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Önsöz

İnsan için, “başarı” sözcüğü büyülü bir anlam taşıyor.

“Başarılı” sözü ne denli güçlendirici ise, “başarısız” sözü de o 
denli aşağılayıcı.

Başarı, kazanmak demek.

Başarısız ise, kaybetmek.

“Başarı” için gösterilen hedefler neler? Asıl bunlara bakmak 
gerekiyor. 

Başarı olarak gösterilen hedefler kimlerin hedefleri?

İnsanlar nelerin peşinde koşturuluyor?

Günümüzün “başarı hedefleri” neler?

Genç yaşlarda ev sahibi olmak mı?

Hemen çok para kazanmaya başlamak mı?

Bir şirkette yetkili bir koltuk kapmak mı?

Çabucak ünlü olmak mı?

Başarı, bu kulvarların hızlı bir yarışçısı olmak mı?

Ödüller kazanmak mı?

Başarı nedir?

Başarıyı kimler tanımlıyor?

Başarı jürisi kimler?

Bunları görmemiz gerekli. Günümüzün başarı tanımları çok 
açık. Eğitimin başarısı, sınavları kazanmakla ölçülüyor. Meslek 
başarısı diploma demek. İş başarısı, ne kazandığınla belirleniyor. 
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Eş seçimi, toplumun uygunluk kıstaslarına bağlı. Evlilik başarısı, 
çocuklar demek oluyor. Dijital kültürün başarısı, sosyal ağlarda 
tanınmak, takipçi sayısını arttırmak, çokça like almak. 

Bütün bunlar insanı mutlu ediyor mu?

Ne yazık ki koskoca bir “hayır”.

Sonra insan, erkek olsun, kadın olsun, bir yere geliyor ve so-
ruyor:

“Yaşamımın anlamı bu mu?”, “Ben bunlar için mi yaşadım?”.

İnsan ne için yaşar? Sorunun yanıtı aslında var:

“İnsan kendisine göre anlamlı olan hayat için yaşar.”

Ve,

“O anlamlı hayat, insanın varoluşuna değer katar.”

Ama o anlam, o değer, para ile satın alınacak bir şey değildir. 
O anlam, o değer, insanın kendi varoluşudur. Başkalarının ona 
biçtiği değer değildir. Evler, arabalar, kol saatleri, gözlükler, gi-
dilen tatil köyleri, hepsi, hepsi parayla satın alacağınız şeylerdir 
ama evinizdeki huzur, parayla satın alınamaz. Bindiğiniz araba-
nın değeri, maddi değeri değil, içinde taşıdığıdır. Kol saatinin 
markası değil, gösterdiği zaman değerlidir. Gözlüğünüzün değe-
ri, arkasındaki gözün neleri gördüğüdür. Yaptığınız tatilin değe-
ri, size ne kazandırdığıdır.

Anlaşılıyor mu?

Satın aldığınız hiçbir şey sizin değeriniz değildir. Sizin de-
ğeriniz, olduğunuz ve yaptığınız şeylerin değeridir. Yaşamınızın 
anlamı, sizin kendi yaşamınıza kazandırdığınız anlamdır. Eğer 
varoluşunuz o değeri kazanamazsa, yaptıklarınız da anlamlı ola-
mıyorsa, gerçek anlamda mutlu olmanız engellenmiştir. Mutlu 
olabilmek, kişisel anlamdaki değerimize, sosyal anlamda da iş-
levlerimizin anlamlı olmasına bağlıdır. Kişisel alanda ve sosyal 
alanda bu hedeflere ulaşmak, kendini gerçekleştirmektir.  Yaşam 
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başarısı da budur. Ne yazık ki, günümüzün egemen sosyoeko-
nomik sistemi bize mutlu olmanın “ancak para ve mal sahibi 
olarak” mümkün olabileceğini anlatıyor. İnsanlar ve toplumlar 
bu yönde koşullandırılıyor. İnsanların değer sistemi para ve mal 
endeksine bağlanıyor. 

En çok parası olan, en başarılı sayılıyor. 

En çok malı olan, en değerli kabul ediliyor.

Nasıl kazanıldığının hiç önem yokmuş gibi davranılıyor. Bu 
durum bir yanıltmadır. Bu dayatma bir kandırmadır. Bu yönlen-
dirme bir yutturmadır. Bütün insanlık değerlerinin inkârıdır. 
İnsanın varoluş değerlerinin reddedilmesidir. Bu yalanların üze-
rine mutluluk kurulamaz. 

Bu insanlığın değersizleştirilmesine karşı çıkmak gerekiyor. 
Bu kitap, bu karşı çıkışı anlatmak için yazıldı. 

Gelin, bu yanıltmanın içindeki insanı birlikte bulalım.

Gelin, bu kandırmacanın içindeki değerlerimize sahip 
çıkalım.

Gelin, para ve mal yığınına boğulan insanlığımızı kurtaralım.

Hep birlikte.

Hep birlikte yapalım bunu.
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Dürtülerin Coşkusu

“Gençliğimi yaşamayacak mıyım?”

Üniversite sınavına hazırlanan genç kız bu sözlerle, içinde 
olduğu durumdan yakınıyordu. Neydi bu ders çalışma zorunlu-
luğu? Bir yandan okul, bir yandan dershane! 

