
	 Seminer	 vereceğim	 şehir	 neresi	 olursa	 olsun,	 genellikle	 oraya	 Logan	
Havaalanı’ndan	 giderim.	 Vermont’un	 Tinmouth	 şehrinden	 yola	 çıkıp	
Boston’a	 giderken	 yolunuz	Massachusetts	 eyaletinin	Gill	 şehrinden	 geçer.	
Kilometre	sayacım	tam	87’yi	gösterdiğinde	yolun	yarısını	katetmiş	olurum	
ve	 ihtiyaç	 molası	 vakti	 gelmiş	 olur.	 Mola	 için	 pek	 çok	 seçenek	 olmakla	
birlikte	 ben	 Wagon	 Wheel	 Country	 Drive-in’de	 durma	 alışkanlığımdan	
asla	 vazgeçmem.	 Burası	 küçük	 bir	 kafe	 veya	 Amerika’lıların	 “diner”	 adını	
verdikleri	 hızlı	 şekilde	 karnınızı	 doyurabileceğiniz	 küçük	 bir	 lokantadır.	
Genellikle	 benim	 gibi,	 gün	 ağarırken	 kapısından	 içeri	 girdiğinizde	 sizi	
karşılayan	taze	muffinler	de	dahil	olmak	üzere	buranın	tüm	yemekleri	birer	
lezzet	bombasıdır.	Çalışanların	tavırları	da	aynı	şekilde	mükemmeldir.	Fakat	
benim	bu	lokantanın	sadık	müşterisi	haline	gelmemi	ve	ayda	üç	veya	dört	kez	
uğramamı	sağlayan	esas	ve	haklı	neden	

tuvaletidir!

	 Tuvaletler	temiz,	hatta	pırıl	pırıldır.	(Şöyle	bir	düşünün,	böylesine	işlek	bir	
mekanda	ben	şimdiye	kadar	yerde	tek	bir	kağıt	parçası	bile	görmedim.)	Taze	
çiçekler	 standart	bir	detaydır.	Ve	 en	güzeli	de,	duvarları	 süsleyen	kuşaklar	
boyu	aile	fotoğraflarıdır.	Genellikle	acelem	olmasına	rağmen,	bu	fotoğraflara	
bakmaktan	 büyük	 zevk	 alırım	 ve	 örneğin,	 1930’lardan	 kalma	 olduğunu	
tahmin	ettiğim	bir	şirket	yemeği	fotoğrafına	gülümsemeden	edemem.

	 Bence,	temiz,	cazip	ve	hatta	yaratıcı	bir	tuvalet,	bir	mağaza	veya	büroda

“Küçük”

1. Her İşin Başı Tuvalet! Varsa Yoksa Tuvalet!
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“Siz bizim için önemlisiniz, sizin için özen 
gösteriyoruz ve sizi önemsiyoruz”

mesajını	vermenin	en	iyi	yoludur.	Hatta	(DİKKAT!	DİKKAT!)	çalışanların 
tuvaletleri	bu	konuda	bir	kat	daha	fazla	anlam	taşır!

	 Demek	ki....

	 1.	Adım:	Tuvaletlere	önem	verin!

> “BOŞA KÜREK ÇEKMEK” DEĞİL

 2009 yılının sonbaharında, ben bu satırları yazarken, henüz durgunlu-

ğun pençesinden kurtulabilmiş değiliz. “Temel değerler”e takıntılı derece-

de bağlılık “ihtişam”ı ezip geçmiş durumda ve ben de bu yüzden tuvalet-

ten daha iyi bir başlangıç noktası düşünemiyorum!

 Size kısaca önerim şu: “Sabah toplantılarınızda” veya “haftalık telefon 

görüşmelerinizde” veya benzer faaliyetlerinizde “küçük” şeylere daha faz-

la yer ayırın: Bunlar temiz tuvaletlerden gerçekleşen veya gerçekleşeme-

yen teslimatlara; size sipariş veren müşterinin ürünü yola çıktıktan sonra 

aranıp teşekkür edilmesinden “daha düşük seviyede” bir çalışanın başa-

rısı nedeniyle kendisine çiçek gönderilmesine kadar küçük, ama önemli 

şeyler olsun.

