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Kesin olan tek şeyin değişim olduğu bir 
ortamda başarıya nasıl ulaşabilirsiniz?

Hız, süratli değişimin ve dijital teknolojinin egemen 
olduğu bir dünyada başarıya ulaşmak isteyen şirket ve 
bireyler için yedi yeni kanun sunuyor. 

Yazarlar –dünyaca ünlü inovasyon ajansı AKQA’dan 
Ajaz Ahmed ile Nike’de Dijital Spordan Sorumlu Baş-
kan Yardımcısı Stefan Olander– arasında geçen konuş-
ma şeklinde kaleme alınmış olan Hız, birey ve şirketlerin 
gelişme gösterebilmesi için benimsemeleri gereken yedi 
anahtar ilkeyi tanımlıyor. Akıcı, etkileyici ve motive edi-
ci anlatımıyla Hız, sizi geleceğinizi belirlemekte kulla-
nacağınız, pratikte uygulayabileceğiniz müthiş fikirlerle 
donatacak. 

Çılgın işadamı, dünyanın en güçlü şirketlerinden Virgin 
Şirketler Grubu’nun kurucusu Sir Richard Branson’un 
sunuşuyla Hız’a hoşgeldiniz.
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Ajaz’dan

İyilikleri, insanlıkları ve inançları ile amaçsız hayatıma 
yön veren annem Khowaj ile babam Sughran’a

Stefan’dan

Harika, anlayışlı ve sabırlı ailem Cathrine, Alex, Melina 
ve Lucas’a. Ve hep yanımda olduğu için, canım annem 
Barbara’ya. Jag älskar er*.

* ç.n. “Seni seviyorum.”



Sir Richard Branson’ın Sunuşu

Virgin’in adı, bizler bu işte yeni ve biraz da telaşlı ol-
duğumuz, ama aynı zamanda, başlamaya can atıyor 
olduğumuz için Virgin (bakir, bakire) konmuştur.

Dünyada günümüz itibariyle gerçekleşmekte olan dö-
nüşüm hepimizi birer “virgin” haline getiriyor ve işte  
Hız da bu yüzden önemli. Hemen her alanda büyüklü 
küçüklü değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz 
ve bu dönemde kendini utanılacak durumlara düşürece-
ği kesin olan yegâne kişi ve kuruluşlar her şeyi bildiğini 
sananlar arasından çıkacak.

Değişim çoğu zaman bir tehdit olarak görülür, oysa bir 
girişimci için oksijen demektir. Bir girişimci ancak de-
ğişimin var olduğu şartlarda daha enerjik ve çalışmaya 
hevesli olur. Alışılagelmiş geleneksel çalışma tarzları so-
run yarattığında, yeni enerjilerin devreye girip ezberleri 
bozma ve o zamana kadar yapılagelmiş olandan daha 
iyisini yaparak başarıya ulaşma şansı çok daha yüksek 
olacaktır.

Bu noktada zamanlama çok önemlidir. Eğer zamanla-
manız yanlışsa, iyi bir iş fikri pekâlâ kötü bir fikir haline 
de gelebilir. (1966’da iş dünyasına ilk girdiğimde uzay 
uçuşlarına yolcu rezervasyonu almaya başlamış olsaydım 
muhtemelen akıl hastanesine kapatırlardı beni.)
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Ajaz 1990’larda AKQA’yı kurduğunda pek çok kişi “di-
jital” kavramının yeni bir moda çılgınlığından başka bir 
şey olmadığını düşünüyordu. Biz ise Virgin’de onun il-
ginç olduğunu düşündük ve Virgin AKQA’nın ilk müş-
terilerinden biri oldu. Bürokratik bir holdingden ziyade  
bir start-up’la çalışmak, doğamız gereği bize daha çok 
yakışırdı.

Nike’nin Dijital Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Stefan Olander ve şu anda dünyanın en büyük dijital 
ajansının başkanı olan Ajaz, şimdiye kadarki yolculuk-
larından çıkarmış oldukları dersleri, eski rutinlerle ça-
lışmaktan hoşnut olmayan ve ezberleri bozmak isteyen 
herkese aktarabilmek için bu kitabı yazmışlardır.

Girişimcilik, dün gece neler olduğuna değil, ertesi sabah 
neler olacağına dairdir. Birbirine benzeyen eski rutin-
lerle geçecek bir güne daha tahammülünüz kalmadığı 
için yorganınızın altına saklanıyor ve işinize gelmek is-
temiyorsanız, bu sizin hayatınızda kesinlikle daha fazla 
değişime ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Ama bugün 
her şey farklı olacağı ve bir şey sizi mutlaka şaşırtacağı 
için yatağınızdan fırlıyorsanız eğer, siz zaten yolu yarıla-
mışsınız demektir. Bu kitabı elinde bulunduran herkese: 
“Hız’a hoş geldiniz. İyi yolculuklar.” diyorum.



