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Ercan Kırdök
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YASASI

‘‘hayatınızı zenginleştirmek için 
gerçek bir rehber.’’
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TEŞEKKÜRLER

Bu kitaba büyük katkısı olan sevgili eşim Burcu Kırdök’e çok 
teşekkür ediyorum. Yaklaşık 12 yıllık birlikteliğimizde, her za-
man bana destek olmuş ve yaptığım her şeyde beni içtenlikle 
desteklemiştir. Şu an bu kitap sizlere ulaşabiliyorsa, bu başarı-
nın yarısı Burcu’ya aittir.

İçinde bulunduğu şartlara göğüs gererek beni bugünlere ge-
tiren, büyüten ve sevgisini hiçbir zaman eksik etmeyen anneme 
çok teşekkür ediyorum.

Hayatım boyunca, sevgisini hissettiğim tüm arkadaşlarıma, 
yakınlarıma ve yoldaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Son 
yıllarda, kişisel gelişim sayesinde tanıdığım tüm dostlarıma da 
teşekkür ediyorum.

Son olarak sevgili oğlum Uras Kırdök’e, hayatıma kattığı 
mutluluk için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
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BAŞLARKEN

Bu kitabı okuduğunuzda, diğer tüm kişisel gelişim kitapların-
dan çok daha farklı olduğunu ve bu kitap sayesinde zenginlik 
serüveninizin son noktasına geldiğinizi anlayacaksınız. Zira 
artık zenginlik düşüncesini gerçekliğe dönüştüren bir kitaba 
sahip olduğunuzu biliyor olacaksınız.

Bu kitap sayesinde fiziksel realitenizde gerçeklik deneyimi 
oluşturarak kendinizi doğrudan deneyimin içerisinde bulacak 
ve tüm inançlarınızı bu deneyimle kolayca değiştirebileceksiniz.

Bu kitaba sadık kaldığınızda hayatınız boyunca bir daha 
“Param yok!” demeyecek, hiçbir zaman kendinizi parasız his-
setmeyeceksiniz. Daima para içinde geçen bir hayatınız olacak. 
Bu hayat, her geçen gün sizi zenginliğe doğru taşıyacak.

Sakın bu kitabı diğer kitaplar gibi sadece bilgi hazinesi ola-
rak görmeyin. Bu kitap, zenginlik için bir rehberdir ve ancak 
uygulandığında sonuç alabilirsiniz.

Kitapta yer alan uygulamaları ve bilgileri hayatınıza tama-
men geçirdikten sonra açık bir şekilde “Artık çok zenginim!” 
diyebiliyorsanız ben ve kitabım amacımıza ulaşmışız demektir.
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1. BÖLÜM

UYANIŞ

Çocukluk yıllarım hemen herkesin yaşayabileceği sıradanlıkta 
anılarla dolu. Birçok güzel anım olsa da sayfalarca anlatılacak 
farklı deneyimlerim ve anılarım olmadı. Birçok insan gibi sı-
radan birisiydim, sıradan bir hayatım vardı ve sıradan şeylerle 
uğraşıyordum.

Eğitimim süresince hiçbir zaman okul hayatını sevmemiş-
tim ve bu yüzden de pek önemli başarılarım olmamıştı. Hat-
ta okul hayatımın büyük çoğunluğu, öğretmenlerle yaptığım 
anlaşmalar neticesinde (sınavlardan iyi not alacağımın sözünü 
vererek) okul dışında geçerdi. Aldığım notlar sınıf ortalaması-
nın biraz üzerinde olmasına rağmen beklentileri karşılayamaz-
dım; ama öğretmenlerim sınavlardaki gayretimin karşılığını 
hep vermişlerdi. Sonuç olarak liseyi Çukurova Endüstri Meslek 
Lisesi Elektronik Bölümü’nü okuyarak bitirdim ve üzerine de 
iki yıllık bir öğrenim ile Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulu Elektrik Bölümü’nü bitirerek mezun oldum. Böylece 
okul hayatım da son bulmuş oldu.

