
“Tatmin edilmemifl bir merak; iflte ölümü bu kadar zor yapan fley bu.”1

- Beryl Markham,
West with the Night

‹yi, mükemmelin düflman›d›r.
Bu kadar az mükemmel fleye sahip olmam›z›n en önemli neden-

lerinden biri, budur. Mükemmel okullar›m›z yok, çünkü iyi okulla-
r›m›z var. Mükemmel bir hükümetimiz yok, çünkü iyi bir hüküme-
timiz var. Çok az insan mükemmel bir hayat yaflayabiliyor, çünkü
iyi bir hayat yaflamak çok kolay. fiirketlerin büyük ço¤unlu¤u mü-
kemmel flirket olam›yorlar çünkü onlar zaten gayet iyi flirketler. Za-
ten as›l sorunlar› da bu.

Bu görüfl, 1996 y›l›nda organizasyonel performans konusunu tar-
t›flmak üzere bir araya gelen bir grup kanaat önderiyle yemekteyken
bu kadar vurucu biçimde kafamda olufltu. McKinsey & Com-
pany’nin San Francisco ofisinin genel müdürü Bill Meehan, “Bili-
yorsun Jim, senin Kal›c› Olmak* buralarda pek sevilir. Kitap, iyi bir
araflt›rman›n ürünü ve gayet güzel biçimde kaleme al›nm›fl. Ama
maalesef, kitab›n bir faydas› yok” dedi.

Merakla bunu aç›klamas›n› istedim.
“Kitapta bahsetti¤iniz flirketlerin ço¤u, zaten mükemmel flirketler-
di. Hiçbirisi iyi bir flirketken mükemmel bir flirket haline gelmemifl-
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B ö l ü m  I

* Yazar Jim Collins’in, Jerry Porras ile birlikte yazd›¤› di¤er kitab› Built to Last, “Kal›c› Olmak 
:Gelece¤in Güçlü Kurumlar›n› Yaratmak” ad›yla Türkiye’de de yay›nlanm›flt›r.
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* Bu sayfa ile sonraki sayfada yer alan grafiklerin nas›l oluflturuldu¤una iliflkin bir not, Bölüm 1’in
sonunda bulunmaktad›r.

ti. Bafl›ndan itibaren yap›lar›n› mükemmel biçimde flekillendiren
David Packard ve George Merck gibi liderlere sahiptiler. Peki ya
ömürlerinin bir aflamas›nda uykudan uyan›p da iyi olduklar›n› ama
mükemmel olmad›klar›n› farkeden ve büyük ço¤unlu¤u oluflturan
flirketlere ne olacak?” Meehan’›n “faydas›z” yorumunu yaparken
etkisini art›rmak için biraz abartt›¤›n› flimdi anl›yorum. Ancak göz-
lemi, esas itibariyle do¤ruydu. Gerçek mükemmel flirketlerin ço¤u,
her zaman mükemmel olmufllard›. Ve iyi flirketlerin büyük ço¤un-
lu¤u da sadece o kadarla kal›yordu: iyi flirketlerdi ama mükemmel
de¤illerdi. Meehan’›n bu yorumu, paha biçilmez bir arma¤and› ve
elinizdeki kitab›n temelini oluflturan sorunun ortaya ç›kmas›na ne-
den oldu: ‹yi bir flirket, mükemmel bir flirkete dönüflebilir mi? Dö-
nüflebilirse, nas›l?” Ya da, “iyi olmakla yetinmek” tedavisi müm-
kün bir hastal›k m›d›r?

O tayin edici yemekten befl y›l sonra, bugün, tereddütsüz söyle-
yebilirim ki, iyiden mükemmele dönüflmek mümkündür. Üstelik bu
dönüflümün alt›nda yatan de¤iflkenler hakk›nda da çok fley ö¤ren-
mifl bulunuyoruz. Bill Meehan’›n yorumundan esinlenen ben ve
araflt›rma ekibim befl y›ll›k bir araflt›rmaya girifltik. Bu araflt›rma,
ayn› zamanda iyiden mükemmele dönüflümün iç iflleyifline yönelik
bir keflif yolculu¤uydu. 

