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Ayça’n›n kalaca¤› otelin çal›ﬂanlar›
kulaklar›na inanam›yor. Çünkü Ayça,
albüm kapaklar›ndaki foto¤raflar›nda ya
da televizyondaki söyleﬂilerinde, hiç
de kaprisli biriymiﬂ gibi görünmüyor.
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Baﬂar›y› yaﬂamak
Ayça’n›n hikâyesinin devam›n› hayal etmek hiç
zor de¤il:
Ayça’n›n hiç arkadaﬂ› kalmad›; paras›ndan
yararlanmaya çal›ﬂan ç›karc›lar d›ﬂ›nda

Ayça 3 milyon
albüm satt›. Sürekli televizyona
ç›k›yor. Arkadaﬂlar›, baﬂar›ya ulaﬂt›¤›ndan bu yana ondaki de¤iﬂimin fark›nda. 500 bin albüm satt›ktan sonra, Ayça koskocaman ve kapkara güneﬂ gözlükleri takmadan
soka¤a ç›kmaz oldu –k›ﬂ›n ortas›nda bile. 1 milyon albüm satt›ktan sonra, biri onunla randevusuna 2 dakika gecikse, sinir krizleri geçirmeye
baﬂlad›. 2 milyonuncu albüme do¤ru, bütün randevular›na 3 saat gecikmeyle gitmeye baﬂlad›.
Bugünse, tam anlam›yla baﬂka bir gezegende yaﬂ›yor: Bütün dünya onun çevresinde dönüyor
sanki.
Baﬂar›, insan›n baﬂ›na vurabilir, sarhoﬂ edip
ona yönünü tamamen ﬂaﬂ›rtabilir.

Zengin ya da ünlü de¤ilsek, çok baﬂar›l› insanlar›n neden çok çok mutlu olmad›klar›n› anlamakta zorlan›r›z.
Kendi kendimize, “Bütün
bunlara ben sahip olsayd›m,
hiçbir sorunum kalmazd›.
Dünyan›n en mutlu
insan› olurdum!”
deriz.
Bu belki
do¤ru, belki de
de¤ildir, bilemeyiz.
Gözle görülen ve
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herkes ondan kaç›yor. Birkaç ayd›r çok
içki içiyor, ancak ilaçlarla uyuyabiliyor,
gün boyu güçlükle ayakta duruyor...
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ticari baﬂar› olarak adland›r›lan baﬂar›, mutlulu¤u
garantilemez. Dünyaca ünlü y›ld›zlar›n baz›lar›
intihar eder; bir k›sm› uyuﬂturucudan uzak duramaz; kimileri bir aﬂk ac›s›ndan di¤erine savrulur
durur. Kimileriyse çok mutludur... Baﬂar›n›n yaratt›¤› f›rt›nalar kiﬂiyi gerçeklerden ve di¤er insanlardan çok uzaklara savurabilir. Bunlara
karﬂ› koyabilmek için güçlü
–ama gerçekten güçlü–
olmak gerekir.

Gümmm ! Pat ! Okulda baﬂar›s›zl›k
Okulda baﬂar›s›zl›k! Çok can yakan, yüzümüze
bir tokat gibi inip, kendimizi de¤ersiz hissetmemize neden olan, gelece¤i kapkaranl›k gösteren
iki sözcük. Bize kendimizi beceriksiz hissettiren
iki sözcük.
Ne konuda beceriksiz? ‹yi okumak, iyi yazmak, iyi hesap yapmak, iyi notlar almak, ödevlerin üstesinden gelebilmek konusunda... Oysa, gitar çalmay› ö¤renmek, herkesi gülmekten k›r›p
geçiren piyesler yazmak, 3 dil konuﬂmak, 100
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kiﬂi için nefis bir yemek haz›rlamak, buz pateniyle müthiﬂ figürler sergilemek, 3 arkadaﬂla birlikte
do¤açlama bir dans gösterisi sunmak, çok kar›ﬂ›k bir bilgisayar oyununu 2 dakikada anlamak,
nefes kesici bir kelebek koleksiyonu yapmak gibi konularda çok becerikli olabiliriz pekâlâ...
Okulda baﬂar›l› olman›n çok daha rahatlat›c›
ve güzel oldu¤u aç›kt›r. Okulda iﬂler yolunda giderse, tabii ki, iﬂ bulma ﬂans›m›z çok daha fazlad›r. Ama bunu yapamad›¤›m›zda da, tamamen
bir baﬂar›s›zl›k örne¤i oldu¤umuz söylenemez.
Okulda baﬂar›s›zl›k, ömür boyu baﬂar›s›zl›¤a mahkûm oldu¤umuzu göstermez. Yetiﬂkinler bir çocu¤un tamamen baﬂar›s›z oldu¤unu düﬂünürlerse,
ona büyük zarar verebilir, onu yaln›zca baﬂkalar›n›n baﬂar›l› olabilece¤ine inand›rabilirler.
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Kapkaranl›k bir tünel

Önüne baksana !
“Sana inanam›yorum, hayat›mda bisiklet
gidonunu böyle tutan birini görmedim...

‹ste
.
bu kadar!

Hay›r, hay›r, sol aya¤› o kadar yukar›
kald›rmak da ne oluyor, sana dediklerimi

Ohh !

anlam›yor musun? Daha önüne bakmay›
bile beceremiyorsun, akl›n nerede
senin? Zavall› o¤lum, en ufak bir denge
duygusu yok sende, ooof of, gerçekten
de daha k›rk f›r›n ekmek yemen gerek
senin...”

Kendimizi sürekli baﬂar›s›z hissetmek; kapkaranl›k bir tünelde yürüdü¤ümüzü ve bütün yaﬂam›m›z boyunca da orada kalaca¤›m›z› sanmaya
benzer. Böyle zamanlarda, tünelden ç›kabilece¤imizi düﬂünen, bize inanan birine ihtiyaç duyar›z. ‹ﬂte o zaman, tünelin ucunda küçük bir ›ﬂ›k
belirir. Karanl›¤›n sonu görünür. Nereye do¤ru
gidece¤imizi bilir, tünelden ç›kar›z.
Bu ›ﬂ›¤› yakmayanlardan kaç›nmal›, tünelin
sonunu ayd›nlatmay› bilenleri aramal›y›z.
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