma kardeşim” der. “Bak herkes borçla yaşıyor, sen de 

böyle geçin git işte” der. Bizi borcun içine sokan alışkanlıklarımızdan 

vazgeçmemizi istemez. Doğal olarak bizi borçlu yapan 

alışkanlıklarımızı değiştirmeden, borçtan kurtulmayı beklememiz çok 

akıllıca olmaz, öyle değil mi? 

 

Bu iç ses öyle haindir ki, sana bunları söylerken seni çok önemseyen 

bir arkadaşınmış gibi davranır. Sen onun seni koruduğunu 

zannedersin. Kendini Tavuk Zanneden Kartalın hikâyesindeki gibi! 

 

Pis olan nokta şudur; bir kez seni kendi ağına düşürdükten sonra; 

harcama ve yatırım alışkanlıklarını, hayatında seni geride tutan, 

tıkanık bırakan alışkanlıklarını geliştirdikten sonra, bu sefer de bir 

koca karı misali sana çemkirmeye başlar. “Bak işte, kimse seni 

sevmiyor! Zaten o parayı hiçbir zaman biriktiremezdin! Salaksın sen! 

Borçlu olmak senin kaderin!” diye hiç durmadan çemkirir beyninin 

derinliklerinde. 

 

Beni Hiç Bir Şey Korkutmaz! 

 

Zannederiz ki bize, nelerden korkuyorsun diye sorulduğunda 

verdiğimiz cevaplar gibidir hayattaki korkularımız. Mikrofon uzatılır 
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ya hani, cıvık muhabir şen şakrak biter birden yanı başınızda, sonra 

afacan bir ses tonuyla “Meyaba, neyerden koykarsınız?” diye gevşek 

gevşek sorar. Hepimizin cevapları az buçuk hazırdır: Kadınlar 

çoğunlukla “Fare” derler; erkekler “Ben bir şeyden korkmam, ama 

bazen hamam böceği aniden çıkınca tiskiniyorum işte” derler. Yok, 

burada bahsettiğim “korku” böyle bir şey değil! Hayatlarımızda daha 

derinlere indiğimizde, tüm yaşantılarımızı etkileyen korkularımız 

vardır. Sana çok ilginç bir korku örneği vereyim mi? Birçoğumuzda 

bu durum olabilir. Yapılan bir araştırma da insanların “Zengin 

olmaktan korktukları” saptanmış.  

 

İlginç değil mi? Zengin olmaktan korkmak! Peki, sen borçsuz 

olmaktan korkuyor olabilir misin? Sorular garip gelse de kendine 

biraz süre ver ve bu durum üzerine biraz düşün. Hayal kur! Borçsuz 

olursam ne olur? Nasıl bir yaşantım olur? Kendimi hafiflemiş hisseder 

miyim? Borçsuz bir yaşantıda karşıma çıkacak fırsatları daha iyi 

değerlendirebilir miyim? Borçsuz bir yaşantı, benim birikim yapmama 

ve dengeli bir şekilde refah dolu bir hayat yaşamama sebep olur mu? 

Refah içinde yaşarsam, en yakın arkadaşlarımla borç üzerine yaptığım 

sohbetleri yapabilir miyim? En yakın arkadaşlarım veya ebeveynlerim 

beni borçsuz olduğum için yargılar mı?  

 

Kendimize bu soruları sorarak, gerçek korkularımızla yüzleşebiliriz. 

Bu zorlu bir süreçtir. Hazır olmayan birçok kişi, bu soruların 

cevaplarını düşünmek bile istemez. Çünkü verilecek dürüst cevapların 

onları yalnızlığa itebileceğini düşünür. Herkes gibi olmanın verdiği 

ilginç bir huzur halidir bu. “Huzursuzluk içinde, mutsuz bir huzur 

hali!” 

 

Aksinin nasıl olacağı düşünülmemiştir hiç! İnsanın çevresinde sürekli 

borçlu insanlarla konuşması, yaşamın dengesinin böyle olduğuna onu 

inandırır. Bunun dışında yaşamanın, fırlama, üçkâğıtçı zenginlere ya 

da mirasyedilere ya da şanslı bir şekilde yatırım yapanlara has olduğu 
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düşünülür. Birçok zaman da bu kişiler kötülenir. Kötülenen o kişiler, 

genel olarak borçsuzdur! Ve beynimiz bize ”borçsuz olup da böyle 

olacaksam, hiç olmayayım daha iyi” der! 

Daha Fazla Kazanmak Kötü mü? 

 

Borçlu olma sebeplerimizin kökeninde az kazanman, şanssız 

yatırımların, kötü ortakların, hayatın bin bir üzücü hali yatmıyor! 

Borçlusun çünkü para kazanmakla ilgili bizlere öğretilenler yanlış! 

 

Yine kendi hayatımdan örneklendireyim durumu! Canım annem, bir 

dönem neredeyse sürekli, daha az kazanmam için dua ediyordu.  

 

“Oğlum çok para adamı bozar. Yetecek kadarını kazan.”derdi. Canım 

annem! Beni çok sevdiği ve düşündüğü için böyle dediğini biliyorum. 

Ama ne yazık ki, annemin bu duası çok uzun zaman kabul oldu. 

 

İşin ilginç yanı, ne zaman borçlarımdan kurtulmaya karar verdim, o 

zaman anneme dedim ki: “Anneciğim ne olur daha fazla kazanmam 

için dua et, borçsuz yaşamam için dua et. Böyle dua et ki, ben de 

kazandığım daha fazla parayla aileme ve çevreme daha faydalı işler 

yapabileyim”. Annemi zar zor ikna etsem de, anne duasının ne kadar 

önemli olduğunu görüyorsun. Şu an hiç borcum yok ve aileme, 

çevreme yardım edecek birikime, her geçen gün daha fazla sahip 

oluyorum. Allah annemden razı olsun. Allah tüm annelerden razı 

olsun. 

Gördüğün üzere, beynimiz para kazanmayı ve borçsuz olmayı ya “acı” 

ya da “keyifle” ilişkilendiriyor. Aslında yaşamımızdaki tüm 

kararlarımızı bu şekilde alıyoruz. Bunu en iyi reklamcılar ve 

pazarlama stratejistleri bilir. İnsanlar, hayatlarında alacakları kararları, 

onları acıdan uzak tutup, keyfe yaklaştıracaklarını düşündükleri yönde 

alırlar. 
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Benim örneğimde gördüğün üzere, öncesinde bilinçaltım annemi 

üzmemek için daha çok para kazanmanın ve borçsuz yaşamanın kötü 

olacağını, eğer böyle olursa annemi üzeceğimi düşünüyordu. Ben bu 

durumun farkında bile değildim! 

 

Şimdi, çok da kapitalistleşmeden şöyle düşünelim. Eğer yetecek kadar 

paran varsa, daha fazla kazanmayı istemek doğru mu? Olaya şu 

şekilde bakalım: Eşinle ya da ailenle, kankinle olan ilişkinde bağınız 

güçlüyse, ilişkilerini daha derin ve daha güçlü hale getirmeyi istemen 

doğru olur mu? Eğer akıllıysan daha akıllı olmayı istemen doğru olur 

mu? Manevi dünyanda, Allah ile olan ilişkinde bağın güçlüyse bunu 

daha güçlü hale getirmeyi istemen doğru olur mu? 

 

Hayatında daha fazla mutluluk ve refah yaratacak bu gibi şeylerin 

daha büyük ve güçlü hale gelmesi elindeyse neden daha güçlü bir 

finansal hayata sahip olmayasın?  

 

Her birimiz eşit bir şekilde dünyaya geldik. Eşitlikten kastım, aynı 

beyin altyapısı hepimizde mevcut. Ama bize bahşedilmiş bu 

mükemmel beyinle vereceğimiz kararlarda eşit değiliz. Eğitimsel 

olarak eşit değiliz, motivasyon yüzdelerimizde eşit değiliz. 

 

Bu noktada şöyle diyebilirsin: “Ben İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da 

doğmadım, büyümedim, birçok kişiye sağlanan olanaklardan 

faydalanmadım. Bana örnek olacak rol modellerim yoktu.” Bu 

görüşüne yüzde yüz katılıyorum. Haklısın, toplumda hepimiz eşit 

şartlarda başlamıyoruz. Bu durum böyle olsa da, şu an elinde bu kitabı 

tutuyorsan, işte sana eşitlenmek için büyük bir fırsat! Bu kitabı keyifle 

okuyarak, bütün doğru bildiğin yanlışlardan kurtulacak ve borçsuz bir 

hayata, test edilmiş tekniklerle ulaşarak, ömür boyu refah içinde 

yaşayabileceksin. Sonuç olarak, sen zaten öğrenmeye ve gelişmeye 

açık bir insansın. Bizi borç bataklığına sürükleyen düşüncelerimizin 

doğru olmadığını fark etmen çok kolay. Bu kitabın sonraki 
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sayfalarında, benim bizzat uyguladığım, dünya çapında binlerce yıldır 

uygulanan tekniklerle borçsuz ve refah içinde yaşayacaksın. 

 

Özetlersek: İnandığımız doğrularımızı, acı ve keyifle özdeşleştiririz. 

İnandığımız şeyler bize acı getiriyorsa, onları keyif getirenlerle 

değiştirmemiz gerekir. Aksi takdirde, ne kadar çok çalışırsan çalış, ne 

kadar çok para kazanırsan kazan, borçtan kurtularak refah içinde 

yaşaman imkânsız olur! 

 

Şimdi, parasız ve borçlu olmayı büyük bir acıyla ilişkilendir. Örneğin 

borçlu olduğunda anne ya da babana ihtiyaç anlarında yardım 

edemeyeceğini düşün ya da evladının eğitim masraflarını 

karşılayamadığını ve onu hayata hazırlamak için yeterli zamanı onunla 

geçiremediğini düşün. Eşine, sevgiline, sevdiğin bir dostuna doğum 

gününde hediye alamadığını düşün! Çok istediği bir oyuncağı yavruna 

alamadığını düşün! 

 

Bu şekilde, borçlu olmayı acıyla özdeşleştirmiş olursun ve bilinçaltın 

borçsuz kalmak için otomatik olarak elinden gelenin en iyisini yapar. 

Yeter ki sen borçsuz ve refah içinde olmayı dile! 
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Her zaman yaptığın şeyleri yaparsan, her zaman aldığın 

sonuçları alırsın. 
 

Tony Robbins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlim ilim demektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini 

bilmezsen bu nice okumaktır. 
 

Yunus Emre 
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Bölüm 2 
 

Yaraya Tuz Basma Vakti ya da Kötü Ağdacıya 

Gitmek! 

 

Eveeet, gelelim şimdi zurnanın zırt dediği yere! Genelde borçlu olarak 

yaşamaya alıştığımız için, borcumuzun ne kadar olduğu hakkında hiç 

bir zaman kesin bir bilgiye sahip olmayız. Bu kitabı yazarken, 

yakınlarım arasında yaptığım araştırmada onlara ne kadar borçlarının 

olduğunu sorduğumda, “Var işte bir şeyler!”, “Valla, eee, yüz bin, on 

bin, iki bin civarı herhalde” gibi yanıtlar aldım. Ben de borçlu 

olduğum zamanlarda bu cevaplara yakın şeyler söylerdim. İnsan 

ödediğini bildiği sürece, tam olarak borcunun hesabını yapmıyor. İşin 

vahim tarafı, beklenmedik bir olay söz konusu olup, bir süre 

sonrasında borç ödenebilecekten fazla olunca, bu sefer de acı gerçekle 

karşılaşmamak ve sıkkın olan canımızı daha da sıkmamak için 

borçlarımızı alt alta yazarak toplamıyoruz. 

 

Eğer hayatının bundan sonraki bölümünde borçsuz ve refah içinde 

yaşayacaksan, yarana tuz basmanın ya da siz kadınlar için 

söylüyorum, “kötü bir ağdacıya gittiğinizdeki” acıyı yaşamanın vakti 

geldi. 

 

Neden mi böyle söylüyorum? Çünkü bu işlemi bir defa yapacaksın ve 

sonrasında yaşadığın acı sürekli olarak azalmaya başlayacak. Bu 

işlemin bir kere uzmanı olduktan sonra, sanki oyun oynar gibi 

harcamalarını ve borcunu önce kontrol altında tutacak, sonrasında ise 

borçtan refleks olarak kurtulacaksın. 
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Kartları Açık Oynama Vakti 

 

Günümüzde, borç denince akla hemen onun adı geliyor: “Kredi 

Kartı”. Borçlu olanların, geceleri kâbuslarını süsleyen ve sürekli onlar 

için çalıştığımızı düşündürten dandik bir plastik kart parçası! 

 

Gündelik yaşamımızı bir düşünelim. Maaş vakti gelmiş ya da işletme 

sahibiysen kestiğin bir faturayı tahsil etmişsin. Aklına ilk gelen, kredi 

kartını ya da kredini ödemek için bankaya gitmek. Çok normal gibi 

geliyor kulağa ama aslında bu hiç normal bir durum değil! 

 

Bu durumun bize çok normal gelme sebebi, bizlerin bu olağanüstü 

garip duruma alıştırılmamız, bağımlı olmamız! Tıpkı diğer 

bağımlılıklar gibi aklımıza bağımlı olduğumuz şey dışında nasıl bir 

seçenek olabileceği gelmiyor ve getirilmiyor. 

 

Bir de şöyle hayal edelim: Maaşın hesabına yatmış ya da kestiğin 

faturanı tahsil etmişsin ve bankaya bir lira borcun yok! Bütün o para 

senin. Dilediğin gibi harcayabilirsin!  

 

Çok yakın bir büyüğüme bu konuyu aktardığımda, sanki hipnotize 

olmuş gibiydi; kendisini adeta cennette hissetti! Çok ciddi bir borç 

yükünün içindeydi ve ona, aldığı emekli maaşı kendisine kalsa ve 

hiçbir borç ödemiyor olsa nasıl hissedeceğini sorduğumda, kendini 

inanılmaz hafiflemiş hissettiğini söyledi.  

 

Dönelim konumuza! Az ya da çok, hiç önemli değil, kredi kartı ve 

banka kredilerinin toplam tutarını mutlaka çıkartman gerekiyor. 

Özellikle çok büyük bir borcun varsa, bu konu yapacağın ilk ve en 

önemli işlemlerden birisi, eğer borçsuz yaşamak istiyorsan. Tüm 

borçlarının bir dökümünü çıkart. Kredilerinin ne zaman biteceğini, 

erken ödeme durumunda ne kadar faiz ödemekten kurtulacağını öğren. 
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Bankalar genelde erken ödeme durumuna çok sıcak bakmıyorlar tabii 

ki ama müşteri temsilcisinden “Borcumu yarın kapatırsam, ne kadar 

ödemem gerekir?” diyerek borcunu ödeme yolundaki alternatiflerini 

görmüş olursun.  

 

Borcunu ertesi gün ödemen imkânsız olsa da, bunu yapmakla beynine 

bu konuda ne kadar kararlı olduğunu göstermiş oluyorsun. Bu arada 

emin ol, bunu yapmak sana muhteşem bir özgüven ve rahatlama 

getirecek. 

 

Zaman Çizelgesi Çıkartmak 

 

Kredi kartı ve kredi borçları toplamının net rakamını ve bitiş 

tarihlerini öğrendiğine göre, artık sağlıklı bir ödeme planı yapabilirsin. 

Bu süreç çok acılı gelse de, yaptığın zaman, içindeki rahatlama her 

şeye değecektir. Bunun sebebi, borcunun tam tutarını bilmeden önce, 

beynin sana, borcunun hiçbir zaman normal şartlarla ödenemeyeceğini 

söylüyordu. Gerçekte, sen borcunun tam tutarını bile bilmiyordun! 

İnsan bilmediği şeyden korkarmış derler ya! Artık borcunu bildiğine 

göre, korkun mantık çerçevesine oturmaya ve mantıklı kararlar alma 

sürecine girmeye başlamış oluyorsun.  

 

Bu aşamada şuna çok dikkat et! Daha önceki bölümde bahsettiğim 

anti–ben’in bu aşamada devreye girecek ve sana borçlarını 

öğrenmenin hiçbir faydası olmayacağını sürekli fısıldayacaktır. Hatta 

zaman zaman haykırabilir de! 

 

Sen kulaklarını o pis anti–ben’e kapat! Borcunu bitirmek ve borçsuz, 

refah dolu bir hayata merhaba demek için atacağın bu harika ilk 

adımın mutluluğunu yaşa! 
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Zaman çizelgesi çıkarmak, liste halindeki borçlarını görselleştirerek, 

gözünde daha belirgin hale getirecektir. Kredilerinin bitiş tarihlerine 

kadar olan süreyi ister bilgisayarda istersen bir kâğıdın üzerine, ayları 

ve yılları yazarak çıkart. Her ay ödemen gereken meblağı o ayın 

bulunduğu bölüme yaz. Çok detaylı bir şekilde yazmana gerek yok, 

sadece ana hatlarıyla kredi borçlarını, varsa taahhütlü diğer borçlarını 

çıkart.  

 

Bu tabloyu hazırlamak zaman alabilir ve işin ilginç yanı “anti–ben” in 

bu tabloyu çıkarmana engel olmak için elinden gelen her şeyi yapar. 

Acılı bir süreç olsa da, bu tabloyu çıkarman, borçtan kurtulma ve 

borçsuz bir hayat için oldukça önemlidir.  

 

Bu tabloyu çıkarmanla beraber, artık borçların seni değil, sen 

borçlarını kontrol etmeye başlayacaksın. Yaşayacağın kontrol 

duygusu, seni borçlarından kurtulma yolunda hızlandıracak. 

 

Unutma, bunu yapacağını bilmen sana değişme hakkını sağlıyor. 

Tablonda borçlarının ne zaman biteceğine dair bir tarih göreceksin. 

Şundan emin ol ki, bu kitabı okuduktan sonra borçların tablonun 

gösterdiği tarihten çok önce bitecek. Buna inan! 

 

“Herkes vardığı yere, bulunduğu yerden başlamak zorundadır.” 

 

Richard Evans 

 

Gerçekten Fakir miyim? 

 

Böyle bir tablo çıkarmanın en güzel (ya da en kötü) yanlarından biri 

de, aslında düşündüğün kadar zengin olmadığını fark etmendir. Neden 

böyle söylediğimi merak ediyor olabilirsin! Bunun sebebi, borcu olan 
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birçok kişinin, beklenildiği gibi geliri düşük insanlardan oluşmadığı 

gerçeğidir.  

 

Genelde, orta sınıf olarak adlandırılan grup, zenginliğe ya da zenginlik 

olarak gösterilen şeylere ilgi duyar ya da daha doğrusu öykünür. Tabii 

ki biz alt sınıftakiler de bize dizilerle ve medya yoluyla gösterilen 

zenginlere öykünürüz. 

 

İşin ilginç yanı, gerçek anlamda zengin birçok kişinin, bize gösterilen 

şekilde yaşamadıklarıdır. Gerçek zenginler, kişisel borç kavramını 

sözlüklerinden silmişlerdir. Kişisel borçları olmaz. Onlar 

zenginliklerini, “Net Değerleri” üzerinden ölçerler. Bu oldukça basit 

bir hesaptır. Toplam kişisel varlıkların, toplam kişisel borçlarından 

çıkardıklarında ortaya net değerleri çıkar. Gerçek zenginler 

servetlerini bu şekilde hesaplar ve konuşurlar. 

 

Çok basit gibi gözükse de, bizlere bu durum hiç öğretilmedi ya da 

öğrenmemiz istenilmedi diyebiliriz. “Net değer” üzerinden 

konuşmamız için, varlıklarımızı ve borçlarımızı net olarak bilmeliyiz. 

Ama bizler hayatın borçla sürüp gideceğini düşündüğümüzden, alt 

toplam yapmayı ya emekliliğimize ya da daha kötüsü hayatımızın son 

zamanlarına saklarız. 

 

Önceki bölümde bahsettiğim borçlarının dökümü ve zaman çizelgesi 

çıkarma yöntemi ile “net değerini” hesaplamaya bir adım daha 

yakınsın artık! 

 

Çıkardığın borç ödeme zaman çizelgesinin altına bir bölüm açarak net 

değerini hesaplayabilirsin. Bir tarafa borçlarını, bir tarafa varlıklarını 

yaz. Eğer varsa gayrimenkulünün değerini tam bir şekilde öğren. 

Varlık olarak isimlendirdiklerini topla, borçlarının toplamını zaten 

çıkartmıştın. Şimdi varlıklarının toplamından borçlarını çıkart. 

Göreceğin rakam, senin o andaki “net değerini” gösteriyor olacak. 
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Net değer hesaplamasını en iyi şekilde anlatan ve benim kafamı 

oldukça bozan “T. Harv Eker”, Milyoner Aklın sırları kitabının yazarı. 

Ondan ve kitabından sonraki bölümlerde izler bulacaksın. 

 

İnsanın ciddi bir borcu ve de çok fazla bir varlığı yokken sürekli “net 

değer” kelimesini duyması oldukça can sıkıcı, emin ol biliyorum. 

Genelde insan, “net değer” hanesinde eksili rakamları gördüğünde 

kendini “değersiz” gibi hissediyor. “Net değer” kelimesine benim 

takıldığım kadar takılmamaya çalış şu an için.  

 

Sadece bu kelimenin senin manevi değerinle hiçbir ilişkisi olmadığını 

bil yeter. Söylediğim gibi borçsuz bir hayat için ödenmesi gereken 

bedellerden biri bu süreç. Lakin bir kere bu kavramları hayatına 

yerleştirmeye başladığın anda, borç kavramını sözlüğünden çıkartıp 

refah dolu bir hayata merhaba diyeceksin. 

Şunu bil ki, yaşadığın borçlu yaşantının sana getirdiği zorlukları ve 

acıları yaşamış biri olarak senden ricam, bu kitaptaki cümleleri 

hafızana kazıman ve borçtan kurtulma tekniklerini hayatına 

uygulaman. Sonuçta ne kaybedersin ki? 

 

Başarılı olmak mı? Hiç Duymadım! 

 

Net değer tablonu ortaya koyduğunda çıkan rakamın seni üzmesine 

izin verme! Bu, sadece o ana kadar ki hayata bakışının ve borçsuz bir 

yaşamın olmadığına inanmanın eseri. Beynine giren yeni bilgilerle 

birlikte, artık önünde borçsuz, refah dolu bir yaşantının olabileceğini 

biliyorsun. Borçlu yaşamak zorunda değilsin, bu sadece senin 

bilmeyerek yapmak zorunda olduğun bir tercihti. Artık borçsuz bir 

hayatı seçiyorsun ve bunun düşüncesi ve bu seçimi yapmış olmak bile 

sana mutluluk veriyor. 
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Bizler, genelde başarıyı işimizde yükselmek, çok para kazanmak, 

yaptığımız işte bilinir olmak, çevremiz tarafından saygıyla 

karşılanmak olarak adlandırırız. Durum böyle sübjektif olunca, 

başarının karşıtı olan “başarısızlığı” hayatlarımızda sık yaşıyormuşuz 

gibi gelir. İşimizde yükseldiğimizde, yükselecek yeni bir kademe 

vardır! Para kazandığımızda, kazanılacak daha çok para vardır. 

İnsanlar tarafından saygı gördüğümüzde daha çok saygı duyulmak 

istenebilir. İnsan egosu bu durumu doğal olarak yaratır. 

 

Bizler, istediğimiz şeyler olmayınca ya da bizlerden beklenen şeyler 

olmayınca kendimizi “başarısız” sayarız. Belirlediğimiz hedeflere 

ulaşamadığımızda kendimizi başarısız hissederiz. Doğanın 

kanunlarına ve sistemin nasıl işlediğine birçok zaman gözlerimiz 

perdelidir. Başka bir sır daha bilmek ister misin? 

Aslında “Başarısızlık” diye bir şey yoktur. Başarısızlık zannettiğimiz, 

“Gelişim”den başka bir şey değildir. 

 

Çok bilinen Edison hikâyesini anlatma vakti geldi galiba. Bu hikâyeyi 

yerelleştirmek istedim biraz! Edison yerine, bizim Temel’i 

kullanacağım anlatırken izninle! 

 

Büyük bir kokteylin ardından, basın mensupları tarafından abluka 

altına alınan Temel’e, Time dergisinin cabbar muhabiri soruyu 

patlatmış. 

 

“Sayın Temel, lambayı icat etme sürecinizde birçok başarısızlık 

yaşadığınız söyleniyor. Bazıları lambayı on bininci deneyinizde 

bulduğunuzu söylüyor. Tüm bu “başarısızlıklara” rağmen nasıl devam 

edebildiniz?” 

 

Temel onu köşeye sıkıştırmış gibi gözüken muhabiri tepeden tırnağa 

süzdükten sonra cevaplıyor. 
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“Uşağım, ben hiçbir zaman başarısız oldiğimi düşünmedim. Lambanın 

nasıl olmayaceğunun dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz “başarılı” 

yolinu buldum!” 

 

Bu hikâyeyi bizden motiflerle dinlemek bana hep keyifli gelmiştir. 

Gördüğün üzere, başarı ya da başarısızlık bizim olaylar karşısındaki 

tutumumuzla alakalı. Yaşın, eğitim durumun, cinsiyetin ne olursa 

olsun, şu anda borçlu olmanın senin başarısız olmanla bir ilgisi yok! 

Sen, borçsuz yaşamaya giden yolda neler yapılmaması gerektiğini ilk 

elden öğrenerek birçok başarıya imza attın. Yaşamış olduğun tüm 

süreçleri yaşaman gerektiği için, hayatında belli bir süre, borçlu 

olmanın getirdiği tecrübeleri tatman için sana sunulmuş bu yolculuğa 

çıktın. Yolculuğunun bir yerinde bu kitaba rastladın ve onu okumayı 

seçtin. Borçsuz bir yaşantıya giden muhteşem yolda yürüme 

kararlılığını gösterdin. Hiçbir zaman ödenmeyeceğini düşündüğün 

borcunun ve net değerinin farkına vardın. Sen bu yolculuğa daha 

çıkmamış birçok kişiden daha öndesin. Ve sen, dünyanın yüzde üçlük 

bölümüne katılmaya karar vermiş başarılı insanlardansın. 

 

“Unutma! Hiçbir güç seni borçlu kalmaya mahkûm edemez. Hiç 

kimse sen istemedikçe seni başarısız ilan edemez.” 

 

“Ben yapmadım Miki yaptı!” 

 

Çocukluktan kalma alışkanlıklarımız bazen büyüsek de bizleri rahat 

bırakmaz. Ünlü “ Uçurtmayı Vurmasınlar” romanını okuyanlar ya da 

filmini izleyenler hatırlar. Hapishanede annesinin yanında büyüyen 

ufak kahramanımız, altına kaçırdığında Mikili donunu göstererek 

“Ben yapmadım Miki yaptı” demişti. Bizler de zaman zaman 

hayatımızda yaşadığımız kötü olaylar karşısında suçu atacağımız bir 

Miki ararız. Bu oldukça doğaldır çünkü çevremizden hep böyle 

görmüşüzdür. 
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Çevremizde sürekli söylenen insanlar vardır. Dünyanın kötüye 

gittiğinden, yaşam koşullarının zorlaştığından, insanların artık daha da 

ahlaksızlaştığından bahseden kişilerle büyümüşüzdür. Bizler de hayatı 

onların gözlerinden görmeyi ve hayatımızda yaşadığımız zor olaylarda 

mutlaka bir suçlu bulmayı alışkanlık haline getirmişizdir. Bu durumun 

en güzel yanı şudur: 

 

“Yaşadığın her kötü ve şanssız olayla ilgili suçlanacak birisi ya da bir 

şey vardır! Böylece gerçek suçlu, suçunu bazen bilerek bazen 

bilmeden etrafta aylak aylak salınır.” 

 

Hayatımın çoğu bölümünde benim elimde değilmiş gibi gözüken 

birçok şansız durumla karşılaştım. Emin ol o kadar şanssızdım ki, 

muhteşem bir komedi filmi senaryosu çıkardı yaşadıklarımdan! Tabii 

ki yaşadıklarım o anlarda bana komik gelmediği için hiçbir zaman 

senaryoya dönüşmediler. Ama hayatımın o dönemlerinde insanların 

bana neden sürekli haksızlık yaptıklarını düşünür dururdum. Ben onlar 

için onca iyilik yaparken, neden onlar beni kullanmaya kalkıyorlardı? 

Sürekli birilerini suçlardım içten içe. Ta ki yaşadıklarımın tek 

sorumlusunun “kendim” olduğunu anlayıncaya kadar. 

 

Böyle yazan birçok kitap okumuştum, birçok konuşma dinlemiştim 

ama sanki onlar benden bahsetmiyor gibi gelirdi hep. Tahmin 

ediyorum sen de bu satırları okurken kendi hikâyenin çok farklı 

olduğunu ve gerçekten suçluların başkaları olduğunu ya da yaşadığın 

olayların kör talihin bir cilvesi olduğunu düşünüyor olabilirsin!  

 

Senden minik bir ricam olacak! Gel hadi, beş dakikalığına borçlu 

olmana sebep olan olayları düşün şimdi! En büyük borç bakiyenin 

oluşmasını sağlayan olaylar zincirini aklına getir. Bu süreçte 

borçlarının artmasını sağlayan durumları, aklının sinema perdesinde 

oynat kısa süreliğine. O perdede bu durumların oluşmasına sebebiyet 
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veren kötü karakterleri ya da şanssız olayları izliyorsundur 

muhtemelen.  

 

Şimdi, sadece bir dakikalığına tüm o kötü karakterleri ve şanssız 

olayları yok et ve suçun merkezine kendini koy! Suçlu sanki 

senmişsin gibi davran. Kendindeki hataları bul, sanki kötü 

karakterlerinin analizini yaparmış gibi kendi suçlu yönlerini, 

zorlayarak bulmaya çalış. Söylediğim gibi, kendinin suçlu ya da hatalı 

olduğunu düşünmesen bile, sanki o kişi bir başkasıymış gibi onun 

hatalarını bul. 

 

Bu zihin egzersizinin sonunda farkında olmadan yaşamlarımızdaki 

gerçek suçluyu bulmayı öğreniyoruz. İşin güzel yanı, bir kere gerçek 

suçlu suçunu kabul ederse, sonrasında çok az bir kefaletle “Özgür” 

kalıyor. 
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“Özgürlük verilmez, kazanılır.” 

 

Philip Randolp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gerçek başarı başarısızlık korkusunu yenebilmektir."  

 

Sweeney 
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Bölüm 3 

 

Zenginin Malı Züğürdün Çenesi 

 

Zengin Baba Fakir Baba 
 

Borç kapatmakla ilgili birçok kitabı okuduğumu düşünürken 

Youtube’da karşıma bir video çıktı. Video animasyonlar eşliğinde, 

basit bir şekilde kitap özetlerini anlatmaktaydı. Videoyu izlemeyi 

tamamladığımda Robert Kiyosaki tarafından yazılmış bu efsane kitabı 

okumam gerektiğine karar verdim. 

 

Kiyosaki kitabı yazalı neredeyse 30 yıl olmuş ama bizim buralarda hiç 

haberimiz yok bu kitaptan. E tabi ki borcun olur kardeş! Hani derler 

ya “ Adamlar çözmüş olayı!” İşte kitabı okumayı bitirdiğinde böyle 

hissediyorsun. 

 

Onun Babayla Benim Baba Aynı Kafada 
 

Kiyosaki kitabında bir üniversitede profesör olan babasıyla en yakın 

arkadaşının iş adamı babasını kıyaslıyor. Kıyaslamak derken yanlış 

anlama; öz babası da çok saygıdeğer bir adam ama hayata ve paraya 

bakış açısı onu sürekli borçlu bir hayat yaşamaya mahkûm etmiş. 

 

Robert’ın babası da tıpkı benim babam gibi “Onurlu bir hayat 

istiyorsan iyi bir eğitim almalı ve çok çalışmalısın” cümlelerini 

Robert’ın beynine kazımış. 

 

Robert Kiyosaki’nin şu anki serveti 72 milyon dolar! Ve bu serveti öz 

babasına değil de, Robert’a çocukken “Borçsuz yaşamanın ve 

Zenginliğin sırlarını öğreten arkadaşının babasına, yani “Zengin 

Baba’sına” borçlu olduğunu söylüyor. Robert’ın bu yaklaşımı bana 

biraz gaddarca gelse de, kitaptaki sırları okuduğumda ne demek 

istediğini anladım. 
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Kitabın en can alıcı noktasını baştan söylüyorum. Kiyosaki diyor ki:  

 

“BORÇSUZ VE ZENGİN YAŞAMANIN SIRRI, GELİRİNİZİN NE 

KADAR YÜKSEK OLDUĞU İLE ALAKALI DEĞİL, ESAS OLAN, 

GELİRİNİZİN NE KADARINI DOĞRU DEĞERLENDİRDİĞİNİZ”. 

 

Bu cümleden sonra sesini duyar gibiyim! “Daha fazla kazanıyor 

olsaydım tabii ki borcum olmazdı, hepsini kapatırdım!” Ben de kitabı 

okurken aynı şeyleri aklımdan geçirmiştim. Ne yazık ki durum hiç bir 

zaman böyle olmuyor! Bana inanmıyorsan senden daha fazla 

kazandığını düşündüğün bir arkadaşına sor bakalım! Ne kadar borcu 

var? Haklı olduğumu göreceksin. Ben, yakınımda zengin olduğunu 

düşündüğüm birçok kişiye sordum ve neredeyse tamamı borçları için 

en az benim kadar stres altındaydılar. 

 

Burada anlatılmak istenen kilit nokta, paraya ve onun kullanımına dair 

bakış açımızla ilgili. Eğer para kullanmayla ilgili sırları bilen %3’lük 

nüfusun oluşturduğu bir ailede doğmadıysan, bu tip bilgileri ne yazık 

ki okullarda öğrenme şansın yok! Bu kısacık kitapta öğrendiğim 

bilgiler, dört senelik Uluslararası İşletme eğitimimde bana 

öğretilmedi. Daha önce de söylediğim gibi, borçtan kurtulmanın ve 

refah içinde yaşamanın ne eğitimle ne de akıl seviyemizle bir ilgisi 

var! İşin püf noktası bazı sırlara vakıf olmak ve onları yaşamımıza 

uygulamaktan geçiyor. 

 

Neyse dönelim Kiyosaki’nin borçtan kurtulmayla ilgili yaklaşımına. 

Robert basit bir şema ile anlatıyor durumu: 

 

Yaşantılarımızda bir tarafta “Varlıklarımız”, diğer tarafta da 

“Taahhütlü Borçlarımız” vardır. Çok muhasebesel gelmesin! 

Sadeleştireyim konuyu! “Varlıklarımız” cebimize para koyan her şey! 

Örneğin gayrimenkulünüz, ortağı olduğunuz ufak bir market ya da iş 

veya hisse senetleri vs. “Taahhütlü Borçlar” ise cebinizden para 

çıkaran her şey! Taahhütlü iPhone’numuz, konut kredili evimiz, 24 ay 

taksitle aldığımız elektronik eşyalar, banka kredisiyle alınmış 

arabamız! 

 

Kiyosaki’ye göre, bize varlık gibi gelen kredili evimiz, taahhütlü 

telefonumuz, kredili arabamız aslında bizim “Borcumuz” ve biz onları 

“Varlıklarımız” hanesinde görmek gibi büyük bir yanılgıya 

kapılıyoruz.  
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Borçsuz ve refah içinde yaşayan insanlar ise, bir şey alırken aldıkları 

şeyin onlara para getirip getirmeyeceğine bakarlar önce! Bu yaklaşım 

ilk başta bana çok saçma gelse de, uzun süre “Pinti” olarak gördüğüm 

birçok zengin tanıdığımın aslında bu sırrı keşfettiklerini gördüm.  

 

Şöyle bir çevrene bak, ya da aklına getirmeye çalış. Zengin diye 

bildiğin birçok kişinin telefonları “akıllı” bile değil! Biz onların 

“pintiliklerine” kafa yorarken, iPhone’umuzdan pintilerle ilgili 

tweetler atarken, onlar vadeli hesaplarından gelen parayı “dandik” 

telefonlarından konuştukları müşteri temsilcisinden öğreniyorlar! 

 

Anlayacağın, yapacağımız şey son çıkan  iPhone için taahhüte girip, 

24 ayda 2 katı para ödemek yerine, daha makul bir telefonla bir süre 

idare edip, taahhütlü borçlarımızı azaltarak varlıklar hanemizi 

güçlendirmek olmalı! 

 

Burada yazdıklarımı sakın teknik olaylar gibi görme! Unutma, burada 

yazdığım her tekniği kendi hayatımda deneyerek dağ gibi 

borçlarımdan kurtuldum. En önemli nokta, eğer borçlarından kurtulma 

kararını verdiysen, bunu sakın bir sonraki maaş gününü ya da “şu iki 

kartı kapatayım sonra dediklerini yaparım Ayhan” moduna 

getirmeden hemen uygulaman!  

 

Hemen şimdi, kapat kitabı ve taahhütlü borçlarını ve varsa varlıklarını 

bir kenara yaz. Bu, sonraki adımları atmanda ve bu sırrı hayatında 

uygulamanda sana çok yardımcı olacaktır.  
 

Kazandığından Az Harca 
 

Dünya’nın en iyi motivasyon konuşmacılarından ve 

finans koçlarından Tony Robbins’i dinlemek için 

ödemen gereken ücret 2000 dolar! Gerçi semineri iki 

tam gün ve toplam 24 saat sürüyor, ama az para değil! 
Şöyle bir hayal kuralım birlikte! Borç içindeyiz, faturalar birikmiş, 

canımız acayip sıkkın. Tam bu sırada yakın bir arkadaşın gelmiş ve 

sana, Tony Robbins’in şehir merkezinde bir semineri olduğundan, 

adamın ne kadar inanılmaz bir motivasyon uzmanı olduğundan 

bahsediyor. Sende heyecanlanıyorsun birazcık. Bilet fiyatlarının 

normalde 2000 dolar olduğunu söylediği anda da heyecanın hayal 
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kırıklığına dönüşüyor. Arkadaşın, tam sen yelkenleri suya indirmişken 

1000TL’ye iki bilet bulduğunu söylüyor. Ama biletler ikili olarak 

satıldığı için sana ihtiyacı var. E, “1000 lira az para değil” diye 

düşünüyorsun ama eğer adam söylenildiği kadar iyiyse, tüm 

sıkıntılarına çare olma ihtimali yüksek. O kadar borcun içinde son bir 

cesaret, 1000 liranı arkadaşına vererek seminere katılıyorsunuz.  

 

Seminer günü geldiğinde, seminerin yapıldığı otelin içerisindeki 

kalabalık ve heyecan, bu seminerin sorunlarının çözümü olacağına 

dair içindeki umutları iyice artırıyor. Arkadaşınla beraber yerinize 

oturuyorsunuz. Çok yüksek sesli ve adrenalin dolu bir müzik eşliğinde 

seminer başlıyor. Tony Robbins karşınızda elleriyle alkış yapıyor. 

Herkes de onunla beraber alkışa eşlik ediyor. Sen de heyecanla alkış 

tutarken, verdiğin kararın doğru bir karar olduğunu düşünmeye 

başlıyorsun. 

 

Neyse, Tony Robbins herkesi selamladıktan sonra, Türkiye’nin ne 

kadar güzel bir ülke ve insanlarının çok sıcak olduğundan bahsediyor. 

Sonunda, sahnede kurulu beyaz tahtanın yanına gidiyor ve elindeki 

kalemin ucunu çıkartarak konuşmaya başlıyor. Tüm salon sessizliğe 

bürünüyor. Birazdan bu adamın ağzından çıkacak olan kelimeler için 

tam 1000TL para ödedin! Diğer katılımcılar çok daha fazla! Hepsi 

ellerinde kalem, kâğıt ya da tablet ve laptopları ile adamın ağzından 

çıkacak sihirli cümleleri not almak için bekliyorlar. 

Tüm bu büyülü atmosfer içerisinde, Tony Robbins beyaz tahtaya 

kocaman harflerle bir şeyler yazıyor. 

