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Önsöz
Bir kitap daha yazacağımı hiç düşünmemiştim. İlk ve 

de son olacağını düşündüğüm kitabım Secrets o f  Power 
Presentation (Güçlü Prezentasyonurı Sırlan), müthiş bir ba
şarıydı. Şimdiye dek, 100.000’den fazla baskısı yapıldı. Ay
rıca, kırkın üzerinde üniversite ve kolejin ders kaynakları 
arasında yerini almış bulunuyor. Bunların yanı sıra, Endo
nezya, Fransa, Almanya ve Rusya'da da baskısı yapıldı.

Bu kitabı neden yazdığıma gelince... Seminerlerde, 
konferanslarda baş konuşmacı olarak sunduğum ve 1994' 
ten bu yana yapmış olduğum konuşmalarımda hep "İçten 
Liderlik" üzerine eğitim verdim. Hepsi de çok başarılı geç
ti ve hatta pek çok dinleyicim, bunları ne zaman kitaplaş
tıracağımı sordu. Her ne kadar kimseye söylemediysem de 
buna hep asla yapmayacağım bir şey olarak bakmıştım.

1996 yılıydı. Eric Hellman ile bir öğle yemeğindeydik. 
Eric, yıllardır benim adımla makaleler yazdı. Ayrıca, semi
nerlerimin bir kısmına katılarak onları teybe kaydetti ve 
sonra yazıya aktardı. Kitabımı gözden geçiren de yine 
odur. Sözün kısası, Eric, çalışmalarımı herkesten daha ya
kından bilir. Bundan da önemlisi, Eric felsefemi bilir. İşte 
bir öğle yemeğinde, Eric işinin kendisi için pek iç açıcı ol
madığından söz etti. Öyle ki elinin nakit para görmesi için 
ek olarak bir part-time işe girmeyi düşünüyordu. Böylece, 
ona bir teklifte bulundum: Yapmış olduğum tüm konuşma
larım, hayat tecrübem ve felsefem üzerine bu kitabı yaz
mak. Eric olmasaydı, bu kitap yazılmazdı.
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Her Şey Size Bağlı
Her şeyin çabucak gerçekleşmesini bekliyorsanız, bu 

kitabı okumak gibi bir zahmete hiç girmeyin derim. Çün
kü, insanın kendine saygısının görüntüde bir şeylerle ka
zanılacağına inanmıyorum. Bu, temizliğin sabun baloncuk
larıyla dolu bir banyoya girmekle olmayacağı gibidir. Er
dem ve liderlik bir düşünme ve yaşantı şeklidir. Daha iyi 
bir hayata ulaşmanın kestirme yolları maalesef yoktur.

Kitabın tadını çıkarın ve şunu hatırlayın:

İnsan görmek istediği şeyi görür, 
duymak istediği şeyi duyar ve 

okumak istediği şeyi okur.

Peter Urs Bender



Giriş
Yıllardır yapmış olduğum çalışmalarım neticesinde, iki 

tema geliştirdim: Bunlardan biri "güçlü bir prezentasyon” ye
teneği diğeri ise "İçten Liderlik" adını verdiğim liderlik nitelik
lerini geliştirmek üzerine yoğunlaşmak olmuştur.

Bu iki temayı, her ne kadar bilinçli olarak üzerlerinde 
durmadıysam da, hep birbiriyle ilgili görmüşümdür.

Bunun sebebini ancak kısa bir süre önce keşfettim. 

Liderlik + Sunum = Başarı
Güçlü sunuşlar için öncelikli koşul, mesajınızla iç içe 

olmanızdır. Onu tüm incelikleriyle bilerek ve de yaşayarak 
ancak coşkuyla anlatmaya muktedir olursunuz. Konunuzu 
ne kadar yakinen bilirseniz ve ona inancınızı ne kadar yo
ğun bir şekilde başkalarıyla paylaşabileceğinizi hissedi
yorsanız, işte sunuşunuz da o denli güçlü olacaktır.