Projenin konseptini hemen anlamak için Grafik 1.A’ya bak›n›z.*

Esas olarak iyi sonuçlardan mükemmel sonuçlara at›l›m yapan ve
bu sonuçlar› en az on befl y›l sürdüren flirketleri tan›mlad›k. Sözko-
nusu flirketleri, bu at›l›m› yapamayan ya da yapsalar bile kal›c› ha-
le getiremeyen flirketlerden oluflan, özenle seçilmifl bir karfl›laflt›r-
ma grubundaki benzer flirketlerle birlikte ele ald›k. Sonra da hangi
temel ve ay›rdedici faktörlerin sözkonusu oldu¤unu anlamak için
iyiden mükemmele dönüflen flirketlerle karfl›laflt›rma grubundaki
flirketleri karfl›laflt›rd›k.

Çal›flmam›za son fleklini veren iyiden mükemmele dönüflen flir-
ketlerin ortalama kümülatif hisse senedi getirileri, geçifl noktalar›n-
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dan sonraki on befl y›l içinde piyasa ortalamas›n›n 6.9 kat›d›r2.  Bu
rakam› yerli yerine oturtmak için, General Electric’in (birçok kifli
taraf›ndan 20. yüzy›l›n sonunda Amerika’daki en iyi yönetilen flir-
ket olarak kabul edilir) 1985 – 2000 aras›ndaki on befl y›ll›k dönem-
de piyasan›n 2.8 kat› gibi bir sonuç elde etti¤ini söylemek gerekir.3

Ayr›ca geçifl tarihine kadar her flirketi borsa genel düzeyinde ele al-
sak bile genel bir piyasa yat›r›m fonuna 1965 y›l›nda 1 Dolar yat›r-
m›fl olsayd›n›z, 1 Ocak 2000’e kadar bu fonda paran›z 56’ya katla-
nacakt›. Buna karfl›n iyiden mükemmele dönüflen flirketlerden olu-
flan bir fona yat›rd›¤›n›z 1 Dolar, ayn› tarihler aras›nda 470 kat ar-
tacakt›.4

Bu rakamlar, dikkat çekici rakamlard›r. Üstelik sözkonusu flir-
ketlerin geçmiflte pek de özellikli flirketler olmad›¤› gözönüne al›-
n›rsa, rakamlar daha da dikkat çekici hale geliyor. Bir tanesini ele
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Yat›r›lan 1 $’›n Kümülatif Hisse Senedi Getirileri
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‹yiden
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flirketler: 471 $

Karfl›laflt›rma grubu
flirketleri: 93 $

Borsa ortalamas›: 56 $

Notlar:
1. Her flirket grubuna 1 Ocak 1965 itibariyle 1 $ yat›r›lm›flt›r
2. Tüm flirketler geçifl tarihine kadar ortalama borsa getiri oranlar›n› sa¤lam›flt›r.
3. 1 Ocak 2000 itibariyle fonlar›n kümülatif de¤eri gösterilmektedir.
4. Temettüler tekrar yat›r›lm›fl, hisselerdeki bölünme hesaba dahil edilmifltir.
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alal›m: Walgreens. K›rk y›ldan fazla bir zaman boyunca Walgreens
ortalama bir flirket olarak ve az ya da çok borsadaki ortalama seyri
izleyerek varl›¤›n› sürdürdü. Sonra, 1975’te, ortada görünür belli
bir neden yokken – bir anda - Walgreens t›rmanmaya bafllad›. T›r-
mand› ... T›rmand› ...T›rmand› ... Ve t›rmanmaya devam ediyor.
Walgreens’e yat›r›lan her 1 Dolar, 31 Aral›k 1975’ten 1 Ocak
2000’e kadar teknoloji süperstar› Intel’e yat›r›lan 1 Dolar’› yakla-
fl›k befle, Coca-Cola’ya yat›r›lan 1 Dolar’› yaklafl›k sekize ve borsa
ortalamas›na yat›r›lan 1 Dolar’› (1999 sonunda NASDAQ’daki ç›-
k›fl dahil) on befle katlad›.*