 Bu tür şeylere meraklı olanlara bir isim verelim mi, ne dersiniz?

 “Küçük Şeyler” Delisi.
 veya  “Üst Düzey Durağanlık Savaşçısı.
 (Aklınıza ne gelirse.)      

 Ve bu tür “sıradan” işleri özellikle çok iyi bir şekilde yapmak için bir 

milim bile olsa fazladan gayret sarfeden kişileri herkesin huzurunda övme 

konusunda çok ama çok cömert olmanızı öneriyorum.
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2. “Küçük Şeyler” Önemlidir. Hem de Çok!

3. Çiçeğin Gücü!

	 Hemen	şimdi	telefonunuzda	kayıtlı	olan	sesli	mesajınızı	düzeltin!

	 “Eğer	rakiplerinizden	farklı	olduğunuzu	iddia	ediyorsanız,	en	DOĞRU	
başlangıç	noktası	telefonunuzda	kayıtlı	olan	mesaj	cümlesidir.”								

	 -Jeffrey	Gitomer,	The Little Red Book of Selling (Satışın Küçük Kırmızı 
Kitabı) 

	 Bugün	işinizde	büyük fark yaratmak	için	başka	ne	gibi	küçük	
şeyler	yapabilirsiniz?	Düşünün.

	 Eylem	 maddesi:	Haftalık Her  grup toplantınızda, değerli her bir 
katılımcının (yani, Mükemmellik’in sağlanması için kritik önem taşıyan her 
çalışan) Büyük Bir Şeye dönüşme potansiyeli taşıyan “küçük bir şey”i gündeme 
getirip sunmasını isteyin.

Bunlardan en az birini seçin.
Ve uygulamaya koyun.

Hemen şimdi.*

	 (*Bu	madde	çok	kısa	ve	aynı	zamanda	fazlasıyla	uygulanabilir.	Umarım	
siz	de	beğenirsiniz.	O	yüzden	uygulamaya	koymamak	 için	hiç	bahaneniz	
yok.	Hadi	başlayın,	hemen	şimdi.)

	 (1)	 İşyerinizin	 her	 köşesine	 çiçekler	 koyun.	 Özellikle	 karanlık	 kış	
aylarında.	
	 (2)	Herkes bir “çiçek bütçesi” olduğunu bilsin!
	 (3)	Önümüzdeki	24 saat içinde	size	şirketin	içinden	veya	dışından	
destek	olan	dört kişiye	çiçek	gönderin.	Ancak	bu	kişiler	arasından	en	az	
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bir	kişinin	başka	bir	bölümden	olması	şart.*
	 *Bölümler	 arası	 iletişimin	 geliştirilmesi	 konusunda	 arsızlık	 derecesinde	
çılgınım. Bu	 bence	 bir	 numaralı	 öneme	 sahip	 olup,	 çiçek	 gönderme	
gibi	 “yumuşak	 (soft)	 sanat”	 yoluyla	 uygulanabilir;	 sadece	 ilginç	 bilgisayar	
yazılımları	yoluyla	değil!!	(bu	konuyu	sık	sık	gündeme	getirmeme	hazırlıklı	
olun,	aklıma	gelecek	her	açıdan	ele	alacağım.)

