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USTALAR SINIFI
Yaşamda Başarının Sırrı

Gerçek bir usta,
çaba göstermeden duygularının efendisi,

paranın hâkimi,
hayatının lideri olabilendir.

Çabayla değil, eylemle...



Kitap boyunca bilinç egzersizleri yapmanızı sağlamak

üzere hazırlanmış “işaretli” soruları takip edin.

Sorular sizi ustalar sınıfına yönlendirecektir!
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USTA KIMDIR?

Ustalık seviyesinin doğru tarifini yapmak çok önemli...
Her şeyden önce “ustalık” bir bilinç seviyesidir ve tamamen 

bilinçle ilgilidir. Ustalık seviyesindeki bir bilinç, hayatın bütün 
alanlarında olması gerekeni zaten çabasızca inşa edebilir. Do-
layısıyla hayatın bütün alanlarıyla ilgili konuşurken aslında ta-
mamen bilinç seviyelerinden ve zihinden söz ediyor olacağız. 
Kısacası ustalık seviyesinde yaşanacak bir ömür için bakmanız 
ve üzerinde derinleşmeniz gereken sadece bir yer var:

Bilinciniz...
Gerçek bir usta, hayatını çabalayarak ve mücadele ederek 

geçirmez, her şeyi zihniyle yönetir.
“Yönetici bilinç” yani diğer bir deyişle “üst bilinç” hayatı 

yönetebilme kabiliyetine sahip olan bilinçtir. Bu bilinç sevi-
yesine geçebilmek, çabasızlık seviyesine geçebilmek demektir 
aynı zamanda. Hayatınızı yönetebiliyor olmak için sahip olma-
nız gereken şey mücadele gücü değil, ustalık seviyesinde bir bi-
linçtir. Elbette bilinçte ustalaşmak, bu yolda değerli gelişimler 
kat etmek mümkün ancak peşin söylemek isterim ki ustalık 
seviyesindeki bir bilince çok satan bir iki tane kişisel gelişim 
kitabı okuyarak, Youtube’da birkaç egzersiz videosu izleyerek 
ulaşmak imkânsız.

Bu kitap ustalaşmak yolunda atabileceğiniz çok değerli 
adımlardan ilkidir. Önemli bir hazırlık sürecidir. Size doğru 
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noktadan işe başlayıp nereye ne şekilde yönlenmeniz gerektiği 
konusunda rehberlik edecek ender kaynaklardan biridir.

Usta bilincinde olmayan bilinç seviyesi, çarpık bilinçtir.
Kitap boyunca usta seviyesinde olmayan bilinç seviyelerin-

den söz ederken alt bilinç, çarpık bilinç ya da hayvan bilinci 
terimlerini kullanacağım. Dünyanın %95’lik kısmının çarpık 
bilince sahip olduğunu, %5’lik ustalar sınıfının neler yaptıkla-
rını ve yaşamlarını nasıl yönettiklerini örneklerle de görüyor 
olacağız.

Ustaca yaşanan bir hayat, bilinçte ustalaşılmış bir hayattır.
Çarpık bilinçte olduğumuzda, yani hayata çok fazla anlam-

lar yüklediğimizde işler değişir.
Çarpık bilinçte olmak ne demektir?
Dünyanın da %95’inin deneyimlediği gibi olayları, durum-

ları ve oluşları iki kutba ayrıştırarak görmektir. Yani bu bilinç 
seviyesine göre olaylar, durumlar ve oluşlar ya iyidir ya kötüdür. 
Ya güzeldir ya çirkindir. Ya pozitiftir ya negatiftir. Ya doğrudur 
ya yanlıştır. Ya beyazdır ya siyahtır. Ya gündüzdür ya gecedir. Ya 
aydınlıktır ya karanlıktır.

Kısacası çarpık bilinç, objektifliğini kaybetmiş, her “şeyi” 
sübjektif şekilde görüp değerlendiren ya da yargılayan bilinçtir.

