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ŞANSLI 
BAŞARISIZLIKLAR

Thomas Edison’a (1847-1931) 
öğretmenleri hiçbir şey öğrene-
meyecek kadar aptal olduğunu 
söylemişlerdi. İlk iki işinden 
üretken olmadığı gerekçesiyle 
kovulan Edison, elektrik am-
pulü için yaptığı bin başarısız 
denemeyle ün salmıştı. Sonra-
ları bin kez başarısız olmanın 
nasıl bir duygu olduğu soruldu-
ğunda, ‘’Başarısız değildim. Işık 
ampulünün icadı bin adımda 
mümkün oldu,’’ diye yanıtladı.

Sigmund Freud (1856-1939) 
teorilerini Avrupa bilim çevre-
lerine ilk kez sunduğu kürsüde 
ıslıklanıp yuhalanmıştı. Bunun 
ardından araştırmalarına geri 
döndü ve sonra psikanalizin 
kurucu atası olarak tekrar orta-
ya çıktı.

Winston Churchill (1874-1965) 
ilkokul yıllarında düşük notları 
yüzünden sınıfta kalmıştı ve 
prestijli Harrow Okulu’na gir-
diğinde en alt sınıfın en düşük 
derecesinden başlatıldı. Sonra 
Sandhurst’teki Kraliyet Askeri 
Akademisi’ne giriş sınavlarında 
iki kez başarısız oldu ve piyade 
sınıfı yerine matematik bilgi-
si gerektirmediği için süvari 
sınıfına yerleştirildi. Peltek 
olduğundan ve konuşma güçlü-
ğü çektiğinden dolayı savaş mu-
habirliği kariyerinde zorluklar 
yaşadı ve Parlamento seçimleri 

için ilk girişiminde başarısız 
oldu. Çok geçmeden adaylık-
tan alındı ve 1906’da başka bir 
makam için mücadeleye girişti. 
Seçildikten sonra teklif ettiği 
1915’teki Gelibolu Taarruzu’nun 
felaketle sonuçlanması üzerine 
komutanlıktan atıldı. 1931’den 
sonra Churchill kendisini siyasi 
boşlukta buldu ve politikadan 
tamamen uzaklaştı. Ancak tam 
emekliliği düşündüğü sırada 
Avrupa’da yükselen faşizm ve 
komünizm onu yeniden siyaset 
sahnesine taşıdı. Altmış iki 
yaşında ilk kez başbakan olan 
Churchill daha sonra tüm za-
manların en büyük İngiliz devlet 
adamlarından biri olarak kabul 
edildi. Sonraları şöyle yazmıştı: 
‘’Asla boyun eğme, asla boyun 
eğme, asla asla asla. İster 
küçük olsun ister büyük olsun, 
hiçbir şey karşısında boyun 
eğme. Asla vazgeçme.’’
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Frederick W. Smith (Doğu-
mu 1944) dünyanın en büyük 
kargo şirketlerinden FedEx’in 
kurucusu ve yönetim kurulu 
başkanıdır. Çocukluğunda nadir 
görülen bir kemik hastalığı 
yüzünden sakat kalmıştı ama 
on beş yaşında tutkulu bir pilot 
olabilecek kadar düzelmişti. 
Yale Üniversitesi’nde ekonomi 
eğitimi aldığı sırada, bilgisayar 
ve enformasyon çağında hız-
lı kargo servisine dair fikrini 
anlattığı bir kompozisyon yazdı. 
Söylentiye göre bu fikir için C 
notu aldı ve profesörü ona daha 
yüksek bir not almak istiyor-
sa bulduğu fikrin en azından 
uygulanabilir olması gerektiğini 
söyledi. Yazdığı bu kompozisyon 
daha sonra dünyanın ilk ve en 
başarılı hızlı kargo şirketlerin-
den birinin iş planını oluştura-
caktı.

Frank Winfield Woolworth 
(1852-1919) ergen bir gençken 
bir mağazada depo sorumlusu 
olarak çalışıyordu. Mağazanın 
sahibi ona müşterilere hiz-
met edebilmek için gereken 
‘’zekadan yoksun olduğunu’’ 
söylemişti. Çalışmaya mahkum 
edildiği arka odada düşünürken 
aklına her ürünün yalnızca beş 
sent olduğu bir mağaza fikri 
geldi. 1878’de ilk Beş Sent Ma-
ğazası’nı açmak için 300 dolar 
borç aldı ve birkaç hafta içinde 
iflas edip mağazayı kapattı. O 
yıl bir kez daha denedi ama bu 
kez fikrini on sentlik ürünleri 
de kapsayacak şekilde geniş-
letti. 1911 yılına gelindiğinde 
F.W.Woolwort Şirketi yaklaşık 
600 noktada satış yapıyordu ve 
1919’da öldüğünde şirketin de-
ğeri bugünün parasıyla 1 milyar 
dolar olarak hesaplanmıştı. 
‘’Teorik ve teknik olarak tele-
vizyon gerçekleştirilebilir, ticari 
ve finansal olarak bunu olanak-
sız görüyorum, geliştirilmesini 
hayal ederek vakit harcamaya 
değmez.’’ –Lee de Forest, 
Amerikalı Radyo öncüsü ve 
elektron tüpünün mucidi.