Aynı prensip liderlik için de söz konusudur. En güçlü 
lider, içten liderdir. Yoksa, işletme okulu ve benzeri yerler
de ders kitaplarından öğrendiği ile insan güçlü lider ola
mayacaktır. Elbette bu kitaplar da yararlıdır fakat, yüreği
mizde tahtını kuran kalite, amaçlılık ve tecrübe ile gelen 
bir güç ve vizyondan meydana gelen bir liderliktir.

"Güçlü Prezentasyonurı Sırları" kitabında konuşma ve 
sunumların temel özelliklerini sıralamıştım. Bu kitabım da 
içimizdeki liderlik kapasitesini geliştirerek iletişimimizi 
nelere göre kurabileceğimizi bilmeye yöneliktir.
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Umarım bu eseri de faydalı ve etkili bulursunuz. Bu 
konuda düşündüğünüzü bilmeniz ve böylece daha iyi 
şeyler yapmanızı sağlayın.

KANADALI LİDERLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Lider olma sürecinde en iyi yol, liderlerin neler yaptı

ğını öğrenmek ve de yapmaktır. Bunun için, elinizdeki ki
tabı yazarken Kanada’da başarıda zirveye ulaşmış insan
lardan bir lideri lider yapan özellikler konusunda görüşler 
almaya karar verdim. Onlar da liderliğe dair en önemli gör
dükleri söylem ve püf noktalarını, tecrübelerini ve başarı
larının sırlarını değerlendirerek bizimle paylaştılar.

Onların söz konusu fikirlerini kitabın çeşitli kısımla
rında yer yer serpilmiş bulacaksınız. Ayrıca söz konusu ki
şileri ve onların liderlik anlayışlarını teşkil eden esasları 
bir liste olarak ekler kısmında bulacaksınız.



İÇTEN
LİDERLİ
NEDİR?





LİDER ARAYIŞI
Liderlik güzellik gibidir, 

tarifi çok zordur, 
ama gördüğün vakit hemen bilirsin onu.

WARREN BENNIS

Çok hızlı değişim gösteren bu çağda, pek çok zorlukla 
karşı karşıya kaldık. Belki borçlar içinde yüzdük ve iflasla
ra gittik. Belki ölçekçe küçülme yoluna gittik ve ardından 
kendimize bir iş bulduk. İşlerimizde küresel rekabete rağ
men, başarı kaydettik. Uyumlu çocuklar yetiştirdik. İlişki
lerimizi yaralayan çelişkiler yaşadık. Hastalıklar veya sev
diklerimizi kaybetmenin zorluklarıyla mücadele ettik. 
Medyada günlük birçok sosyal sorun ve dünya problemle
riyle yüz yüze gelip suskun kaldık.

İşte bütün bunlarla gelecekten ürkerek, tavırlarımızda 
biraz daha sertleşerek, daha düşmanca ve pasif hayatımız
da yine kendisine yöneleceğimiz bir lider arar dururuz.

Evet, biz liderliğe muhtacız. Maalesef pek azımız sade
ce hükümet, din veya iş hayatımızdaki geleneksel liderle
re belki güven duyuyoruz. Acaba neden yeterince iyi lider
lerimiz yok? Peki bu iyi liderler nerede, nasıl bulunur?

İnsanlar üzerinde yıllardır yaptığım çalışmalar netice
sinde, şimdi uzman bir konuşmacı olarak yönetim ve satış 
üzerine verdiğim eğitimlerde, üç temel sonuca ulaştım: 
Öncelikle inanıyorum ki liderlik içten başlıyor. Hepimiz o
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harika tohuma sahibiz. Bu anlamda, VVinston Churchill, 
Golda Meir, General George Patton veya Mahatma Ghan- 
di'den hiç farkımız yoktur.

İkincisi, içimizdeki bu "tohum"u yetiştirip büyütecek 
yeteneklerin olduğunu ve bu yeteneklerin öğrenilebilece
ğini keşfettim. Başarımızı belirleyen şey, sadece bunu ne 
derece yaptığımızdadır.

Üçüncüsü, emin oldum ki bizlerin önünü tıkayan en 
büyük engel korkudur. Pek çoğumuz kendini ortaya koy
maktan çekiniyor ve bir şey karşısında ne hissettiğini söy
lemekten, karşı tarafça eleştirilme riskinden veya aptalca 
görünmekten korkuyoruz. İşte bizi dünyamızda arayıp 
durduğumuz o liderlerden biri olmaktan alıkoyan şey bu 
korkudur.

