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Kızım Bianca’ya. Her zaman mutluluk timsali olması dileğiyle.

Bana bu basit kitabın onları nasıl etkilediğini anlatmak için faal 
yaşamlarından zaman ayıran, Ferrari ’sini Satan Bilge nin 

pek çok okuyucusuna. Beni duygulandırdınız.

Kendileri ile liderlik etme ayrıcalığına sahip oldukları insanlar 
arasındaki kutsal güven duygusunu yürekten onurlandıran 

bütün liderlere. İnsanların yaşamlarını aydınlatmaya ve 
yeteneklerini ortaya çıkarmaya devam edin.

£003
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SDGS

Yaşamdaki gerçek mutluluk bu; bizzat senin kudretli kabul 
ettiğin bir amaç uğruna tüketilmek, dünyanın kendini seni 
mutlu etmeye adamadığından yakman, rahatsız ve şikâyetçi, 
telaşlı, küçük bir budala olmak yerine “doğa ”nın gerçek gü
cü olmak... Öldüğümde iyiden iyiye tüketilmiş olmak istiyo
rum. Çünkü ne kadar sıkı çalışırsam o kadar çok yaşarım. 
Yaşamın kendisi bana sevinç veriyor. Küçük bir mum değil 
benim için yaşam. O şimdilik ellerimde tuttuğum ihtişamlı bir 
meşale ve onu gelecek nesillere aktarmadan önce mümkün 
olduğunca çok ışık saçmasını sağlamak istiyorum.

George Bemard Shaw
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TEŞEKKÜR

Ferrari’sini Satan Bilge’yi okuyan, içerdiği öğretilerden il
ham alan, bilgeliğini aileleri ve dostlarıyla paylaşan binlerce 
insana. Yaşamı geliştirme mesajını yaymama yardım ettiği
niz için teşekkürler.

Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada çapında düzenle
nen halk ve şirket seminerlerime katılan herkese. Çalışanları 
için kişisel ve kurumsal liderlik programlarına destek sağla
mış olan Sharma Leadership International’m şirket müşteri
lerine özellikle teşekkürler. Başarınıza katkıda bulunabilmek 
benim için bir ayrıcalıktır.

HarperCollins’teki tüm ekibe. Sizler bunu çok neşeli ve 
tatminkâr bir deneyim haline getirdiniz. Bana yol gösterdiği 
için Claude Primeau’ya, bana olan inancı için iris Tuphol- 
me’ye, Judy Brunsek, Tom Best, Marie Campbell, David 
Millar, Lloyd Kelly, Dore Potter, Valerie Applebee, Neil 
Erickson ve işinin ehli, anlayışlı editörüm Nicole Langlois’e 
özellikle teşekkür etmek istiyorum.

Sharma Leadership International’daki değerli ekibime 
emekleri, destekleri ve benim durmak bilmeyen şirket semi
nerleri ile medya takvimimi düzenledikleri için teşekkürler.

Anneme ve babama. Size çok büyük bir saygı, hayranlık 
ve sevgi besliyorum. Yorulmak bilmeyen destekçim ve sır
daşım, sevgili ağabeyim Sanjay’a ve eşi Susan’a.

Bu kitabın yazılma aşamasında şakacılığımı yitirmememi 
sağlayan (kısmen Meraklı George öyküleriyle) küçük oğlum 
Colby ve ışık saçan kızım Bianca’ya.
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BİRİNCİ BÖLÜM

z o o s .

Çılgınca Başanya Koşmak

Hayatımın en kederli günüydü. Çocuklarımla birlikte dağlarda 
yürüyüşler yaparak ve kahkahalar atarak geçirdiğim nadir ya
şanan uzun bir hafta sonunun ardından işe döndüğümde, iki ta
ne iriyan güvenlik görevlisinin, herkesin imrendiği köşe ofi
simdeki maun masaya doğru eğilmiş olduğunu gördüm. Koşa
rak yaklaşınca, onları yakalamış olduğumdan habersiz, dosya
larımı yağmaladıklarının ve dizüstü bilgisayanmdaki değerli 
belgelere gizlice göz attıklarının farkına vardım. Nihayet içle
rinden biri, bu affedilemez istilanm karşısında ellerim titreye
rek ve yüzüm öfkeden kıpkırmızı kesilmiş bir halde orada di
kilmekte olduğumu fark etti. Bana en ufak duygu kırıntısı yan
sıtmayan bir ifadeyle baktı ve kendimi yüzüme yumruk yemi
şim gibi hissetmeme neden olan on bir kelime etti: “Kovuldu
nuz Bay Franklin. Size hemen binanın dışına kadar eşlik et
memiz gerekiyor.”

