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BİR BASKETÇİNİN BİLİNMEYEN TARİHİ 

Ortaokul öğrencisi suratı asık bir halde eve geldi, çantasını yere fırlattı, 
yukarı odasına koşup kendisini yatağa attı ve ağlamaya başladı. En bü-
yük rüyasını gerçekleştirememişti. Okulun basketbol takımına girmek 
için elinden geleni yapmış, ama başaramamıştı.

Annesi sessizce odaya girdi ve şefkatle ne olduğunu  sordu.

‘’Takıma giremedim,’’ dedi küçük delikanlı. ‘’Bana ‘sen daha küçüksün’ dediler.’’

Annesi oğlunun yanına oturdu, kolunu boynuna dayayıp şöyle dedi:

‘’Yavrum önemli olan, takıma giremeyecek kadar küçük olman değil; 
içindeki basketbolcunun ne kadar büyük olduğu.’’

Annesi bunu söyleyip çıktıktan sonra, minik delikanlı yatağında doğruldu. 
Kendisini her zamankinden güçlü hissediyordu. Evet, belki küçüktü, ama 
içindeki basketbolcu çok büyüktü! Ertesi sabah, erkenden antremanlara 
gitti. Her gün, her hafta, her ay... Hep annesinin söyledikleri yankılandı zih-
ninde. Günler geçtikçe, hem içindeki basketbolcu, hem de azmi büyüktü.

Ertesi sene, takım seçmeleri yine yapıldı. Bu defa, minik delikanlının 
içindeki basketbolcu kendisini yeterince gösteriyordu. Takımın hocası 
ondan çok etkilendi ve onu takıma aldı. Sonraki senelerde, takımdaki 
yerini hep korudu. Hep daha iyiye gitti, gelişti.

Çok geçmeden dışarıdan teklifler gelmeye başladı. Önce amatör takım-
larda oynadı. Sonra başarı merdivenlerini üçer beşer tırmandı.

Ve tüm dünya, bir zamanlar okul takımına bile giremeyen Michael Jor-
dan’ı basketbol tarihinin en başarılı oyuncularından birisi olarak tanıdı.

BAŞARISIZLIĞIN KAZANDIRDIKLARI

Charles F. Kettering, başarısız-
lıktan dolayı yılgınlığa düşmeme-
yi tavsiye eder ve şöyle derdi:
‘’Başarısızlıkla karşılaştığınız 
zaman, ‘neden başarılı olamadı-
ğınızı’ düşünün. Çünkü her başa-
rısızlık, başarının zirvesine götü-
ren yolda, size yeni bir adımdır.’’

Edison öldüğünde, geride, yap-
mak istedikleri, düşündükleri ve 
tecrübeleri ile doldurulmuş 2900 
adet defter bırakmıştı.
Başarısızlıklarından ders almayı 
bilenler, başarıya, her başarısızlık-
ta biraz daha yaklaşmış olurlar.

HENRY FORD
1903 yılında bir banka müdürü, önü-
ne gelen kredi talebini inceliyordu. 
Kredinin istenme sebebini okuyunca 
yüzünü buruşturdu ve üzerine ‘’Red-
dedildi’’ mührünü vurdu.

Kredi talebinin geri çevrildiğini 
duyan Henry Ford, derhal müdü-
rün yanına çıkarak, ‘’Nasıl böyle 
büyük bir projeyi geri çevirebilir-
siniz,’’ diye sordu.

Banka müdürü kendinden emin bir 
şekilde, ‘’Otomobil ancak geçici bir 
moda olabilir. Bu tarz geçici işlerle 
uğraşacak vaktim yok,’’ dedi.

Bu sözler üzerine Henry Ford odayı 
terk ederken şunları söyledi: ‘’Bir 
gün at arabaları kalmayacak, tüm 
ulaşım otomobillerle sağlanacak.’’ 

Henry Ford başarıya ulaşana ka-
dar beş kez iflas ederek her şeye 
yeniden başlamak zorunda kaldı.
Karşısına çıkan sayısız engele rağ-
men vizyonunun genişliği ve ona 
ulaşma arzusu sayesinde otomotiv 
sektörünün kurucusu ve bir numa-
ralı ismi olmayı başardı.
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KENAN SOFUOĞLU
Yaşadığı tüm zorluklara rağmen pes etmeyen milli motosik-
letçi Kenan Sofuoğlu’nun önlenemez yükselişi devam ediyor. 
Bu sezon yarışmalarda diskalifiye edilen, birinciliği elinden 
alınan, sol dizine platin takılan ve babaannesini kaybeden Ke-
nan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası’nda 3. şampi-
yonluğunu elde ederek adeta kaderine meydan okudu.

Makus talihi bu sezonla sınırlı olmayan Sofuoğlu, yaşamı bo-
yunca çeşitli sıkıntılar yaşadı.
Çocuk yaşta, motor tamircisi baba İrfan Sofuoğlu’nun tamir-
hanesinde motorlarla tanışan Sofuoğlu, ağabeyleri Bahattin 
ve Sinan ile birlikte bir motor aşığı olarak büyüdü. Bu iki te-
kerlekli araç, Sofuoğlu’nun kanına öylesine girmişti ki, ağabe-
yini motor kazasında kaybetmesi bile onu pistlerden kopar-
mayı başaramadı.

