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BELİRSİZLİK ORTAMINDA GÜÇLENMEK VE 

BÜYÜMEK

“Tek kelimeyle, geleceğin bize neler getireceğini 
bilmiyoruz.”

− Peter L. Bernstein1

Geleceği tahmin edemeyiz, ama yaratabiliriz.
On beş yıl öncesine geri giderek bir düşünelim ve bu dönemde 

dünyada, ülkemizde, piyasalarda, kendi işimizde veya kendi haya-
tımızda beklentilerimizin dışında gerçekleşen sarsıcı olayları şöyle 
bir gözden geçirelim. Bu olaylar karşısında çok şaşırabiliriz, onları 
anlamakta güçlük çekebiliriz, hatta şoke olabiliriz veya endişeye 
kapılabiliriz; ama nadiren ileriyi görebiliriz. Hiçbirimiz, hayatımız 
boyunca yaşayacağımız inişli çıkışlı olayları önceden kesin bir şekil-
de tahmin edemeyiz. Hayat belirsizliklerle, gelecek bilinmeyenler-
le doludur. Bu ne iyi, ne de kötü bir şeydir. Bir bakıma yerçekimine 
benzer. Ama yapılması gereken de bellidir: Böyle bir gerçeğin varlı-
ğına rağmen kendi kaderimizi ustalıkla nasıl yönetebiliriz?

Bu kitabın temelini oluşturan araştırma projesini 2002 yılında 
başlatmıştık. O sırada Amerika kendisini kaptırdığı gerçek dışı bir 
“istikrar, güvenlik ve refah” rüyasından uyanmak zorunda kalmıştı. 
Uzun zamandan beri piyasada devam eden yükseliş bir anda çök-
müştü. Devletin hep fazla veren bütçesi açık vermeye başlamıştı. 
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11 Eylül 2001 terör saldırıları herkesi korkutmuş ve öfkelendirmişti. 
Sonrasında da savaş başladı. Bu esnada, dünyanın her yerinde tek-
nolojik değişim ve küresel rekabet, acımasız ve yıkıcı bir şekilde 
yoluna devam ediyordu.

Bütün bu gelişmeler şu basit soruyu akla getiriyordu: Niçin bazı 
şirketler bu belirsizlik ve kriz ortamlarında daha da güçlenirken di-
ğerleri için bu durum geçerli değildi? Hiçbir şekilde tahmin veya 
kontrol edemediğimiz bu tür büyük ve hızlı değişimlerin gerçek-
leştiği fırtınalı dönemlerde üstün performans gösterenlerle başarısız 
olanlar arasındaki farkı belirleyen etkenler nelerdi?

Araştırma konularımızı çoğunlukla biz seçmiyoruz. Onlar bizi 
seçiyor. Bazen bir soru boğazımıza sarılıp, “Bana cevap verinceye 
kadar nefes almana izin vermeyeceğim!” diye homurdanıyor. Gide-
rek düzenin bozulduğunu hissettiğimiz bu dünyada, içimizden ata-
madığımız bir endişe ve içimizi sürekli kemiren kırılganlık (tehlike-
ler karşısında savunmasız hissetme duygusu) nedeniyle bu çalışma 
bizi içine çekti. Bu konu sadece entellektüel açıdan ilginç olmakla 
kalmayıp aynı zamanda kişisel olarak da bizleri yakından ilgilen-
diriyordu. Gerek öğrencilerimizle, gerekse iş dünyası ve toplumsal 
hayatın liderleri ile birlikte çalışırken onların da aynı endişeye sahip 
olduğunu fark ettik. Aradan geçen yıllar bu endişeyi daha da güç-
lendirdi. Acaba gelecekte neler olacaktı? Bu konuda söyleyebilece-
ğimiz tek şey, bu sorunun cevabını kimsenin bilmediğidir.