Nasıl mı?
Mesela ölüm olgusunu ele alalım.
Ölüm tek başına bir olay, durum ya da oluş olarak sadece 

kötü değildir. Elbette sadece iyi de değildir. Ölüm aynı anda 
hem iyidir hem kötüdür. Birinin ölümünün olumlu yanları da 
vardır olumsuz yanları da.

Hayatta hiçbir şey tek başına ne iyidir ne kötü... Aynı anda 
ikisi birdendir. İç içe geçmiş bir anlamlar bütünüdür.

Mesela kibar olmak...
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Kibarlık da tek başına ne iyidir ne kötüdür. Aynı anda ikisi 
birdendir. Kibar olmanın iyi yanı da vardır kötü yanı da. Fayda-
sı da vardır zararı da. Hem pozitiftir hem negatif...

Aynı şekilde kabalık da öyle...
Kabalık tek başına ne iyidir ne kötü... Aynı anda ikisi bir-

dendir. Kabalığın iyi yanı da vardır kötü yanı da. Faydası da 
vardır zararı da. Hem pozitiftir hem negatif...

Usta bir bilinç, nötr bilinçtir.
Hayata nötr baktığımızda yani objektif bilinç seviyesinden 

baktığımızda, aslında hayatı yöneten bilinç seviyesindeyizdir.
Objektif bilinç seviyesinden hayata bakmaya başladığımız-

da kendi hayatımızın her alanını yönetebiliyor oluruz.
Eğer hayatı üst seviyede yaşamak istiyorsanız (bir lira kaza-

nıp karşılığında bir lira harcamaktan söz etmiyorum, bir yatırıp 
bir fazla kazanmaktan da söz etmiyorum, bir yatırıp milyon ka-
zanmaktan söz ediyorum) bunun ancak usta bilinciyle mümkün 
olabileceğini anlayarak yola koyulmanız gerekir.

Seneler evvel Fransa’da bir kayak merkezine gitmiştim. Bir 
gün tek başıma kayak yaptıktan sonra dinlenmek için açık ha-
vadaki kafelerden birine oturdum. Orada yaşlı bir adamla ta-
nıştım. Muhtemelen yetmiş yaşlarındaydı. Tonton, hoşsohbet 
bir adam... Konuşmaya başladık.

İngiltere menşeli dünyaca ünlü çok büyük moda markala-
rından birinin kurucusu olduğunu öğrendim. Cebinde hiç pa-
rası yokken bu işe koyulduğunu anlattı bana.

“Şu an sahip olduğunuz büyük servete ve başarıya ulaşmak 
için çok çalışmış, çok çabalamış olmasınız değil mi?” diye sor-
dum sohbetin sonunda.

“Hayır...” dedi adam. “Çok çabalayıp çok mücadele etme-
dim. Sadece bilgece çalıştım.”
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Gerçek bir ustanın verebileceği yüksek seviyeden verilmiş 
bir cevaptı bu. Çok çabalayarak değil, bilgece eylemlerde bulu-
narak, dingin yaşayarak, duyguların kölesi olmadan alınan ka-
rarlarla inşa edilmiş bir başarıdan söz ediyordu aslında adam.

Bilgece yaşanmış bir hayat, ustaca yaşanmış bir hayattır. 
Yani akılla inşa edilmiş bir yaşam...

Alt bilinç seviyesinde yaşayanlar ancak çok çalıştıkları za-
man bir şeyleri başarabileceklerine inanırlar. Ne kadar çok çaba 
gösterirlerse o kadar çok kazanacaklarını düşünürler. Ne kadar 
çok mücadele, emek, kan, ter ve gözyaşı dökerlerse ancak o ka-
dar kıymetli bir “mutlu son” deneyimleyeceklerini zannederler, 
fakat durum öyle değildir.

