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Başarı Evde Başlar

GİRİŞ
Birinci kitabımda hitap ettiğim kesim daha çok öğrenciler ve 

gençlerdi. O kitabımda öğrenciyi, başarının merkezine koymuş
tum. Gerçekten de başarının merkezinde insanın kendisi vardır. 
Öğretmen ya da öğrencinin olması bu gerçeği değiştirmez.

Fakat başarılı öğrencilerle, başarısız öğrencileri inceledikçe 
bu düşüncem şu şekilde değişti: İlköğretimin birinci kademesi
nin sonuna kadar başarının merkezinde anne-baba var, ikinci 
kademesinden itibaren başarının merkezine bireyin kendisi ya
vaş yavaş geçmeye başlıyor. Bu sonuca şuradan vardım: ilköğ
retime başarılı olarak başlayan bir öğrenci, ileriki yıllarda da bu 
sıfatını korumaya devam ediyor. Tembel olarak başlayan bir öğ
renci de bu sıfatını korumaya devam ediyor. İstatistikler de bu
nu doğruluyor. İyi bir üniversiteyi kazanan öğrencilerin %90’ı il
kokuldan beri çalışkan; ancak %10’iuk bir kesim sonradan çalı
şarak iyilerin arasına karışabiliyor.

Hayatta başarılı olanlar, geçmişteki başarılarına bakarak 
özgüven kazanıp iyi bir motivasyonla çalışanlar olduğu görül
mektedir. Başarısız olanlar da geçmişteki başarısızlıklarına ba
karak ümitsizliğe düşerek özgüvenini kaybedenler olduğu gö
rülmektedir. Çocuğun “çalışkan” sıfatını alması için bilhassa
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anne-baba ilköğretimin ilk beş yılında dişlerini sıkıp, ellerinden 
gelenin fazlasıyla çocuklarıyla ilgilenmesi gerekir. Eğer bunu 
yapmazlarsa, telafisi hemen hemen mümkün olmayan bir yola 
girmiş olurlar. İşte bu kitapta “Çocuğumun başarılı olması için 
bir anne-baba olarak neler yapabilirim?” sorusuna cevap bula
caksınız.

Bu kitapta yazılan bilgilerin birkaçını uygulayabilirseniz ve 
çocuğunuzun başarısına bir puan katkı sağlayabilirseniz, ne 
mutlu bana. Eğitim fakültesinde okuyanlar, çocuk eğitimi ve ba
şarısı ile ilgili birçok bilgiye sahip oluyorlar. Hâlbuki bu bilgilerin 
sadeleştirilip her anne ve babaya sunulması gerekir. Uzman öğ
retmenlik için çalışırken, bu önemli bilgilerin anne ve babalara 
da öğretilmesi gerektiğini düşündüm. Kitabın içerisine bu bilgile
ri serpiştirdim.

Aynı misallerin iki kitapta anlatılması hoş değil; ama diğer 
kitabımı ‘Başarı Yolunda Gemileri Yakmak’ birçok anne -baba 
okuyamamıştır, düşüncesiyle konuyla paralel olan yerlerden 
alıntı yapmayı uygun buldum.

Gelelim asıl meseleye: Her anne-baba, çocuğunun özgü
ven sahibi olmasını, kendi ayakları üstünde durmasını, hayatta 
büyük başarılara sahip olmasını, iyi bir kişilik sahibi olmasını is
ter. Ama bunu gerçekleştirmek için elindeki şartları yeteri kadar 
değerlendirmez. Değerlendirmediği için de çocuğu başarısız 
olur, başarısız olunca da suçu kendinde aramak yerine, hep 
suçlu olarak başkasını işaret eder. Hâlbuki bir insan işaret par
mağıyla suçluyu gösterirken, başparmağı hariç diğer üç parmak 
da insanın kendisini gösterir. Yani karşımızdaki kişi bir suçlu ise 
biz ondan üç katı daha suçluyuz. Bu kitapla anne baba olarak 
suçumuzun biraz azalacağını umut ediyorum.
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1
İLK ÖNCE BİZİM EĞİTİMİMİZ

En başta biz anne babalar, çocuğumuzun başaracağına 
inanmalıyız. Biz çocuğumuzun başaracağına inanırsak, gü
venirsek o da kendine güvenecektir. Çocuğun kendisine en 
yakın hissettiği, hayatta en fazla değer verdiği bir anne ve 
baba olarak, çocuğun başaracağına güvenmezsek, çocuk 
kendisine hiç güvenmeyecektir. Kendisine güvenmeyen, öz
güveni olmayan bir insan da her sahada işleri savsaklar “Za
ten ben bu işi yapamayacağım.” der ve o işi kötü yapar ya da 
yapamaz.