Peki nas›l oldu da herhangi bir özelli¤i olmadan bu kadar uzun
süre yaflayan bir flirket, dünyan›n en iyi yönetilen flirketlerinden bi-
rini geride b›rakacak performans gösteren bir iflletme haline geldi?
Ve ayn› sektörde yer alan, ayn› f›rsatlara ve mesela Eckerd gibi
benzer kaynaklara sahip di¤er flirketler neden bu at›l›m› yapamad›-
lar da Walgreens böylesi bir at›l›m yapabildi? ‹flte araflt›rmam›z›n
esas›, bu soruda gizlidir.

Bu kitap, tamam›yla Walgreens’i ya da inceledi¤imiz di¤er flir-
ketleri anlatm›yor. “‹yi bir flirket, mükemmel bir flirkete dönüflebi-
lir mi; dönüflebilirse, nas›l dönüflebilir” sorusuna, zamanla ve me-
kanla s›n›rl› olmayan ve tüm organizasyonlara uygulanabilecek bir
cevap bulmaya çal›fl›yor.

* Bu kitapta yap›lan tüm hesaplamalarda, temettülerin tekrar hisseye yat›r›ld›¤› ve hisse senedi
bölünmelerinin hesaba kat›ld›¤› varsay›m›yla bir yat›r›mc›n›n toplam kümülatif getirisi hesaplanm›flt›r. 
“Genel piyasa” (ço¤unlukla sadece “piyasa” (veya, “borsa”-ç.) denecektir) terimi ise New York Stock 
Exchange, American Stock Exchange ve NASDAQ’ta ifllem gören hisse senetlerinin toplam›n› ifade 
etmektedir. Veri kaynaklar›n› ve hesaplamalar› daha ayr›nt›l› incelemek için Bölüm I’in notlar›na 
bak›n›z.

Befl y›ll›k araflt›rmam›z boyunca, baz›lar› bizim için de sürp-
riz olan ve geleneksel mant›¤a uymayan birçok sonuca ulaflt›k.
Bunlar aras›nda en önemlisi fluydu: ortaya ç›kard›¤›m›z fikirler
demetini bilinçli ve özenli bir flekilde uygulayan tüm organizas-
yonlar›n, çaplar›n› ve performanslar›n› esasl› ölçüde art›rabile-
ceklerine ve hatta mükemmel flirketlere dönüflebileceklerine
inan›yoruz.
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Bu kitap, ö¤rendiklerimizi ö¤retmeye adanm›flt›r. Bu girifl bölü-
münün kalan k›sm›nda araflt›rmam›z›n hikayesi anlat›lacak, araflt›r-
ma yöntemimiz özetlenecek ve ana bulgular›m›z anlat›lacakt›r. Bö-
lüm II’de ise tüm çal›flmam›z›n en provokatif bulgusu olan 5. Dü-
zey Liderlik’ten bafllamak üzere bulgular›m›z› ortaya koymaya bafl-
layaca¤›z.

CESUR MERAK

‹nsanlar s›k s›k, “Bu kadar büyük araflt›rma projelerinin alt›na
girmek için sizi motive eden fley nedir?” diye soruyorlar. ‹yi bir so-
ru. Temel cevap ise flu: Merak. Cevab›n› bilmedi¤im bir soru seç-
mek ve cevab› aramak için yola koyulmaktan daha heyecan verici
buldu¤um bir fley yoktur. Lewis ile Clark gibi bir tekneye atlay›p,
“Oraya vard›¤›m›zda neyle karfl›laflaca¤›m›z› bilmiyoruz ama hiç
merak etmeyin, geri dönüp bunu size söyleyece¤iz” diyerek bat›ya
do¤ru yola ç›kmak, çok tatmin verici bir fley. ‹flte özel merak mace-
ram›z›n k›sa bir öyküsü. 