Üst bilince sahip olanlar, zekâyı ve aklı devreye sokarak at-
tıkları adımlarla çok daha fazla yol kat edilebileceğini bilirler.

Bu tıpkı aylar boyunca uzun saatler deli gibi spor yapıp kilo 
vermeye çalışmaktansa, sistemli bir şekilde beslenip zekâyı 
ortaya koyup araştırmalar yaparak, kaloriyi doğru hesaplayıp 
hangi gıdaları ne şekilde tüketmek gerektiğini öğrenerek, sporu 
kontrolsüzce çok yapmak yerine bilinçli yapmayı tercih ederek, 
yani çok çabaya ve çok mücadeleye düşmeden gayet sağlam ve 
güçlü sonuçlar almak gibidir. Aylarca deli gibi spor yaptığı hal-
de hiç kilo veremeyen insanları da bilirsiniz mutlaka. Çok çaba 
göstermediği halde sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olanlar da 
vardır ama...

Usta bilinçteki zekâ kapasitemiz; olaylara, durumlara ve 
oluşlara ne kadar objektif bakabildiğimizle ilgilidir. Objektiflik 
yani yönetici bilinç, yani usta bilinci, yani yüksek bilinç... İşte 
bu çok önemli bir mesele... Burayı doğru anlayıp, doğru kavra-
madığımızda ustalık yolunda ilerleme gösterebiliriz çünkü. Bu 
yüzden kitap boyunca her konuda ve her fırsatta sıklıkla objek-
tiflik meselesini tekrarlamaya devam edeceğim.
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Unutmayın ki kişinin IQ seviyesi ne kadar yüksekse, duy-
gusal hezeyanları o kadar düşüktür. İnsan ne kadar duygusalsa 
yani duygu yükleri ne kadar ağır ve yoğunsa (ki ağır duygu yük-
leri çarpık bilincin eseridir) ustalık bilincinden o kadar uzaktır. 
Hayatını yönetmediği gibi rüzgâr ne yöne eserse o yöne savru-
larak, değil yarın ne olacağını, birkaç dakika sonra neler olabi-
leceğini dahi öngöremeden, el yordamıyla yaşayıp gidiyordur.

Hayata ne kadar çarpık bakıyorsa, yani birtakım şeyleri sa-
dece iyi, birtakım şeyleri sadece kötü diye algılıyorsa (her şeyi 
kutuplara ayrıştırarak tarif ediyorsa ve ancak bu şekilde hayatı 
algılayabilmiş sayıyorsa kendini) hayatında ne kadar “doğru” 
ve “yanlış” illüzyonuna düşüyorsa, o denli alt bilinçte yaşıyor 
demektir. Yani hayvan bilincindedir. Yani objektif bilinçten 
uzaktır.

Az önce de altını çizdiğim gibi insanın zekâsı arttıkça, duy-
gusal yükleri de azalır. Zekâ arttıkça objektiflik de artar. Sadece 
siyah ya da sadece beyaz diye kutuplara bölünemez hakikat.

İnsanın sonradan edindiği ahlaki öğretiler ve sosyal koşullar 
“Bu doğrudur, bu yanlıştır” diye tarif eder hayatı. “Şöyle yaşa-
malısın, böyle yapmalısın ama şunu da katiyen yapmamalısın” 
der. Paternlere boğulmuş bir hayat, çarpık bilincin yarattığı bir 
sonuç olarak çıkar karşımıza.

Usta bilinç paternlerle yaşamaz. Özgür ve objektif bir bi-
linçtir o... Akılcıdır, zekidir. Objektifliği arttıkça ustalık seviyesi 
yükselir. Dolayısıyla zekânın duygusal olmamakla doğru oran-
tılı olduğunu anlatmak çok önemli...

Duygu yüklü olanlar ya reaksiyon gösterirler, ya tepkisiz 
kalırlar ya da yanlış reaksiyon gösterirler. (Reaction, no action, 
wrong action.) Yani ya tepki verirler, ya tepki vermeyerek atalete 
düşerler ya da yanlış tepki gösterirler.