Bu basit hareketle birlikte, kıtadaki en hızlı büyüyen yazı
lım şirketinin kıdemli başkan yardımcısı olmaktan, geleceği ol
mayan bir insana dönüştüm. İnanın, işten çıkarılmak bana çok 
ağır geldi. Başarısızlık bana yabancı bir kavramdı, nasıl idare 
edebileceğime dair hiçbir fikrimin olmadığı bir deneyimdi. 
Üniversitedeyken altm çocuktum; kusursuz notlan olan, çevre
sinde güzel kızlar bulunan ve önünde sınırsız bir gelecek uza
nan delikanlı. Okulun atletizm takımına girmiş, smıf başkanı 
seçilmiş ve hatta kampüsümüzün radyo istasyonunda, son de
rece popüler bir caz dinletisine sunuculuk yapacak zamanı bile
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bulmuştum. Çevremdeki herkes doğuştan yetenekli olduğumu, 
kaderimde büyük başarılar bulunduğunu düşünüyordu. Bir gün 
eski profesörlerimden birinin, meslektaşına, “Tekrar hayata ge
lebilecek olsaydım, Peter Franklin olarak gelmek isterdim,” 
dediğine kulak misafiri olmuştum.

Şu da var ki, yeteneklerim herkesin sandığı kadar doğal de
ğildi. Başarılarımın esas kaynağına indiğinizde, yorucu bir ça
lışma ahlakı ve neredeyse saplantı halinde bir kazanma arzusu 
bulabilirdiniz. Babam seneler önce bu ülkeye, yürekten inandı
ğı, yeni kurduğu ailesi için daha huzurlu, daha refah dolu ve 
mutlu bir yaşam hayalleriyle, meteliksiz bir göçmen olarak gel
mişti. Soyadımızı değiştirdi, bizi şehrin güvenli bölgesindeki üç 
odalı bir daireye yerleştirdi ve asgari ücretle, bir fabrika işçisi o- 
larak yorulmak bilmeksizin çalışmaya başladı; hayatının geri 
kalan kırk senesinde de sürdüreceği bir işti bu. Her ne kadar te
mel eğitim almamış olsa da, hiç onun kadar bilge bir insan tanı
mamıştım -  ta ki yakın zamanda olağandışı bir insanla tanışana 
dek; o insanı mutlaka tanımanız gerekli. Birazdan size ondan 
daha çok bahsedeceğime söz veriyorum. Bir daha asla eskisi gi
bi olmayacaksınız.

Babamın benim için kurduğu hayal basitti: birinci sınıf bir 
okulda birinci sınıf bir eğitim almam. Böylece, başarının doru
ğuna çıkacağım bir kariyer ve adil bir maaş güvenceye alınmış 
olacaktı, ya da o böyle düşünüyordu. Başarılı bir yaşamın te
melini, iyi geliştirilmiş kişisel bilgi birikiminin oluşturduğuna 
sıkı sıkıya inanıyordu. Yaşamının büyük bir bölümünü adadığı 
fabrikadaki, tüketici bir on dört saatlik çalışma gününün daha 
ardından akşam yemeğini bitirirken, “Başına ne gelirse gelsin, 
hiç kimse eğitimini elinden alamaz Peter. Nereye gidersen git, 
ne yaparsan yap, bilgi birikimin her zaman senin en iyi dostun 
olacak,” derdi sık sık bana. Babam çok özel bir insandı.