Bütün bunlara rağmen bazı şirketler, böyle bir dünyada istisnai 
şekilde başarılı olabiliyorlar. Onlar sadece değişime karşılık vermek-
le kalmıyorlar; aynı zamanda yaratıyorlar. Sadece ayakta kalmıyor, 
hakimiyetlerini artırıyorlar. Sadece başarılı olmayıp, bu süreçten 
güçlenerek çıkıyorlar. Kalıcı mükemmel kuruluşlar inşa ediyorlar. 
Tabii ki biz, krizlerin, belirsizliğin ve istikrarsızlığın iyi bir şey oldu-
ğuna inanmıyoruz. Şirketler, liderler, kuruluşlar ve toplumlar kriz-
ler sayesinde güçlenmiyorlar. Ancak bazı şirketler kriz ortamında 
güçlenebiliyorlar.

Nasıl sorusunun cevabını bulmak için başlangıçta kırılgan olup 
sonrasında olağanüstü performans göstererek mükemmel şirketler 
haline gelen kuruluşları bulmaya çalıştık. Üstelik bu şirketler kendi 
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kontrolleri dışında, büyük güçlerin etkisi altında hızla değişen belir-
siz, tehlikeli ve istikrarsız ortamlarda bunu başarmışlardı. Sonra bu 
şirketleri, aynı zorlayıcı şartlar altında benzer başarıyı gösteremeyen 
karşılaştırma grubu şirketleri ile kıyasladık ve iki grup arasındaki 
farklılıkları inceleyerek belirsizlik ortamından güçlenerek ve büyü-
yerek çıkan şirketlerin ayırt edici özelliklerini aydınlatmaya çalıştık.

Yüksek performans gösteren şirketlere “10X” şirketleri adını 
taktık, çünkü onlar sadece ayakta kalıp başarılı olmadılar; aynı za-
manda gerçekten güçlenerek büyüdüler. Her bir 10X örneği, içinde 
bulunduğu sanayi endeksinden en az 10 kat daha iyi performans 
gösterdi. 1972 yılının sonunda 10X şirketlerinden 100,000 dolar-
lık bir portföy oluştursaydınız ve paranızın bu şirketler New York 
veya NASDAQ borsalarından birinde kote oluncaya kadar da genel 
borsa endeksi seviyesinde getiri sağladığını varsaysaydınız, yatırımı-
nız (bağladığınız para) çalışmanın sona erdiği 2002 yılına kadar 6 
milyon dolarlık bir değere ulaşmış olacaktı. Bu da endeksin 32 kat 
üzerinde bir performansa işaret edecekti.2

Çalışmamızın esasını daha iyi anlamak için, 10X örneklerimiz-
den biri olan Southwest Airlines şirketini ele alalım. 1972 ile 2002 
yılları arasında havayolu sektörünün yediği darbeleri bir düşünün. 
Petrol şokları. Deregülasyon. (serbestleşme) İşgücü piyasasında ya-
şanan gerginlikler. Hava trafik kontrolörlerinin grevleri. Ekonomik 
hayatı felce uğratan durgunluklar. Faiz oranlarındaki zıplamalar. 
Uçak kaçırma olayları. Ardı arkası kesilmeyen iflaslar. Ve sonunda 
da 11 Eylül terör saldırıları. 1972 yılının sonunda Southwest Air-
lines hisselerine 10,000 dolar yatırsaydınız, paranız 2002 yılının 
sonunda neredeyse 12 milyon dolara ulaşmış olacaktı, ki bu genel 
borsa endeksinin 63 kat üzerinde bir performansa işaret etmektedir. 
Unutmayın ki o zaman sadece üç tane uçağa sahip olan bu şirket, 
zar zor başa baş noktasına gelebiliyordu ve piyasada yer edinme ça-
balarına engel olmaya çalışan büyük havayolu şirketlerinin kuşat-
ması altındaydı. Bu şirketin sergilediği performans, Wal-Mart, Intel 
GE, Johnson & Johnson ve Walt Disney’in aynı dönemdeki perfor-
masından çok daha iyidir. Hatta Money Magazine tarafından yapı-
lan bir incelemeye göre, Southwest Airlines 1972-2002 döneminde 
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halka açık tüm S&P 500 endeksine dahil şirketler arasında en yük-
sek getiriyi sağlamıştır.3 Bunlar her halikarda çok etkileyici sonuç-
lar; ama bir de Southwest’in faaliyet gösterdiği ortamın çalkantılı 
yapısını, istikrarı bozan şoklarını ve kronik belirsizliğini düşündü-
ğünüzde elde edilen sonuçlar daha da olağanüstü hale gelmektedir.

