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Yaşamımızda birçok zıtlık vardır. Hepsi de birbirini 
tamamlar. Eğer bu kavramların farkına varır ve 
onları iyi tanımlarsanız yaşadığınız olayları sadece 
olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirmezsiniz. 
Yaşananlardan dersler çıkarır ve mutlaka farklı 
deneyimlerle siz de kendi hikayenizi yazarsınız. Ba-
şarı ve başarısızlık da doğru tanımlanması halinde 
günlük yaşantınız başta olmak üzere hayatınızı 
kolaylaştıracaktır. Tarihte olduğu gibi günümüzde 
de büyük başarısızlıklar yaşayan insanlar hep ol-
muştur ve olmaya da devam edecektir. Adına doğa, 
dış çevre, enerji ya da yaradan… Her ne derseniz… 
Bazen çok isteseniz de çok çabalasanız da olmaz. İşte 
bu noktada bazılarımız pes ederken bazılarımız da vaz 
geçip daha kolayını seçer. Çünkü başarısızlık kötü bir 
durumdur diye kodlanmış. Başarısızlık utanç duyulan 
bir durum olarak kabul edilmiştir. Ancak gerçekler 
böyle değil. Dünyada tarihin akışını değiştirmiş 
liderlerden bugün başarının zirvesinde kabul et-
tiğiniz kişilerinde geçmişinde büyüklü küçüklü 
başarısızlıklar vardır. Ancak onlar asla pes et-
memişler. Asla korkmamışlar. Kendilerine olan 
inançları her söylenenin ve düşünülenin üstün-
deymiş. Kısaca başarısızlıklardan başarı hikayesi 
çıkaran insanlar hayalleri için kendilerinden 

bile vazgeçmeyi göze alan insanlardan ibarettir. 
Bugüne kadar ülkemizde pek işlenmeyen bu 
durumu fark edince üstüne gitmek istedik. Aca-
ba altından ne gibi hikayeler çıkacak. Gördük ki, 
aslında başarısızlık yaşamadan başarıyı yakalamış 
hiç kimse yok. Bu yazıyı okurken düşünebilirsiniz. 
Çevrenizde başarılı saydığınız insanlara sorun. Bir 
çokları belki başarısızlık yaşamadığını iddia ede-
cek. İmkansız gibi görsem de mümkündür. 
Ancak benim çok beğendiğim bir söz vardır; 
‘Her girişimci başarısızlığı tadacaktır.’ Bu sözü 
2012 yılında Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleş-
tirilen ‘Başarısızlık Zirvesi’ panelinde Emin Hitay 
tarafından söylendi. Bu zirve Türkiye için milattı. 
Türkiye’de ilk defa ‘Başarısızlık’ konusu bu denli 
detaylı işlendi. Paneli izlemek isterseniz.

Biz de BrandMap işbirliği ile ‘Başarısızlık’ 
konusunda söyleşiler, notlar ve sözler gibi 
içerikler geliştireceğiz. Bu konuyu dünyada 
işleyen ülkeler çok daha dürüst ve açık şekilde 
yaşadıklarını anlatarak gelecek nesillere cesa-
ret veren hikayeleri oluşturuyorlar. Şimdi sıra 
bizde. Biz de başarılı insanların başarısızlık 
hikayelerini sizlerle paylaşacağız.

BAŞARISIZLIK HİKAYELERİ 
(KİŞİLER)

