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“Dibe vurma”, doğru kullanılabilirse alınabilecek en büyük hediyedir
Psikiyatrist, Bireysel Psikoterapist Prof. Dr. Atilla Soykan:

Başarının “denge”den geçtiğine işaret eden Soykan,  tutku 
ve hırsa fazla kapılan, aşırı atak veya fazla sağlamcı ve 
risk almakta zorlanan insanların başarısızlığı kolaylıkla 
tadabileceklerini belirtti. Soykan, başarının anahtarının, araç 
ve amacın karıştırılmamasından geçtiğinin altını çizdi.

“BT proje ve girişimleri neden başarısız?” içerikli gündem sayfalarımıza, 
Psikiyatrist, Bireysel Psikoterapist Prof. Dr. Atilla Soykan, “başarısızlığın 
kişilere etkileri, başarısızlık durumunda ve başarılı olmak için neler 
yapılması gerektiği” konusunda sorularımızı yanıtlayarak katkı verdi. 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü’nde Öğretim Üyesi 
olarak çalışan, Amerika Birleşik Devletleri’nde Berkshire Medical Center 
psikiyatri kliniği ve Massachusetts Üniversitesi’nde üst ihtisas yapan 
Soykan, yurt içi ve dışında çeşitli psikoterapi eğitimleri aldı. 60’ın üzerinde 
bilimsel eseri yayınlanan ve iki kitabı bulunan Soykan, 2009’dan beri M+ 
Psikoterapi merkezinde çalışıyor.

Her başarının içinde bir başarısızlığı barındırdığını kaydeden 
Soykan, “Başarısız olmak, bir projenin denenebilir olup olmadığını 
araştırmamaktır” dedi. Başarının “denge”den geçtiğini vurgulayan 
Soykan,  “karşıt uçları görebilen ve bunu kararlarına katabilen” insanların 
başarılı olduklarını, tutku ve hırsa fazla kapılan, aşırı atak veya fazla 
sağlamcı ve risk almakta zorlanan insanların ise başarısızlığı kolaylıkla 
tadabileceklerini belirtti. 
Kayıp ve başarısızlık yaşanmasının üretkenliği aktive ettiğine değinen 
Soykan,  başarısızlık duygusunun insanın kendisi ya da diğerini affetmesi 
ile temizleneceğinin altını çizdi.

 Başarının anahtarının, araç ve amacın 
karıştırılmamasından geçtiğini bildiren Soykan, 
kendini başarısız algılayanlara, “aklına gelen 
ilk fikre hemen inanmamaları” ve fikrin “bir 
gerçeklik değil, bir olasılık” analizi olduğunu 
öğretmeye çalıştığını söyledi. 
Başarısızlık diye algılanan şeyin nadiren 
gerçekten bir “başarısızlık” 
olduğunu anlatan Soykan, 
“Dibe vurma”nın doğru 
kullanılabilirse, bir insanın 
alabileceği en büyük hediye 
olduğuna dikkat çekti.
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-Sizce başarısız olmak ne demektir? Başarıdan ne anlıyoruz?  Başarı ya 
da başarısızlığın ölçütü nedir?

- Bence başarısız olmak bir projenin denenebilir olup olmadığını 
araştırmamaktır.  Burada proje kavramı ile yeni bir şeye başlamaktan, başlanan 
bir şeyin olmayacağını görüp sonlandırmaya kadar çok farklı açılardan 
anlaşılabilecek durumlar düşünülmelidir. Bir proje irdelendikten sonra yapılsa 
da yapılmasa da, beklenen sonuçlara ulaşılsa da ulaşılmasa da bu bir başarı 
öyküsüdür.  Öte yandan, her başarının içinde bir başarısızlığı barındırdığı da 
akılda tutulmalıdır; şöyle ki, işini büyüten biri bununla gururlanırken ve daha 
da fazla çalışırken, çocuğuyla ve eşiyle geçirdiği zamanın azalması ise belki 
sonradan en büyük başarısızlık olarak ona dönecektir.
 
-Başarısızlığa yatkın insan tipi, kişilikler ve nasıl başarısız olunacağına 
dair ipuçları verir misiniz?

