Yuzde Doksan Sekiz (%98)

Hayatimizda bir seyleri basarabilmek için beklide insan üstü gayretler sarf ediyor, asilamayacagi düsünülen
zorluklari azmimiz, kararliligimiz ve çalismamizla asabiliyoruz. Bütün bunlarin yaninda genellikle yapmamiz
gereken isin büyük ve zor kismini bitirdikten sonra geri kalani için hiçbir çaba sarf etmeden “benden bu kadar”
anlayisi ile geri çekilebiliyoruz.
Konunun daha iyi anlasilabilmesi için bir uçak örnegini vermek dogru olabilir. Kendimizi Avustralya’dan
Istanbul’a gelecek bir Airbus A380 uçaginin pilotu olarak düsünelim. A380’ler yaklasik 550 yolcu
kapasitesinde ve bu kadar devasa bir uçagi içindeki insanlarla birlikte kaldirdiktan sonra 12 saat sürecek
seferin 11 saat 55 dakikasini basariyla tamamlayip Istanbul semalarina geldigimizi varsayalim. Bu esnada isin
büyük ve önemli bir kismini basariyla tek basimiza halletmisiz ve küçücük, yolculuk süresine göre son derece
önemsiz bir kismi, 5 dakikalik bir inis islemi kalmistir geriye. Burada durup her isi ben yaptim zaten 12 saatte
5 dakika nedir bundan sonrasini da baska biri devralsin tamamlasin diye düsünebilir miyiz? O noktaya gelen
kadar yasayip çözdügümüz problemleri sayarak kendi hakliligimizi savunabiliriz fakat sonuçta uçak bir sekilde
yere inmek zorunda kalacaktir. Bitmeye ne kadar yakin olunsa da islem tamamlanmamis yolculuk henüz
bitmemistir ve is bu noktada birakildiginda öncesinde neler basarildigin da bir önemi olamayacaktir.
Isi tamamlamamak için pilot hakli ve çesitli sebepler öne sürebilir. Örnegin diger çalisma arkadaslariyla
anlasamadigini, maasinin yetersizligini, çalisma sartlarinin zorlugunu, yolcular arasinda sevmedigi bir
tanidiginin oldugunu, caninin çok sikkin oldugunu, bugün bu isi yapmak istemedigini, 12 saat boyunca çok
yoruldugunu vb. Tüm haklilik paylarina ragmen bunlarin hiçbiri uçagin düsmesi gerçegini ortadan
kaldirabilecek güçte degildir. Uçusun yüzde doksan sekizi gerçeklesmis fakat henüz tamamlanmamistir.
Yüzde doksan sekiz hastaligina iliskin örnekler çogaltilabilir. Bir maratoncu oldugunu düsünelim 15 km’lik
yarista rakiplerini bir çirpida geçerek yarisin sonuna kadar açik ara önde kosmaktadir. Bitis çizgisine iki adim
kaldiginda durmus beklemektedir. Nasil olsa iki adim daha attiginda birinciligi elde etmis olacaktir. Fakat
yapmaz, çünkü o ana kadar olaganüstü bir basari sergilemistir, pek çok zorlugu asmis rakiplerini geçmistir.
Isin yüzde doksan sekizini en güzel sekilde tamamlamistir. Bitis çizgisi önünde beklerken bir baska atlet gelip
geçtiginde maratoncumuzun aslinda bu madalya benim hakkimdi demeye hakki kalir mi? Bu durumu
mahkemeye götürse hâkime ama ben en iyi çikisi yapmistim, en basarili olan bendim bu madalya da benim
hakkimdir seklinde bir iddia da bulunabilir mi?
Benzer sekilde kitalar ötesinden yola çikan bir çikarma gemisi kaptani “tasidigi piyade ve zirhli araçlari
binlerce kilometre okyanus üzerinde tasidiktan sonra ben bu kadar tasidim artik karaya çikmaya 2 kilometre
kaldi geri kalanini da siz halledin.” diyebilir mi?
“Bir isin olmamasi için kirk makul sebep bulunabilir fakat bir tek mazeret bulunamaz.”
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