Ayrıca harika bir masalcıydı, en iyilerinden. Anavatanında, 
büyükler çağların bilgeliğini çocuklarına aktarmak için mesel
ler anlatırlarmış, babam da bu zengin geleneği yeni benimsedi
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ği vatanına gelirken yanında getirmişti. Annemin, iyiden iyiye 
eskimiş olan mutfağımızda babama öğle yemeğini hazırlarken 
aniden öldüğü günden, ağabeyim ve ben ergenlik senelerimize 
gelene dek, babam bizi, her zaman içinde yaşama dair bir ders 
barındıran, muhteşem bir masalla, rüyalarla dolu bir uykuya 
yatırdı. Hiç unutamadığım masallarından biri, ölüm döşeğinde 
üç oğlunu yanına çağıran yaşlı bir çiftçiyle ilgili olandı. “Oğul
larım,” demiş yaşlı çiftçi, “ecelim geldi ve yakında son nefesi
mi vereceğim. Ama ölmeden önce sizlerle bir sırrımı paylaş
malıyım. Çiftlik evimizin arkasındaki tarlada, muhteşem bir 
hazine yatıyor. İyice kazarsanız bulursunuz. Bir daha asla pa
rayı dert etmeniz gerekmeyecek.”

Yaşlı adam ölür ölmez oğullan tarlaya koşmuşlar ve çılgın
lar gibi toprağı kazmaya koyulmuşlar. Saatlerce kazmışlar ve 
günlerce devam etmişler. Gençliklerinin bütün eneıj isini bu işe 
verdiklerinden, tarlanın sürülmemiş hiçbir yeri kalmamış. 
Heyhat, hiç hazine bulamamışlar. Sonunda bu aşikâr kandır- 
macasmdan ötürü babalarına söverek ve onları neden böyle ap
tal yerine koymayı tercih ettiğini merak ederek pes etmişler. 
Ancak sonbaharda bu tarla, orada yaşayan ahalinin daha önce 
hiç görmediği bir hasat vemıiş. Üç oğul çok geçmeden zengin 
olmuşlar. Bir daha parayı hiç dert etmemişler.

Yani ben babamdan, kendini adamanın, gayretin ve çok ça
lışmanın gücünü öğrendim. Üniversite günlerimde, Dekanın 
Listesi’nde kalma ve babamın benim için kurduğu hayalleri 
gerçekleştirme hevesiyle gece gündüz çalıştım. Burs üstüne 
burs kazandım ve her ayın sonunda yaşlanmakta olan babama 
özenle küçük bir çek yolladım, sahip olduğum yarım günlük 
işten kazandığım maaşın bir bölümünü. Bu, benim için bütün 
yaptıklanna karşılık basit bir teşekkür nişanıydı. İşgücüne ka
tılma zamanım geldiğinde, bana zaten, kendi tercihim olan ileri 
teknoloji alarmda, kazançlı bir yönetici pozisyonu teklif edil
mişti bile. Şirketin adı Digitech Sofhvare Strategies idi ve her
kesin çalışmak istediği bir yerdi.
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Uzmanlar şaşırtıcı derecede başarılı olan Digitech’in göz 
kamaştırıcı gelişimini sürdüreceğini öngörüyorlardı ve bu şir
ket beni hırslı ekibinin bir üyesi olarak fiilen işe aldığı için ger
çekten gurur duyuyordum. İşi hemen kabul ederek, aldığım 
yüklü maaşın her bir kuruşunu hak ettiğimi kanıtlamak için 
haftada seksen saat çalışmaya başladım. Yedi sene sonra, beni 
hayatımda hiç olmadığı kadar küçük düşürenin de bu şirket 
olacağından haberim yoktu elbette.

Digitech’te geçirdiğim ilk birkaç sene güzeldi. Gerçekten 
öyleydi. Birkaç iyi dost edindim, pek çok şey öğrendim ve yö
netici saflarında hızla yükseldim. Tanınmış bir yıldız oldum; 
bıçak gibi keskin bir zekâsı olan, sıkı çalışmayı bilen ve şirkete 
gerçek bir bağlılık gösteren genç adam. Aslında insanları nasıl 
yöneteceğim ve onlara nasıl liderlik edeceğim bana hiç öğre
tilmemiş olmasına rağmen, beni sürekli daha yüksek sorumlu
luk pozisyonlanna terfi ettirmeyi sürdürdüler.