Southwest bütün bu olumsuzlukların üstesinden gelmeyi nasıl 
başardı? Kendi kaderini nasıl kontrol edebildi? Diğer havayolu şir-
ketlerinin elde edemediği dünya çapındaki bu performansa nasıl 
ulaştı? Özellikle aynı sektörde aynı iş modeli ile faaliyet göstererek 
başarılı olmak için benzer fırsatlara sahip olmasına rağmen başarı-
sız olup kulvar dışında kalan Pacific Southwest Airlines (PSA) gibi 
bir benzerinin karşısında bunca olumsuz şarta rağmen nasıl büyü-
dü ve mükemmel bir şirket haline geldi? İşte araştırmamızın esası, 
bu basit karşılaştırmada gizlidir.

Pek çok okuyucumuz ve öğrencimiz bize şu soruyu yöneltti: “Bu 
çalışmanızın konusu ile Kalıcı Olmak: Geleceğin Güçlü Kurumla-
rını Yaratmak (Built to Last) ve ‘İyi’den ‘Mükemmel’ Şirkete (Good 
to Great-Boyner Yayınları) adlı kitaplarınızda ele aldığınız mükem-
mel şirketler arasında nasıl bir fark var?” Bu çalışmanın da araştırma 
yöntemi (tarihsel bazda karşılaştırmalı analiz) diğerleriyle benzerlik 
gösteriyor ve mükemmellik konusu bu çalışmanın da merkezinde 
yer alıyor. Fakat bu çalışmada, önceki araştırmalarımızdan farklı 
olarak, şirketleri sadece performansları bazında değil, aynı zaman-
da içinde faaliyet gösterdikleri ortamın (sektörün) olağanüstü koşul-
ları bazında seçtik.

Performans ile birlikte ortam bazında seçim yapmamızın iki 
sebebi var. Birincisi, ileriye doğru baktığımızda geleceğin öngörü-
lemeyeceğine ve dünyanın da istikrarsız olmaya devam edeceğine 
inanıyoruz. Bu yüzden böyle ortamlarda, her türlü olumsuz şarta 
rağmen varlığını güçlenerek sürdüren mükemmel şirketleri diğer-
lerinden ayıran özellikleri anlamaya çalıştık. İkincisi, krizlerden ve 
dalgalanmalardan uzak ortamlarda inceleyeceğimiz liderlerin bazı 
özelliklerinin ortaya çıkmayabileceğini veya gözden kaçabileceğini 
düşündüğümüz için özellikle bu tür olağanüstü şartlar altında en 
iyi performansı gösteren şirketleri ve liderleri inceledik. Çayırlarda 
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güneşin ılık ve hoş ışınları altında zevk için yürüyüşe çıktığınızı var-
sayın ve yanınızda da dünyanın en zorlu zirvelerine çıkmış müthiş 
bir dağcı olsun. Onun diğerlerinden biraz farklı olduğunu, patika-
da yürürken veya sırt çantasını hazırlarken daha dikkatli olduğunu 
fark edebilirsiniz. Ancak genel olarak güneşli bir bahar gününün 
oldukça güvenilir ölçüde öngörülebilirliğini dikkate aldığınızda, 
bu lideri böylesine olağanüstü kılan şeyin ne olduğunu anlamakta 
güçlük çekebilirsiniz. Şimdi bir de aynı dağcı ile Everest Tepesi’ne 
tırmanırken müthiş bir fırtına ile karşılaştığınızı varsayın. İşte böyle 
bir ortamda; bu kişiyi farklı ve mükemmel kılan şeyin ne olduğunu 
çok daha net bir şekilde görebilirsiniz.

