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1

Önemli Olan, Hikâyedir

Vegas’ta yaşanan canlılık bizim için de altın bir fırsata dönüşebi-

lirdi. Bu düşünce beni şehrin belediye başkanı Oscar Goodman 

ile görüşmeye yöneltti. Mandalay Entertainment Group şirketi-

nin yönetim kurulu başkanı olarak şehri aileler açısından da cazip 

hale getirebilecek bu canlılıktan yararlanmak istiyordum. 2000’li yılların 

başında Las Vegas’a göç eden o kadar çok insan olmuştu ki inşaat vinci şeh-

rin adeta simgesi haline gelmişti. Ben de bu büyümenin şirketimin beyzbol 

takımı için müthiş bir fırsat yaratacağını düşünüyordum.

 Belediye Başkanı’na teklifimiz: Dünyanın eğlence başkentinde dün-

yanın en gelişmiş teknoloji donanımına sahip bir stadyum inşa etmek, ama-

cımız ise: Spor alanındaki yerel faaliyetlerimizi ulusal düzeye taşımak ola-

caktı.. Başarılı olabilmemiz için, Las Vegas’ın bu önde gelen politikacısının 

milyonlarca dolarlık yatırımı finanse etmek üzere belediye tarafından ihraç 

edilecek bonoların tanıtım kampanyasına liderlik etmesi gerekiyordu. Zira 

bu dev ikonik şehir, bırakın Mandalay’ın uzmanlık alanına giren son model 

bir stadyumu, daha doğru dürüst profesyonel bir sahaya bile sahip olmadı-

ğından; belediye başkanının önerimizi havada kapacağını umuyorduk. Veya 

en azından bana öyle geliyordu.
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O dönemde Mandalay Baseball şirketinin ülkenin değişik yerlerinde 

ikinci ligde faaliyet gösteren ve A, AA ve AAA olarak sınıflandırılabile-

cek takımları vardı. Ortaklarımız arasında da basketbolun süperstarı Magic 

Johnson, Heisman Kupasının sahibi Archie Griffin ile Texas Rangers ta-

kımının sahibi Tom Hicks bulunuyordu. İkinci lig takımlarının yarattığı iş 

hacmini hiç küçümsememek gerekir. Bu ligdeki takımları tutanların sayısı 

40 milyonu geçer ve şirketimizin kârlılığı da bunun en güzel kanıtıdır. Kamu 

kaynaklarını çekme, yerel destek sağlama ve gelişmiş stadyumlar inşa etme 

konusunda başarımızı kanıtlamıştık. Kısa süre önce de Las Vegas’ın AAA 

olarak sınıflandırılan efsanevi LA Dodgers takımını satın almıştık. Şimdi 

de bu takımı halen oynamakta olduğu eski üniversite stadyumundan çıkarıp 

Las Vegas’ın fazlasıyla hak ettiği yirmibirinci yüzyıla yakışan yepyeni bir 

stadyuma taşımak istiyorduk. Belediye Başkanı’nın makamına geldiğimde 

her şeyin yolunda gideceğini düşünüyordum. Gol atmanın zamanı gelmişti! 

Randevuya geç kalmama rağmen Belediye Başkanı beni bekletti. 

Goodman sahip olduğu gücü zekice kullanıyordu. Bekleme salonunun de-

korasyonu, eğlence dünyasından biriyle tanışmak üzere olduğunuzu gös-

teriyordu. Nereye baksanız, onun yaptığı işlerle ilgili bir şeye rastlıyordu-

nuz: “MÜTHİŞ BELEDİYE BAŞKANI GOODMAN’IN OFİSİNE HOŞ 

GELDİNİZ” tabelasından tutun, saymakla bitmeyecek kadar çok ödül ve 

kupanın yer aldığı cam dolaplara kadar. Goodman’ın neredeyse herkesle 

çekilmiş fotoğrafı vardı: Başkan Bill Clinton’dan Michael Jackson’a, Tony 

Curtis’ten Steven Segal’e kadar. Muhammed Ali’nin boks eldivenleri bile 

oradaydı. 

