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g i r i ş

Çocukken büyüdüğünüzde ne olmak isterdiniz? Hiç 
ünlü bir artist veya şarkıcı olmayı düşlediniz mi? Peki, 
Amerika Birleşik Devletleri başkanı olmayı? Belki Olimpi
yat şampiyonu bir atlet veya dünyanın en zengin insanı 
olmayı istediniz. Hepimizin hayal ve istekleri vardır. Şüp
hesiz bunların sadece bir kısmını gerçekleştirebildiniz. 
Fakat önemli olan, şu ana dek ne kadar başarılı olduğu
nuzdan çok, hâlâ gerçekleşmesini beklediğiniz hayal ve 
amaçlarınızın olmasıdır. Zaten bizim istediğimiz de sizin 
hayallerinizin ve potansiyelinizin farkına varmanızı 
sağlamak.

Küçük bir deney yaparak başlayalım. Aşağıdaki listede 
adı geçen insanlara bir göz atın. Bu, çok farklı isimlerden 
oluşmuş bir gruptur, ama ortak bir yanları vardır. Bakalım 
bu ortak yanı bulabilecek misiniz?
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JOHN GRISHAM 
GEORGE GALLUP 

ROBERT E. LEE 
DENNIS RODMAN 
JAMES DOBSON 

DAN RATHER 
MADONNA 

HIDEO NOMO 
JERRY VE PATTY BEAUMONT 

RICH DEVOS 
RAHİBE TERESA 
BETH MAYERS 

PABLO PICASSO 
ADOLF HITLER 
TIGER WOODS 

ANTHONY BONACOURSI 
ALANIS MORRISETTE 

GLENN LEATHERWOOD 
BILL CLINTON 
JOHN WESLEY 

ARNOLD SCHWARZENEGGER

B  irdenbire etkili 
bir insan olamayız. 

Bu adım  adım  gerçekleşir.
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Bu insanların ortak noktalarının ne olduğunu farketti- 
niz mi? Kesinlikle meslekleri değil. Bu isimler, yazarlar, dev
let adamları, sporcular, sanatçılar, din adamları, diktatörler, 
aktörler ve işadamları arasından seçilmiştir. Listenin içinde 
hem erkekler hem kadınlar vardır. Bazıları evlidir, bazıları 
değildir. Yaşları aynı değildir. Çok farklı etnik gruplara ait 
ve değişik uyruktadırlar. Bazıları ünlüdür. Bazı isimleri ha
tırlarken, diğerlerini hiç duymamış olabilirsiniz. Öyleyse bu
nun sırrı nedir? Hepsinin ortak yanı neresidir? Yanıt şudur: 
Hepsi etkili insanlardır.

HERKES ETKİLİDİR

Bu listeyi tanınmış bazı insanları rastlantıyla seçerek ha
zırladık. Siz de kolaylıkla aynı şeyi yapabilirdiniz. Böylece 
şu noktayı açığa çıkarmak istedik: Herkesin başka insanlar 
üzerinde etkisi vardır. Kim olduğunuz veya konumunuz 
önemli değildir. ABD Başkanı’nın yaptıkları sadece kendi ül
kesinde değil, tüm dünyada yaşayan milyonlarca insanı et
kilemektedir. Madonna ve Arnold Schwarzenegger gibi sa
natçılar bir veya birkaç kültürden tüm bir nesli etkileyebili
yor. Pazar okulunda John ve John gibi yüzerce çocuğu eği
ten Glenn Leathenvood gibi bir öğretmen, hem kendi öğ
rencilerinin hayatlarına dokunuyor, hem de bu çocukların 
eğiterek etkileyeceği tüm insanları dolaylı olarak etkiliyor.

