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BAŞKALARININ BAKIP tA 
GÖREMEDİĞİNİ GÖREBİLMEK; 

KİŞİSEL BAŞARI

Artık benzer/aynı teknoloji 
her yerde var ve herkes çok kolay 
sahip olabiliyor. Kişiler benzer 
eğitimi alıyorlar. Kişilere sunulan 
imkân ve çevre koşulları arasındaki 
neredeyse fark yok. Nasıl oluyor da 
aynı koşullar altında yarışa başlayan 
kişilerden birisi çok gerilerde 
kalırken diğeri çok önde yarışa 
devam ediyor?  Başarılı ve başarılı 
olmayan arasında belirleyici olan 
başka şeyler neler? Farkları yaratan 
ne? Bazen yanı başımızda olup ta 
bizim göremediğimiz başarı ipuçları 
neler? Başarının sırları neler? Ben ne 
yapmalıyım?

Bu ve benzeri sorular her 
zaman aklımıza gelir ve biz, başarılı 
olan ve olmayan arasındaki farkın ne 
olduğunu merak ederiz. Elbette bu ve 
benzeri sorulara bizim cevaplarımız 
olabilir. Hem kişisel olarak ve hem 
de kurumsal olarak başarılı olma her 
zaman merak edilen ve ilgi çeken 

bir konu olmuştur. Otuz dört yıllık 
meslek hayatımda ülkemizin en 
büyüğünden küçüğüne kadar çeşitli 
şirketlerde yaptığım; proje, eğitim, 
danışmanlık gibi çalışmalarda bu 
sorular hep bana sorulmuştur. Ayrıca 
başarı, yoğun rekabetin yaşandığı 
küresel bir dünyada kişisel ve 
kurumsal olarak var olmanın temel 
koşulu olup, yaşamsal öneme 
sahiptir. Yukarıdaki sorulara cevap 
olarak başarının en önemli sırrının; 
başkalarının bakıp ta göremediğini 
görebilmek olduğu söylenebilir. Bu sır 
bir bakıma yenilikçilikten (inovasyon) 
başka bir şey değildir. Başarı kişisel 
olarak her zaman dikkate değer 
bir konu olarak hep ilgi çekmiştir. 
Çünkü; başarı bir bakıma, kişinin 
bugününü ve geleceğini etkileyen 
en önemli kavramdır. Başarılı 
bireyler yetiştirmek adına dünyada 
aileler, ülkeler ve şirketler inanılmaz 
sermaye ile yatırım yapıyorlar. 

Çünkü; biliyoruz ki küresel yarışta 
teknolojiye hâkim olan dünyaya 
hakim olarak diğerlerini yönetir, 
yönlendirir. Teknoloji üreterek 
ona hâkim olmanın yolu da insan 
tarafından üretilen bilginin hayata 
uygulanmasıyla mümkün. Bu bilgiyi 
de üreten insan. Ne kadar donanımlı 
ve başarılı insan o kadar teknoloji 
ar-ge, yenilik ya da ne kadar teknoloji 
ar-ge o kadar başarılı insan. 

Bizler bir birey olarak hep 
işimizde/mesleğimizde nasıl daha 
başarılı olacağımızın hayallerini 
kurarız. Başarılı kişilerin, hikâyelerini 
dinlemek hoşumuza gider. Başarıyla 
ilgili yaşanmış olaylar ve anılarla 
ilgili deneyim paylaşımı hep ilgimizi 
çekmiştir. Başarıyı biz amaca 
ulaşmak olarak gördüğümüzde, 
bunun sadece bir yolla değil, birden 
çok yolla mümkün olabileceğini 
görmeliyiz. Burada kritik sorunun; 
başarı ama nasıl?
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Başarı kişisel olarak her zaman dikkate değer bir konu olarak hep ilgi çekmiştir. 
Başarı bir bakıma, kişinin bugününü ve geleceğini etkileyen en önemli kavramdır.
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Olduğu görülecektir. Nasıl? 
Sorusunun cevabı bizim için çok 
zor olabilir. Nasıl sorusunun cevabi 
için öncelikle kişisel yeteneklerimizi 
keşfetmemiz gerekir. Yeteneğimizi 
keşfederek ona uygun iş/meslek 
seçimi ve mesleğin icrası başarı için 
hayati önemde. Keşfedilen kişisel 
yeteneğin aynı zamanda yetkinliğe 
de dönüştürülmesi gerekir. Yetenek 
sahip olunan potansiyeli, yetkinlik 
ise bu potansiyeli kullanabilme 
gücünü gösterir. Örneğin; 
otomobiliniz kilometre göstergesi 
saatte maksimum 100 kilometre 
olsun. Siz sözgelimi, saatte ortalama 
70 kilometre ile gidiyorsanız, 
hızınız 70 kilometre olacaktır. 
Burada 100 kilometre yetenek, 70 
kilometre yetkinlik olarak kabul 
edilirse, önemli olan yetenekten 
çok bu yeteneği kullanabilme 
gücü yani, yetkinliktir. Bu örnekte 
30 kilometre kullanılmayan güç 
vardır. Şayet ortalama hızınız saatte 
100 kilometre ise yeteneğinizi 
yetkinliğe dönüştürüp, tamamen 
yararlanıyorsunuz demektir.  Zaten 
başarıyı da belirleyen budur; kişiler, 
şirketler, sistemler, ülkeler,…arasında.