Yu Minhong
Çin’de  üniversiteyi kazanması 
hayal gibi sayılabilecek bir kasa-
bada dünyaya gelmiş. Çevresinden 
gelen bir çok olumsuz ve ümit 
kırıcı yoruma aldırmadan üniver-
site sınavına çalışmaya başlamış. 
İlk sınav hayal kırıklığı ile sonuç-
landıktan sonra çevresindekiler 
‘biz demiştik’ tonlamasıyla baskı 
altına sokmaya çalışsa da o yılma-
dan hayalleri için çalışma devam 
etmiş. İkinci sınavdan da başarısız 
bir sonuç alınca vazgeçmenin 
eşiğine gelirken iç sesi ‘devam’ de-
miş. Üçüncü sınav için de devam 
etmiş. Sonuç; Pekin Üniversitesi! 
Bu başarısının hakkını vererek 
üniversiteyi başarılı bir puanla 
bitirir. Ancak hayalleri burada 
bitmez. Sıradaki planı Amerika 
da yüksek lisans yapmak. Ancak 
bu önceki hayallerinden çok daha 
zor olsa da tüm planlarını yapmış 
ve kollarını sıvamıştır.  Ancak bu 
hayali için Amerika’da lisansüstü 
eğitim için gerekli olan GRE sına-
vından geçmesi gerekir. Girdiği ilk 
GRE sınavından, tıpkı üniversite 
sınavında olduğu gibi başarısız 
olur. Önceki başarısızlık tecrübe-
si ona bir şeyler öğretmiş olacak 
ki vazgeçmemiş. İkinci ve üçüncü 
sınava girmekten çekinmez. 
Ancak üç sınavda da gerekli notu 
alamadığı için Amerika hayalleri 
suya düşer. Ancak her başarısız-

lık da olduğu gibi bu başarısızlık-
tan da bir ders çıkarmayı başarır. 
Yu, 1993 yılında New Oriental 
Language and Technology Group 
adında bir eğitim kurumu kurar. 
Farklı eğitim yöntemleri ile Çinli 
gençleri GRE sınavlarına hazırla-
yan kurum, kısa bir süre içere-
sinde Çin’in en başarılı eğitim 
kurumu markası haline gelir. 
Yüzlerce konferansa davet edilen 
Yu, her birinde yaşadıklarından 
çıkardığı dersleri gençlere an-
latıyor. Hayllerinden vazgeçmek 
istemeyenler için bir çıkış kapısı 
aralanması gerekiyorsa Yu, kapıyı 
sonuna kadar açacak kişidir. Asıl 
vazgeçmenin kolay olduğunu 
söylerken yaşadığı başarısız-
lıkları başarıya dönüştürme 
becerisini göstererek Forbes’e 
göre 1,16 milyar dolar servetiyle 
Çin’in en zengin 319. iş adamı. 
Yu’nun sınavını geçememesi, 
onun tutkulu bir iş adamı olma-
sına engel olmamış. 

Bill Gates
Muhtemelen Traf-O-Data 8008 
diye bir cihaz hiç duymadınız. Eğer 
bu cihaz var olsaydı trafik kaset-
lerini inceleyerek bu kasetleri 
verimli datalara dönüştürebile-
cekti. İşte Bill Gates’in dünyadaki 
ilk girişimcilik deneyimi bu cihazla 
oldu. Gates ve partneri Paull Allen, 
bu cihazı ülkelere satmaya çalı-
şıyordu. Ancak bir problem vardı; 
Traf-O-Data bir türlü çalışmıyordu. 
Allen sonraki yıllarda bu ürünle il-

gili “Traf-O-Data çok ses getirme-
se de Microsoft’un ilk ürünlerini 
birkaç yıl içerisinde çıkarmamızda 
çok büyük payı oldu” dedi. Şu anda 
Microsoft dünyanın en büyük bil-
gisayar şirketleri arasında. Ayrıca 
Gates de 81 milyar dolarla dünya-
nın en zengin insanlarından biri.

Herkesin böyle bir kaderi olmayabilir 
ama risk alıp denemeden de olmaz. 
Önemli olan yaptığınız hatalardan 
ders çıkararak ilerleyebilmek.

Richard Branson
Henüz 15 yaşındayken disleksi 
(öğrenme bozukluğu) teşhi-
si konulduktan sonra herkes 
hayata küsmesini beklerken 
kendi eksikliklerini görüp tüm 
hayatını tutkularıyla yaşamak 
için adayan Richard Branson, 
TIMEdergisine göre 2007 yılında 
dünyamızı şekillendiren, en 
etkili 100 kişisinden biri.