Oysa etkili bir insan olmak için yüksek mevkilerde bu
lunmak gerekli değildir. Aslında hayatınız bir şekilde diğer 
insanların hayatına bağlıdır ve herkes gibi siz de başka in
sanları etkiliyorsunuz. Evde, işyerinde veya spor yaparken 
attığınız her adımın başka insanların hayatı üzerinde etkisi 
vardır. Amerikalı şair-filozof Ralph Waldo Emerson’m dedi
ği gibi, “Her insan birisi için bir kahraman ve kâhindir, söy
lediği şeylerin bu insanda çok büyük bir değeri vardır.”
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Amacınız başarılı olmak ve çevrenizi olumlu şekilde et
kilemekse, etkili bir insan olmak zorundasınız. Etki olma
dan başarı gelmez. Örneğin, bir pazarlamacıysanız ve 
ürünlerinizden daha fazla satmak istiyorsanız, müşterilerini
zi etkilemek zorundasınız. Bir yöneticiyseniz, başarınız ça
lışanlarınız üzerinde yapacağınız etkiyle ölçülecektir. Bir ta
kımı çalıştırıyorsanız, sadece oyuncularınızı etkileyerek 
şampiyon bir takım yaratabilirsiniz. Güçlü ve sağlıklı bir ai
le yetiştirmek istiyorsanız, çocuklarınızı olumlu şekilde etki
lemelisiniz. Hayattaki amaçlarınızın ne olduğu veya neye 
ulaşmak istediğiniz önemli değildir. Etkili bir insan olmayı 
öğrenirseniz, hedeflerinize daha çabuk ulaşabilir, daha et
kin olabilir ve daha kalıcı etkiler yapabilirsiniz.

II ay a tın ız başka insanların  
hayatıyla bağlıysa, 

etkili b ir insansınız.

Etki konusunda eğlendirici bir hikaye anlatalım. Baş
kan Calvin Coolidge bir sabah, Beyaz Saray’da geceleyen 
konuklardan biriyle kahvaltı ediyormuş ve bu insan baş
kan üzerinde iyi bir izlenim bırakmak istemiş. Coolidge’e 
kahve servisi yapılmış. Başkan kahve fincanını almış, için- 
dekinin bir kısmını derin bir sos kabına dökmüş, rahat bi
çimde biraz şeker ve krema eklemiş. Herhangi bir görgü 
kuralını atlamak istemeyen konuk da başkanı izlemiş, kah
vesinin bir kısmını onun yaptığı şekilde kaba döküp kah
ve ve krema eklemiş. Ardından, başkanın bir sonraki ha
reketini beklemeye koyulmuş. Başkanın sos kabını kedi
nin yemesi için duvarın kenara bıraktığını görünce de



Giriş 7

dehşete düşmüş. Tabii şimdiye kadar konuğun da aynı 
şeyi yaptığını söyleyen kimse çıkmadı.

ETKİNİZ HER İNSANDA AYNI DEĞİLDİR

Etki garip bir şeydir. Çevremizdeki hemen herkes üze
rinde etkimiz olmasına rağmen, bunun düzeyi her insanda 
aynı değildir. Bunu anlamak için, en yakın arkadaşınıza ya
pacağınız bir ev ziyaretinde, onun köpeğine kendinizce 
emirler vermeye çalışın.

Bu konuya fazla kafa yormamış olabilirsiniz, fakat 
hangi insanları daha çok, hangi insanları daha az etkiledi
ğinizi bilebilirsiniz. Örneğin, birlikte çalıştığınız insanları 
aklınıza getirin. Onlara bir düşüncenizi açtığınızda veya 
bir teklifte bulunduğunuzda hepsi aynı şekilde mi tepki 
verir? Kuşkusuz, hayır. Biri fikirlerinizin esin verici oldu
ğunu düşünürken, bir başkası tamamen kuşkucu bir açı
dan yaklaşabilir. (Elbette hangisi üzerinde ciddi bir etkiniz 
olduğunu kendiniz farkedebilirsiniz.) Bununla beraber, 
aynı kuşkucu insan patronunuzun veya meslektaşlarınız
dan birinin sunduğu her fikri beğeniyor olabilir. Böyle bir 
durum, o insan üzerindeki etkinizin diğer insanlar kadar 
güçlü olmadığını gösterecektir.

İnsanların, size ve diğer insanlara verdiği tepkilere 
dikkat etmeye başladığınızda, birbirlerine etkilerinin düze
yine göre davrandıklarını görür,-kısa zamanda hayatınız
daki çeşitli insanları ne kadar etkilediğinizi anlarsınız. Hat
ta, evinizin içindeki etkinizin bile değişik derecelerde ol
duğunu farkedersiniz. Evliyseniz ve iki veya daha fazla ço
cuğunuz varsa, onların sizle ilişkilerini düşünün. Bir çocu
ğunuzun arası sizinle iyiyken, diğeri eşinizle daha iyi ge
çiniyor olabilir. Bu, hanginizin o çocuk üzerinde daha et
kili olduğuyla ilgili bir konudur.
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ETKİNİN BASAMAKLARI VE 
HER BASAMAKTAKİ ETKİLERİ

John’un İçin izdeki Lideri Geliştirmek adlı kitabını 
okursanız, birinci bölümde liderliğin beş düzeyini açıkla
dığını görürsünüz:

Etkinin özgül bir uygulaması olan liderlik, sadece ko
numla bağlantılı olduğunda en düşük düzeydedir. Diğer in
sanlarla ilişkilerinizi geliştirdikçe liderlik etkiniz de gelişir 
ve daha yüksek düzeylere çıkar. İşte o zaman, mevkinizin 
sınırlarını aşan bir liderlik yapabilirsiniz. Siz ve takipçileri
niz işinizde daha üretken hale gelince, liderliğiniz üçüncü 
düzeye çıkabilir, insanları geliştirmeye ve potansiyellerine 
ulaşmaya yardım ettiğinizde liderlik düzeyiniz dördüncü 
basamağa ulaşır. Ancak sadece çok az sayıda insan beşinci 
düzeye ulaşabilmekte, çünkü bu, insanların en yüksek dü
zeylere ulaşmasına yardımcı olmak üzere ömür boyu çalış
mayı gerektirmektedir.

* John C. Maxwell’in Developing The Leader Within You (içinizdeki 
Lideri Geliştirmek) adlı hu kitabı önümüzdeki aylarda yayınevimiz tarafın
dan yayınlanacaktır. Maxwell’in Sistem Yayıncılık tarafından yayınlanan 
iki kitabı daha vardır: K azanan Tutum- Çev: Ulaş Kaplan, İstanbul 1996. 
Boşan Yolculuğu, Çev: Osman Akmhay, İstanbul 1997.
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Etki de buna benzer bir şekilde işler. Birdenbire etkili 
bir insan olamayız. Bu adım adım gerçekleşir. Görsel olarak ' 
da şuna benzer:

Şimdi her basamağı ayrı ayrı inceleyelim:

1. D üzey: Örnek Olmak

insanlar ilk önce gördükleri şeylerden etkilenir. Çocuk
larınız varsa bu durumu muhtemelen gözlemişsinizdir. Ço
cuklarınıza ne yapmalarını söylemeniz önemli değildir. On
ların doğal eğilimleri sizden gördükleri şeyleri yapmaktır. 
Pek çok insan sizin olumlu, güvenilir ve takdir edilir bir in
san olduğunuza inanırsa, sizi hayatını etkileyen bir insan 
olarak görür. Dolayısıyla sizi daha iyi tanıdıkça ve gördük
lerinde hoşlanmaya devam ederse, onların gözündeki güve
nilirliğiniz ve etkiniz de aynı ölçüde artar.

Tanımadığınız insanlarla karşılaştığınızda, ilk başta on
lar üzerinde neredeyse hiçbir etkiniz yoktur. Sizi onlara gü
vendikleri biri tanıştırmış ve referans vermişse, belki o inşa
mın etkisinin bir kısmını “ödünç alabilirsiniz”. Böyle bir du
rumda sizi iyice tanıyana kadar güvenilir bir insan
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olduğunuzu düşünürler. Fakat'sizı tanımaya başladıkları an
dan itibaren, kendi hareketlerinizle bu etkiyi ya güçlendirir 
ya da yıkarsınız.

Bu durumun çok ilginç bir istisnası vardır: ünlü insan
lar. Pek çok insan, asla karşılaşmadıkları halde, televizyon, 
sinema ve medyadaki konumlarından dolayı bazı insanların 
etkisi altındadırlar. Aslında o kişinin kendisinden çok, yarat
mış olduğu imajın etkisi altındadırlar. Bu imaj o oyuncu, 
politikacı, sporcu veya komedyenin kişiliğinin tam bir yan
sıması olmayabilir. Yine de o insana hayran olup sergiledi
ği davranışlar ve hareketlerden etkilenirler.

itlelere örnek oluşturabilirsiniz, 
am a etkinin yü ksek  basam aklarına  

çıkm ak için insanlarla  
birlikte çalışm anız gerek ir:

2. D üzey: M otive Etmek

Örnek olmak olumlu veya olumsuz nitelikte çok 
güçlü bir etki olabilir. Hatta belirli bir uzaklıktan bile 
sağlanabilir. Ama insanların hayatında ciddi bir etki ya
ratmak istiyorsanız, bunu yakından yapm ak zorundası
nız. Bu da sizi etkinin ikinci basamağına getirecektir: 
motive etmek.

insanları cesaretlendirdiğiniz ve onlarla duygusal bir 
ilişki kurduğunuzda motive edici bir insan durum una ge
lirsiniz. Bu basamakta iki şey gerçekleşir: 1) insanlarla ara
nızda bir köprü kurulur, 2) insanların kendine güvenleri 
ve kendilerine verdikleri değer artar, insanlar, onlarla
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beraber olduğunuz zamanlarda kendileri ve sizin açınız
dan iyi şeyler düşündüklerinde, etki düzeyiniz gözle görü
lür bir şekilde artacaktır.