Ne var ki Digitech Software Strategies’de başıma gelen en 
güzel şey kuşkusuz Samantha ile tanışmaktı; gelecekte kanm 
olacak kadınla. Kendisi de başarılı bir yönetici olan Samantha 
göz alıcı bir güzelliğe sahipti ve bundan aşağı kalmayan müthiş 
bir zekâsı vardı. Noel partisinde tanıştıktan sonra çabucak kay
naştık ve sahip olduğumuz kısacık boş zamanların hepsini bir
likte geçirmeye başladık. Samantha daha ilk günden itibaren 
benim en büyük hayranım oldu, potansiyelime ve yetenekleri
me gerçekten güvendi. “İcra kurulu başkanı sen olacaksın 
Peter,” derdi sık sık bana usul bir tebessümle. “Gerekli nitelik
lere sahip olduğunu biliyorum.” Ne yazık ki herkes aynı şekil
de düşünmüyordu. Ya da belki düşünüyorlardı.

Digitech Software’in icra kurulu başkanı şirketi bir diktatör 
gibi yönetiyordu. Kötücül bir yanı bulunan, kendi kendini ye
tiştirmiş bu adamın epeyce şişkin olan maaşından aşağı kalma
yan bir egosu vardı. Onunla ilk çalışmaya başladığımda sami
miyetsiz, ama kibardı. Ne var ki, benim yeteneklerime ve e- 
mellerime dair söylentiler yayılmaya başlayınca gitgide soğuk
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laşarak, durum o denli resmi bir iletişim yolu gerektirmemesine 
rağmen benimle sık sık kısa notlar aracılığıyla haberleşmeye 
başladı. Samantha ona “güvensiz küçük budala” derdi, ama bu 
onun güç sahibi olduğu gerçeğini değiştirmiyordu. Gerçek güç. 
Belki daha yüksek yönetici pozisyonlarına tırmandıkça, onu 
yetersiz göstereceğimi düşündü. Belki de bende kendinden çok 
fazla şey gördü -  ve gördüklerinden hoşlanmadı.

Ancak benim de kusurlarım olduğunu itiraf etmeliyim. 
Bunlardan en önemlisi hemen öfkelenen bir yapun olmasıydı. 
Bir şey beklenmedik zamanda ters giderse, içimde kontrol et
meyi başaramadığım bir öfke kabarıyordu. Bu öfkenin nereden 
çıktığını bilmiyordum, ama oradaydı işte. Üstelik bu, değerli iş 
hayatı yeteneklerinden biri de değildi. Temelde nazik bir insan 
olmama rağmen, iş insanları yönetmeye geldiğinde, biraz kes
kin dilli olabiliyordum. Dediğim gibi, daha önce hiç liderlik 
eğitimi almamıştım ve bana bahşedilmiş olan cüzi içgüdülere 
göre hareket ediyordum. Sık sık ekibimdeki herkesin benim 
çalışma ahlakımı ve kusursuzluğa adanmışlığımı paylaşmadı
ğını hissederdim ki bu da beni asabiyete sürüklerdi. Evet, in
sanlara bağırırdım. Evet, başa çıkabileceğimden çok daha fazla 
sorumluluk yüklendim. Evet, ilişkiler kurmaya ve sadakat oluş- 
tunnaya daha fazla zaman ayırmalıydım. Ne var ki her zaman 
yapılacak çok fazla iş vardı ve sanki geliştirilmesi gereken bu 
konularla ilgilenmek için yeterli zamanı hiç bulamıyordum. 
Sanırını teknesindeki deliği onannaya vakit ayırmaktansa, bü
tün zamanını tekneye dolan suyu boşaltmaya harcayan denizci 
gibiydim. En hafif tabirle, ileriyi göremiyordum.

