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Steve Jobs’un 
ardından
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selcukozdemir@gmail.com

İspanyol filozof ve edebiyatçı George Santayana “Geçmişini hatırlamayanlar onu 
tekrarlamaya mahkûmdur” der. Geçmişte yaşananlardan ders çıkarılmasına yönelik 
buna benzer yüzlerce özlü söz bulabiliriz. 5 Ekim 2011’de hayatagözlerini kapatan bilişim 

dünyasının en önemli aktörlerinden (belki de en önemlisi), bugün sahip olduğumuz birçok 
teknolojinin fikir babası ve uygulayıcısı Steve Jobs’un ilginç hayat hikâyesinden bizlerin ama 
özellikle yeni nesillerin çıkarabileceği birçok ders olduğunu düşünüyorum.
George Beahm tarafından kaleme alınan “Ben, Steve: Steve Jobs konuşuyor” adlı kitaptan bazı 
alıntılar yaptığım bu yazıda, Jobs’un 2005 tarihli ünlü Stanford konuşmasında ifade ettiği bazı 
“noktalara” değinen örnekler vermek istiyorum:.

Olmak ya da olmamak
“Vaktiniz sınırlı, onun için başkasının hayatını yaşayarak boşa harcamayın. Dogmalarla kapana 
kısılmayın, çünkü bu, diğer insanların düşüncelerinin sonuçlarıyla yaşamaktır. Başkalarının 
fikirlerinin, kendi iç sesinizi bastırmasına izin vermeyin. Ve de en önemlisi, yüreğinizi ve 
sezgilerinizi takip etme cesaretini gösterin.”
Azim
“Başarılı girişimcilerle başarılı olmayanları birbirinden ayıran şeyin saf azim olduğundan 
eminim… Bu konuda gerçekten tutkulu değilseniz hayatta kalamazsınız. Pes edersiniz. Bu 
yüzden de bir fikriniz, doğrusunu yapmak için hırs yaptığınız bir yanlış ya da bir sorun olmalı 
ortada, aksi takdirde üstüne gidip çözmek için gereken azmi bulamazsınız.”
Başarı
“Dünyanın en zengin adamı olarak mezara girmek bana hiçbir şey ifade etmiyor… Şahane bir 
şey yaptık diyerek yatağa girebilmek, işte benim için önemli olan budur.”
“Toplumun gözünde kimlerin ‘başarılı’ kimlerin ‘başarısız’ kabul edildiğine bakarsanız başarılı 
olanlar genelde işlerini severek yapanlardır. Bu yüzden onlar işler kötüye gittiğinde bile sebat 
ederler.”
“Yakından baktığınızda bir gecede yakalanan başarıların çoğunun uzun zaman aldığını 
görürsünüz.”
“Bir şey yaptığınızda gayet güzel sonuçlandıysa, şahane başka bir şey yapmak için harekete 
geçmeli, çok uzun süre rehavete düşmemelisiniz. Yalnızca bir sonraki şeyi düşünün yeter.”
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“… Başarısızlık riskini göze almayı sürdürdükleri müddetçe sanatçı kalırlar. Bob 
Dylan ve Picasso başarısızlık riskini daima göze almışlardır. (Kovulduktan sonra) 
Tekrar Apple’ın başına geçmem istendiğinde, Pixar’a, aileme ve itibarıma neler 
olabileceğini düşündüm. Sonunda umurumda olmadığına karar verdim, çünkü 
bu gerçekten yapmak istediğim şeydi. Elimden gelenin en iyisini yaptıktan sonra 
bile başarısız olursam, en azından en iyisini yapmış olurdum.”
“Farklı bir insan tipini hedefliyoruz; kendilerine bir şans için beş on yıl beklemek 
istemeyenleri. Boyundan büyük işlere kalkışmayı ve evrene küçük bir çentik 
atmayı gerçekten isteyen birilerini.”

Deneyim
“Budizm, entelektüel düşünce yerine deneyime değer veriyor. Düşünüp 
taşınan ama hiçbir yere varamayan çok insan gördüm. Entelektüel ve soyut bir 
anlayıştan daha anlamlı bir şey keşfetmiş insanlarla ilgilenmeye başladım.”
“Bizim sektördeki insanların birçoğu pek farklı deneyimler yaşamamıştır. 
Birleştirecek yeterince noktaları olmadığından dolayı da bir sorun karşısında 
geniş bakış açısından yoksun, fazlasıyla çizgisel çözümlere varırlar. İnsanın 
hayat deneyimi genişledikçe, çok daha iyi tasarımlara ulaşır.”
Ekip çalışması
“Beatles’lar iş modelimi tanımlar. Birbirlerinin olumsuz eğilimlerini sürekli 
denetleyen dört adamdı onlar. Birbirlerini dengeliyorlardı. Bütün ise parçaların 
toplamından daha büyüktü. İşten ben de iş hayatını böyle görüyorum: Muhteşem 
sonuçlar asla tek bir kişinin marifeti değil, ekip çalışması ürünüdür.”
“Bizim sektörde artık kimse tek başına bir şey yapamıyor. Etrafınızda bir ekip 
oluşturuyorsunuz. O ekibin çalışma bütünlüğünden sorumlusunuz. Herkes 
üzerine düşenin en iyisini yapmaya uğraşıyor.”
Öngörü
“Bence gerçek sanat, insanın etrafında olup bitenlerin iç yüzünü kavramasıdır. 
Genel anlamda, bir şeyleri daha önce kimsenin yapmadığın biçimde bir araya 
getirmek ve bunu öngörüye sahip olmayan diğer insanlara ifade etmenin bir 
yolunu bulmaktır.”
Kalite
“Nitelik nicelikten daha önemlidir. İyi yapılmış tek bir ürün, bir dolu vasat ürüne 
bedeldir.”
“İnsanlar sizi performansınıza göre değerlendirir, o yüzden sonuca odaklanın. 
Bir nitelik ölçütü olun. Bazı insanlar mükemmelin beklendiği bir ortama alışık 
değildir.”
Para
“Yeniliğin Ar-Ge’ye ne kadar para ayırdığınızla hiç ilgisi yoktur. Mesele para 
değil. Mesele, sizlerle çalışanlar, size önderlik edenler ve sizin kavrama 
kapasiteniz…”
“Yirmi üç yaşımdayken değerim bir milyon doların üzerindeydi, yirmi dört 
yaşındayken on milyon ve yirmi beşimde ise yüz milyonu geçti. Ama hiç önemi 
yoktu, çünkü bunları ben asla para için yapmadım.”

http://www.bilisimdergisi.org/s159

http://www.bilisimdergisi.org/s159

