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“Hangi yoldan gideceğini bilmek ile 
o yoldan gidebilmek farklı şeylerdir.”

—Morpheus, The MaTrix
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 Önsöz 

Yaşamımın büyük bir bölümünde girişimci oldum. Sanırım bu, hem ki-
şisel yaşamımdan edindiğim hem de yeni girişimlerimden çıkardığım 
derslerle yaratıcı olmak üzerine denemeler yapmaktan her zaman büyük 
keyif almamdan kaynaklanıyor. 

Önce 1996 yılında, kuruluşundan iki yıl sonra Microsoft’a 265 mil-
yon dolara satılacak olan LinkExchange ’in kurucuları arasında bulun-
dum.

1999 yılında ise, önce ayakkabıyla başlayıp bir süre sonra farklı gi-
yim ve aksesuar ürünlerini de bünyesine katan Amerika’nın en popü-
ler  e-ticaret sitelerinden biri olan Zappos.com’da danışman ve yatırımcı 
olarak görev aldım. İlerleyen zamanlarda ise Zappos’un CEO’su oldum. 
1999 yılında neredeyse yok denecek kadar düşük düzeyde olan brüt satış-
larımızı 2008’de 1 milyar doların üstüne çıkardık. 2009 yılında Amazon, 
Zappos’u 1,2 milyar dolar bedelle satın aldı.

Dışardan bakan biri, her iki şirket için de “bir çırpıda yakalanmış 
başarı” değerlendirmesi yapabilir. Ancak, süreç içinde çok fazla hata 
yaptık; ama yaptığımız hatalardan inanılmaz sayıda ders de çıkarttık.

Geriye dönüp baktığımda, yaşam felsefemin ve yaklaşımlarımın 
çoğunun, aslında çocukluğumda başımdan geçen deneyimler tarafından 
şekillendirildiğini fark ederim.

 Kitap okumayı her zaman çok sevmişimdir. Zappos’da da çalışanla-
rımızın hem kişisel hem de mesleki gelişimlerini sağlamaları için kütüp-
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hanemizden kitap alıp okumalarını teşvik ederiz. Zappos’u yönetirken 
düşünce biçimimizi etkilemiş ve bugün ulaştığımız yere gelmemize yar-
dımcı olmuş çok sayıda kitap adı sayabiliriz. 

İnsanları benim yaptığım hataları tekrarlamaktan kurtarmak için bu 
kitabı yazmaya karar verdim. Ayrıca bu kitabın, hali hazırda kurulu olan 
şirketleri cesaretlendirmek kadar, alışılmış doğrulara karşı çıkıp ken-
di başarı yollarını çizmeyi planlayan girişimcilere de yol göstereceğini 
umuyorum.

Kitabı Nasıl Kurguladım?

Kitabı 3 bölüme ayırdım.
İlk bölüm Kâr Etmenin Yolları başlığını taşıyor ve çoğunlukla benim 

büyüme dönemime ve daha sonra da Zappos’a ulaşacağım yolu bulma-
ma ilişkin hikâyelerden oluşuyor. Hikâyelerin bazıları çocukluğumdaki 
ilk girişimcilik maceralarımı, bazıları da beklentilere isyan eden gençlik 
hallerimi anlatıyor. 

İkinci bölümün başlığı Kâr Etme Tutkusu’dur ve bu bölüm daha çok 
iş hayatına dönüktür. Zappos’da hayata geçirdiğimiz ve inandığımız bir-
çok önemli düşünceyi kapsamaktadır. Ayrıca kitabın içinde, bugün bile 
kullanmakta olduğumuz şirket içi yazışmalardan ve elektronik postalar-
dan bazı örnekleri bulabilirsiniz.

Üçüncü bölümün başlığını Kâr, Tutku ve Amaç olarak belirledim. 
Bu bölüm Zappos’da işleri bir üst noktaya taşıma konusundaki vizyonu-
muzun ana hatlarını anlatıyor. Bunun sizi de aynısını yapma konusunda 
kışkırtacağını umuyorum. 

Elinizdeki kitap, Zappos’un ya da daha önce yürüttüğüm herhangi bir 
işin kapsamlı bir tarihçesi olarak hazırlanmadı. Bu nedenle bu kitapta 
benim yaşamımda rol oynamış ya da ona katkısı olmuş herkese yer vere-
medim. (Bunu yapmış olsaydım okuyucularımın izlemekte zorluk çeke-
ceği o kadar çok isim olurdu ki!) Bu kitabın temel amacı işte ve yaşamda 

ÖNSÖZ
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mutluluk dağıtma yolculuğumda izlediğim yolun ana hatlarını sizlerle 
paylaşmaktır.