Aflama 1: Araflt›rma

Kafamda biraz önce bahsetti¤im soruyla, araflt›rmac›lar ekibini
toplamaya bafllad›m. (Kitapta “biz” dedi¤imde, araflt›rma ekibinden
bahsediyorum demektir. Ekip, belli bir zamanda genellikle 4 – 6 ki-
flilik gruplar halinde çal›flan toplam 21 kifliden olufluyor.) ‹lk iflimiz,
Grafik 1. A’da belirtilen özellikleri gösteren iyiden mükemmele
dönüflen flirketleri bulmakt›. Alt› ayl›k bir mali analiz seferine bafl-
lad›k. Arad›¤›m›z fley, flu temel flablona uyacak flirketlerdi: kümü-
latif hisse senedi getirisinde on befl y›l boyunca borsa ortalamas›n›
tutturan ya da alt›nda kalan, belli bir geçifl döneminde bu süreci
noktalayan, sonraki on befl y›l boyunca da kümülatif hisse senedi
getirisi borsa ortalamas›n›n en az üç kat›n› aflan flirketler. Dönemi
on befl y›l seçmifltik çünkü bu süre, harika bir ürün yakalay›p onun-
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la yükselemeyecek ya da flansl› bir dönemde yakalanamayacak
(kimsenin flans› on befl y›l boyunca sürmez) kadar uzundu. Ayr›ca
CEO’lar›n ortalama görev süresinden fazlayd› (böylece mükemmel
flirketlerle mükemmel bir lidere sahip flirketleri ay›rdedebilecektik).
Ç›tay› 3 kat olarak belirledik çünkü bu oran herkesin bildi¤i mü-
kemmel flirketlerin performans›n› da afl›yordu. Durumun anlafl›lma-
s› için afla¤›daki “kral” flirketler grubunun 1985 – 2000 aras›nda pi-
yasan›n sadece üç kat› performans elde etti¤ini söylemekte yarar
var: 3M, Boeing, Coca-Cola, GE, Hewlett-Packard, Intel, Johnson
& Johnson, Merck, Motorola, Pepsi, Procter & Gamble, Wal-Mart,
Walt Disney. Yar›flmak için gayet güzel bir grup.

Bafllang›ç evreni olarak belirledi¤imiz 1965-1995 aras›nda For-
tune 500’de yer alan flirketler içinde incelemeler ve elemeler yapa-
rak, iyiden mükemmele dönüflen on bir flirket bulduk. (Ek 1. A’ya
incelemelerimiz konusunda detayl› bir aç›klama ekledim.) Burada
birkaç noktay› k›saca belirtmekte fayda var. Öncelikle bir flirket, fa-
aliyet gösterdi¤i sektörden ba¤›ms›z olarak iyiden mükemmele dö-
nüflen flirket modeline uymal›yd›. E¤er tüm sektör ayn› özelli¤i gös-
teriyorsa, o flirketi eledik. ‹kinci olarak, kümülatif hisse senedi ge-
tirisinden farkl› kriterleri, örne¤in topluma ya da iflçilerin refah›na
olan etkisi gibi kriterleri de kullan›p kullanmamay› tart›flt›k. Sonuç
itibariyle iyiden mükemmele dönüflen flirketler seçimimizi, elde et-
tikleri sonuçlarla s›n›rland›rmaya karar verdik; çünkü kendi tema-
yüllerimizi iflin içine katmadan bu tür de¤iflkenlere göre seçim yap-
mam›z› sa¤layacak meflru ve tutarl› bir yöntem gelifltiremedik. Ki-
taptaki son bölümde flirket de¤erleriyle kal›c› mükemmel flirketler
aras›ndaki iliflkiye de¤inece¤im. Bu özel çal›flma, iyi bir flirketin
nas›l kal›c› mükemmel sonuçlar elde edebilece¤i konusuna da
odaklanmaktad›r.
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‹lk bak›flta liste bizi hayli flafl›rtt›. Fanie Mae’nin, GE ve Coca-
Cola gibi flirketleri geçebilece¤ini kim düflünebilirdi. Ya da Walg-
reens’in Intel’i geride b›rakaca¤›n›? Bu flafl›rt›c› liste (bundan daha
flafl›rt›c› bir grup oluflturmak zor olacakt›) daha bafltan bize bir fley
ö¤retti. En olmad›k durumda bile iyiden mükemmele dönüflmek
mümkündü. Bu durum, mükemmel flirketler hakk›ndaki düflünce
biçimimizi yönlendiren birçok sürprizin ilki oldu.
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Geçifl noktas›ndan itibaren