Okul yıllarıma dair en çok iz bırakan şey, bu hayatın okul-
lardan ibaret olmaması gerektiği düşüncesiydi. Geleceğimi-
zin, okullarda verilen notlara göre şekillenmesi, beni içsel ola-
rak derin bir kabullenememe duygusuna sürüklüyordu. Lise 



-14-

Ercan Kırdök // Zenginlik Yasası

yıllarımın sonlarına yaklaşırken bile çok farklı hesaplar yapar, 
çevreme bakarak, en iyi otomobillere sahip olanların veya en 
iyi evlerde yaşayanların ne iş yaptığını düşünürdüm.

Okul hayatı bize herkesin bildiği, devlet memurluğuna yö-
nelik sağlam bir gelecek vaat ederdi. Ama o yıllarda dahi gör-
düklerim, beni her şeyi sorgulamaya itti. Çevremde örneği pek 
yoktu ama televizyonlardan gördüğüm kadarıyla lüks yatlar, 
arabalar, villalar gibi pek çok şey, bir devlet memurunun asla 
sahip olamayacağı fiyatlardaydı ve her birinin de sahibi vardı. 
Hatta televizyonda gördüğüm bir kişi hem lüks bir uçağa hem 
de oldukça büyük ve gösterişli bir yata sahipti. Bu kişi, dünya-
nın en zengin insanı olmalı diye düşünmüştüm.

Bir devlet memurunun bunca şeye sahip olması çok zordu. 
Sanki böylesine mal varlığı içeren bir hayata sahip olmak için 
devlet memurluğundan farklı bir şeyler daha gerekiyordu. Bu 
kadarı dahi, zenginliğin başka şeylerden geldiğini anlamamı 
sağlamaya yetmişti.

Iş Hayatına Ilk Adım

Geçimini zar zor sağlayan bir ailede büyümenin etkisi ile okul 
hayatından sonra iş hayatına geçerken oldukça zorlandım. 
İçimdeki ses, “Bir yere bağlı olarak çalışmaktansa kendi işini kur 
ve kendi işinde ilerle” diyordu. Zira herhangi bir yerde çalışma 
fikri hem çok zengin olmamı sağlamayacaktı hem de tüm öz-
gürlüğüm elimden alınmış olacaktı. Bu yüzden de kendi işimi 
kurma düşüncesi oldukça ağır basıyordu. Maddi yetersizlik içe-
risinde bu atılımı yapmak oldukça zordu. Yine de isteğimin ağır 
basmasıyla ilk reklam ajansımı kurdum. Ajansta tek bir çalışan 
vardı, o da tabii ki bendim.
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Üniversite yıllarında tanıştığım ve hâlâ eşim olan Burcu da 
o zamanlar bana en büyük desteği sağlayanlardan biriydi. Bana 
her anlamda yardımcı olmak için elinden gelen gayretin daha 
fazlasını göstermeye çalışıyordu. Ancak henüz okuldan yeni 
mezun olmuş, yirmili yaşlarının başında, hiçbir tecrübesi ol-
madan bir işyeri açan ben, yalnızca bir yıl içinde, o zamanlar 
bana göre oldukça büyük bir borçla, iflas etmiştim.

İlk iş tecrübem kötü geçmesine rağmen içimdeki özgür ruh, 
herhangi bir şirkette çalışmamı engelliyordu. İnişli çıkışlı iş ha-
yatım devam ederken diğer yandan önce nişan yapıldı, sonra 
düğün... Burcu ile dünya evine girmiştim.

Kısa bir zaman sonra yeni bir işyeri açma girişiminde bu-
lundum ve bu defaki işyerim, diğerinden biraz farklıydı. Sadece 
internet siteleri üzerine işler yapıyordum. Kötü biten ilk girişi-
mimden edindiğim tecrübeler, bu yeni işyerinde oldukça işime 
yaramıştı. Uzun süre geçimimi sağladığım ve çok iyi paralar ka-
zandığım bu işyerinde de zamanla ilgili sıkıntılar yaşamaya baş-
lamıştım. Müşterilerim günden güne artarken sorumluluklarım 
ve harcadığım zaman da giderek artmaya başlamıştı. Hafta son-
ları dahi kendime ve eşime zaman ayıramaz duruma gelmiştim. 
Kendi işimin sahibiydim ama oranın bir çalışanı gibi hissedi-
yordum; üstelik her gün şirkette bulunmak zorundaydım.

