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İnsanlık, tarihi boyunca acaba ilk ne zaman geleceğini düşünmeye başlamıştır? Buzul çağında mı? 

Yoksa bir şeyler ekip biçmeyi ve hayvanları evcilleştirmeyi öğrendikten sonra mı? Belki de insanlığa 

haksızlık ediyoruzdur ve geleceği düşünmeye çok daha erken başlamışızdır. Peki ya başarılı olmayı ne 

zamandan beri istemekteyiz? Varlığımızdan bu yanadır diye düşünüyorum ben kendimce.  

Eski çağlardan beri karnımızı doyurmak, en temel ihtiyaçlarımızı karşılamak ve kendimizi 

"diğerlerinden" korumaya çalışmak kadar olmasa da tüm bunları gerçekleştirdikten sonra başarılı olmak da 

bir noktada ihtiyaçlarımız arasına girmiş olmalı. Amerikalı psikolog Abraham Maslow'un ihtiyaçlar 

hiyerarşisinde de gördüğümüz üzere kendimizi gerçekleştirmek, piramidin en üst kısmında yer almaktadır. 

Yani belki de var olmamızın temeli başarılı olarak kendimizi gerçekleştirmektir.  

Başarılı olabildiğimiz sürece varlığımızı devam ettirebilmişizdir.  Avcılıktan, toplayıcılıktan geçip 

tarımı öğrenmek ve bu şekilde devam edip uzaya çıkmaya varıncaya kadar başarılara imza atmak, aklını 

kullanabilen insanlar sayesindedir. Nehirlerin taşmasıyla matematik bilgimizi, suyun kaldırma gücüyle fizik 

bilgimizi, dünyanın güneş etrafında döndüğünü öğrenmekle astronomi bilgimizi ve daha türlü türlü bilgiyi 

hep yeni boyutlara insan evladı sayesinde taşımışızdır. Bunları yapmaya çalışırken başarısızlıklarla 

karşılaştığımız durumlar muhakkak olmuştur. Fakat belki de başarısız olarak öğrendiklerimiz sayesinde hep 

bu başarılara imza atabilmişizdir. Peki ya başarısız olduğumuz için vazgeçtiklerimiz? Belki de 

vazgeçmeseydik başka çok daha şeyler keşfetmiş olacaktık. 

Günümüz dünyasına geldiğimizdeyse artık çok daha ileri düzeydeyiz. Ayları, yılları bulabilecek 

seyahatleri birkaç saate indirdik. Yani, mesafeler oldukça kısaldı. Dünyanın bir ucundaki başka bir insanla 

bağlantı kurabilmek artık internet sayesinde bir tıklama kadar yakın. Bir hücreyi alıp, genetiğini değiştirip 

hastalıkları sona erdirmeye kadar gidiyor bu iş. Peki başarının sonu var mı? Anlaşılan yok gibi duruyor ve 

çok daha ileri düzeylerde keşifler, icatlar göreceğiz. Bütün bunlar, başarısızlıktan hiç çekinmeden, tekrar 

tekrar deneyerek elde ettiğimiz sonuçlardır. Artık 21. yüzyılda olduğumuza göre, elimizin altında 

ulaşabileceğimiz daha fazla kaynak varken teknolojinin bize sağlamış olduğu nimetlerden yararlanmayı 

bildiğimiz takdirde, biz de insanların nesiller boyu birbirine aktardığı bilgi birikimini gelecek nesillere 

artırarak aktarabileceğiz.  

Diyeceksiniz ki ille de bir şeyler mi keşfedelim başarılı olmak için. Tabii ki hayır ! Günümüz 

dünyasında başarılı olmak, kişilere göre değişen göreceli bir kavramdır. Kimimiz mutlu bir yuva kurmayı, 

kimimiz zengin olmayı, kimimiz ise büyük işlere imza atıp kariyer yapmayı başarılı olmak sayarız. Fakat bir 



eğitimci olarak bence en önemlisi, yaşadığımız an mutlu olmayı bilmektir. Bunun için, yukarıda da 

belirttiğim gibi sadece bir şeyler icat etmek değil, belki de toprağa bir tohum ekmek, onun filizlenip bir 

ağaca dönüştüğünü görmek bile bizi mutlu edecektir. Öyleyse, içinde bulunduğumuz anda bizi mutlu 

edebilecek her ne varsa ve bunu yapma yolunda gayret edip ilerliyorsak "Başarısız" da olsak  yılmadan 

devam etmemizi sağlayacak o yaşam enerjisini hiç kaybetmemek bile bir başarı sayılmalıdır.  

Uzun lafın kısası, başarısızlıklarımızdan ders çıkarmak başarının ta kendisi sayılmalıdır. Kendimizi 

gerçekleştirmek için atacağımız adımların başarısız olmasından korkmadan, başarısızlıklardan da birçok 

ders çıkardığımızı ve aslında hedefimize ulaşma ihtimalimizin arttığını da bilmemiz gerekir. 
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