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YAZAR HAKKINDA

Rövşen Abdullaoğlu filo-
zof, doğubilimci ve psikolog-
dur. Azerbaycan Devlet İkti-
sat Üniversitesi’ni bitirdikten 
sonra çeşitli eğitim kurumla-
rında Arap ve Fars dillerinde 
teoloji, Arap edebiyatı, Doğu 
ve Batı felsefesi alanlarında 
eğitim aldı. Moskova’da Po-

zitif Teknolojiler ve Konsalting Enstitüsü Psikolojik Danış-
manlık bölümü mezunudur. Yazarın bugüne dek motivasyon 
psikolojisi, irfan, felsefe, teoloji ve roman türünde 26 kitabı 
yayımlandı.

Bu Şehirde Kimse Yok adlı psikolojik romanı 2016-2018 yıl-
larında Azerbaycan’da en çok okunan kitap olmuştur. Hâlen 
de en çok satan romanlar arasındadır. Raylara Yatan Adam 
isimli ikinci psikolojik romanının ilk baskısı sadece iki hafta-
da tükendi. 2018’de kaleme aldığı polisiye türündeki ilk romanı 
olan Abaddon ise ilk baskısının 3 saat içerisinde tükenmesiyle 
Azerbaycan’da yeni bir rekora imza attı. İnsan psikolojisinin en 
karanlık katmanlarına ışık tutan mistik örüntüsü ve sıra dışı 
kurgusuyla bu roman da okurların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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Motivasyon konulu kitaplarında yazar sadece hayatında tec-
rübe ettiği gerçekleri kaleme almaktadır. Bu kitapların binlerce 
insanın hayatını değiştirmesinin ve çok satanlar listesine gir-
mesinin sırrı da budur. Zor Olsa da Hayat Devam Ediyor, Arka-
daki Köprüleri Yakın, Her İnsan Hükümdardır, İsyan, Korkular 
ve zaman yönetimi konusunda yazılan Zamanı Nasıl Yiyelim 
adlı kitapları kuru nasihat çerçevesinden çıkarak hayatınızı 
gerçek bir biçimde değiştirme yöntemleri önermekte, zorluk-
lara farklı açıdan yaklaşma, saklı potansiyelinizi gerçekleştirme 
becerisi aşılamaktadır.

www.zorolsada.com.tr
#zorolsadahayatdevamediyor
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GIRIŞ

Sıkıntısız hayat yoktur. Herkesin kendine göre zorlukları, 
sorunları vardır. Zaman zaman sıkıntılar öyle bir raddeye gelir 
ki insanın yaşama sevincini, geleceğe dair arzu ve hayallerini 
tamamen yok eder. Bu durumdaki bir insana bazen küçücük 
de olsa yön göstermek, hayatını büsbütün değiştirmesine yar-
dımcı olabilir. Çok sayıda bilimsel çalışmanın, bu alandaki eği-
tim ve araştırmaların ürünü olan bu kitap, bahsettiğimiz hayati 
yönlendirmelerle dolu. Evet, hayat bütün zorluklarına rağmen 
devam ediyor.
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ÖNSÖZ

Bir süre önce başka bir kitap için çalışıyordum ve arkadaş-
larımla konuşma sırasında yakında yazmayı düşündüğüm ki-
tabın konusu açıldı. Onlara kitabın adını söyledim: Zor Olsa 
da Hayat Devam Ediyor. İçeriğini anlattığımda herkesin ilgisi-
ni çekti. Böyle bir kitaba çok ihtiyaç olduğunu söyleyerek beni 
önce onu yazmaya teşvik ettiler. Biraz düşününce arkadaşları-
ma hak verdim. Zor Olsa da Hayat Devam Ediyor kitabı bu şe-
kilde ortaya çıktı.

