
Henry Ford
Ford bugün yenilikçi montaj hattı 
ve Amerikan yapımı arabalarıyla 
biliniyor olsa da bu başarıyı bir 
anda yakalamadı. Hatta, Ford 
Motor Company’i kurmadan önce 
5 kez batmış ve parasız kalmıştı.

H. Macy
Çoğu kişi bu mağaza zincirinden 
haberdardır ancak Macy için iş-
ler her zaman kolay olmadı. New 
York’ta açtığı bu mağaza ile ba-
şarıyı yakalamadan önce Macy 7 
şirket batırmıştı.

Soichiro Honda
Honda olarak bilinen milyar do-
larlık firma bir dizi başarısızlık 
ve ardından gelen şans ile baş-
langıcını yaptı. Honda, mühendis 
pozisyonu için mülakata gittiğin-
de Toyota Motor Corporation ta-
rafından reddedildi ve bir süre 
işsiz kaldı. Evinde scooter yap-
maya başlayan Honda, komşula-
rının da teşvikiyle kendi şirketini 
kurdu.

Bill Gates
Harvard’ı bırakan ve Microsoft 
kurucu ortağı Paul Allen ile bir-
likte Traf-O-Data adını verdikleri 
başarısız bir şirket kuran Gates, 
görünürde başarı için iyi bir aday 
değildi. Traf-O-Data iyi bir fikir 
olmasa da Gates’in sonraki ça-
lışmaları öyleydi; böylece Mic-
rosoft adlı küresel imparatorluk 
kuruldu.Evinin büyüklüğü 6100 
m²’dir. Evinde ünlü ressam Da 
Vinci’nin el yazması kitapları-
nı bulundurmaktadır. Saniyede 
230$ kazanmaktadır.

Walt Disney
Disney bugün dünyanın her ye-
rindeki ürün, film ve eğlence 
parkları sayesinde milyarlar 
kazanıyor ancak kurucu Walt 
Disney başlarda hayli zorlandı. 
Gazete editörü tarafından ‘hayal 
gücünden yoksun olduğu ve fikir 
üretemediği’ gerekçesiyle ko-
vuldu. Bu olaydan sonra Disney 
ömrü çok uzun olmayan, iflas ve 
başarısızlıkla sonuçlanan şirket-
ler kurdu. Buna rağmen Disney 
vazgeçmedi ve sonunda başarılı 
olmanın yolunu buldu.

Akio Morita
Morita’yı duymamış olabilirsiniz 
ancak şirketi Sony’i kesinlikle bi-
liyorsunuzdur. Sony’nin ilk ürünü 
pilavı pişirmekten ziyade yakan 
bir pilav pişiriciydi ve 100 adet-
ten az sattı. Bu yenilgi Morita ve 
ortaklarını durdurmadı ve multi 
milyar dolarlık bir şirket kurmak 
konusunda ısrarlarını devam et-
tirdiler.

W.Woolworth
Kimileri bu ismi bilmiyor olabi-
lir ancak Woolworth bir zaman-
lar Amerika’da alışveriş mer-
kezi denildiğinde akla gelen en 

büyük isimlerden biriydi. Kendi 
işini kurmadan önce ise genç 
Woolworth manifaturacıda çalışı-
yordu ve patronu onda bu yeteneği 
görmediğinden müşterilerle ilgi-
lenmesi yasaktı.

İlk Denemede 
Başarısız Olup da
Pes Etmeyenler

 Usta İş Adamları
Bu iş adamları ve kurdukları şirketler bugün dünya çapında tanınıyor ancak hikayelerine bakıldığında görü-
lüyor ki başlangıçları o kadar da pürüzsüz olmamış.
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Albert Einstein
Çoğumuz Einstein adını ‘dahi’ 
kelimesiyle eş anlamlı olarak 
algılarız ancak o her zaman bu 
kadar umut vadetmiyordu. Eins-
tein konuşmaya dört ve yazmaya 
yedi yaşında başladı; bu da öğret-
menleri ve ailesine onun zihinsel 
engelli, ağır ve asosyal olduğunu 
düşündürüyordu. En sonunda 
okuldan atıldı ve yazılmak istediği 
Zürih Politeknik Okulu tarafından 
reddedildi. Uzun sürmüş olsa da, 
Einstein’ın Nobel Ödülü’nü alma-
sı ve modern fizikte çığır açma-
sıyla epeyce ilerleme kaydettiğine 
çoğu kişi katılacaktır.