Peki nedir kişisel başarı? 
Öncelikle başarının, kişinin 

amacına ulaşması/ulaşabilme 
derecesi olduğunu belirterek 
göreceli bir kavram olarak koşullara 
ve ulaşılan sonuçlara göre 
değişebileceğini söyleyelim. Bununla 
birlikte herkesin hemfikir olarak 
başarılı olarak kabul ettikleri kişilerin/
girişimcilerin başarısı incelendiğinde 
en önemli özelliklerinin; “başkalarının 
bakıp ta göremediği yenilikleri 
görerek bunları iş fikrine dönüştürüp, 
iş ve işletme kurarak çalıştırmak” 
olduğu görülecektir.  Bu özellik yani; 
“başkalarının bakıp ta göremediği 
yenilikleri görerek bunları iş fikrine 
dönüştürebilme ve uygulayabilme” 
çok farklı bir düşünme (leteral/çapraz) 
şeklini ve iş yapabilme becerisini 
bize gösterir.  Bu düşünme şekli ve 
uygulama becerisi bilinen dışında 
yani; iş bilici olma ve iş bitiricilik bir 
bakıma başarılı olan kişiyle başarılı 
olmayanı arasındaki farkı gösteren en 
önemli göstergedir.  Bu göstergenin 
en önemli ipucu farklı düşünme 
kalıpları ve bakış açılarından başka 
bir şey değildir. Örneğin; dünyanın 
önde gelen teknoloji şirketlerinden 

olan Microsoft bu düşünme 
kalıplarını, kişisel yetkinlik becerileri  
olarak; merak etmek, rahat olmak, 
resmi olmamak, heyecan duymak, 
yenilikçilik, yaratıcılık, açık iletişimlilik, 
çapraz düşünme.. olarak belirlemiştir. 
Çalışma ortamı koşulları da yani işin 
mutfağı da bambaşka..

Peki bu nasıl olacak?
Bir kişinin başarılı olması için 

öncelikle yaptığı işten mutlu olması 
ve o işin rüyalarına girmesi gerekir ki, 
başarılı için tüm koşullar sağlanmış 
olsun. Bu bakımdan kişinin kendisinin 
severek yapabileceği ve mutlu 
olacağı işi yapması gerekir. Bunun 
için öncelikle yetenekleri keşfederek 
bu yeteneklerini kullanarak severek 
yapabileceği bir işi yapması gerekir. 
Severek yapılan ve yaparken mutlu 
olunan her iş/meslek kişiyi başarıya 
götürür. Öncelikle O işin rüyalara 
girebilmesi için de kişinin öncelikle 
yapmış ve yapacağı işle ilgili olarak 
hayal olması ve hayal kurması gerekir. 
Kişinin kurduğu hayalle birlikte 
vizyonu gelişir. Bu aşamada vizyon 
belki de başarının en önemli anahtar 
kavramıdır. Denebilir ki; ne kadar 
vizyon, o kadar başarı.
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Vizyon, bir bakıma geleceği 
önceden görebilme yeteneğidir. 
Vizyon bir bakıma hayali belirler. 
Hayal ise kurgusal olarak tasarlanır. 
Bu tasarım bizim için başarıya giden 
bir yol haritasıdır. Vizyon bir bakıma 
elimizdeki mevcut koşullara göre 
kurgulanan bir gelecekten başka 
bir şey değildir. Elbette bu geleceği 
kurgularken bize ait olan değişkenler 
kadar başka değişkenlerinde işin 
içerisinde olacağı unutulmamalıdır. 
Rüyalarına girmek, ancak vizyona 
sahip olan işin veya işlerin, mesleğin, 
konunun son aşamasını oluşturur. 
Rüyalarına girmek bir bakıma, yüksek 
bir motivasyon ve coşkuyla işe 
odaklanmak anlamı taşımaktadır.  
Fakülde öğrencilerim bana iş hayatına 
atılmadan önce ne yapmaları 
gerektiğiyle ilgili sorular sorduğunda 
onlara cevap olarak; önce o işin 
hayalini kurmaları gerektiğini ve 
hayalini kurmadıkları işi yapmamaları 
gerektiğini söyledim. Bir gün bir 
öğrencim bana geldi ve; “ben otomobil 
lastik işi yapmak istiyorum” dedi. Ve 
bende ona cevaben; lastikle yatıp 
lastikle kalkacaksın, lastik rüyalarına 
girecek, yatak odanın duvarında lastik 
posterleri olacak dedim ve öğrencim 
şu anda lastik piyasasında çok başarılı 
bir girişimci. Elbette bu örneğe benzer 
çok sayıda yaşanmış deneyimler var. 
Öte yandan vizyonu olmayan, vizyon 
geliştiremeyen veya yetersiz vizyona 
sahip olan kişilerin veya kişilerin 
başarısız olacağı apaçık ortada. 