Böylece kovulduğum gün geldi çattı. Bunu takip eden aylar, 
gerçekten hayatımın en karanlık aylarıydı. Tann’ya şükürler 
olsun ki Samantha ve çocuklar yanımdaydı. Bana moral ver
mek ve bir zamanlar hızla ilerleyen kariyerimin dağılmış par
çalarını bir araya toplamam konusunda beni cesaretlendirmek 
için ellerinden geleni yaptılar. Ne var ki aylaklıkla geçirdiğim 
bu aylar bana kendimize duyduğumuz saygının işlerimize bağlı
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olduğunu gösterdi. Bir kokteylde kaçınılmaz olarak bize soru
lan ilk soru, “Ne iş yapıyorsunuz?” olur. Arkadaşlarım haftalık 
golf turumuza başlarken bana hep “İşten ne haber Peter?” diye 
sorarlardı. Lüks gökdelenimizin, önemsiz sohbetler konusunda 
usta olan kapıcısı bana devamlı ofiste işlerin yolunda olup ol
madığını sorardı. Gidecek bir işim olmadığına göre, artık bu 
sorulara verecek yanıtım da yoktu.

Sabahlan kalkıp, aklım fikirlerle dolu bir şekilde alelacele 
metro istasyonuna giderken, öğlen vakti boş Heineken şişeleri, 
Marlboro paketleri ve yapış yapış Hâagen-Dazs kaplanyla dolu 
karartılmış bir odada kalkmaya başladım. Wall Street Journal o- 
kumayı bırakıp, adi casus romanlan, eski kovboy kitaplan ve 
Oprah’m uzaylı olduğunu, Elvis’in hayatta olduğunu ve West 
Coast’ta bir McDonald’s işlettiğim ifşa eden beş para etmez 
bulvar gazetelerine sığındım. Gerçeklerle yüzleşemiyordum. Ne 
kafamı çok yormak ne de fazla bir şey yapmak istiyordum. Beni 
hissizleştiren bir keder bedenimi ele geçinnişti ve olabileceğim 
en iyi yer, dört direkli yatağımızda, yorganın altıymış gibi görü
nüyordu.

Derken bir gün telefonum çaldı. Arayan, yazılım sektörün
deki en zeki insanlardan biri olarak kendisine kusursuz bir iti
bar edinmiş olan, üniversiteden eski bir dostumdu. Bana 
başprogramcısı olduğu büyük şirketten yeni aynldığmı ve ken
di şirketini kurmaya hazırlandığını söyledi. Akimda yeni bir 
yazılım tarzına ilişkin, onun deyişiyle “parlak bir fikir” oldu
ğunu ve güvenebileceği bir ortağa ihtiyaç duyduğunu söyledi
ğini bugün hâlâ hatırlanm. İlk tercihi bendim. “Bu, büyük bir 
şey kunnak için bir fırsat Peter,” dedi her zamanki coşkulu tav- 
nyla. “Hadi ama. Eğlenceli olacak.”

Bir parçam evet diyebilecek güvenden yoksundu. Yeni bir 
iş kurmak hiçbir zaman kolay değildir, özellikle de ileri tekno
loji alamnda. Ya başansızlığa uğrasaydık? Bir bakıma mali du
rumumuz arapsaçına dönmüştü. Digitech Software’in kıdemli 
başkan yardnncısıyken iyi maaş alıyor ve babamın ancak hayal
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edebileceği türde bir yaşam sürdürüyordum. Ben gıcır gıcır bir 
BMW kullanırken, Samantha’nın da kendi Mercedes’i vardı. 
Çocuklar özel okula gidiyor ve yazlarını saygın bir yelken 
kampında geçiriyorlardı. Sırf golf kulübümün üyelik aidatı bi
le, pek çok arkadaşımın senelik gelirine eşitti. Ne var ki artık 
işsiz olduğum için, ödenmemiş faturalar birikmekteydi ve pek 
çok sözümü yerine getiremiyordum. Kendi işimi kunna hayal
lerine kapılmak için uygun bir zaman değildi.