Bir öğleden sonra işyerinde masamda otururken pence-
reden dışarı baktığımı hatırlıyorum. İçimde gittikçe büyüyen 
bir sıkıntı baş gösteriyordu. O günden sonra da gittiğim her 
yerde bu sıkıntıyı duydum. Nedenini biliyordum bunun; belli 
ki hayatımın o dört duvar arasında geçeceğini bir türlü kabul-
lenemiyordum.

İşte o sıralar, kişisel gelişim konusunda çok daha derin 
araştırmalar yapmaya başladım. Aslında üniversite hayatımın 
başlarında The Secret kitabı ile hayatımı değiştirme kararını 
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almıştım. Ancak o zamanki zihnim sürekli dış dünyayla o ka-
dar ilgiliydi ki kitapta anlatılanları nasıl ele aldığımı şimdi pek 
hatırlayamasam da bu konudaki bilgisizliğim ve yazılanlardan 
hiçbir şey öğrenmediğim ortadaydı.

Bir yandan işlerimi yürütüyor, diğer yandansa kişisel ge-
lişim kitapları okuyor ve kendimi geliştirmeye çalışıyordum. 
Bilmediğim ne çok şey olduğunu fark ettikçe araştırmaya ve 
öğrenmeye daha fazla yöneliyordum.

İş zamanından geri kalan vakitte eşimle sürekli kişisel geli-
şim üzerine konuşmalar yapıyorduk. İkimiz de çalıştığımız için 
o zamanki maddi durumumuz oldukça yeterliydi. Çok yüksek 
bir gelirimiz olmasa da birçok ihtiyacımızı karşılayabiliyor, 
ufak da olsa birikim yapabiliyorduk.

Sadece yaz aylarında kendimize bol bol zaman ayırarak ya-
pığımız birikimlerle Ege kıyılarında rotası belli olmayan yirmi 
günlük tatillere çıkıyorduk. Kendi şirketimin sahibi olduğum-
dan çıktığımız tatillere işimi de götürmek zorunda kalıyor-
dum. Kimi zaman bu tatillerde yersiz işlerle uğraşmaya mecbur 
kalınca büyük sıkıntılar yaşıyor, bunu eşime de hissettiriyor-
dum. Anlayacağınız hem bir keyif içindeydim hem de büyük 
bir keyifsizlik...

Yeni Bir Yol Arayışı

O yıllarda bana para kazandıran işyerim, sanki benim özel ka-
fesim gibiydi. Her sabah işe giderken bir çeşit hüzün duyuyor-
dum. Para kazandığım bir işim vardı, ancak kendimi bir türlü 
başarılı hissedemiyordum. İş peşinde koşarken hayatı kaçırıyor 
olma duygusu beni sarıp sarmalamıştı. Her geçen gün öm-
rümden biraz daha vakit azalıyor, bense günlerimi sadece para 
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kazanma derdiyle geçiriyor gibiydim. Şimdi işyerinde olmak 
yerine güzel bir manzara eşliğinde, eşimle harika bir zaman ge-
çirebilirdim diye düşünmeden edemiyordum.

Kendi işyeriniz olsa dahi işleri bir çırpıda bırakıp istediğiniz 
anda seyahatlere çıkma şansınız yok. Sizi bekleyen işler daima 
vardır ve herkesin işi acildir. Yani işlerinizi erteleme gibi bir 
lüksünüz maalesef olmuyor ve tüm işleri tek başınıza yürütüyor 
olmanız, daha büyük sorumluluklar yüklüyor.