Hayatı boyunca yaşadığı şansızlık 
veya başarısızlıklardan başarı 
yakalamayı tutku haline getirerek 
Virgin markaları altında toplamda 
55 bin çalışanıyla 20 milyar doların 
üzerinde ekonomi oluşturmuş.
20’li yaşlarda çok beğendiği 15 
yaşındaki bir müzisyen arkada-
şının [Mike Oldfield] şarkılarına 
albüm yaptırmayı hiçbir yapımcıya 
kabul ettiremeyince, “o zaman 
ben yaparım” diyerek de Virgin 
Records Swedenkuruyor.Çunkü 
ona göre bunlar harika şarkılardı 
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Başarı ve başarısızlık bir çok zıt kutup kavramı gibi birbirini beslerler. Biri olmadan diğeri eksik 
kalır. Hikayesi tam yazılamaz. Tıpkı Cesaret – Korku gibi… 

Korku varsa cesaret de olmalıdır ki cesaretin hikayesi yazılabilsin. 
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İşte Apple’ın  En Başarısız Ürünleri

The Apple III (1980-1981)
İlk Apple masaüstü bilgisayarı. Steve 
Wozniak tarafından dizayn edilmiş-
ti. Fakat gelin görün ki aşırı ısınma 
problemi yüzünden sürekli bozulan 
ürün, pazardan geri çekildi.

The Apple III (1980-1981)
Aslında PlayStation tarzı bir ürün 
üretilebilmek için piyasaya sü-
rülmüştü fakat daha sonra oyun 
sektörü tarafından başarısız görül-
düğü ve yok sayıldığı için pazardan 
çekilmek zorunda kaldı. 600 dolar-
dan piyasaya sürülmüştü.

The Apple Lisa (1983-1985)
9,995 dolar maliyetle üretilen ürü-
nün satış oranları oldukça düşük 
gerçekleşti. En büyük sebebi ise 
bilgisayar teknolojilerinin geriliği dö-
neminde değerlendirenler için bile, 
oldukça zor kullanımı ve ortalamaya 
göre oldukça yavaş olmasıydı.

Apple Newton (1993-1998)
Dönemin tableti olarak piyasaya 
sürülen Apple Newton’un batarya 
kullanımı diğerlerine oranla en 
kötüsüydü. Dolayısıyla yayılamadan 
pazardan çekilmek zorunda kaldı. 

20th Anniversary Mac (1996-1997)
Şirketin yirminci yılına ithafen büyük bir 
beklentiyle çıkarılan bu ürünün satış 
oranları yok denecek kadar az olduğun-
dan, hemen piyasadan geri çekildi. 

The “Hockey Puck” Mouse (1998-2000)
Bu ürün ile birlikte ürün farklılaştırma 
denemesine girişen Apple, belki de ba-
şarılı olsaydı bugün bilgisayarın donanım 
parçaları konusunda pazarda bambaş-
ka bir kulvarda ilerlemeyi planlıyordu. 
Fakat müşteriler tarafından sevilmeyen 
tasarımı sebebiyle ürün piyasadan kısa 
bir süre içerisinde geri çekildi.

The U2 iPod (2004-2004)
İlk iPod olarak piyasaya sürülen ürün 
pazardan hemen geri çekildi. Bu alanda-
ki ilk ürünlerden biri olmasına rağmen, 
fiyat konumlandırması konusunda çok 
üst düzeydeydi, müşteri ilgisini tahmin-
lerdeki gibi üzerine çekmeyi başarama-
dığından üretimi devam ettirilmedi.

ve gençler dinleyebilmeliydi. Oldu 
da. ‘Tubular Bells’ albümü yıllarca 
en çok satanlarda kalmış ve hatta 
sonrasında da ‘The Exorcist’ filmi-
nin müziği olmuş.