Charlie Chaplin
Sinema, bir ikon haline gelmiş 
Charlie Chaplin’siz düşünülemez, 
ancak performansı ilk dönemlerde 
Hollywood’un stüdyo şeflerine ilgi 
görmeyecek kadar absürt geldiğin-
den ilk zamanlarında reddedilmiştir.

 Sidney Poitier
İlk denemesinden sonra, Poitier 
casting yönetmeninin, “Neden in-
sanların vaktini harcamayı bırakıp 
bulaşıkçı falan olmuyorsun?” soru-
suna maruz kaldı. Poitier ona ken-
dini ispatlamaya ant içti ve Oscar sa-
hibi olarak piyasadaki en saygıdeğer 
aktörlerden biri haline geldi.Marilyn Monroe

Yıldızı erken sönmüş olsa da, 
Monroe bir dönem büyük başa-
rı yakalamıştır. Zor bir çocukluk 
geçirmiş ve ajans sahipleri ta-
rafından sekreterliğe yönelmesi 
önerilse de, Monroe hala insanlar 
üzerinde etki yaratan bir poster 
kızı, model ve aktris oldu.

 Fred Astaire
İlk ekran denemesinde, MGM de-
neme çekimi yönetmeni Astaire 
için, ”Rol yapamıyor. Şarkı söyle-
yemiyor. Kısmen kel. Biraz dans 
edebiliyor.” şeklinde not aldı. As-
taire daha sonra inanılmaz ba-
şarılı bir aktör, şarkıcı ve dansçı 
oldu, nereden geldiğini unutma-
mak için yönetmenin notunu Be-
verly Hills’deki evinde saklıyor..

Oliver Stone
Oscar sahibi yönetmen, okulda 
başarısız olmasına neden olan 

ilk romanını Yale’de öğrenciyken 
yazdı. Bu kötü bir karardı çünkü 
metin yayınevleri tarafından red-
dedildi ve 1998’e kadar basılma-
dı, basıldığında da olumlu kar-
şılanmadı. Okuldan ayrıldıktan 
sonra, Stone İngilizce öğretmen-
liği yapmak için Vietnam’a taşın-
dı. Daha sonraları orduya kayıt 
yaptırıp ona iki Mor Kalp Nişanı 
getirecek savaşa katıldı.  

Jerry Seinfeld
Seinfeld’in kim olduğunu hemen 
herkes bilir ancak genç bir ko-
medyen olarak komedi kulübü-
ne adımını ilk attığında, seyirciye 
baktığında donakaldı ve yuhala-
narak sahneden indirildi. Sein-
feld başarabileceğini biliyordu, 
bu nedenle ertesi akşam komedi 
kulübüne tekrar gitti, gösterisini 
kahkahalar ve alkışlarla tamam-
ladı. Gerisi malum.

Lucille Ball
Kariyeri süresince, Ball 13 kez 
Emmy ödülüne aday gösterilmiş 
ve 4 kez kazanmıştır ayrıca Ken-
nedy Center tarafından Hayat 
Boyu Başarı Ödülü’ne layık gö-
rülmüştür. I Love Lucy’de başrol 

oynamadan önce, çoğu kişi Ball’ı 
başarısız bir aktris ve düşük büt-
çeli filmlerin oyuncusu olarak 
görüyordu. Oyunculuk eğitimi al-
dığı hocaları bile ona inanmıyor-
du ve başka bir meslek seçmesi 
gerektiğini söylüyorlardı. Ball ise, 
tabii ki onları haksız çıkardı.