Keyif ve keyifsizliği, sıkıntıyı ve rahatlığı bu yıllarda aynı 
anda yaşadığımı çok iyi hatırlıyorum. Kişisel gelişim kitapla-
rından edindiğim bilgilerle kendime, istediğim hayatı yaşama 
fırsatını tanımak istiyordum. Aslında tam olarak hayatın tadını 
çıkarmak istiyordum da denebilir.

Bu düşüncelere iyiden iyiye kapılıyor ve yaşadığım hayatı 
daha da çok sorgulamaya başlıyordum. Zihnim sürekli, yeter-
li zenginliği elde etmiş, bu yüzden de artık çalışmak zorun-
da olmayan kişilere takılıyordu. Bana göre o kişiler, hayatın 
tadını tam anlamıyla çıkarıyor ve istedikleri her şeye sahip 
olabiliyorlardı.

O kişiler, tabii ki birer devlet memuru değildi. Çoğu, yoksul 
bir geçmişten gelip büyük kazançlar elde etmişti; bunun karşılı-
ğını fazlasıyla aldıkları da apaçık ortadaydı. Tüm bu gördükle-
rim karşısında bir karar almalı, bunu da hayatımda uygulama-
lıydım. Kişisel gelişim kitaplarından edindiğim fikirle ya kendi 
işyerimde büyümeyi hedefleyip sadece patron olacaktım ya da 
farklı bir iş dalına geçiş yapacaktım.

Kendi işyerimi büyütme fikri cazip geldiği için ofisime yeni 
mobilya takımları alarak daha gösterişli bir ofis haline getirme-
ye çalıştım ve şirketimde çalışacak elemanlar almaya başladım. 
Her şey yolundaydı ama çalıştırmak üzere aldığım elemanlarla 
ilgili sıkıntı yaşıyordum. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışan 
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ben, gelen elemanların da en iyisini yapmalarını bekledim. Ta-
bii ki beklediğim gibi olmadı. Aldığım elemanların yaptığı işler 
içime sinmediği için onların işlerini de üstleniyordum. Bu sı-
rada da sürekli eleman ilanı yayınlıyor ve yeni kişileri deniyor-
dum. İş yüküm arttığı için daha sinirli ve agresif bir hal almaya 
başlamıştım. Bu yaşadıklarım, özel hayatıma da yansıyor ve bü-
yüyen işyerimin altında adeta eziliyordum.

Durumumu tekrar gözden geçirerek farklı bir işe geçiş yap-
maya karar verdim. Eğer çekim yasasını biliyorsam ve kişisel 
gelişim kitaplarından öğrendiğim kadarıyla, düşüncelerimi 
nasıl kullanmam gerektiğinin farkındaysam, yeni bir işe geçiş 
sürecinin zaten benim yararıma olacağını düşünmüştüm.

Aldığım yeni karar üzerine faaliyette olan işyerimi kapata-
rak hiç tecrübe etmediğim bir iş dalına geçiş yaptım. Bu geçiş 
sürecinde oldukça fazla para harcadım; hatta kendi şahsi ara-
bamı satarak bu işe sermaye olarak ekledim. Etrafımdan epey 
borç alarak sonunda istediğim gibi güzel bir restoran açtım.

Bu yeni işletmeyi açma sebebimse bir defa düzeni sağladık-
tan sonra işlerin kendi kendine yürüyeceğini zannetmemdi. 
Yani diğer işyerindeki gibi her şey bana bağlı kalmayacaktı ve 
böylece özgürlüğümü de sağlamış olacaktım.