Son olarak, bu kitabı okurken belki sizin de dikkatinizi çektiği üze-
re bazı cümlelerin dilbilgisi kurallarının en iyi örneklerinden olmadığını 
belirtmek isterim. Üçüncü kişilerin bilhassa belirttiğim doğrudan katkı-
ları dışında bu kitabı perde arkasında gizli bir yazar olmadan tek başıma 
yazdım. Profesyonel bir yazar değilim ve bazı durumlarda, örneğin bile 
bile cümleleri edatla bitirmek gibi, belki de lise İngilizce öğretmenlerimi 
utandıracak şeyler de yapıyorum. Bunu kısmen normalde nasıl konuşu-
yorsam onu yansıtmak, kısmen de bütün lise İngilizce öğretmenlerimi 
(ki hepsini sevgiyle takdir ediyorum) kızdırmak için yaptım. 

Her ne kadar gizli bir yazar kullanmadıysam da perde gerisinde pek 
çok kişi bana görüşleri, tavsiyeleri ve yüreklendirici destekleri ile yar-
dımcı oldu. Bu sürece dahil olan herkese minnettarım. Katkıda bulunan-
ların hepsini burada sıralayabilmeme sayfalar yetmez, ama özellikle eski 
dostum ve “yedek beynim” Jenn Lim’e teşekkür etmek istiyorum. Bu 
kitabın yazımında başından sonuna kadar proje yöneticisi ve organizatö-
rü olarak görev aldı ve bu sürecin her aşamasında kilit rol oynadı. Ayrıca 
üçüncü şahısların yazdığı kısımları toparlayıp gözden geçirdi. Bunların 
bir kısmı bu kitapta yer alıyor; geri kalanlar da www.deliveringhappi-
nessbook.com adlı internet sitesinde bulunuyor.

  

ÖNSÖZ
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 Giriş:
 Yolumu Çiziyorum 

“Vay canına,” dedim kendi kendime. 
Salon hınca hınç doluydu. Bense sahnede durmuş 700 Zappos çalı-

şanından oluşan ve çılgınca alkışlayıp tezahürat yapan grubu izliyordum. 
Çoğunun gözlerinden sevinç göz yaşları akıyordu.

 Daha kırk sekiz saat önce tüm Dünya’ya Amazon’un bizi satın ala-
cağını ilan etmiştik. Bizim dışımızdaki herkes için bu, parayla ilgili bir 
meseleydi. Basında çıkan haberler “Amazon Zappos’u 1 milyar Dolara 
Yakın bir Fiyattan Satın Alıyor”, “Amazon’un Tarihindeki En Büyük 
Satınalma”, “Zappos Satışından Kimler Ne Kazandı?” gibi başlıklar ta-
şıyordu.

1998 yılının Kasım ayında kurucu ortaklarından olduğum LinkExc-
hange kuruluşundan sadece 2.5 yıl sonra Microsoft’a 265 milyon dola-
ra satılmıştı. Şimdi 2009 yılının Temmuz ayında da Zappos’un CEO’su 
olarak şirketin 10. yılını henüz yeni kutlamışken, Amazon’un Zappos’u 
neredeyse 1 milyar dolara satın alacağını açıklamış bulunuyordum. (Sa-
tın alma işlemi hisse senetleri ile nakit para karşılığının el değiştirmesiyle 
birkaç ay sonra resmi anlamda tamamlanacaktı ve kapanış fiyatları üze-
rinden şirket değeri 1.2 milyar dolara ulaşacaktı.) Her iki senaryoda da 
satış değerleri faaliyet yılı başına yaklaşık 100 milyon dolar ediyordu. 
Dışardan bakana daha geniş ölçekli bir şekilde tarih kendini tekrar edi-
yormuş gibi görünüyordu. 

Hiç bir şey gerçeklerden bu denli uzak olamazdı.
Salonda bulunan bizler için bu, sadece parayla ilgili bir konu değildi. 
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Biz hep birlikte kârı, tutkuyu ve amacı paylaştığımız bir iş kurmuştuk. Ve 
biliyorduk ki bu, sadece bir iş kurma meselesi değildi. Bu, kendimiz de 
dâhil herkese mutluluk dağıttığımız bir yaşam tarzı kurma meselesi idi. 

O anda sahnede zaman durmuştu. Salondakilerin oluşturduğu ener-
ji ve duygu seli bana 10 yıl önce ilk kez katıldığım çılgın bir partiyi ha-
tırlattı. Binlerce kişinin uyum içinde dans ederken enerjilerini nasıl bir-
birlerine aktardıklarına tanık olmuştum. Bu çılgın topluluk, o zamanlar, 
“BSBS” Barış, Sevgi, Birlik-Beraberlik ve Saygı olarak tanımladıkları 4 
temel değer etrafında bir araya gelmişti.