3. D üzey: A kıl Vermek

Başka insanları motive etmeye başladığınızda, onların 
hayatlarında yapacağınız olumlu etkiyi gözlemleyebilirsiniz. 
Bu etkiyi artırmak ve uzun süreli olmasını sağlamak için de 
etkinin bir sonraki basamağına yükselmelisiniz: akıl vermek.

Akıl vermek, hayatınızı diğer insanlara vermek ve on
ların potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Akıl 
vermenin gücü o kadar fazladır ki, etkilediğiniz insanın ha
yatının değiştiğini kendi gözlerinizle çıplak biçimde izleye
bilirsiniz. Kendinizi verdikçe, başkalarının hayatlarındaki 
engelleri aşmasına yardım edip, kişisel ve mesleki açıdan 
nasıl gelişeceklerini göstererek, hayatlarının yepyeni bir ba
samağını yaşamalarına yardımcı olur ve böylece hayatların
da gerçek değişiklikler yapabilirsiniz.

4. D üzey: Çoğaltm ak

Başka insanların hayatında sahip olabileceğiniz en yük
sek düzey çoğaltma düzeyidir. Çoğaltarak etkilediğiniz in
sanların diğer insanların hayatlarında olumlu etkiler yapma
larını ve sadece sizden öğrendiklerini değil, kendi deneyim
lerini de başka insanlara aktarmalarını sağlarsınız. Çok az 
sayıda insan etkinin dördüncü basamağına ulaşır, ama bu 
potansiyel herkeste vardır. İnsanları çoğaltıcı bir etkiye sa
hip olmak, bencil olmamayı, cömertliği ve bağlanmayı ge
rektirir. Ayrıca bu etkinin sağlanması uzun zaman alır, in
sanlardaki etkinizi bir basamak daha yukarı çıkarmak için, 
onlara kişisel özen göstermelisiniz. Kitlelere örnek 
oluşturabilirsiniz, ama etkinin yüksek basamaklarına çık
mak için insanlarla birlikte çalışmanız gerekir.
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John’un daha önce San Diego’da çalışmış olan arkadaşı 
Bili Westafer, “Duyguları ve mutlulukları benim etki alanım 
içinde olan insanlar var. Bu gerçekten asla kaçmayacağım,” 
der. Bu hepimizin hatırlaması gereken iyi bir görüştür. Eğer 
pek çok insana liderlik ediyorsanız veya yüksek bir pozisyon
daysanız, etkiniz arttığı için daha büyük bir sorumluluğunuz 
var demektir. Söyledikleriniz, daha da önemlisi yaptıklarınız, 
sizi izleyenlere örnek olur. Hareketleri sizin etkinizi yansıtır.

ETKİNİZ YA OLUMLU YA DA OLUMSUZDUR

Başka insanlar üzerindeki etkinizi farkettiyseniz, bu et
kiyi nasıl kullanacağınızı düşünmelisiniz. Bu giriş bölümü
nün başında aktardığım etkili insanlar listesinde, profesyo
nel basketbol oyuncularından Dennis Rodman’ın adının da 
bulunduğunu farketmişsinizdir herhalde. Dennis Rodman 
imaj insanı olmak istemediğini defalarca söylemiştir. O sa
dece kendisi olmak ister. Halbuki şimdiden bir imaj insanı 
haline gelmiş olduğunu anlamaz (veya bilmezden gelir). 
Bu, kendi isteğiyle reddedebileceği bir şey değildir. Profes
yonel bir oyuncu olarak o, ailesindeki herkese, komşuları
na ve alışveriş yaptığı mağazadaki insanlara örnek olmakta
dır. Seçtiği meslek nedeniyle, örneğin araba tamircisi olsay
dı aynı etkiyi yapamayacağı milyonlarca insana da örnek ol
maktadır. Dennis başka insanları etkiliyor ve seçimini ne tür 
bir etkiye sahip olduğunun bilincinde olarak yapmıştır.

G e ç m iş t e  başka insanlar üzerinde  
olum suz b ir etkiniz olm uşsa bile, 

bu durumu düzeltebilir ve 
etkin izi olumlu hale getirebilirsiniz.