Bu anlamda, elinizdeki kitap, size kendi lideriniz ol
mak için gereken yetenekleri veriyor.

BİR LİDER KİMDİR?
Bir lider,

• Birine veya bir şeye, bir istikamete, özellikle ileriye 
doğru kılavuzluk eder.

• Bir yöne veya aşamaya getirir.

• İnsanların performans, faaliyet ve işlemlerini yöne
tir.

• Bir şeyin, örneğin bir yürüyüşün başını çeker.

• Birçok insan içinde o ilktir, ilkleri yaşar.

İnsan gayretinin her sahasında liderler vardır. Her en
düstri, devlet ve millet, her grup, firma veya dernek... Şu 
an sizin ve de herkesin çok saygı duyduğu insanları bir dü
şünün. Bu kişi belki firmanızın üst satış elemanı veya kı
demli bir yönetim üyesidir. Belki bir politikacı ya da soka
ğınızın karşısındaki bir tamircidir. Belki de sizi yetiştirme
deki gayretleriyle ebeveynlerinizden biridir.
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Liderleri görmek için kendinize biraz zaman verin; 
başkalarına da kimlere saygı duyduklarını sorun. Bu ara
mayı ne kadar sürdürürseniz o oranda lider bulursunuz. 
Ardından, sadece onları seyrederek onlar gibi olmaya baş
ladığınızı göreceksiniz.

YENİ BİR LİDERLİK TANIMINA DOĞRU

Liderlik, insanlara yapmak istemediklerini yaptırabilmek ve hat
ta bu deneyimden memnun olmalarını sağlayabilmek sanatıdır.

EMEKLİ TUĞGENERAL LEWIS MACKENZIE 
Liderlik, insanları kendilerinden yapmaları beklenen şeye 

yöneltmek, onlara yön tayin etmek ve 
buna teşvikten ibarettir.

LAURIER L. LAPIERRE, OC 
BİR KANADALI YAZAR VE TV PROGRAMCISI

Liderliğin ne olduğu hakkında herkes farklı bir görüşe 
sahiptir. Ben en iyi liderlerin beş niteliği olduğuna inanıyo
rum. Liderkler,

• Duyarlılık düzeyini yükseltirler.

• Yön gösterirler.

• Sonuç üretirler.

• Bir hedefe nasıl ulaşılacağını gösterirler.

• Kendileriyle beraber diğer insanların da yararlana
cağı gelişmeler kaydederler.

Birçok insan, liderliği, "başkalarına yön vermek" diye 
bilir. Ben, liderliğin öncelikle kendimize yönlenmekle baş
ladığına inanıyorum.

Bu tanımlamayla, liderlik, öncelikle içsel bir iştir. Baş
kalarım yönetebilmek için kendimizi yönetecek kapasitede 
olmak zorundayız. Bir mucit gibi, hem yeni bir ürünü dü
şünmeye ve hem de onu meydana getirecek yeteneğe sa
hip olmalıyız. Bir kaşif gibi, yeni bir kara parçasından ha
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berdar olmakla kalmayıp, oraya nasıl gidebileceğimizi de 
başkalarına gösterme yolunu bilmeliyiz. Bir takım koçu gi
bi, çevremizdeki insanların yeteneklerini tespit etmeli ve 
onlarla çalışarak takımımız için mükemmel sonuçlar üret
meliyiz. Aynı şekilde, tecrübeli bir yönetici gibi, yanımız
daki insanlardan daha çok kendimiz, en yüksek kapasite 
kullanımıyla kendimizi ortaya koymalıyız.

Bu, "içten liderlik" adını verdiğim içimizdeki liderlik, 
başkalarına ne yapacaklarını söylemekten çok farklıdır. 
Özellikle de "söylediğim gibi yap yaptığım gibi yapma" di
ye çocuklarımıza verdiğimiz eğitim anlayışından çok fark
lı bir yaklaşımdır.

Dünyayı değiştirmeyi düşünen çok 
ama kendisini değiştirmeyi düşünen hiç yok.