	 “Küçük	 şeyler”in	 çok	 büyük	 etkilerinin	 olabileceği	 konusunda	 eskiden	
gelen	ama	büyük	ölçüde	atıl	olan	merakım,	Richard	H.	Thaler	ve	Cass	R.	
Sunstein’in	Nudge	 (Dürtükleme)	 Ori	 Brafman	 ve	 Rom	 Brafman’ın	 Sway 
(Sarsma)	adlı	kitapları	ile	birkaç	benzer	kitabı	okuduktan	sonra	tekrar	canlandı.	
Bu	 yazarların	 öncüsü	 olarak	 adlandırabileceğimiz	 Nobel	 ödüllü	 Daniel	
Kahneman	ile	ortağı	Amos	Tversky’nin	1970’lerin	ortasında	yayınladıkları	
çalışmalarını	 incelemiştim.	 Bu	 yazarlar,	 rasyonelliğin	 bir	 efsane	 olduğu	 ve	
aşırı	 rasyonel	 “ekonomik	 insanoğlu”nun	 sahnenin	 baş	 köşesini	 işgal	 ettiği	
bir	dünyada,	insanın	rasyonellikten	uzak	davranış	örneklerini	birbiri	ardına	
sergilediler.	Kahneman	 ve	Tversky,	 insanların	 küçücük	bir	 olay	 karşısında	
nasıl	aşırı	tepki	gösterdiğini	ve	buna	karşılık	büyük	bir	olay	karşısında	nasıl	
da	tepkisiz	kalabildiğini	defalarca	gözlemledi.	Bu	gözlemler	benim	gibi	bir	
mühendis	için	de	kuşkusuz	çok	ilginçti.

	 Bahsettiğim	bu	kitaplar	 ile	okumakta	olduğunuz	bu	kitabın	ortak	 fikri	
basit	olduğu	kadar	da	güçlüdür:	“Küçük”	şeyler,	bazı	çok	önemli	durumlarda	
şaşırtıcı ve sarsıcı	(şok	edici)	BÜYÜK	farklar	yaratabilir.	Örneğin,	
sağlık	 konusunda	 binlerce	 hayatın	 kurtulmasını	 sağlayabilir.	 Yıllar	 boyu	
yaptığım	gözlemlerin	sonucunda	toparladığım	şu	birkaç	örneği	inceleyiniz:

•	 Dünyaya	tamamen	farklı	açılardan	baktıkları	için	çoğunlukla	birbirleriyle	
kavga	eden	jeologlarla	jeofizikçileri	aynı	odaya	koyarsanız,	“ayrı	odalardaki”	
rakiplerinden	daha fazla petrol bulursunuz.

4. Dürtükleme Sanatı’nda Ustalaşın! 
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•	 Stanford	Üniversitesi,	disiplinler	arası	araştırma	fonu	kaynaklarını	ciddi	
şekilde	 arttırma	 çalışmaları	 yürütmektedir.	 Rektöre	 göre	 dünyanın	 en	
önemli	sorunlarını	çözmenin	yolu	buradan	geçmektedir.	Hatta	bu	büyük	
üniversitenin	geleceğinin	buna	bağlı	olduğuna	inanmaktadır.	Bu	büyük	
sorunun	çözümünün	(büyük)	bir	kısmı	ise	sadece	özel	olarak	disiplinler	
arası	araştırmaya	ayrılacak	bir	araştırma	binasının	yapılmasından	ibarettir.	
Değişik	unsurlardan	oluşan	bu	geniş	takımı	biraraya	getirin	ve	işbirliğinin	
yaratacağı	mucizeleri	görün!

•	 Doğrudan	iletişimin	sıklığı	açısından	bakıldığında,	insanların	ofislerinin	
arasında	30	metre	veya	100	mil	olması	hiç	farketmez.

•	 Walmart	alışveriş	arabalarını	büyüttüğünde	mikrodalga	fırın	gibi	büyük	
ürünlerin	satışı	yüzde 50	arttı!

•	 Dikdörtgen	bir	masa	yerine	yuvarlak	bir	toplantı	masası	kullanıldığında	
konuşmaya	katılan	insanların	oranı	sıçrar!

•	 Eğer	servis	tabağı	yemek	masasından	2 metre	uzağa	konursa,		ikinci	
defa	 doldurulan	 tabakların	 sayısı,	 servis	 tabağının	 yemek	 masasında	
durmasına	göre	yüzde 63	oranında	azalır.