15 y›l içinde elde edilen Geçifl y›l› - 

fiirket sonuçlar* geçifl y›l› + 15

Abbott Borsan›n 3.98 kat› 1974 – 1989

Circuit City Borsan›n 18.50 kat› 1982 – 1997

Fannie Mae Borsan›n 7.56 kat› 1984 – 1999

Gilette Borsan›n 7.39 kat› 1980 – 1995

Kimberly-Clark Borsan›n 3.42 kat› 1972 – 1987

Kroger Borsan›n 4.17 kat› 1973 – 1988

Nucor Borsan›n 5.16 kat› 1975 – 1990

Philip Morris Borsan›n 7.06 kat› 1964 – 1979

Pitney Bowes Borsan›n 7.16 kat› 1973 – 1988

Walgreens Borsan›n 7.34 kat› 1975 – 1990

Wells Fargo Borsan›n 3.99 kat› 1983 - 1998

‹yiden Mükemmele Dönüflen fiirketler

* Kümülatif hisse senedi getirisinin borsaya oran›.
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Aflama 2: Neyle Karfl›laflt›rd›k?

Daha sonra bütün araflt›rmam›z›n belki de en önemli ad›m›n› at-
t›k: ‹yiden mükemmele dönüflen bu flirketleri, özenle seçilmifl bir
“karfl›laflt›rma grubu flirketleriyle” karfl›laflt›rmak. Çal›flmam›z›n
kritik sorusu, “‹yiden mükemmele dönüflen flirketlerin ortak özel-
likleri nedir?” de¤ildi. Kritik sorumuz, “‹yiden mükemmele dönü-
flen flirketleri, di¤er flirketlerden ay›rdeden ortak özellikler nedir?”
idi. fiöyle düflünün: Varsayal›m ki Olimpiyat’da alt›n madalya ka-
zanan atletlerin bunu nas›l yapt›¤›n› araflt›rmak istiyorsunuz. E¤er
sadece alt›n madalya sahiplerini araflt›r›rsan›z, hepsinin antrenörle-
rinin oldu¤unu görecekseniz. Ama Olimpiyat tak›m›na girdi¤i hal-
de alt›n madalya alamayan sporculara da bakarsan›z, onlar›n da ant-
renörlerinin oldu¤unu görürsünüz. Burada sorulmas› gereken soru
fludur: “Alt›n madalya sahiplerini, madalya kazanamayanlardan sis-
tematik olarak ay›rdeden fley nedir?”

‹ki grup karfl›laflt›rma flirketi belirledik. ‹lk grup, “do¤rudan kar-
fl›laflt›rma” grubu. Bunlar, geçifl döneminde iyiden mükemmele dö-
nüflen flirketlerle ayn› sektörde yer alan, ayn› f›rsatlara ve benzer
kaynaklara sahip olan ama iyiden mükemmele dönüflme at›l›m›n›
yapamayan flirketler (Seçim sürecimizin ayr›nt›s› için bkz. Ek 1. B)
‹kinci grup ise, kal›c›l›k ve sürdürülebilirlik meselesine de¤inmek
için ele ald›¤›m›z “istikrars›z karfl›laflt›rma grubudur”. Buradaki flir-
ketler iyiden mükemmele do¤ru k›sa dönemli bir geçifl yaflam›fl an-
cak bunu oturtmay› baflaramam›fl flirketlerdir. (Bkz. Ek 1.C) Top-
lam olarak elimizde 28 flirket vard›: 11 iyiden mükemmele dönüfl-
müfl flirket, 11 do¤rudan karfl›laflt›rma flirketi, 6 da istikrars›z karfl›-
laflt›rma flirketi.
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Aflama 3: Kara Kutunun ‹çinde Ne Var?