LEO TOLSTOY

Liderliği, görevleri daha etkince yerine getirmenin yol
larını bulmak diye görenler de vardır. Sistemin yeniden ya
pılanması, üretim hatalarını azaltacak kalite kontrolleri, 
malî dönüşümü artırmak için ölçeği küçültme işlemleri ve 
benzeri yollar bulmak... Bunlar, bu liderlik sürecinin için
dedir elbette, fakat sürecin en önemli özelliği değildir.

Bence liderlik, kendinizi daha güçlü ve daha iyi bir in
san kılmaya dairdir. Ben eğer sizin liderlik özelliklerinizi 
geliştirmenizde size yardımcı olursam, siz bu yeni yete
neklerinizi herhangi bir görevde satış, mühendislik, ileti
şim gibi uygulamaya geçirebilir ve o görevi daha iyi yapa
bilirsiniz.

Kendinize güveniniz arttığı taktirde her ne yaparsanız 
yapın onu daha iyi yaptığınızı göreceksiniz. Şayet, bir mü
kemmellik taşıyorsanız, amacınız elinizden gelenin en iyi
sini yapmak olacaktır. Bu, benim daima çalıştığım insanlar
da olsun, servis ve ürünlerini satın aldığım şirketlerde ol
sun özellikle aradığım bir meziyettir. Aynı zamanda, müş
terilerim ve de bu kitabın okuyucularından da beklediğim
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şey de budur.

Görev merkezii insanların bakış açıları, liderlerinkin- 
den farklıdır. Onlar, yaptıkları işte belki çok iyidirler ama 
o işin bakış açısına sahip değildirler. Örneğin şunları gör
mezler:

• Bir grubun başarısı için grupta yer alan her bir fer
din ne kadar önemli olduğu

• İşverenlerin, ortakların ve müşterilerin bakış açıla
rı

• İleri adımlar atmaya motive edecek uzun vadeli bir 
vizyon

• Kendilerine biçtikleri değer veya bütün içersindeki 
rollerinin önemi

Dolayısıyla, görev merkezli insanların çalışmaları ye
terince doyurucu değildir.

Bir kasaba çıkışında, bir alanda iki adam briket dizmektedir. Oradan geç
mekte olan bir yabancı, onlardan birine yaklaşarak şöyle sorar: "Arkadaş bura
da ne yapıyorsunuz?" İşçi, biraz yarım bir ağızla "Briket diziyoruz." der ve işine 
koyulur.

Hâlâ ne yapıldığını merak eden yabancı ikinci adama doğru yaklaşır. Bu 
sefer "Demek briket diziyorsunuz, öyle mi?" der. "Ben mi?" diye karşılık verir ve 
ardından gözlerini gökyüzüne dikerek bir tebessümle “Ben bir katedral inşa 
ediyorum.” diye cevap verir.

Eski işimin olduğu yer, İsviçre, iş merkezlerinin yoğun 
olduğu bir yerdi. Oranın halkı endüstri ve zenaate çok yat
kındır. Yalnız pek mutlu insanlar oldukları söylenemez. Top
lum olarak çok zengin olmalarına karşın bunun farkında de
ğildirler.

Onlar da bir şekilde KanadalIlara benziyorlar. Kanada 
yaşanacak ülkeler içerisinde ilk sırada yer alıyor. Bunlara 
karşın, mutsuzluk bağlamında meselenin düğüm noktası
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nerede, eksik olan şey nedir bilemiyoruz. Gittikçe daha kö
tümser ve şüpheci olmaya başladık. Dolayısıyla Kana- 
da'nın bütünlüğü konusunda da gayretler azalmaya yüz 
tutmuş bulunuyor.