Ofisinin her bir ayrıntısı Birinci Lig! diye bağırıyordu. Keşke toplan-

tıya biraz daha özen gösterseydim.

Sonunda Belediye Başkanı beni içeriye kabul etti. Ben daha ağzımı 

açamadan, yapımcılığını üstlendiğim ve yönettiğim filmlerden; özellikle de 

Las Vegas’ta çekilen Rain Man (Yağmur Adam) ve Bugsy (Bugsy)’den söz 

ederek beni bilgi bombardımanına tuttu. Bu güzel şehirde yeni bir film daha 

yapmaya niyetimin olup olmadığını sordu. Daha sonra da Batman filmi-
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ni zirveye taşıyan gişe rakamlarından bahsetti. Bu konuşmaları dinledikçe 

Goodman’ın sunacağım fikir için tam da doğru isim olduğuna giderek daha 

fazla inanıyordum. 

Vegas’a yeni bir gişe başarısı yaşatmak için geldiğimi söyledim ona. 

Ama bu sefer film konusunda değil de beyzbol konusunda. Bunun kanıtı 

olarak da onu çok etkileyeceğinden emin olduğum bazı verileri aktardım: 

Mandalay’ın tasarım ve inşaat masraflarını düşük tutarak kaliteyi nasıl yük-

selttiğini ve planlanan sürede işi tamamladığını kanıtlayan rakamlar. En son 

Dayton, Ohio’da A grubundan Cincinnati Reds takımı için inşa ettiğimiz 

stadyumda lüks loca ve süitler bulunuyordu ve normal olarak ikinci lig ta-

kımlarının stadyumlarında bu tür özellikler yer almıyordu.

Pencereden dışarıya doğru bakarak hemen göze çarpan vinç manzara-

sına dikkat çektim. “Las Vegas’a yeni taşınan bütün bu hayranlar, efsanevi 

bir takımı ve kendilerine ait bir stadyumu hak ediyorlar.” diye ekledim. 

Belediye Başkanı sözümü dikkatle dinledi. Sonra, “Burada bir birinci 

lig takımı yaratabilir misin?” diye sordu.

Bu adamın aklına kim “birinci lig” lafını sokmuştu? Ben “ikinci lig” 

der demez, beni dinlemeyi bırakmıştı. Ancak ben ona o kadar çok bilgi 

ve veri aktarmıştım ki kafasının karıştığını sanıyordum. “Bu profesyonel 

beyzbol, aslında birinci lig ile de bağlantıları var.” diye onu ikna etmeye 

çalıştım. “Tarihte kendisinden en çok bahsedilen bir takımın, Los Angeles 

Dodgers’ın omuzlarında siz de yükseleceksiniz.” 

Başını salladı. “Gerçekten çok çok önemli bir konuda geç kaldık.” 

dedi.

“Benim teklifim çok önemli bir şeyi ifade ediyor.” diye ısrar ettim. 

“Dayton’daki stadyumumuz açıldığından beri her maçın biletini kapalı gişe 

satmayı başardık. Bunun benzeri tarihte daha önce görülmemiş. Burada 

daha da iyisini yapmayı hedefliyoruz.”

Goodman bana soğuk bir bakış fırlattı. “Burası Dayton değil, karış-

tırma.”

Belediye Başkanı ile daha sonra da defalarca görüşmeme, hatta onu 

ÖNEMLİ OLAN, HİKÂYEDİR
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Los Angeles’deki evime davet edip pek çok vurucu veri ile bombardımana 

tutmama rağmen maalesef iyi bir ilk izlenim yaratmak için ikinci bir şan-

sa sahip olmadığımı anladım. Bu kadar “garantili” olduğunu düşündüğüm 

bu vuruşta “ilk hedefe” bile ulaşamamıştım.