 

“KAZANDIĞINDAN AZ HARCA” 

 

Tahtaya bu cümleyi yazdıktan sonra, sessizce dönüp izleyicilere 

bakıyor. İzleyenler tahtadaki cümleyi çoktan not almışlar ve devamını 

bekliyorlar. Tabii ki sende heyecanla, sahnede sana doğru bakan bu 

dev adamın bir şeyler söylemesini bekliyorsun. Ama yok! Ses yok! 

Gözleriyle bütün salonu süzmeye devam ediyor. Aradan bir dakika 

geçiyor ve izleyicilerde huzursuzlukla karışık bir hareketlenme oluyor. 

Sen hala daha olayı anlamaya çalışıyorsun.  

 

Sonunda Tony, konuşmaya başlıyor: 

“Bu hafta sonu sizler buraya paranın ve mutlu yaşamanın sırlarını 

öğrenmeye geldiniz. Mutlu yaşamla ilgili daha çok yarın 

konuşacağım. Bugün parayla ilgili problemleri çözeceğiz. Ve bunun 
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ilk adımı, kim olursanız, ne kadar kazanırsanız kazanın, 

“Kazandığınızdan az harcamanızdır.” 

 
Bu durumu hikâyeleştirerek anlattım ama bu aslında yaşanmış bir 

olay! Tony Robbins, bir seminerinde bu durumu tüm içtenliğiyle 

anlatıyor. Biz hikâyemize devam edelim. 

 

Tony izleyicilere bu cümleleri kurduktan sonra, haliyle sen canın 

sıkkın bir şekilde arkadaşına bakıyorsun. “Bunun için mi geldik 

buraya? Herif üçkâğıtçı resmen! Bunu bizim iddia bayisindeki Ahmed 

abi, annemin gün arkadaşı Nalân Teyze de söylüyor!” diyerek 

arkadaşına sitem ediyorsun. Arkadaşın mahbup bir şekilde sana 

bakıyor! Diyecek bir şey bulamayınca salakça bir şeyler söyler ya 

insan! O da; “En azından 5000 lira kardayız. Bunlar 6.000 

verdi!”diyor ve diğer katılımcıları gösteriyor eliyle. 

 

Komik gibi dursa da bu hikâye aslında gerçek! Tony Robbins 

seminerinde, refah içinde yaşamak için ilk kuralın, “kazandığından az 

harcamak” olduğunu belirtiyor ve detaylandırıyor. Tabii ki olay 

cümledeki kadar basit değil! Tony Robbins’in seminerlerini 

izleyenler, onun bu prensiplerle milyonlarca insana yardımcı olduğunu 

bilirler. 

 

Bizler her ne kadar bu temel prensibi bilsek de, yaşantılarımıza 

uygulamakta zorlanırız, çoğunlukla uygulayamayız. Neden mi? 

Doğamız ve bize öğretilen şartlandırılmış bilgiler gereği!  

 

Aylık harcamalarına bir bak: Toplamı ne kadar? Ve sen ne kadar 

kazanıyorsun? Büyük ihtimalle, kazandığından daha fazla harcıyor 

olduğunu göreceksin. “E arkadaşım yetmiyor, yetişmiyor? N’apcaz?” 

diye soruyorsan, önerim bu kitabı tekrar tekrar okuman. Ta ki 

borçların bitene kadar! Sonra dilersen, bir köşeye kaldırır ya da borçlu 

bir arkadaşına ödünç verirsin. Ama o zamana kadar bu kitabı keyifle, 

inanarak tekrar tekrar oku.  

 

Ben de bu önerileri ilk duyduğumda birçoğunu, “saçmalık ötesi” 

olarak algılamıştım! Önyargılarımızdan kurtuldukça özgürleştiğimizi 

hatırlayıp, “bilmediğimi bildiğimi” fark ederek saçma gelen bu fikirler 

üstüne düşündüm, çalıştım. Hayatlarımızda kolay para kazanmak için 

binlerce yöntem bulmaya çalışan bizler, o vakti ilk başta saçma gelen, 
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ama yüzlerce yıldır bir grup elitin uyguladığı bu teknikleri çalışmak ve 

düşünmek için harcadığımızda, bağlı olduğumuz zincirleri kıracağız! 

 

Unutma, bu teknikleri bir anda hayatlarımıza uygulamamız kolay 

değil! Yavaş yavaş, azar azar hayatına uygulamaya başla. Aylık 

kazancından 500 lira mı fazla harcıyorsun? 300 lira daha fazla 

harcamayı dene önce! Sonra 200, 100... Yıllardır geliştirdiğimiz 

alışkanlıklarımızın bir anda mucizevî bir dokunuşla değişmesini 

beklemek çok mantıklı olmaz. Çok yüklenme kendine. Eğer 500 lira 

fazla harcamaktan, 300’e düşebiliyorsan, bu senin borçsuz ve refah 

içinde bir hayata hazır olduğunun en büyük göstergesidir.  

 

Bu kitapta yer verdiğim tüm tekniklere veya önerilere bu gözle bak! 

Bir anda değil, sakince, yavaş yavaş... Şimdi başla! Önemli olan 

sonraya ertelememek! Bu kitabı keyifle okuyorsan bil ki, borçsuz 

yaşamak için gerekli hazırlığı beyninde yapmışsın demektir.  

 

Sen borçsuz bir hayata hazırsın! Hızlı değil, sakince! Kendine bile 

çaktırma yaptıklarını! “N'oluyoruz yahu?” desin beynin sen yavaşça 

seni özgür bırakacak tüm atılımları yaparken. Kendini çok zorlama, 

incitme, yüklenme bile. Adım adım, minik adımlarla ilerle! Bil ki, her 

minik adım seni refah dolu, stressiz ve borçsuz bir hayata götürüyor. 

Attığın her adım, ne kadar minik olursa olsun, o adımı atmış olmanın 

verdiği huzurla, seni daha büyük adımlar atmaya teşvik edecek. Ve 

sen, şimdi borçsuz bir hayatı hak ettiğini anlayacak, bunu hissedecek 

ve yaşayacaksın. 

 
“Bir insanı kurtaran bir adım atmaktır. Sonra bir adım daha.”  

 

Antoine Exupery 

 

Önce Kendine Öde 
 
“Tamam, borcumuz var, kabul ediyoruz. Ödeyeceğiz arkadaşım. 

Gitmiyoruz ya bir yere! Olsa vermem mi?” cümleleri borçlu olan 

kişilerin sık kullandığı cümlelerdir. Bu cümleleri hayatlarımızda bu 

kadar sık kullanırken, birisi çıkıp da bana, benim borçlu olduğum 

zamanlarda, “borçtan kurtulmak mı istiyorsun? Önce kendine öde!” 

dese! ... %&^+%%& Anladın ne demek istediğimi! 
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Tamam, hadi sakinleştik şimdi. Atlattık bu ilk şoku! Kendimize 

ödeyelim önce! Nasıl oluyor? Şöyle oluyor değerli insan. 

 

Eline geçen paranın onda birini önce kendinin “ne durumda olursa 

olsun dokunamayacağın!” kumbarana atıyorsun. 50 lira olmuş, 3.000 

lira olmuş fark etmez. Önce kendine! 

 

“Haydaaa, e borcum var benim! Ödemeyim mi? Zaten yetmiyor!” 

diyorsun ama çok az daha sabırlı olmanı rica ediyorum senden. Önce 

hayatlarımıza bir bakalım! Diyelim ki, özel sektörde çalışıyorsun, 

2.000 lira maaşın var. Maaş günü geldi. Kısa sürecek olan mutluluğa 

hazırsın! Maaşını çektin! Soruyorum şimdi! İlk düşüncen ne? Kira, 

kredi kartı, kredi, aidat, faturalar... İşte bahsettiğim nokta tam burası! 

Düşüncelerimizin yanlış oluştuğu yer, borçlu olmamızın başlangıç 

anlarından bir tanesi, tam da burası.  

 

Dikkat edin, “önce kendine öde” basit gibi gözükse de, 

uygulamaya geldiğinde, beynimiz çok farklı çalışıyor. 

Bizler önce, borçlarımızı düşünüyoruz. Sıralamada 

kendimiz en son sıradayız. Hayatta bizi sona bırakıyor 

durum böyle olunca! 
 
Bu tekniği uygularken dikkat edilmesi gerekli en önemli husus, eline 

geçen tüm paranın onda birini önce kendine ödüyorsun. Sadece 

maaşının ya da o ay işletmenden sana yetecek olan paranın değil! 

Eline geçen tüm paranın onda biri! Bu kitapta sana ek gelir sağlayacak 

pasif gelir önerilerinden de bahsediyorum ileriki bölümlerde! O 

önerilerden faydalanarak kendine yeni gelir kaynakları yaratabilirsin 

dilersen.  

 

Unutma, durumun ne kadar vahim olursa olsun, bu yöntemi hayatına 

uygulamaya başladığında, birkaç ay sürecek gibi düşünmeden, bir 

alışkanlık haline getirmeye çalış. İlk başlarda zor olsa da, zaman 

geçtikçe bu durumun seni nasıl güçlü kılacağına şaşıracaksın. Birçok 

zengin, bu uygulamayı, paralarının onda birini değil, beşte birini 

kendilerine önce ödeyerek yaparlar.  

 

“Önce kendine öde” konusunu en iyi hikâyeleştiren George S.Clayson 

isimli bir yazar. Kitabının ismi “Babil’in En Zengin Adamı”. Kitap 
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neredeyse yüz sene önce yazılmış. Kitabı uzun uzun anlatmak yerine 

kısaca bir Temel hikâyesi olarak anlatırsam belki daha eğlenceli 

olabilir :) 

 

Babil’in Babil olduğu çok eski zamanlarda, iki kafadar arkadaş, İdris 

ile Dursun, içinde bulundukları borçlardan birbirlerine dert 

yanarlarmış. Herkesin refah içinde yaşadığı böyle bir ülkede, biz nasıl 

oluyor da ay sonunu getiremiyoruz uşağım diye, son derece temiz bir 

İstanbul Türkçesi ile  birbirlerine yine dert yandıkları bir zaman İdris 

Dursun’a demiş ki; “Uşağım Dursun! Bu böyle olmayacak! Sen de 

ben de bizim uşak Temel ile aynı hocalardan ilim aldık ama biz borç 

içinde horon teperken, Temel Babil’in en zengin uşağı oldu. Ben 

vallahi de billahi de anlamıyorum bu durumu!” demiş. 

 

Dursun ona biraz sinirli bir şekilde baktıktan sonra; “Uşağım bu 

Temel bizim eski kankimiz değil mi? Gidelim yanına, soralım ona 

nasıl borçsuz yaşadığını!” demiş. 

 

Bizim iki kafadar Temel’in sarayının önüne gelmişler. Kapıyı 

çalmışlar açan yok! Dursun sinirli bir şekilde daha hızlı vurmuş 

kapıya! Aradan biraz vakit geçtikten sonra, kapıda Fadime gözükmüş. 

“Uşaklar hoş geldiniz! Temel de sizi oval ofisinde bekliyordu” demiş. 

Bizim iki kafadar birbirlerine bakmışlar ve içeri girmişler. 

 
Temel oval ofisindeki koltuğuna kurulmuş bir şekilde onları 

karşılamış. 

 

“Hoş geldiniz uşaklarım. Ben de sizi bekliyordum! Buyurun şöyle 

oturun” demiş.  

 
İdris ile Dursun oturmuşlar Temel’in karşısına. Aslında bir yandan 

seviniyorlarmış eski arkadaşlarını gördüklerine ama Temel’i uzun 

zamandır görmedikleri için söze nasıl başlayacaklarını 

bilemiyorlarmış. Temel arkadaşlarının bu tedirginliğini fark etmiş ve 

yanı başındaki semavere doğru yürümüş. 

 

“Uşaklarım, tavşan kanı yapıyorum çaylarınızı! Uygun mudur?” diye 

sormuş. İdris ve Dursun başlarını sallamış uygundur anlamında. 

Temel bir yandan çayları doldururken bir yandan konuşmaya devam 

etmiş. 
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“Bana sorularınız varmış diye duydum. Hayır olsun inşaallah?” demiş. 

Temel eski arkadaşlarının önüne çaylarını koyarken Dursun söze 

başlamış. 

 

“Uşağım Temel, biz senle eski dostuz. Beraber büyüdük, beraber 

horon teptik, aynı hocalardan dersler aldık, aynı kafelerde takıldık. 

Ama İdris’le ben borçtan bir türlü kurtulamazken sen aldın başını 

yürüdün. Nasıl oldu bu? Onu öğrenmeye geldik” demiş. 

 

Temel sıcacık çayından bir yudum almış. Başlamış konuşmaya.  

“Canım uşaklarım, size bir sorum olacak. İkiniz de yıllardır aynı 

meslekte ustalaşmış zanaatkârlarsınız. Gelirleriniz bu ülkede herkesle 

aşağı yukarı aynı. Onlar sürekli zenginleşirken, siz fakirleşiyorsunuz. 

Senin de söylediğin gibi Dursun, aynı hocalardan ders aldık ama siz o 

hocaları iyi dinlememişsiniz galiba!” 

 

Dursun Temel’in alaycı konuşmasına biraz sıkılmış. “Uşağım Temel 

biz o hocaları çok iyi dinledikte, hayat şartları işte biliyorsun!” demiş.  
 
Temel çayından bir yudum daha almış, oturduğu yerden doğrulmuş 

hafifçe. “Uşaklar size sorumu soruyorum. Doğru bilirseniz size nasıl 

zengin olduğumu, sizin de nasıl zengin olacağınızı anlatacağım” 

demiş. İdris keyiflenmiş. “Sor bakalım!” 

 

Temel ayağa kalkmış. Biraz yüksek bir sesle “Kazandığınız paranın 

onda birini kendinize ödüyor musunuz?” 

 

Dursun’la İdris birbirlerine bakmışlar şaşkın şaşkın! İdris kızgın bir 

şekilde cevap vermiş. “Yahu Temel, biz sana borç içindeyiz, bize akıl 

ver diyoruz. Sen bize neden bahsediyorsun, bırak Allah’ını seversen 

ya!” demiş. 

 

Temel iki eski arkadaşının yanına gelmiş, aralarına eğilmiş sanki 

kulaklarına bir şey fısıldayacak gibi sessizce konuşmaya başlamış; 

“Uşaklar sorumu doğru bilemediniz ama eski günlerin hatırına ben 

size ilk öğüdü vermiş oldum. Bugün gidin, paranızın onda birini 

kendinize ödemeye başlayınca yine gelin, devamını anlatayım size” 

demiş. 
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Çok komik olmasa da, Babil’in En Zengin Adamı kitabının özünü 

anlatan bir hikâye olduğunu düşünüyorum. Kitapta, Babil’in en zengin 

adamı arkadaşlarına nasıl zengin olduğuna dair olayları anlatıyor. 

Ama o kitabın da en önemli konusu, önce kendine ödeme yapılması. 

Umarım Temel’li hikâye aklınızda yer etmesi için bir vesile olmuştur. 
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“Cesaretimi kaybetmiyorum, çünkü vazgeçilen her 

yanlış, girişimleri doğru atılmış yeni bir adımdır.” 
 

Thomas Edison 
 

 

 

 

 

 

 

Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır. 
 

Emerson 
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Bölüm 4 

 

Pratik Teknikler 

 
Bu bölümde sunacağım kanıtlanmış pratik teknikler, aslında 

borçlarından kurtulman için gerekli temelleri oluşturmanı sağlayacak 

önerilerdir. Senden ricam, ilk başta çok mantıklı gelmese de, bu 

mucizevî tekniklerin bir ya da birkaçını uygulaman. Sonuçta sen 

başkaları gibi sana yeni olan bilgileri reddetmiyorsun. Çok güçlü olan 

bu teknikleri adım adım uygularken, bu zamana kadar beynimize 

işlenmiş yanlış kodlamaları da kırıyoruz aslında!  

 
Dilersen şöyle düşünebilirsin: Birçoğumuz “Karate Kid” filmini 

izlemişizdir. Filmde genç ve intikam peşinde koşan bir çocuğa karate 

öğreten Japon dövüş ustası, çocuğa önce arabalarını “cilalayıp, 

parlattırıyor”, sonra bahçesindeki tahta zeminleri zımparalatıyor, 

çitlerini boyatıyor. 

 

Çocuk tam yaşlı adamın ona karate öğretmek yerine işlerini bedava 

yaptırdığını düşünüp işi bırakıyorken, yaşlı usta onu yanına çağırıyor 

ve “Bana nasıl cilalayıp parlattığını göster” diyor. Çocuk elleriyle 

havada hareketler yaparken, yaşlı usta yumruk atmaya çalışıyor ama 

çocuk yaptığı cilalama hareketi ile yumruğu bloke ediyor. Yaptığı tüm 

işler, ona karatenin temel tekniklerini refleks olarak kazandırıyor. 

Çocuk farkında olmadan işin temelini kavramış oluyor. 

 

Bu bölümdeki teknikleri de, filmdeki durum gibi düşünürsen ne 

demek istediğimi daha rahat anlarsın. Yöntemler ne kadar mantıksız 

gibi gözükse de, her biri beynimizde, dolayısıyla borca bakış 

şeklimizde ve para kullanma alışkanlıklarımızda oluşan temel 

noktaları bize avantajlı olacak bir şekilde değiştiriyor. Bir kere bu 

tekniklerde ustalaşırsan, bir daha borçlu olma şansın olmaz! 



Borçtan Kurtul Allah Aşkına! 

 

63 

 

 

Kavanoz Yöntemi 
 

Bu yöntemin benzerlerini okumuştum ama oldukça basit olan bu 

tekniği biz eşimle kendimize göre modifiye ettik biraz.  

 

Tüm diğer tekniklerde olduğu gibi, bu tekniğe başlarken de önce ufak 

ufak başla. Böylece zihnin, atacağın daha büyük bir adıma hazır olmuş 

ve inanmış olur. 

 

Boş, ufak bir reçel kavanozu al. Mümkünse bir de bozuk para olsun 

elinde. Paranın ne kadar olduğunun önemi yok: Beş kuruş, on kuruş 

ya da bir lira... Kavanozun içine parayı atmadan önce önünde duran bu 

harika reçel kavanozuna parayla taşana kadar dokunmayacağına 

yemin et!  

 

Reçel kavanozu parayla dolup taştığında oradan çıkan paranın üçte 

birini kendi başarını ödüllendirmek için ayıracağına ve geri kalanı 

daha büyük bir kavanoza koyacağına niyet et ve elindeki ilk 

bozukluğu onun içine at. Borçsuz yaşayacağının en büyük göstergesi, 

zaman içinde dolmakta olan o kavanoza dolmadan elini sokmuyor 

olman olacaktır. 

 

Eve geldiğinde, cebinde bulunan bozukların bir kısmını her gün bu 

kavanoza at. Kavanozun yarıya geldiğini gördüğünde, bizim eşimle 

yaptığımız gibi ufak hileler yapabilirsin. Biz, kavanozumuz yarıyı 

geçtiğinde, yirmi liraları, elli kuruş ya da bir lira yaptırıp içine 

atıyorduk ki, bir an önce doldurup içindeki paraya kavuşalım. Bizim 

kavanoz, reçel kavanozundan biraz daha büyüktü ama ne demek 

istediğimi anladın sen! 

 

İlk reçel kavanozunu doldurduktan ve içindeki ödül parasıyla kendine 

minik bir ödül aldıktan sonra yaşayacağın his muhteşem olacaktır, 

bundan emin ol. Eşimle üçte birlik parayı daha doğmamış olan 

kızımıza bir hediye alarak kendimizi ödüllendirmiştik. Dilersen sen 

de, çok sevdiğin birisi için niyet ederek motivasyonunu 

güçlendirebilirsin. Ya da bir yardım kuruluşu için bağışta 

bulunabilirsin. Burada önemli olan, seni neyin en iyi motive edeceğini 

bularak, paranın üçte birini oraya harcayabilmen. Ne de olsa bu senin 

ödülün! 
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Kavanoz yönteminin en güzel yanlarından bir tanesi de, illa ki bir 

kavanozla bu tekniği uygulamak zorunda olmaman. Biz, ilk başarılı 

kavanoz girişimimizden sonra, farklı niyetlerle kavanozlar koymaya 

başladık evin belli bölümlerine. 

 

Şimdi tam burada, bizim, borçlarımızdan kurtulmuş ve evin her 

yerinde kavanozlar içinde para biriktiren kişilere dönüştüğümüzü 

zannetmiş olabilirsin. Nitekim gırtlağına kadar borçlu birisi, nasıl olur 

da kavanozları doldurabiliyor diye düşünmekte haklı da olabilirsin. 

 

Lakin o kavanozları doldurmaya çalıştığımız zamandan bir anımı 

seninle paylaşmam, hem o anki mali durumumuzu hem de bizim 

kavanoz tekniğine nasıl inançla bağlı olduğumuzu görmen açısından 

yararlı olabilir. 

 

İşten eve geldiğim klasik bir gün! Cebimdeki anahtarları ve bozuk 

paraları çıkartıyorum. Alışkanlık haline geldiği için beş ve on 

kuruşları attığım kavanoza birkaç beşlik atıyorum. Sonra bir liraları 

attığımız kavanoza da üç dört tane bir liralık atarken eşimin bana o an 

haykırış gibi gelen sesi kulaklarımda çınlıyor. Adeta yavaş çekim 

olduğu için sesi aynı zamanda kalınlaşıyor da. 

 

"Aaaaaşşşkıııııııııııımmm!" 

 

Elimdeki son bir lira da kavanozun içine döne döne yavaşça girerken 

eşim sanki onu yakalamak için uzanıyor. 

 

Tabii ki bu durum tam olarak böyle olmasa da, aynı zamanda sinema 

filmi yönetmeni olan birinden farklı bir anlatım beklemeniz garip 

olabilir! Neyse dönelim konumuza. 

  

Eşimin haykırışının arkasında yatan sebebi merak ediyorum. 

"Hayırdır hatun. Ne diye bağrındın öyle?" diyorum. Cevabını tahmin 

etme şansın yok gibi ama yine de tahmin etmeye çalış! 

Eşimin cevabını açıklıyorum.  

 

"Su söylemiştim!". 
 

Eşim cevabı verirken sanki duygusal filmlerden çıkma klasik bir 

sahne yaşıyormuşuz gibi gelmişti. Durumu biraz daha açmamda fayda 
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var sanıyorum. Eşim suyu söylemiş ama cüzdanında olduğunu 

düşündüğü paraya güvenmişti. O parayı, daha önce bir alışveriş için 

kullandığını, su için para hazırlarken fark etmiş. Ben eve gelince 

rahatlıyor, ama ben de cebimdeki tüm bozuk paraları kavanozlara 

paylaştırıyorum. Tahmin edeceğin üzere, o zamanlar kredi kartları 

üzerinden yaşıyorduk. Cebimde başka nakit para yoktu ve ödenmesi 

gereken minimum tutarı ödemediğim için de kredi kartından alışveriş 

yapamazdık. İkimizde kavanozlara asla, en zor durumda bile taşıncaya 

kadar dokunmayacağımıza yemin etmiştik.  

 

Hızlı bir şekilde bozuk para bulabileceğimiz yerlere baktık. Çekmece 

köşeleri, koltuk araları, eski çanta içleri... Toplamda üç lira yetmiş beş 

kuruşu bir araya getirmeyi başarmıştık. Lakin hala sucu kapıyı 

çalmadan bulmamız gereken bir buçuk lira daha vardı. O anda, 

arabada da, kendime ufak ama dokunabileceğim bir kavanoz yaptığım 

aklıma geldi. Hızlıca arabaya indim ve araba kavanozumdan bir buçuk 

lira çıkması için uçarak indiğim merdivenler boyunca dua ettim. 

Arabanın kavanozunda ki on kuruşları bir araya getirdiğimizde toplam 

beş lira yirmi beş kuruş çıkmıştı!  

 

O sırada sucu kapıyı çaldı ve damacanayı yere bıraktı. Adama bir 

bankacı edasıyla istifimi hiç bozmadan, avucuna sığmayacak kadar 

çok olan bozuk paraları verirken, “Yirmi beş kuruş eksik olabilir, 

kumbaramızdan çıkardık bunları” dedim.  

 

Şaşırmış bir şekilde önce eline sonra bana baktı. Halden anlayan bir 

kişiydi tahminim. Paraları saymadan belindeki çantasına koydu. 

“Önemli değil abi, hallederiz”dedi ve boş damacana ile beraber 

gözden kayboldu. 

 
Bu hikâyemi sana anlatma sebebim, hangi şartlar altında olursa olsun, 

kavanoz tekniğini uygularken yeminini bozmaman. Eğer yeminine 

sadık kalırsan, hayat (felek) sana mutlaka yardımcı oluyor, sen nasıl 

olduğunu ister anla ister anlama! 

 

Latte Etkisi (Ivır Zıvır Etkisi) 
 

Bunu adlandıran yazar Amerikalı olduğu için ismini bu şekilde 

koymuş. Bildiğin üzere ülkemizde yeni olan Starbucks Cafe’ler 

Amerika’da oldukça yaygın ve birçok Amerikalı, günlerine oradan 
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aldıkları “Donat” isimli tatlı ve Latte kahveyle başlıyorlar. Bu durum 

gelir düzeyi tanımıyor orada. Lakin yazar, her gün alınan bir Donat’ın 

ve Latte Kahve’nin yedi dolar tuttuğundan ve bunun yıllık iki bin beş 

yüz elli beş dolara tekabül ettiğinden bahsediyor. Elli sene içinde bu 

paranın Amerika’da başınızı sokacağınız bir ev almaya yeteceğini 

söyleyerek tezini ortaya koyuyor. 

 

Bizler daha çok gevrek, çay ya da boyoz, börek insanları 

olduğumuzdan bu durum bizde çok bir şeylere karşılık gelmeyebilir 

haliyle! Bununla beraber, yazar aslında Latte Etkisi ile hayatımızda 

alışkanlık haline getirdiğimiz, ama olmasa da yaşayabileceğimiz 

birçok şeyin bizi borçtan rahatlıkla kurtarabileceğinden bahsediyor. 

 

Bu durum sadece çay, gevrek ya da sabah keyifle içtiğimiz kahvelerle 

ilgili olmayabilir. Hayatlarımızda farkında olmadan aldığımız o kadar 

çok ıvır zıvır var ki! Bizi aldığımız anda çok mutlu eden ama 

neredeyse hiç kullanmadan, kenarda süs olarak tuttuğumuz ya da 

aldıktan sonra yaşantılarımıza hiçbir artı getirmeyen o kadar çok ıvır 

zıvır var ki! 

 

Daha önce de söylediğim gibi, sana bu teknikleri önermeden önce 

hepsini kendim denedim ve inanılmaz borçlarımdan kurtulurken bu 

tekniklerin bir ya da birkaçını beraber kullanmanın büyük faydasını 

gördüm! Senden ricam, ilk başta ne kadar garip ya da işe yaramayacak 

gibi gözükse de, bu kitapta yazdığım güvenilir teknikleri, belli bir süre 

deneyerek, borçlarının aklının almayacağı şekilde azaldığını ve eğer 

büyük bir inançla bu tekniklere bağlı kalırsan, borçsuz yaşamanın 

aslında ne kadar basit bir şey olduğunu fark etmendir. Dönelim Ivır 

zıvır Etkisi’ne! 

 

Bu teknik bana da ilk okuduğumda oldukça anlamsız gözükmüştü. Bu 

kadar borç içinde ben nasıl olurda anlamsız ıvır zıvır harcamalar 

yapabilirim diye düşünmüştüm. Yaptığım harcamaların hepsi gerekli 

şeylerdi! Acaba öyle miydi diye bir bakayım dedim ve geride kalan 

bir yılda yaptığım ıvır zıvır olarak adlandırmakta zorlandığım şeylerin 

bir listesini ve parasal alt toplamını çıkardım! Gözlerime 

inanamamıştım! Yaptığım ıvır zıvır harcamaların toplamı, bir kredi 

kartımın borçlarını tamamen kapatacak boyuttaydı. Gerçekler her 

zaman acıtır derler ya! 

 

En zor olan, eşimin yaptığı ıvır zıvır olarak adlandırılabilecek 
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alışverişleri çıkartmaktı! Eğer, erkeksen sana naçizane bir tavsiye! 

 

Sakın eşine ya da partnerine “Haydi tatlım, Latte Etkisi Yöntemiyle 

senin yaptığın ıvır zıvır alışverişlerin alt toplamını çıkartalım” deme! 

SAKIN VE SAKIN! 

 

Kadın okuyucularım ne demek istediğimi çok iyi anlamışlardır tahmin 

ediyorum! İşin şakası bir yana, eğer çift iseniz, size borçtan kurtulma 

yolunda destek olacak en büyük destekçinize, “sen ıvır zıvır 

harcamalar yapıyormuşsun, bak ondan borcun içindeymişiz” demek, 

çok da yapıcı bir adım olmaz. Borçtan kurtulma yolculuğumda benim 

en büyük destekçim eşimdi. Bu süreçte insanların birbirlerine destek 

olmaları ve motive etmeleri çok ama çok önemli, birçok zorlu 

yolculukta olduğu gibi! 

 

Ivır zıvır harcamalar ismi yerine, aklınıza gelen sempatik bir isim 

koyabilirsiniz bu durumu açıklarken. Onsuz yaşayabileceğiniz, 

hayatınız da bir süre olmasa da olacak türden harcamalarınızı 

borçlarınızı kapatana ve bir süre borçsuz hayatın tadına varana kadar 

ertelemeniz diyelim bu sürece. 

 

Senin hayatında ki “ıvır zıvır” etkisi yaratacak alışverişleri bilmediğim 

için ve her gelir düzeyine göre alınan bu ıvır zıvırlar değiştiği için 

burada örnek vermem garip olabilir ama yine de birkaç basit örnek 

vereyim. 

 

Bir ya da iki ay içinde çamaşırlarını asmak için kullanacağın koşu 

bandı ve türevi ev fitness aletleri. Birkaç kere kullandıktan sonra 

mutfağın ücra köşelerine kaldıracağın ekmek yapma makinesi ve 

benzeri mutfak robotları (Genelde komşular geldiğinde hava atmak 

için kullanılır bu tarz aletler). İnternet aboneliğin varken ve internetten 

bedavaya izleyebilecekken, özel kanal aboneliğinden sinema kanalını 

satın almak. 

 

Bu gibi örnekleri sen de kendi yaşamına göre çoğaltabilirsin. Evine 

şöyle bir göz at, bu tarz ıvır zıvır nesnelerin yüzlercesini bulacaksın. 

Birçoğunu da kullanmadan ikinci el satmış ya da yardım amaçlı 

birilerine vermiş ya da hediye etmiş olabilirsin. Bu tekniği hayatına 

uygulamaya başladıkça, televizyonda ya da internette gördüğün 

reklamların seni kandırmasına izin vermeyeceksin ve gerçekten 

gerekli olan harcamalara yönelebileceksin. 
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Bu yöntemin getirdiği en güzel duygulardan bir tanesi de, hayatını 

artık kontrol altına alıyor olduğun duygusudur. Medya araçları ve 

reklamlar seni değil, sen kendi hayatını kontrol ediyor olacaksın. Bu 

yöntemi hayatıma uygularken fark ettiğim bir şey daha vardı. Borçlu 

olduğu zamanlarda, insan borçlarını öderken, büyük acılar duyar 

genelde. İnsanı bir kapana kısılmışlık duygusu alır. Bahsettiğim bu 

yöntemleri uygulamak basit ama kolay değil! Yıllardır geliştirdiğimiz 

alışkanlıklarımızdan, hayata bakış biçimimizden bir anda kopmayı 

beklemek çok akıllıca olmazdı. Ama şunu hatırla, bu yöntemleri 

uyguladıkça beyninde yeni nöron ağları oluşacak ve beynin bir zaman 

sonra borçsuz yaşama yollarını kendisi yaratacak. Nasıl borçlu 

yaşamanın bir zorunluluk olduğunu sana düşündürtüyorsa ve bunu 

kaçınılmaz bir gerçekmiş gibi sunuyorsa, borçsuz yaşamanın da 

aslında en doğal hakkın olduğunu ve borçsuz yaşanabileceğini sana 

beynin gösterecek. Yeter ki sen pes etme! Burada “Pes etmeme” 

olayını özellikle vurgulamak istedim çünkü borç yükün biraz 

hafiflediğinde ister istemez kendini ödüllendirmek isteyeceksin. Bu 

ödülün, eski alışkanlıklarından kalma alışverişler olacağını az çok 

tahmin edebilirsin. Demek istediğim, insan borca girerken de aynı 

kafa yapısıyla hareket ediyor. Borç ödenmeyecek gibi gözüktüğü anda 

kendimizi rahatlatmak için, “Battı balık yan gider” tekniğini 

kullanıyoruz. Madem her ay kazandığımı gidip bankaya ödüyorsam, 

ben de kendimi biraz şımartırım canım” diyerek kendi kendimizi 

prangaya vurarak, dünyayı yöneten garip güçlerin kuklası haline 

gelmeye kendimiz gönüllü oluyoruz. 

 

Borcun hafifliyorsa ya da bittiyse kendine vereceğin en büyük ödül, 

borçsuz olarak kaç ay yaşayabileceğine dair kendinle iddiaya 

girmektir. Bu iddianın kazananı olman için, bu kitapta yazdığım 

tekniklere bağlı kalmaya devam etmen gerekir. Bu süre zarfında, 

beynin zaten önceki yaşam biçimini bırakıp, yeni alışkanlıklarına göre 

sana hizmet etmeye başlayacaktır. Anlayacağın, bir süre borçsuz 

yaşayıp, borçsuz yaşamanın sana getirdiği nimetlerin ve cennet 

hayatının tadına vardıktan sonra, bir daha o cennetten çıkmak istemez 

beynin! 

 

“Uygulamaya geçirilen az bir bilgi, kullanılmayan çok bilgiden daha 

önemlidir.” 

 

Halil Cibran 
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Bireysel Emeklilik Sistemi 
 

İnsanoğlunun davranışlarını belirleyen iki temel his var demiştim: Acı 

ve zevk. Hayatımızda yaptığımız şeyleri acıdan uzak durmak ve keyif 

almak için yaparız. 

 

Borçlu insanların en büyük korkusu ve acısı, bu durumun hayatları 

boyunca süreceğini düşünmeleri olur. Dolayısıyla, birçok zaman 

yeniden ayağa kalkacak, borçlarından kurtulacak gücü kendilerinde 

bulamazlar. 

 

Eski bir borçlu olarak, çok büyük borçların içinde her gün farklı 

bankalarla uğraşırken, her ne kadar bu durumu dert etmediğimi 

kendime söylesem de bilinçaltım bu borçlardan hayatım boyunca 

kurtulamayabileceğimi fısıldıyordu bana. Bu kitaptaki eşsiz borçtan 

kurtulma teknikleri ile aslında beynini kemiren acıları hafifleterek, 

gittikçe zevke dönüşen bir tutuma giriyorsun. 

 

Bireysel Emeklilik Sistemi de bu kanıtlanmış tekniklerden bir tanesi. 

Ülkemizde ne yazık ki bu sistem çok iyi anlatılan bir konu değil. 

Bildiğin üzere, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yapacağın her yüz TL 

için devlet, yirmi beş TL katkı payı veriyor. 56 yaşında emekliliğe hak 

kazanabiliyorsun. En az on sene sistemin içinde olmak koşuluyla! 

Dilersen, istediğin zaman emekli olmadan birikimlerini sistemden 

artmış bir şekilde çekebilirsin ki ben bunu önermiyorum! Paran senin 

seçtiğin çeşitli sağlam fonlarda ve kazançlı yatırım araçlarında 

değerlendiriliyor sistemde kaldığın süreç boyunca. Çok fazla detayına 

girerek seni sıkmak istemem, zaten sisteme girmek istediğin zaman, 

geniş bir bilgiye sahip olacaksın. Burada, sadece Bireysel Emeklilik 

Sistemi’nin seni borçtan kurtulma yolunda nasıl motive edeceğini 

detaylandıracağım. Kafaları çok karıştırmamak adına örneklerle 

gidersek daha iyi olabilir. 

 

Diyelim ki, 36 yaşındasın ve Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dâhil 

olmaya karar verdin. Ve her ay 100 TL’yi kredi kartından otomatik 

olarak bireysel emeklilik hesabına aktarıyorsun. 56 yaşında emekli 

olmaya karar verirsen, eline geçecek para miktarı yaklaşık 160,000 TL 

olacak. Dilersen parayı çekebilir ve sana aylık 1,300 TL getirecek 

yatırım araçlarında değerlendirebilir; dilersen, Bireysel Emeklilik 

Sistemi’nde kalarak devam edebilir veya daha geç yaşta emekli 



Borçtan Kurtul Allah Aşkına! 

 

70 

 

olmayı seçerek, kümülâtif artıştan yararlanıp, alacağın parayı 

katlayabilirsin. Bir başka seçeneğin de, Bireysel Emeklilik Sistemi 

sana aylık sabit bir emekli maaşı vererek, dilediğin yaşa kadar o 

parayı almanı sağlayabilir. 

 

Söylediğim gibi, burada bu konunun detaylarından ziyade genel 

işleyişi hakkında kabaca bilgi vermek istedim. Bireysel Emeklilik 

Sistemi’nin senin için yaratacağı fırsatları BES matik denen 

hesaplama aracı ile yapabilir, sistemin sana sunacağı fırsatları kendin 

görebilirsin. 

 

Bu bölümün başında bahsettiğim gibi önemli olan, bilinçaltına, 

borçsuz ve refah içinde yaşamanın olanaklı olduğunu anlatabilmek. 

Borç içerisindeyken, 20 sene sonra alacağın bir para için, ayda 100 TL 

ayırmak çok mantıklı gelmeyebilir. Bana da ilk başta gelmemişti! 

Ama sonra şöyle düşündüm: 

  

“Bu zamana kadar bana çok mantıklı gelen şeyleri yaptım da ne oldu? 

Borç içinde yüzüp duruyorum. Canı cehenneme, bu sefer mantıklı 

gelmeyeni yapayım. Ne kaybederim?” 

 

Çok ilginçtir ki hiçbir şey kaybetmedim. Tam tersine, her ay artırarak 

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne para ekliyorum ve farkında bile 

olmadan Bireysel Emeklilik Hesabımda hoş bir tutarda param 

birikmiş. 

 

Borçlarından kurtulurken, illaki “Battı balık yan gider” diyeceksen, 

böyle durumlar için söylemen senin için çok avantajlı olur. Borç 

içindeyken,  “borcum ha 100 eksik ha 100 fazla” diyeceksin, gelirinin 

100 TL’lik bir kısmını rahatlıkla Bireysel Emekliliğe ayırabilirsin. 

Bunun sende yaratacağı esas durum şu oluyor. Biliyor olacaksın ki, 56 

yaşından sonra hayatını idame konusunda hiçbir endişen olmayacak. 

 

Bizleri birçok şeyi yapmaktan alıkoyan, bizi adeta esir alan 

vesveselerimiz ve korkularımız oluyor. Neredeyse gündelik hayatını 

hiç etkilemeyecek bir parayla 56 yaşından sonrası için endişe etmene 

gerek kalmayacağı düşüncesi insanın içini oldukça rahatlatan bir 

durum olsa gerek! 

 

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde gelir durumuna göre 56 yaşından 

sonra finansal olarak nasıl yaşayabileceğini belirleyebilir ve ciddi bir 
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korkudan kendini özgür kılabilirsin. Sence de, yapacağın böyle ufak 

bir yatırım, rahat bir emeklilik için değmez mi? 

 

Finansal Özgürlük Kumbarası 
 

Bizler tez canlı insanlarız. Genelde birçoğumuz bir şeylerin hemen 

olup bitmesini isteriz. Ne yazık ki, sistemin böyle işlemediğini 

yaşamlarımızda deneyimlemişizdir. Hemen zengin olmak isteriz, 

hemen başarılı olmak isteriz, hemen mutlu olmak, hemen borçsuz 

olmak isteriz. Bu durumun böyle olamayacağını anlamamız için 

birçok zaman büyük bedeller öderiz. 