DEĞİŞİM SÜRECİNDE LİDERLİK
Geçmişte liderlik, dışarıda ve önde olmak demekti. Sa

tışlarda birinci olmak, en üst makamda bulunmak, en çok 
golü atmak veya seçimde en yüksek oyu almaktı. 21. yüz
yıla girerken bu olguya daha yeni bir açıyla bakmak zorun
dayız. Bu yeni lideliğin nitelikleri şunlardır:

1. Liderlik insanlık içindir.

Liderlik sadece yönetim sistemi, satış, araç-gereç veya 
sayılar üzerine bir yönetim değildir. Bu olgu aslen insan 
içindir. İşte sözü geçenler de yalnızca ilerlemek üzere kul
landığımız araç ve ölçütlerdir. Öyleyse, temel çizgimizi be
lirlemek için, bulunduğumuz konuma ilişkin olarak, şu so
ruları kendimize soralım: Daha mutlu muyum? İnsanlar 
daha memnun ve güçlü mü? Hayatımız daha iyiye gidiyor 
mu? İşte bu noktalarda amaçlarımıza ulaşmadaki başarımı
zı ölçmek için stratejilerimiz olmalıdır. Yoksa, kâr ve yük
sek kazanım gibi ölçütler bunun için yeterli değildir.

Kanayan, istatistikler değil insanlardır.
ANONİM

Sadece para üreten b ir işletme, özünde fakirdir.
HENRYFORD

2. Liderlik, asıl kendi liderliğinizi yapmaktır.

Bir vizyona sahip olur ve bu vizyonu eyleme geçirirse
niz, otomatik olarak başkalarının da lideri olursunuz. Bu 
hayat sizin. Başkalarının standartlarıyla yaşamayın. Stan
dartlarınızı kendiniz belirleyin.
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3. Liderlik içsel bir motivasyondur.

Pek çoğumuzun zihninde liderlik ifadesi askerlerine 
bağıran, taş çeneli, iri burunlu bir kumandanın çağrıştırır: 
"Hizaya gir ve defol!" Çoğu şirket yöneticisi de işçilerine 
böyle davranır. Kuruluş dizaynı ordu modelinden geldiği 
için bu biraz normal karşılanabilir. Bu model maalesef be
lirli endüstrilerde ve kimi ülkelerde hâlâ uygulanmaktadır.

Ancak, liderliğin bu eski modeli hızla tarihe karışma 
sürecine girmiştir. "Yönet ve kontrolünde tut" yaklaşımın
dan, şimdi, "Yetiştir ve yetki gücü ver" anlayışına doğru de
ğişim kaydetmekteyiz. Er veya geç, dış kontrolden rahat
sız olmayan bu kontrolden çıkmaya eğilimlidir. Bu gerçek
leştiğinde ise üretim de iş huzuru da azalma gösterir.

4. Liderlik, aczini kabullenerek mükemmel için çalışmak
tır.

Ne siz ne de ben mükemmeliz. Amaçlarımıza ulaşma
yı ve vizyonumuzu gerçekleştirmeyi bu yüzden arzularız. 
Fakat genellikle bunu gerçekleştiremeyiz ve yenilgiye uğ
rarız. İşte böyle zamanlarda lider olabilmek insan olduğu
muzu kabulden geçer.

Kurucularınca yönetilen en başarılı yüz firma üzerin
de yapılan bir araştırmada şu sonuca varılmıştır: Bu giri
şimciler başarılarına, yaklaşık yedi yenilginin ardından 
ulaştılar. Bu yüz firma içinde Walt Disney ve Ray Kroc gibi 
McDonalds'ın kurucuları da yer alıyor.

Eğer tekrar kendinize gelebiliyorsanız 
başarısızlığa uğramak mesele değildir.

5. Liderlik, değişimdir.

Yaşadığımız bu dünya bize durmadan meydan okur: 
Malî, duygusal, fiziksel. Bunların pek çoğu ya açıtır ya da 
ürkütür. Bunlar karşısında yakınarak, lanetler yağdırarak, 
her şeyin aynı kalmasını dileyerek hayatı geçiştirebilirsi
niz. Elinizdekiyle idare edebilirsiniz. Ya da bunların aksi
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ne, değişim için bir karar alır ve hayattaki duruşunuzu 
değiştirebilirsiniz.

Doğal olarak hepimizin bir eksiği veya kendini tüketen 
alışkanlıkları vardır. Ancak, sorun, bunlara sahip olmak 
değil; kendimizi bu yanlışlardan sıyıracak değişimi seçme
mektedir.