- Başarı dengeden geçer. Karşıt uçları görebilen ve bunu kararlarına katabilen 
insanlar başarıya mahkûmken, tutkularına ve hırsına fazla kapılan, aşırı atak 

veya tersine, fazla sağlamcı 
ve risk almakta çok zorlanan 
insanlar ise başarısızlığı 
kolaylıkla tadabilirler. 
Bir grup insan ise başarı 
korkusu yaşarlar; bu insanlar 
anne-babaları veya kardeşleri 
tarafından bastırılmış, istekleri 
ve duygularını ifade etmekte 
zorlanan kişilerdir. Bilinç dışı 
olarak onlardan daha başarılı 
olmanın büyüklerini üzebileceği, 
kızdırabileceği ve bundan 
zarar görebileceklerine ilişkin 
korkuları vardır.  Örnek olarak 
sürekli kendisi gibi başarılı, 
azimli, çalışkan olmadığı için 
oğlunu yeren bir baba verilebilir. 
Bu babanın oğulları “başarılı” 
olmaktan ve babasıyla rekabet 
etmekten bilinçdışı korkarlar ve 
bu nedenle  “başarısız” hamleler 
yaparlar. 
İnsanın nasıl başarısız 
olunacağını görmesi için yapması 
gereken tek şey, kendi hayatına 
bakmaktır. 

-Başarısızlık insanı nasıl etkiler? Herkes, 
her girişimci bir gün başarısızlığı ta-
dar mı? Başarısızlık durumunda neler 
yapılmalı, nasıl bir olumlu bakış açısı 
geliştirilmeli?

-Bir çocuk yürümeyi öğrenmeden önce 
defalarca düşer ve her düşüşünden bir şeyler 
öğrenir. Aslında, insan değişebilmek için 
ya başarısız olmalı ve bu nedenle kendini 
kötü hissetmeli ya da başarısız olma kaygısı 
duymalıdır; kayıp ve başarısızlık yaşanması bir 
çözüm çabası olarak üretkenliği aktive eder. 
Alfred Adler’e göre, “aşağılık duygusu”, 
başarının temelini oluşturur. Aşağılık 
duygusunun kökeni çocuğun, çevresindeki 
erişkin, güçlü ve tam insanlara göre, “eksik” 

olmasından kaynaklanır. Bu duyguyu gidermek 
isteyen çocuk “eksiklerini” azaltmaya, onlar 
gibi hatta onlardan daha iyi olmaya çalışır. 
Bu algıyı formüle koyarsak, çocuk önce eksiz, 
güçsüz ve zayıf olduğunu algılar, sonra “güçlü 
olmak” ister, kendindeki güçlenebilecek ve 
eksik hissettiği yönüyle uğraşır ve sonuçta, 
yeni bir eksikliğini fark edene ve aynı döngü 
tekrar başlayana kadar kendisini, bir süre, 
“üstün, yeterli, tam” hisseder.  
İnsan doğasında kendi olabileceği, 
ulaşabileceğinin en üstüne ulaşma dürtüsü 
vardır. Yetersizlik, eksiklik, kayıp veya Adler’in 
tanımıyla aşağılık hissettiği her durumu 
dengeleme bu dürtünün şah damarıdır; iyiye, 
güzele ve kendini gerçekleştirme ve olduğu 
gibi kabullenme yolunun kanlanması ve canlı 
kalmasını sağlar.
 
-“Yanlış yapma hakkı” ve “başarısızlık 
duygusunu temizleme” konusundaki 
görüşleriniz alabilir miyiz?

-İnsan dışında tüm canlılar, reflekslerle 
davranırlar; her etki bilinçli olmayan refleks, 
bir tepki oluşturur. Oysa, insan Adem’in elmayı 
yemesinden beri karar verme ve dolayısıyla 
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hata yapma olasılığı ile donanmıştır. Yanlış yapma hakkı, yine insanlarda, bir 
başka özellikle birlikte anılmalıdır; affetmek. Affetmek, bir hatayı unutmak 
değil, o hataya rağmen yaşamaya devam edebilmektir. Başarısızlık duygusu 
bence insanın kendisi ya da diğerini affetmesi ile temizlenir.

-Nasıl davranılırsa “başarı kapısının anahtarı” elde edilir, başarılı ol-
unur?

-Zekâ, en kısa tanımıyla, yeni şartlara uyum yapabilme yeteneğidir.  Kişi şartları 
gerçekçi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirerek plan yaptığında, hemen her 
zaman, “kazan-kazan” formülünü harekete geçirebilir. 
Başarı kapısının anahtarı ise, araç ve amacın karıştırılmamasından geçer.  
İnsanın en değişmez ve hayatı boyunca sadık kalması gereken en temel amacı, 
kendinin en iyisine ulaşmaktır. Araç amaç haline geldiğinde birey duraklama 
dönemine girer ve kişisel gelişimini sürdürmesi çok zorlaşır.
 