Liderleri olağanüstü ortamlarda incelemek, davranış bilimleri ala-
nında deney yapmak veya laboratuvarda santrifüj kullanmak gibi-
dir: Liderleri olağanüstü ortamlara atın, mükemmellik ile vasatlık 
belirgin şekilde fark edilecektir. Çalışmamız, “gerçekten mükem-
mel” ile ‘iyi’ arasındaki farkları büyüterek ortaya çıkaran ortamların 
farklılıklarını incelemektedir.

Giriş bölümünün bundan sonraki kısmında araştırma yolculu-
ğumuzu kısaca özetlerken, bu esnada karşılaştığımız bazı ilginç 
durumları anlatacağız. (Araştırma yöntemlerimizin daha ayrıntılı 
açıklamasını Ekler Bölümü’nün Araştırma Temelleri kısmında bu-
labilirsiniz.) İkinci Bölüm’de, bu şirketleri yöneten kişiler hakkın-
daki ayrıntılı araştırmalarımızı paylaşacağız. Sonraki dört bölümde 
bu kişilerin şirketlerini kurma ve yönetme tarzlarının sıradan ya da 
vasat şirkelerin yöneticilerinin izlediği yoldan nasıl farklı olduğunu 
sizlere aktaracağız. Yedinci Bölüm’de yolculuğumuzun bize göre 
en ilginç aşaması var: Şans faktörünün incelenmesi. Bu bölümde, 
şansın tarifini nasıl ölçtüğümüzü, 10X şirketlerinin şans açısından 
diğerleri ile karşılaştırmasını ve 10X şirketlerinin şans konusunda 
izlediği farklı yolu bulacaksınız.

BELİRSİZLİK ORTAMINDA GÜÇLENMEK VE BÜYÜMEK



6 MÜKEMMELİ  SEÇMEK

10X ÖRNEKLERİNİN TESPİT EDİLMESİ

Çalışmamızın ilk yılında aşağıdaki üç kriteri karşılayan 10X örnek-
lerini tarihsel bazda tespit ettik:

Öncelikle 20,400 şirketten oluşan ilk listeden onbir kırılımı sis-
tematik olarak inceleyerek tüm kriterlerimizi karşılayan örnekleri 
bulmaya çalıştık. (Bakınız: Araştırma Temelleri: 10X Şirket Seçimle-
ri.) Olağanüstü şartlar altında olağanüstü performansları incelemek 
istediğimiz için seçimlerimizde de olağanüstü standartlar kullandık. 
Sonunda belirlediğimiz ve aşağıdaki tabloda yer alan 10X şirketleri, 
incelediğimiz dönemlerde olağanüstü performans gösteren şirket-
lerdir.

Satırlarımıza devam etmeden önce, çalışmamızda yer alan şir-
ketler ile ilgili önemli bir noktayı vurgulamamız gerekiyor. Söz 
konusu muhteşem performanslarla ilgili incelememiz tarihsel baz-
da olup 2002 yılında sona ermektedir. Diğer bir deyişle, şirketle-
rin bugünkü durumlarını ele almıyoruz. Bu satırları okuduğunuz 
sırada listedeki şirketlerden bazıları sendelemiş, üstün konumunu 
kaybetmiş olabilir. Siz de bu durumda “XYZ şirketi neler yapıyor? 
Bugün 10X gibi görünmüyor.” diye düşünebilirsiniz. Araştırmamı-
zı, sporun “kral”larını en iyi yıllarında karşılaştırmalı olarak incele-
yen bir çalışma olarak değerlendirin. 1960’lı ve 1970’li yıllarda John 
Wooden’ın koçluğu altında basketbolun “kral”ı olan ve 12 yılda 10 
adet NCAA şampiyonluğu kazanan UCLA Bruins takımının Woo-
den’ın emekliye ayrılmasından sonra düşüşe geçmesi Bruins takı-
mını en iyi döneminde inceleyerek elde edilecek bilgileri geçersiz 
kılmaz.6 Aynı bakış açısıyla, mükemmel bir şirket daha sonra başa-
rısız olabilir (yine Jim Collins tarafından yazılan How the Mighty 
Fall (Büyüklerin Çöküşü) adlı kitaba bakınız), ama bu durum onun 
“kral”lık yıllarını rekor kayıtlarından çıkarmaz. İşte bizim de bulgu-
larımızın temelini, mercek tuttuğumuz bu tarihî “kral”lık dönemi 
oluşturmaktadır.