•	 Stratejik	bir	program	mı	yaratmak	istiyorsunuz?	Bunu	her	gündemin	ilk	
sırasına	koyun.	Her	sohbette	bunu	ilk	soru	olarak	sorun.	Bu	işle	ilgili	kişiye	
Patronun	yanında	bir	ofis	verin,	vb.	(Güçlü	mesajlar	vermeyi	düşünün!)	

•	 Hayat	mı	kurtarmak	istiyorsunuz?	Derin	damar	tıkanıklıklarını	önlemek	
için	hastaneye	yatan	her	hastaya	varis çorabı	giydirin.	Bu	uygulama	
sadece	İngiltere’de	10,000 kişinin	hayatını	kurtarabilir.

•	 Frito-Lay	ürünlerinin	gramajını	değiştirerek,	yeni	ürünlerin	halen	piyasada	
olan	ürünlerin	satışlarını	düşürmesini	önlemekte	ve	sürekli	yeni	ve	büyük	
pazarlar	yaratarak	gelirlerini	katlamaktadır.

•	 İşyerlerinde	masaların	 altındaki	 çöp	 sepetlerini	 kaldırın	 ve	 	 bakın	 geri	
dönüşüm	nasıl	artıyor.

•	 Okullarda	yatakhanelere	yaygın	olarak	el	temizleyici	solüsyonlar	koyun,	
ama	 üzerlerine	 öğrencilerin	 kullanması	 gerektiğini	 belirten	 ifadeler	
yazmayın.	Öğrencilerin	hasta	 raporu	 aldıkları	 gün	 sayısı	 ve	 kaçırdıkları	
ders	sayısı	yüzde	20	düşecektir.	(Colorado	Üniversitesi/Boulder).

•	 Hastanede	 yatan	 hastaların	 odalarından	 dışardaki	 yeşillikleri	 görme	
imkanları	artarsa	ameliyat	sonrası	 iyileşme	süreleri	ortalamada	yüzde 
20	kısalır.

•	 Herşeyi,	 her	 yeri	 beyaza	 boyatırsanız	 (çatılar,	 yollar	 vb),	 karbondioksit	
salınımı	44	milyar	ton	azalır.
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•	 “Kırık camlar”:	 Çöpleri	 toplayın,	 kırık	 camları	 tamir	 edin	 ve	
sokaklarda	elinde	alkollü	içeceklerle	aylak	aylak	dolaşanlara	izin	vermeyin.	
Mahallelerin	 güvenliğinin	 ciddi	 şekilde	 arttığını	 göreceksiniz.	 (Bu	
yaklaşımı	 uygulayan	 New	 York	 komiseri	 Bratton	 ile	 Belediye	 Başkanı	
Guiliani	bu	büyük	şehirde	inanılmaz	bir	başarı	sağladı.)

•	 Bilgisayar	üzerinden	yapılan	bir	başvuruda,	vergi	avantajları	sağlayan	bir	
emeklilik	planı	“varsayılan”	seçenek	olarak	geliyorsa,insanların	yüzde	86’sı	
bunu	 seçecektir.	 Ama	 başvuru	 sahiplerine	 karar	 verme	 hakkı	 tanınırsa,	
sadece	yüzde	45’i	bu	seçeneği	kabul	eder.	(Kişisel	bazda	ciddi	bir	önem	
taşıyan	bu	kararda	ortaya	çıkabilecek	fark	neredeyse	yarı	yarıyadır	ve	bu	
da	sürecin	tasarımında	“basit”	bir	farktan	kaynaklanır.)