Bundan sonra, her flirketi dikkatle analiz ettik. Elli y›l kadar ge-
riye giderek sözkonusu 28 flirket hakk›nda yaz›lm›fl tüm makalele-
ri toplad›k. Toplad›¤›m›z tüm materyali sistematik olarak, strateji,
teknoloji, liderlik gibi kategorilere göre s›n›fland›rd›k. Sonra da iyi-

‹yiden Mükemmele

Dönüflen fiirketler Karfl›laflt›rma fiirketleri

Abbott Upjohn

Circuit City Silo

Fannie Mae Great Western

Gillette Warner-Lambert

Kimberly-Clark Scott Paper

Kroger A&P

Nucor Bethlehem Steel

Philip Morris RJ Reynolds

Pitney Bowes Addressograph

Walgreens Eckerd

Wells Fargo Bank of America

‹stikrars›z Karfl›laflt›rma fiirketleri

Burroughs

Chrysler

Harris

Hasbro

Rubbermaid

Teledyne

Toplam Çal›flma Gruplar›
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den mükemmele dönüflmüfl flirketlerde geçifl dönemi s›ras›nda
anahtar görevlerde bulunmufl olan yöneticilerle mülakatlar yapt›k.
Sat›n ald›klar› flirketlerden yöneticilere verilen ücretlere, ifl strateji-
lerinden flirket kültürüne, tensikatlardan liderlik tarzlar›na, finansal
rasyolar›ndan cirolar›na kadar hemen her konuda nicel ve nitel ana-
lizler yürüttük. Yap›lmas› gereken her fley yap›ld›¤›nda, proje için
toplam 10.5 insan-y›ll›k bir emek harcanm›flt›. Yaklafl›k 6 bin ma-
kale okuyup sistematik bir biçimde iflledik. 2 bin sayfa mülakat
yazd›k, 384 milyon bit bilgisayar verisi ürettik. (Yapt›¤›m›z analiz-
lerin ayr›nt›s›n› görmek için Ek 1.D’ye bak›n›z.)

Sonunda geldi¤imiz nokta fluydu: Sanki iyiden mükemmele dö-
nüflme süreci kara bir kutuydu ve yapt›¤›m›z her çal›flma, tak›lan
yeni bir ampul gibi bu kutunun içinde bir yeri ayd›nlat›yordu.

Elimizdeki bu verilerle birlikte haftal›k araflt›rma ekibi tart›flma
toplant›lar› düzenledik. Üzerinde çal›flt›¤›m›z 28 flirketin her biri
için ekibin üyeleri ve ben tüm makaleleri, analizleri, mülakatlar› ve
yap›lan di¤er araflt›rmalar› gözden geçirdik. Ben her flirket için eki-
be bir sunum yaparak baz› olas› sonuç ve sorular› ortaya koydum.
Sonra da tart›flmaya, karfl›t fikirler gelifltirmeye, masalar› yumruk-
lamaya, seslerimizi yükseltmeye bafllad›k. Kafalar›m›z kar›flt›, tek-
rar düflündük, tekrar tart›flt›k, tekrar analizler yapt›k, yeni sorular
sorduk, sonra yeniden tart›flt›k ve sonunda “neyin ne oldu¤unu”
gördük.

‹yi Sonuçlar

Mükemmel Sonuçlar

Kara Kutu’nun
‹çinde

Ne Var?
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