Zor Zamanlarda Ayakta Kalmak

Hiçbir tecrübemin olmadığı bu sektörde ne kadar başarılı ola-
bilirdim ki? Hiç hesaplamadığım giderler ortaya çıkmaya baş-
lamıştı. Elimizde nakit para kalmadığı için her geçen gün daha 
fazla borçlanıyorduk. Ufak ufak yaptığımız işler, kendi gider-
lerini karşılamaya yetmiyordu. O sıralar sürekli hesaplar yapıp 
işin içinden nasıl çıkacağımı kara kara düşünüyordum.
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Gördüklerim karşısında hep pozitif düşünmeye çalışmak 
oldukça zordu. Sanki o deneyimi yaşarken kişisel gelişim konu-
sunda hiçbir şey bilmiyormuş gibiydim. Çok sürmedi; tam beş 
ay içerisinde o işyerini, büyük bir zararla kapatmak zorunda 
kaldık. Elimizdeki birikimler gitmişti, arabamız gitmişti ve üs-
tüne epeyce borçlanmıştık. Geçirdiğim bu döneme, hayatımın 
en zor günleri diyebilirim.

Kişisel gelişim kitaplarından edindiğim bilgiye göre negatif 
düşüncelere dalmak ya da olayları daha iç karartıcı hale getir-
mek, pek işime yarayacak bir şey değildi. Bunu bildiğim için 
iflastan hemen sonra tekrar gülmeye ve neşelenmeye devam 
ettim. Hatta çevremdekiler, bu denli rahat tavırlarıma ve ne-
şeli hallerime anlam veremiyorlardı. Onlara göre oturup dert-
lenmem ve her yerde sıkıntılarımdan bahsetmem gerekiyordu. 
Üzgün olmam beklenirken ben tam aksine, hep keyifli görünü-
yordum. Elbette bu keyif bildiğiniz mutluluk hali değildi ama 
o sıralar yaralarıma merhem olmuştu ya da ben öyle olmasını 
ummuştum.

Ne olursa olsun, eski şirketime geri dönerek sıradan bir ha-
yat kurmak istemiyordum. Kaybedeceğim bir şey kalmamıştı, 
zaten en dipte, büyük bir iflasın içindeydim. İşte bu iflasın ar-
dından, kendi kişisel gelişimim üzerine gerçekten çalışmaya ka-
rar verdim. Bu çalışmanın ne kadar süreceği konusunda hiçbir 
fikrim yoktu. Sadece bolluk bilincine geçmek ve yıllardır haya-
lini kurduğum hayata sahip olmak istiyordum.
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2. BÖLÜM

YENI BIR BEN

Hüsranla kapattığım ve ardında yüklü miktarda borç bırakan 
restorandan sonra tüm zamanımı kendime ayırmaya başladım. 
Kişisel gelişim üzerine kitaplar okuyor ve kendimi sürekli ge-
liştiriyordum. Hatta kitaplardan öğrendiğim bilgilerle yetinme-
yerek internetten farklı kaynaklar araştırıyor ve her geçen gün 
yeni bilgilerle tamamlanmayı bekliyordum. Kafama koymuş-
tum, bu konu hakkında ne varsa öğrenecek ve hayatımı sonuna 
dek istediğim şekilde yaşayacaktım.

Belli bir süre sonra geçirmiş olduğum bu üzücü iş haya-
tı sürecini bir fırsat olarak görmeye başladım. Sanki tüm bu 
yaşadıklarım, kişisel gelişim alanında daha rahat araştırma 
yapmama ve geleceğimi inşa etmeme fırsat sunuyordu. İş ha-
yatım boyunca tüm bunları yaşamamış olsaydım belki o an 
karşıma çıkan bilgileri asla elde edemeyecektim. Bu yüzden o 
sıralar, geçmişte yaşadıklarımdan ve sonuçlarından keyif aldı-
ğımı hatırlıyorum.

Kişisel gelişim ve kuantum düşünce tekniğiyle ilgili her şeyi 
en ince ayrıntısına kadar öğrenmeliydim; zira bunları bir defa 
öğrendiğinizde hayatınızın geri kalanını istediğiniz gibi yaşa-
yabilecek ve sizi özgürlüğe taşıyacak değerli bilgileri edinmiş 
oluyordunuz. Bu bilgilerle neler yapılamazdı ki? İstediğiniz şe-
hirde yaşayabilir, istediğiniz yiyecekleri tüketebilir, istediğiniz 