	 İnsanın	üzerinde	düşünebileceği	bu	tür	örneklerin	sayısı	kat	kat	arttırılabilir.	
Bu mesajın en zor tarafı, bu fikirden yararlanmak 
istiyorsanız bir “tavır” geliştirmeniz gerekmesidir. 
Bu	gibi	küçük	şeylerin	gerçekten	işe	yarayabileceğine	inanan	bir	tavır	ve	konu	
ne	olursa	olsun,	“doğru”	sonuca	ulaşıncaya	kadar	bıkıp	usanmadan	uğraşmak	
ve	sonrasında	da	sonsuza	dek	ince	ayarlar	yaparak	devam	etmek.	
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> İZİN VERİN SİZİ DÜRTÜKLEYEYİM.... DÜRTÜKLEYİCİ OLUN

 Hemen her durumda dürtükleme yaklaşımınızı değişim stratejinizin mer-

kezine yerleştirin. (Ne kadar tecrübesiz olsanız da, dünyada arzu ettiğiniz 

herşeyi yapabilirsiniz.)

 İşte Dürtükleme Sanatı’nın bazı güzel tarafları:

 (1) Hızlı Denemelere ve başarısızlıklara uyum gösterir.

 (2) Hızla uygulamaya konabilir.

 (3) Uygulanma maliyeti düşüktür.  

 (4) Büyük çarpan etkisi vardır.

 (5) Bir seferlik bir “program” olmayıp, tavır ve yaklaşım gerektirir.

 (6) Bu tür deneyleri yapmak için belli bir güce veya pozisyona sahip ol-

mak gerekmez. Bunlar aslında ön plandaki insanların pek de aldırmadığı, 

radarlarına takılmayan, “görülmeyen şeyler”dir.

 Düşünün:

 Dürtükleme sanatını öğrenmeye çalışın!

 Dürtükleme’yi uygulayın*!

 Profesyonel* bir dürtükleyici olun! 

 (*Her zaman olduğu gibi, bu tür küçük şeyler için de “öğrenmeye çalış-

mak”, “uygulamak” ve “profesyonel” sözcükleri kilit önemdedir ve bunların 

eksik olduğu durumlarda... geriye hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla, o kadar da 

küçük olmayan bu dürtükleme fikrinin gerçek bir “çağrı”dan aşağı kalır bir 

yanı yoktur.”



Mükemmellik

	 Şu	anda	elinizde	bu	kitabı	tutuyor	olmanızın	nedeni...

    Mükemmellik

	 1982	yılında	yayınlanan	In Search of Excellence (Mükemmeli Ararken)	adlı	
kitabın	iki	yazarından	birisiydim.	

	 Çok	sayıda	kişi	bu	kitabı	satın	alma	nezaketini	gösterdi.

	 O	 tarihten	 bu	 yana	 geçen	 25	 yılı	 geçkin	 süredir,	 hep	 “Mükemmellik”	
hakkında	konuşmalar	yapıyorum.	

	 (Not:	 Mükemmellik	 kelimesinin	 baş	 harfini	 daima	 büyük	 “M”	 ile	
yazmalısınız.	Bunu	sizden	önemle	rica	ediyorum.	

	 “Mükemmellik”	 kelimesini	 sevmemin	 sebebi,	 onun	 bana	 1984	 yılında	
Vermont’taki	çiftliği	satın	almamı	sağlaması	değil.	

	 “MÜKEMMELLİK”i	severim,	çünkü		öylesine	güzel	ve	hoş	bir	kavramdır	
ki...	(Hatta	tüm	harflerini	büyük	yazmalısınız!)

	 Öylesine	hoş.
	 Öylesine	cesaretlendirici ve yüreklendirici.	
	 Öylesine	yüceltici	ve	ilham	verici.
 Sabah sizi yatağınızdan kaldırmaya	değecek.
	 Öylesine	sıhhi.

5.  Mükemmellik Olmazsa, Yerine Ne Olur?
Mükemmellik Şimdi Olmazsa, Ne Zaman Olur?
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	 Başkalarına	öylesine	yardımcı.
	 (Üne	kavuşanlardan	çok	çabalayanlar	için)
	 En	kötü	günlerinizde	bile,	müthiş	moral	kaynağı.		
	 (Özellikle	en	kötü	günlerinizde.)
	 Ve,	 orta-uzun	 vadede	 (aynı	 zamanda	 kısa	 vadede)	 müşterilerinizi size 
bağlayan	ve	....	müthiş kârlı.

