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Ömür boyu macera, güzellik ve başarı için tavsiyeler

MAYE MUSK
Çevirmen : Cansu Varol





Bu kitabı, hayatımı en derinden etkileyen insanlara ithaf etmek 
istiyorum:

Bana, kız kardeşlerime ve tanıştığı her kadına başarılı olmamız 
için gerekli özgüveni aşılayan merhum annem, Wyn Haldeman’a...

Beş yıl boyunca, her gece sıkıntılarımı dinleyen ve binamın baca 
onarımı için girdiğim kooperatif davası boyunca beni cesaretlendi-
ren, şimdi aramızda olmayan kız kardeşim Lynne Haldeman’a...

Hayatım boyunca beni koruyan ve ayakları yere basan biri ol-
mamı sağlayan ikiz kız kardeşim Kaye’ye...

Yaptığım her şeyde bana saygı duyan ve destekleyen sevgili kızım 
Tosca, oğullarım Elon ve Kimbal’a...

Sorularıyla beni neşelendiren ve hep öğrenmeye devam etmemi 
sağlayan on bir torunuma...

Zor, güzel ve yeni zamanlarımda beni destekleyen geniş ailem, 
arkadaşlarım ve ekibime.
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GİRİŞ

DİKKATLİCE, TEHLİKELİ YAŞA

Bir plan yap, şansını dene

Bir uçağı ve keşfetme tutkusu olan bir ailede büyüdüm. Ebe-
veynim Kanada, Amerika, Afrika, Avrupa, Asya ve Avustralya’yı 
boydan boya, ne GPS’i ne de telsizi bulunan, keten branda kap-
lı küçük bir pervaneli uçakla gezerdi. Çocukken her kış bizi ka-
yıp şehri aramak üzere Kalahari Çölü’nde yolculuğa çıkarırlardı. 
Geriye dönüp bakınca idrak ediyorum ki beş çocukla çölün bir 
ucundan diğerine bir pusula, üç haftalık yiyecek ve su stokuyla 
geçmek oldukça tehlikeliydi. Ama annem ve babam gezilerimizi 
en ince ayrıntısına kadar planlardı. Ailemizin sloganı “Dikkatlice, 
tehlikeli yaşa” idi. Babam maceraya meraklıydı, ama beklenmeyen 
şeylere hazırlıklı olması gerektiğini de bilirdi. İşte bu yüzden, ben 
de her zaman meraklı ve keşfetmeye hevesliyim. Ve biliyorum ki 
hazırlıklı olduğum sürece risk alabilirim.

Afrikalıların, büyürken hep duyduğum bir deyimi var: “N boer 
maak’n plan.” Tam olarak şöyle çevrilir: “Bir çiftçi plan yapar.” Bu, 
Güney Afrika’da insanların sürekli dilindedir. Küçük ya da devasa 
fark etmez, ne zaman bir sorunu çözmemiz ve yön değiştirmemiz 
gerekse bu deyimi kullanırdık. Önünüzde ne tür bir engel olursa 
olsun, ele alın ve çözmenin başka bir yolunu bulun.
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Başta bu kitabın adının Mücadele Etmek ve Hayatta Kalmak 
olmasını istedim, ama bu kimsenin kulağına pek zorlu gelmeye-
cekti. Sizler bu kitabı okuduğunuzda benden daha az mücadele 
eder ve daha uzun hayatta kalırsınız umarım. Hayatımda sıklıkla 
bir şeylerin ters gittiği oldu ve her seferinde bir plan yapmam ge-
rekti. Bir kadın olarak bir şeyleri planlayabilirsiniz ama sonra bir 
kenara itilirsiniz ve yeni bir plan yapmanız gerekir. (Bu arada, bu 
erkeklerin de başına gelir.)