Bir anne -baba şunu bilmelidir ki, yaklaşık olarak bütün 
insanları aynı kapasitede yaratılıyor. Hiçbir millete torpil ge
çilmiyor. Yani Cenab-ı Allah İsraillileri, Japonları ve Almanla
rı üstün zekâlı yaratıp da Arapları, Kürtleri, Türkleri, Afrikalı
ları geri zekâlı yaratmıyor. Her insanın beyin ağırlığı ortala
ma bin üç yüz gramdır ve her beyinde yaklaşık aynı potansi
yel güç vardır.
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Bu duruma göre dünyada bazı milletler süper güç olur
ken, bazıları niçin onların kölesi oluyor?

Davranışçı Öğrenme Kuramı’nın kurucusu VVatson, ço
cuk eğitimi ile ilgili şu çarpıcı ifadeyi kullanmaktadır: “Bana 
bir düzine çocuk verin onları istediğim gibi yetiştiririm. Garan
ti veririm, istediğimi bilim adamı hatta istediğimi hırsız bile 
yaparım.”

Bütün malzeme aynı olduğu halde niçin arada bilgi ve 
teknoloji açısından çok büyük fark var? Hepimiz biliyoruz ki 
onlar çalışıyor, biz yatıyoruz. Peki, onları çalıştıran, yerinde 
durduramayan güç, niçin bizde yok?

İşte bunun cevabı, kitabın yazılma nedeni; çünkü o ço
cukları ve o beyinleri yetiştirecek olan anne ve babalar yani 
bizler, geleceğin büyük adamları olacak çocuklarımızı kendi 
ellerimizle köreltiyoruz. Japonların ağaca şekil verme sanatı 
olan bonzaiyi biliyorsunuz. Orada esas olan şudur: Devasa 
ağaçlardan olan ladinin, meşenin, çamın ya da herhangi bir 
büyük ağacın tohumunu ya da çok küçük bir fidanını alıp bir 
saksıya dikiyorlar. Devamlı kök ve dallarını buduyorlar. Nor
malde çok büyük olacak olan o ağaç 200-300 yaşına gelse 
de o türün bir minyatürü olarak, ufak bir saksıda yaşamaya 
devam ediyor. Aynı ağacı, yetişeceği bir toprağa dikmiş ol
saydınız, o ağaç saksıdakinin bin, iki bin misli büyüyecekti; 
ama siz ona uygun yetişeceği zemini hazırlamadınız o da 
bodur kalıp gitti.

Maalesef bizler de çocuğumuzun gelişmeye müsait olan 
beynini, ahlakını devamlı sözlerimizle, yaşayışımızla, hal ve 
hareketlerimizle kesiyoruz, kısıyoruz, engelliyoruz.
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Evladımızın harika bir sistemle ve donanımla dünyaya 
geldiğini ve bu donanımı kullanabildiği oranda da mükem- 
melleşeceğini bilmiyoruz. “İnsan, bilmediğinin cahilidir.” sö
zünün işaret ettiği gibi de elimizdeki bu harika ürünün çok az 
bir bölümünü değerlendiriyoruz. Geriye kalan %95’lik bölü
münü çöpe attığımızdan haberimiz dahi olmuyor.

Her şeyiyle tam donanımlı bir otomobil alıyorsunuz. Yıl
larca Antalya’nın kavurucu sıcağında sadece camları açarak 
serinleyebiliyorsunuz ve kışın en soğuk günlerinde de oto
mobilde üşüyerek seyahat ediyorsunuz. Bu şekilde yıllarca 
otomobili kullandıktan sonra satmaya karar veriyorsunuz, 
satma aşamasında bir de bakıyorsunuz ki, otomobilinizin ak
şamları arasında en iyi kalitede olan soğutma (klima) ve 
ısıtma sistemleri var. Onca yıl kavurucu sıcaklarda boşuna 
yandığınıza mı, yoksa o soğuk kış günlerinde boşuna don
duğunuza mı üzüleceğinizi şaşırırsınız. Zamanında haberiniz 
olsaydı ne üşürdünüz ne de yanardınız.