Eylemle çaba arasındaki farkı doğru anlamak da çok önemli...
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Eylem ustanın bilinçli hareketidir, çaba çarpık bilincin mü-
cadele içinde kayboluşudur.

Eylemde hedeflenen bir sonuç vardır, çabada temenni edi-
len bir sonuç...

Eylemde değer vardır, çabada değersizlik.
Eylem bilgecedir, çaba rasgele...
Duygusal insanların kafaları çok yoğun, çok dolu ve çok ka-

rışıktır. Düşünce çöplüğüne dönüşmüş bir kuyuya benzer ka-
falarının içi adeta. Kişi ne kadar duygusalsa, hayata ne kadar 
çok anlamlar yüklüyorsa ve ne kadar çok siyah/beyaz ayrımı 
içindeyse, zihni o denli çok çalışır, çok yoğundur ve karışıktır. 
Çünkü sürekli kutuplaştırma, yargılama, değerlendirme, ayrış-
tırma halindedir. Patern üzerine patern ekleyip durmaktadır. 
Kafaları bu denli karışmış, zihni düşünceler ve paternler çöp-
lüğüne dönüşmüş insanlar önlerini göremezler. Eylemlerini se-
çemezler. Dolayısıyla rüzgârın estiği yöne göre sürekli hataya 
düşerler. Yarınlarını bile planlayamazlar. Oysa ustalar bir yıllık, 
beş yıllık, on yıllık, hatta elli yıllık, yüz yıllık, beş yüz yıllık plan-
lar yapabilirler.

Yönetici bilincin ışığıyla çok daha net ve çok daha dingin 
bir zihinle, hayata objektif şekilde bakarak ve en önemlisi de 
önünü görerek, geleceğini planlayarak atılan adımlar, neyin na-
sıl sonuçlanacağını bilerek gerçekleştirilen ilerlemeler, duygu 
yüklerinden özgürleşmekle mümkün olabilecektir.

Usta planlayarak yaşar hayatını. Stratejik olarak planlar her 
şeyi önce... Bilincinde kurgular ve uygular. Kurgusu ve planı ol-
madan öylesine yaşanmış bir hayatın ziyan olduğunu bilir.

Örnek vereyim:
Usta bilincindeki insanlar, sabah kalktığında düşünmeye ve 

stratejik planlama yapmaya vakit ayırırlar. Alt bilinç sabah ras-
gele uyanır, hazırlanıp çıkar ve hayatın içine karışıp kaybolur. 
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Yaşam zaten alt bilinci hızla kaybeden bir yer olduğu için eğer 
siz bilinçli şekilde gününün bir saatini veya daha fazlasını medi-
tasyon yapmaya yani kendi kendinizle kalıp düşünmeye, bakıp 
görmeye, bilinçli planlamaya ayırmıyorsanız zaten ziyan olmuş 
bir hayat yaşıyorsunuzdur.

Amerika’da Princeton College Advanced Sciences Faculty’de 
bazı öğretim üyelerinin tek görevi bütün gününü düşünerek, 
planlayarak geçirmek... Bu işleri karşılığında para alıyorlar üs-
telik... Koca gün kendi odalarında oturup daha önceki bilim in-
sanlarının, filozofların, eski düşünürlerin düşüncelerinden yola 
çıkarak saatlerce düşünüyorlar.

İleri seviye bilim tamamen bununla ilgileniyor. Düşünmeye 
vakit ayıran insan yaşam ustasıdır. Zekâya ve düşünmeye vakit 
ayırmadan hayatı öylesine yaşayan insan da alt bilinçtedir. Usta 
düşünerek yaşayandır... Hayatını zekâyla, aklıyla yönetendir. 
Dürtüleriyle, güdüleriyle, duygularıyla yaşamaz, anlık tepkiler 
göstermez. Ustaca yaşanmış bir hayatta çaba ve debelenme yok-
tur. Tam tersine yapılması gereken şey yapılır, eylem gerçekleş-
tirilir, minimum eylemle maksimum sonuç elde edilir.