Zappos çalışanları olarak, “Biz”i simgeleyen 10 temel değeri sapta-
mıştık. Bu değerler, bizi birbirimize bağlayan ve bizi içinde bulunduğu-
muz şu ana getiren yolun önemli bir kısmını oluşturan değerlerdi.

Kalabalığa bakarken burada bulunan her bireyin buraya farklı yol-
lardan gelmiş olduğunu, ama bu yolların şu anda bir şekilde kesişmiş ol-
duğunu düşündüm. Aynı şey benim için de geçerliydi; beni buraya geti-
ren yol Zappos’dan, hatta LinkExchange ’den çok daha önce yürümeye 
başladığım yoldu. Görev aldığım tüm işleri, hayatta tanıdığım tüm in-
sanları ve atıldığım tüm maceraları bir bir aklımdan geçirdim. Yaptığım 
yanlışları ve bunlardan çıkardığım dersleri hatırladım. Üniversite yılla-
rımı düşünmeye başladım, sonra aklım lise yıllarına oradan ortaokula ve 
en nihayet ilkokul yıllarıma gitti.

Salonda bulunan herkesin gözü benim üzerimdeyken ben, yolculu-
ğumun ilk nereden başladığını hatırlamaya çalışıyordum. Cevabı ararken 
zihnimde geriye doğru bir zaman tüneline girmiştim. Henüz ölmediğim-
den emin olmama rağmen yaşamım gözlerimin önünden akıp gidiyordu. 
Takıntı halinde, bunu hemen şimdi bulmalıyım; salondaki bu enerji da-
ğılmadan, zaman yeniden akmaya başlamadan cevabı bulmam gerekiyor 
diyordum kendi kendime. Neden olduğunu bilmiyorum, ama şundan 
emindim ki yolculuğuma nereden başladığımı bilmem gerekiyordu.

Ve sonra, tam gerçeklere dönmek ve zaman yeniden akmaya başla-
mak üzereyken cevabı buldum. 

Yolculuğuma bir solucan çiftliğinden çıkmıştım.

GİRİŞ: YOLUMU ÇİZİYORUM
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KÂR ETMENİN YOLLARI



19

1
Kâr Etme Arayışım 

Solucan Çiftliği 

“Önce sizi görmezden gelirler, sonra size gülerler, sizinle uğraşırlar; 
ama sonunda siz kazanırsınız.”

—Ghandi

Ben dokuz yaşımdayken Ghandi’nin benden haberi olmadığından emi-
nim. Ben de onun kim olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Şayet Ghandi 
benim büyük miktarlarda solucan yetiştirip, halka satarak çok para ka-
zanma vizyonumu ve çocukluk hayallerimi bilseydi; sanırım yukardaki 
cümlesini beni Dünyanın 1 numaralı solucan satıcısı olmaya teşvik et-
mek için kullanırdı. 

Ne yazık ki Ghandi hiç bir zaman evimize uğrayıp bilge öğütleri-
ni bana aktarmadı. Ancak ben, dokuzuncu yaşgünümde annemi ve ba-
bamı beni bulunduğumuz yerden kuzeye doğru 1 saatlik araba yolcu-
luğu ile ulaşılan ve ülkenin bir numaralı solucan satıcısının bulunduğu 
Sonoma’ya götürmeye ikna ettim. Tabii, satıcının henüz benim en büyük 
rakipleri olma planımdan haberi yoktu.

Ailem, içinde en az 100 solucanın olduğu garantilenen bir kutu ça-
mur için 33.45 dolar ödedi. Bir kitapta solucanları ikiye bölerseniz bölü-
nen parçaların tekrar solucan olarak büyüyeceklerini okuduğumu hatır-
lıyordum. Bu çok etkileyici, fakat zahmetli bir işti. O yüzden daha iyi bir 
plan yaptığımı düşünüp, evimizin arka bahçesinde bir “solucan kutusu” 



20

inşa ettim. Bu, bir kum havuzuna benziyordu: Zeminine kümes teli yay-
mış ve içini kum yerine çamurla doldurmuş, satın aldığımız 100 taneden 
fazla solucanı da serbestçe dolaşıp yavru yapsınlar diye içine bırakmış-
tım. 