Hız Prensipleri

İş hayatı yolculuğumuza çıkarken, her zaman sevdiği-
miz şahıs ve şirketlerle çalışma şansı bulacağımızın, iş-
ten çok macera tadında kariyerler süreceğimizin ya da 
çalışmakta olduğumuz organizasyonların bu son derece 
rekabetçi ve öngörülemez zamanlarda sürekli gelişme 
göstereceğinin hiçbir garantisi yoktu.

Eşi benzeri görülmemiş değişimlerden geçen bir iş or-
tamında kendimizi sürekli geliştireceğimizin ve bu yol-
culuğumuza ilişkin sezgi, deneyim ve düşüncelerimizi 
paylaşmamızın bizden sık sık isteneceğinin de hiçbir ga-
rantisi yoktu.

Bizler dijital devrimi içeriden yaşayarak neyin işe yarayıp 
neyin yaramadığını keşfetme şansına sahip olduk. Bu-
nun bir sonucu olarak, yaptığımız iş bizi “yeni” olanı 
asla bir tehdit olarak değil, bir fırsat olarak görmeye her 
zaman mecbur kıldı. Bize lütfedilmiş olan, bizim de bu 
kitapta size aktarmak istediğimiz felsefe işte budur. 

Evet, gücün ekonomik dengesi yeni oluşan pazarla-
ra doğru kaymakta. Evet, korkusuz inovatörler ticaret 
dünyasını yeniden şekillendirerek kökleşmiş çalışma 
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tarzlarının geleceğiyle oynuyor. Ve evet, her gün yeni 
yeni teknolojilerin, yeni yeni rakiplerin ve akıl sır erdi-
remediğimiz yeni jargonların ortaya çıktığı da su götür-
mez bir gerçek. Ama asıl önemlisi, tüm bunların orta 
yerinde var olan olağanüstü potansiyel.

Hâlihazırda çevrimiçi olan iki milyar insan var. E-ticaret 
satışları yılda 8 trilyon dolara ulaştı. Günümüzde de-
ğişim, geçmişte benzerine hiç rastlanmamış bir hız ve 
ölçekle gerçekleşmekte.

Birimiz, 1995’te Londra’da yirmi bir yaşındayken şir-
ketini kurdu. Bu şirket şimdi 1000’i aşkın çalışanı ile 
global bir kuruluş haline gelmiş, sektörünün en çok 
ödüllendirilen firması olmuştur. Diğerimiz, ikonik bir 
markaya tam da dijital dünyaya ilk adımlarını atmakta 
olduğu sıralarda katıldı, Avusturya Alplerini arkasında 
bırakarak İsveç’ten yola çıkıp Hollanda üzerinden geçen 
ve Oregon’da son bulan bir yolculuğa girişti. Çok farklı 
hayatlar yaşadık ve çok farklı tecrübelerimiz oldu, ama 
birlikte çalışmaya ilk başladığımız günden bu yana, iki-
miz de sezgilerimizin, gözlemlerimizin ve dijitale yö-
nelik büyük ilgimizin tam bir yansımasını birbirimizde 
gördük.

Bu kitap üzerinde çalışmaya yaklaşık iki yıl önce bir yan 
proje olarak, bazı konuşmalarımızı kaydetmek suretiyle 
başladık. Sonra temalarımızı rafine ettik ve nihayet sez-
gilerimizi damıtarak tutkuyla inandığımız, tüm zaman-
lar için geçerli olan yedi kanuna indirgedik. 



xiii

Amacımız, bu yeni ortamı tanımlamak ve içinde yolu-
nuzu bulmanıza yarayacak bir anlaşılırlık sağlamak. Sa-
hip olmanızı gerektirdiği aşağıdaki beceriler sebebiyle 
bu ortama biz Hız adını verdik:

Sürat: çünkü yeniden tanımlanmakta olan rekabetçi 
pazarlarda ileriyi görmeniz gerektiği gibi, hızlı dav-
ranmanız da gerekir.

Yön: çünkü neler olacağının belli olmadığı dönemler-
de başıboş dolaşamazsınız. Nereye gitmekte olduğunu-
za yönelik net bir algıya sahip olmanız, önem taşıyan 
ölçütlerin farkında olmanız ve gideceğiniz yere var-
mak için ihtiyaç duyacağınız becerileri ve dikkati gös-
teriyor olmanız gerekir.

İvme: çünkü sürat ve yön avantajını kullanmanız, 
yaptığınız işin diğerleri arasından sıyrılma hızını 
artırır, katkınızı katbekat çoğaltır.

Disiplin: çünkü güçlü değerleri, öğrenmeyi, teslimi ve 
hizmeti içeren bir kültürü tutarlı davranışlar yoluy-
la esinlemek bir zorunluluktur. Aksi takdirde hiçbir iş 
yapılamaz.

Hız’ın özünde iyimserlik de vardır. O daha iyi bir ge-
lecek yaratmanıza yardımcı olacak zihniyeti ve araçları 
size sağlayan pozitif bir güçtür.

Hız prensip ler i