Bir işin veya mesleğin rüyalara 

girebilmesi için öncelikle kişinin 
o işe o yüksek bir motivasyonla 
coşkulu bir şekilde odaklanılması 
gerekir.  Yani; daima coşkulu olması 
gerekir. Coşku bir bakıma işe olan 
aşırı istekle birlikte ortaya çıkan 
heyecandır. Bu heyecan kişiyi sürekli 
dinamik tutarak başarıya koşullandırır. 
Heyecan yokluğu veya kaybolması 
başarısızlık anlamına gelmektedir. 
Tarihsel süreçte başarılı olan kişilere 
baktığımız zaman sözgelimi; bilim 
insanlarının istedikleri sonucu almak 
için bitip tükenmeyen büyük bir istek 
ve hevesle yani, coşkuyla işlerini 
sabırla yaparak istedikleri sonuçları 
elde ettikleri görülmektedir. Benzer 
şekilde hükümdarların fethetmek 
istedikleri yeri elde etmek için büyük 
bir çaba, azim, sabır ve gayretle birlikte 
hedeflerine ulaştıkları görülüyor. 
Başarılı girişimcilerinde bitip tükenmek 
bilmeyen heyecanın verdiği coşkuyla 
birlikte işlerinde başarılı oldukları 
görülmektedir. Başarılı kişiler içinde 
yüksek bir motivasyonla coşkulu 
olarak işe başlamak ve heyecanını 
kaybetmeden ilk günkü gibi işlerini 
yapmak başarının anahtarıdır.  Coşku, 
hayal ve hayale anlam katan yaratıcı bir 
vizyon ile birleşince güçlü bir başarma 
duygusuyla dolarak heyecanla 
başarının itici gücü oluyor. Coşkunun 
yenilikçi ve yaratıcı olabilmesi için farklı 
bir bakış açısıyla bakarak başkalarının 
bakıp ta göremediğini görebilmek 
önemli. Bunun içinde sorgulayıcı bir 
yaklaşımla işin felsefesini anlamalıyız.  
Her şeyde olduğu gibi başarıda da 

sağlıklı bir yaşamın ön koşul olduğunu 
belirtmeye gerek yok sanırım. Sağlıklı 
yaşam, bir bakıma başarının temeli. 

Kişisel başarı için coşkuyla 
birlikte adanmışlık gerekir. Adanmışlık 
bir bakıma kişisel başarı için bir 
vizyon tasarlayarak hayalini kurduğu 
işin gerçekleşmesi için var gücüyle 
çalışmak anlamına gelmektedir. 
Adanmışlık, başarılı olmak isteyen bir 
kişi için kendini feda etmek demektir. 
Bu bağlamda kişinin başarılı olabilmek 
için mutlaka bazı şeylerden fedâkarlık 
yapması da gerekebilecektir. Başarı kişi 
için yoğun olarak ilgilenmeyi gerektiren 
çaba, emek ve gayretle yılmadan bıkıp 
usanmadan çalışmayı gerektirir. Bu  
konuda Edison; “başarısızlık yeniden 
deneyebilme fırsatıdır!,  başarımın %1 
zeka, %99’u alın teridir” der. Başarılı 
olmak bağlamında adanmışlık, 
kişinin zamanını ve hayatını önemli 
ölçüde işine ayırması demektir. Zaten 
genellikle başarılı kişilerin çoğunun 
kendilerine zamanın yetmediğini 
söylediklerine şahit oluruz.

Başkalarının bakıp ta 
göremediği görebilmek, yenilikçiliktir.  
Geniş bir vizyon sahibi olarak hayâlleri  
rüyâlarına giren, işine/mesleğine 
kendisini adayarak mutlu bir şekilde 
keyifle işini yapan kişi de girişimcinin 
ta kendisidir. Yenilikçilik ve girişimcilik 
ise kişisel başarının sihirli formülüdür. 
Bu formülü etkili kullanabilmenin 
tek yolu da bakış açımızı, 
paradigmalarımızı değiştirmek geçer. 
Sahi siz paradigmanızı değiştirdiniz mi? 
En son ne zaman?...