 

İşin ilginç yanı, mevcut düzen bizim bu aceleci tutumumuzu kendi 

lehine kullanır. Bu sebeple yüzyıllardır şans oyunları popüler olmaya 

devam ediyor! Ya da, bir gecede zengin olmanızı sağlayacak 

yöntemleri olduğunu söyleyen şarlatanlar her devrin yadsınamaz 

gerçekleridir! İçinde bulunduğun borç durumunun sebeplerinden bir 

tanesi, bu tuzaklara düşmüş olman bile olabilir. Sana bu konuyla ilgili 

önemli bir sır vereyim. 

 

“Bir gecede zengin, mutlu, başarılı ya da borçsuz olamazsın.” 

 

Bu dünya, etki–tepki dünyasıdır. Bir şeyin olmasını diliyorsan, 

dilediğin yolculuğun süreçlerini bilmen sana fayda getirir. Aksi 

takdirde, “İstediğim hiçbir şey olmuyor” tribine girerek ve hatta o 

bakış açısında saplanıp kalarak “hokus pokusla” olmasını beklediğin 

isteklerde bulunmaya devam eder ya da istemeyi bırakırsın. 

 

Bizlere genelde medya vasıtasıyla sunulan birçok örnekte, başarıya 

ulaşan, zengin olan, mutlu olan birçok insanın sanki bir gecede 

elindekileri elde ettiği gibi bir izlenim yaratılır. Durum hiç bir zaman 

böyle olmamıştır! Tüm anlatılan o hikâyelerin iç yüzünde büyük bir 

adanmışlık ve önemli bir zaman dilimi mevzu bahistir. 

 

Hiçbir zengin, bir gecede zengin olmamıştır. Kişi, zengin olmuştur, 

çünkü zenginliğin gerektirdiği sistem kurallarını anlamış ve büyük bir 

disiplinle, farkında olarak ya da olmayarak bu kuralları hayatına 

uygulamıştır. 

 

Mutluluk, başarı ve borçsuz bir yaşam da böyledir. Şunu bil ki, borçlu 
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olduğun sürece, kendini gerçekten zengin sayamazsın. Gerçekten 

“zengin” olmak için, önce ilk adım olan borçsuz olmayı başarman 

gerekir. Borçsuz yaşamakla ilgili teknikleri hayatında uyguladığın 

sürece bu durum dilersen sana zenginliğin de kapılarını açacaktır. 

 

“Borçsuz bir yaşam sürerek birçok “zengin” zannettiğin kişiden 

daha zengin bir hayat sürüyor olacağını unutma!” 
 

Şimdi gelelim “Finansal Özgürlük Kumbarası”nın ne olduğuna! 

Finansal Özgürlük Kumbarası, senin çalışmak zorunda olmadan, eğer 

sadece istersen çalışacağın, bir hayatı sana sunan büyük bir kumbara! 

Sihirli bir kumbara da diyebilirsin buna!  

 
Bizlere “Para için çalışmak” öğretildi hep! “Paranın bizim için 

çalışması” gerektiği kavramını birçoğumuz duymadı bile! Finansal 

Özgürlük Kumbarası, bizim için çalışacak paraları yaratacak olan 

kumbaramız! 

 
Bu kumbaraya atacağın her para senin gelecekteki yaşantının 

tohumları olacak bir yerde. Anlamamız gereken, paranın da mısır 

tohumları gibi olduğu. Bir tane diktiğinde, hasat zamanı eline bir tane 

değil, belki yüz tanesi geliyor. Paranın çalışma prensibini bilen ve 

bunu kullanan ufak bir azınlık, bu dersleri daha çocukluğunda 

görürken, böyle basit gibi görünen büyük sırlar bizlerden saklanıyor. 

Yanlış anlama, işi gizemli kılmaya çalışmıyorum. Saklanıyor derken, 

kimse bu bilgileri bir kasada falan tutmuyor! Ama bu tarz bilgiler 

genelde çok karışık gibi gözüken, kalın kaplı kitaplarda, ya da ağdalı 

sözlere sahip bazı konuşmacıların ağzında oluyor. Eğer sen bu 

bilgileri aramıyorsan, bu bilgiler sana hiçbir zaman ulaşmıyor. 

Böylece saklanmış oluyor! Dönelim sihirli kumbaramıza! 

 

Finansal Özgürlük Kumbarası, mantık olarak daha önceki bölümde 

bahsettiğim “Kavanoz Tekniği” ile benzerlik taşıyor, tek farkı burada 

amaç seni tamamen “özgür” kılmak. Borçlar hakkında bir daha asla 

endişelenmeyeceğin, sıkıldığın işine zorla gitmek zorunda 

kalmayacağın, faturaları öderken, ev alışverişlerini yaparken, 

sevdiklerinle tatile giderken parayı sorun etmeyeceğin bir dünya 

sunacak bu sihirli kumbara sana. Nasıl mı? 

 

Kavanoz tekniğini denedikten sonra, borçluyken bile para 



Borçtan Kurtul Allah Aşkına! 

 

73 

 

biriktirebileceğini şaşırarak fark edeceksin. Sana önerim, Finansal 

Özgürlük Kumbaranı, Kavanoz Tekniği’ni en az bir kere denedikten 

ve orada hedefine ulaştıktan sonra oluşturman. Ama dilersen hemen 

de başlayabilirsin bu tekniği uygulamaya. Tercih sana kalmış! 

 

Az önce yukarıda saydığım, hayatında faturaları dert etmediğin, ev 

alışverişlerini nakit olarak yapabildiğin ve dokuz-beş işe gitmek 

zorunda olmadan yaşaman için gereken aylık minimum tutarı belirle. 

Aylık sabit giderlerin diyelim buna. Şimdi, bu aylık tutar üzerinden 

hareket edersek. Örneğin 2.500 TL olarak belirledin. Sana, bu tutarı 

aylık olarak sağlayacak bir birikim yapman gerekiyor.  

 

Bu tutar, ben bu kitabı yazarkenki aylık vadeli oranlarına göre 

270.000 TL ediyor. Yani 270.000 TL’yi bankaya, vadeli mevduat 

hesabına yatırdığında sana aylık 2.500 TL para getiriyor. Finansal 

Özgürlük Kumbara’nda biriktirmen gereken, seni özgür kılacak olan 

parayı en kaba şekilde hesapladım. 

 

Paranı, illa ki vadeli mevduatta değerlendirmek zorunda değilsin tabii 

ki. Ben örnek olarak, şu an için avantajlı ve güvenli olan bir yatırım 

aracı olduğu için onu örnek verdim. Önemli olan, finansal olarak 

“Özgür” olman gereken para miktarını belirlemen ve o hedefe doğru 

birikim yapman.  

 

Birçoğumuz borç içerisindeyken böyle şeyleri düşünmeyiz bile, 

düşünemeyiz. Çünkü beynimizin o bölümü, vadesi geçen ya da 

geliyor olan borçlarla meşguldür. Beynimizin diğer bölümü ise, içinde 

olduğumuz duruma üzülmekle geçer. Böylece çözüm üretmede ve bu 

tarz belirlemeler yapmakta tıkanırız. 

 

Daha önce de söylediğim gibi, sana borç içindeyken imkânsız gibi 

gözüken şeyler, doğru teknikleri kullanman ve doğru mental bir 

yaklaşımla çok rahatlıkla çözülür. Etkinliği kanıtlanmış olan bu 

yöntemler, sana çaresiz olmadığını hatırlatmak için birer araç ve yol 

gösterici aslında!  

 

Bu mucizevî yöntemlerin çoğu yüzyıllardır kullanılıyor, ben yeni bir 

şey icat etmiyorum. Sadece yaşadıklarımı aktarıyorum. Yüzlerce 

yıldır bir azınlık tarafından kullanılan bilginin naçizane aktarıcısıyım.  
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Finansal Özgürlük Kumbaranı doldururken gideceğin yol boyunca, 

zaten senin için gerekli olan para kullanma alışkanlıklarını edinmiş 

oluyorsun. Böyle bir kumbara oluşturmanın diğer faydası da, bir daha 

borçlu bir yaşam sürmeyeceğinin en büyük kanıtı olarak sürekli 

gözünün önünde anlamlı bir hedefin duruyor olması. 

 

Kitabın sonlarında, çok daha pratik ve hızlı bir şekilde 

uygulayabileceğin önerilerim olacak. Bununla birlikte, bu bölümdeki 

teknikler, işin temelini oluşturuyorlar aslında. Senden ricam, bu kitabı 

bir kerelik bir roman gibi okumaktansa, borçlarından kurtulana kadar, 

sürekli başucunda bulundurman ve mümkünse her gün en az bir 

bölümünü okuman. Böylece zihnin, sürekli olarak hedefinde kalmış 

olur. Bu kitapta yazdıklarımı, borç yüzünden büyük acılar yaşamış biri 

olarak yazıyorum.  

 

Yazdıklarım daha önce de söylediğim gibi, benim icatlarım değil. 

Sadece birçoğunu kullanmış biri olarak, en faydalı gördüğüm borçtan 

kurtulma tekniklerini sana aktarıyorum. Amacım borçtan kurtulma 

yolculuğunda sana destek olabilmek ve mümkünse içinde bulunduğun 

zor durumları, rahatlıkla atlatılabileceğini sana hatırlatmak. Yine 

duygusallaştım! Bağışla!  

 

Önemli bir teknikle devam edelim! Şöyle sesleniyorum rüyamda! 

Arkadaşlar:  Sabah 11 öğlen 2! Cuma, Cumartesi, Pazar tatil! 3000 

Lira maaş. Senede 4 ay tatil. Bu kriterlerde iş arayanlar sonraki 

bölümü mutlaka okusun. Cevaplara şok olacaksınız!” 

 

Sonra, rüyamdan uyandım, meğer gerçekmiş... 

 

Pasif Gelirim Nerede Benim? 
 

Türkiye’de nedense yeni yeni kullanılmaya başlayan bir terim. Elin 

oğulları yıllardır bu konu hakkında yüzlerce kitap yazmış bile! 

Şaşırmamak gerek tabii; ne de olsa en son babalar duyar misali, en son 

biz duyuyoruz. Yanlış anlama, ülkemiz artık eskisi gibi değil, birçok 

yenilikten çok çabuk bir şekilde haberdar oluyoruz artık. Birçok film 

ve kitap, ülkemizde de dünya ile aynı anda sahnede oluyor. Ama 

nedendir bilinmez (belki de bilinir) konu parasal kitaplar olunca biraz 

geri kalıyoruz! Bu konuda tam emin değilim, belki bizler talep 

etmiyoruzdur, belki de gerçekten borç deryasında köle gibi 
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çalışmamız isteniyordur bazıları tarafından! Neyse er ya da geç! İşte 

pasif gelir! Birçoklarına göre keşfedilmemiş çok değerli bir maden. 

Bana göre ise büyük bir hazine! 

 

Pasif gelir, sabah 9 akşam 6 çalışmak zorunda olmadan, sana düzenli 

gelir getiren her şeye deniyor. 

 

Biliyorum çok basit oldu bu tanım ama bu kitap özellikle karmaşık 

açıklamalar yaparak kafaları karıştırmaktansa seni sonuca, “borçsuz 

yaşamaya” odaklamak isteyen bir kitap. Dolayısıyla, oldukça basit ve 

anlaşılır bir tanım yaptım. 
 

Bu konu hakkında kulaktan dolma bilgin varsa, az önceki tanımlamam 

mantıklı gelmiştir. Lakin pasif gelir kelimesini ilk defa 

duyanlardansan, yaptığım tanımlamadan sonra şöyle düşünmüş 

olabilirsin.  

 

“ Ya kardeşim var mı öyle bir dünya? İşe gitmeden beleş her ay para 

gelecek havadan, oh ne iyi be! Bırak Allah’ını seversen!” 

 

E, çok da haksız sayılmazsın böyle düşünmekte! Çünkü ben de ilk 

duyduğumda, “kesin büyük bir üçkâğıt var bu işte” dediğimi 

hatırlıyorum. Her güzel şeyde olduğu gibi, pasif gelir konusunda da 

üçkâğıt yapanlar ve konuyu kendi çıkarlarına kullananlar var tabii! 

Ama pasif geliri doğru anlarsak bu tarz üçkâğıtlardan da kendimizi 

korumuş oluruz. 

 

Pasif gelire hemen minik bir örnek vereyim. Bir evin var ve kirada. 

Aylık sana düzenli bir gelir getiriyor ve o gelir için sabah 9 akşam 7 

evinin olduğu yerde bulunmana ve büyük bir çaba göstermene gerek 

kalmıyor.  

 

Eğer kafadan rahatsızsan ve yapacak başka bir şeyin yoksa belki az 

önce verdiğim örneği yapan ev sahipleri vardır. (Eğer sen kiradaki 

evinin önünde durup, kiracın evinde oturuyor mu oturmuyor mu diye 

bakanlardansan, umarım dediklerime alınmamışsındır. Lakin senin 

gerçekten var olabileceğini hiç düşünmemiştim!) 

 

Ev örneği bir tanesi. Bankada vadeli mevduat hesabın varsa, oradan 

aylık bir gelir geliyorsa, bu da pasif gelirlerin arasına giriyor. 

Örnekleri çoğaltabiliriz. Tahmin ediyorum pasif gelirin ne olduğu 
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hakkında fikir sahibi oldun. Türkiye’de bu konu hakkında araştırma 

yaparken, pasif gelir konusunun çoğunlukla “network marketing” (Ağ 

Pazarlama ya da Çok Katlı Pazarlama) ile karıştırıldığını fark ettim.  
 
Yukarıda da bahsettiğim gibi, pasif gelirin Avon ürünleri satmakla 

direkt bir ilgisi yok! Tabii ki, network marketing pasif gelir 

yollarından bir tanesi ama ikisi aynı şey değil! 

 

Pasif gelir yaratmanın temel mantığı, kısıtlı olan “zaman” 

mevhumunu akıllıca kullanmak. Bir işte çalışıyorsan ve o işin getirisi 

seni istediğin standartlarda yaşatmıyorsa, düz mantık olarak ikinci bir 

işe ek olarak girmeyi düşünebilirsin. Ya da, işini bırakarak ticaretle 

uğraşmaya karar verebilirsin.  

 

Borçlu olan insanlar için, her iki karar da oldukça zor. Bunun sebebi, 

birinci seçeneği uygulayacak ruhsal gücü kendinde bulamayabilirsin. 

İkinci seçenek yani ticarete girmek ise, borçluyken yapılacak en doğru 

hamle olmayabilir. 

 

İşte Pasif Gelir tam burada devreye giriyor. Yukarıda verdiğim 

örnekler konuyu anlaşılır kılmak içindi. Borçluyken gidip ev almanı 

ve kira geliri elde etmeni tabii ki beklemiyorum! Peki, neler 

yapılabilir Pasif Gelir kaynakları yaratmak için? İşte başlıyoruz. 

 

Şimdi, bazıları internete yabancı olabilir, önemli değil. Burada 

vereceğim birçok örnek, internet günümüzün önemli satış 

noktalarından biri olduğu için, temel internet bilgisini kapsıyor ama 

önerdiğim yöntemlerden bir ya da ikisini bile Pasif Gelir kaynağını 

yaratmada kullanabilirsin. 

 

Pasif gelir önerilerine geçmeden önce, vereceğim önerilerden para 

kazanmak gerçekten mümkün mü görmek için gerçek bir örnek 

paylaşmak istiyorum seninle. 

 

Pasif Gelirle 6 Senede 2,7 milyon Dolar Kazanan 

Kardeşimiz! 
 

Kardeşimizin adı, Pat Flynn. Bu güzel kardeşimiz, Amerikalı bir 

mimar. 27 yaşında bir mimarlık firmasında çalışıyorken, yıllık kazancı 

38.000 dolar. Pat, gelirini arttırmak için Amerika’da oldukça zor 
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verilen mimarlık belgesini almak istiyor. Çünkü bu sayede LEED 

ismindeki şirkette çalışabilecek. Lisansı almak için, altı ila sekiz sene 

gerekiyor ya da yapılan inanılmaz zor sınava girmeniz gerekiyor. 

Tahmin ediyorum, bizim Türkiye’deki Mali Müşavirlik gibi bir 

durum.  

 

Neyse, sınava hazırlanma sürecinde Pat bir blog oluşturuyor ve sınava 

hazırlanma sürecini ve çalışmalarını burada paylaşıyor. Aynı zamanda 

çeşitli forumlara girerek, kendisi gibi o sınava hazırlanan kişilere 

yardım ediyor. Neyse, vakti zamanı gelince Pat sınavı çok başarılı bir 

şekilde geçiyor ve rüya işine giriyor. Rüya işinin yıllık getirisi 60.000 

dolar! 

 

Kaderin hazin bir oyunu olsa gerek, Pat rüya işine başladıktan kısa bir 

süre sonra, şirket daralmaya gidiyor ve Pat’in elindeki projeleri 

tamamladıktan sonra işten çıkarılacağı haberi geliyor. 

 

Pat, bu umutsuz durum içerisinde, pasif gelir olayını ve bunun 

internette nasıl kullanıldığına dair birkaç yazı okuyor. O zamana kadar 

zırva gözüyle baktığı bu durum, başkalarına yardım etmek için 

kurduğu internet sitesinin ziyaretçi raporlarına bakmasıyla ciddilik 

kazanıyor.  

 

Pat’in öylesine kurmuş olduğu bloğu günde binlerce ziyaretçi 

tarafından ziyaret ediliyor ve Pat, Google reklamlarını bloğunda aktif 

ediyor. İlk gün kazancı 1,5 dolar, ikinci gün 5 dolar, üçüncü gün 7 

dolar olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemiyor. Sonrasında blog 

günlük 30 dolar civarlarında kazandırmaya başlıyor. Pat, akabinde 20 

dolardan sınava hazırlanma tekniklerinin olduğu e kitabını satışa 

sunuyor. Ay sonunda Pat’in toplam kazancı 7,906 dolar oluyor.  

Aradan geçen altı yıl ve 12 web sitesi sonrasında 33 yaşındaki Pat’in 

kazancı 2,7 milyon dolar. Heyhat! “Sen nelere kadirsin pasif gelir!” 

diyesi geliyor insanın. 

 

Pat Flynn pasif gelir konusunda bazı gerçeklere de ışık tutuyor. Diyor 

ki, “ Pasif gelir yaratmada ilk başta çok çalışmanız gerekebilir, ama 

bir kez kartopunu yuvarladıktan sonra beklediğinizden çok daha 

büyük getirileri oluyor.” Pat Flynn işin ilk başta ciddi emek 

gerektirdiğini ama sevdiğiniz bir şeyi yapıyorsanız bu durumun size iş 

gibi gelmediğini belirtiyor.  
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Dikkat Edilmesi Gerekenler 
 

Pasif Gelir’de, bir kez her şeyi yoluna koyduktan sonra senin için sen 

uyurken bile çalışan para makineleri yaratıyorsun. Bu konuda 

Amerika öncü ülke olduğu için genelde ilk örnekler haliyle oradan 

çıkıyor. Bununla beraber ülkemizde bu konunun tam olarak 

kavranmasıyla, Pasif Gelir konusunda bizlerin Dünya’ya örnek olacak 

işler geliştirmemiz içten bile değil! Ne de olsa Türkler dünyanın her 

yerinde ticarete çok farklı bakış açılarıyla tanınırlar. Anlayacağın, bir 

kez elimize böyle bir bilgi geçerse, bizler de o bilgiyi çok iyi 

kullanacak kumaş var zaten. Tahmin ediyorum bu satırları okurken 

bile aklına Pasif Gelir yaratmakla ilgili fikirler geliyor. 

 

Yine de konsepti tam olarak açıklamak için, pasif gelir yaratırken göz 

önünde bulundurulması gereken birkaç noktayı belirtmek isterim. 

Böylece beklemediğin durumlar karşına çıktığında, hazırlıksız olmaz 

ve “Hikâyeymiş bu kardeşim ya!” diyerek yarı yolda kalmazsın. 

 

Her Şey Bir Soruyla Başlar! 
 

Başlamadan önce, kendine şu soruyu sorman, Pasif Gelir kaynağı ya 

da kaynakları yaratmanda yardımcı olabilir. 

 

“Bunu sadece para için mi yapıyorum?” 

 

Tamam, garip geldiğini biliyorum bu sorunun. Tabii ki para için 

yapıyoruz, sonuçta adı üstünde Pasif “GELİR”. Demek istediğim, 

pasif gelir kaynağı oluştururken yapacağın iş ya da işler de ciddi 

anlamda emek gerektirecekler ilk başta. Hatta belki çalışıyor olduğun 

işten daha fazla emek ve zaman gerektirebilir başlangıç aşamasında. 

Bu sebeple, eğer pasif gelir kaynağı yaratacağın iş, severek yaptığın 

bir şey olursa, baştan beyaz bayrak sallamazsın. Sonrasında da, 

ödülünü ay sonunda hesabına düzenli yatan güzel bir miktar para 

olarak hayatın boyunca alırsın. Tıpkı, kirada bir evin olması gibi! Bu 

sebeple, ilk olarak başlarken motivasyonun sadece para kazanmanın 

dışında, severek başlayabileceğin bir şey olması, bu konseptin 

faydalarını çabuk görmeni sağlar. 

 

Pasif Gelir konusunda akılda tutulması gereken başka bir önemli 

gerçek ise, aslında hiçbir pasif gelir kaynağının yüzde yüz pasif 
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olmadığıdır! Burası çok önemli işte. Birçok pasif gelir fikri ilk başta 

“çok emek vermeden hemencecik yapın, sonra da oturun koltuğunuza 

paraların hesabınıza her ay yatmasını bekleyin” şeklinde açıklansa da, 

gerçek bundan birazcık farklıdır. 

 

Tamam, doğru, pasif gelir 9 – 5 işe gitmek gibi olmasa da, süreç 

boyunca yine de ilgi ister. Bunu şöyle düşünebilirsin; yine kiradaki ev 

örneğinden gideceğim izninle! 

 

Kiradaki evin, her ne kadar sen onun için 9 – 5 yoğun bir emek 

göstermeden, düzenli her ay sana para getirse de, kiracının parayı 

düzenli olarak ödemesini kontrol etme, geç yatırdığında belki kısa bir 

sohbet, her yıl artış için yeni bir anlaşma ve eğer yeni bir kiracı 

gelecekse evin bakımı gibi birçok konuda ilgini ister. Olayı bu şekilde 

algılarsan sana vereceğim Pasif Gelir önerilerini ya da kendi 

bulduklarını uygularken hayalperest davranmamış olursun. 

 

Pasif Gelir ile ilgili herhangi bir iş alanı seçerken o anda trend olan bir 

şeyden çok, seni heyecanlandıran bir iş seçmeyi düşün. Böylece, 

sadece para kazanmakla kalmaz, gerçekten senin vereceğin hizmete 

ihtiyacı olan kişilere büyük bir hizmet götürmüş olursun. Bu durum, 

aynı zamanda pasif gelirinin hızla büyümesinde de büyük katkı sunar. 

 

Bir başka önemli nokta da, her işte olduğu gibi pasif gelir 

sağlayacağın alanda hizmet veren diğer örneklere, o alana girmeden 

önce bir göz atman olacaktır. Böylece onları analiz ederek güçlü ve 

zayıf yanlarını bulabilirsin. Bu da senin satış yönünü belirleyecek 

alanı sunar. 

 

Pasif Gelir ile ilgili dikkat edilmesi gereken daha birçok şey yazılabilir 

ama bu kitabın konusu bu olmadığı için burada çok fazla detaya 

girmek istemedim. Belki buna özel, ayrı bir kitapta henüz işlenmemiş 

bu cevherle ilgili daha detaylı bilgiler veririm. 

 

Şimdi Gelelim Pasif Gelir İş Önerilerine; 
 

Bu bölümde amacım, aslında şu an kullanılan ve popüler olan bazı 

pasif gelir iş fikirleri hakkında özet bilgiler vermek değil, böyle olsa 

da, vereceğim önerileri kullanabilir ya da bu önerileri okuduğun sırada 

aklına gelen yeni pasif gelir alanlarını kendin tanımlayabilirsin. 
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Spesifik olarak örnekler vermemin ilk sebebi, konunun havada 

kalmaması. Bazı kitaplarda muhteşem öneriler olacakmış gibi olur 

ama aslında yazar, ilham vermek ya da pencere açmak ister. Bu durum 

bazen yararlı olsa da, beni sinir ederdi. Bu sebeple, spesifik pasif gelir 

yöntemlerini seninle paylaşacağım. 

 

Örnekler verecek olmamın diğer bir sebebi de, örneklere bakarak Pasif 

Gelir konusu hakkındaki fikirlerini netleştirmek düşüncesindeyim.  

 

Popüler, Çok Popüler Pasif Gelir Fikirleri 
 

Burada vereceğim örneklerin çoğu, internet üzerinden pasif gelir 

yaratmakla ilgili olacak. İnternetle alakan olmasa bile, buradaki 

önerilerin çoğu için dışarıdan sana aklının almayacağı derecede uygun 

fiyata işler yapacak “freelance” (serbest) bilgisayar kurtları 

bulabilirsin. Bu durum biraz karışık olan öneriler için geçerli. Ama 

önerilerin birçoğunu temel internet bilgisi ile de hayata 

geçirebileceğin kanaatindeyim. Haydi başlayalım! 

 

1) E Ticaret Sitesi Kurun 

 

“Hoppala! Kardeşim hani bu kitapta farklı bilgiler olacaktı? E ticaret 

sitesi kurun” diyorsun. Yakıştı mı şimdi?” demeden önce, nasıl bir e 

ticaret sitesi önerisinde bulunacağımı okumanda fayda olabilir. 

 

Gelelim şimdi fikrimizdeki sadeliğe! Öncelikle, daha önce bu işlere 

bulaşmadıysan, önerim, tam başlıkta anlaşılan gibi olabilir.  

 
Senin için piyasada önem arz eden ürünleri veya hazırda eğer bir 

işletmeciysen, sattığın ürünleri bir e ticaret sitesine koyarak, sen 

uyurken bile satış yapan bir dükkânının olmasını sağlayabilirsin. “Ben 

internetten anlamam!” deyip de hemen öteleme! Hem mağazası olup, 

sonradan “Bizim yeğen açtı e ticaret sitesini bize, vallahi keyfimiz 

yerinde, bu kadarını beklemiyorduk” diyen çok tanıdığım var. 

 

Söylediğim gibi, internet işlerine hiç bulaşmamış bile olsan, 

profesyonel bir e ticaret sitesini kurmak artık hem çok kolay hem de 

düşündüğün kadar masraflı değil. (Reklam gibi olmadı mı:) Google da 

yapacağın basit bir aramayla, oldukça profesyonel ve makul fiyatlarda 

hizmet veren firmalardan destek alarak, dilediğin ürünleri e ticaret 
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sitene koyarak, senin için pasif gelir yaratacak, çok zahmetli olmayan 

bu durumla firmanın satışlarını artırabilirsin.  

 

Buraya kadar yazdıklarım internetle çok ilgili olmayanlar içindi. Pasif 

gelir yaratmada en bilindik yöntemlerden bir tanesini konuya uzak 

kişilere de aktarmak istedim. Bundan sonra vereceğim öneri, internet 

konusunda az biraz bilgi sahibiyse ve araştırmayı da seviyorsa, öneriyi 

uygulayacak kişi ya da kişiler için muazzam bir pasif gelire 

dönüşebilir. 

 

Ülkemizde, yerelde bulunması zor olan bir ürün ya da ürün grubu 

buluyoruz. Ne olacağını Alibabaexpres ve benzeri sitelerden araştırma 

yaparak karar verebilirsin. Bulduğun bu ürün gruplarını açtığın e 

ticaret sitene yerleştiriyorsun.  

 

İşin güzel yanı, sana ürünleri sağlayan firma ya da firmalarla 

yapacağın anlaşmada; alışveriş yapan kişinin adresine gönderim 

yapmalarını sağlıyorsun. Böylece sana düşen, sadece ilginç ve çok 

bulunmayan bir ürünün linkini varsa, ilgi çekici açıklamasını sitene 

koymak oluyor. Ne kargo ne de depolama veya sıkıntı yaratabilecek 

birçok şeyle uğraşmadan satışlardan kazanacakların hesabına yatıyor. 

 

Böyle bir site kurulum ve araştırma aşamasında vakit alacak gibi 

gözükse de, bir kez tüm bağlantıları ve doğru müşteri kitlesini 

yakaladıktan sonra tek yapacağın telefonundan ya da bilgisayarından 

banka hesabına yatan paraların bildirimlerini izlemek oluyor.  

 

Sana önerim, e ticaret sitene koyacağın ürünleri, 50 ile 150 TL 

arasında tutman. Böylece, kargolama aşamasında yaşanabilecek 

sıkıntıları minimuma indirmiş olursun. Ayrıca, bu fiyat gamındaki 

ürünler genelde bulunması daha zor olan ürünler oluyor, böylece 

rekabet ortamında bir adım öne çıkman kolaylaşıyor. 

 

Daha önce de belirttiğim gibi, bu durumu tam zamanlı bir iş olarak 

düşünmektense, sana pasif gelir yaratacak bir kaynak olarak görmen. 

Sakın kendini olaya kaptırıp tüm zamanını bu işe harcama! (Eğer 

beklediğinden daha fazla talep oluyorsa ve keyfin satışlardan dolayı 

yerindeyse o başka!) Pasif gelirde amaç, bir kez yoğun bir emek 

verdikten sonra, senin için çalışan para makineleri oluşturmak. 

 

Böyle bir işe ayda 25 saat ayırarak, 500 ile 3000 TL arası para 
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kazanabilmen çok mümkün. Bulduğun ürün ve harcayacağın vakte 

göre bu gelir değişiklik gösterir tabii ki! 

 

2) E Kitap Sat 

 

Ülkemizde kitap okuma alışkanlığı eskiye göre çok daha yüksek. Biz, 

her ne kadar kendimizi küçümsesek de, son zamanlarda basılan 

kitapların ilk basım adetlerine bakmanız bile, bu durumu anlamak için 

yeterli. O yüzden artık şu, okumayan bir ülkeyiz tribinden kurtulalım 

bir zahmet! 

 

Hal böyle olunca ve herkesin son teknolojiye erişmesi kolaylaştıkça, e 

kitap okuma da yaygınlaşıyor. Tamam, e kitap konusunda bir Avrupa 

ya da Amerika değiliz tabii ki hala daha, lakin istatistiksel olarak 

önümüzdeki on sene içerisinde onları yakalayacağımız aşikâr. 

 

“Tamam, peki, hadi kitap okuduğumuzu ve e kitap konusunu kabul 

ettik, kardeşim! Ama ben yazar değilim ki!” diyebilirsin. E kitap 

olayının en güzel yanlarından bir tanesi de, yazmak için illaki işinin 

yazarlık olması gerekmiyor. Özellikle Amerika’da birçok yazar 

olmayan kişi, e kitap yazmaktan dudak uçuklatan paralar kazanmış 

durumda. Nasıl mı? 

 

Şöyle anlatayım. Örneğin bir iş kadını, 4 çocuğuyla ilgilenmek için 

çalıştığı işi bırakıyor. Çocukları ile ilgilenirken en büyük hobisi ise e 

kitap okumak. Amazon’un Kindle Books uygulaması ile telefonundan 

ve tabletinden hem roman hem de çocuk eğitimi ile ilgili kitaplar 

okuyor çocuklarından arta kalan zamanında! Bir zaman sonra, çocuk 

eğitimi ile ilgili kitapların çoğunun çok akademik bir dille ve 

anlaşılması zor bir jargonla yazıldığını fark ediyor. “Acaba ben 

insanlarla kendi yaşadığım tecrübeleri paylaşsam nasıl olur?” diyor ve 

60 sayfalık bir e kitap yazıyor. Hanımefendinin şu an 12 e kitabı var 

ve bu kitapların satışlarından aylık geliri yaklaşık 5000 dolar 

civarında. Halen daha ev hanımlığına devam ediyor ama bir yandan 

kendine pasif gelir yaratan ve çok keyifli yaptığı yazarlık olayından da 

hiç ummadığı paralar kazanıyor. 

 

Anlayacağın, e kitap yazmak için illaki profesyonel olarak yazar 

olmana gerek yok. Bulunduğun alanda yaşadığın tecrübeleri çok kısa 

bir şekilde paylaşabilirsin. Genelde en çok satılan e kitaplar 45 – 90 

sayfa arasında olanlar oluyor.  
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E kitap yazdığında genel olarak %20 ile %70 arası telif ücreti 

alıyorsun. İşin güzel yanı, bir kez o kitabı yazdıktan sonra, yazdığın 

kitap az ya da çok her ay sana düzenli bir gelir getiriyor. Tekrar 

onunla uğraşmana gerek kalmıyor. E kitap aslında pasif gelir 

kaynaklarına en güzel örneklerden bir tanesi. 

 

Burada en önemli nokta, “herkesin paylaşacağı önemli bir bilgisi 

vardır” mantığını unutmadan, kendine güvenerek yazmaya başlaman! 

Günde 3 sayfa bir şeyler yazsan, 10 gün içerisinde ilk e kitabın satışa 

hazır olmuş olur. Sen e kitabını yaz, yayınla önyargıların olmadan, 

gerisi, onu okuyup değerini anlayacak okuyuculara kalmış. E kitap 

konusuyla ilgili yazılacak o kadar çok şey var ki, ama bu da başka bir 

kitabın konusu olsun diyelim ve devam edelim. 

 

3) Blog Oluştur 

 

Bu blog konusu çok ilginçtir. Özellikle gençler arasında sürekli geyiği 

yapılır. “Abi bi blog açacaksın, yazacaksın bir şeyler, sonra paraya 

para demiyorsun!” Bu geyiği yapan kardeşimiz nedense hiç bir zaman 

o bloğu açamaz. Açsa da bir sayfa yazdıktan sonra arkasını getiremez.  

 

Tamam, blog oluşturarak çok güzel paralar kazanan kişiler var güzel 

ülkemizde, lakin onlara soracak olursan o da bu işin öyle gözüktüğü 

kadar kolay olmadığı! 

 

Pasif gelir konusuna girerken blog yazarı Pat Flynn örneğini 

vermiştim. O da, bu konunun, o kadar kolay olmadığı ile ilgili 

ipuçlarını vermişti hikâyesinde. Böyle olsa da, eğer sevdiğin ve 

bildiğin konuda, konularda arkadaşlarınla ve çevrenle bir şeyler 

paylaşıyorsan ve onlar da bu paylaşımlarından keyif alıp bir şeyler 

öğreniyorlarsa, neden bu tecrübelerini daha çok kişiyle 

paylaşmayasın? 

 

Blog oluşturmanın esas mantığı, sevdiğin ya da o konu hakkında bilgi 

sahibi olduğun şeyleri paylaşarak, insanlara o konularda yol 

göstermek, pratik bilgiler vermek. Bloglar doğaları itibariyle, herkesin 

anlayabileceği dilde yazıldığı için birçok kişinin pratik bilgi edinmede 

başvurduğu kaynaklar. Bloğun için seçtiğin konu hakkında belli bir 

süre düzenli yayın yaptıktan sonra, google adwords reklamları aktive 

etmene izin veriyor ve bloğuna reklam yerleştiriyor. Okuyucuların 
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bloğundaki reklamlara her tıkladığında, sen de o tıklamalardan para 

kazanıyorsun. Burada işin detayına girmeyeceğim tabii ki, lakin 

internette yapacağın basit bir araştırmayla blogdan teknik olarak nasıl 

daha çok para kazanabileceğine dair birçok bilgi bulabilirsin 

rahatlıkla. Şöyle minik bir şey paylaşayım: Bloğuna üye olan kişi 

sayısını ne kadar arttırırsan, kendin için o kadar iyi bir pasif gelir 

kaynağı yaratmış olursun. Yine,  “bloğa üye nasıl çekilir?” gibi 

konularda yapacağın bir google araması ile bu konuda detaylı ve 

doyurucu bilgilere ulaşabilirsin. 

 

Daha önce de belirttiğim gibi, kimileri pasif gelir getiren kaynaklarını 

iş olarak benimseyerek, kendilerine hem pasif hem aktif gelir getiren 

kaynak yaratıyor. Ama amacın blog yazarı olarak para kazanmak 

değilse, bu fikri hobilerini ya da fikirlerini, ufak para makinelerine 

dönüştürme kaynağı olarak benimseyebilirsin. Yaparken hem keyif 

alırsın hem de biraz para kazanırsın. En önemlisi paylaşmanın verdiği 

büyük mutlulukla, yaşamına daha büyük güzellikleri çekersin. 

 

4) Online Bir Kurs Ver 

 

Bu pasif gelir yöntemi uygulanması çok da kolay olmayan bir yöntem 

ama eğer hâlihazırda bir bloğun ve o blogla ilgili hazırladığın 

videoların varsa uygulaması biraz daha kolay. 

 

Online kurslar son zamanlarda ülkemizde de oldukça popüler olmaya 

başladı. Örneğin fotoğrafçılıkla ilgili bir kursa gitmek istiyorsun ama 

buna ne zamanın ne de bütçen uygun. Online kurs veren bir siteye 

girerek o işin profesyonelinden videolar ve ders notları da dâhil olmak 

üzere tüm eğitimi internetten alabiliyorsun. Günümüz iş yoğunluğu ve 

artan sorumluluklar göze alındığında, spesifik bir alanda yeni bir 

şeyler öğrenmek için oldukça pratik bir uygulama. 

 

Böyle bir uygulamayı tecrübeli olduğun bir alanda sen de yapabilirsin. 

Videolarının çok profesyonel olmasına gerek yok. Bu işi yapan birçok 

kişi basit bir DSLR fotoğraf makinesini video çekimi için kullanıyor. 

Videoları çektikten sonra Windows Movie Maker da ya da daha 

profesyonel bir kurgu programında videolarını düzenleyebilirsin. 

İşlediğin konuyla ilgili yazılı belgelerin ve kaynakların olduğu 

dosyayı da kursun içeriğine eklersen online kursun hazır. 

Online bir kurs verirken en önemli şey niş alanlar seçmen. Herkesin 

çok bilmediği ama ilgi duyabileceği ve bu bilgiye karşılık para 
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ödeyebileceği alanları seçmende fayda var. Bir de ücretlendirmeni 

nasıl yapacağın konusu!  

 

Ücretlendirme sistemini, ders başına ya da aylık olarak 

belirleyebilirsin. Blog olayında olduğu gibi burada da en önemli 

şeylerden bir tanesi üye sayın. Eğer yeterince üye çekebilirsen sitene, 

bu üyeler senin farklı alanlarda vereceğin kurslara kayıt olmak 

isteyeceklerdir. 

 

5) iPhone, iPad ya da Google Play Aplikasyonu Sat 

 

Çok spesifik ve uzmanlık gerektiren bir alan gibi gözükse de, 

Türkiye’de son zamanlarda serbest çalışan yazılım uzmanlarının 

artmasıyla, aslında böyle bir aplikasyon sahibi olmak çok zor değil. 

Bildiğin üzere, neredeyse yaşantımızın büyük bir bölümünde ya 

eğlenmek için ya da hayatımızı kolaylaştırmak için tabletlerimizde ya 

da telefonlarımızda aplikasyonlar veya oyunlar kullanıyoruz. Türkiye, 

en çok aplikasyon ve oyun indiren ülkelerden bir tanesi. Demem o ki, 

neden bu parayı yabancılara kaptıralım? 

 

Aplikasyon sahibi olmak, az önce de söylediğim gibi çok zor değil, 

çünkü aklına gelen herhangi basit bir fikri aplikasyona çevirmek için 

saat başına ücret alan yazılımcılarla çalışman çok kolay.  

 

Google da aplikasyon geliştirme yazdığında karşına bu işi yapan 

birçok aplikasyon geliştirici bulabilirsin. Fikrinin karmaşıklığı ve 

uygulama kolaylığına göre aplikasyonunun sana maliyeti 50 ila 1000 

TL arası değişir (Burada şu önemli noktayı belirtmekte fayda var: 

İstediğin aplikasyon Farmville tarzı bir oyun olursa, onun ücreti tabi 

ki bu rakamlar arasında olmayacaktır. Söylediğim gibi, aplikasyonun 

hazırlanma süresine göre, tuttuğun yazılımcı sana bir ücret belirler.) 