21. yüzyılda insanların aptallaşmasının veya ihtiyaçları olan 
çözümleri hayatlarının içinde bulamamasının en önemli sebep-
lerinden biri objektif bilinçten uzaklaşmalarıdır. “Bazı olumsuz 
şeyleri düşünmeyelim, genellikle pozitif düşünelim” demekten 
kaynaklanıyor çoğu sorun. Zekâ ne zaman mümkündür? Kişi-
nin zihnin tamamına erişimi olduğunda... Yani ben zihnimde 
olduğumda zekâ ile bağlantılıyımdır.

Başımızın üzerinde kocaman sonsuz bir zihin havuzunun 
durduğunu düşünelim. Gelmiş geçmiş bütün büyük düşünür-
lerin, ilham dolu insanların, liderlerin ve ilim insanlarının 
tüm düşünceleri başımızın üzerindeki alanda duruyor. Orada 
Sokrat da var Einstein da var. Biz düşünmeye başladığımızda, 
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yani zihin havuzunda kaldığımızda zihinle bağlantıya geçeriz 
ve hepsiyle bağlantı kurarız.

“Aman bazı düşünceleri düşünmeyelim, aman bu kadar yo-
ğun düşünmeyelim, zihnimizi durdurmaya çalışalım” dediği-
miz an ortak düşünce havuzundan kopmuş oluyoruz.

Bilinçli yaşanan bir hayat zihinden kaçılan bir hayat değil, 
olamaz da. Tam tersine zihin tamamen yüksek işlevli kullanıl-
madır. Mindfull da böyle bir şeydir aslında. Zihnin en yüksek 
seviyede, maksimum olmasıdır mindfull...

Eğer ben sonsuz zihnin tamamına erişmek istiyorsam o za-
man birtakım düşüncelerden kaçmamalıyım, hayata karşı çar-
pık bakış açıları geliştirmemeliyim. Çarpık bilinç açıları benim 
sonsuz bilince ulaşmamı engelliyor çünkü. Böylece zihnimde 
bir gürültü ve çöplük oluşmaya başlıyor. Hastalanmış bir zih-
nin, ustanın sahip olduğu zihinden ne farkı vardır? Sağlıksız 
zihin çöple doludur. Kendinin ürettiği sübjektif bakış açıları se-
bebiyle içerisi pislikle kaplıdır. Bu yüzden hakiki zihne, büyük 
havuza ulaşamaz. Elbette zihindeki çöpler güçlü bilinç çalışma-
larıyla zamanla ortadan kaldırılabilir.

Bilinç üzerinde çalışmak için çok güçlü metotlara ihtiyacı-
mız var. Ben bu metotları kendi Mucize Kursları’mda zaten öğ-
rencilerime aktarıyorum, öğretmeye de devam ediyorum. Bilinç 
üzerinde nasıl çalışılması gerektiğini kitaplara aktarmak çok da 
kolay bir iş değil... Bu yol kişinin tek başına ilerleme kat ede-
bileceği bir yol da değil. Çok iyi bir ustaya, öğretmene ya da 
mentora ihtiyacı vardır. Ustayla çırağı, ustayla sufisi, ustayla 
öğrencisi gibi...

Bu kitap sizi ancak ustalar sınıfına hazırlayabilir, tek başına 
usta yapmaya yetmez. Sözünü ettiğim usta-çırak ilişkisi binlerce 
yıllık kadim bir sistemdir ve ustalık hep bu gelenekle süregelmiştir. 
Kitle iletişim araçlarıyla ustalar sınıfına geçen bir kişi bile yoktur. 


