
Gelecek... Çok derin bir kavram. Geleceğin kimlerin elinden olacağı , gelecekte dünyayı kimlerin 

değiştireceği hep tartışılmış bir konudur. Bu soruların ortak bir cevabı olmuştur her zaman. Dünya 

üzerindeki liderlerin, dünyayı değiştirecek vasıflı insanların elinden geçecektir dünyanın geleceği. Bunu 

bile bile hayatımı boş bir şekilde geçiremezdim. Birşeyleri değiştirmeliydim . 

    Dünyayı bulduğum gibi bırakmamalı, onu daha iyi bir hale getirmeliydim. Düşünmeye başladığım 

andan itibaren her zaman “Bu dünyada bir şeyler değiştirmeyeceksek neden var oluyoruz ?” sorusu ile 

yaşadım. Dünyayı böyle bırakamazdım.Yozlaşmış , kirlenmiş ve karışmış bir dünyanın var olmasına izin 

veremezdim. Yönetilen olamazdım. İnsanların hayatlarını değiştirmeliydim. Amaçsızca yaşayıp, 

amaçsızca ölmelerine göz yummamalıydım. İnsanların benim gibi olmasını sağlamalıydım. Tüm 

insanları yöneterek, dünyayı değiştirmek için tek başıma çalışmak yerine tüm insanların hayatlarını bu 

amaç ile harcamalarını sağlamalıydım. Sonraki nesillerin yaşayacakları hayatları ben belirlemeliydim. 

    Bunun için yıllar boyunca çalıştım . Yüzlerce yeni buluş ürettim ve onlarca patent aldım. 

Katılabileceğim her türlü proje yarışmasına farklı projeler ile katıldım ve dereceler elde ettim. Kendimi 

dünyaya göstererek dünyayı değiştirmeye bir yerden başlamak için en iyi şekilde çalıştım. Nasıl daha 

iyi bir lider olabilirim. Dünyayı nasıl değiştirebilirim gibi sorular üzerinde aylarca yoğunlaştım ve 

araştırmalar yaptım . Başka insanlarında benim düşündüğüm gibi düşünmesini sağlamak için 

yapacağım şeyleri onların yapmasını sağlamaya ve nasıl lider olunacağını onlarada öğretmek için 

çalıştım.  Belirli prensipler ve konular üzerinden hareket ettim. İnsanlara bunlar doğrultusunda 

karşılarına çıkan engelleri nasıl geçeceğini öğrettim. Kendim için olan şeyleri göz ardı ederek yönettiğim 

insanlar için yaşamaya başladım. Aldığım kararlar ve yaptığım projelerde ekiplerimin görüşlerini aldım. 

Kendi okulumda 125 kişiden oluşan bi araştırma ve geliştirme bölümü oluşturarak insanların buluş ve 

projeler ile ilgilenmesini, bölümdeki herkesin birçok yarışmaya katılmasını sağladım. Sürekli olarak 

insanlara konferanslar verdim .Ekipleri sürekli değiştirerek farklı görüşleri ve farklı kişileri 

değerlendirdim. Herhangi bir proje veya bölümle ilgili bir fikir sunulduğunda onu uzun süren çalışmalar 

ile değerlendirdim.  Gelecekte geleceğim yerde dünyanın nasıl olacağını düşünerek projelerimi bu 

doğrultuda geliştirdim. Şehirimdeki milli eğitim müdürü ile konuşarak yıllardır okulun düzenlediği sene 

sonu bilim şenliğini Ar-Ge birimim ile birlikte özel olarak düzenlemek için yetki aldım. Yaptığım her 

hatada kendimi iki kat daha fazla geliştirmek, Kendimin ve ekiplerimin zayıf yönlerini ortadan kaldırmak 

için çalıştım. 

    Evet. Asla pes etmeyeceğim. Bu dünyayı asla bulduğum gibi bırakmayacağım. hayatımın son gününe 

kadar. İnsanların hepsini benim gibi düşündürmek ve lider yapmak için çalışacağım . Ben hayatımın 

sonuna geldiğimde yerimi alacak binlerce insan olmasını sağlayacağım. Dünyanın daha iyi bir yer 

olmasını sağlamadan gitmeyeceğim. Ve bunların hepsini yapacağıma, hepsini başaracağıma sonuna 

kadar inanıyorum 
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