Zorluklar her birimizin hayatının ayrılmaz parçasıdır. Her-
kesin kendine göre sıkıntıları, sorunları vardır ve herkesin bu 
sıkıntılar karşısındaki tutumu farklıdır. Zaman zaman zor-
luklar insanı öyle bir raddeye getirir ki yaşama isteği, geleceğe 
dair arzu ve hayallerinde umutsuzluğa kapılır. Böyle durum-
larda hayat katlanılmaz olur. Bu yüzden sıkıntıların içyüzünü, 
özelliklerini, onlarla karşılaştığımızda nasıl davranacağımızı 
bilmek, bu sorunlara bakış açımızı doğru şekillendirmek çok 
önemlidir. Büyük bir sorun yaşayan insana bazen küçücük de 
olsa yön göstermek, hayatını büsbütün değiştirmesine yardımcı 
olabilir. Umarım bu kitap, böylesi sıkıntılarla boğuşanların yo-
lunu aydınlatır. Bu alandaki eğitimimin, uzun yıllara dayanan 
bilimsel çalışma ve araştırmaların ürünü olan bu eser, hayatın 
birçok alanında doğru yolu bulmanıza ışık tutacaktır; okuduk-
larınızı uygulamanız halinde, reçeteli ilaç kullanan hasta gibi 
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bir süre sonra manevi durumunuzun büyük ölçüde düzeldiği-
ni, sıkıntılar karşısındaki tutum ve davranışlarınızın tamamen 
değiştiğini göreceksiniz. Evet, hayat kolay değil ama her şeye 
rağmen devam ediyor.



-15-

BU KITAP NASIL OKUNMALI?

Bütün yazarlar, okurların onların kitabından azami ölçüde 
faydalanmasını ister. Okumayla ilgili bazı önerileri kaydetmek 
okur için yararlı olacaktır.

Kitaplar konusu, önemi, insan için ne ölçüde pratik olması 
gerektiği bakımından çeşitli şekillerde okunmalıdır. Bazı kitap-
ları sadece gözden geçirmek, bazılarını bir kere okumak yeter-
liyken bazılarının ise en az iki defa okunması önerilmektedir. 
Büyük düşünür ve psikologların talimatlarına göre, kitaptan 
maksimum yarar sağlamak için en az iki defa okunması gerekir. 
Her kitap ilk okumada %50-60 oranında algılanır. Bu durum 
uzun süreli hafızaya aktarılmadığından kısa sürede unutulur. 
Kitabı iki defa okumak, algılanma oranını artırmakla birlikte 
uzun süre hafızada kalmasını sağlar. Buradan hareketle, eliniz-
deki bu kitapla ilgili bazı pratik önerilerde bulunmak isterim:

1. Kitaptan tam olarak faydalanmayı düşünüyorsanız hiçbir 
ayrıntıyı kaçırmamak için en az iki kez okuyun.

2. Her başlığın altında pratik bilgiler verildiğinden bir ko-
nuyu bitirdikten sonra vardığınız sonuçları, sizin için daha 
yararlı olan bölümleri not alın. Bu notlar çok önemlidir:

• Konuyu ne derecede anladığınızı gösterir. Hiç not al-
madıysanız konuyu bir kez daha okuyun.
• Not almanın psikolojik faydaları da vardır; yazmak o 
konuyu belleğinize kaydetmenizi sağlar.
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• Bu konuları birer ders olarak öğrendiyseniz onları 
hayata uygulayabileceksiniz ve hafızanızda uzun süre 
kalacaktır.
• İstediğiniz zaman notlara göz atarak konuyu hızlı bir 
şekilde hatırlayabileceksiniz.

3. Okuyup bitirdikten sonra kitabı bir kenara koymayın, 
aksine başucu kitabı yapın. Bütün kitabı sık sık tekrar oku-
yamasanız da aldığınız notlara, konulardan yaptığınız alın-
tılara göz atmak gerekir. Çünkü bu konular hayat devam et-
tikçe güncelliğini korumaktadır. İnsanın hafızası iki çeşittir: 
bilimsel hafıza ve duygusal hafıza. Bilimsel hafıza insanın 
öğrendiği bilgilerle ilgilidir. Yaşadığımız duyguları da duy-
gusal hafızamız aracılığıyla hatırlarız. Okuduğumuz kitap-
tan sağladığımız bilgiler bilimsel hafızaya, okurken edindi-
ğimiz izlenimler, şevk ve istek ise duygusal hafızaya kayde-
dilir. Bilimsel hafıza duygusal hafızaya oranla daha kalıcıdır. 
Duygusal hafıza çabuk unutulduğuna göre taze kalması için 
sürekli yenilenmelidir. Siz bu kitaptan hem bilimsel hem de 
duygusal etki alacaksınız. Bilimsel yönlendirmeler, hayatta 
zorluklar karşısında doğru yönü seçmenize yardım ederken 
duygusal etkiler ise seçilen yön doğrultusunda hareket et-
menizde size istek ve güç verecektir.