Diğer yandan bilge babam bana her zaman, “Sen kendi ken
dini mağlup etmediğin sürece, hiçbir şey seni mağlup edemez,” 
derdi. Hayatımı kuşatmış olan karanlıktan kurtulmak için bu 
fırsata ihtiyacnn vardı. Sabahlan kalkmak için bir nedene ihti
yacım vardı. Engellenemez olduğuma ve dünyanın gerçekten 
sonsuz fırsatlarla dolu olduğuna inandığım üniversite günlerin
de hissettiğim tutku ve azim duygulanna yeniden kavuşmaya 
ihtiyacım vardı. Yaşamın bize zaman zaman annağanlar yolla
dığını bilecek denli sezgiye sahiptim. Başan, onu gören ve ka
bul edenlere gelir. Böylece evet dedim.

Şirketi görkemli bir şekilde GlobalView Software Solutions 
diye adlandırdık ve köhne bir sanayi kompleksindeki küçük bir 
dairede dükkânımızı açtık. Ben icra kurulu başkanı oldum ve 
ortağnn da kendini yönetim kurulu başkanlığına atadı. Çalışanı
mız, mobilyamız ve paramız yoktu. Ancak çok iyi bir fikrimiz 
vardı. İşte böylece yazılım kavramımızı piyasaya tanıtmaya ko
yulduk. Neyse ki piyasa fikrimizi coşkuyla karşıladı. Çok geç
meden Samantha bizimle işe gelmeye başladı ve zamanla başka 
çalışanlar da aldık. Yenilikçi yazılım ürünlerimiz inanılmaz bir 
hızla satmaya başladı ve kârımız hızla yükseldi. İşi açtığımız o 
ilk sene Business Success dergisi bizi ülkenin en hızlı büyüyen 
şirketleri arasında sıraladı. Babam çok gururlanmıştı. O zaman
lar seksen altı yaşmda olmasına rağmen, başaranızı kutlamak 
için koca bir meyve sepeti taşıyarak ofise geldiğini dün gibi ha
tırlarım. Bana balonca gözlerinden yaşlar süzülmüş ve “Annen 
hayatta olsaydı, bugün çok mutlu olurdu oğlum,” demişti.
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Bunlar on bir seneden de önceydi ve o zamandan beri ina
nılmaz büyüme hızımızı sürdürdük. Şimdi GlobalView Soft- 
ware Solutions dünya çapındaki sekiz mevkide 2.500 çalışanı 
bulunan iki milyar dolarlık bir şirket. Daha geçen sene yeni 
uluslararası genel merkezimize taşındık; son teknoloji ürünü 
bir imalat tesisi, üç olimpik yüzme havuzu ve toplantılar ile di
ğer şirket etkinlikleri için mevcut bulunan amfiteatrıyla dünya 
standartlarında bir kompleks. Ortağım artık şirketin günlük iş
leriyle ilgilenmiyor ve zamanının büyük bir bölümünü 
Karayipler’deki özel adasında ya da Nepal’de dağa tırmanarak 
geçiriyor. Samantha yazma tutkusunun peşinden gitmek ve 
kamu yararına yapılan hizmetlerde daha çok yer alabilmek için 
şirketin liderliğini birkaç sene önce bıraktı. Bana gelince, ben 
hâlâ icra kurulu başkanıyım ama artık zamanımın büyük bir 
bölümünü alan ezici sorumluluklarım var. İki bin beş yüz insa
nın geçimi bana bakıyor ve daha binlerce insan da gündelik ya
şamlarında onlara yardımcı olan ürünleri ve hizmetleri sun
mamız için bizim şirketimize güveniyor.

Ne yazık ki babam şirket kurulduktan iki yıl sonra vefat etti; 
çok başarılı olacağımı hep sezmiş olmasına rağmen, onun bile 
bugün olduğumuz yere geleceğimizi hayal edebildiğini sanmı
yorum. Onu özlüyorum, ama işlerim bu denli yoğunken geçmi
şi anabilecek çok az zamanım oluyor. Hâlâ çok çalışıyorum, 
haftada en az seksen saat. Senelerdir gerçek bir tatil yapmadım 
ve hâlâ, en az yirmi üç yaşında Digitech Sofhvare Strategies’de 
işe başlayan bir delikanlı olduğum günkü kadar çalışkan, hırslı 
ve rekabetçiyim. Kısa bir süre önce çok özel bir öğretmenle ta
nışma şansına sahip olana kadar, hâlâ kaldırabileceğimden faz
lasını yapmaya ve işin her yönünü en küçük ayrıntılarına kadar 
kontrol etmeye çalışıyordum. Bunun bir zayıflık olduğunu bili
yordum, ama buna rağmen başanya ulaşmış gibiydim.