Hayatıma defalarca sıfırdan başladım ve yetişkinliğim boyun-
ca üç farklı ülkede, dokuz şehirde yaşadım. Benim yaptığım gibi 
sürekli yeniden başlamanızı tavsiye etmem ama zorunda kalırsa-
nız, ilerisini planlamanız gerekir. Eğer şansınızı denerseniz, daha 
heyecan dolu ve mutlu bir hayat yaşayabilirsiniz. Ben birçok risk 
aldım ve başlarda zorlandım ama özel ve profesyonel hayatımda 
başarıyı bulana kadar üsteledim. Hayatınızdaki her değişikliğin 
detaylarını planlamanıza gerek yok; bazen problemleri karşılaş-
tıkça da çözebilirsiniz. Tabii birçok farklı problemle karşılaşacak-
sınız. Ama tek yapmanız gereken, o ilk adımı planlamak.

Hayatın her bir köşesinde bir sürpriz bekliyor: Kendiniz, aile-
niz ve arkadaşlarınızla ilgilenmekten tutun da, muhteşem görün-
mek, hissetmek, başarılı bir kariyere sahip olmak ve maceracı bir 
hayat yaşamaya kadar. Hepsini tek seferde düşününce biraz fazla 
görünebilir. Ama önce ilk adımınızla başlar ve ardından bir son-
rakini atarsanız, her zaman ileri gidersiniz.

Kötü bir durumda kaldığımda, aşk romanları ve kişisel gelişim 
kitapları okudum. Bana umut verdiler. Belki benim paylaştığım 
deneyimler de sizlere umut verir.
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Benim yaşımda olmak muhteşem. Başarılı iki kariyerin keyfini 
çıkardım ve üç çocuk büyüttüm. On bir torunlu bir büyükanne-
yim. Ve şimdi, bir iyi yaşam konuşmacısı ve model olarak her za-
mankinden daha çok rağbet görüyorum. Hatta bu kitabı yazmam 
bile istendi! İşte bu yüzden diyorum ki yetmiş bir olmak harika! 
Her yeni güne heyecanla uyanıyorum.

Eğer olumlu bir tavrınız varsa ve bir plan yapar, şansınızı de-
nerseniz, Mars’a bile gidebilirsiniz.



BİRİNCİ BÖLÜM

Güzellik



BİR

YENİ SARIŞIN, GÜMÜŞ

Hayat hep daha iyiye gidiyor

Elli dokuz yaşından sonra, saçımı bıraktım ki aklaşsın. İki yıl 
sonra New York dergisinin kapağında hamile poz veriyordum. 
(Gerçekten hamile değildim tabii, ama oldukça ikna edici görü-
nüyordu.) Altmış yedimde, üçte birim yaşındaki kadınlarla birlik-
te, New York Moda Haftası’ndaki ilk defilemde yürüdüm. Altmış 
dokuzumda bir CoverGirl* oldum.

Düşünebiliyor musunuz? Benim asla aklıma gelmezdi. Saçımı 
kendi halinde kırlaşmaya bırakmanın bir süper model olmanın 
sırrı olacağını asla öngöremezdim. İlk kez on beş yaşındayken 
podyuma çıktım, on sekizime geldiğimde işimin biteceğini söy-
lediler. Bir model olarak bu kadar devam etmeyi hiç beklemiyor-
dum – hele de en parlak zamanlarımın yetmişlerim olacağı asla 
aklıma gelmezdi. Ama işte buradayım, elli altı yıl geçti ve daha 
yeni başlıyorum.

Kadınların yaş aldıkça yavaşlaması gerekmiyor. Ok gibi hızlı-
yım. Her şeyi keşfediyorum, eğleniyorum, her zamankinden çok 

* Maye Musk, ABD’de kurulan bir Amerikan kozmetik markası olan Maryland’in 
reklam yüzü olmuştur.
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çalışıyorum, çalıştığımdan emin olmak adına sosyal medyada da 
aktifim ve bundan büyük keyif alıyorum. Eğlendiğimden söz et-
miş miydim? Eğer erkeklerin yavaşlaması gerekmiyorsa, bizlerin 
de gerekmiyor. Yaşlanmanın sizi yavaşlatmasına ya da ilerleme-
nize engel olmasına izin vermeyin. İyi beslenerek, gülümseyerek, 
aktif, mutlu ve özgüvenli olarak kendinize en iyi şekilde bakın. 
Yaşlanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Tuhaf ama, yüzümdeki 
kırışıklıkları –ki altmışımdan sonra kalçalarım ve kollarımda da 
belirmeye başladılar– eğlenceli buluyorum. Sağlığım yerinde ol-
duğu için öyle mutluyum ki.