Robert Goddard
Goddard bugün araştırmaları ve 
sıvı yakıtlı roketlerle ilgili deney-
leri sebebiyle yere göğe sığdırı-
lamıyor ancak yaşadığı dönemde 
fikirleri sıklıkla geri çevrilmiş ve 
bu fikirlerin aşırı ve saçma ol-
duğunu düşünen bilim insanları 
tarafından alaya alınmıştı. Bu-
günse roketler ve uzay seyahatle-
ri hiç de imkânsız değil ve bunda 
Goddard’ın yaptığı çalışmaların 
ve öngörüsünün payı büyük.

Sokrates
Yunan Felsefesinin kurucuların-
dan sayılan Sokrates, geride yazı-
lı bir kayıt bırakmamış olmasına 
rağmen, klasik dönemin de en iyi 
filozoflarından addedilir. Yeni fikir-
lerinden dolayı, kendi döneminde 
‘gençliğin ahlakını yozlaştıran’ biri 
olarak görülmüş ve ölüme mah-
kum edilmiştir. Sokrates bunun 
onu durdurmasına izin vermemiş 
ve kendini zehirlemek zorunda bı-
rakılana kadar öğretmeye devam 
etmiştir. Platon, onun anısına bu-
günkü modern üniversitenin ilk 
örneği sayılan Akademia Okulu’nu 
kurmuştur.

Isaac Newton
Newton’ın konu matematik oldu-
ğunda bir dahi olduğu şüphesiz 
ancak ilk zamanlarında onun da 
başarısızlıkları oldu. Hiçbir za-
man okulda çok başarılı olmadı, 
aile çiftliğini idare etme sorum-
luluğu ona verildiğinde bunda da 
başarısız oldu, o kadar ki amca-
larından biri bu görevi üstlendi ve 
Newton’ı onu bugün tanıdığımız 
bilim adamı haline getirecek yer 
olan Cambridge’e yolladı. Şimdi 
ise, Newton bilim insanları tara-
fından tarihin en etkili insanların-
dan biri kabul edilmektedir.

Robert Sternberg
Psikolojinin büyük ismi üniver-
sitedeki ilk psikoloji dersinden C 
aldı ve hocası ona, “psikoloji ala-
nında ünlü bir Sternberg olduğu-
nu ve bir tane daha olmayacağının 
ortada olduğunu” söyledi. Buna 
rağmen, Sternberg Stanford’dan 
istisnai bir psikoloji derecesi olan 
yüksek onur derecesi ile ve şeref 
listesinde mezun olup Amerika 
Psikoloji Birliği Başkanı olarak 
ona gününü gösterdi.

Charles Darwin
Önceki yıllarında, Darwin tıp ala-
nında bir kariyerden vazgeçmişti 
ve sıklıkla babası tarafından çok 
tembel ve hayalperest olmakla 
eleştiriliyordu. Darwin, “Bütün 
hocalarım ve babam tarafından 
çok sıradan bir çocuk olduğum, 
ve zekamın ortalamanın altında 
olduğu düşünülüyordu.” demiştir. 
Belki de çok erken karar vermiş-
lerdir çünkü Darwin bugün bilim-
sel çalışmalarıyla tanınmakta.

 Bilim İnsanları ve Düşünürler
Bu kişiler sıklıkla yüzyılın en zeki insanları olarak anılırlar ancak onlar aynı zamanda büyük zorluklarla 
karşı karşıya gelmiş, toplumun düşmanlık beslediği ve akranları tarafından alay konusu yapılmış insanlardır.

 Hollywood Kişilikleri
Bu yüzler büyük ekrandan tanıdık gelebilir ancak bu aktör, aktris ve yönetmenler de zafer elde etmelerinin 
öncesinde reddedilme konusunda paylarına düşeni aldılar.
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