-“Kaybeden doğulmaz, kaybeden olunur” ve “İnsanlar kaybetmeyi 
yaşadığı engellerle öğrenirler.Denediğiniz zaman kazanabilir ya da kay-
bedebilirsiniz, ama denemediğinizde kesinlikle kaybetmişsinizdir” de-
niliyor. Peki, başarısızlık ve “kaybeden olmak” öğrenilir mi? Başarısız 
ve kaybeden olan girişimci ve kişilere neler öğütlersiniz?

-Bir düşünür, Epictetus, “İnsanlar başına gelenden dolayı değil, başına gelen 
olaya bakış açısından dolayı kendini kötü hisseder” derken, kişinin algılarının 

onu nasıl etkilediğine dikkat çekmiştir.  Ben 
kendini başarısız algılayanlara “aklına gelen 
ilk fikre hemen inanmamalarını” ve fikrin bir 
gerçeklik değil, bir olasılık analizi olduğunu 
öğretmeye çalışıyorum. Bu kişiler kendilerini 
“en kötüye” hazırladıklarında, kötü başlarına 
geldiğinde çok üzülmeyeceklerini sanır ve 
olayın hemen olumsuz olasılık ve yönlerini 
düşünürler. Oysa, geniş düşündüklerinde, 
olayın, her olay gibi, olumlu ve olumsuz yönleri 
olduğunu göreceklerdir.
Nadiren ise başarısızlık diye algılanan şey, 
gerçekten bir “başarısızlıktır”. “Dibe vurma”, 
eğer doğru kullanılabilirse, bir insanın 
alabileceği en büyük hediyedir. Binlerce yıldır 
insanın kendini kötü hissetmesinin temelinde 
bitmek tükenmek bilmez isteklerin olduğu 
bilinmektedir. İnsan hep elinde olmayana 
kavuşma isteğiyle, elde ettiğini anında 
tüketerek yaşamakta, gerçek başarı olan 
mutluluk ve huzuru yolun sonunda bulmaya 
çalışmaktadır; oysa bunlar yolun ta kendisidir. 
İnsan daha başka kaybedecek bir şeyi 
olmadığında ya da kaybı büyük olduğunda tüm 
hayat kriterlerini gözden geçirme şansı elde 
eder.

-Başarıya, kazanmaya rekabete odaklı 
bireyler yetiştirmeye çalışırken adil, 
paylaşımcı, dayanışmacı bir toplum idea-
lini kaybediyor muyuz? Bireysel “ka-
zanma” kültürü aslında toplumsal “kay-
betme” anlamına mı geliyor?”

- Kişi aşağılık duygusunu gidermek amacıyla 
“başarılı” olma çabasında ise, bireysel ve 
toplumsal etik değerlerle çatışan eylemlere 
girmez. Öte yandan, kişisel gelişim için 
zemin hazırlayan aşağılık duygusunun 
tersine, aşağılık kompleksi, bireyin elde ettiği 
başarılardan tatmin olmasını engelleyen bir 
kısır döngü yaratır. Kişi aşağılık kompleksini 
gidermek için belirlediği rolden ne kadar 
uzaktaysa, kendisini o kadar ekside hisseder 
ve kişisel güç elde etme çabası o kadar 
fazla olur. “Güç” elde etmeye çalışan kişi, 

aslında bilinç dışı yetersizlik, aşağılanma ve 
beğenilmeme gibi duygularını, “güçlü” olarak 
yenmeye çalışmaktadır; öte yandan, temel 
sorun çözülemediği için, aşağılık kompleksi 
ortadan kalkmamaktadır. Bu kişilerde, bazen 
ahlaki değerlerde zayıflama ve başarı elde 
etmek için toplumsal ve kültürel değerlerin 
ihlali de gözükür. Eğer bir toplumda bu 
kişilerin sayısı fazla ise toplumsal yozlaşma 
kaçınılmazdır. Bu anlamda, bireysel 
“kazanma” kültürü aslında toplumsal 
“kaybetme” anlamına gelir.

Ahlaki açıdan üstün toplumlarda bireyler 
davranışlarının sonuçlarının sorumluluğunu 
alır, diğerlerine kendilerine davranılmasını 
beklediği gibi davranır ve  “doğru ve 
hakkaniyetli” davranma isteği herhangi bir 
zorlama olmaksızın kendi içinden gelir. Bu 
toplumlarda yer alan en üstün insanlar ise 
karşısındakinin ne olduğu ve kendilerine 
ne yaptığına bakmaksızın o insana olumlu 
yaklaşabilme özelliğine sahiptirler. Kişisel 
gelişimin maddesel gücün önüne geçeceği 
bir çağın başlangıcına tanıklık eden bireyler 
olarak, etik açıdan üstün insanlara ulaşma 
dürtüsünün her birimizin amacı olmasını 
diliyorum.
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