4. Kitapta okuduğunuz konular ve başlıklardan faydalı bul-
duğunuz bölümleri yakınlarınıza da anlatın. Bu şekilde, bu 
kitaptan aldığınız bilgiler belleğinizde yer ederken başkala-
rına da faydalı olursunuz.
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Kahraman Olduğun İçin
Bu Dünyaya Geldin

“Siz tarihteki en büyük yarışı kazandınız.”
Augusto Quiroa

Bambaşka bir âlemde, insanların yeryüzüne inmeden önce 
yaşadıkları bir memleketin hükümdarı büyük bir yarışma dü-
zenlemiş. Bu karanlık âlemde milyonlarca küçük zerrecik ha-
lindeki varlığa da (geleceğin insanlarına) bu yarışmaya katıl-
maları teklif edilmiş. Bir zamanlar sen de bütün insanlar gibi 
o âlemde yaşadığına göre hükümdarın düzenlediği yarışmanın 
katılımcılarından birisin. Evet, doğru okudun. Sen de bu yarış-
maya katıldın. Kazananlara ödül olarak “hayat” verilecek. Ha-
yatı kazanmayı başaran dünyada yaşama hakkını elde edecek. 
Kaybedenler ise yok olmaya mahkûmlar. Bu yüzden sağ kal-
mak ve “hayat” kazanmak için galip gelmekten başka çaren yok.

Bu yarışmada hepsi birbirinden güçlü milyonlarca rakibin 
var, hepsi de senin gibi birinci olup “hayat” kazanmak istiyor. 
Bu, o âlemde düzenlenen en büyük yarışmadır. Çünkü dünya 
tarihinde yapılan hiçbir yarışmanın milyonlarca katılımcısı ol-
mamıştır. Diğer yandan bu yarışma en zor şartlarda yapılmak-
tadır. Kat etmen gereken mesafe binlerce kilometreyi kapsa-
makla birlikte yolunun üstünde aşman gereken yüksek dağlar, 
geçit vermeyen geniş ırmaklar bulunmakta. Üstelik bütün bu 
zorlukları yalnızca birkaç saatte aşman gerekiyor. Belirlenen 
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sürede hedefe varamaman mağlubiyetine ve nihayetinde yok 
olmana sebep olacak.

İşte, yarışma başlıyor... Bütün şartları hakkıyla yerine getirip 
yarışmanın galibi oluyorsun. Ödül olarak da dünyada yaşama 
hakkı kazanıyorsun. Demek ki dünyada yaşayan her insan bu ya-
rışmaya katılmış ve birinci olmuştur. Yoksa ona bu dünyada yaşa-
ma fırsatı verilmezdi. O da kendisi gibi bu yarışmaya katılan fakat 
mağlup olan milyonlarcası gibi anne rahminde yok olup giderdi.

Ejakülasyon1 sırasında yaklaşık 200-300 milyon sperm sal-
gılanır. Fakat içlerinden sadece on bini yumurta hücresine gi-
den rahim kanalına varmayı başarır. Bunlardan da sadece biri 
yumurta hücresine girerek “hayat” elde eder. Spermin yumurta 
hücresine kadar kat edeceği mesafe yaklaşık yirmi santimet-
redir. İlk bakışta bu mesafe o kadar da büyük görünmeyebi-
lir. Ama spermlerin mikroskobik boyutunu düşündüğümüzde 
bahsedilen mesafenin çok büyük olduğu anlaşılır. Anlattıkları-
mızın daha belirgin olması için karşılaştırmalı bir örnek vere-
lim: Şayet sperm, insan boyutunda olsaydı, yumurta hücresi-
ne kadar gideceği mesafe yaklaşık 13 bin kilometreye tekabül 
ederdi. Azerbaycan’dan Atlas Okyanusu’nun diğer kıyısındaki 
Arjantin’e kadar olan mesafenin 13 bin kilometre olduğunu dü-
şünürsek spermin kat etmesi gereken mesafenin uzunluğunu 
kısmen hayal edebiliriz.

Sen, kendin gibi milyonlarcasını geride bırakarak 
inançla ilerleyip hayatının en büyük ödülünü kazan-
dın. Bu başarı, sonuna kadar inançla, inatla, durma-
dan mücadele etmenin sonucudur. O halde şanssız ve 
başarısız değilsin!

1. Ejakülasyon: Sperm salgısı, boşalma