7

FİNALE KALAN 10X ŞİRKETLERİ

10X şirketi İncelenen 
dönem

Yatırılan 
10,000 $’ın 

değeri*

Piyasa ile 
karşılaştırmalı 
performans4

Sektörle 
karşılaştırmalı 
performans5

Amgen 1980-2002 4.5 milyon 
dolar $ 24.0 katı 77.2 katı

Biomet 1977-2002 3.4 milyon 
dolar $ 18.1 katı 11.2 katı

Intel 1968-2002 3.9 milyon 
dolar $ 20.7 katı 46.3 katı

Microsoft 1975-2002 10.6 milyon 
dolar $ 56.0 katı 118.8 katı

Progressive 
Insurance 1965-2002 2.7 milyon 

dolar $ 14.6 katı 11.3 katı

Southwest 
Airlines 1967-2002 12.0 milyon 

dolar $ 63.4 katı 550.4 katı

Stryker 1977-2002 5.3 milyon 
dolar $ 28.0 katı 10.9 katı

* Temettülerin yeniden aynı hisse senedine yatırıldığı varsayımıyla kümülatif 
hisse getirisi. Her bir şirkete 31.12.1972’de 10,000 $ yatırın ve 31.12.2002 
tarihine kadar portföyde tutun. Eğer söz konusu şirket 31.12.1972’de henüz 
borsada işlem görmüyorsa, o şirket ile ilgili hisse senedi fiyatı verisi yayınlan-
maya başlayıncaya kadar yatırımınızı genel borsa endeksi getirisi oranında 
büyütün. Bu çalışmada yapılan tüm hisse senedi getirisi hesaplamaları için 
kaynak: ©200601 CRSP®, Center for Research in Security Prices. Booth 
School of Business, The University of Chicago. Kullanım izni alınmıştır. 
Tüm hakları saklıdır. http://www.crsp.chicagobooth.edu.

KARŞILAŞTIRMANIN GÜCÜ

Araştırma yöntemimiz karşılaştırma seti üzerine kuruludur. Kritik 
soru “Bu mükemmel şirketlerin ortak özellikleri nedir?” değil, “Bu 
mükemmel şirketleri diğer karşılaştırma şirketlerinden ayırdeden or-
tak özellikler nelerdir?” dir. Karşılaştırma şirketleri, 10X şirketleri 
ile aynı sektörde aynı dönemde aynı veya benzer fırsatlarla karşılaş-
mış olmakla birlikte benzer şekilde üstün performans gösterememiş 
şirketlerdir. Ciddi bir skorlama yaparak her bir 10X şirketi için bir 
karşılaştırma şirketi bulduk. (Bakınız Araştırma Temelleri: Karşılaş-
tırma Şirketleri Seçimleri.) 10X şirketleri grup olarak, karşılaştırma 
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şirketlerinden 30 kat daha iyi performans gösterdiler. (“Bir Karşılaş-
tırma Çalışması” adlı grafiğe bakınız.)7 Söz konusu analiz dönemin-
de 10X örnekleri ile karşılaştırılan şirketler arasındaki ciddi farklar, 
bulgularımızın temelini oluşturdu.

Sonuç olarak, 10X şirketleri ile bunların karşılaştırıldığı şirket-
ler şunlar olarak belirlendi: Amgen ile Genentech; Biomet ile Kir-
schner; Intel ile AMD; Microsoft ile Apple; Progressive ile Safeco; 
Southwest Arlines ile PSA ve Stryker ile United States Surgical 
Corporation (USSC). Bu analiz sırasında Apple’ı bir karşılaştırma 
şirketi olarak ele almamıza karşın, 2011 yılında bu satırları yazar-
ken, Apple’ın tüm zamanların en müthiş geri dönüş hikâyesi ol-
duğunun da farkındayız. Microsoft ile Apple’ı karşılaştırdığımız 
dönem 1980 ile 1990’ları kapsıyordu ve bu dönemde Microsoft 
çok başarılı olurken Apple neredeyse intihar ediyordu. Eğer App-
le hisselerini, halka arz edildiği Aralık 1980’nin sonunda alıp 2002 
yılı sonuna kadar tutsaydınız, bu yatırımınız genel borsa endeksi 
getirisinin yüzde 80 gerisinde kalacaktı.8 Bu kitapta, Apple’ın Steve 
Jobs’ın yönetiminde inanılmaz şekilde yeniden doğması konusunu 
da kısaca ele alacağız, ancak şunu özellikle belirtmekte fayda var: 
Şirketler zaman içinde gerçekten değişebilirler; karşılaştırma şirke-
tinden 10X şirketine dönüşebilirler veya tam tersi olabilir. ‘İyi’den 
‘mükemmel’e dönüşüm her zaman mümkündür.