Her gün bir kaç yumurta sarısını çiftliğimin üstüne boca ediyor-
dum. Bunun solucanların daha hızla çoğalmalarına katkısı olacağından 
emindim. Çünkü sporcuların da kahvaltıda çiğ yumarta yediklerini duy-
muştum. Annem ve babam solucan satarak zengin olamayacağımından 
emin olsalar da solucanlara her gün çiğ yumurta sarısı vermeme ses çı-
karmadılar. Galiba bunu yumurta sarısındaki yüksek kolesterol nedeniy-
le yapıyorlardı. Solucanların yumurta sarılarını yemeleri, kardeşlerim ve 
benim düşük kolesterollü yumurta akını yemek durumunda kalmamız 
anlamına geliyordu. Annem kolesterolümüzü yükseltmeyecek şeyler ye-
memize daima dikkat ediyordu. Bir gecede bu düşünceye saplanmasına 
sebep olan şey muhtemelen gazetede gördüğü bir yazıydı.

Çiğ yumurta sarısı diyetine tabi tuttuğum solucanlarımı 30 gün son-
ra kontrol etmeye karar verdim.Yavru solucanları görmek için çamuru 
karıştırmaya başladım.Maalesef hiç yavru solucana rastlamadım.Daha 
da kötüsü hiç yetişkin solucana da rastlamadım. Solucan çiftliğim olan 
çamur havuzunu bir saat boyunca karıştırdım. Bir tek solucan kalmamış-
tı. Ya çamur havuzunun dibindeki tel örgüden kaçmışlardı ya da onları 
yumurtanın cazibesine kapılarak gelen kuşlar yemişti.

Hızla büyüyen solucan imparatorluğum resmen iflas etmişti. Aile-
me solucan çiftliği sahibi olmanın sıkıcı bir iş olduğunu söyledim, ama 
gerçekte çuvallamış olmak çok canımı sıkmıştı. Thomas Edison yaşıyor 
olsaydı evimize gelip başarısızlıkla ilgili bakış açısıyla beni teselli ederdi: 

“Başarıya giden yolda çok kereler çuvalladım.”
—ThoMas edison 

Belki de başka şeylerle o kadar meşguldu ki, Ghandi gibi o da bizim 
eve uğramadı. Kimbilir belki ikisi birlikte takılıyordu. 

MUTLULUK DAĞITMAK
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Büyüme Dönemi

Annem ile babam Illinois Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi almak 
için Taiwan’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etmişler ve sonra da 
birbirleriyle burada tanışıp evlenmişlerdi.Illinois’te doğmama rağmen 
hayatımın burada geçen dönemiyle ilgili olarak hatırladığım tek şey, yer-
den 3.6 metre yükseklikteki tramplende zıplayıp sinekleri kovalayarak 
geçirdiğim günlerdi. İnsanın çocukluk dönemi anıları genellikle bulanık 
olur, ama ben burada iki farklı anıyı birbirine karıştırdığımı sanıyorum. 
Zira iki yaşında bir çocuğun havaya zıplayıp sineği yakalaması pek müm-
kün olmasa gerek.

Beş yaşına geldiğimde babam California’da iş buldu. Biz de ailece 
San Francisco’nun kuzeyindeki Golden Gate Köprüsü’nün karşı ayağın-
daki Marin County’e taşındık ve Lucas Valley’e yerleştik. Evimiz, ünlü 
Yıldız Savaşları filminin yaratıcısı George Lucas’ın evinin ve iş yerinin 
bulunduğu Skywalker Çiftliği’nden arabayla sadece 20 dakika mesafe-
deydi.

Annem ve babam, tipik Asya kökenli Amerikalılardandı. Babam 
Chevron şirketinde kimya mühendisi, annem de sosyal hizmetler uzmanı 
olarak çalışıyordu. Hem benim hem de iki erkek kardeşimin akademik 
başarıları konusunda çok yüksek beklentileri vardı. Kardeşim Andy ben-
den 2 yaş küçüktü. California’ya taşınmamızdan dört yıl sonra da en kü-
çük kardeşim David dünyaya geldi.

Marin County’de pek fazla Asya kökenli aile yoktu, ama annem ile 
babam orada yaşayan on ailenin hepsine de ulaşmayı başardı. Onlarla 
çoluk çocuk düzenli olarak bir araya gelir, Allah ne verdiyse yer ve sonra 
birlikte vakit geçirirdik. Genellikle çocuklar bir odaya doluşup televiz-
yon seyrederken, büyükler de ayrı bir odada sohbet eder ve birbirlerine 
çocuklarının başarını anlatıp övünürlerdi. Bu, Asya kültürünün en temel 
öğelerinden birisiydi: Pek çok ebeveyn, çocuklarının başarılarını kendi 
başarı ve statüsünün bir göstergesi olarak görürdü. Yani, asıl karne biz-
dik.

Asya kökenli ebeveynler için önemli olan üç farklı başarı kategorisi 

KÂR ETME ARAYIŞIM