Size birazdan ayrıntılarıyla anlatacağım o unutulmaz bu
luşmaya dek, aksiliğim hâlâ sürüyordu; işimle birlikte üzerim
deki baskıların da büyümesiyle daha kötüye gitmiş olan bir
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özelliğimdi bu. Ayrıca, aradan zaman geçmiş olmasına rağ
men, insanları yönetmekte ve motive etmekte hâlâ zorluk çeki
yordum. Çalışanlarım elbette beni dinliyorlardı. Ne var ki iste
dikleri için değil -  mecbur oldukları için. Bana karşı sadakatle
ri ve şirkete karşı gerçek bir bağlılıkları yoktu. Sarayı andıran 
müdür odasından yağdırdığım emirleri, saygıdan ziyade korku 
nedeniyle yerine getirir gibiydiler. Sanki bütün gücüm yalnızca 
pozisyonumdan kaynaklanıyordu. Bunun, içinde bulunulması 
kötü bir durum olduğunu biliyordum.

Durun sizlere bu çalkantılı ve değişim çılgınlığına kapılmış 
zamanlarda hızla büyüyen bir şirketin lideri olarak karşılaştı
ğım zorluklardan biraz daha söz edeyim. İşimiz büyümesine 
rağmen şirketteki moral aniden düşmüştü. Fısıltı gazetesinden, 
bazı insanların fazla hızlı büyüdüğümüzü ve kârın insanlardan 
daha önemli bir hale geldiğini söylediklerini duymuştum. Baş
kaları ise, onları destekleyecek yeterli kaynaklara sahip olmak
sızın çok fazla çalıştırıldıklarından yakmıyorlardı. Yine başka 
bir kesim de, teknolojideki icatlardan tutun da bürokrasideki 
yeni oluşumlara kadar, her gün karşılarına çıkan büyük deği
şimlerin başlarını döndürdüğünden ve yarattığı stresle onları 
altüst ettiğinden yakınıyordu. Az güven, düşük verim ve daha 
da az yaratıcılık vardı. Üstelik anlayabildiğim kadarıyla, şirket
teki hemen hemen herkes bu sorunların doğrudan doğruya tek 
bir suçlusu olduğuna inanıyordu: ben. Ortak kanı, benim nasıl 
liderlik yapılacağım bilmediğim yönündeydi.

GlobalView Sofhvare büyümeye devam etmesine rağmen, 
senelerden beri ilk kez göstergeler zarar etmeye doğru ilerlemek
te olabileceğimize işaret etmeye başladı. Programlarımız hâlâ 
satmaya devam ediyordu, ama piyasa payı kaybediyorduk. Ça
lışanlarımız eskisi kadar yenilikçi ve esin dolu değillerdi. Bunun 
sonucunda ürünlerimiz de eskisi kadar iyi tasarlanmış ve ben
zersiz değildi. Uzun lafin kısası: sanki insanlar artık umursa
mıyor gibiydiler. Eğer devam etmesine izin verilirse, bu kafa ya
pışırım er ya da geç şirketimizin sonunu getireceğini biliyordum.
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Duyumsamazlık belirtileri her yerde mevcuttu. Ofisler da
ğınıktı ve insanlar sürekli işe geç kalıyorlardı. Noel partilerine 
çok az katılım oluyordu ve ekip çalışması hemen hemen hiç 
yoktu. Çekişmeler rutin hale gelmişti ve girişimcilik zayıftı. 
Yeni imalat tesisimizde bile bakımsızlık ve ihmalkârlığın belir
tileri görülmeye başlamıştı, tesisin bir zamanlar pırıl pırıl olan 
zemini, artık çöplerle ve pislikle kaplıydı.