 

İşin güzel yanı, telefonda zaten kullandığın bir aplikasyonun, “şu 

özelliği de olsaymış!” dediğin bir durumu alıp aplikasyon haline 

getirtebilirsin. Bunun sebebi, zaten kullandığın bir oyunun veya 

yazılımın potansiyel müşterisi mevcuttur ve sen bu potansiyel 

üzerinden kendine bir alan açabilirsin.  

 

Bilgisayar veya aplikasyon dünyasıyla hiç ilgin olmasa bile, aklına 

gelmiş olan parlak bir fikri bu şekilde hayata geçirebilir ve aplikasyon 

mağazalarında sürekli satılarak sana pasif gelir yaratacak bir ya da 
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birkaç uygulamaya sahip olabilirsin. 

 

6) Otomat Kirala 

 

Otomat kiralama uzun zamandır ülkemizde var olan pasif gelir 

yöntemlerinden bir tanesi aslında. Birçok AVM’ de masaj koltuklarını 

ve oyuncak kapma otomatlarını kullanmış ya da görmüşsündür. 

Bunlar en bilinenler!  

 

Otomat sektöründe her geçen gün daha da ilginç aletler yapılıyor. Bu 

aletleri, eğer İngilizce de biliyorsan takip etmen çok kolay. İşin harika 

tarafı, eğer senin de farklı bir otomat fikrin varsa, Türkiye’de bu işin 

mekaniğinden anlayan ve sana istediğin otomatı tasarlayacak birçok 

şirket var. Dikkat! Otomat konusunda en önemli iki şey: Birincisi 

lokasyon, yani otomatını koyacağın yer! İkincisi ise periyodik bakım 

ve para toplama mevzusu. Eğer birden fazla yerde otomatın varsa bu 

durum vaktini alabilir. Otomatlarla ilgili en güzel gelişmelerden bir 

tanesi de, artık otomatı satın almak zorunda kalmaman. Örneğin 

yumruk atma ya da solaryum makinelerini aylık ya da yıllık olarak 

kiralayabiliyorsun. 

 

Üstüne üstlük, herhangi bir arıza ya da periyodik bakım zamanı için 

senin uğraşmana gerek kalmıyor. Kiraladığın firma genelde bu işleri 

hallediyor. Sana da doğru lokasyon anlaşmasını yapmak ve paraları 

toplamak kalıyor.  

 

Bu kitapta özellikle marka ya da kişi ismi vermek istemiyorum. Yanlış 

anlaşılmalar olabilir. Artı zaten herhangi bir sponsorluk anlaşmam da 

yok! Bu sebeple, otomat konusunda yeni fikirlere ulaşabileceğin 

birçok internet sitesi ya da otomat sağlayıcı şirketi yine internette 

yapabileceğin pratik bir arama ile bulabilir ve irtibata geçebilirsin. 

Bazı çok bilindik internet sitelerinde de bu kiraya verme işlemi ile 

ilgili birçok alternatifi bulabiliyorsun. Böylece kendi bütçene göre 

istediğin otomatı kiralayabilir ya da satın alabilirsin. İşte sana bir 

başka pasif gelir “otomatı” daha! 

 

7) Ufak Dükkân Satın Alın 

 

Farkındayım, borçluyken yapılacaklar listesinin en başında olan bir 

şey değil ufak bir dükkân almak. Burada sunduğum bazı maddelerdeki 

amaç, beynimizi kötü olana değil, iyi olana, olacaklara odaklamak 
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daha çok. İnsan hayatında iyi olana odaklanmak için en önemli şey de 

“umut”. Umutlarımız olmadan bizler hiçiz. Bu sebeple ulaşılabilecek 

hedefler içinde bulunabilecek bir pasif gelir kaynağını buraya 

eklemeyi uygun gördüm. 

 

Birçoğumuzun aklına dükkân almak dediğimiz zaman metrekaresi 

büyük bir dükkân geliyor olabilir. Ama işin özü, çok büyük zaman 

ayırmadan aylık ufak da olsa sabit bir gelir kaynağı yaratmaksa, 

Türkiye’de satın alabileceğin çok çok uygun fiyatlı dükkânlar var. Ne 

kadar mı uygun? Bu bulunduğun şehre göre değişir tabii ki ama kim 

demiş bulunduğun şehirden dükkân almak zorundasın diye? 

 

İşte işin sırrı burada! Artık internetle beraber birçok fırsatı dakikalar 

içinde görme şansımız var. Herhangi bilindik bir emlak sitesinde 

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde en uygun fiyatlı dükkânları 

arayabilirsin. Karşına çıkacak rakamlara büyük ihtimalle şaşıracaksın. 

 

Eğer bir dükkân belirlediysen, bu dükkân için daha önce belirttiğim 

“Kavanoz yöntemini” kullanarak para biriktirebilirsin. Örneğin 15.000 

TL ye Adana’da bir dükkân buldun. Ve seninle ortak bu ufak yatırıma 

girmek isteyen iki arkadaşını da bu fikrine ve yatırımına ortak ettin. 

Büyük ihtimalle o arkadaşların için de, bu durum güzel bir hedef 

olacak ve sana katılacaklardır.  

 

Ortak alacağınız kararla biriktirmeniz gereken parayı, ne kadar sürede 

biriktireceğinize karar verin. Bu sizi hedefe giden yolda motive eder. 

Emin ol, böyle bir hedefe giderken farkında olmadan beklediğinden 

daha çabuk bir şekilde belirlediğin parayı biriktirirsin. 

 

Böyle bir yöntem izlemenin en büyük avantajlarından bir tanesi de, 

seni harcamalarını yaparken iki kere düşünmeye itecek olmasıdır. 

Eğer “borçlarımı bitirdikten sonra başlarım” dersen, yine kaybeden 

sen olursun! Tecrübeyle sabittir! Borçları bitirme yolunda yapacağın 

en güzel şey, bu kitaptaki teknikleri hiç vakit kaybetmeden hayatına 

büyük bir keyifle ve kolayca uygulaman olur. Burada önerdiğim pasif 

gelir tekniklerinde amaç, az ya da çok demeden, kendine senin için 

çalışan para kaynakları oluşturman.  

 

Bu tekniklerden ve önerilerden bir tanesinde başarılı olduğun zaman, 

sadece o tekniği ya da öneriyi başarmış olmuyorsun! Bu tüm yaşam 

alışkanlıklarına yansıyan bir durum haline geliyor. Beynin 



Borçtan Kurtul Allah Aşkına! 

 

88 

 

“başaramam, öyle olmaz, o kadar yetmez” düşünme kalıbından, 

“başarabilirim, basitmiş, az da olsa para getiriyor, ufak ufak 

biriktiriyorum, borçlarımı kapatıyorum” kalıbına giriyor. 

 

Kendini borçlarını kapatmış olarak görmen, tüm bu mucizevî 

teknikleri hayatına uygulaman, bugün bu kararı verdiğini gösteriyor. 

 

8) Kendi Youtube Kanalını Kur 

 

Bu yöntem de oldukça bilindik gözükse de, halen daha tam olarak 

nasıl yapılacağı hakkında fikir sahibi olmayanlar olabilir düşüncesiyle 

burada bahsetmeden geçmeyeceğim. 

 

Youtube’da bir kanal kurmak için, herhangi bir ücret vermene gerek 

yok. Tek yapman gereken, ilginç ya da bilgilendirici, eğlendirici 

videolar hazırlayarak kanalına yüklemek. Daha önce de bahsettiğim 

gibi, uzman olduğun ya da hobi olarak ilgilendiğin bir konudaki 

bilgilerini paylaşabilirsin. Verdiğin bilgileri kısa tutmanda fayda var, 

nitekim insanlar kısa videolara daha çok pozitif tepki veriyorlar. 

Bildiğin üzere, herkesin zamanı az! 

 

İllaki kendini ya da bir şeyleri çekmen gerekmiyor. Bazı genç 

arkadaşlar, çeşitli eğlenceli videoları bir araya getirerek oldukça 

yüksek izlenme elde edebiliyorlar.  

 

Bu kitapta genelde örnek verirken isim vermemeye çalışsam da, 

buraya cuk diye oturan bir örneği paylaşmadan edemeyeceğim. 

Youtube’un fenomen isimlerinden birisi haline gelen Orkun Işıtmak. 

Orkun video yüklemeye 16 yaşında başlıyor. Ne mi yapıyor? Birçok 

genç tarafından oynanan bilgisayar oyunları hakkında harika bilgiler 

veriyor. Oyun hileleri, oyun önerileri ve yorumlarını kendisi gibi oyun 

severlerle paylaşıyor. Aynı zamanda kendi gezdiği yerleri ve hayat 

deneyimlerini eğlenceli bir şekilde paylaşıyor. 

 

Orkun, bu duruma tamamen eğlence olarak başlasa da, şu an kanalının 

toplam izlenmesi 100 milyon civarında! Samimi ve içten bir şekilde 

deneyimlerini oyun severlerle paylaşıyor ve çok ciddi bir hayran 

kitlesi var. Orkun şu an üniversitede okuyor tahmin ediyorum ama 

okuduğu bölümle ilgili bir işe ihtiyacı olur mu bilinmez. Çünkü 

Youtube kanalından normal bir işte kazanabileceği parayı Orkun 

uyurken bile izlenmelerden kazanıyordur! 
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Her pasif gelir önerim de olduğu gibi, Youtube kanalı kurarken de 

tutku duyduğun ya da tecrübeli olduğun bir konu hakkında videolar 

yüklemen kanalına olan ilgiyi artıracaktır. 

 

Unutma, kanalını kurduktan ve birkaç video yükledikten sonra hemen 

sana aylık bir gelir getirmesini beklemen gerçekçi olmaz! İnsanların 

seni bilmesi ve videolarının izlenmesi biraz vakit alsa da, zaman 

içinde yükleyeceğin videolar sana uyurken bile para kazandıracaktır. 

Ufak Not:  

Youtube’un canlı yayın özelliğini de değerlendirebilirsin. Bildiğim 

kadarıyla o alanda çok fazla kişi faaliyet göstermiyor. Bu senin çabuk 

tanınmana ve yüklemiş olduğun videoların da izlenmelerinin 

artmasına yardımcı olacaktır. 

 

9) Online Ürünleri Tekrar Sat 

 

Büyük satış sitelerinde aynı ürünün birden çok satıcısı olduğunu fark 

etmişsindir. Bu ürünleri satanlar genelde, o ürünleri depolarında bile 

bulundurmadan satarlar. Yani, esas online satıcı ile bir anlaşma yapılır 

ve kişiye kurulu olan kendi internet mağazandan yapabileceğin satış 

miktarını belirtirsin. Böylece, senin için ayrılacak ürün miktarı 

belirlenmiş olur.  

 

Hâlihazırda bir bloğun, sosyal medya hesabın ya da Youtube kanalın 

varsa, ürünün tanıtımını orada yapar ve seni takip eden takipçilerinle 

paylaşırsın. Anlayacağın bir nevi aracılık hizmeti yapmış olursun. 

 

Bu birinci ve ülkemizde en çok kullanılan yöntem. İkinci yöntem ise 

daha az bilinen bir teknik. Yurtdışında birçok yazılımcı kendi 

geliştirdikleri yazılımları, belli bir süre kendileri satışını yaptıktan 

sonra satışa çıkartıyorlar. Yani bir nevi yazılım Franchise’ı veriyorlar. 

İşin güzel yanı, sen o yazılımı alırken, yazılım üzerine kendi program 

ismini ve şirket logonu koyabiliyorsun. 

 

Dilersen sen de önce bu yazılımı direkt takipçi kitlene satıyorsun. Ya 

da satışın belli bir doygunluk noktasına ulaştıktan sonra, sana 

yapıldığı gibi, yazılımın tüm haklarını satma yoluna gidebiliyorsun.  

 

Eğer yeterince takipçin varsa, çok basit bir şekilde pasif gelir 

yaratabilecek oldukça kullanışlı bir yöntem. Uygulamada ve 
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sonrasında sana sıkıntı çıkarmaması için, çok karmaşık yazılımlar 

almamayı tercih edersen iyi olur. Eğer bir yazılım altyapın yoksa bu 

durum sana müşterilerin tarafından sıkıntı olarak dönecektir. Sattığın 

yazılımın, satış sonrası hizmette minimum sıkıntı yaratması ya da 

yaratmayacak tipte olması çok ama çok önemlidir. Eğer karmaşık bir 

yazılıma yatırım yapıp, satışlardan sonra problemlerle karşılaşırsan 

pasif gelir diye başladığın durum, çok aktif bir problem kaynağına 

hızla dönüşebilir. Bu sebeple dikkat! 

 

10) Yatırım Portföyü Oluştur 

 

Kelimeler bile ne kadar zengin duruyor, öyle değil mi? Yatırım 

portföyü. Hobaaa! Vallahi, zengin mengin, bu kelimelere uzak 

durmak bizi bulunduğumuz borçlu hale getirmedi mi? Getirdi! “O 

zaman varsın bu sefer yakınlaşayım” dersek bizim için iyi olur. 

 

Böyle şatafatlı göründüğüne bakmayın bu kelimelerin, altı üstü çeyrek 

altın yapmak, biraz döviz almak, birkaç hisse ya da likit fon almaktan 

bahsediyorum. Borçluyken insan bu şeylerin hep, çok çok zenginler 

tarafından yapıldığını düşünür. Amaç da içinde bulunduğumuz 

“borçlu” psikolojisinden çıkıp yeni bir kafa geliştirmek değil mi? İşte 

o sebeple bu maddeyi buraya ekledim. 

 

Yine detaya girmeden geçeceğim. İşin özeti: Hiç olmazsa bankanın 

telefon aplikasyonuna gir ya da bankana direkt git ve bir çeyrek altın, 

10 dolar, 10 Avro ve 150 liralık da sağlam likit fonlardan al. Al sana 

yatırım portföyü! Sonrasında aldığın tutarın ne kadar değer kazanıp ne 

kadar kaybettiğini görmek için ara sıra bankana uğra ya da internetten 

portföyünün değerini takip et. 

 

Bu durum, ne kadar borçlu olursan ol, sana kendini faklı ve güçlü 

hissettirecektir. İşin güzel yanı, eğer dilersen, portföyünü takip ettikçe 

kazanacağın bilgiler, seni her geçen gün daha doğru ve isabetli 

yatırımlar yapmaya teşvik edecektir. 

 

11) Adsense Yazarlığı Yap 

 

Adsense yazarlığı çok popüler bir şey değil şu an için. Ama eğer zaten 

belli konularda fikir sahibi olup, yazan birisiysen Adsense yazarlığı 

sana ayda 100 – 150 dolar civarı bir para getirecektir. Burada yazdığın 

konunun ne kadar niş olduğu da çok önemli tabii ki! 
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Adsense için yazmak oldukça çaba gerektiren bir durum, ama eğer 

önceden bazı spesifik konularda yazmışlığın varsa, o yazılarını, eHow, 

HubPages, Squidoo, Quora, Yahoo Answers ve InfoBarrel gibi 

sitelere kaydederek her ay ufak da olsa bir para getirisine 

kavuşabilirsin. Türkiye’de bazı özel firmalar da, freelance çalışan 

Adsense yazarlarından faydalanıyorlar. LinkedIn’de bir profilin varsa 

ve Adsense yazarlığından para kazanmak istiyorsan, profiline bu 

özelliği eklemeyi unutma! 

 

12) Bir Yazılım Sat 

 

9. maddede değindiğim online ürünleri tekrar satma ile benzerlik 

taşısa da, ayrıştığı noktalar var. Bu bölümde fark etmemiz gereken en 

önemli durumlardan biri, tüm bu teknolojik gözüken önerilerde 

dışarıdan çok uygun fiyata bir uzman bulabileceğin gerçeği. Ve 

hazırlayacağın ürünü bir kez aktive ettikten sonra, çok fazla çaba ve 

vakit almadan sana düzenli bir kaynak yaratması durumu. O yüzden 

tekrar ediyorum, lütfen “internet, yazılım, aplikasyon” gibi kelimeleri 

gördüğünde korkma! Ne de olsa sen yeniliklere açık bir insansın. 

Burada önemli olan senin aklındaki fikirdir. Unutma, dünyada en 

nadir bulunan şey “fikir”dir. Fikri uygulayacak birileri her zaman 

bulunur. Neyse, bu kısa hatırlatmadan sonra devam edelim! 

 

Aklında olan ya da potansiyel oluşturacağını düşündüğün bir fikri, 

freelance bir yazılımcıyla paylaşarak hayata geçirebilirsin ama bu, 

uzun, meşakkatli ve en önemlisi maliyetli bir dönem olacaktır. Bu 

sebeple, en iyisi hazırda olan bir yazılımı alıp, onun tanıtımını kendi 

tanıtım kanallarınla yaparak kendine düzenli bir para akışı sağlaman 

olur.  

 

13) Bir Kitap Eleştirisi Sitesi Kur 

 

Türkiye’de “affiliate links” olayı daha pek yaygın değil. Amazon. 

com’da sıklıkla yapılan bir uygulama bu. Eğer bir kitap eleştiri siten 

ya da bloğun varsa ve insanlar senin vasıtanla o kitabın Amazon 

linkine giderek satın alıyorlarsa, Amazon her satıştan sana %10 ile 

%20 arası para ödüyor. Türkiye’de bu duruma kitapta rastlamadım bu 

sebeple aslında iyi bir öneri olduğu kanaatindeyim. 

 

Eğer kitap okumayı seviyor ve eleştiri yapacak düzeyde 
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yazabiliyorsan, büyük kitap satış sitelerine böyle bir öneri 

götürebilirsin. Bloğunun ya da eleştiri sitenin aylık takipçi sayısını 

onlarla paylaşarak, sitenden gelecek olan müşteriler için belli bir 

yüzde talep edebilirsin. Bu durum için illa ki kitap kurdu olmana ya da 

yazıyor olmana gerek yok. Böyle bir site oluşturduğunda, burada 

yazmaları için insanları davet edebilir ve bir araya getirebilirsin. Her 

bir yazarına, yönlendirmeleri üzerinden, sen de bir yüzde verirsen, 

onlar da daha öncesinde para kazanmadan yaptıkları bir işten para 

kazanmaktan keyif alacaklardır. 

 

14) Ekipman Kirala 

 

Evinde mutlaka kullanmadığın ya da az kullandığın başkalarına fayda 

sağlayabilecek ürünler vardır. Örneğin zamanında hevesle aldığın bir 

DSLR fotoğraf makinesi. Senin her gün kullanmadığın böyle bir 

makinenin günlük kiralama fiyatı 25 ile 50 TL arasında değişiyor. 

 

Özellikle ev hanımları, az kullandıkları ya da hiç kullanmadıkları, 

ekmek makineleri, mutfak robotları, dikiş makinelerini kiralayarak, 

hem kendilerine pasif bir gelir kaynağı yaratabilirler hem de böyle 

ürünlere ihtiyaç duyan kişilere uygun maliyetle çözüm üretmiş olurlar. 

 

Bu tarz gelirleri “aylık çok az bir getirisi olur” diyerek küçümseme. 

Burada paylaştığım iki ya da üç öneriyi biraz çaba harcayarak 

başlattığında, aylık en az 1000tl ile 5000 TL arası pasif gelir yaratmış 

olursun. Bu, ortalama bir veya beş ev kirası gibi bir şey olur! Olaya bu 

şekilde bakarsan, pasif gelirlerini ve yöntemlerini sürekli çoğaltan bir 

bilince bürünürsün, bu da sana borçlarından kurtulmanda çok ama çok 

büyük fayda sağlar. 

 

15) Dijital Kitap Yayıncılığı Yap 

 

Türkiye’de çok yeni ve kuruluş maliyeti çok yüksek olmayan bir alan. 

Burada sen internet sitesini oluşturacak ve sitende e kitaplarını ya da 

gerçek kitaplarını yayınlamak isteyen yazarları bulacaksın.  

 

Orta düzey bir yazılımcı ile bu konuda işbirliği yapabilirsin. Böyle bir 

siteyi kurmak çok zor olmayacaktır ama vakit ve emek ister. 

Yazılımcıyı freelance olarak kiralayabilir ya da projenin tamamı 

üzerinden ortaklık teklif edebilirsin. Hatırla, her geçen gün akıllı 

telefonlardan kısa hikâye ve kitap okuyan insan sayısı artıyor ve 
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piyasada buna cevap verecek herhangi bir çözüm şu anda tam 

anlamıyla mevcut değil. 

 

Bu arada ufak bir not ekleyeyim. Bu kitabı, borçtan kurtulmak ve 

borçsuz bir hayat sürmek için aldın. Bazı okuyucularımın gelirleri çok 

yüksek olmayabilir. Bu sebeple, pasif gelir önerilerimi garipsemiş 

olabilirsin. Lakin unutmayalım ki, aylık geliri 7.000 TL’nin üzerinde 

ve hayatı boyunca borçlu yaşamış, gelir düzeyi yüksek insanlarda bu 

kitabı okuyorlar. İlk başta da söylediğim gibi bu kitap din, dil, eğitim, 

cinsiyet ve gelir düzeyi ayrımı yapmadan borçlu olan herkese borçsuz 

bir yaşam sunmak için yazıldı. Bu hatırlatmayı yapmadan geçmek 

istemedim. 

 

16) Boş Odanı, Varsa Yazlığını Kirala 

 

Eğer yalnız yaşıyorsan ve evinde birden fazla oda varsa hiç durma, 

odaların bir tanesini hemen kirala. Tabii ki konforundan bir süre 

ödünç vereceksin ama borçsuz bir hayata giden dikenli yolları çabuk 

geçmen için katlanman gereken ufak bir bedel diyelim buna! 

 

Gelir durumu yüksek olan bir kişiysen ve daha önce aldığın yazlığına 

senede sadece birkaç hafta gidebiliyorsan, bunu kendin için bir 

avantaja çevir. Bir tanıdığım bu önerim sayesinde yazlığını önce 

sezonluk, sonrasında tüm kış kiraya verdi ve hiç beklemediği, yıllık 

18.000 TL’lik bir gelir kaynağı yarattı kendine. İlk başta insana biraz 

dokunabilir tabii ki yazlığını kiraya vermek, “konu komşu nasıl 

düşünür” durumları olur! Amma velâkin, borçlarını ödeyenler konu 

komşular değil, sensin! 

 

Bu yüzden, bırak gururu bir kenarı ve bir an önce borçlarından kurtul, 

sonrasında keyifli bir şekilde, yaz tatilleri yapmak için planlar kur. 

Sonuçta, borçsuz bir yaz tatili yapmayalı yıllar olmuş olabilir. 

 

17) İşleyen Bir Online İşi Satın Al 

 

Birçok online işletme, özellikle e satış siteleri büyük bir heyecanla 

kuruluyor. Ne yazık ki, yanlış pazarlama stratejileri ve reklam 

yatırımları ile kısa zamanda pasif duruma düşüyorlar ya da ortadan 

kayboluyorlar. 

 

Bu durum, onlar için kötü olsa da senin için avantaja dönüşebilir. Eğer 



Borçtan Kurtul Allah Aşkına! 

 

94 

 

pazarlama ve satış yeteneklerine güveniyorsan, böyle bir işi satın 

almak, baştan kurmaktan çok daha avantajlı ve düşük maliyetli 

olacaktır. 

 

18) İlginç Fikirlerini Lisansla 

 

Bizler “fikri çok” olan insanlarız. E, bu durumu paraya çevirmenin bir 

sakıncası olmaz diye düşünüyorum. Bununla beraber yöntem ve bilgi 

eksikliğimiz bizi bazen harekete geçmekten alıkoyuyor. 

 

Aklımıza gelen, çok özel olduğunu düşündüğümüz bir fikri, projeyi ya 

da yeni bir ürünü zaten vardır diyerek rafa koyduğumuz çok olmuştur. 

Ya da ailemize veya tanıdıklarımıza fikrimizi anlattığımızda “Yaptılar 

onu, tutmadı. Boş ver uğraşma böyle şeylerle” cümlesini duymuş ve 

böyle fikirler bir başkası tarafından hayata geçirildiğinde ve o kişi 

bundan milyonlar kazandığında üzülmüşüzdür. 

 

Her fikri hayata geçirmek öyle kolay olmasa da, ilginç fikirlerini 

hayata geçirmekten ziyade, lisanslayabilirsin. Bu süreçte birçok 

profesyonel şirket sana yardımcı olabilir. En azından fikrinin, önce 

senin aklına geldiğini kanıtlayabilecek bir internet sitesi önereyim. 

Tasdix.com. Bu internet sitesi aklına gelen fikri tasdikleyerek, adına 

onay veriyor. Yarı resmi bir belgeye sahip oluyorsun. Fikrin önce 

senin olduğuna delil olarak kullanılabiliyor. 

 

19) Bir İş Modeli Yarat ve Franchise Ver 

 

Birçok franchisedan alışveriş ediyoruz. Bazı zamanlar onların 

hizmetlerinin daha iyi olabileceğini düşünerek alışverişlerimizi 

tamamlıyoruz. İşte böyle zamanlarda, Amerika’yı yeniden 

keşfetmektense var olan bir Franchise modeli üzerine yapacağın 

geliştirmelerle kendi iş modelini yaratabilir ve sonrasında bunu 

Franchise olarak pazarlayabilirsin. 

 

Franchise denince genelde akla restoranlar geliyor. Lakin hizmet 

sektöründe de Franchise modeli kurabileceğin birçok alan var. 

İnternette “Franchise veren firmalar” diye arama yaptığında karşına 

birçok seçenek çıkıyor. 

 

Özellikle son dönemde bayanlara yönelik iş olanakları çok daha fazla. 

İşin güzel yanı, devlet bayan girişimcilere geri ödemesiz çok ciddi 
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hibe kredileri veriyor. Örneğin, bir spor salonu kurabilirsin. Sporla 

alakalı muazzam bir geçmişin olmasına ya da sporcu olmana gerek 

yok. Sporu seviyor ol yeter! 

 
Spor salonu Franchise ı veren şirketleri incele ve onların zayıf ya da 

daha güçlü olabileceğini düşündüğün yönleri, kendi modeline ekle. 

Devletin, bayan girişimcilere yönelik hibesinden faydalanarak ilk spor 

salonunu aç. Bu sırada Franchise için gerekli hazırlıklarını yap. 

Salonun başında sürekli senin durman gerekmiyor. Spor hocalarını 

doğru seçtikten ve düzenli ziyaretlerle salonundaki müşteri 

memnuniyetini kontrol ettikten sonra, tüm vaktini, açacağın diğer 

salonlara ya da Franchise verilecek kişilere odaklayabilirsin.  

 

20) Sessiz Yatırımcı Olarak Ufak Bir İşe Ortak Ol 

 

Sessiz yatırımcı olmak demek, en kaba tabirle, konunun uzmanı olan 

kişinin yeterli sermayeye sahip olmamasından ya da çeşitli 

sebeplerden dolayı işlerini büyütemeyen birine, çoğunlukla finansal 

destek olması demek. Aslında burada, illaki finansal olması şart değil 

ama genelde parasal ortaklık tercih edilen durum oluyor. 

 

Böyle bir işletmeye, eğer onların ihtiyaç duyduğu bir konuda yardımcı 

olacağını düşünüyorsan, o takdirde yeteneklerine karşılık da sessiz 

ortak olabilirsin. Zaman zaman yapılan çözüm ortaklıklarında bu 

durum oluşuyor. 

 

Sessiz yatırımcı olabileceğin konular çok çeşitlilik arz edebilir ama 

yine de minik bir örnek vermekte fayda var. 

 

Arabanı sürekli yıkattığın oto yıkamacı firmadan memnunsun diyelim. 

Firma sahibiyle aranda bir sohbet var. Yolda gördüğün oto yıkamacı 

olabilecek bir yer için ona sessiz ortaklık teklif edebilirsin. Sen yeri ve 

paranın bir kısmını sağlarsın, o da tecrübesi ve işletmeciliğini ortaya 

koyar. Buyur sana her ay düzenli gelir getirecek bir başka pasif gelir 

metodu. 

 

21) Bardak, Tişört vs. Dizayn Ederek Para Kazan 

 

Yine oldukça yeni bir alan. Eğer estetik anlayışına güveniyorsan ya da 

dizayn yeteneğin varsa hiç durma derim. İnsanlar eşi olmayan ürünler 
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almaya bayılıyorlar. Özellikle hediyelik eşyalarda bu durum çılgın bir 

hal almış durumda. 

 
Bu iş için üst düzey yeteneğe ihtiyacın yok aslında. İnsanlara ilginç 

geleceğini düşündüğün birçok resim seçmekle başla işe. Dilersen, bu 

resimler üstünde oynayabileceğin birçok internet sitesi de mevcut. 
Renklerini değiştirebilir ya da fotoğraflar üstünde oynamalar yaparak 

onları eşsiz hale getirebilirsin. Sonrasında bu fotoğrafları ya da 

resimleri, örneğin tisho.com gibi bir site üzerinden tişört, bardak, 

bebek önlüğü üzerine işleyebiliyor ve orada açacağın bir mağazadan 

satabiliyorsun. Bu pasif gelir tekniğinde en önemli nokta, birçok 

ürüne bu uygulamayı yapman. Böylece çok ufak bir ücretle birçok 

eşsiz hediyelik ürünün olduğu bir mağazaya sahip olabilirsin.  
 

Sosyal medyadaki etkinliğine ya da interneti aktif kullanmanla doğru 

orantılı olarak bu pasif gelir tekniği ile ayda 500 ile 5.000 TL arasında 

düzenli bir gelire sahip olabilirsin. Yeter ki herkesin yaptığı aynı 

şeyleri yapma hastalığına kapılma. İşin daha da güzel yanı, 

akrabalarına ve çevrene özel tasarımlar yaparak, hem onları mutlu 

eder hem de ürünlerinin ağızdan ağza tanıtılması için harika bir ortam 

yaratmış olursun. 

 

22) Evindeki Eskilerden Kurtul 

 

İlk bakışta evde eski satılacak bir şey yok gibi gelse de, alıcı (ya da 

satıcı) gözle baktığında evinde, gittigidiyor gibi sitelerde rahatlıkla 

satabileceğin birçok şey olduğunu fark edeceksin. 

 

Bu sitelerde satılan eski eşyaları görsen aklın durur! Eski 

Beta/VHS videokasetleri antika olarak satanlardan, ilk çıkan cep 

telefonlarına kadar! Evinde olan ve kullanmasan da 

yaşayabileceğin her şeyi internet üzerinden satabilirsin. 
 

Tüm işi bir kere de yapmana gerek yok. Bu durumu, aylık diplemesine 

temizlik gibi düşün. Antika olabileceğini düşündüğün şeylere yüksek 

rakam istemekten çekinme (Kırık gözlük çerçevesi satanlar var). 

Örneğin, her ay belirlediğin, büyük küçük beş eşyayı açık arttırma 

yöntemiyle sat. Hem eğlenceli olur hem de her ay çok uğraşmadan 

getirisi olan bir dükkânın. Evinde ferahlamış olur, daha ne olsun! 
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23) Önemli Olabilecek Domainler Satın Al 

 

Yeni gelişen ticaret alanları ile beraber bu alanlarda kullanılan internet 

sitelerinin birer isme ihtiyacı olacağı düşünülürse, şimdiden bu 

domain adlarını çok ucuza satın alarak birkaç ay içerisinde sana 

sürekli para getirecek bir nevi koleksiyon yaratmış olursun. 

 

Sakın ola ki, bütün önemli isimler alınmıştır diye düşünme. Aklına 

gelen parlak bir alan adını internete yazmak sadece 3 saniye! O alan 

adı eğer alınmadıysa satın almak 7 TL civarı. 

 

Domain adı piyasası inanılmaz bir pasif gelir alanı aslında ama burada 

çok detaylandırmayacağım konuyu. Sadece şöyle bir örnek vereyim. 

Her ay sadece dokuz saatini, alan adı almaya ayıran bir tanıdığımın 

aylık geliri 12.000 TL dolaylarında. (İşin garip yanı, böyle bir gelire 

rağmen o da borçlular kervanında. Kitabımı hediye edeceğim ilk 

kişilerden olacak kendisi :) 

 

24) Network Ağına Dâhil Ol 

 

Tamam, kabul ediyorum, bu klasik yöntemi en son yazdım. Her ne 

kadar klasik olsa da, yine de pasif gelir için etkili yöntemlerden bir 

tanesi.  

 

Ülkemizde özellikle ev hanımları yapsa da, son dönemde bir ürün 

network ağına dâhil olarak ciddi para kazanan iş kadınları da 

çoğalıyor. Genelde kendilerine pasif gelir yaratmak ya da günlük 

işinden kurtulmak amacıyla yapıyorlar. 

 

En bilindik network marketing şirketleri, Avon, Amway, Herbalife, 

Tupperware... Liste oldukça uzun aslında. Bu firmalar uzun yıllardır 

bu işte uzmanlaşmış ve güçlü firmalar. Eğer çevrene güveniyor ve 

satış konusunda iyi olduğuna inanıyorsan ağ pazarlama ile kendine 

aylık 300 ile 5000 lira arası bir gelir yaratman mümkün.  

 

Bu konu ile ilgili en iyi isimleri tanımak ve işin sırlarını öğrenmek 

istiyorsan, Eric Worre ismini takip etmeni öneririm. Vereceği bilgiler 

ve alanın en iyi isimleri ile yaptığı söyleşiler sana inanılmaz 

motivasyon sağlayabilir. 
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Amerika’da bu işten ayda 150.000 dolar kazanan ev hanımları 

var. Tabii ev hanımından ev hanımına da fark var. Hanımefendi 

bir söyleşi de “ben ev hanımıyım” diyor ama tanıdığım birçok 

üst düzey yöneticiden daha büyük hedefleri ve motivasyonu var. 

Anlayacağın eğer sen de, tuttuğunu koparanlardansan, 

hırslıysan, benim az önce aylık kazanç olarak yazdıklarıma 

gülüp geçecek paraları kazanacak fırsatı Network Pazarlama ile 

yaratabilirsin kendine. 
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Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun. 

 

Yanmak var, yanmak var. 

 

Odun yanınca kül olur, insan yanınca kul olur! 

 

Mevlana 

 

 

 

 

 

 

“Hayatınızı cesurca kabullenin, başarıya dönüştüğünü 

göreceksiniz.” 

 

 Emerson 
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Bölüm 5 
 

99 Pratik Borç Azaltıcı Yöntem 
 

Bu bölümde çok kısa başlıklar halinde, borçsuz bir yaşam için 

pratik ipuçları sunacağım. Aslında kitap boyunca verdiğim 

önerileri takip edersen, burada yazdığım tarzdaki ipuçlarını, 

hatta daha da güzellerini kendin de geliştirebilirsin. Ben yine de 

kısaca bazı ipuçları vermek istedim. Ne de olsa insan 

borçluyken, pratik fikirlere ihtiyaç duyuyor ve bu fikirler 

aklımıza her zaman gelemeyebiliyor. Haydi başlayalım! 
 

 

1) Yeni borca girme. 

2) Kazandığından daha az harca. 

3) Kazandığın her paranın onda birini önce kendini öde. 

4) Borçlarının dökümünü çıkart ve her ay ödediklerini takip 

ederek borç listesinden çıkart. 

5) Birden fazla kredi kartın varsa, diğer hepsinin borçlarını 

yapılandır ve hepsini kesip at. Çok gerekiyorsa, tek kredi 

kartı kullan. 

6) Acil durumlar kumbarası oluştur. Beklemediğin harcamalar 

çıktığında parayı buradan kullan. 

7) Dışarıda yemek yeme, dışarıdan hazır yemek söyleme. Evde 

yemek yap. 

8) Eğlence için aile ve akraba ziyaretleri yap. Uzak akraba 

düğünlerine git. Eğlenceli vakit geçirmek için para 

harcamaya son ver, yaratıcı ol. 
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9) Banka hesabına ait Kredili Mevduat Hesabını (KMH) 

kullanma. Öyle bir paran olmadığını kabullen. 

10) Gelecekte olabilecek büyük harcamalar için, önceden bir 

takvim çıkart. Harcama yapman gereken zaman geldiğinde 

hazırlıklı olmuş olursun. 

11) Borçlarından kurtulurken eşinin, partnerinin desteğini al. Bu 

süre zarfında, en büyük destekçinin o olacağını unutma. 

12) Borçlarından kurtulma süresince hiçbir zaman vazgeçme. 

Yılların verdiği alışkanlıkları değiştirmek zordur ama borcun 

verdiği acılı hayat daha zor. 

13) Para harcamayı bırak. Borçlarından gerçekten kurtulmak 

istiyorsan bir süre radikal bir şekilde hiç para harcama. 

14) Borçtan kurtulma konusunda attığın her adım için kendini 

ödüllendir. (Sakın ola ki, bu ödül parasal bir harcama 

gerektirmesin.) 

15) Eşini ya da partnerini, para harcama konusunda değiştirmeye 

çalışma. Önce sen değiş, örnek ol. O da sana katılacaktır 

zamanla. 

16) Borçlarını bitirme zamanı konusunda gerçekçi hedefler koy. 

Ama şunu bil ki, belirlediğin tarihten çok daha önce 

borçların bitecektir. 

17) Sadeleş. Hayatında olan, yapmasan da hayatta kalacak 

olduğun her şeyden kurtul (Paralı uydu abonelikleri, işe 

giderken kahvaltıyı dışarıda yapmak vs.) 

18) Sabırlı ol. Borcunu bir günde yapmadın, borcun da bir günde 

bitmez. Öyleyse sabırlı ol. Başlangıç biraz yavaş olur ama 

sonrasında iş kolaylaşır. 
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19) Borç almayı bırak. Sadece tanıdıklardan ya da arkadaşlardan 

bahsetmiyorum. Bankalardan ve kredi kartı ile aldığınız her 

şeyden. Eğer almayı düşündüğün şey için nakit paran yoksa 

onu almaya paran yok demektir. O zaman alma! 

20) Almayı çok istediğin bir şey varsa ve nakit paran almaya 

yetmiyorsa, önceki bölümde bahsettiğim “kavanoz tekniği” 

ile almak istediğin şey için para biriktir. Nakit olarak al. 

21) Harcamaların için online bir yazılım ya da aplikasyon 

kullan. Bu otokontrolünü artırmana yardımcı olur. 

22) Kendini çok kasma. Yapacağın yeni değişikliklerin 

hayatında stres yaratmasına izin verme. Ufak adımlarla 

ilerle. 

23) Borçtan kurtulurken alternatif üç planın olsun. 1 sene, 3 sene 

ve 5 sene içinde seni nelerin beklediğini görecek şekilde 

planlamanı yap.  

24) Kiradaysan, borçların bitene kadar, daha uygun fiyatlı kiralık 

bir eve taşın.  

25) Tutkunu bul. Borçlarını bitirirken en büyük motivasyonun 

bu tutkun olsun. Borçlarını bir amaç uğruna bitiriyor olmak 

yol boyunca seni daha güçlü kılar. 

26) Harcamalarını tekrar gözden geçir. Kullanmıyor olduğun her 

türlü aboneliği ya iptal et ya da daha uygun bir aboneliğe 

geç. 

27) Maaşında ya da işinde mali artış yaşadıysan, sanki hiç 

artmamış gibi, artan paranın hepsini borçlarını kapatmak için 

kullan. 

28) Borcunu bitirmeye odaklan. Parasız olmaya değil, refah 
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içinde olmayı hayal et. Bu durumu hayatının büyük 

amaçlarından biri haline dönüştür. 

29) Paraya bakış açını değiştir. Paranın kötü olduğu hakkındaki 

tüm düşüncelerinden kurtul. Çok para sadece kötü bir insanı 

daha kötü yapar. İyi bir insansan daha çok para kazandığında 

etrafına daha çok iyilik yapan bir insan olacaksındır. 

30) Faizi en yüksek olan kredi borcunu önce öde. 

31) Ödeyebildiğin durumlarda, uzun süreli kredilerinin, bir 

yerine iki hatta üç kredi ödemesini bir arada yap. Oluşacak 

faizden kurtul.  

32) Borçtan kurtulmakla ilgili yeni yöntemlerin ne olacağına 

dair sürekli tefekkür halinde ol. 

33) Alacağın şeylerin gerçekten ihtiyaç olduklarından emin ol. 