	 Bill	Young	adlı	profesyonel	bir	şöför	şöyle	diyor:

	 “Mükemmellik’e	ulaşmak	için	uğraşın.	Başarıya	boş	verin.”

	 Çok	sevdim!
	 (Mükemmellik	bir	“yaşam	tarzı”	ve	bir	“var	oluş	biçimi”	dir.	“Ulaşılması”	
hedeflenen	sabit	bir	durum	değildir.)

	 Şöyle	bir	anonim*	söz	var:

	 Şunları	yaparsanız	mükemmelliğe	ulaşabilirsiniz:

	 “başkalarının makul olduğuna inandığından daha fazla	 kafanıza	
takarsanız;
	 “başkalarının güvenli gördüğünden daha fazla	risk	alırsanız;
	 “başkalarının normal olarak değerlendirdiğinden daha fazla	 hayâl	
kurarsanız;
	 “başkalarının mümkün diye gördüğünden daha fazla beklentiye	
sahipseniz.”

	 (*	tompeters.com	sitesine	K.	Sriram	tarafından	gönderilmiştir.)

	 Çok	sevdim!

	 Bundan	 alınacak	 “ders”:	 IBM’in	 efsanevi	 patronu	 Tom	 Watson’a	
Mükemmellik’e	ne	kadar	sürede	ulaştığı	sorulduğunda,	şöyle	cevap	vermiş:	
“Bir dakikada. Bundan sonra hiçbir zaman bilinçli olarak Mükemmel 
olmayan bir şey yapmayacağınıza söz verdiğiniz anda Mükemmellik’e “ulaşmış” 
olursunuz. Herhangi bir yönetici veya karşılaşabileceğiniz bir durumun 
yaratabileceği baskı sizi bu yoldan döndürmemelidir.”
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	 Çok	sevdim!

	 Konferans	 vereceğim	 yer	 (Çin,	 Lituenya	 veya	 Miami)	 neresi	 olursa	
olsun	 veya	 konferans	 konum	 (sağlık	 veya	 hazır	 yiyecek)	 ne	 olursa	 olsun,	
sunumlarımda	hep	benzer	başlıklar	kullanırım:

 Mükemmellik. Her zaman.
 Mükemmellik Olmazsa, Yerine Ne Olur?
 Mükemmellik Şimdi Olmazsa, Ne Zaman Olur?

	 “Motivasyon”	 kelimesinden	 nefret ederim, çünkü	 benim sizi	 “motive	
edeceğimi”	 düşünmek	 kadar	 saçma	 ve	 kendini	 beğenmiş	 bir	 yaklaşım	
olamaz.

	 Malumu	dile	getirmek	gerekirse....

.... sizi sadece siz motive edebilirsiniz.

	 Benim	 (patron	 veya	 hatta	 “bilge	 kişi”	 olarak)	 yapabileceğim	 şey,	
Mükemmellik	Portreleri	çizmekten	ibarettir.

	 Sonra	 da	 kendimizi	 o	 portrelerin	 yerine	 koyup	 hayâllere	 dalabiliriz:	
Mükemmelliğin	Peşinde	(veya	Mükemmeli	Ararken).

	 “Peşinden	koşmak”	veya	“Arayış	içinde	olmak”:	Tekrar	etmek	istiyorum,	
mükemmellik	bir	hedef	değil,	bir	yaşam	biçimidir	ve	bir	kimliktir.

	 MÜKEMMELLİK.	Her	zaman.
	 MÜKEMMELLİK	Olmazsa,	Ne	Olur?
	 MÜKEMMELLİK	Şimdi	Olmazsa,	Ne	Zaman	Olur?