Bunların hepsi olağanüstü bir biçimde değişti. GlobalView 
Sofhvare şimdi yine mükemmel bir şirket. Daha bile iyiye gi
deceğimizi biliyorum. Kurumumuz, bana çok özel bir insan ta
rafından verilen çok özel bir liderlik fonnülünün devreye so
kulmasıyla değişim geçirdi. Bu basit, ama olağanüstü güçlü 
sistem, bir zamanlar bütün şirketi kuşatmış olan heyecanı geri 
getirdi, çalışanlarımıza işlerine yepyeni bir bağlılık duymaları 
için ilham verdi, verimi yükseltti ve kânınızın, hayal edebile
ceğimin bile ötesinde fırlamasını sağladı. Çalışanlarımız, oıtak 
gelecek vizyonumuza karşı içtenlikle sadıklar ve kendilerini 
buna adadılar. Dinamik ve işinin ehli bir ekip olarak çalışıyor
lar. Daha da iyisi, işe gelmeyi seviyorlar ve ben onlarla çalış
mayı seviyorum. Hepimiz sihirli bir şey keşfettiğimizin farkın
dayız ve artık çok büyük bir şeye doğru ilerlediğimizi biliyo
ruz. Daha geçen hafta Business Success dergisi kapağmda bana 
yer verdi. Manşet sadece şuydu: “GlobalView Mucizesi: Bir 
Şirketin Büyüme Hikâyesi.”

Peki, beni iş dünyasının şöhreti haline getiren bu mucizevi 
ve değerim hiç yitinnemiş liderlik fonnülü nedir? Kurumumu- 
zu bütünüyle değiştiren ve bana bu kannakanşık zamanlann 
gerektirdiği gibi ileri görüşlü bir lider olmayı öğreten bu bilge 
ziyaretçi kimdi? Bu sorulann yanıtlanmn, liderlik tarzınızı ol
duğu kadar yaşama tarzınızı da değiştireceğine yürekten inanı
yorum. Bu yanıtlan keşfetme vaktiniz geldi.
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İKİNCİ BÖLÜM

sooa

Gül Bahçemde Bir Bilge

Garip bir manzaraydı. Şimdi dönüp baktığımda, bunun ger
çekten olduğuna hâlâ inanamıyorum. Müdürlerle yaptığım 
olağan pazartesi sabahı toplantısından yeni çıkmış, Glo- 
balView’un mali durumunun daha da kötüye gittiğini öğren
miştim. Toplantıda müdürlerden biri, başprogramcılarımızdan 
bazılarının, emeklerinin daha çok takdir göreceği küçük bir 
şirkette çalışmaya başlamayı düşündükleri konusunda beni 
bilgilendirmişti. Ayrıca yönetim kurulundakiler ile yönetimde 
olmayanlar arasındaki ilişkilerin her geçen gün gerginleştiğini 
de söyledi. “Artık bize güvenmiyorlar,” dedi öfkeyle.

Başka bir müdür ekledi: “Sadece bu da değil, bu işyerinde 
hiç ekip çalışması yok. Şirket bu kadar büyümeden önce, 
herkes birbirine yardım ederdi. İnsanlar işlerini iyi yapmayı 
gerçekten önemserlerdi. Eskiden büyük bir siparişi teslim 
etmek için son günümüz olduğunda, bazen gece geç saatlere 
kadar hep birlikte çalıştığımızı hatırlarım. Hatta programcıla
rın ve yöneticilerin kollarını sıvayıp, insanlara damgalı kutu
ları sevk etmekte ve nakliyat kamyonlarına yüklenmek üzere 
hazır hale getirmekte yardım ettiğini bile hatırlanın. Şimdi 
herkes tek başına. Kendini savunma zihniyeti geçerli. Artık 
buna gerçekten katlanamıyorum.”

Toplantı sırasında sakinliğimi kendimden beklenmeyecek 
denli korumuş olmama rağmen, toplantı salonunu ofisime 
bağlayan uzun koridorda yürürken ter içinde kaldım. Son

21