Sosyal statünü korumak ya da daha iyi göstermek için 

harcama yapma. 

34) Kredi kartında her zaman minimumdan fazla ödemeye çalış. 

Bu 10 lira bile fazla olsa, senin olaya yaklaşımının 

değiştiğinin en büyük kanıtı olacaktır. 

35) Bu kitapta önerilen teknikleri hayatında alışkanlık haline 

getirdiğinde, borçtan kurtulmakla kalmayıp, her ay için 

harcayacak ekstra paranın keyfini çıkartacaksın. 

Alışkanlıkların seni nasıl borca götürdüyse, yeni 

alışkanlıkların da refaha ulaştıracaktır. Öğrendiğin yeni 

teknikleri sürekli uygula. 

36) Odaklanacağın durumu borçtan kurtulmaktan ziyade refah 

içinde yaşamak olarak adlandır.  

37) Borçlu olmak demek köle olmak demektir. Köle olma! 
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38) İnternet aboneliğini daha uygun bir tarife ile değiştir. 

39) Pozitif olmayı alışkanlık haline getir. Ne kadar borç içinde 

olduğunun bir önemi yok. Pozitif insanları herkes sever. 

40) Ufak tefek borçların varsa, önce onlardan kurtulmak 

motivasyonunu artıracaktır. 

41) Borçlarından kurtulmak için fedakârlıklar yapacaksın. Bir 

süre bunlara katlan çünkü hiçbir şey borçsuz olmanın 

vereceği hissi tatmak kadar muhteşem olamaz. 

42) Cüzdanına lamine edilmiş şöyle bir not koy. “Buna 

gerçekten ihtiyacım var mı?” 

43) Kendini sürekli olarak borçsuz hayal et. Borçsuz bir hayatın 

sana yaşatacağı hisleri sürekli düşün. 

44) Bütçe çıkartırken dürüst ve gerçekçi ol. Arkadaşlarımıza 

alacağımız doğum günü hediyeleri, düğünlerde takılacak 

altınları harcama planlarımıza koymaktan genelde çekiniriz. 

Olması muhtemel bu tarz harcamaları bütçe planına ekle. 

45) Eğer evin müsaitse kendi sebze meyveni yetiştir. Hem 

bütçene katkı hem de harika stres atıcı bir uygulama. 

46) Çocukların varsa, borç ve para ile ilgili öğrendiklerini onlara 

vakit kaybetmeden aktar. Örneğin “Kavanoz Tekniği” ile 

onun, kendisi ve başkaları için bir şeyler yaparken aynı 

zamanda parayı doğru bir şekilde kullanmasına yardımcı ol. 

47) Daha önceki bölümlerde bahsettiğim “net değerini” çıkart ve 

her ay bu tabloyu kontrol et. 

48) Sosyal medyada seni motive edecek hesapları takip et. 

Negatif bilgiler veren hesapları hayatına sokma. En çok 

senin pozitif bilgilere ihtiyacın var. 
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49) Borçlarından çok, refah dolu bir hayatı düşün. 

50) Faturalarını büyük bir mutlulukla öde. Eğer aksini 

yapıyorsan iki şeyi kabul ediyorsun demektir. Birincisi, 

paranın zor kazanıldığı (bu şekilde düşünürsen para 

kazanmak gerçekten zorlaşır), ikincisi, aldığın hizmetlerden 

keyif almadığını. 

51) Ne kadar borçlu olursan ol, sahip olduğun diğer şeyler için 

şükret.  

52) Sürekli borcundan bahsetme. Eğer böyle yaparsan, evrenin 

yasaları gereği bahsettiğin şey büyür. 

53) Aldığın arabayı en az 5 ya da 10 sene kullan. Borçluysan, 

yeni bir araba almak için araba kredisine girme. 

54) Önemli günler için önceden hediye planı yap. Böylece anlık 

reflekslerle hediye almaz ve bütçeni aşmazsın. Bu durum 

aynı zamanda beklenmedik harcamalarını en aza indirmeni 

sağlar. 

55) Ev kredin varsa, her ay normal ödemenden ufak bir miktar 

daha fazla öde. Bu durum psikolojik olarak seni 

güçlendirecek ve borçtan daha erken kurtulmanı 

sağlayacaktır. 

56) Kahvaltını evde yap. Bu durum sadece bütçene katkı 

sağlamakla kalmaz, aynı zamanda erken çalışmaya başlayan 

metabolizman seni gün içerisinde daha enerjik kılar. 

57) Bu madde erkekler için! Maçları dışarıda izleme. Bir 

arkadaşının paralı aboneliği varsa, tüm erkekler toplanıp ona 

gidin. Hem daha eğlenceli olur, hem de daha az masraflı. 

58) İş yerine, evde hazırladığın öğle yemeğini götür. Utanılacak 
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bir şey yok. Arkadaşlarına da, sağlıklı ve doğal beslenerek 

enerjini artırdığını söylersin. (Yalan değil! Gerçekten öyle 

yapıyorsun!) 

59) Benzinini en uygun fiyatlı benzin istasyonundan al. Ne fark 

eder ki gibi gözüken bu durum, eğer arabayı sık 

kullanıyorsan, bir yılda cebine fazladan 500 lira bırakır. 

60) Arabanı yavaş kullan (Biliyorum kamu spotu gibi oldu!) 

Bildiğin gibi, 110 km/saat hızın üzerine çıkmak benzin 

tüketimini artırıyor. Kullanımına göre bu durumun sana 

yıllık katkısı en az 300 lira. 

61) Trafik kurallarına uy! Başka bir kamu spotu daha gibi 

gözükse de, kurallara uymamaktan yiyeceğin cezalar, 

borçluyken insana çok koyar. Borçluyken ödediğim trafik 

cezaları toplamı 1.470 liraydı. Kurallara uymak stressiz bir 

şekilde yaşaman için de iyi olacaktır. 

62) Eğlenmek için ücretsiz belediye organizasyonları bul. 

Borçluyken eğlenceye vakit ayırmak zor olsa da, içinde 

bulunduğun durumu kontrol altına alman için, pozitif bir ruh 

halinde olman şart. Eğlence de, insan ruhunun gıdalarından 

bir tanesi. Belediyeler hem sanat, hem eğlence alanlarında 

bir sürü ücretsiz etkinlik düzenliyor. Bunları takip et ve katıl.  

63) Pahalı hobilerin varsa, onların daha uygun fiyatlı 

alternatiflerini bul. Örneğin gittiğin spor salonu veya yoga 

dersinin daha uygun alternatiflerini tercih et. En azından 

borçlarını bitirene kadar. 

64) Mutfak alışverişini günlük yap. Son araştırmalara göre, 

haftalık ya da iki haftalık yapılan mutfak alışverişlerinde 
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yapılan harcama, günlük yapacağın alışverişten %19 daha 

fazla oluyor. Bu durumun sana getirisi gelir durumuna göre, 

yıllık 700 ile 5.000 lira arasında değişir.  

65) Sadece yeni çıktığı için, çalışan telefonunu değiştirme. Bu 

durumun, telefon modeline göre yıllık getirisi 500 ile 1500 

lira arası. 

66) Birikim kumbarandan asla para alma. Kavanoz tekniğinde 

bahsettiğim, biriktirdiğin paradan her ne durumda olursa 

olsun para alma. Unutma, ister kavanozda ister banka 

hesabında olsun. O para senin finansal özgürlük paran. 

67) Yeni bir elbiseye ihtiyacın yoksa sadece güzel diye yeni bir 

elbise alma. Önceki aldıkların sana çok yakışıyor. Gelir 

durumuna göre sana kalacak para, yıllık 1.000 ile 8.000 lira 

arasında. 

68) Önceki bölümde bahsettiğim pasif gelir önerilerinden bir ya 

da birkaçını hayata geçir. Hem hayatına yeni bir heyecan 

gelir, hem de yıllık 1000 ile 30.000 lira arası bir para. 

69) Günlük alışverişlerin için kredi kartını kullanmamaya çalış. 

İlk başlarda, bu durum neredeyse imkânsız olur ama eğer 

buna karar verirsen, yavaş yavaş alışverişlerini nakit 

yapabiliyor olduğunu göreceksin. 

70) Cep telefonu kullanıyorsan, ev telefonunu iptal et. Yıllık 150 

TL cebine kalsın. 

71) Mutfak alışverişlerinde, alışveriş yaptığın büyük mağazanın 

kendi markalı ürünlerini tercih et. Hem daha uygun fiyatlı, 

hem de büyük ihtimalle, senin aldığın marka ile aynı yerde 

üretiliyor. 
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72) Dergi, gazete, özel üyelik vs. tüm aboneliklerini 

borçlarından kurtulana kadar iptal et. 

73) Sinemaya gidiyorsan, ilk seansları tercih et. İlk seanslar 

genelde %50 daha ucuz olur. Ayda bir eşin ya da partnerinle 

sinemaya gidiyorsan, yıllık 90 liran cebinde kalır. 

74) Arkadaşlarına ya da akrabalarına özel günlerinde pahalı 

hediyeler almaktansa, elinde olan ya da evinde 

yapabileceğin ona özel bir hediye ver. Hem o kendini daha 

özel hisseder hem de senin bütçene katkısı olur. 

75) Yıllık tatile gitme alışkanlığın varsa, tatilini çok önceden 

planla. Böylece %60’a varan oranlarda indirim kazanırsın. 

Bu durum borçtan kurtulma bütçeni önceden doğru bir 

şekilde planlamana da yardımcı olur. 

76) Pahalı bir kuaföre gidiyorsan, daha uygun bir kuaförle 

değiştir ya da kuaförüne indirim yapıp yapamayacağını sor. 

Yıllık 150 ile 1.300 TL arasında bir para cebine kalır. 

77) Akşam yemeğini haftada bir anne babanda ye. Bu hem 

bütçene katkı sağlarken, çok sık göremediğin anne babana 

da moral olur. 

78) Eğer işte kahve, çay içme alışkanlığın varsa ve kahveye para 

ödüyorsan, bir termos al ve içine kahveni koy. Böylece 

dilediğin kadar kahveyi/çayı 5'te 1 fiyatına içersin. 

79) Evden kredi kartını almadan çık. Oldukça basit ama etkili bir 

yöntem. Böylece refleksvari oluşacak harcamalarını 

engellemiş olursun. Ayrıca, araştırmalar kredi kartıyla 

harcama yaptığımızda, nakitle yaptığımız harcamanın %33 

daha fazlasını yaptığımızı ortaya koymuştur. 
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80) Borçlarından kurtulana kadar yeni bir taahhütlü anlaşmaya 

girme. Biliyorum, genelde oldukça cazip gözüküyor 

taahhütlü anlaşmalar, ama borçlarından kurtulana kadar ileri 

tarihli borçlara girme. 

81) İllaki alışveriş yapacaksan, ikinci el ürünleri dene. Birçok 

zaman karşına çıkacak fırsatlara şaşırabilirsin. 

82) Lüks mağazalardan alışveriş etmek yerine semt pazarlarını 

kullan. Hem organik hem de uygun fiyatlı oluyorlar. Kaliteli 

ürünler de cabası. 

83) Pahalı olan, her zaman daha iyi olan demek değildir. Bir 

ürün alırken, o ürünün fiyatını internette mutlaka araştır. 

Fiyat kıyaslaması yap. Sadece fiyat kıyaslaması yapan 

internet siteleri bile mevcut. Kullan. 

84) Refah içinde yaşayan, borçsuz arkadaşlarını, akrabalarını 

daha sık ziyaret et. Böyle insanlarla vakit geçirmek, borç 

içinde yüzen arkadaşlarınla vakit geçirmekten daha motive 

edici olacaktır. 

85) Borçlu olan yakın bir arkadaşınla “en çabuk borç bitirme” 

üzerine iddiaya gir. Borçlarınızın gelirlerinize göre oranını 

çıkartın ve belirlediğiniz tarihte bu oran üzerinden kazananı 

belirleyin. Bu, motivasyonunu yüksek tutar ve işin sonunda 

borçsuz ve mutlu bir arkadaşın daha olmuş olur. 

86) Banka hesap kartını, kredi kartı olarak kullan. Bu, benim 

borçtan kurtulma aşamasında bulduğum, oldukça ilginç bir 

yöntem. Benim kartımın tek farkı, taksit yapmaması. 

Limitini belirlediğim kartıma, o limit tutarında para yatırdım 

ve bir son ödeme tarihi belirledim. Ay içerisinde oradan bir 
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harcama yaptıysam, son kullanma tarihi geldiğinde o parayı 

kartıma yatırdım. Oldukça kullanışlı ve etkili bir yöntem. 

87) Ufakta olsa hayır kurumlarına bağış yap. Borçluyken bir 

yere düzenli bağış yapmak zor gibi gözükse de, bu durum 

sana tahmin edemeyeceğin bir enerji sağlar. Belirlediğin 

hayır kurumlarına, otomatik kredi kartından alınacak şekilde 

aylık 5 TL ile 100 TL arası ya da dilersen daha fazla bir 

miktarda bağış yapabilirsin. Emin ol, stres altındayken 

yardım yaptığın bağış kurumundan alacağın o teşekkür e 

postası, yaşadığın yorgun günün tüm stresini alacak ve seni 

daha güçlü hissettirecektir. 

88) Televizyonu kapat. Genelde negatif olayları gördüğümüz 

televizyonunu ya kapat ya da sadece eğlenceli ve pozitif 

şeyleri izlemek için aç. Sürekli birbirleriyle kavga eden 

insanların olduğu dizileri izlemek, borçlarından kurtulmanda 

sana yardımcı olmaz. 

89) Her gün, borçsuz yaşadığında neler yapacağına dair hayaller 

kur. 

90) Sürekli bir şekilde sadeleş. Evinde gerekmeyen ne varsa 

ikinci el mağazalarında sat. 

91) Araba alacaksan yeni bir araba için araba kredisi almaktansa, 

ikinci el bir araba al. Eğer mümkünse (ki mümkün olmasına 

çalış) ikinci el almayı düşündüğün araba için para biriktir ve 

peşin al. 

92) Ek gelir getirecek her iş fırsatını değerlendir. 

93) Harcama yaptığın faturaları ve fişleri sakla. Böylece ay 

sonunda gereksiz yapmış olduğun tüm alışverişler ortaya 
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çıkacak ve bir daha o alışverişleri yapmayı kesmek için 

önlem almış olacaksın. 

94) Bildiğin herhangi bir konuda özel ders ver. Örneğin, 

İngilizce biliyorsan, bir tanıdığının çocuğuna özel ders 

verebilirsin. 

95) Bisikletin varsa, yakın mesafeler için bisiklet kullan. Hem 

benzin parasından tasarruf etmiş olursun, hem de antrenman 

yaparak daha sağlıklı bir yaşantın olur. 

96) Büyük AVM’lerden uzak dur! Büyük AVM’lerin dizaynı 

sen istemesen de, sana alışveriş yaptıracak şekilde 

kurulmuştur. Baştan tuzağa düşme. 

97) Pratik, kendi yapabileceğin işler için tamirci çağırma. 

İnternette bütün bilgiler videoları ile mevcut. Musluk 

tamirinden, araba cilalamaya kadar. Videoları izle, 

yapabileceklerini kendin yap. 

98) Cep telefonu tarifeni daha uygun olanla değiştir. Birçok 

zaman farkında olmuyoruz ama genelde cep telefonu için 

bulunduğumuz tarifeyi tam olarak kullanmıyoruz. Ben ve 

eşim tarifemizi değiştirerek yılda 720 lira tasarruf ettik. 

99) Borçlarından kurtulana kadar bu kitaptan en az 1 sayfayı her 

gün oku. 
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“Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız.” 

 

 Al-i İmran Suresi 145 

 

 

 

 

“Şükür, zenginliğin süsüdür.” 

 

Hz. Osman 

 

 

 

 

“Binlerce kilometrelik bir yolculuk, ilk adımın 

atılmasıyla başlar.”  

 

Lao Tzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Borçtan Kurtul Allah Aşkına! 

 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Borçtan Kurtul Allah Aşkına! 

 

114 

 

 

 

 

 

 

Bölüm 6 

 

Biraz Moral Ver Bana Kardeş 

 

Doğrulamalar ve Onaylamalar 

 
“Ya, şimdi bu olumlama olaylarına girmeseydik be Ayhan kardeş!” 

demeden önce, minik bir bilgi vermemin faydası olacağını 

düşünüyorum. Daha önce de belirttiğim gibi, bu kitap hem batının 

hem de doğunun esintilerini taşıyor. Bu kitabın amacı, siyasi görüşü, 

eğitimi, yaşı, hayata bakış açısı, gelir düzeyi, ırkı, cinsiyeti ne olursa 

olsun, borçlu olan insanların acılarına son vermek. Bu kitabın 

okuyucu kitlesi içerisinde çok fanatik siyasi görüşleri olan da vardır, 

olmayan da! Solcusu da, sağcısı da! Dolayısıyla, kitabın içerisinde 

herkese göre reçeteler var! 

 

Batının yüzlerce yıldır kullandığı olumlama olayının, bilim dünyası 

her geçen gün daha çok farkına varıyor. Ve beynin işleyişine dair 

buldukları ipuçlarında “olumlamaların ve doğrulamaların” insan 

psikolojisinde, dolayısıyla hayatı hakkında büyük etkileri olduğunu 

görüyorlar. Bilim dünyasının beyin üzerine son yıllarda yaptığı 

araştırmalar oldukça hızlandı. Bununla birlikte beynimizin ne kadar 

mükemmel bir yapı olduğunu da her geçen gün bilim adamları bile 

şaşırarak keşfediyorlar. 
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Beyin hakkında yapılan son araştırmalarda, “beyin için gerçeğin ne 

olduğunun önemi yok, o sadece ona söylenenleri doğru kabul ediyor” 

dendiğini biliyor muydun? 

 

Tabi ki biliyorsun. E, durum böyle olunca, kendimize söylediğimiz 

şeyler bizim için, o an “doğru” olmasa da, beyin kendi kendimize 

yaptığımız sürekli telkinlerle söylediğimiz şeyi başarmak için didinip 

duruyor. İşin muhteşem yanı, bunu bilinçaltımız yaptığı için biz 

durumun farkında bile olmuyoruz. 

 

Anlayacağın, bu “Olumlama ve Doğrulama” muhabbetleri aslında o 

kadar da boş muhabbetler değil. E, tabi işin başında her zaman ki gibi 

“inanmak” var. Ne kadar inanarak yaparsan bu olumlamaları, beynin o 

kadar hızlı tepki gösteriyor ve söylediğin cümleler hayatında o kadar 

çabuk gerçekleşiyor. 

 

Hangi kültürle yetişmiş olursak olalım, önerim önyargılarımız bizlere 

ket vurmadan önce, sadece onlardan kurtulmak adına bile olsa bu 

olumlamaları denemen ve hayatında yer vermen.  

 

Hatırla, ağzımızdan çıkan ya da aklımızdan geçen her şey aslında 

bizim dualarımızdır! Biz yeter ki istemesini bilelim. 

 

Borçsuz Yaşam Onaylamaları 
 

Bölümün başında belirttiğim gibi, onaylamaları ne kadar inanarak 

yaparsan o kadar çabuk etkisini görürsün. Neden mi bu kadar üstüne 

basarak yazıyorum bu durumu? Birazdan onaylamaları okurken 

anlayacaksın, ama ben yine de örneğimi vereyim. 

 

Senden sabah akşam defalarca tekrar etmeni istediğim bir cümle “Hiç 

borcum yok!” “E nasıl olur, benim dağ kadar borcum var kardeşim. 
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Aptallık bu ya!” deme. Zaten içinde bulunduğun durum yeterince zor 

(burada başka kelime kullanmak cuk diye oturacaktı ama “kitap 

edep”i diye bir şey var, yazamadım :) 

 

Bu zor durum içerisinde her gün buradaki olumlama ve 

onaylamalardan seçeceğin birkaç tanesini, mümkünse hepsini, en az 

24 kere tekrar et. Bir minik sır daha, eğer yapacağın yer müsaitse, 

dışından yüksek sesle yap bu olumlamaları. Vereceği keyfi ve 

yaşayacağın mutluluğu hayal bile edemezsin! Ne demek istediğimi 

yaparken anlarsın. Haydi, olumlayalım, onaylayalım kendimizi! 

 

1) Hiç borcum yok. 

2) Finansal durumum kontrolüm altında. 

3) Finansal olarak sağlıklı olmak ruh sağlığıma iyi geliyor. 

4) Paramı akıllıca idare ediyorum. 

5) Borçsuz olmak beni güçlü kılıyor. 

6) Büyük miktarlarda para biriktiriyorum. 

7) Harika bir banka kredi puanım var. 

8) Borçsuz yaşam için gerekli iradeye sahibim. 

9) Faturalarımı zamanından önce ödüyorum. 

10) Planladığım bütçeye uyuyorum. 

11) İstediğim zaman daha fazla kazanabiliyorum. 

12) Borç yok, endişe yok. 

13) Borçsuz yaşama bilgimi paylaşıyorum. 

14) Paramı idareli kullanmak ve yönetmek hoşuma gidiyor. 

15) Borçsuz olmak beni mutlu ediyor. 

16) Borçsuzum ve mutluyum. 

17) Borçtan kurtuldum. 

18) Paramı nereye harcadığımı her zaman biliyorum. 

19) Para kavanozuma atacak param hep oluyor. 

20) Borçtan kurtulmaya odaklandım. 

21) Borçtan kurtulmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. 

22) Borçtan kurtulmaya başladım. 
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23) Paramla ilgili daha fazla sorumluluk almaya başladım. 

24) Paramı nelere harcadığımla ilgili not tutmaya başladım. 

25) Her gün finansal olarak daha özgür oluyorum. 

26) Harcama alışkanlıklarımı değiştiriyorum ve borcumun 

kontrolünü elime alıyorum. 

27) Rahatça borçtan kurtulabilirim. 

28) Doğuştan borçsuz yaşama hakkım var. 

29) Paramın kontrolünün bende olması hoşuma gidiyor. 

30) Paramı akıllıca harcamayı seviyorum. 

31) Anlık hislerimle para harcamamak beni mutlu ediyor. 

32) Borçsuz olmak sağlığımı çok iyi etkiliyor. 

33) Para biriktirmek benim için çok kolay. 

 

Parayla İlgili Genel Olumlamalar 

 

Olumlamalar ve onaylamalar genel olarak birbirine benzer, senden 

ricam “hepsi aynıymış bunların” demeden olumlamaları tekrar tekrar 

beynine her gün kazıman. Kelimeler, dünyamızı oluşturan en büyük 

araçlar, bu sebeple buradaki art arda yazılmış kelimelerin her birinin 

bilinçaltında çok önemli yerlere tekabül edeceğini ve bunların 

yüzyıllardır deneyimlenmiş ve sonuç vermiş olduğunu unutma! 

 

Beyinlerimiz, biz ona ne söylersek ona inanan çok gelişmiş makineler. 

Yeter ki biz onları doğru programlamayı bilelim.  

 

1) Borçsuz ve refah içinde olmayı hak ediyorum. 

2) Her sene yüklü bir miktarda para biriktirmek benim en doğal 

hakkım. 

3) Refah içinde bir hayata sahibim ve buna her gün 

şükrediyorum. 

4) Faturalarımı öderken çok rahat ve mutluyum. 
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5) Aldığım hizmetler karşılığı gelen faturaları her gördüğümde o 

hizmetleri aldığım için mutlu oluyorum. 

6) Borçsuz ve refah içinde yaşamak için gerekli enerjiye 

sahibim. 

7) Borçlarımdan kurtuldukça başkalarına da bu yolda örnek 

oluyorum. 

8) Para hakkında konuşmak kötü bir şey değil. 

9) Para hakkındaki kötü düşüncelerimi iyileriyle değiştiriyorum. 

10) Borçsuz ve refah içinde yaşamaya karar verdim. 

11) Borçsuz bir şekilde yaşadıkça etrafımda daha çok finansal 

fırsatlar oluşuyor. 

12) Borçsuz olduğum sürece dilediğim kadar para harcayabilirim. 

13) Borçsuz ve refah içindeki insanlar da çok mutlu olabilir. 

14) Borçsuz olmam ailemi ve beni çok mutlu ediyor. 

15) Borçsuz ve refah içinde yaşadığım sürece, ihtiyacı olanlara 

daha çok yardım edebiliyorum. 

16) Para biriktirmek çocuk oyuncağı. 

17) Para harcama alışkanlıklarımı değiştirmek çok kolay. 

18) Borçlu olduğum zamanki acılarımı bir daha yaşamayacağım. 

19) Kredilerimi zamanından önce kapatmak benim için çok kolay. 

20) Kredi kartımı zamanından önce ödüyorum. 

21) Üç kere düşünmeden hiçbir taahhütlü sözleşmeye 

girmiyorum. 

22) Her baktığımda kredi kartımın toplam borç kısmını sıfır 

olarak görüyorum. 

23) Borçlarımı bitirmem için gereken para beklemediğim bir sürü 

farklı kaynaktan geliyor. 

24) Sevdiklerime en güzel hediyeleri borçsuzken daha rahat 

alıyorum. Çünkü en güzel hediye, en pahalı olan değil, 

üzerine en çok düşünülendir. 

25) Beklemediğim kişilerden bana gelen yardım tekliflerini gurur 

yapmadan kabul ediyorum. 

26) Borçlarım her geçen gün azalıyor. 
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27) Borçlu olmaktan bugün itibariyle kurtulmaya başlıyorum. 

28) Refah içinde yaşamayı seviyorum. 

29) Ben çok şanslı bir insanım. 

30) Maddi ve manevi çok zengin bir insanım ve buna her gün 

şükrediyorum. 

31) Borçsuz bir yaşamda, stres kelimesinin anlamı aklımdan 

siliniyor. 

32) Stressiz refah dolu bir yaşama her gün merhaba diyorum. 

33) Kendimi ve diğer insanları seviyorum. 

 

Stresten Kurtulmakla İlgili Olumlamalar 

 

Stres, her borçlunun yanında taşımak istemediği bir arkadaştır. Ondan 

kurtulmak için ne kadar uğraşırsak, o bize o kadar yapışır. Günü geçen 

faturalar, kredi kartı son ödeme tarihleri, arkadaştan alınan borcun geri 

ödeme vaktinin geçmesi, tüm bunların bizlerde yarattığı suçluluk 

duygusu bizleri stresli bir yaşantının içinde erimeye mahkûm eder. 

 

Birçok zaman da, kendimizi bir güzel kandırırız. Mesela ben, borç 

deryasında yüzerken herkese, bazen eşime bile, “Ne stresi canım, 

hayat böyle işte. Ben takmıyorum artık. En güzeli böyle takmadan 

yaşamak” diyerek birçok kişiyi ve en önemlisi “kendimi” kandırırdım. 

Nereden mi biliyorum? Borçlu olduğum süre boyunca, çok borçlu 

olduğumda çok şiddetli, borç azaldığında az şiddetli olan dayanılmaz 

sırt ağrılarım, borçsuz kaldığımda mucizevî bir şekilde geçti. Bak sen 

şu Allah’ın işine yahu? 

 

Neyse, kendimizi kandırmayalım, borcumuz varsa stresimiz olur, ama 

onu kontrol altına almamız ve borcumuzdan kurtulmamız için, onun 

bizdeki acısını hafifletmemiz gerekir. İşte seni hafifletecek birkaç 

sihirli cümle.Tekrar söylüyorum. Eğer bu olumlamaların etki etmesini 
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istiyorsan bir kere okuyup geçme. Her gün buradan seçeceğin belli 

cümleleri elinden geldiği kadar çok tekrar et. 

 

1) Kontrolüm altında olmayan şeyler için endişelenmiyorum. 

2) Sadece yapacağım bir sonraki işe odaklanıyorum. 

3) Rahatlamak ve hayatın tadını çıkarmak için zaman zaman 

kendime izin veriyorum. 

4) Problemlerime soğukkanlı bir şekilde yaklaşmayı 

seçiyorum. 

5) Sadece yaşadığım “an”a odaklanıyorum ve onun keyfini 

çıkartıyorum. 

6) Ne olacaksa olacak. Geçmişi değiştiremem ve geleceği 

kontrol edemem. 

7) Sorumluluklarımın bir kısmını paylaşıyorum. 

8) Vücudum huzur içinde. 

9) Aklımdaki ve bedenimdeki tüm gerginliği bırakıyorum. 

10) Pozitif ve huzur doluyum. 

11) Hayat ne kadar zorlaşsa da soğukkanlılığımı koruyorum. 

12) Stressiz bir hayat yaşıyorum. 

13) Her geçen gün daha huzur dolu bir insan oluyorum. 

14) Stresten kurtulmak artık çok kolay. 

15) Daha dengeli bir hayat yaşıyorum. 

16) Doğal olarak stressiz bir yapım var. 

17) Rahat olmak benim doğamda var. 

18) Tüm korkularımdan kurtuluyorum. 

19) Stresin sadece korku olduğunu anladım. 

20) Kaslarımın gevşemiş olduğunu hissediyorum. 

21) Her şey yolunda ve ben güvendeyim. 

22) Derin ve huzur dolu bir şekilde nefes alıyorum. 

23) Rahat ve güvendeyim. 

24) İçsel huzurumu kendim yaratıyorum. 

25) Her zaman enerjik ve mutluyum. 

26) Kendimi seviyorum. 
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27) Bugün stressiz yaşamayı seçiyorum. 

28) Her konuda birden fazla seçeneğim olduğunu biliyorum. 

29) Beni yormayan ilişkileri seçiyorum. 

30) Mutlu ve stressiz bir ortamı her istediğimde yaratıyorum. 

31) Dileklerim hayatımı yaratıyor. 

32) Başıma ne gelirse onları halledecek kadar güçlüyüm. 

33) Hayattaki dengemi buldum. 

 

Mutlulukla İlgili Olumlamalar 

 

İnsan borçlu olduğunda, “mutluluk” kelimesini çok sık telaffuz 

edemez oluyor bir zaman sonra. Alışıyor o güzelim kelimenin 

hayatında olmamasına.  

Onun yerine, “İdare ettiriyoz işte”, “N’apalım, bizim de kaderimiz 

böyleymiş.”, “Yapcek bi şey yok, rızkımız bu kadarmış”, “Hayat 

kimisini hem zengin, hem mutlu yapıyor kardeşim, bize de arkasını 

dönmüş n’apalım işte”, “geçen duydum zaten, mutlu olmak o kadar iyi 

bir şey değilmiş, bozuyormuş insanı yahu!” lar dökülüyor 

dudaklarımızdan, dolayısıyla dualarımızdan. 

 

Hâlbuki aksinin olabileceğini, içimizde bir yerlerde hep biliyoruz. 

Bizim de borçsuz olmaya, mutlu olmaya hakkımız olduğunu 

hissediyoruz. Gel öyleyse, uzun zamandır ağzından çıkmamış 

olduğunu düşündüğüm şu cümleleri birlikte tekrar edelim. Önce 

kendine söyle, nasibindeyse “O” sana gerçek kılar zaten! 

 

1) Mutlu olmayı seçiyorum. 

2) Refah dolu yaşamım için her gün şükrediyorum. 

3) Şimdi, mutluluk hayatıma sınırsızca akıyor. 

4) Mutlu olmam konusunda hislerime güveniyorum. 

5) Mutlu olma yolunda sürekli destekleniyorum. 

6) Mutluluğu tutkuyla yaşıyorum. 



Borçtan Kurtul Allah Aşkına! 

 

122 

 

7) Baktığım her yerde mutluluk görüyorum. 

8) Hayatımdaki tüm mutluluklar için her zaman şükrediyorum. 

9) Mutlu olmak benim doğuştan gelen hakkım. 

10) Her sabah mutlu ve heyecanlı uyanıyorum. 

11) Mutlu oldukça başka insanlara da mutlu olmaları için ilham 

veriyorum. 

12) Hayattaki basit şeylerden bile mutlu olabiliyorum. 

13) Mutlu bir şekilde uykuya dalıyorum. 

14) Yaşadığım her olayın, sonunda bana mutluluk olarak 

döneceğini biliyorum. 

15) Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. 

16) Başkalarının beni takdir ettiğini biliyorum ve ben de 

hayatımdaki kişileri takdir ediyorum. 

17) Kendime güveniyorum. 

18) Attığım her adımın bana mutluluk getireceğini biliyorum. 

19) Kendimi mutlu ve sağlıklı görüyorum. 

20) Mutlu olmak beni mutlu ediyor. 

21) Mutlu kalarak yaşamıma ve yakınımdaki yaşamlara değer 

kattığımı biliyorum. 

22) Mutlu olmayı seviyorum. 

23) Öfkemi geride bırakıp hayatıma mutluluğun hükmetmesine 

izin veriyorum. 

24) Hayatımın her alanında mutlu olduğumu biliyorum. 

25) Kimsenin beni mutsuz etmesine izin vermiyorum. 

26) Değişimin mutluluğum için gerekli olduğunu biliyor ve kabul 

ediyorum. 

27) Mutlu olan insanları seviyorum. 

28) Mutlu yaşayan insanları takdir ediyorum. 

29) Mutlu olmaya karşı olan yanımı geride bırakıyorum. 

30) Kendi iç sesimi dinleyerek mutlu olmam için gerekli şeyleri 

yapacağıma inanıyorum. 

31) Kendimi mutlu bir yaşama teslim ediyorum. 
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32) Mutsuz olan kendimi affediyor ve mutlu olan benle yoluma 

devam ediyorum. 

33) Mutluluğumu herkesle paylaşmaya hazırım. 

 

İçsel Güç İçin Olumlamalar 

 

Kafamız karışıkken, yapılacak dünya kadar iş ve onları yapacak 

yeterli zaman yokken, bir de üstüne üstlük tüm bu karmaşanın 

içerisinde almamız gereken değerin çok altında maddi ve manevi 

olarak takdir ediliyorken, içsel gücümüzün yüksek olma şansı ne yazık 

ki olmuyor. E, içsel güç olmadan da, benim bu kitapta bahsettiğim 

teknikleri hayata geçirmek kolay olmuyor! 

 

Bir yerden başlamak lazım arkadaş! İçsel gücümüzü yükseltmeden 

olmaz bu işler. Bu bölümdeki olumlamalar da azıcık havaya girelim 

diye. Bir de tam burada, güzel bir söz eklemek isterim olumlamalara 

başlamadan önce.  

 

Sen eşsiz biri olarak doğdun, bir kopya olarak ölme! 

John Mason  

 

Cuk diye oturmadı mı? 

 

1) Ben özgür ve bağımsızım. 

2) Kendime ve başkalarına karşı her zaman dürüstüm. 

3) Bugün hayatımı istediğim şekilde yaşamayı seçiyorum, bana 

dayatılan gibi değil. 

4) Eşsiz özelliklerimi kabul ediyor ve onları serbest bırakıyorum. 

5) Yeteneklerimi kendim ve başkaları için güzellikler yaratmaya 

adıyorum. 

6) Korkusuzca karşıma çıkan her problemle mücadele 

edebilirim. 
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7) Yaptığım her şeyde başarıya bir adım daha yaklaştığımı 

biliyorum. 

8) Başarısızlık diye bir şey yok, sadece gelişim ve başarıya giden 

merdivenler var. 

9) Ben yeterliyim. 

 

Pozitif Ruh Sağlığı İçin Olumlamalar 

 

Borçlu olduğum zamanlarda, sürekli kendimi sorgulardım. Acaba 

insanların beni dışarıdan tanımladığı gibi “pozitif” bir insan mıyım 

gerçekten diye! Genelde esprili ve pozitif olduğum söylendiği için ben 

de kendimi haliyle öyle kabul ederdim, ne yapayım?  

 

Lakin içten içe hayatta karşılaştığım negatif durumlar, beni de 

“negatif” bir insan yapıyordu. Borçların getirdiği ağır yükün 

altındayken “pozitif” olmak biraz da ayıp değil miydi? Sormazlar 

mıydı adama, “Kardeşim o kadar borcun var, sen hala şakalar, espriler 

yapıyorsun!” diye? Belki biraz da o yüzden azalmıştı şakalarım, tam 

bilmiyorum. 

 

Bildiğim şu ki, birazdan okuyacağın cümleleri her gün tekrar etmem, 

beni yeniden pozitif bir insan haline getirirken, borçlarımı kapatmam 

için gerekli olan pozitif ve enerji dolu yaklaşımı bana sağladı. Şimdi 

sana da sağlayacak! 

 

1) Korkularıma teslim oluyor ve gerçek hislerimin ortaya 

çıkmasını sağlıyorum. 

2) Mutsuzluğumu geride bırakıyor ve Allah’ın benim için harika 

bir planı olduğuna iman ediyorum. 

3) Mutlu ve refah içinde olmayı seçiyorum. 

4) Affetmeyi seçiyor ve kızgınlıklarımı geride bırakıyorum. 

5) Korkularımın hayatımı kontrol etmesine izin vermiyorum. 
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6) Mutluluğu hak ettiğimi biliyorum. 

7) Karşıma çıkan zorlukların üstesinden her gelişimde daha 

güçlü bir insan olacağımı bilerek onlarla yüzleşiyorum. 

8) Beni vesveseye ve mutsuzluğa iten bütün bağlardan kendimi 

kurtarıyorum. 

9) Kimseyi yargılamıyor ve yargılanmıyorum. Kimseyi 

eleştirmiyor ve eleştirilmiyorum. 

 

Refah Dolu Bir Yaşam İçin Olumlamalar 

 

Başlık bile insanın içini büyük mutluluk tomurcuklarıyla doldurmuyor 

mu? “Refah dolu bir yaşam!” Hani hep deriz ya, filmlerde falan 

gördüğümüzde; “Şunun yaşadığı hayatı yaşamak için nelerimi 

vermezdim!”. Ben de bir gün kendime gerçekten sordum. “Nelerini 

verirsin Ayhan Efendi?” diye. “Nelerden vazgeçebilirsin? Onsuz 

yaşayamam dediğin nelerden vazgeçersin? Alıştığın, sana o anda 

alması çok keyifli gelen, ama sonrasında aldığına pişman olduğun 

neleri almazsın? Neleri yapmazsın hayatında?” diye düşündüm 

durdum. Gariptir! Verdiğim cevaplar beni refah dolu bir hayata 

götürdü. Refahtan kasıt sadece maddi değil, manevi de büyük bir 

refahı Allah nasip etti. Umarım daim olur. Umarım Allah sizlere de 

daha fazlasını nasip eder. 

 

Şu cümleleri günde birkaç kez tekrardan hiçbir şey kaybetmezsin! 

Kazanacaklarını ise aklın bile yadsıyabilir bazen. Allah refahın da 

hazmını nasip eylesin diyelim! 

 

1) Maddi ve manevi her türlü zenginliği hayatıma kabul 

ediyorum. 

2) Açılan tüm refah kapılarını şükürle karşılıyorum. 

3) Hayatıma girecek manevi tüm zenginlikleri hak ediyorum. 

4) Hayatıma girecek maddi tüm zenginlikleri hak ediyorum. 



Borçtan Kurtul Allah Aşkına! 

 

126 

 

5) Zenginlik ve refaha karşı duyduğum direnci kaldırıyorum. 

6) Şu ana kadar yaşadığım zorlukların maddi ve manevi 

zenginlik yolundaki adımlar olduğunu biliyorum. 

7) Refah dolu bir yaşam için kapımı çalan her fırsatı 

kucaklıyorum. 

8) Refah içinde yaşamak ve bunun için şükretmek beni daha iyi 

bir insan yapıyor. 

9) Her yeni gün daha refah dolu bir hayatın içinde yaşıyorum. 

 

İlişkiler İçin Olumlamalar 

 

Borçlarımdan kurtulurken en büyük desteği şüphesiz eşimden aldım. 

Oldukça zor günleri, çok büyük yıkımlar olmadan atlatmakta, 

hayattaki partnerinin önemi büyüktür. Böyle zamanlarda sana en 

büyük desteği eşin ya da sevgilin olan kişi verir.  

 

Eğer maddi durumun iyiyken, zaman içinde borcun içine girmiş ve 

sonrasında gelirin de düşmeye başlamış ise, sen birçok borçludan daha 

zorlu bir durumla karşı karşıyasındır. 