İşte biz de aynı bunun gibi elimizdeki harika potansiyelin 
kıymetini hiçbirimiz tam olarak anlayamıyoruz. Anlayanlar 
anladığı kadar çocuğun eğitimiyle ve başarısıyla ilgileniyor
lar. Şunu iyi bilmeliyiz ki, çocuğumuzun eğitiminin ve başarı
sının birinci kuralı, ona “Ben mükemmel yaratıldım, istediğim 
ve çalıştığım takdirde başaramayacağım bir şey yoktur” öz
güvenini vermektir. O özgüveni vermek için de çocuğumuzun 
ahlaklı ve başarılı bir birey olacağına bir anne-baba olarak 
canı gönülden inanmalıyız ve ona göre hareket etmeliyiz.

Biz oğlumuzun İstanbul’u alacağına inanmışsak eğer, 
onu İstanbul’u alacak şekilde yetiştirir, hatta çok büyük riske 
girerek tahtımızı on iki yaşındaki oğlumuza bırakarak Mani
sa’ya çekilebiliriz. Bu, bir baba ile oğul arasındaki güvenin ve
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çocuğa ‘özgüven’ vermenin yansımasıdır. Burada II. Murat, 
oğlu Mehmet’e şu mesajı veriyor:

- Ben sana o kadar güvendim ki daha on iki yaşınday
ken tahtı bıraktım. Bugün olmazsa yarın ama mutlaka İstan
bul’u almalısın.”

Bu şuurda yetişen delikanlı, 70 yaşındaki veziri Çandarlı 
Halil Paşa’nın “Oğul, yaşın küçük, İstanbul defalarca kuşatıl
dığı halde alınamadı. Ümmet-i Muhammed’in ordusunu, ev
ladını boşuna ateşe atma, fethin daha zamanı var, bekle” gi
bi sözlerine karşılık kendinden emin bir şekilde şu karşılığı 
verir: “Lala, ya ben İstanbul’u alırım ya da İstanbul beni”

Artık mesele bitmişti, gemiler yakılmıştı, geriye dönüş 
yoktu ve İstanbul alındı.

Tarihimizden ve dünya tarihinden bununla ilgili binlerce 
örnek verilebilir. Bunlardan birkaçını hatırlamakta fayda var:

Edison okulda başarısızdır. Öğretmenleri “Bu okuya
maz” diyerek geri gönderirler; ama annesi devamlı oğluna 
“Oğlum ben sana güveniyorum, sen her şeyi öğreneceksin” 
diyerek evinde bütün bildiklerini öğretmeye başlar. Hiçbir şe
kilde taviz vermeden oğlunu kendisi özel öğretmen gibi, hat
ta bir öğretmenin gösterebileceği sevgi ve şefkatin daha faz
lası olan anne sevgisi ve şefkatiyle okutur ve o oğlu büyük 
bir mucit olur. Binin üzerinde patent alır. O beyniyle, dünyayı 
aydınlatan lambayı bulur.

Ünlü basketbolcu Michael Jordan, lise ikinci sınıf öğren
cisi olduğu yıllarda okul basketbol takımına seçilememiş ve 
eve geldiğinde ağlamıştı. Annesinin “Oğlum, bugün seçile- 
meyebilirsin, yarın seçilemeyebilirsin; ama bir gün mutlaka 
seçileceksin, yeter ki içindeki basketbolcu olma isteğini öl
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dürme.” sözü, Jordan’ın ufkunu açmıştı. Takıma seçilemediği 
halde okul dışında, devamlı basketbol oynamaya devam etti 
ve ertesi yıl okulun takımına girmeyi başardı. Daha sonra 
dünyanın en başarılı basketbolcusu unvanını aldı. Bu başa
rının arkasında şu sır vardı: Kendisinin çok sevdiği ve en faz
la da kendisini sevdiği bir insan olan annesinin “ İçindeki bas
ketbolcu olma isteğini öldürmezsen mutlaka okul takımına 
seçilirsin” sözü. Annesi ona güvenmişti, annesinin kendisine 
güvendiğini anlayınca, Jordan’da özgüven oluştu ve çalışma
larına devam etti sonuçta basketbol kapasitesini en iyi kulla
nan insan o oldu. Acaba bundan sonra hangi anne çocuğuna 
bu sahada daha fazla güvenecek ve o çocuk Jordan’ı geri
lerde bırakacak?

Bilim, sanat, spor ve askeri alanlarda adını duyurmuş 
büyük insanların çoğunluğunun temelinde başta anne ve 
babalarının olmak üzere etrafındaki sevdiği insanların etkisi 
vardır.