Modellik yapmaya onlu yaşlarımda Pretoria, Güney Afrika’da 
başladım; çünkü bir aile dostumuz, bir model okulu ve ajansı yö-
netiyordu. Adı Lettie’ydi ve kocasının tıpkı babamınki gibi bir 
uçağı vardı. Her pazar akşamı, ailemizle akşam yemeği yerlerdi. 
Lettie çok güzel ve zarifti, öyle dingin bir özgüveni vardı ki sizden 
bir şey isterse o şeyi yapmak isterdiniz.

Ben ve ikiz kız kardeşim Kaye on beş yaşımızdayken, Lettie 
bizi verdiği modellik derslerine ücretsiz olarak davet etti ve biz 
de fazla düşünmeden katıldık. Bize diplomalarımızı kazandıracak 
final yürüyüşü için, kendime Chanel tarzı pembe bir takım dik-
tim. Kahverengi saçlarıma şekil verdim ve makyajımı da kendim 
yaptım.

Beni modellik işlerine yollamaya başlayan da Lettie oldu. Ben-
den istediğinde, cumartesi sabahları büyük mağazalarda defilelere 
çıkar ya da katalog işleri yapardım. Model olduğum için kendimi 
özel ya da ayrıcalıklı hissetmezdim. Sadece bir işti. Başka işlerden 
daha çok kazandırıyordu ki bu iyi bir şeydi, ama ben bunu fark 
ettiğimde şaşırmıştım. Bir yere gidiyorsun, bir elbise giyiyorsun, 
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odayı boydan boya yürüyorsun, sonra eve dönüyorsun. Bu neden 
çok para kazandırsındı ki? Ama kazandırıyordu işte, özellikle de 
benim yaşımda bir kız için.

O zamanlar yetmiş birimde hâlâ modellik yapıyor olacağım 
aklımın ucundan geçmezdi. Modellerin hep çok genç insanlar ol-
duğunu anlamak için, bu gibi işlerde bulunduğunuz ortama şöyle 
bir bakınmanız yeterliydi. Bunun geçici bir iş olduğunu biliyor-
dum ve bu beni üzmüyordu. Ödeme aldığım için mutluydum işte. 
Hedefim modellik yapmak değildi; üniversiteye gidecektim.

Sürpriz bir şekilde üniversitede de modellik yapmaya devam 
ettim. Planladığım gibi, mezun oldum ve sonra evlendim: Al sana 
bir sürpriz daha. Hedefim hemen çocuk yapmak değildi. Bala-
yında hamile kalacağımı ve üç yıl içinde üç çocuk doğuracağımı 
bilemezdim. Elon, Kimbal ve Tosca üç yeni sürpriz oldu. Her bir 
çocukla, saçıma bir iki röfle daha ekledim. Tosca’dan sonra tama-
men sarışındım.

Üç çocuktan sonra tekrar modellik yapmaya başladım; çünkü 
Lettie rica etmişti. Ajansının “gelinin annesi” defilelerinde yürü-
yecek birine ihtiyacı vardı ve bunu on sekiz yaşında birine yaptı-
ramazlardı. Diğer kızların hepsi çok gençti. Hal böyle olunca ben-
den istedi; çünkü basbayağı yirmi sekiz yaşında bir yetişkindim. 
Böylece, Güney Afrika’daki en yaşlı model oldum.

Otuz bir yaşında bekâr bir anne olarak Durban’a taşındım çün-
kü kocamdan kaçıyordum. Artık başka birine saçımı boyatmaya 
param yetmediği için kendim boyamaya başladım ve kafam sarıy-
la turuncunun değişik tonlarıyla doldu. Saruncu dedikleri renk. 
Bayağı kötüydü. Tiftik tiftikti çünkü tasarruf etmek için kesimi de 
kendim yapıyordum. Her nedense bana modellik yaptırmaya de-