 

Çünkü böyle bir durumda insan özgüvenini kaybetmeye başlar ve 

genelde ilk yapacağı iş, en sevdiklerini ya da en yakınlarını suçlamak 

olur. Suçlanan ve yargılanan insanlardan da sana pozitif yönde destek 

olmalarını beklemen çok mantıklı olmayabilir. 

 

Neyse konuyu dağıtmayalım. Borçlu bir yaşamdan borçsuz bir yaşama 

geçerkenki süreçte, sana destek olacak partnerinle ilişkinin seviyesini 

yukarılara taşımak için, bu güzel sözlere hayatında yer vermeye çalış.  

İşin güzel yanı, borçların bittikten ve bu mücadeleyi kazandıktan 

sonra, ilişkinin temelleri sağlamlaşacak, birbirinize olan saygınız ve 

sevginiz tahminlerinin ötesinde artacaktır. Olumlamalarda “eşim” 

kelimesini kullandım ama sen dilersen, “sevgilim”, “aşkım”, 
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“pıtırcığım”, “gül yanaklım”, “elma dudaklım”, “gevrek gözlüm” 

olarak değiştirebilirsin:) 

 

1) Yaşadığım ilişkide tamamen kendim olabiliyorum. 

2) Eşime hayranlık duyuyorum ve onun güzel tüm yönlerini 

görüyorum. 

3) Eşimle aramda sağlıklı ve saygı çerçevesinde sınırlar var. 

4) Eşimle günlük olarak sözcüklerle ve dokunarak harika bir 

iletişim kuruyoruz. 

5) Eşimi olduğu gibi seviyor ve kabulleniyorum. 

6) Eşime saygı duyuyor ve ondaki güzellikler için şükür 

ediyorum. 

7) Eşim ve ben birbirimize sürekli artan aşkla ve sevgiyle 

bağlıyız. 

8) Verdiği kararlarda eşimin en büyük destekçisi oluyorum. 

9) Eşim için her zaman en iyisini istiyor ve onu sürekli 

destekliyorum. 

 

Kendine Güvenmekle İlgili Olumlamalar 

 

Bizde kendine güven durumu, biraz dış görünüşle alakalıdır ya, e ben 

de oldum olası uzun boylu ve iri kemikli bir adamdım. (Şişman demek 

hala daha zor geliyor. Bu kitabı yazdığım sıralarda 33 kilo vermiş 

olsam da hala daha iri kemikliyim:) İri ve uzun boylu olmamın, 

kendime güvenmem için yeterli olacağını düşünürdüm hep. Amma 

velâkin öyle olmuyor be kardeş! Adam bankadan aradığında üçüncü 

defa, boy bos dinlemiyor. Alacaklılar kapıya dayandığında boyun 

posun ufalıveriyor. Şu koca dünyadaki yerini hatırlıyor insan adeta! 

Durum böyle olsa da borçluyken, tavuk mu yumurtadan yumurta mı 

tavuktan çıkar misali, işi bir yerden kırmak gerek! Kendine 

güvenmeden borçları bitirme kararı almak her babayiğidin işi değil!  
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Sakın ola ki, “önce borçlarımı bitireyim sonra kendime güvenim gelir 

zaten” diye düşünme gafletinde bulunma. Bu sistem öyle işlemiyor! 

Önce ekmek, sonra köfte! Öyle değildi galiba! Neyse ne demek 

istediğimi anladın sen. 

 

Kendime güvenimi tekrar kazanırken aşağıdaki cümlelerin bana 

oldukça faydası oldu, dilerim sen de faydalanabilirsin. 

 

1) Şu “an”da yaşıyorum ve geleceğe güveniyorum. 

2) Tanıştığım yeni kişilere güveniyor ve onlara güvenle 

bakıyorum. 

3) Yaptığım her şeyde yaratıcı ve güvenilirim. 

4) Hayatıma her zaman en iyi durumları ve en pozitif insanları 

çekiyorum. 

5) Değişimi seviyorum ve oluşan yeni durumlara kolayca adapte 

olabiliyorum. 

6) Enerji ve heyecan doluyum. Kendime güvenli olmak benim 

ikinci adım. 

7) Ben bir problem çözücüyüm ve oluşan sıkıntılardaki basit 

cevapları buluyorum. 

8) Hiçbir şey imkânsız değil, hayat mükemmel. 

9) Her zaman başkalarındaki en güzeli görüyor ve hayatıma 

pozitif insanları çekiyorum. 

 

Sağlıkla İlgili Olumlamalar 

 

Bildiğin üzere, vücudumuzun en büyük düşmanı stres. Borçlu bir 

hayat yaşarken stres hayatımızda daha da fazla yer ediyor. Kontrol 

etmesi güçleşiyor. Stresin ruhumuza yaptığı büyük olumsuzluklarla 

beraber aynı zamanda genel sağlığımızı da etkilediği kanıtlanmış bir 

gerçek. 
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Nöro bilim uzmanları, stres altındaki bir kişinin vücudunun bağışıklık 

sistemini adeta felç eden hormonlar salgıladığını ortaya koydular. 

Anlayacağın, stres altındayken salgıladığın hormonlar, vücudunu 

hastalıklara açık bir hale getiriyor. Sağlıksız ve zinde olmayan bir 

kişinin de borçlardan kurtulma yolunda büyük adımlar atması 

beklenemez herhalde. 

 

Borçlu olarak yaşadığım zamanlarda, vücudumun çeşitli yerlerinde 

ağrılar olurdu. Kışları çok çabuk grip olur ve kendimi toparlamam 

vakit alırdı. İşin ilginç yanı, eşimle aynı dönemlerde hasta oluyor 

olmamızdı. Benim sırtım ağrısa, onun da sırtı ağrır, benim halsiz 

olduğum zamanlar o da halsiz olurdu. Biz, olayı ruh ikizliğine 

bağlayarak romantik olmaya çalışsak da, durum tamamen bağışıklık 

sistemimizin düşük olmasından kaynaklanıyordu. 

 

Hasta olduğumuz zamanlarda haliyle, işe odaklanmamız zorlaşır; 

güçlü olduğumuzda ise bizi durduracak hiçbir şey olamaz. Aşağıdaki 

olumlamaların sağlığımı geri kazanmamda ve yapacağım şeylere, 

dengeli bir vücutla hazırlanmamda büyük etkisi oldu, seninle de 

paylaşmak istedim. 

 

1) Egzersiz yapmayı ve kaslarımı kuvvetlendirmeyi seviyorum. 

2) Vücudumu sağlıklı yiyeceklerle şımartıyorum. 

3) Vücudum her geçen gün daha da güçleniyor ve sağlıklı hale 

geliyor. 

4) Bedenimdeki her hücre sağlık ve enerjiyle dolu. 

5) Tamamen ağrısız ve enerji dolu bir bedene sahibim. 

6) Vücudumdaki her organa sevgi ve sağlık gönderiyorum. 

7) Çok huzurlu bir şekilde uyuyup, dinlenmiş ve enerjik bir 

şekilde uyanıyorum. 

8) Tüm vücut fonksiyonlarım ahenk içinde mükemmel çalışıyor. 

9) Etrafım yaşadığım sağlıklı yaşamı destekleyen insanlarla 

çevrili. 
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Kızgın Olduğun Zamanlar İçin Olumlamalar 

 

Borçlu olup da, halim selim bir kişi en son ne zaman gördüm 

hatırlamıyorum! Aklımızda tarihi geçmiş faturalar, ödemesi yaklaşan 

krediler, aidatlar, alınacaklar, çocukların okul gereçleri varken, birisi 

arabayla arkadan dibinize kadar girip, sinyalini yakıp söndürdüğünde, 

sakin kalmak zorlaşıyor tabii. Borçluyken, hayata ve insanlara karşı 

toleransımız düşük oluyor. Herkese ve her şeye kızmak istiyoruz. 

Yaşadıklarımızın sorumlusu onlarmış gibi geliyor! Borçlu olduğum 

zamanlarda, beni telefonla arayan ve “Nasıl olduğumu” soran bir 

sigorta temsilcisine sesimi yükselterek şöyle demiştim. 

 

“ Evet, keyfim çok yerinde! Sizden önce bankadan aradılar, borcunuzu 

üçüncü kere ödemediğiniz için yasal işlemleri başlatıyoruz dediler. 

Birazdan apartman yöneticisine gözükmeden kendi katıma nasıl 

çıkarım onun planını kuruyorum, çünkü aidatı ödemeyeli 2 ay oldu. 

Yarın, borç aldığım arkadaşımla buluşmak zorundayım ve ona 

verecek param yok! Sizce tüm bunlar olurken, evimin yanma 

ihtimaline karşı sigorta yaptırmam ne kadar mantıklı olur?” 

 

Adamcağız ne diyeceğini şaşırmıştı, ben de kendime geldikten sonra, 

ondan özür dileyerek nazikçe telefonu kapatmıştım. Amma velâkin, o 

anki kızgınlığımın beynimde yarattığı hasardan ve bunun içinde 

bulunduğum ruh halimi döngüsel olarak etkileyen bir durum 

olduğundan haberim yoktu. 

 

Kızdığımızda, beynimiz vücudun birçok yerine negatif sinyaller 

gönderiyor. Damarlarımız daralıyor mesela. Bu durum kalbimizi 

direkt olarak etkiliyor ve çoğu zaman kalple ilgili ciddi problemlere 

sebep oluyor. 
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Bir de, kızgın olduğum zamanlarda, deli gibi anlamsız alışverişler 

yapma hastalığım vardı. Bir şeye ya da birisine kızdım mı, gidip 

inanılmaz anlamsız harcamalar yapardım. Kendimi daha iyi hissetmek 

içindi tabii ki! Lakin geri dönüşü hiç hoş olmuyordu genelde. Ne 

kızdığım olaya bir çözüm getiriyordu, ne de aldığım şeyler bir işe 

yarıyordu sonrasında. Somut olarak gördüğüm tek şey kredi kartı 

hesap özetindeki tatsız rakamlardı.  

 

Neyse, eski sıkıntılarımla seni boğmak yerine, bu duruma nasıl 

derman buldum, onları aktarayım sana. Kitabın ilerleyen bölümlerinde 

tasavvufun bu sıkıntılara ne gibi çareler ürettiğini de paylaşacağım. 

Şimdilik batı mistisizmiyle gidelim. 

 

1) Kızgınlığım birisini incittiyse bunun bütün sorumluluğunu 

alıyorum. 

2) Yaptığım tüm hatalardan dolayı kendimi affediyorum. 

3) Kızgınlığımı anlayışla değiştiriyorum. 

4) Kızgınlığımdan dolayı incinenlere özürlerimi sunuyorum. 

5) Kızgınlığımdan kurtularak daha net bir şekilde düşünüyorum. 

 

Maddi ve Manevi Zenginlik İçin Olumlamalar 

 

“Para adamı bozar” dediğim zamanlar, palavra olarak baktığım bu 

olumlamalar, hayatımda inanamayacağım değişikliklere sebep oldu. 

İlk başta, bazılarını söylerken ve tekrar ederken garip bir utangaçlık 

hissediyordum kendimde, sonrasında aştım. Şöyle düşündüğümü 

hatırlıyorum;  

 

“Manevi zenginliğe kapım her zaman açık ama maddi zenginlik olayı 

biraz ters geliyor!” Ama manevi zenginlik için gereken huzurlu hayatı, 

maddi gücüm olmadan yaşayamıyorum. Garip bir şekilde ikisi 

birbirine bağlı. 
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Bu durum, hayatını maddi zenginliğe odaklayacaksın anlamına 

gelmiyor. Ama maddi olarak refah bir hayat, manevi refahı da 

beraberinde getiriyor. Umarım her cümleyi hiç utanmadan, 

çekinmeden defalarca söyleyebilirsin. Her cümleyi söylediğinde, o 

cümleyi, sanki o anda gerçekten yaşıyormuşsun gibi hissedersen sana 

katkısı daha da artıyor. Fark edeceğin üzere, şükretmenin ne kadar 

önemli olduğunu bu olumlamalarda bir kez daha görüyoruz. 

 

1) Refah dolu bir hayatı kendime çekiyorum. 

2) Borçlu olmaktan sıyrılıp maddi manevi zenginliğe kucak 

açıyorum. 

3) Manevi zenginliğe giden yolda bana yardımcı olacak insanlar 

ve olaylarla karşılaşıyorum. 

4) Her gün ve her şekilde daha refah ve mutlu bir hayata adım 

atıyorum. 

5) Yardımcı olduğum insanların yüzlerindeki mutluluk beni daha 

büyük bir refah için motive ediyor. 

6) Refah dolu hayatıma tüm sevdiklerimi sürekli dâhil ediyorum. 

7) Yaşantım ve yaptığım yardımlarla manevi olarak her gün 

büyüyorum. 

8) Sınırsız refah beni hayatım boyunca takip ediyor. 

9) Bana verilen maddi ve manevi tüm zenginlikler için her gün 

şükrediyorum. 
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Sen uzattığın eli tutmayan ele mi dargınsın, yoksa onu 

tutmayacak birine uzattığın için kendine mi? 

 

Mevlana 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bütün görkem, başlamaya cüret edebilmektedir.”  

 

Eugene F.Ware 
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Bölüm 7 

 

Birkaç Mistik Uygulama 

 
Bu bölüme mistik uygulamalar dedim amakonuya sadece mistik bir 

şekilde yaklaşmayacağım. Yeni bilimsel araştırmalar, eskiden 

birçoğumuza mistik gelen aşağıda yazacağım uygulamaların 

mekaniğini çözmüş durumda. Bilim adamları her geçen gün, elde 

ettikleri yeni bulgularla, eskilerin önem verdiği bu uygulamaların 

hayatımızın kalitesini arttırmada ne kadar etkili olduklarını 

keşfediyorlar. 

 

Anlayacağın, olaya ister imani yönden, ister bilimsel 

olarak yaklaş, bu uygulamalar kaliteli ve borçsuz bir 

yaşam sürmenin kilit noktası olarak bundan sonra her 

geçen gün daha da konuşulacak ve hayatlarımıza 

girecek. 

 

Yaklaşık 18 senedir bu konular üzerine birçok kitap okudum. Hem 

batı kaynaklı hem de tasavvufi olan bu eserlerde aşağıda yazacağım 

uygulamaların önemine tekrar tekrar rastladım. Borçlarımdan 

kurtulmamda ve hayat kalitemin artmasında bana ve milyonlarca 

insana çok yardımcı olan bu uygulamaları seninle paylaşmak istedim. 

Birçoğunu büyük ihtimalle hâlihazırda hayatında uyguluyor 

olabilirsin. Burada paylaşacağım bilgilerle işin ruhu ve mekaniği 

hakkında biraz daha içsel bir bilgin olacak ve uygulama gücün ve 

sıklığın artacaktır.  

 

Hatırla! İnsan ruhu da tıpkı vücuttaki kaslar gibi tekrar ve süreklilikle 

gelişir. 
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Şükür Etmenin Önemi 
 

Anadolu’nun kadim bilgeliği ile yetişmiş olan bizler için aslında çok 

yabancı bir uygulama değil şükretmek. Babaannelerimizden, 

anneannelerimizden hep duymuşuzdur gün içindeki sohbetlerinde, 

“Halimize şükürler olsun”, yemek yedikten sonra “Allahım sana 

şükürler olsun bu nimetler için” cümlelerini. Çocukluğumuz bu güzel 

cümlelerin beynimize nakşedilmesiyle geçmiştir.  

 

Bu sebeplerden dolayı çok normaldir bizim için şükretmek. İşin ilginç 

yanı, batı dünyasındaki kişisel gelişim uzmanlarının ya da guruların da 

şükür etmenin insan hayatı hakkındaki önemine sürekli vurgu 

yapmalarıdır. İnsan, batının uygulamalarını öğrendikçe, bizdeki 

benzerliklerini gördükçe şaşırıyor açıkçası.  

 

Bu durumlar o kadar çok benzerlik taşır ve batı kimi zaman bizden o 

kadar çok esinlenir ki, bazı dinlediğim ya da okuduğum batılı 

uzmanlar, bu konular hakkında genelde Mevlana’dan alıntılar 

yaparlar. Örneğin Amerika’da ve dünyada çok okunan kişisel gelişim 

uzmanı Dr.Wayne Dyer’ın Mevlana hayranlığı herkes tarafından 

bilinir. 

 

Seminerlerinde ve kitaplarında Mevlana’dan sürekli alıntılar yapar. 

Mevlana’nın onun hayatında büyük değişimlere yol açtığını, 

aydınlanmaya giden yolda, ona yol gösterici olduğunu birçok zaman 

yazmış ve söylemiştir. Hatta bazen onun Müslüman olduğuna dair 

dedikodular çıkmıştır. Allah bilir! Eğer öyleyse Allah rahmet eylesin 

diyelim.  

 

Şimdi, gelelim şükretmenin bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarına. 

1988, British Journal of Social Psychology’de yayınlanan, Shula 

Sommers ve Corinne Kosmitzki’nin yaptığı geniş çaplı araştırmaların 
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kısa özetini vermek isterim. Dileyenler araştırmanın tamamını 

internetten okuyabilir. 

 

Şükretmek, bizi daha mutlu yapıyor. Araştırmada, her gün beş 

dakikamızı hayatımızdaki şeylere şükretmekle geçirdiğimiz zaman 6 

ay içerisinde yaşam kalitemizin %10 arttığı ortaya koyulmuş. 

 

Bu şekilde şükrettiğimiz zaman, sağlığımız, hislerimiz, kişiliğimiz ve 

kariyerimizde büyük gelişmeler olacağını ortaya çıkarmış bu bilim 

insanları. Anlayacağın, şükretmek pozitif geri dönüş döngüsünü 

tetikliyor hayatımızda. 

 

Bir başka bulgu da şükreden insanların, etmeyen insanlara oranla 

çevresi tarafından daha çok sevildiği ve daha sosyal oldukları. 

Şükretmek, bizi daha sevilir, daha güvenilir, daha sosyal ve daha 

takdir edilir kılıyormuş.  

 

Sonuç olarak, bu durum daha fazla arkadaş edinmemize, var olan 

ilişkilerimizin daha derin olmasına ya da evliliğimizi 

güçlendirmemize sebep oluyormuş (Miş’li muş’lu yazıyorum çünkü 

bilimsel araştırma konusu ya, biraz saygılı yazmakta fayda var bu 

bölümü:) 

 

Şükretmenin sağlığa direkt olarak etkileri de kanıtlanmış ve hatta 

insan ömrünü 5 ila 10 yıl arası uzatabileceği ortaya konmuş. 

 

Kariyerinde ilerlemende de şükretmenin önemi büyük. Yapılan bu 

araştırmada, şükreden yönetici ve çalışanların daha etkili oldukları, 

rahat çevre edindikleri, karar verme yeteneklerini daha etkili 

kullanarak verimliliği arttırdıkları görülmüş.   

 

Şükretmenin bir diğer muhteşem faydası, hislerimizi 

kuvvetlendirmesi. Şükrettiğimizde kıskançlık hissinin azalarak, 
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bizlere mutlu hatıralar ve güzel hisler getirerek stresten çabuk 

kurtulabilmemizi sağladığı görülmüş. 

 

Bu araştırmanın sonuçları uzun uzadıya anlatılıyor tabii ki. Ben 

burada birkaç önemli olan noktayı daha belirterek bu bölümü 

tamamlamak isterim. 

 

Şükretmek, bizi daha pozitif bir insan yaparken, bize materyalistlikten 

daha manevi bir bakış açısı kazandırırken, egomuzu yenmemize, 

kendimize güvenimizi arttırmamıza, uykularımızın kalitesinin 

iyileşmesine kadar, toplam yaşam standardımızı artırıcı birçok 

gelişmeyi beraberinde getiriyor. 

 

Daha çok şükreden insanlar, doktora daha az gidiyorlar, 

evliliklerindeki problemler azalırken, eşleriyle aralarındaki sevgiyi ve 

aşkı artıyor. Verimliliğiniz artarken, borçlarınızdan kurtulacak bir 

enerji seviyesine sahip oluyorsunuz şükrettiğiniz zaman. 

  

E, daha n'olsun, buna da şükür demekten başka çare kalmıyor geriye! 

 

Duanın Gücü 

 

Dua dediğimizde aklımıza genelde ilk gelen, kutsal kitabımız Kur’an-ı 

Kerim’den ayetler okumak oluyor. Hâlbuki bizler farkında olmasak da 

her an Allah’ı anıyoruz. Her düşüncemiz, ağzımızdan çıkan her kelime 

ile “O”nu zikrediyoruz. Ben, birçok zaman bunun farkında 

olmuyordum. Hayatımda negatiflikler arttığında dua ediyordum 

sadece. Sıkıntılı olduğum zamanlarda dua etmem gerekirmiş gibi 

geliyordu. Kimsenin bana yardım edemeyeceği zamanlarda Allah’a 

sığınıyordum sadece.  
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Peki, hiçbir sıkıntım yokken ne yapıyordum, tabii ki dua etmeme 

gerek kalmıyordu. Ben yaşadığım her günün, büyük bir duanın parçası 

olduğunu unutmuştum! Allah, ben hayattan ne istersem bana 

veriyordu. Ödeyemeyeceğimi düşündüğüm bir borç içerisindeyken, 

tek yaptığım borçlarım hakkında söylenmekti.  

 

Anlayacağın, duam, ben farkında olmadan “borç” oluyordu. Ben, 

sıkıntılı durumumu rabbime açmadıkça, sıkıntım sürekli içimde 

büyüyen bir alev topu gibi beni yakıyordu. Ben dua etmediğimi 

zannederken benim her gün tek duam “borçlu yaşamak” oluyordu. 

Çünkü Allah bize şah damarımızdan daha yakın değil miydi? O Semi 

ve Basıyr idi. 

 

Biz, duanın gerçek gücünü kavrayınca ve tam manasını anlayınca 

hayatlarımız en güzel dualara dönüşecektir. Dua etmek beynimizi, 

yaşayacaklarımıza programlamamız demek birçok zaman. Allah kabul 

etmeyeceği duayı ettirmezmiş ya, ne muhteşem öyle değil mi? Gün 

içerisinde ağzından çıkan her kelime, senin aynı zamanda duan olur, 

hatırla! Bizlere, son nebi Hz. Muhammed (S.A.V.) tarafından 

aktarılan o muhteşem bilgileri hatırla! Büyük velilerin gizem kokan 

muhteşem öğütlerini hatırla! İşte muhteşem bir söz! 

 

“Rızkını dert etme. Çünkü o seni, senin onu aradığından daha çok 

aramaktadır.” 

      

Abdülkadir Geylani 

  

Ne muhteşem bir cümle öyle değil mi? İçinde muazzam gizler ve 

hakikat bilgisi barındıran şifreli bir kod adeta. Bizler rızkımız üzerinde 

dert ve tasa içerisine girdikçe, borçsuz yaşamakla ilgili çözüm 

üretecek olan kapasitemizi devre dışı bırakıyoruz.  
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Borçlu olmayı dert ettikçe, bize çözüm kapıları kapanıyor. Hâlbuki 

borçsuz bir hayat süreceğimize dair olan inancımızı, dualarımızla her 

gün kuvvetlendirirsek, rabbimiz bizlere sıkıntısız rızık kapıları açar. 

 

Yabancı kişisel gelişim gurularından Bob Proctor’ın her gün yaptığı 

bir ritüel var. Cebindeki not defterini günde 5 kere çıkartıyor ve 

üzerine yazdığı hedeflerini, temennilerini, isteklerini okuyor. Bu 

tekniği hayatını değiştiren kitabın yazarı Napoleon Hill’den öğrenmiş. 

Ve neredeyse 50 senedir her gün bu ritüeli yaptığını söylüyor.  

 

Şaka yapmıyorum, bu adamların hepsi gizli Müslüman yahu:) Biz de 

ne varsa alıp kullanıyorlar sonra da bize yeni bir şeymiş gibi tekrar 

satıyorlar. Yine de Bob’tan birçok şey öğrendim, nankör olmayayım, 

Allah razı olsun ondan da! Lakin sonraki bölümü okurken neden bu 

batılı kardeşlerimizin gizli Müslüman olabileceğini düşünmemin 

sebeplerini biraz daha iyi anlayacaksın. 

 

Bağış Yapmanın Gücü 
 

Borçlu olduğum zaman içerisinde, okuduğum çoğunlukla yabancı 

menşeli kitaplarda bağış yapmanın, yardıma muhtaç olanlara yardım 

etmenin, karşılıksız verme eyleminin ne kadar güçlü olduğundan 

bahsederlerdi. Mutlu ve refah içinde yaşamanın sırlarını anlatan bu 

kitaplarda, paranızın verdikçe çoğalacağına, mutluluğunuzun 

karşılıksız iyilik yaptıkça artacağına dair birçok örnek vardı.  

 

Borçlu olan birisi olarak, paranın nasıl verdikçe artacağını pek 

anlamamıştım. Sonuçta, belli bir gelirim vardı ve borçlarımı ödemeye 

yetmiyordu. Ben bu durumdayken hangi paramdan başkalarına yardım 

edecektim? 
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Kitapları okudukça verilen güncel örnekler de beni şaşırtıyordu. 

Örneğin, dünyanın en büyük yardımseveri unvanını almış olan 

Microsoft’un sahibi Bill Gates. Hayatı boyunca ne kadar bağışta 

bulunduğunu tahmin edebiliyor musun? Ben edememiştim! 

 

“28.000.000.000” Dolar! 

 

Eğer sıfırları okumakta güçlük çektiysen, “Yirmi sekiz MİLYAR” 

dolar! İnsanın aklı almıyor. İşin bundan daha şaşırtıcı olan yanına 

gelelim mi? O servetinden ne kadar çok verirse versin, parası 

eksilmiyor, her yıl daha da çoğalarak, Dünya’nın En Zenginleri 

Listesi’nin başında oluyor. 

 

Bağış yapmanın sırrını keşfetmiş bir başka zengin de Warren Buffet. 

Bu tonton dedemiz, 2012 yılında serveti 44 milyar dolarken, 3.1 

milyar dolarını bağışlıyor. 2013’te Warren Dedemizin serveti ne kadar 

mı oluyor?  

 

“53.5 MİLYAR” Dolar! 

 

Bill Gates Efendi ve eşi 2013 yılında 2.65 milyar dolar bağışladıkları 

sırada, serveti 67 milyar dolar. 2014 yılına gelindiğinde Bill efendinin 

serveti 76 milyar dolara yükseliyor.  Aslında, bizim bilmediğimiz 

şekilde birçok zengin, servetlerinin çoğunu sürekli bağışlarlar. Bu 

kişiler “verdikçe fazlası gelir” sırrını çözmüş insanlar. Ülkemizde de 

böyle birçok zengin var, genelde hepsi çok ciddi miktarlarda bağış 

yaparlar ve isimlerinin geçmesini istemezler. Borçlu olduğum 

zamanlarda öğrendiğim tüm bu bilgilerden sonra, bana düşen bağış 

yapmaya başlamaktı. Genelde zaten elimden geldiğince birilerine 

yardım etmeye çalışan birisiydim ama bu bağış olayı benim ruhani 

tarafıma da çok çekici geliyordu. Ufak bir problem vardı o sıralarda! 
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Bağış yapacak param yoktu! 

 

Az önce, zenginlerin yaptığı bağış miktarlarından sonra, insan ne 

yapsa sanki az yapıyormuş gibi gelir ya! Ülkemizin en güzide yardım 

kuruluşlarının sitelerine girdim bu sırada. O kadar güzel ve sade 

internet siteleri var ki ve o kadar çok insana yardım ulaştırıyorlar ki, 

insanın sitede gezinirken gözleri doluyor. Burada site ismi 

vermeyeyim, sen bağış yapacağın zaman özgür bir şekilde istediğini 

seçersin!  

 

Neyse, bu siteleri gezerken fark ettim ki, illaki çok para bağışlamanıza 

gerek yok! Belirlediğin bir tutarı (örneğin 10 TL) her ay kredi 

kartınızdan otomatik olarak kesmesi için talimat veriyorsun. Her ay o 

tutar bağış yaptığın yardım kuruluşunun yapacağı hayırlara ufak da 

olsa bir katkı sunuyor. İşin çok hoş yanı, sana yaptığın o ufacık 

yardım içim teşekkür e-postası geliyor. İlk e-postamı aldığım da o 

kadar mutlu olmuştum ki, anlatamam (O gün gene kredi kartlarımdan 

bir tanesinin minimumunu ödemekle cebelleşiyordum!) 

 

Sonrasında, bu durum o kadar çok hoşuma gitti ki, birçok yardım 

kuruluşuna farklı tarihlere denk gelecek şekilde ufak bağışlarda 

bulunmaya başladım. Belirlediğim ufak tutarlar, aylık olarak kredi 

kartımdan otomatik olarak bağışlanıyordu ve her defasında beni çok 

mutlu eden o e-postaları, ayın faklı günlerinde almak bana enerji 

veriyordu.  

 

Bulunduğum o berbat durumda bile, başkalarına biraz da olsun 

yardımımın dokunması beni çok motive eden bir duruma dönüşmüştü. 

 

Umarım kendimden örnek vermekle ayıp etmemişimdir. Ne de olsa 

bağış gizli yapılan bir şey, ama bu kitap boyunca hep kendimden 

örnekler verdiğim için bu bölümde de, seninle yakın zorlukları 
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yaşayan birisi olarak kendi deneyimimden örnek vermek istedim. 

Kusurumuz olduysa affola. 

 

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: 

 

Yüksek el, alçak elden daha hayırlıdır. Bakmaya yükümlü olandan 

başla. En hayırlı yardım, ihtiyaç dışındakinden verilendir. 

 

Allah için vermekle mal eksilmez. 

 

EBÛ HUREYRE ( R.A.) 

 

Dedikoduyu Hiç Sevmem 
 

Dedikodu yapmak deyince akla nedense önce kadınlar gelir! Bu 

durumu oldum olası anlamamışımdır, çünkü 34 senelik yaşantım da, 

biz erkeklerin kadınlardan daha fazla dedikodu yaptığına şahitlik 

etmişimdir!  

 

“Erkek adam dedikodu yapar mı ya?” diyorsan. Cevabım, “Bal gibi 

yapar, hem de en kralını!” olacaktır. Biz erkekler gün içerisinde 

kadınlardan çok daha fazla dedikodu yaparız ama adını dedikodu 

koymayız. Daha çok şöyle olur. 

 

“Duydun mu Can’ın işler kötüymüş! Batmış diyorlar!”, “Ercan’ın 

kardeşi her gün iddia oynuyormuş. Adam oradan para kazanıyor 

vallahi!”, “Yeni gelen arkadaş biraz fazla yalaka geldi bana!”, “Bunlar 

bu televizyon programlarını 1 liraya yapıp, 100 liraya satıyorlar 

kardeşim. Ben mi zengin olucam, tabii ki o olacak!”......... 

 

Bu cümleleri böyle uzatabilmek mümkün, lakin kitap sayfaları yeterli 

olmaz. Eğer, “Bunların dedikodu ile ne alakası var ya?” diyorsan işte 

o zaman önce sözlük anlamına bakalım “dedikodu yapma”nın.  
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Dedikodu: 

 

Başkalarının kişisel ve özel konuları hakkında yapılan konuşmalardır. 

Dedikodu bazen gerçek olaylar ve konular hakkında olsa da, 

genellikle kişiler arasında konuşulduğundan, kişilerin birbirlerine 

olayı veya haberi iletimi sırasında yanlışlıklar ve çarpıklıklar 

içermektedir. 

 

Şimdi, ben dedikodunun insan beyni üzerindeki negatif etkisini 

öğrenmeden önce şöyle söylerdim bana “dedikodu yapıyorsun” 

dendiği zaman. “Kardeşim, benim yaptığım dedikodu değil ki, gerçek! 

Gelsin yüzüne de söylerim aynısını!” ya da “ Dedikodu yapmıyoruz 

ki, bilgi paylaşımı bizimkisi!” gibilerinden sözlerle haklılığımı 

kanıtlama çabasında olurdum.  

 

Dedikodu yapmakla ilgili bizim İslami literatürümüzde yüzlerce hadis 

var. Birazdan onlara yer vereceğim. Peki, dedikodu yapmak sadece 

İslam dünyasında mı günah (negatif enerji) olan bir şey? Batı dünyası 

bu konuya nasıl bakıyor diye araştırdığımda, yüzlerce örnek karşıma 

çıktı. İşin ilginç yanı, batılı yazarların, mistiklerin ve refah dolu bir 

yaşam sürmekle ilgili bilgi veren birçok zengin insanın, “Zengin bir 

hayatın sırrı nedir?” sorusuna verdikleri cevabın başında geliyor 

“dedikodu yapma”mak! Çok ilginç değil mi sence de? Amerika’da 29 

yaşında ilk milyon dolarını, sıfırdan gelerek, hiçbir üniversite eğitimi 

olmadan, zengin bir aileye veya tanıdıklara sahip olmadan yapan 

Brian Tracy’e soruyorlar. Zenginliğinizin ve başarınızın sırrı nedir? 

diye. Beyefendinin vereceği cevaplar içerisinde ben, “Çok çalışmak, 

disiplinli olmak, parayı doğru yatırımlara yönlendirmek” gibi şeyler 

beklerken, onun cevabı “Dedikodu yapamamak başarıya ve refah dolu 

bir hayata giden yolun en büyük sırrıdır!” diyor. Olacak iş mi şimdi 

bu? Ne alaka? 
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Röportajı yapan muhabirin şaşkın bakışları arasında sözlerine devam 

ediyor Brian Tracy, “Ben borçlu bir insanken tek yaptığım şey, 

katlanamadığım birçok insan hakkında sürekli arkadaşlarıma 

yakınmaktı. Vaktimin diğer kısmı da, neden borçlu olduğumu 

düşünmekle geçiyordu. Neden ben de borçsuz ve refah içinde yaşayan 

o insanlar gibi değildim? Birçoğundan daha iyi karakterli olduğumu 

düşünürdüm. Egom, benim onlardan daha iyi olduğumu 

düşündürürken, borçlu bir hayat sürmeye devam ediyordum. Sürekli 

birilerini ya da bir şeyleri eleştirirdim. 

 

Bir gün karşıma çıkan, sonraları akıl hocam olacak olan kişi bana; 

“Sana büyük bir sır vereceğim” dedi. “Borçlarından kurtulmakla 

kalmayıp, mutlu ve refah dolu bir hayatın olacak eğer sana verdiğim 

sırrı uygularsan. Bu sırrı duymayı istiyor musun?” Büyük bir 

heyecanla, “Tabii ki duymak istiyorum” demiştim. 

 

“Senden, bu sırrı hayatına uygulayacağına dair söz vermeni istiyorum. 

İlk başta basit gibi gözükse de, hayatına uygulaması zor olacak, vakit 

ve çalışma gerektirecek, ama sonucunda istediğin borçsuz hayata 

kavuşacaksın. Söz veriyor musun?” Muhteşem bir heyecanla “Söz 

veriyorum” dedim. Akıl hocam gözlerimin derinliklerine baktı ve 

konuşmaya başladı. 

 

“Borçsuz ve refah dolu bir hayatın en büyük sırrı, dedikodudan uzak 

olmaktır. Sadece dedikodu yapmamak değil, dedikodu yapılan 

yerlerde bulunmamak, oralarda olmayı tercih etmemek gerekir.” dedi. 

Brian Tracy, bu anısını anlatırken tam bu noktada, oldukça 

duygusallaşıyordu. Hak vermek gerekir, çünkü adamın hayatı çok 

basit bir tavsiye ile eksilerden aklın almayacağı bir zenginliğe 

gidiyordu. Neyse Brian konuşmasını şu şekilde tamamlıyor. 

 

“Akıl hocamın bana verdiği bu sırrı ilk duyduğumda, dünyanın en 

mantıksız şeyi gibi gelmişti. Ama karşımda bir örnek duruyordu ve 
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ona söz vermiştim. En büyük şansım, verdiğim sözlere her zaman 

sadık kalmamdı herhalde. Bana verdiği öğüdü uygulamayı başladıktan 

sonra, hayatım heyecan dolu bir şekilde değişmeye başladı. O eski 

negatif, her şeye söylenen, insanlarda sürekli kusur bulan Brian 

gitmişti. 

 

İlk başlarda dedikodu yapmamak çok zordu, çünkü yaptığım birçok 

konuşmanın dedikodu olduğunu düşünmüyordum. Sonraları sırrı daha 

da iyi anladım ve hayatımdan dedikoduyu tamamen çıkardım. İlk 

senemde borçlarımdan kurtulmuştum. İkinci senemde ailemin ve 

yakınlarımın anlam veremediği bir şekilde mutlu bir insandım. Üstelik 

bankada bir milyon dolar param vardı.” diyerek röportajı tamamlıyor 

Brian Tracy. Çok sempatik bir adamdır, dilersen videolarını 

Youtube’da izleyebilirsin. 

 

Neyse, dedikodunun hayatımızda ne kadar büyük negatiflikler 

yaratabileceğine dair, senin zaten bildiğin, İslam’ın bize kazandırdığı 

muhteşemliği seninle bir kez daha burada paylaşmak isterim. 

 

Önce, İslam’da dedikodunun tanımına bakmakta fayda olabilir. 

Bildiğin üzere dedikodunun diğer ismi “gıybet”. Bir mümin bir 

başkasının ayıbını, onu kötülemek için arkasından söylerse, bu gıybet 

olur. Gıybet, haramdır. 

 

Gıybet olunan kimsenin, bedeninde, ahlakında, işinde, sözünde, 

dininde, dünyasında, bulunan bir kusur, arkasından söylendiği 

zaman, bunu işitince üzülürse, gıybet olur. Duyunca üzüleceği 

bir sözü yüzüne karşı da söylemek günahtır. Ve Hz.Rasulullah 

buyuruyor ki; “Kim kardeşinin kulağına gittiği zaman üzüleceği 

bir şeyi bir başkasına söylerse, bu, gıybettir.” 

 
İşte tam da bu nokta çok kritik! Gıybeti yapılan kimse, onun hakkında 

söylenen şeyi duyduğunda üzülürse deniyor. Bizler genelde, 
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dedikodusunu yaptığımız, hakkında konuştuğumuz kişinin, 

konuştuklarımızı duyduğunda üzülmeyeceğine hükmederiz kendi 

zannımızca. Ama bilmeyiz ki, o kişi belki bizim için zararsız gözüken 

konuşmaya üzülebilir. Bu nedenle, her ne sebeple olursa olsun, eğer 

iki kişiyseniz ve bir başkası hakkında konuşuyorsanız, konuştuklarınız 

yüksek ihtimalle gıybet olmaktadır. İşaret veya hareket ile göstermek, 

kapalı söylemek, yazı ile bildirmek de, hep söylemek gibi gıybettir. 

 

Şimdi müsaadenle, dedikodu yapmakla ilgili Kur’an-ı Kerim’de çok 

net belirtilmiş bir ayeti ve çeşitli hadisleri paylaşmak isterim. Arapça 

olan gıybet kelimesi, adam çekiştirmek demektir. Birisinin 

dedikodusunu yapmanın ne kadar kötü olabileceğini aklımızda 

canlandırması açısından Kur’an-ı Kerim’deki şu ayeti hatırlayalım. 

 

“EY İMAN EDENLER, ZANNIN BİRÇOĞUNDAN KAÇININ! 

ÇÜNKÜ BAZI ZANLAR SUÇTUR! 

BİRBİRİNİZİN KUSURUNU ARAŞTIRMAYIN! 

KİMİNİZ DE KİMİNİZİN DEDİKODUSUNU YAPMASIN. 

SİZDEN HERHANGİ BİRİNİZ ÖLÜ KARDEŞİNİN ETİNİ 

YEMEKTEN HOŞLANIR MI? İŞTE BUNDAN TİKSİNDİNİZ!”  

Hucurât-12 

 

Dikkat edersen, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de dedikodunun insan 

üzerindeki negatif etkisi bu şekilde, muazzam akılda kalıcı bir örnekle 

veriliyor. Dedikodu yapmanın, bizler üzerindeki negatif etkilerine 

büyük İslam âlimlerinden birkaç örnek ve hadisler vererek bu konuyu 

tamamlamak isterim. 