Bu başarısızlık beni korkuttu. Bu kadar güçlü yönlerimizi nasıl ol-

muştu da Vegas’ta kayba dönüştürmüştüm? Sorunun kaynağı, işin rakamsal 

boyutu değildi. Goodman ile görüştükten kısa bir süre sonra, Derek Stevens 

adlı Detroit’li bir otomobil satıcısı Cashman Field’deki bir maça geldi ve 

Las Vegas’a profesyonel bir stadyum kazandırma hayalimizden çok etki-

lendi. Kendisine Las Vegas’taki AAA sınıfı takımımızı rekor bir bedel kar-

şılığı sattık ve Mandalay bu işten yüksek bir kâr elde etti. Ama benim asıl 

hedefim, Vegas’ın öncü gücüyle şirketimizi bir üst seviyeye ulaştırmaktı. 

Sadece ekonomik getiriler beni tatmin etmiyordu. Oynamaya niyetlendiğim 

oyunu kaybetmiştim.

Başarısızlık, başarı yolunda karşımıza çıkıveren kaçınılmaz bir çık-

maz sokaktır. Biz de derhal yeni bir strateji oluşturmaya karar verdik, Man-

dalay’daki iş arkadaşlarımdan biri şöyle bir değerlendirme yaptı: “Yanlış 

hikâye. Hikâyemizi değiştirmemiz gerekiyor.”

  İşte o zaman bende jeton düştü: Evet verilere fazla odaklanarak 

hikâye anlatmayı atlamıştım! 

Goodman’a pek çok etkileyici veri sunmuştum: rakamlar, istatistik-

ler, fiili veriler, tahminler. Ancak bunları onun duygularını harekete geçire-

cek şekilde organize etmeyi başaramamıştım. Teklifime yüz vermemesine 

şaşırmamam gerekir!

“Ben, eğlence sektöründe faaliyet gösteriyordum. Yani, bir yığın veri 

ile ilginç ve etkileyici bir hikâye arasındaki önemli farkı bilmesi gereken 

biri varsa o da ben olmalıydım. Onlarca film ve televizyon programı yap-

mıştım. Mandalay’dan önce, Columbia Pictures’da stüdyo şefi, Casablanca 

Records ve Filmworks’de yönetim kurulu başkanı, Polygram Pictures’da 

CEO ve Sony Pictures Entertainment’ta yönetim kurulu başkanı ve CEO 

olarak çalışmıştım. Benim esas işim insanları etkileyecek hikâyeler anlat-
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maktı! University of California Los Angeles (UCLA) Tiyatro, Sinema ve 

Televizyon Okulunda profesörlük yaptığım dönemde de bu işin bütün püf 

noktalarını sinema, işletme ve hukuk fakültelerinin yüksek lisans öğrencile-

rine anlatmıştım. Onlara sürekli vurguladığım mesaj, verilerden yaratılmış 

bir hikâye ile veri yığınını ayırmak gerektiğiydi. Hikâyenin ne demek 

olmadığını onlara defalarca anlatmıştım. Hikâyeler, tablolar değildir; Power 

point sunumları, raporlar, grafikler, talimatlar, yönetmelikler, planlar, ista-

tistikler veya ham bilgiler de değildir. İnsanlar arasındaki iletişim bir çeşit 

hikâye içerse de çoğu söyleşi ve konuşma kendi başına bir hikâye değildir.

Aradaki önemli fark nedir? Hikâyesi olmayan anlatımlar bilgi verici 

olabilir, ancak hikâyelerin insanların yüreklerini, duygularını, düşüncelerini 

ve davranışlarını etkileme konusunda eşsiz bir gücü vardır. Şöyle düşünün: 

Dayton’daki dinleyicilerime anlattığımda onları etkileyecek bir hikâyem 

olmasaydı, Goodman’a Mandalay’ın başarılarını kanıtlayacak verilere de 

sahip olamazdım!