Hayatının en sinir bozucu anların-
dan birinde dünyayı değiştirecek 
şirketi kurmaya karar vermiş;
“Eşimle planımız Puerto Rico’ya 
gitmekti, ancak havaalanına 
geldiğimizde uçuş iptal edilmişti. 
Herkes söyleniyor ve şikayet edi-
yordu. Kimse bir şey yapmıyordu. 
O zaman ben yapmaya karar 
verdim. Birisi yapmalıydı. 
2.000 dolara bir charter kira-
ladım. Bu parayı oradaki kişi 
sayısına böldüm. Adam başı 29 
dolar. Bir siyah tahta alıp üzerine 
şunları yazdım:”

VIRGIN AIRWAYS
PUERTO RICO
29$ TEK UÇUŞ

“İş fırsatları otobüs gibidir, her 
zaman bir diğeri gelir” diyen, gece 
uykuda gördükleriyle yetinme-
yip gündüzleri de rüya görebilen 
bu adam, tutucu kafalara, orta 
sınıftan insanların da hayallerinin 
peşinden gidip başarı öyküleri 
yazılabileceğini gösteriyor.
Sorum şu; Kaçımız başarısız-
lık ya da şansızlık karşısında 

söylenmek yerine yeni bir iş fikri 
geliştirebiliyoruz?
Sızlanmayı bırakın. Kendi hayatı-
nızdan sadece kendiniz sorumlu-
sunuz. İsteyin ve peşinden gidin. 
Bahaneleri çöpe atın!

BAŞARISIZLIK HİKAYELERİ 
(MARKALAR) 

Finlandiya’nın Espoo kentinde 
2003 yılında küçük bir mobil 
uygulama şirketi kuruldu.
İlk adı Rovio idi. 
2005’de adı Rovio Mobile olarak 
değiştirildi.
Şirket, 2009 yılına kadar tam 51 
farklı mobil oyun geliştirdi.
Neredeyse tamamı başarısızlıkla 
sonuçlandı.
Dile kolay 51 deneme..
Zarar ettirmiş 51 oyun.
Başka bir deyişle 51 başarısız 
deneme.
Ancak işini seven ve inanan 
girişimciler tarafından kuru-
lan şirketin akışı, 2009 yılında 
çalışanlardan birinin sıkıntıdan 
yuvarlak vücutlu, kaşları çatık 
kuşlar çizmesiyle değişir. Domuz 
gribinin salgın olduğu döneme 
denk gelmesinden dolayı da bu 
çatık kaşlı kuşların düşmanı da 
gayet açıktı. ‘Domuz gribi’
Ve mutlu son!
Kızgın kuşlar sadece domuzları 

yenmekle kalmadı, bu sabırlı, 
denemekten yılmayan 14 kişilik 
küçük şirketin makus talihini de 
yenmeyi başardı.
Toplam 3 milyardan fazla indiri-
len Angry Birds oyunu, şirketine 
sadece 2014 yılında 150 milyon 
Euro (450 Milyon lira) kazandırdı.

Forbes’in 2015 marka değer 
sıralamasına göre listenin zirve-
sinde bulunan Apple, bir çokları 
için kutsal bir değere sahip olsa 
da aslında markanın da büyük 
başarısızlık hikayeleri var. Başarı 
hikayelerinin bir kısmına Ste-
ve Jobs’un hayatının anlatıldığı 
filmlerde şahit olmuşsunuzdur. 
Ancak pek kimsenin bilmediği 
ve konuşmadığı başarısızlıklarda 
markanın zirveye çıkmasında 
önemli katkılar sağlamıştır.

Bir çok markanın yaptığı hataya 
düşen Apple, müşterilerini canlı 
tutmak adına yanlış marka ko-
numlandırmaları gerçekleştirdi. 
Ancak bu hatada ısrar etme-
yen marka yöneticileri büyük 
bir hayal kırıklığı yaşamadan 
doğru yolu bularak markasını 
ve hikayesini doğru yönetti. 
Peki Apple’ın başarıları hakkında 
yazılmış, çizilmiş hatta çekilmiş 
bir çok içerik mevcutken başarı-
sızlıklarını da konuşalım istedik.