 

Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor: 

Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e: 

Safiyye'nin şu kusurları, boyunun kısa olması sana yeter! 

dedim. Rasûlü Ekrem: 
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Öyle bir söz konuştun ki, denize atılsa, denizi bulandırır ve kokuturdu! 

buyurdu. Resûlü Ekrem'e gene bir insandan bahsetmiştim. Bana şöyle 

dedi: Bana dünyalıktan birçok şey verilse de, kimseyi kötülükle 

anmayı sevmem!  

Ebû Davud, Tırmızî 

 

Ebû Hureyre radıyallahu anh naklediyor: 

Hz. Rasûlullah aleyhisselâtü  ve sellem'e sordular: 

Gıybet nedir biliyor musunuz? 

Ashab cevabladı: 

Kardeşini hoşuna gitmeyen şeyle anmandır! 

Birisi sordu: 

Dediğim şeyler kardeşimde varsa, ne buyurursun? 

Resûlullâh: 

Söylediğin şayet onda varsa, onu gıybet etmiş bulunursun! Ve eğer 

onda yoksa ona iftira etmiş olursun!  

Müslim 

 

Kıyamette bir kimse, sevap defterinde, yapmadığı ibadetleri görür. 

"Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır" denir.  

Haraiti 

 

Bir cemaat içinde bulunurken, bir kimse hakkında gıybet edildiğini 

görürsen, o kimse için yardımcı ol. Ve cemaati da ondan men etmeye 

çalış veya oradan kalk git.  

İbni Ebiddünya 

 

Bir kimsenin yanında, din kardeşi gıybet edilir de, yardıma 

muktedirken ona yardım etmezse, Allahü teâlâ o kimseyi dünya ve 

ahrette rezil eder.  

İbni Ebiddünya 
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Rasullulah buyurdu: “Miraca çıkarıldığımda, bakırdan tırnaklarıyla 

yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan kimseler gördüm. "Bunlar kim" 

dedim. Cebrail aleyhisselam, "Gıybet ederek insanların etini yiyen, 

şahsiyetlerini zedeleyen kimselerdir" dedi. 

Ebu Davud 

 

Din kardeşinin yüzüne söylemekten hoşlanmayacağın şey gıybettir. 

İbni Asakir 

 

Falancanın boyu kısadır diyen birisine, Peygamber efendimiz, “Bu 

sözün denize atılsa, denizi kokutur.” buyurdu.  

Tirmizi 

 

Bir kimsenin malı az, çoluk çocuğu çok, namazı güzel olursa ve 

Müslümanları gıybet etmezse, kıyamette onunla yan yana oluruz. 

Hatib 

 

Gördüğün üzere, sistemin işleyişini muhteşem bir şekilde açıklıyor bu 

hadisler ve sözler aslında.  

 

Dedikodu yaptığın anda dedikodusunu yaptığın kişinin negatif 

enerjilerini (günahlarını) alıyorsun ve pozitif enerjin (sevapların) 

azalıyor. Durum böyle olunca da sürekli negatifte kalmaya devam 

ediyor ve yeni bir atılım yapacak pozitif enerjiyi kendinde 

bulamıyorsun. 

 

Sistem aslında oldukça basit. Uygulaması kolay mı? Elbette kolay. 

Sen yeter ki rabbine sığın.  

 

"Sen neye hazırsan, o da sana hazırdır!" 

 

Mark Victor Hansen 
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Kafa Dinlemece 
 

Borçlu olan bir insana söylenecek son sözlerden bir tanesi bu 

herhalde! “Kafanı dinle biraz!” Ama unutma, bizi borçlu hale getiren 

bu kafa yapımızdı. Öyleyse borçlardan kurtulurken, biz bu kafayı 

biraz değiştireceğiz. Değiştirmek biraz vakit alsa da, ondan önce 

dinlendirmekte fayda var. 

 

Borçlu olan kişinin kafası, Alacakaranlık filmindeki kurtlar ile 

vampirlerin kapışmasına benzer. Sadece yorgun değildir, aynı 

zamanda karman çormandır. Hangi kredi kartını takla attırıp diğer 

kartı ödesem, faturayı ne kadar geç ödersem beni arayacaklar bakalım, 

nakit avans çekmem için ne kadar daha yatırmam gerekiyor, kredinin 

taksidini karttan çekerek mi, borç alarak mı ödesem? vs. Bu böyle 

sürer gider. Durum bu olunca, borçlu insan da kafasını dinlemeye, 

beynini dinlendirmeye, yenilemeye vakit ayıramaz. Vakit ayırdığın 

zaman kendini suçlu hissedersin çünkü!  

 

Hâlbuki nasıl özlemişsindir, her gün bir on dakika kendinle baş başa 

kalabilmeyi. Hiçbir sıkıntını düşünmeden, sessizce, kafanı dinlemeyi. 

Biliyorsun, genel olarak yapmadığın şeyleri sana tavsiye ediyor 

olabilirim, çünkü ben de yapmadığım şeyleri yaparak borçlarımdan 

kurtuldum. İnsana zor gelir alışmadığı şeyleri yapmak, ama faydasını 

gördüğünde de bir daha bırakamaz. Bu mistik yöntemi de önce batı 

dünyasından bir örnekle ve sonrasında, bizden, bildiğimiz muhteşem 

bir teknikle detaylandırmak isterim müsaadenle. 

 

Tony Robbins’ten bahsetmiştim daha önce. Dünya çapında bir 

motivasyon konuşmacısı, yaşam koçu ve 5 milyar dolar cirolu 

şirketleri yöneten bir işadamı. Ona “Başarınızın, sağlıklı ve mutlu bir 

hayatın sırrı ne?” diye soruyorlar. Cevap bana ilginç gelmişti. 

Paylaşıyorum. 
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“Benim belli ritüellerim vardır. Onları her gün yaparım. “Tekrar 

etmek” hayattaki yeteneklerin anasıdır. Ben her gün bu ritüellerimi 

tekrar ederim. Örneğin, sabah 5’te kalkarım. (Kalktığı saate dikkat!) 

İlk işim 10 dakika çok temiz ve tütsülenmiş bir odada, beynimi 

boşaltmak olur. Bu, benim Yaratıcım ile aramda çok özel bir bağdır. 

Meditasyonum sırasında sadece ben ve “O” varızdır. Bazılarınız 

benim rahat bir hayat içerisinde kalkıp 10 dakika keyif çattığımı 

düşünebilir. Fakat ben, beynimde beni öldürebilecek bir tümör teşhisi 

konulduğunda, iş hayatında fena bir şekilde battığımda, ilk eşimden 

ayrıldığım da, en sevdiğim dostumu kaybettiğimde de bu ritüelimi 

yapıyordum. Bu ritüel, bana en zor zamanlarımda bile sağlam kafayla 

hayata odaklanmamı, arınmamı sağlıyordu.” 

 

Gördüğün üzere, Tony Robbins her gün en az 10 dakikasını kafa 

dinlemeye ve yeni başlayacağı güne enerjik bir şekilde başlamak için 

meditasyon yapmaya ayırıyor. Bir başka söyleşide bu meditasyonun 

detaylarını anlatıyor.  

 

“On dakikalık kafa dinleme seansımın, üç dakikasını bazı öğrendiğim 

sırlı kelimeleri tekrar ederek, üç dakikasını beni yaratan Yüce Varlığa 

bana verdikleri için şükür ederek, iki dakikasını yeni günümün 

detaylarını düşünerek, son iki dakikasını da ailem ve sevdiklerim için 

dua ederek geçiriyorum.” diyor Tony kardeş. Böyle başarılı birinden 

feyiz almakta fayda var diye düşünüyor insan, öyle değil mi? 

 

Şimdi gelelim bizim muhteşem hazinemize. Az önceki örnekten de 

fark ettiğin gibi, bütün başarılı insanlar kendilerine yönelmek, 

streslerinden kurtulmak, huzurlu ve refah dolu bir yaşam sürmek için 

meditasyon adı altında bazı çalışmalar yapıyorlar. % 99’u Müslüman 

olan bir ülkede bizim en büyük şansımız, bizim bu meditasyon 

tekniklerinin çok ötesinde bir güce sahip olmamız. Bizlerin en büyük, 

en muhteşem sırrı aslında namaz! 
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Aslında doğru kelime “Salât”! Muhteşem kitabımız Kur’an-ı 

Kerim’de namaz kelimesi geçmez, “Salât etmek” kelimesi vardır. 

Peki, nedir Salât etmek? Salât etmek rabbine yönelmek demektir. Az 

önce verdiğim yabancı örnekte aslında Tony Robbins, rabbine 

yöneldiğini üstü kapalı bir şekilde anlatıyor. Ben sana bu kişiler gizli 

Müslüman olabilir derken şaka yapmıyorum aslında! 

 

Salât etmekle ilgili en muhteşem şey, ne kadar derdin, sıkıntın, 

içinden çıkamayacağını düşündüğün sorunun varsa, hepsini salât 

ederken arkanda bırakıyorsun. Hepsini rabbine haykırabiliyorsun. İşin 

muhteşem olan yanı, rabbin her defasında seni dinliyor. Senin salât 

ederken istediklerin çok daha etkili ve çabuk oluşabiliyor hayatında.  

 

Bunun bilimsel sebebinin ne olduğunu biliyor musun? Tabii ki, din ile 

ilgili her konuyu bilimsellik kapsamında açıklamak şu an için yeterli 

olmaz, lakin bilim adamları “beynin sırlarını” her geçen gün 

çözdükçe, Peygamber Efendimizin muhteşem irsali milyonlar 

tarafından daha açık anlaşılmaya başlıyor. 

 

Salât ederken, özellikle secde anında, Allah’tan isteyeceklerinizi 

isteyin der ehilleri! Bunun sebebi, secde anında beynine en çok kan 

giden zaman olmasıdır. Özellikle Japonya’daki bilim adamları secde 

anında beyin fonksiyonlarının moralin çok ötesinde çalıştığını ortaya 

koymuştur. 

 

Salâtla ilgili, şu hadisi de bu noktada paylaşmak isterim. 

 

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdular ki: "Müezzin, sesinin gittiği yer boyunca 

mağfiret olunur. Yaş ve kuru her şey onun lehinde şahadet eder, 

namaza katılan kimseye yirmi beş kat namaz yazılır ve iki namaz 

arasındaki (günahları) affedilir."  
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Ebû Dâvud, Salât 31, 515; Nesâî, Ezân 14, 2, 13; İbnu Mâce, Ezân 5, 

724. 

 

Dikkat! İki namaz arasındaki günahlar affedilir deniyor. Muhteşem 

bir beyin sırrı ortaya konuyor aslında. Başarılı yabancıların günde bir 

kez yaptıkları arınma ve odaklanma, çok daha fazlası olarak bizde 5 

vakit. Biz sadece sabah değil, öğlene kadar düşündüğün negatif her 

şeyden arınmak için öğlen, ikindiye kadar yaptığın negatif hareketler 

için ikindi, sonrasında akşam ve muhteşem huzurlu bir kapanış için 

yatsı namazları farz kılınmış bize. 

 

Hani hep deriz ya, “Allah’ın bizim namazımıza ihtiyacı yok!” Bizler 

her namaz vakti aslında rabbimize yönelerek beynimizi en muhteşem 

algılayıcılara dönüştürüyoruz. Salât ile temizlenen ve güçlenen 

beyinlerimiz, aklımızda ne varsa onları hayata uygulamamızda bize 

hizmet ediyor aslında. 

 

Bu konuya ciltler dolusu eser yetmez, ben de çok geç tanıştığım bu 

muhteşem uygulamayı seninle paylaşmak istedim, kendi ilmimce! 

Borçlarımdan kurtulmaya karar verdiğimde, Allah nasip etti ve salât 

etmeye başladım. İlk başlarda biraz zor geliyor insana, özellikle benim 

gibi bu uygulamaya önceden çok alışkın değilsen! Lakin ben ilk başta 

sabah namazı ile başladım. Sadece 2 dakikamı alan bir uygulama 

hayatımı adeta cennete çevirdi. Sonrasında elimden geldiğince daha da 

arttırdım. Allah hepimize nasip etsin inşaallah! 

 

Eğer bu konulara uzak birisiysen, benim önceden olduğum gibi, olaya 

şu şekilde bakmanın faydası olabilir: “Günde sadece iki dakikamı 

ayıracağım, ne kaybederim ki?” Hiçbir şey kaybetmezsin güzel insan! 

Aksine çok ama çok şey kazanırsın! Denemesi bedava! Bu bölümü de 

şu hadisle bitirmek istedim. 

 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyuruyor ki; 



Borçtan Kurtul Allah Aşkına! 

 

153 

 

 

Namaz marifet nuru, imanın aslı, duaya icabet 

edilmesine, amellerin makbul olmasına, rızıkta 

berekete, bedenin rahata kavuşmasına sebeptir. 
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“Size düşmanınızdan kurtaracak, rızıklara 

kavuşturacak şeyi bildireyim mi? Allâhü Teâlâ'ya gece 

ve gündüz dua edersiniz. Zira dua mü'minin silahıdır.” 

 

Hz. Muhammed (S.A.V.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Dua etmek Rabbi değiştirmez, ama dua edeni 

değiştirir.” 

 

Soren Kierkegaard 
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Borçtan Kurtul Allah Aşkına! 

 

156 

 

 

 

 

 

Bölüm 8 

 

En Muhteşem Sır: Dua 

 

Borçlu zamanlarımda dua ederdim tabii ki hepimiz gibi. İçimden 

Allah’a borçlarımın bir an önce bitmesi için sürekli yakarırdım. Bu 

zamanlarda yaptığım araştırmalarda İslam’da borçlu olmak ve refah 

bir hayatla ilgili hiçbir bilginin olmadığını düşünürdüm. Çünkü bana 

göre din demek biraz da fakir olmayı gerektiren bir durumdu. Ne 

kadar az paran olursa, o kadar Allah’a yakın oluyormuşsun gibi 

geliyordu. Kitabın başında da bu durumumu belirtmiştim sana.  

 

Lakin borçtan kurtulmakla ve refah dolu bir yaşantı ile ilgili duaların 

ve esmaların çokluğunu fark ettiğimde, adeta küçük dilimi yuttum, 

“kal geldi!” biraz eski bir tabir olsa da burada kullanmak doğru olur.  

 

Şunu tüm samimiyetimle söylememde fayda var! Her ne kadar 

uyguladığım tekniklerin çoğu, batı dünyasından gelse de, bana tüm o 

kapıları açan ve beynimi adeta yeniden inşa eden en önemli noktanın 

birazdan seninle paylaşacağım dualar olduğunu düşünüyorum. 

 

Bu noktada şunu hatırlamakta fayda var! Her ne kadar burada 

paylaşacağım dualar borçlarından kurtulmanı ve maddi olarak daha 

refah bir hayata yelken açmanı sağlayacak olsa da, tüm bu duaların 

aynı zamanda, manevi dünyanı düşündüğünün çok ötesinde 

zenginleştireceğini biliyorum. Anlayacağın, bu dualar hem maddi hem 

manevi âlemin sırlarını sana açacak Allah’ın izniyle. 

“Bana dua edin, size icabet edeyim!” 

40.Mu’min:60 
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“Rabb-ül Âlemin olan Allah dilemedikçe, siz 

dileyemezsiniz.” 

81.Tekviyr:29 

 
Üstte paylaştığım ayetlerin borçlarımdan kurtulurken ve günlük 

dualarıma yer verirken benim için çok motive edici olduğunu 

söylemeden geçmeyeyim. Birazdan paylaşacağım dualar ve esmaları 

yaparken hep şöyle düşünürdüm:  

 

“Borçlarımdan kurtulmak için bu duaları ve esmaları 

yapıyorum, yapmaya devam edebiliyorum. Öyleyse, 

rabbim benim borçsuz ve refah içinde bir hayat 

sürmemi diliyor.” 

 
Şunu bil ki, bu duaları etmeye başladığın zaman, eğer her gün belli bir 

şekilde yapabiliyorsan, bu Allah’ın izniyle borçlarından 

kurtulacağının en büyük işareti olmaktadır. Bildiğin üzere Peygamber 

Efendimiz bizlere dua ederken ayakkabımızın bağcığına kadar her 

şeyi istemekte özgür olduğumuzu söylüyor. Bizler yeter ki büyük bir 

samimiyet ve içtenlikle rabbimizden, borçlarımızdan kurtulmayı 

dileyelim. Borcunu ödemen imkânsız gibi gözükse de, bizler ne de 

olsa beşeriz, ne biliriz ki rabbimizin o dağ kadar borcu hangi 

vesilelerle bize ödeteceğini.  

 

Ufak not: 13.000 TL’lik SGK borcum, devletin çıkardığı torba yasa ile 

sıfırlandı. Rabbime en çok şükür ettiğim günlerden bir tanesiydi. 

 

Dua’nın Dili 

 

Bu konuda birçok görüş olsa da, bizler Müslümanlığın en güzel 

yaşandığı ülkelerden birinde yaşamanın avantajlarını kullanmalıyız 

diye düşünüyorum. 
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Yabancılar da, refah dolu bir yaşam için dua ederler. Duanın çok 

önemli olduğunu bilirler. Birçok yabancı mistik ya da yazar, refah 

dolu bir yaşantıda duanın en etkili silahlardan birisi olduğunu kabul 

eder. 

 

Bildiğin gibi son dönemlerde beyin üzerine yapılan bilimsel 

araştırmalar artık o kadar detaylandı ki, ayrı bir bilim dalı haline 

dönüştü. Adı “Nöro bilim”. Beynimizdeki milyarlarca nöronun 

çalışma prensiplerini ve bunların bizim hayatlarımız üzerindeki 

etkisini inceliyor bu bilim dalı. 

 

Bu durumun daha çok bilinirlik kazanmasıyla bir alt dal daha oluştu 

bilimde. Onun da ismi “Nöro Teoloji”. Bu kitaptaki bilgilerin birçoğu 

aslında nöro teolojinin konusu olmakla beraber seni sıkmamak için 

şimdilik bu kadar olsun. Daha derinlemesine analizlerimi belki başka 

bir kitapta anlatırım. 

 

Bu bilimin beyin üzerinde yaptığı araştırmalarda, beynin belli frekans 

grubundaki kelimelere daha fazla tepki verdiği ve bu kelimelerin 

tekrarı ile birbirinden bağımsız nöron gruplarının bir araya geldiği 

gözlemleniyor. Anlayacağın, önemli olan düşündüğün ya da 

söylediğin kelimenin manasından çok “Frekansı”. Sen, belli bir 

Esmaül Hüsna kelimesini tekrar ettiğinde, beyninde daha önce hiç 

çalışmamış farklı nöron grupları bir araya geliyor.  Kur’an’ı asıl 

diliyle okumak da beynimizdeki farklı nöron gruplarını ateşliyor ve 

harekete geçiriyor. Her bir harf, her bir kelime, her bir cümle farklı 

frekanslara tekabül ediyor. Bu durumla ilgili Türkiye’de çok kısa 

zamanda bilimsel araştırmaların da başlayacağını biliyorum. 

 

Çok mu bilimsel oldu? Sanmıyorum! Farklı nöron gruplarının bir 

araya gelmesi, sende yeni davranışlar ve idrak düzeyi oluşturuyor. 

Beyninde oluşan bu yeni nöron yolları, beyninin kimyasını 

değiştirerek, melatonin, serotonin ve endorfin salgılamana sebep 

oluyor. Bunlar da seni mutlu ve huzurlu kılan başlıca anahtar 

hormonlar. 
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Sakın yanlış anlama, tabii ki edeceğin duanın Türkçe manasını bilmen 

ve idrak etmen çok önemli. Bununla birlikte, Kur-an Ayetlerindeki 

kelimelerin her birinin sırlı olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple 

paylaştığım dualarda ve esmalarda hem Arapça hem de Türkçesine yer 

verdim. Rabbim beni utandırmasın ve sana bu duaları en güzel 

şekliyle “OKU” yarak borçlarından kurtulmanı ve refah dolu bir 

yaşam sürmeni nasip eylesin. 

 

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 

 

"Yeryüzünde, mâsiyet veya sıla-i rahmi koparıcı olmamak 

kaydıyla Allah'tan bir talepte bulunan bir Müslüman yoktur ki Allah 

ona dilediğini vermek veya ondan onun mislince bir günahı affetmek 

suretiyle icabet etmesin. " 

 

Tirmizî, Daavât 126, 3568 

 

“Dua kazayı önler. İyilik de rızkı artırır. Kul, işlemiş olduğu 

günahlarından dolayı rızkından mahrum olur.” 

 

İşte Dağ Kadar Borcu Bitiren Dua 
 

Birazdan paylaşacağım bu dua, benim başladığım ilk dualardandır, 

ehli günde 300 civarı okunursa, tesirini çabuk göstereceğini söylemiş, 

ben de o sebeple bu sayıya uymaya çalıştım. Anlamı da çok 

muhteşemdir. Bu duada beni en çok etkileyen, Peygamber Efendimiz 

(S.A.V.)’in bu dua hakkındaki söyledikleri olmuştu. Hem duayı hem 

de hadisi paylaşıyorum. 

 

“Allâhümmekfiniy bihelâlike an harâmike ve ağniniy bifadlike 

ammen sivâk” 

 

Anlamı: 
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Allâh’ım, haramından beri, helal rızık ile bana yet, kâfi gel ve beni 

lütfunla gayrına muhtaç olmayacak zengin kıl. 

 

Rasulullah (S.A.V.) bu duayı öğretirken şöyle buyurmuştur: 

 

“Bir kimsenin dağ kadar borcu olsa, bu duaya devam etse, Cenâb-ı 

Hak o kula borcunu ödettirir.” 

 

Refah Kapılarını Açan Muhteşem Dua 

 

Bu dua araştırdığım tüm dua kitaplarının neredeyse hepsinde ortak 

olan bir dua. En çok sorulan soruların başında da, duaları sayıyla mı 

yapmalıyım geliyor. Benim anladığım, illaki belli bir sayı gerekmese 

de, işin derinliğine sahip kişiler bu duaların ya da esmaların ebced 

hesablarını çıkartarak belli rakamlarda yapılmasının daha çabuk etki 

yaratabileceğini tecrübe etmişler. Ben kendim yaparken bazen 

belirtilen rakamlara uysam da, bazı zamanlar daha az bazı zamanlar 

daha fazla adette okudum duaları ya da esmaları. Bu durumu da böyle 

belirtmek istedim. Tercih sana kalmış. 

 

Bu dua için denen odur ki, mülk sahibi olmak, maddi ve manevi 

iktidara erişmek, saadetinin çoğalmasını isteyen kimse her gün, 41 

defa aşağıdaki ayet-i kerimeleri okursa ve vird edinerek devam ederse, 

çok kısa zamanda halinde ve malında muazzam değişiklikler olur 

deniyor.  

 

Her günü bir gün öncekinden daha iyi olur diye ehli tarafından 

söylenmiş. Bu ayetin ismi azam olduğuna ve onunla dua edildiği 

zaman duaların çabuk kabul olacağı ehli tarafından söylenmiş. 

 

Diğer getireceği güzellikler de şunlar; Kısa vakitte servet sahibi olur. 

Elinde avucunda ne varsa çoğalır. Kadri kıymeti bilinir. Herkes 

tarafından sevilir. Okuyan kişiyi gören heybetle görür. Fakirlik ondan 

hemen gider. 
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Abdullah bin Abbâs buyurdu ki: 

 

“Kim Âl-i İmrân suresini okursa zengin olur.” 

 

 Gelelim duaya; 

 

Al-i İmran 26-27 

Bismillahirrahmanirrahim 

  

Kulillâhumme mâlikel mülki tü'til mülke men teşâü ve tenziul mülke 

mimmen teşâ ve tüızzü men teşâü vetüzillü men teşâ bi yedikel hayr 

İnneke alâ külli şey'in kadiyr. Tûlicül leyle fiyn nehâri ve tûlicün 

nehâra fil leyl ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite 

minel hayy ve terzüku men teşâü bi ğayri hısâb. 

 

Al-i İmran surelerinin Manası: 

 

26. De ki: “Mülkün mâliki olan Allah'ım. Mülkü dilediğine verirsin ve 

dilediğinden mülkü alırsın. Ve dilediğini azîz kılarsın ve dilediğini 

zelil edersin. “Hayır” senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye 

kaadirsin. 

 

27. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine 

sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve 

dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. 

 

Borçları Kapatan Bir Başka Sırlı Dua 

 

Bu dua üzerinde de güçlü hadisler olduğu için, bu kitapta yer verdim 

ve kendimde oldukça faydasını gördüm. Hem duayı, hem de onun 

hakkındaki hadisi şerifi paylaşıyorum. 

 

Eshab-ı kiramdan, Ebu Said Hudri hazretleri anlatıyor: 

 

Resulullah efendimiz, bir gün, mescide girdi ve Ensar’dan Ebu 
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Ümâme’ye rastladı ve kendisine, “Yâ Ebâ Ümâme! Namaz dışında 

niye mescidde oturuyorsun?” diye sordu.  

 

Ebû Umâme,  

 

“Beni saran dertler ve borçlar yüzünden yâ Resûlallah.” dedi. 

Resulullah, “Sana bir dua öğreteyim, bunu okuduğun zaman, Allah 

derdine deva verir, borcunu ödettirir. Sabah ve akşam bu duayı oku” 

buyurdu. 

 

Dua şöyledir:  

 

Allahümme innî eûzü bike minel-hemmi vel-hazen ve eûzü bike 

minel-aczi vel-kesel ve eûzü bike minel-cübni vel-buhl ve eûzü bike 

min galebetid-deyni ve kahrir-ricâl. 

 

Hazret-i Ebû Ümâme, “Bunu okudum, dertten ve borçtan kurtuldum.” 

dedi.  

 

Bu duanın anlamı,  

 

“Yâ Rabbi, kederden, dertten, acizlikten, tembellikten, korkudan, 

cimrilikten, borcumu ödeyememekten ve insanların kahrından sana 

sığınırım.” demektir. 

 

Esmaül Hüsna’nın Gücü 

 

“O hâlde beni zikredin (anın-düşünün) ki sizi zikredeyim.” 

2.Bakara: 152 

 

Ebu Hurevre ( R.A )’den : Peygamberimiz ( S.A.V ) Aziz ve celil olan 

Allah (c.c) buyurdu ki,  

 

“Ben kulumun zannı üzereyim Beni zikrettiğinde ben onunlayım. Beni 

yalnız zikrederse bende onu bu suretle anarım. Beni bir cemaat içinde 
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zikrederse bende kulumu daha hayırlı bir cemaat içinde rahmetimle 

anarım” 

 

“Sahip olduklarınızın en faziletlisi, Allâh’ı zikreden dil, şükreden 

kalp, imanında yardımcı olan eştir.” 

 

Bu ayeti ve hadisleri paylaştıktan sonra işin çok detayına girmeden 

seninle esmaül hüsna’dan birkaç muhteşem isim paylaşacağım. Bu 

isimlerin anlamlarına ve faziletlerine bakarak bir veya birkaçını 

yapabilirsin dilersen. 

 

Esmaül Hüsna’da ki isimler daha önce de bahsettiğim gibi, 

beynimizde ki nöron faaliyetlerini artırıcı işlevde. Bu bilgi, şu ana 

kadar yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlandı. Bilimin daha 

keşfedemediği gizlerin çok kısa zamanda ortaya çıkacağını 

düşünüyorum. Bu konuda detaylı bilgi almak istersen, otuzdan fazla 

eseri olan mutasavvıf Ahmed Hulusi’nin Dua ve Zikir isimli 

kitabından faydalanabilirsin. Orada Esmaül Hüsna’nın beyinde 

yarattığı etkiler çok detaylı bir şekilde açıklanıyor. 

 

Birazdan bahsedeceğim Esmaları ister belli bir adetle yap, istersen 

saymadan! Her halükarda hayatında yarattığı değişiklikleri 

göreceksin. Daha önce de belirttiğim gibi, genelde dualarda ve 

esmalarda belli bir adet verilme sebebi, o adetle yapılmasının etkiyi 

artırıcı olduğunun bilinmesi. Neyse uzatmayayım. Geçelim Allah’ın 

Muhteşem İsimleri’nden bazılarına. 

 

El Vehhab 

 

Vehhâb, Allah’ın çok hibe eden, çok fazla bağışlayan olduğu 

anlamına gelir. Hak sahibi olmadıkları halde yarattıklarına çok çok 

verendir.  
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Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan demektir. 

Bol bol hediyeler veren. Karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan 

eden. 
 

Nasıl etki eder? 

 

Ya Vehhab ismini sürekli zikreden kişinin rızkı artar, maddi 

sıkıntılarından kurtulup, refaha erer. Mahlûkata karşı güçlü ve heybetli 

görünür.  

 

Ben ve eşim bu esmayı her gün yaparak, hayal bile edemeyeceğimiz 

bir hızla faydalarını gördük hayatlarımızda.  Çok çabuk etki eden 

güçlü bir esmadır.  

 

Hiç beklemediğiniz yerlerden rızık kapıları açar. Olan borcunuz varsa 

ya da sana sıkıntı yaratabilecek, borç oluşturacak bir durum varsa, 

ondan kurtulmana vesile olur. 

 

EL Ğaniyy  

 

Zatı, sıfatı ve fiillerinde hiçbir  şeye muhtaç olmayan. Gerçek 

zenginlik sahibi olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan. 

 

Yine çok güçlü ve sırlı bir esma el Ğaniyy.  

 

Nasıl etki eder? 

 

EL-Ğaniyy isminin zikri, özellikle dünyalık elde etmek ve zengin olan 

yüce Allah’tan maddi manevi zenginlik istemek için yapılır. Bu ismin 

zikrine devam eden kimsenin dünyalık olarak bütün istekleri yerine 
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gelir. Usulüne uygun olarak zikreden kişi iki cihanda da zengin olur. 

Aynı zamanda hastalıklara da çok iyi gelen bir esmadır. 

 

El Muğni  

 

İstediğini, istediği anda, istediği kadar zengin eden, 

Mahlûkatının her türlü ihtiyacını giderip zengin eden. 

 

 

Özellikleri ve bazı faydaları: 

 

Bu ismin zikriyle meşgul olan kimse, fakirse zengin olur, zenginse 

zenginliği artar. Giriştiği hiçbir işte başarısız olmaz. Hiçbir konuda 

maddi sıkıntı çekmez, ummadığı yerlerden nimetlere kavuşur ve 

kendisine beklemediği kısmetler çıkar. 

 

Ailesiyle birlikte iken kalben zikreden onların sevgisinin ve bağlılığını 

kazanır. 

 

Zül Celali Vel İkram 

 

Hem büyüklük, yücelik ve kerem sahibi, hem de sonsuz ikramların 

sahibi demektir. Hem azamet, hem de fazlı kerem sahibi demektir. 

 

İsmi zikreden her isteğine kavuşur. İzzet ve şerefe nail olur. Duaları 

kabul olur. Vesveseden korunur. 

 

Rezzak  

 

Dilediğine bol bol rızık veren, rızka muhtaç olan bütün mahlûkata 

rızkını veren. Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi 
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manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar 

yaşamalarını sağlayan demektir. 

 

Maddi sıkıntılardan ve borçtan kurtulmak, borçlanacak duruma 

düşmemek için REZZAK isminin zikri önemlidir. 

 

Kalbinde sıkıntı ve içinde daralma olan bir kimse okursa, sıkıntısı 

gider, genişlik ve ferahlık kazanır. 

 

Her gün sabahları okuyan kimse, hiç ummadığı yerlerden ummadığı 

şekilde rızık sahibi olur ve çeşitli nimetlere kavuşup bolluk içinde 

yaşar. 

 

Allah’ın muhteşem isimlerinin sırları ve faziletleri bambaşka bir kitap 

konusu. Bu konuda çok değerli kaynaklar zaten hâlihazırda mevcut. 

Eğer dilersen, Allah’ın 99 muhteşem isimlerinin derinliklerine ve sana 

getireceği muhteşemliklere o kitaplardan ulaşabilirsin. 

 

Şunu bil ki, burada paylaştığım esmalar seni borçlarından kurtarmakla 

kalmayıp, çok dengeli ve kaliteli bir hayatın da kapılarını sana 

açacaktır. 

 

Vakıa Suresi 
 

Allah’ın bizlere lütfu, muhteşem bir suredir. Borçtan kurtulmakla ilgili 

İslami kaynaklara başvurduğumda, karşıma çıkan ilk dualardan bir 

tanesidir. Özellikle bu sure hakkındaki hadisleri okuduğumda, 

borçlarımdan en kısa zamanda kurtulacağımı biliyordum. 

 

İlk başlarda uzun gibi gözüken bir sure, lakin ben duaların bana zor 

gelmemesi için hızlı okuyarak dakika tutuyordum ilk başlarda. 

Böylece, bana uzun gibi gelen duanın aslında ne kadar süreceğini 

önceden belirleyebiliyordum. Beynimin, beni duadan alıkoymasını 
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önlerken çok faydalı oldu bu yöntem. Örneğin Vakıa Suresi’ni 

okumaya başladıktan bir hafta sonrasında 3 dakika içerisinde okuyup 

bitirebilirsin.  

 

Birazdan bu sure ile ilgili bazı hadisleri ve bilgileri paylaşacağım. Bu 

sure ve Fetih suresinin Türkçe açıklamasında, zamanımızın değerli 

mutasavvıflarından Ahmed Hulusi’nin Allah İlminden Yansımalarla 

Kur’an-ı Kerim Çözümü isimli kitabından faydalandım. Allah ondan 

razı olsun. Umarım günde en azından 3 dakikanı ayırır ve bu 

muhteşem dua ile borçlarından kurtulma yolunda atacağın en güçlü 

adımı atarsın. 

 

Hadîs-i serîflerde buyuruldu ki: 

 

 “"Sure-i Vakıa zenginlerin süresidir. Yani bu sure-i celileyi okuyan 

maddi ve manevi terakki eder ve fakirlikten kurtulur. Onu, 

kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz.” 

 

“Her kim, Vâkia suresini her gece bir defa okumayı âdet haline 

getirirse, ömründe fakirlik görmez.” 

  

Abdullah b. Mesûd'u, ölüm hastalığında ziyaret eden Hz. Osman 

(r.a):  

 

"Sana bir bağışta bulunulmasını emredeyim mi?" dedi. 

Abdullah, buna ihtiyacı olmadığını söyledi. Hz. Osman; 

"Senden sonra kızlarına kalır" dedi. O zaman Abdullah onu şu 

cevabı verdi:  

 

"Sen kızlarımdan korkma. Ben onlara Vâkia suresini 

okumalarını emrettim." Ben, Peygamber (s.a.s)'in şöyle dediğini 

işitmiştim: 
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"Her kim her gece Vâkia suresini okursa, ona fakirlik 

dokunmaz" 

Ibn Kesir, Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim 

 

Vakıa Suresi 
 

"Euzü Billahi mineş şeytanir racim" BismillahirRahmanirRahıym 

 

(1) izâ vekâatil vâkıatü (2) leyse livak’atiha kazibeh (3) hafıdatün 

râfiatün (4) iza rüccetil’ardu reccen (5) ve büssetilcibalü bessen (6) 

fekanet hebâen münbessen (7) ve küntüm ezvâcen selâseh (8) 

feashabül meymeneti mâ ashabül meymeneh (9) ve ashabül meş’emeti 

maashabül meş’emeh (10) ves sabikunes sâbikune (11) ülâikel 

mukarrebune (12) fiy cennatin naıym (13) sülletün minel’evveliyne 

(14) ve kaliylün minel’ahıriyn (15) alâ sürürin mevdûnetin (16) 

müttekiiyne aleyha mütekabiliyn. (17) yetufü aleyhim vildanün 

muhalledûne (18) biekvabin ve ebâriyka ve ke’sin min maıynin (19) lâ 

yusaddaune anha ve lâ yünzifune (20) ve fakihetin mimma 

yetehayyerune (21) ve lahmi tayrin mimma yeştehune (22) ve hurün 

ıynün (23) keemsalil lü’lüilmeknun (24) cezâen bimâ kânu yamelûn 

(25) lâ yesmeune fiyha lağven ve la te’siymen (26) illâ kıylen selâmen 

selâma (27) ve ashabül yemiyni ma ashabülyemiyn (28) fiy sidrin 

mahdudin (29) ve talhın mendudin (30) ve zıllin memdudin (31) ve 

mâin meskubin (32) ve fâkihetin kesiyretin (33) lâ maktuatin ve lâ 

memnuatin (34) ve füruşin merfuah (35) inna enşe’nahünne inşâen 

(36) fecealnahünne ebkaren (37) uruben etraben (38) liashabilyemiyn 

(39) sülletün minel’evveliyne (40) ve sülletün minel’ahıriyn (41) ve 

ashabüşşimâli mâ ashabüşşimâl (42) fiy semumin ve hamiymin (43) 

ve zıllin min yahmumin (44) lâ bâridin ve lâ keriym (45) innehüm 

kânu kable zâlike mütrefiyn (46) ve kanu yusırrune alelhınsil azıym 

(47) ve kânu yekûlune eiza mitna ve künna türaben ve ızâmen einna 

lemebusune (48) eve abaünel’evvelun (49) kul innel’evveliyne 

vel’ahıriyne (50) lemecmûune ilâ miykati yevmin mâlum (51) sümme 

inneküm eyyühed dâalûnel mükezzibune. (52) leâkilune min şeçerin 

min zakkûmin (53) femâliune minhel bütûne (54) feşâribune aleyhi 
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minel hamiym (55) feşâribune şürbelhiym (56) haza nüzülühüm 

yevmed diyn (57) nahnü halaknaküm felevlâ tüsaddikun (58) 

efereeytüm ma tümnûn (59) eentüm tahlükunehu em nahnül hâlikun 

(60) nahnü kadderna beynekümül mevte ve ma nahnü bimesbukıyne 

(61) alâ en nübeddile emsaleküm ve nünşieküm fiy ma lâ talemun (62) 

ve lekad alimtümün neş’etel’ulâ felevlâ tezekkerûne (63) efereeytüm 

ma tahrüsûn (64) eentüm tezreunehu em nahnüzzariun (65) lev neşaü 

lecealnahü hutamen fezaltüm tefekkehun (66) inna lemuğremune (67) 

bel nahnü mahrumun (68) efereeytümül maelleziy teşrebun (69) 

eentüm enzeltümuhü minelmüzni em nahnül münzilun (70) lev neşaü 

cealnahü ücacen felevla teşkürune (71) efereeytümün narelletiy turun 

(72) eentüm enşe’tüm şecereteha em nahnülmünşiun (73) nahnü 

cealnaha tezkireten ve metâan lilmukviyn (74) fesebbıh bismi 

rabbikelazıym (75) felâ uksimü bimevâkın nücumi (76) ve innehu 

lekasemün lev talemune azıymün (77) innehu lekur’ânün kerîymün 

(78) fiy kitabin meknunin (79) lâ yemessuhu illel mutahherun. (80) 

tenziylün min rabbil âlemiyn (81) efebihazel hadiysi entüm müdhinun 

(82) ve tec’âlune rizkaküm enneküm tükezzibun (83) felevlâ izâ 

beleğatil hulkume (84) ve entüm hıyneizin tenzurûne (85) ve nahnü 

akrebü ileyhi minküm ve lâkin lâ tubsırun (86) felevlâ in küntüm 

ğayre mediyniyne (87) terciuneha in küntüm sadikıyn (88) feemma in 

kane minel mukarrebiyne (89) ferevhun ve reyhanün ve cennetü 

naıym (90) ve emma inkane min ashabil yemiyni (91) feselâmün leke 

min ashabilyemiyn (92) ve emma in kane minel mükezzibiyned 

dalliyn (93) fenüzülün min hamiymin (94) ve tasliyetü cahıym (95) 

inne haza lehüve hakkul yakıyn (96) fessebbih bismi rabbikel azıym 

 

Anlamı 

 

"Euzü Billahi mineş şeytanir racim" BismillahirRahmanirRahıym 

 

O gerçek (ölümü tadarak başlayan ikinci hayat) vuku bulduğunda. 

Artık onun gerçekliğini yalanlayacak olmaz! 

(Kimini) alçaltıcıdır, (kimini) yükselticidir! 

Arz (beden) şiddetli bir sarsılışla sarsıldığında, 
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Dağlar (bedendeki organlar) hurdahaş edildiğinde, 

(Nihayet) dağılmış toz olduğunda. 