Büyük insanların hayatlarını incelediğimizde mutlaka 
şunu görürüz: İlme, kitaba, okumaya değer veren bir anne ve 
baba. Bu insanlar yıllarca çocuklarının maddi ve manevi eği
timleri üzerinde durmuşlar ve durmakla da kalmayıp, ruhları
nı ilmek ilmek bir kanaviçe işler gibi işlemişler.

Mevlana Celaleddin’in büyüklüğünü düşünürken ilk akla 
gelen büyük âlim olan babası Bahaüddin Veled ve annesi 
Mümine Hatun’dur. Mevlana’ya devamlı hedefler gösteren 
Mümine Hatun, oğlu Celaleddin’in yükselmesinde adeta bir 
kaldıraç görevi yapacak olan şu sözü söyler: “Babandan de
vamlı fazla oku oğlum. Unutma ki, evladı babasını geçeme
yen bir millet yükselemez.”
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Babası öğretmen olan Rıza Tevfik Bölükbaşı babasın
dan şu şekilde bahsediyor: “Benim ilk terbiyemi üstlenmişti. 
Bir şey öğretmeye o kadar meraklıydı ki, beni boş olduğu 
anda bir şeyle öğretmeye çalışırdı. Hatta bazen yolda durur, 
bastonunun ya da şemsiyesinin ucuyla toprak üzerine geo
metrik çizgiler çizer ve geometride de bildiklerini öğretmeye 
çalışırdı.”

“Babam bana şehrimizin yardımsever ve sevilen dokto
runun adını verdiğini hep söylerdi. Sanki ben bunu şuuraltı 
bir hedef olarak kabul ettim ve adını aldığım o doktor gibi 
olmaya çalıştım, çalışıyorum.” Doç. Dr. Sefa Saygılı

Mehmet Akif in babası oğlunun eğitimine özel önem ve
rirmiş. O kadar ki, onu gezdirirken yolda bir şeyler öğretmeye 
çalışırmış. Akif bu konuda “Çok kelimeleri, çok kaideleri böy
le gezerken babamdan öğrendim.” demektedir.

Hekimoğlu İsmail bu konuda şunları söylüyor:

“Babam kasaptı, benim de kasap olmamı çok istiyordu. 
Fakat annem aşırı derecede ısrar etti, “Memur olacaksın!” 
dedi. Ben de okumak zorunda kaldım. Tahsile devam eder
ken, askeri liseye girmeye karar verdim. En iyi dersim beden 
eğitimi olmasına rağmen bu dersin imtihanını kaybettim.

Şimdi düşünüyorum. Eğer askeri liseye girseydim ya da 
kasap olsaydım yazmış olduğum birçok kitabı yazamayıp 
birçok kişinin hayatına dokunamazdım...”

Evet Anneler!!!

Hekimoğlu İsmail’i annesi kendi haline bıraksaydı, hayır 
hayır kocasının isteğine bıraksaydı. Biz şu anda ne ‘Minyeli 
Abdullah’ı okuyup izleyecektik ne ‘Bir Deli ile Evlendim’i oku
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yacaktık ne de ‘Derdimi Seviyorum’ serisini ve diğerlerini. 
Belki de Timaş’tan çıkan yüzlerce eser, gün yüzüne çıkma 
fırsatı bulamadan zamanın karanlık koridorlarında kaybolup 
gidecekti. O anneden iyi ki oğlunun okuması için ‘aşırı dere
cede’ ısrar etmiş. Bu konuda kocasının isteğini dahi dinle
memiş ve kocasını ikna etmiş.

Ben de oğlumla trafikte giderken önümüzdeki aracın 
plaka harflerinin içinde bulunduğu kelimeleri bulma yarışma
sını ara sıra yaparım. Ya da ortaya bir kelime atarız, o keli
menin son hecesiyle başka bir kelime türetiriz. Hiç aklıma 
gelmeyen kelimeleri söylediğinde, “Bravo, harika, aklın iyi 
çalışıyor, tebrikler...” gibi kelimelerle onurlandırırım. İlkokul 
ikideyken de boş zaman olduğunda yedişerli, sekizerli ve 
değişik rakamlarla toplama işlemleri yaptırırdım. Siz de bu 
gibi zamanları kollayarak çocuğunuzla hem iletişim kurar 
hem de beyin jimnastiği yaptırabilirsiniz.

Sonuçta her insan eşit yaratılmıştır, önemli olan elimiz
deki malzemeyi en iyi şekilde kullanmamız gerektiğidir.
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