ŞAŞIRTICI VERİLER

Daha sonra her şirket çifti için derin bir tarihsel analiz yürüttük. 
Her bir şirketin kuruluşundan 2002 yılına kadar yıllık bazda nasıl 
büyüyüp geliştiğini açık bir şekilde anlamak için yedi binden faz-
la tarihsel belge topladık. Sektörel dinamikler, kuruluşun kökleri, 
organizasyon, liderlik, kültür, inovasyon, teknoloji, risk, finansal 
yönetim, strateji, strateji değişimleri, hız ve şans gibi farklı katego-
rilerdeki verileri sistematik bir şekilde inceledik. (Veri toplama ve 
analizi konusunda daha ayrıntılı bilgi için Araştırma Temelleri bö-
lümüne bakınız.) Yolculuğumuza başlarken elimizde kanıtlanacak 
bir teorimiz yoktu, onun yerine yeni bulgulara ulaştıkça şaşırmayı 
ve yeni keşiflerde bulundukça fikirlerimizi değiştirmeyi tercih ettik.
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BİR KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI

10X ŞİRKETLERİ İLE KARŞILAŞTIRMA GRUBU ŞİRKETLERİ
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1972 1982 1992 2002

Bu fark nasıl açıklanabilir?

Karşılaştırma 
grubu şirketleri

10X 
Şirketleri

1.0 -

35.0 -

Notlar: 
1. Şirketin borsada işlem görmeye başladığı ilk ayın CRSP verisine kadar genel borsa endeksi 

getirisine sahip olduğu varsayılmıştır.
2. Bu çalışmada yapılan tüm hisse senedi getirisi hesaplamaları için kaynak: ©200601 CRSP®, 

Center for Research in Security Prices. Booth School of Business, The University of Chicago. 
Kullanım izni alınmıştır. Tüm hakları saklıdır. http://www.crsp.chicagobooth.edu. 

Bu çalışmadaki kavramları, topladığımız verilere dayanarak geliş-
tirdik ve temelden yukarıya doğru bir yapı (çerçeve) oluşturduk. 
İteratif (yinelemeli) bir yaklaşımla, önce verilerden esinlenerek 
birtakım fikirler ortaya attık, sonra bu fikirleri elimizdeki bulgularla 
testten geçirdik, bulguların ağırlığına göre fikirlerin sağlamlığını 
ölçtük, gerektiği durumlarda yeni fikirler ortaya koyduk ve ileri 
sürdüğümüz kavramlar elimizdeki bulgularla birebir örtüşünceye 
kadar fikirlerimizi defalarca test ve revize ettik. 

Olayların meydana geldiği döneme ait bulgulara özel önem ver-
dik. Analizimizin esası, belli bir zaman dilimi içinde 10X şirketleri 
ile karşılaştırma şirketlerini birbirleriyle karşılaştırıp aradaki farkı 
sorgulamaya dayanıyordu. Bu sorgulama yöntemi, sadece aydınlatı-
cı olmakla kalmayıp aynı zamanda eskilerden gelen pek çok hayali 
inanışı da yıkmamıza yardımcı oldu. Nitekim bulgularımızın çoğu 
içgüdüsel beklentilerimizin tam tersine işaret etti ve her bir önemli 
bulgu en az birimizi şaşırttı. Bu kitapta neler bulacağınızın bir işa-
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