İşte, liderlik pozitif bir değişimi amaçlayan bilinçli bir 
seçimdir:

• Şimdi hayatınıza çok net bir şekilde bakın. Hayatı
nız istediğiniz gibi mi? Mutlu musunuz? Yeterince 
iyi şeyler yaptınız mı? Etrafınızı saran insanlar na
sıl birileri?

• Hayatınızda neleri tecrübe etmek istersiniz? Buna 
ulaşmak için yeni bir şey denemeye hazır mısınız?

• Hayatınızın yolunda gitmeyen yönlerini değiştir
meyi tasarlayın. Bunu göze alabiliyor musunuz?

Yalnız bunları, bu kitap veya birileri size yapmanız ge
rektiğini söylediği için yapmayın. Kafanızda dolaşan "suç
luluk" seyirmelerini de bir kenara bırakın. Bunu, sadece 
yüreğinizden gelen bir değişim dürtüsüyle yapabilirsiniz.

6. Liderlik, güvendir.

Bilinçle seçilmiş bir değişimle hayatınızda bir şeylerin 
daha iyiye gidebileceğine inanmalısınız. Hani kimi zaman 
belirsizlik içindeyizdir ve yıllarla gelen daha nice belirsiz
likler yaşayacağız. Bazen iç rahatlığından yoksunuzdur. 
Çoğumuz liderliği omuzlamaktan, fikrimizi ifade etmek ve 
farklı olmaktan ürkeriz. İşte bu noktada önce özgüvenini
zi yeniden inşa etmeniz gerekir.

7. Liderlik, büyümektir.

İlerleme olgusu, tümüyle daha önce ulaştıklarımızın 
daha ötesine varmaktır. Henüz yürümeyi öğrenen bir bebe
ğin ruhunda dahi bir lider vardır. İlk arkadaşlığını keşfe
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den bir gençte, işe başlayan bir yeni mezunda, henüz ni
kahlanıp evlenmiş yahut henüz boşanmış bir çiftin yüre
ğinde... Ve her bir yenilik ve keşfin ardında bir lider vardır. 
Eğer olgunlaşıyor yani büyüyorsanız, siz de bir lidersiniz 
demektir.

8. Liderlik, enerji dolu olmaktır.

Liderlerin çoğu bir hayli enerjik insanlardır. Enerji de
receniz düşünce ve duygularınızdan kaynaklanır. Pozitif 
bir geleceğe inanıyor ve iyi bir şeyler umuyorsanız, enerji 
düzeyiniz daha yüksek olacaktır.

Şöyle düşünün: Uzun bir haftanın iş yorgunluğuyla 
bitkin bir halde eve ulaşmışsanız, enerjiniz tükenme nok
tasındadır. Yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınız telefon 
ediyor, anında canlandığınızı hissediyorsunuz. Sizce bu 
enerji nereden geliyor?

Çevrenizdeki pozitif enerjiyi nasıl oluşturursunuz? 
Tebessümü deneyin! Etrafınızdakiler de tebessümle karşı
lık verecektir (Belki bir çılgın olduğunuz fikri akıllarına ge
lebilir ama garanti edebilirim ki tebessümünüze karşılık 
vereceklerdir). Onlar da bu tebessümü hissetmeye hatta 
daha iyi çalışmaya başlayacaklar; siz de kendinizi daha 
mutlu ve enerjik hissedeceksiniz.

Şunu aklınızda tutun: Enerji bulaşıcıdır. Çalışanlarını
za göstereceğiniz tavır aynı şekilde onlardan müşterileri
nize, sonra da meslektaşlarınıza yansıyacaktır. Bir kurum 
zihniyeti işte böyle gelişir; pozitif veya negatif.

Bu prensip tüm ilişkiler için de böyledir: Ebeveyn ve 
çocuklar, öğretmen ve öğrenci, eşler, halk ve siyasiler ara
sı ilişkiler ve benzeri (Bunun üzerinde biraz düşünün).

9. Liderlik, pozitif bir tecrübe üretimidir.

Hepimiz kendimizi iyi hissetmek isteriz. Kendimizi 
kontrolde görmek, güçlü olmak, geleceğimize dair heye
can duymak isteriz.