Günler, aylar, yıllar böyle mi geçecekti?

Gençliğini yaşamak.

Neydi “gençliğini yaşamak”?

Gezmek, eğlenmek, arkadaşlarla buluşmak.

Dahası; çıkmak, flört etmek, sevişmek.

Müzik, dans, içki, heyecan, adrenalin dalgalarıyla coşmak.

Gençliğini yaşamak işte.

Bunlar yanından geçip giderken ders çalışmak ne sıkıcıydı! 

Hem çalışıp da ne oluyordu? İşte, üniversiteye giriyordun. 

Girip de ne oluyordu? Mesleğin oluyordu.

Mesleğin olmuştu da ne olmuştu? Annesi de babası da meslek 
sahibiydi. İkisi de çalışıyordu. İkisi de işten yorgun argın geliyordu. 
İkisi de hayattan ne anlıyordu? İkisi de mutsuz değil miydi? So-
rarsan hayatları iyiydi. Rahatları yerindeydi ama hayat bu muydu?

Sahi, hayat neydi?

İşte, gene felsefe başlıyordu. Yaşamak yerine düşünmek, ko-
nuşmak. Sonra, konuşmak da bitince suskunluk. İşte, size oku-
muş ve çalışmış iki insanın yaşam özeti. Bunun için gençliğini 
feda etmeye değer miydi? 

Özge bunları düşünürken gözü de Facebook’taydı. Arkadaş-
larının hangi kafede olduklarına bakıyordu. Birazdan o da çıka-
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caktı. Taylan onu bekliyordu. Gece programları vardı. İzin alırdı 
da. “Derslerin?” diyeceklerdi. “Derslerini yaptın mı?”

Derslerin!

Cehenneme gidesi dersler.

Yapmıyordu.

Nefret.

Hazırlanırken annesinin sesini duydu: “Ne o çıkıyor musun? 
Derslerini yaptın mı?”
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Yaşamak mı? O Nedir ki?

Sahi, yaşamak nedir? İstediğini istediği zaman yapmak mı? 
Bugünü yarın için yaşamak mı? Yarın için bugünü feda etmek 
mi? Eğer böyleyse “yarın” ne?

Yoksa yaşamak,

bugünü bugün için,

yarını yarın için yaşamak mı?

Yoksa hep, dünü yaşıyoruz da haberimiz mi yok? 

Dün, bugün, yarın. Yaşamak bunların neresinde?

Bugünü dünün alışkanlıklarıyla yaşıyorsak, yarın gerçekçi bir 
gelecek olur mu?

İki yıl sonra dünya nasıl bir dünya olacak? 

Bakışımızla kanal değiştirecek televizyon.

Aklımızdan geçeni yazacak bilgisayar.

Niyetimizi okuyacak sensörler.

Böyle bir dünya mı geliyor?

Eğer böyleyse ki – kuvvetle olası- bugünün işletme eğitimi 
ne işe yarayacak? 

Eğer bir ekran, bütün sağlık bilgilerini okuyacaksa bugünün 
tıp eğitimi ne olacak?

Dün nasıl bir dündü, düşünüyor muyuz?

Bugün nasıl bir bugün, biliyor muyuz?

Yarın nasıl bir yarındır, hayal ediyor muyuz?

Yaşama nasıl bir anlam yüklememiz gerekiyor?
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Galiba adı konmamış bir sorun yaşıyoruz. Yanıtları bulma-
mız gerekiyor. 

Yoksa Carpe diem, “Anı yaşa.”; geride hiçbir şey yok.

Acaba dürtüsel coşku böyle mi yaşanıyor?  
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Bir Trafik Kazası

Gazetelerde bir haber olarak yer aldı:

Bir araba kazası olmuştu. İçinde üç gencin bulunduğu araba, 
sabaha karşı otoyolda bariyerlere çarpmıştı. Arabayı kullanan genç 
erkek, kaza anında ölmüştü. Genç kızlardan birisi hastane yolun-
da hayatını kaybetmişti. Öteki genç kız, yoğun bakımda tedavi 
altındaydı. Bu haber, ertesi gün yerini başka haberlere bırakacaktı 
ama acılı aileler yıllarca bu acıyla yaşayacaklardı. Gençlerin geçir-
diği araba kazalarının ne ilki ne de sonuncusuydu bu kaza.

Otomobil kazaları.

Motosiklet kazaları.

Gece kulüplerinde yaşananlar.

Alkol. Karışık içkiler.

Karmaşık yakınlıklar.

Aklın denetiminin zayıfladığı, dürtülerin ayaklandığı du-
rumlar.

Gaz pedallarına sorumsuzca basılan anlar.

Parlayan öfkeler.

Dürtülerin egemenliği.

Hazların doruğundan, bir anda karanlıklara yuvarlanışı.

Ne olduğunu anlamadan yaşamların bitiverişi.

Sonraki acılar, pişmanlıklar.

Başarıya giden yolun kararışı.

Yanlış seçimlerin sıkıntılı sonuçları.
Hepimizi çok düşündürmesi gereken dönemeçler.
Yolundan çıkarılmış başarı.