DEPREMDEN SAĞ ÇIKTI AMA…
1999 Gölcük depreminde yerle bir olan apartmanlarından ai-
lesiyle birlikte sağ çıkmayı başaran Sofuoğlu’nun başına ge-
len üzücü olaylar bununla sınırlı kalmadı. Büyük ağabeyi Ba-
hattin’i 2002 yılında otomobil kazasında kaybeden Sofuoğlu, 
bir diğer ağabeyi Sinan’ı ise 2008 yılında pistlerde kaybetti. Sinan Sofuoğlu’nun İzmit Körfez Pisti’nde ant-
renman sırasında geçirdiği kazayla hayatını kaybetmesi, aileyi adeta yıktı. Anne ve baba Sofuoğlu, kazanın 
ardından Kenan’ın yarışmasına şiddetle karşı çıktı.
Ailesini ikna ederek pistlere dönen Sofuoğlu, bu sezon da üst üste şanssız olaylar yaşadı. Mart ayında, 2. 
ayak yarışına hazırlanmak için katıldığı İtalya Şampiyonası’nın test antrenmanlarında kaza geçiren Sofuoğ-
lu, dizinden sakatlandı. Ameliyat olan Sofuoğlu’nun sol dizine platin takıldı.

SİYAH BAYRAKLA DİSKALİFİYE OLDU
Milli sporcu, İtalya’nın Imola Pisti’nde yapılan sezonun 2. yarışında, yarışı lider sürdürürken bir virajda pist 
dışından geçiş yapınca yarış komitesinden ”siyah bayrak” gördü ve diskalifiye edildi.

Sofuoğlu, İtalya dönüşü babaannesi Gülizar Sofuoğlu’nu kaybetti. Geçen yıl hayata gözlerini yuman babasının 
ardından babaannesini de kaybetmesi, ailesine düşkünlüğü ile bilinen Kenan Sofuoğlu’nu derinden sarstı.

Temmuz ayında İspanya Motorland Aragon Pisti’ndeki 7. ayak yarışında Fransız Fabien Foret’e kafa atttığı gerek-
çesiyle Sofuoğlu, 4 sıra geriye düşme cezası aldı. Yarışı 1. sırada bitiren Sofuoğlu, aldığı ceza nedeniyle 5. sayıldı
.
Hayatındaki ”zorlu viraj”lardan yılmayan Sofuoğlu, tüm yaşadıklarına rağmen Dünya Supersport Şampiyona-
sı’nın 12. ayak koşusunu birinci sırada tamamladı ve sezon bitimine bir yarış kala şampiyonluğu garantiledi.

Daha önce 2007 ve 2010 yıllarında da şampiyon olan Sofuoğlu, böylece Dünya Supersport Şampiyonası’nda 
3 kez birinci olan ilk pilot unvanını da elde etti.

3 Eylül 2014 tarihinde Hollandalı Julia Looman ile evlendi. Çiftin 14 Mart 2015'te Hamza isimlerini verdikleri 
bir oğlu oldu. Hamza, 2 Mayıs 2015 tarihinde beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı.  Kenan Sofuoğ-
lu 16 Temmuz 2015'te sosyal medya aracılığı ile yaptığı açıklamada Hamza bebeğin sağlık durumunun iyiye 
gitmediğini açıklamıştı. 26 Temmuz 2015 tarihinde Hamza vefat etti. 21 Nisan 2016 tarihinde Julia Looman 
ile ikinci çocukları Mahir doğdu.

Yaşamış olduğu tüm zorluklara rağmen hayata sıkı sıkı tutunmuş bir insandır Kenan Sofuoğlu. Başarıları 
ve acıları ile dolu hayatına hiçbir zaman olumsuzluklara yer vermeden inançlı ve bağlı bir şekilde sıkı sıkıya 
tutunmuştur.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 
7 Yaşındayken babasını kaybetti ve yetim kaldı.

8 Yaşında okuldan alındı ve köyde yaşadı.

17 Yaşında hayalindeki okulun istediği bölü-
mü için gerekli not ortalamasını tutturamadı.

24 Yaşında tutuklandı, günlerce sorguya çe-
kildi ve 2 ay tek başına bir hücrede hapis yattı.

25 Yaşında sürgüne gönderildi.

30 Yaşında kendisi başka şehirleri düşman 
elinden kurtarmaya çalışırken, doğduğu 
şehir düşmanların eline geçti.

37 Yaşında böbrek hastalığından Viyana’da 
2 ay hasta ve yalnız halde yattı.

37 Yaşında komutan olarak yeni atandığı 
ordu dağıtıldı.

38 Yaşında Savunma Bakanı tarafından gö-
revinden atıldı.

38 Yaşında bir toplantıda giyebileceği bir tek 
sivil elbisesi bile yoktu ve başkasından bir 
redingot ödünç aldı. Ayrıca cebinde sadece 
80 lirası vardı.

38 Yaşında kendisi için tutuklama kararı çıkarıldı.

38 Yaşında en yakın beş arkadaşından üçü, onun Kongre temsil heyetine üye olmaması için oy kul-
landı.

39 Yaşında idam cezasına çarptırıldı.

Sonra ne mi oldu?
42 Yaşında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu.
Okuduğunuz öykü efsanevi lider Mustafa Kemal Atatürk’e aittir.