Sokrates (Mö.469-399) günü-
müzde Batı Felsefesi’nin kuru-
cusu olarak bilinir. Yaşadığı dö-
nemde gençliği yozlaştırmakla 
yaftalanmıştı. Yaşamı süresince 
öğrencilerine hilebazlık öğreten 
bir palyaço olarak tasvir edildi. 
Fikirleri ve teorileri çoğu kez 
zamanının öğretileriyle ters 
düşüyordu. Demokrasiyi bile 
eleştirdiği izlenimi veriyordu ve 
bilge olduğu kabul edilen insan-
ları ‘’çok az şey bildikleri’’ ge-
rekçesiyle küçümsüyordu. Atina 
toplumunun önde gelenlerini 
açıkça eleştiriyor, onları aptal 
olarak betimliyor ve yozlaşmış 
olmakla suçluyordu. Bu yüzden 
tutuklandı, Atinalıların ahlakını 
bozduğu ve devletin tanrılarına 
inanmadığı gerekçesiyle suçlu 
bulundu. Kendi cezasını kendi-
sinin vermesi istendi. O da dev-
letin kendisine ömür boyu maaş 
bağlamasını ve ücretsiz yemek 
vermesini teklif etti. Karşılık 
olarak zehirle mahkum edildi. 
Bu cezayı baldıran içerek kendi 
kendine infaz etti.

Hataların olabileceğini kabul edin
Bilinmezlikler insanları korkutur. Yeni projem başarılı olacak mı? Attığım adımlarda başarısız 
olacak mıyım?

Korku ile başa çıkabilmenin en iyi yolu bilinmezliklerden doğacak hataları kabullenebilmektir. 
Öncelikle iş hayatımızda ya da özel hayatımızda başarısız olabileceğimizi bilmeliyiz. Ayrıca “ba-
şarısızlık” kavramı bakış açısına bağlıdır. Başarısız olmak her zaman kötü olmayabilir. Başarısız-
lıklar sizin için anlık kötü sonuçlar doğurabilirken uzun vadede bakıldığında size eşsiz deneyim-
ler kazandırarak daha sonraki adımlarda bu hataya göre ilerlemenizi, temkinli olmanızı sağlar. 
Başarısızlık geçici, başarı ise her zaman kalıcı olandır.

Sonuç olarak başarı yolunda ilerlerken; korkulara yenilerek başarısızlığa doğru değil, hata yapa-
bileceğinizi göz önünde bulundurarak başarıya doğru koşmalısınız.

Hatanızın doğru nedenini bulun ve çözün
Zihinsel olarak birkaç adım derine gittiğimizde, kendinize “ Benim gerçekten korktuğum şey 
ne?” sorusuna cevabınız  yalnızca “Başarısızlık” olur.  Ama bunu detaylandırarak korku algısında 
daha derine gitmeniz gerekir. Örneğin; hazırladığınız projede başarısız olacağınızdan korktuğu-
nuzu değil, projede hangi adımda neden başarısız olacağınıza dair korktuğunuzu belirlemelisiniz.

Bu tür detaylarla daha iyi düşünüp problemleri halletmeye çalışabilirsiniz.  Kendiniz çözebilir 
ya da birilerinden yardım isteyebilirsiniz. Endişenizin yersiz olduğunu anlayıp, korkularla baş 
edebilirsiniz.

Hedeflerinizden vazgeçmeyin
Korkularınız, sizi hedeflerinizden  asla vazgeçirmemeli. Korku gerçek olduğu kadar, hedefler ve 
hayaller de gerçek ve büyükler.

Korkunuzu bir defa kabullenip üstesinden gelebildiyseniz bu sizin için büyük bir ilerleme olur. 
Her yeni hedefte bunu tekrarlamanız gerekir. Endişelerinizi hedeflerinizin önüne geçirmemeli, 
düşündüğünüz en kötü senaryo gerçekleşecek olsa bile hedefinizden vazgeçmemelisiniz.

Sonuç
Girişimci, dünya lideri veya başarılı kişinin hayatını incelediğiniz takdirde, her birinin korkular yaşadı-
ğını fakat onların üstesinden gelebildiklerini göreceksiniz.  Onlar yapıyor, siz de yapabilirsiniz.
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İş dünyasında hemen hemen herkes hata yapma korkusuyla karşılaşır. Az miktarda duyulan endişe 
sizi en mükemmelini yapmaya çalışacağınızdan iyi yerlere taşıyabilecekken, bu duygunun fazla hisse-
dilmesi çoğu zaman hayallerin gerçekleştirilmesine engel olabiliyor

Endişe ve korku bir iş problemi olmamakla beraber; bunları daha çok çalışarak, daha fazla parayla ya 
da diğer iş yöntemleriyle çözmek mümkün değildir.  Ancak iç dünyanızda gerçekleştireceğiniz birkaç 
adımla bunu halletmeniz mümkündür. Bu endişeyle baş etmenize yardımcı olacak 3 ipucu:

Hata yapma korkusuyla 
baş etmenin 3 yolu