Siz üç cinse ayrıldığınızda: 

Ashab-ı Meymene (uğurlular-mutlular, sağcılar, Hakk’ı bulmada 

isâbet etmişler), ne ashab-ı meymenedir! 

Ashab-ı Meş’eme (uğursuzlar-mutsuzlar, solcular, Hak’tan kozalı 

yaşamışlar), ne ashab-ı meş’emedir! 

Es Sâbikun (yakîn ile öne geçenler), sabikundur; 

İşte onlar mukarrebûn’dur (Kurbiyet mertebesini yaşayanlar). 

Nimet cennetlerindedirler. 

Çoğunluğu önceki (devir)lerdendir. 

Azınlığı sonrakilerdendir. 

Mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. 

 

Not: 

Buradan başlayan cennet tanımlayıcı âyetleri okurken; Ra’d: 35 ve 

Muhammed: 15. âyetlerde vurgulanan “Meselül cennetilletiy = 

cennettekilerin MİSALİ - TEMSİLİ” şöyle şöyledir, diye başlayan 

uyarı göz ardı edilmemelidir. Anlatılanlar temsil yolludur. A.H. 

 

Karşılıklı kurulmuşlardır. 

Çevrelerinde ebedî gençlikleriyle hizmetliler... 

Kaynağında dolmuş ibrikler, sürahiler ve kâselerle... 

Ne başları ağrır ondan ne de şuurları bulanır! 

Tercih edecekleri meyve; 

Canlarının çektiği kuş eti; 

Ve Hur-i Iyn (net görüşlü {biyolojik gözün sınırlamalarıyla kayıtlı 

olmayan} eşler {birkaç beden}; şuur yapı olan “insan”ın 

özelliklerini yaşatacak, eşi olan bedenler. Tek bilincin 

tasarrufundaki birden çok bedenle yaşama süreci. A.H.). 

Saklı (sedefte büyümüş) incilerin misali gibi (Esmâ hakikatinden 

oluşmuş ve o özelliklerin açığa çıkışı olan insan şuurundan var 

olmuş Allâh yaratısı bedenler). 

Yaptıklarının cezası (sonucu)! 

Orada ne boş laf duyarlar ve ne de suç kavramı! 
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Sadece “Selâm, Selâm” denilir (Selâm isminin işaret ettiği özellik 

daim olsun; anlamında). 

Ashab-ı Yemîn (sağcılar, iman edenler) ne ashab-ı yemîndir! 

Meyveleriyle sidre ağacı içinde, 

Meyveleri istiflenmiş muz ağacı... 

Yayılmış (sonsuz) gölgede, 

Çağlayarak dökülüp akan bir suda, 

Pek çok meyve (türü) içinde, 

(Ki o meyveler) ne tükenir ve ne de yasaklanır! 

Yüceltilmiş sedirler içinde(dirler). 

Muhakkak ki biz onları (şuurun eşi olan bedenleri yeni) bir inşa 

edişle inşa ettik. 

Onları daha önce hiç kullanılmamış türden oluşturduk! 

(Ki o daha önce hiç görülmemiş - kullanılmamış türden bedenler) 

eşlerine âşık (dünyaya birbirine düşman olarak inen, insanı 

maddeye yönelttiren hayvani beden karşıtı olarak, insan şuuruna 

sahip bilince, özelliklerini itirazsız yaşatan. A.H.) ve yaşıtlardır 

(bilinçle birlikte var olmuştur)! 

(Bunlar) ashab-ı yemîn (saîd olanlar) içindir. 

(Ashab-ı yemîn’in) bir kısmı evvelkilerdendir. 

Bir kısmı da sonrakilerdendir. 

Ashab-ı Şimal (şakî olanlar; hakikati inkâr edip kozalı 

yaşayanlar), ne ashab-ı şimaldir! 

Semum (zehirleyici ateş, radyasyon) ve hamim (yakan su; gerçek 

dışı bilgi ve şartlanmalar) içinde, 

Simsiyah dumandan bir gölge (Hakikatindeki kuvveleri göremez, 

yaşayamaz bir hâl) içinde, 

(Ki o gölge) ne serindir ve ne de kerîm (cömertçe getirisi olan)! 

Muhakkak ki onlar bundan önce, dünyevî - şehvanî zevklerin 

bolluğu içinde şımarandılar! 

O büyük suçta (Hakikatlerini inkâr ederek onu yaşama yolunda 

çalışma yapmamakta) ısrar ederlerdi. 

“Ölüp, toprak ve kemik yığını olduktan sonra, gerçekten yeni bir 

bedenle yaşama devam edecek miyiz = bâ’s olunacak mıyız?” 

derlerdi. 
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“Evvelki atalarımız da mı?” derlerdi. 

De ki: “Muhakkak ki evvelkiler de sonrakiler de,” 

“Bilinen bir sürecin buluşma vaktinde elbette toplanacaklardır!” 

Sonra muhakkak ki siz ey (Hakikati) yalanlayıcı sapkınlar... 

Elbette (siz) zakkum ağaçlarından (kendinizi yalnızca beden 

kabullenmenin sonucu meyvelerinden) yiyeceksiniz. 

Karınlarınızı ondan dolduracaksınız 

Onun üstüne yakıcı sudan içeceksiniz. 

Hastalığı dolayısıyla suya doymak bilmeyen develer gibi 

içeceksiniz onu. 

Din (sistemin - Sünnetullâh’ın gerçekliğinin fark edildiği) 

gününde, onların nüzûlü (onlarda açığa çıkacak olan) işte budur! 

Biz, yarattık sizi! Tasdik etmeyecek misiniz? 

Akıttığınız meniyi gördünüz mü? 

Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratanlar biz miyiz? 

Aranızda ölümü biz takdir ettik ve bizim önümüze geçilmez! 

Size bedel olarak benzerlerinizi (yeni bedenlerinizi) getirelim ve 

sizi bilemeyeceğiniz şekilde (yeniden) inşa edelim diye (ölümü 

takdir ettik). 

Andolsun ki ilk neş’eti (yaratışı) bildiniz... Peki derin düşünmeniz 

gerekmez mi? 

Ekmekte olduklarınızı gördünüz mü? 

Onu yeşerten siz misiniz yoksa biz miyiz? 

Eğer dileseydik onu elbette kuru - cansız bitki kılardık da, şaşar 

kalırdınız! 

“Muhakkak ki ziyandayız!” 

“Hayır, biz (geçinmekten) mahrumlarız” (derdiniz). 

İçmekte olduğunuz o suyu gördünüz mü? 

Onu beyaz bulutlardan siz mi inzâl ettiniz yoksa inzâl ediciler biz 

miyiz? 

Eğer dileseydik onu acı (bir su) kılardık... Şükretmeniz gerekmez 

mi? 

Çakarak (ağaçtan) çıkardığınız o ateşi gördünüz mü? 

Onun ağacını siz mi inşa ettiniz yoksa inşa ediciler biz miyiz? 
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Onu, çölde yaşarmışçasına bilgisizlere bir hatırlatma ve bir 

yararlanacakları şey kıldık! 

Öyleyse tespih et ismi Aziym Rab olan namına! 

Yıldızların yer aldığı (Esmâ’mın açığa çıktığı) evren olarak yemin 

ederim! 

Bilseniz, gerçekten bu çok azametli bir yemindir! 

Şüphesiz ki O (evren), Kur’ân-ı Keriym’dir (“OKU”yabilene çok 

değerli “OKU”nandır). 

Görülemeyen bir Bilgi’dedir! (Dalga {wave} okyanusu olan 

evrensel data ve dahi hologramik esasa göre beyindeki data.) 

Ona (Bilgiye), (şirk pisliğinden - hayvaniyetinden) arınıp, tâhir 

olanlardan başkası dokunamaz! 

Rabb-ül âlemîn’den tenzîldir (insan bilincinde tafsile indirme). 

Şimdi siz bu olayımızı mı hafife alıp, önemsemiyorsunuz! 

Yaşam gıdanız yalanlamanız mı oldu? 

İşte (can) boğaza geldiğinde! 

O zaman siz (çaresiz) bakakalırsınız! 

Biz ona sizden daha yakınızdır, fakat görmezsiniz. 

Eğer siz yaptıklarınızın sonucunu yaşamayacaksanız; 

Eğer sözünüzde sadıksanız, onu (ölümü) geri çevirsenize 

(Sünnetullâh yoksa yapın bunu)! 

(Herkes ölümü tadacaktır) lâkin mukarrebûndan (kurb ehli) ise; 

Ravh (Rahmânî tecelli ile yaşam), Reyhan (Esmâ tecellileri seyri) 

ve Nimetler Cenneti vardır. 

Eğer Ashab-ı yemîn’den ise; 

(Eğer öyle ise): “Ashab-ı yemîn’den senin için bir Selâm var” 

(denilir). 

Eğer (o can) sapık inançlı (hakikati) yalanlayıcılardansa; 

(İşte ona) başından aşağı kaynar sular dökülür! 

Cahîm’in (yakıcı şartlar) ateşine maruz kalır! 

Muhakkak ki bu Hakk-el Yakîn’dir (bilfiil yaşanacak gerçek)! 

Öyleyse tespih et ismi Aziym Rab olan namına! 
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Fetih Suresi 

 

Bu surede muhteşem esrarlı bir suredir. İçinde çok derin manaları 

barındırır. Eskiden, savaşlardan önce ve savaş sırasında okunurmuş 

galibiyet için. E, biz de “borçtan kurtulma” savaşındaysak, ben de bu 

sureyi her gün en azından bir kere okumalıyım diye düşündüğümü 

hatırlıyorum.  

 

İnsanı, manevi olarak da çok güçlendiren bir suredir. Senin borçtan 

kurtulma savaşında en büyük silahın olacak inşaallah. Şimdi bu sure 

ile ilgili bazı faziletleri ve hadisleri paylaşmak isterim. 

 

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: 

 

“Fetih sûresini okuyan kimse, Hudeybiye ağacının altında bana bîât 

eden kimse gibi sevâb alır.” 

 

“Ramazanın birinci gecesi kim namazda, Fetih sûresini okursa, Allahü 

teâlâ o kimseyi bütün sene korur.” 

“Kim Fetih sûresini okursa, sanki Mekke’nin fethinde Resûlullah ile 

berâber bulunmuş gibidir.” 

 

“Bu gece bana bir sûre indirildi ki, o bana dünya ve içindekilerden 

daha sevimlidir. Bu sûre “İnnâ fetahnâ”dır.” 

 

İmâm-ı Sa’lebi buyurdu ki: 

 

“Sûre-i Feth’i okuyanların, meleklerin tesbîhlerinden ve zikirlerinden 

nasîbi vardır.” 

 

Şimdi de bu surenin faziletlerine dair bazı evliyaullahın aktardıklarına 

bakalım.  

 

Fetih suresini her gün okuyan kimseye Cenabı Hak rızk kapılarını 

genişletir. 
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Zayıf kimse bu sureyi çokça okursa güçlenir. Sıkıntıda olan okursa, 

Allah onun işlerini kolaylaştırır. Borçlu olan bol bol okursa, borcunu 

ödeme imkanına kavuşur. 

 

Ramazan ayının başında, bir kimse Fetih suresini üst üste üç defa 

okursa, Allah o kulunun rızkını gelecek sene aynı güne kadar bol bol 

ihsan eder. 

 

Fetih Suresi Arapça 
 

“Eûzü Billâhi mineş şeytânir raciym” 

“B”ismillâhir Rahmânir Rahıym 
 

(1) İnnâ fetahnâ leke fethan mubiynâ; (2) Liyağfire lekellahu mâ 

tekaddeme min zenbike ve mâ teahhare ve yütimme nı’meteHÛ 

aleyke ve yehdiyeke sıraten müstekıyma; (3) Ve yensurekellâhu 

nasren Aziyza; (4) HÛvelleziy enzeles sekiynete fiy kulûbil 

mu’miniyne liyezdâdû iymânen me’a iymânihim * ve lillâhi cünûdüs 

Semâvâti vel’Ard * ve kânAllâhu Aliymen Hakiyma; (5) Liyüdhılel 

mu’miniyne velmu’minati cennatin tecriy min tahtihel’enharü 

halidiyne fiyha ve yükeffire anhüm seyyiatihim ve kâne zâlike 

indAllâhi fevzen azıyma; (6) Ve yu’azzibel münafikıyne 

velmünafikati velmüşrikiyne velmüşrikâtiz zanniyne billâhi 

zannessev’ * aleyhim dairetüssev” *ve ğadıbAllâhû aleyhim ve 

leanehüm ve e’adde lehüm cehennem * ve saet masıyra; (7) Ve lillâhi 

cünudüs Semâvati vel’Ard * ve kânAllâhu Aziyzen Hakiyma; (8) İnna 

erselnake şahiden ve mübeşşiran ve neziyra; (9) Litu’minu billâhi ve 

RasûliHİ ve tuazziruhu ve tüvekkıruh* ve tüsebbihuHÛ bükreten ve 

asıyla; (10) İnnelleziyne yübayi’ûneke innema yübayi’ûnAllâh* 

yedullahi fevka eydiyhim* femen nekese feinnema yenküsü alâ nefsih 

* ve men evfa Bima ahede aleyhullahe feseyu’tiyhi ecren azıyma; (11) 

Seyekulü lekel muhallefune minel’arabi şeğeletna emvalüna ve ehluna 

festağfir lena* yekulune Bielsinetihim ma leyse fiy kulubihim* kul 

femen yemlikü leküm minAllâhi şey’en in erade Biküm darren ev 
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erade Biküm nef’a * bel kânAllâhu Bima tamelune Habiyra; (12) Bel 

zanentüm en len yenkaliber Rasûlü velmu’minune ila ehliyhim ebeden 

ve züyyine zâlike fiy kulubiküm ve zanentüm zannessev’ * ve küntüm 

kavmen bûra; (13) Ve men lem yu’min billâhi ve RasûliHİ feinna 

a’tedna zilkâfiriyne sa’ıyra; (14) Ve lillâhi Mülküs Semâvati vel’Ard 

* yağfiru limen yeşau ve yu’azzibu men yeşa’ * ve kânAllâhu Ğafûren 

Rahıyma; (15) Seyekulül muhallefune izentalaktüm ilâ meğanime 

lite’huzuha zeruna nettebi’küm * yüriydune en yübeddilu kelamAllâh 

* kul len tettebi’ûna kezâliküm kalAllâhu min kabl * feseyekulune bel 

tahsüdunena * bel kânu lâ yefkahune illâ kaliylâ; (16) Kul 

lilmuhallefiyne minel a’rabi setüd’avne ilâ kavmin uliy be’sin 

şediydin tukatilunehüm ev yüslimun * fein tutıy’u yü’tikümullâhu 

ecren hasena * ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü 

yu’azzibküm azâben eliyma; (17) Leyse alel’ama harecün ve lâ 

alel’areci harecün ve lâ alelmeriydı harec * ve men yutı’ıllâhe ve 

RasûleHU yüdhılhü cennatin tecriy min tahtihel’enhar * ve men 

yetevelle yu’azzibhü azâben eliyma; (18) Lekad radıyAllâhû 

anilmu’miniyne iz yubayi’ûneke tahteşşecereti fe’alime ma fiy 

kulubihim feenzelessekiynete aleyhim ve esâbehüm fethan kariyba; 

(19) Ve meğanime kesiyreten ye’huzûneha * ve kânAllâhû Aziyzen 

Hakiyma; (20) Veadekümullâhû meğanime kesiyreten te’huzûneha 

fe’accele leküm hazihi ve keffe eydiyenNasi anküm * ve litekûne 

ayeten lilmu’miniyne ve yehdiyeküm sıratan müstekıyma; (21) Ve 

uhra lem takdiru aleyha kad ehatAllâhu Biha ve kânAllâhû alâ külli 

şey’in Kadiyra; (22) Ve lev katelekümülleziyne keferu levellevül 

edbare sümme lâ yecidune Veliyyen ve lâ Nasıyra; (23) 

SünnetAllâhilletiy kad halet min kabl * ve len tecide lisünnetillâhi 

tebdiyla; (24) Ve HÛ velleziy keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm 

anhüm Bibatni Mekkete min ba’di en azfereküm aleyhim * ve 

kânAllâhû Bima ta’melune Basıyra; (25) Hümülleziyne keferu ve 

sadduküm anilMescidil Harâmi velhedye ma’kûfen en yeblüğa 

mahılleh * velevlâ ricalun mu’minune ve nisaün mu’minatün lem 

ta’lemuhüm en tetaûhüm fetusı ybeküm minhüm me’arretün Biğayri 

ılm* liyüdhılAllâhu fiy rahmetiHİ men yeşa’ * lev tezeyyelu 

leazzebnelleziyne keferu minhüm azâben eliyma; (26) İz 
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ce’alelleziyne keferu fiy kulubihimül hamiyyete hamiyyetel 

cahiliyyeti feenzelAllâhu sekiynetehu alâ RasûliHİ ve alelmu’miniyne 

ve elzemehüm kelimetet takvâ ve kânû ehakka Biha ve ehleha * ve 

kânAllâhu Bikülli şey’in Aliyma; (27) Lekad sadekAllâhû 

RasûleHÛrrü’ya bilHakk * letedhulünnelMescidel Harâme inşaAllâhû 

aminiyne muhallikıyne ruûseküm ve mukassıriyne lâ tehâfun * fe 

‘alime ma lem ta’lemu fece’ale min duni zâlike fethan kariyba; (28) 

HÛvelleziy ersele RasûleHU bilhüda ve diynil Hakkı liyuzhirehu 

aleddiyni küllih * ve kefa billahi şehiyda; (29) Muhammedün 

Rasûlullâh * velleziyne me’ahu eşiddâu alelküffari ruhamâu 

beynehüm terahüm rükke’an sücceden yebteğune fadlen minAllâhi ve 

rıdvana * siymahüm fiy vücuhihim min eserissücudi zâlike 

meselühüm fiytTevrati, ve meselühüm fiyl’İnciyli kezer’ın ahrece 

şat’ehu feâzerehu festağleza festeva alâ sukıhi yu’cibüzzürra’a 

liyeğıyza Bihimülküffar * veadAllâhulleziyne amenû ve amilussalihati 

minhüm mağfireten ve ecren aziyma. 

 

Anlamı: 

 

1. Kesinlikle sana öyle bir fetih (görüş açıklığı) verdik ki, (o) Feth-i 

Mubiyn’dir (apaçık açık hakikati sistemi müşahede)! 

 

2. Bu yüzden Allâh, senin geçmiş ve (fethe rağmen oluşacak) gelecek 

tüm zenbini (bedenselliğinin doğal getirisi perdeliliklerini) mağfiret 

eder (örter) ve sana olan nimetini tamamlar; seni, hakikatini yaşama 

yolunda yürütür! 

 

3. Allâh seni benzersiz, karşı konulmaz bir zafere erdirir! 

 

4. İmanlarının kat kat artması için, iman edenlerin kalplerine sekine 

(sükûn, güven duygusu) inzâl eden “HÛ”dur! Semâlar ve arzın 

orduları Allâh içindir! Allâh Aliym’dir, Hakiym’dir. 

 

5. İmanlı erkek ve kadınları, içinde ebedî kalacakları, altlarından 

ırmaklar akan cennetlere sokması, onlardan kötülüklerini silmesi 
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içindir... İşte bu Allâh indînde azîm kurtuluştur! 

 

6. Bir de Esmâ’sıyla hakikatleri olan Allâh hakkında su-i zanda 

bulunan (O’nu tanrı gibi düşünen) münafık (ikiyüzlü) erkek ve 

kadınlara, şirk koşan erkek ve kadınlara azabı yaşatması içindir! 

Zanları yüzünden devranın belâsı başlarında patlasın! Allâh onlara 

gazap etmiş, onları lânetlemiş (inkârları sonucu hakikati yaşamaktan 

uzaklaştırmış); onlar için cehennem hazırlamıştır! Ne kötü dönüş 

yeridir! 

 

7. Semâlar ve arzın orduları (kuvveleri) Allâh’ındır... Allâh Aziyz’dir, 

Hakiym’dir. 

 

8. Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak irsâl ettik! 

 

9. Artık varlığınızın Esmâ’sıyla hakikati olan Allâh’a ve Rasûlüne 

iman edip; O’na yardımcı olasınız, O’nu yüce bilip saygı gösteresiniz 

ve sabah akşam O’nu tespih edesiniz. 

 

10. Gerçektir ki (Rasûlüm) sana biat edenler (el tutuşup bağlılık sözü 

verenler) Allâh’a biat etmişlerdir ve Allâh’ın EL’i onların elleri 

üzerindedir (Biat edenlerin elleri üstünde Allâh’ın eli tedbir eder)! 

Kim sözünü bozarsa sadece kendi nefsi aleyhine bozmuş olur; kim 

Allâh ahdinde bağlılık gösterirse, ona da büyük ecir verir! 

 

11. Bedevîlerden geri bırakılanlar: “Bizi mallarımız ve çoluk 

çocuğumuz meşgûl etti; bizim için mağfiret dile” diyecekler... Onlar 

gerçekte, öyle düşünmediklerini dillendiriyorlar! De ki: “Sizde bir 

zarar açığa çıkarmayı irade ederse ya da sizde bir fayda oluşturmayı 

irade ederse; kim Allâh’ın istediğine karşı koyabilir?”... Hayır, Allâh 

yaptıklarınızdan (yaratanı olarak) haberdardır. 

 

12. Aslında siz Rasûl ve iman edenlerin, ailelerine asla geri 

dönmeyeceklerini zannettiniz! Bu fikir bilincinize güzel göründü de, 

böylece kötü zanda bulundunuz; helâkı hak etmiş bir topluluk 
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oldunuz! 

 

13. Kim varlığının Esmâ’sıyla hakikati olan Allâh’a ve Rasûlüne iman 

etmezse, bilsin ki hakikat bilgisini inkâr edenler için saîri (alevli bir 

ateşi - radyasyon dalgaları) hazırlamışızdır. 

 

14. Semâlar ve arzın mülkü Allâh içindir! Dilediğini mağfiret eder 

(suçlu hâlini örter); dilediğini azaplandırır (bedenselliğinin getirisine 

terk eder)! Allâh Ğafûr’dur, Rahıym’dir. 

 

15. Bu geri bırakılanlar, ganimetleri almak için gittiğinizde: “Bırakın 

biz de sizinle gelelim” derler. Onlar, Allâh kelâmını (sözünü) 

değiştirmek istiyorlar! De ki: “Siz bize asla uyamazsınız; daha önce 

Allâh böyle buyurdu (hükmetti)”... Bu kez şöyle derler: “Hayır, bizi 

kıskanıyorsunuz”... Bilakis onlar, anlayışı kıt kimselerdir! 

 

16. Bedevîlerden o geri bırakılanlara de ki: “Siz son derece güçlü, 

cengâver bir toplulukla savaşa davet olunacaksınız... Onlarla 

savaşırsınız yahut onlar İslâm olurlar. Eğer itaat ederseniz Allâh size 

güzel bir ecir verir... Fakat daha önce yüz çevirdiğiniz gibi gene 

döneklik yaparsanız, sizi feci bir azap ile azaplandırır.” 

 

17. Köre, topala ve hasta olana zorlama yoktur! Kim itaat ederse Allâh 

ve Rasûlüne, onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar... Kim de 

yüz çevirirse (Allâh) onu feci bir azapla azaplandırır. 

 

18. Andolsun ki Allâh, o ağacın altında sana biat ettiklerinde iman 

edenlerden razı oldu, onların kalplerinde olanı bildi de, üzerlerine 

sekine (huzur) inzâl etti ve kendilerine feth-i kariyb (yakîn açıklığı) 

verdi. 

 

19. Onları, alacakları birçok ganimetlere de nail etti... Allâh Aziyz’dir, 

Hakiym’dir. 

 

20. Allâh, size elde edeceğiniz birçok ganimetler vadetmiştir... Bunu 
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da size pek çabuk verdi ve insanların ellerini sizden vazgeçirdi ki, bu 

iman edenler için bir işaret olsun ve sizi sıratı müstakime hidâyet 

etsin. 

 

21. Henüz onlara gücünüzün yetmediği daha başka şeyler de vadetti 

ki, onları Allâh (içten ve dıştan) ihâta etmiştir. (Zaten) Allâh her şeye 

Kaadir’dir. 

 

22. Eğer hakikat bilgisini inkâr edenler sizinle savaşsalardı, elbette 

arkalarını dönüp kaçacaklardı... Sonra da hiçbir velî (koruyucu) ve 

yardımcı bulamazlardı. 

 

23. Bu süregelen Sünnetullâh’tır! Sünnetullâh’ta asla değişme 

bulamazsın! 

 

24. Sizi onlara muzaffer kıldıktan sonra Mekke’nin göbeğinde, onların 

ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan uzak tutan “HÛ”dur! Allâh 

yaptıklarınızı (yaratanı olarak) Basıyr’dir. 

 

25. Onlar o kimselerdir ki; hakikat bilgisini inkâr ederler, sizi Mescid-

i Haram’dan alıkoydular, bekletilen hedy kurbanlarının yerlerine 

ulaşmasına mâni oldular... Şayet orada (onların arasında) kendilerini 

henüz bilmediğiniz için çiğneyip ezeceğiniz ve bu bilmeyerek yapılan 

iş yüzünden üzüleceğiniz iman eden erkekler ve iman eden kadınlar 

olmasaydı (Allâh savaşı önlemezdi)...  

 

Dilediğini rahmetine sokmak içindi bu... Eğer birbirlerinden (iman 

edenlerle - kâfirler) ayrılmış olsalardı, onlardan inkâra sapanları 

elbette elim bir azap ile azaplandırırdık. (Sâlihlerin bulundukları yere 

gazabı ilâhî inmez)... (8.Enfâl: 33 ve 29.Ankebût: 32) 

 

26. O zaman hakikat bilgisini inkâr edenler, kalplerine hamiyeti 

(köylülük - cahillik gururu), cehalet tutuculuğunu (yeniye kapalılık) 

yerleştirmişlerdi... Allâh, Rasûlüne ve iman edenlere sekine inzâl etti 

ve onları kelime-i takva (lâ ilâhe illAllâh) anlayışında sâbitledi... 
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Onlar bu sözü bizâtihi yaşayarak hak etmiş ve ehil kimselerdi... Allâh 

her şeyi Aliym’dir. 

 

27. Andolsun ki Allâh, Rasûlüne rüyasını Hak olarak doğruladı... 

İnşâAllâh, (kiminiz) kafalarınızı tıraş etmiş ve (kiminiz saçlarınızı) 

kısaltmış olarak, güven içinde Mescid-i Haram’a kesinlikle 

gireceksiniz! (Allâh) bilmediğinizi bilerek size bundan önce feth-i 

kariyb (yakınlık {kurb} fethi) müyesser kıldı. 

 

28. O, Rasûlünü, hakikatin dillenişi olarak (bil-HÜDA) ve Hak Din 

(Esmâ’nın açığa çıkışı sistemi ve düzeni olan Sünnetullâh realitesi 

anlayışı) ile irsâl etti ki, O’nu tüm din anlayışlarına üstün kılsın! 

(Varlıklarında) Şehiyd olarak Allâh yeter. 

29. MUHAMMED, Rasûlullâh’tır! O’nunla beraber bulunanlar, 

küffara (gerçeği reddedenlere) karşı sert, kendi aralarında çok 

merhametlidirler... Onları rükû eder (varlıkta her an tedbir edenin 

Allâh Esmâ’sı olduğunu müşahedesinin haşyeti, tâzimi içinde), secde 

eder (varlığın yalnızca Esmâ özelliklerinden ibaret olarak kendilerine 

özgü bağımsız vücutları olmadığının müşahedesiyle “yok”luklarını 

hisseder) ve Allâh’tan fazl (lütfu - Esmâ kuvvelerinin farkındalığı) ve 

RIDVAN (Hakikatinin farkındalığıyla bunun sonuçlarını kuvveden 

fiile çıkarma özelliği) ister hâlde görürsün...  

 

Sîmalarına gelince, vechlerinde (şuurlarında “yok”luklarının idrakı 

olan) secde eseri vardır! Bu onların Tevrat’taki (nefse dönük 

hükümler) misal yollu anlatımlarıdır...  

 

İncil’deki (teşbihî) temsillerine gelince: Bir ekin ki filizini yarıp 

çıkarmış, sonra onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış da gövdesi üzerine 

doğrulmuştur; ekincilerin hoşuna gider. Böyle yapar ki, onlarla 

(Esmâ’sıyla açığa çıkardığı) küffarı (gerçeği reddedenleri) 

öfkelendirsin! Allâh onlardan iman edip bunun gereğini uygulayanlara 

mağfiret ve çok büyük karşılığını yaşatmayı vadetmiştir. 
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“Muhakkak ki, Allah can boğaza gelmeden, kulun 

duasını kabul eder.” 
 

Hz. Muhammed (S.A.V.) 

 

 

 

 

 

 

“Sevgiye ve duaya kimse zorlanamaz.” 

 

La Rocbefoucauld 
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Bölüm 9 

 

Kitabı Toparlamaca 

 
Güzel bir macera oldu. Umarım bu kitabı rahat ve kolay bir şekilde 

okudun. Daha önce de söylediğim gibi, bu kitaptaki bilgiler benim 

yeni buluşlarım değil, ben sadece senin bulunduğun yerde bulunmuş, 

çaresiz bir şekilde borçlarımdan kurtulmak için yeni bilgiler ararken, 

bu kitapta paylaştığım bilgilere rastlamış ve bunları kendi hayatıma 

uygulayarak borçlarımdan kurtulmuş bir garip yazarım.  

 

Bu bilgileri seninle paylaşmak istedim çünkü borçlu bir insanın 

hayatının nasıl bir cehennem olduğunu biliyorum. Borcun 

pençesinden kurtulmanın ne kadar zor olabileceğini biliyorum. 

İstedim ki, bir daha kimse borç yüzünden yaşadıkları acıları 

yaşamasın. Şöyle bir toparlarsak bu kitapta neler paylaştığımı, bir nevi 

özet olarak kullanılabilir. 

 

İlk bölümde, kendi hayatımdan örneklerle nasıl ve neden borçlu 

yaşadığımı anlattım. Borçlu yaşamanın doğal bir şey gibi olduğunu ve 

sanki borcun hayatımızda olmazsa olmazmış bir durum gibi 

algılatıldığından bahsettik.  

 

Maddiyatı hiç önemsemememden dolayı, manevi olarak da 

büyüyemediğimden ve insanın hem manevi olarak büyürken aynı 

zamanda maddi olarak büyümesinin güçlenmesinin kötü bir şey 

olmayacağını anlamamdan dem vurduk. 

 

Borçlu olmanın, gelir düzeyi tanımadığını, birçok zengin bildiğimiz 

kişinin de borç içinde stresli hayatları olduğunu gördük. 
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Borçlu olmanın kendimize verdiğimiz değerle ne kadarla ilişkili 

olduğunu anlarken, dünyanın aslında kötüye değil, Allah’ın istediği 

yönde olması gerektiği gibi iyiye gittiğini keşfettik. Böyle bir dünya 

algısının bizim yaşamımızı da değerli kılacağını anladık. 

 

Kendi kendimizi sabotaj konusunun, gizliden gizliye kendimizden 

nefret etmemiz olduğunu anlarken, “anti-ben”inimizin sesini kısmayı 

öğrendik.  

 

Alıştığımız şeyleri yaparak borçlu kalmaya devam edeceğimizi, 

borçsuz bir yaşam için planlar kurarken, hem çevresel faktörlerin hem 

de anti-ben’imizin bizi nasıl durdurmaya çalışacağını bir kez daha 

gördük. Başarılı olmaktan, borçsuz kalmaktan korkabileceğimizi 

keşfettik ve bununla nasıl başa çıkabileceğimizi öğrendik. 

 

Sonrasında ikinci bölümde, borçlarımızın kontrolünü elimize almanın 

önemini, eğer borçlarımızdan kurtulacaksak gerçeklerle yüzleşmenin 

vaktinin geldiğini anladık. Zaman çizelgesi çıkartarak, borçlarımızı 

sıfırlayacağımız kaba bir tarih belirledik ve plan yaptık. Net değer 

konusunu öğrenirken, bunun manevi değerimizle bir ilgisi olmadığını 

anladık.  

 

Başarısızlık diye bir şey olmadığını, başarıya giden yolda sadece 

tanışmamız gereken zorluklar olabileceğini ve her zorluğun bizi 

başarıya götüren bir merdiven olduğunu hissettik. Ve sonunda, tüm 

hayatımızda olanların sorumluluğunu alarak, kontrolün artık 

bankalarda değil bizde olduğuna karar verdik seninle. 

 

Eğlenceli olduğunu düşündüğüm üçüncü bölümde, Zengin Baba ve 

Fakir Baba’dan bahsettik. Kiyosaki’nin öğütlerine kulak verdik 

beraber. Borçsuz olmanın gelirle bir ilgisi olmadığını, işin 

harcamalarımızı kontrol etmek olduğunu bir kez daha aklımıza 

kazıdık. 
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Tony Robbins’le beraber 2000 dolarlık seminere katıldık ve 

öğrendiğimiz muhteşem bilgi için ona teşekkür ettik. 

 

“Kazandığından az harca.” 

 

Babil’in en zengin adamını bizim Temel yaptık ve “önce kendine 

öde” prensibini Temel’in ağzından duyduk.  

 

Dördüncü bölümde, ne kadar mantıksız gözükürse gözüksün Karate 

Kid misali, bahsettiğim teknikleri deneyeceğimize ve bu tekniklerle 

borçlarımızdan kurtulacağımıza ant içtik. 

 

Kavanoz yöntemi ile birçok kavanoza sahip olurken, Latte (Ivır Zıvır) 

etkisi tekniği ile eşimizle tartışmadan yeni ıvır zıvır alımına son 

verdik. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin faydalarından bahsederken, 

geleceği güven içinde hisseden bir bilinçaltının insanı nasıl motive 

edeceğini tekrarladık.  

 

Finansal Özgürlük Kumbarası yaratarak kendimize tamamen özgür 

olacağımız bir miktar belirledik ve bunun bizi motive etmesine izin 

verdik. 

 

Sonrasında, her ne kadar örnekler vermekten kaçınsam da ülkemizde 

göz ardı edilmiş Pasif Gelir konusunu paylaşırken, naçizane birkaç 

öneride bulundum. 

 

99 Pratik borçtan kurtulma önerisinde bulunduğum beşinci bölüme 

belki sende yeni ekler yaptın! 

 

Bölümler ilerledikçe işin biraz da mistik gibi gözüken yanlarıyla 

tanıştık, bilimin bu konuları yeni keşfediyor olduğunu bilerek. Altıncı 

bölümde, batı dünyasından doğrulama ve olumlama dediğimiz, pozitif 
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enerjimizi ve mutluluğumuzu artırıcı çeşitli olumlamaları her gün en 

az bir kere tekrar ettik birlikte.  

 

Söylediğimiz her cümlenin, beynimizde yeni nöron ağları oluşturarak 

davranışlarımıza ve alışkanlıklarımıza etki edeceğini, böylece de 

borçsuz ve refah dolu bir hayata gideceğini keşfettik. 

 

Kitabın sonlarına yaklaştıkça, işin özüne doğru mistik bir yolculuğa 

çıktık birlikte. Şükretmenin, bağış yapmanın, dua etmenin ve ister 

namaz olsun ister meditasyon kafamızı dinleyerek, beynimizi borçsuz 

bir hayata nasıl programlayacağımızı bir kez daha keşfettik. 

 

Ve sekizinci bölümde, borçtan kurtulma yolculuğumda öğrendiğim en 

büyük sırları seninle paylaştım. Borçtan kurtulmak ve maddi manevi 

refah bir hayat sürmekle ilgili, belki de senin zaten bildiğin tüm 

duaları, seninle bir kez daha paylaşarak bu güzel macerayı şimdilik 

noktaladık. 

 

Umarım, bu kitap seni borçlarından kurtulmaya ve 

hayalini kurduğun, hem maddi hem manevi refah dolu 

bir hayata yakınlaştırmaya güzel bir vesile olacak. 

 

Allah’a emanet ol. VE BORÇTAN KURTUL ALLAH AŞKINA! 

 

Allah’ın Fakir Kulu Ayhan Özden 

 

 

 

 

 

 



Borçtan Kurtul Allah Aşkına! 

 

188 

 

Motivasyon Sözleri 

 

"Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil hazmettiklerimizdir, bizi zengin 

yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir; bizi bilgili 

yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir." 

 

Francis Bacon 

 

İnsanların değeri, düşüp kalktığı ve beraber yaşadığı insanlardan 

anlaşılır. 

 

Hz. Ali (r.a.) 

 

Önemli şeyler bir anda yapılamaz, ufak şeylerin bir araya 

getirilmesiyle oluşur. 

 

Vincent Van Gogh 

 

"Bugün yüzleşmediğiniz şeyler, daha sonra tekrar karşınıza çıkar, 

genellikle de başlangıçtaki şartlardan iki kat daha zor bir şekilde.” 

 

Elenaor Roosevelt 

 

Sen, değerinle ve düşüncenle iki âleme bedelsin. 

Ama ne yapayım ki kendi değerini bilmiyorsun. 

Kendini ucuza satma, çünkü değerin yüksektir. 

 

Mevlana 

 

Ne başarırsanız başarın, size yardım eden mutlaka vardır.  

 

Athea Gibson 
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Oğlum! Helalinden kazanarak fakirlikten kurtulmaya bak; çünkü fakir 

düşen kimse şu üç beladan kurtulamaz. 

1.Dini zayıflar, 2. Aklı zayıflar, 3.İnsani duygularını yitirir.  

Bu dertlerin en kötüsü üçüncüsüdür. Daha da kötüsü insanların onu 

hafife almalarıdır. 

Anonim 

 

Peygamber Efendimiz  (s.a.v) diyor ki, Muaz bin Abdullah babası ve 

amcasından rivayet edildi. Peygamberimiz (s.a.v) buyurdu ki; 

 

“Zenginlik hoştur, takva ile olursa zarar vermez.” 
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Yazar Hakkında 

 
Beni kitap boyunca tanıdın ama buraya kısaca kim olduğumu yazmam 

adettendir. Bu bölüme kendimi biraz daha iyi gösterecek şekilde 

başarılı olduğum şeyleri yazacaktım ama sonra daha doğru olanın 

başarısızlıklarımı anlatmak olduğuna karar verdim. 

 

33 yaşıma kadar 3 kere iş hayatında battım. İlk uzun metraj filmimi 

yaparken gücümün çok ötesinde harcamalar yaptım ve inanılmaz 

borcun altına girdim, film sinemalara çıkamadı.  

 

Aklıma gelen tam 9 büyük projeyi hayata geçiremedim ve birçoğu 

insanlık için güzel projelerdi. Yeterince üzerlerinde durmadım ve 

projeler rafa kalktı. 

 

Yurtdışında Uluslararası İşletme eğitimi almış olmama rağmen, 

hayatımın 19 senesini borçlu bir şekilde geçirdim. Bu durum hem 

kendime hem de çevremdeki insanlara zarar vermiş olabilir. Bu 

sebeple haliyle bu durumu da “başarılı” saymıyorum. 

 

Hayatımın son 13 senesini iri kemikli (şişman) olarak geçirdim. 

Önemli Not: Bu kitabı yazmayı bitirdiğim günlerde toplam 33 kilo 

vererek ideal kiloma ulaştım. 

 

Neyse bu durum sürüp gidebilir ama güzel olan şey şu; “başarısızlık 

olarak görülen bu durumların hepsinin aslında “ilerleme ve gelişme” 

olduğunu yol boyunca hep biliyordum. Bu sebeple olanları ya da 

kaderimmiş gibi gözüken birçok durumu tersine çevirmeyi Allah bana 

nasip etti, şükürler olsun.  

 

Şunu biliyorum ki bundan sonra sadece “gelişim ve değişim” olacak. 

Yeter ki isteyelim, yeter ki dua edelim. 

 

Sevgiler 

 

Allah’ın Fakir Kulu 

 

 

 

 



Borçtan Kurtul Allah Aşkına! 
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Notlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