Vegas ne kadar “çantada keklik” gibi göründüyse, başlangıçta Day-

ton bir o kadar zorlu bir hedef gibi gelmişti. Ohio’nun basın kuruluşları 

şehrin o eski ve yıpranmış merkezinin genel manzarayı mahvettiğini ve 

bir kuruş bile yatırımı hak etmediğini ileri sürüyorlardı. Dayton’daki bü-

rokratların çok azı şehir dışında yaşayan beyzbol hayranlarının gece şehir 

merkezine geleceğini tahmin ediyordu. Şehirde yaşayanlar için de beyzbol 

maçının lüks bir zevk olduğu inancı yaygındı. Ayrıca basın bu iki kültürün 

hiçbir şekilde kaynaşamayacağını ileri sürüyordu. Ancak biz bu görüşleri alt 

üst edecek mükemmel bir hikâye yarattık. 

   Field of Dreams (Düşler Tarlası) adlı filmin ana konusundan bah-

settik onlara. Bu filmde mısır tarlasının ortasına bir futbol sahası yaptığı için 

herkes Kevin Costner’ın canlandırdığı Ray Kinsella adlı karaktere deli gö-

züyle bakıyordu. Anında dinleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştım. Bunun 

üzerine yeni stadyumumuzun şehir merkezinin yeniden doğuşunda oynaya-

cağı rolü anlatarak onların hayal gücünü harekete geçirdim. “Eğer böyle bir 

şey inşa edersek, gelirler.” dedim.

ÖNEMLİ OLAN, HİKÂYEDİR
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Bu fikre başlangıçta karşı çıkanlar bile hikâyemizi dinledikten sonra 

stadyumun şehir merkezindeki ticari hayatı canlandırabileceğini düşünme-

ye başladı. Elbirliğiyle ailelere herkes için eğlendirici olabilecek bir dene-

yim yaşatmamız mümkün görünüyordu. Bu zaten Mandalay’ın ana uzman-

lık alanıydı. Ve eğer başarılı olursak bu, şehrin yepyeni ve benzersiz bir 

hikâyeye ve markaya sahip olmasını sağlayacaktı.

Aynı hikâyeyi, yani Field of Dreams (Düşler Tarlası) adlı filmin ger-

çek hayattaki versiyonunu inşa etme planımızı, Magic Johnson ile Archie 

Griffin’e de anlatarak onları projeye yatırım yapmaya ikna etmeye çalıştık. 

Daha sonra da herkese anlatmaya devam ettik, ta ki Dayton belediye meclisi 

yöneticileri finansman kaynağı olarak bir belediye bonosu ihraç etme kararı 

alıncaya kadar. Vegas’ta da ihtiyacımız olan buna benzer bir şeydi.

Vegas için teklifimizi Oscar Goodman’a sunmak için daha farklı bir 

hikâyeye ihtiyacımız vardı. O zaman farkına varmamış olmama rağmen as-

lında Vegas farklı bir marka kimliğine bürünme sürecindeydi. Bizim stad-

yum fikrinin yakışacağı “aile dostu” bir şehirden, “Vegas’ta yaşananlar 

Vegas’ta kalır” zihniyetine dönüşüyordu. Eğer hikâyemin olayların akışını 

değiştireceğinin farkında olsaydım bile, Goodman’a “17 yaş üstü kitleye 

yönelik” bir hikâye anlatmam gerekirdi! Ama işin hazin tarafı şu ki, bırakın 

doğru hikâyeyi ona bir hikâye bile anlatamamıştım! Benim herkesten daha 

iyi bilmem gerekirdi, ama yine de klasik Amerikan iş yapma tarzına yenik 

düşüp sadece rakamlar ve işin fizibilitesi üzerinde konuştum. Rakamlar o 

kadar etkileyiciydi ki, nasıl olmuştu da Goodman ikna olamamıştı?

Aslıda, fena halde çuvallayan benden başkası değildi. Muhatabımın 

ilgisini çekmeyi başaramamıştım. Muhatabıma kulak vermemiştim. Ve ona 

bir hikâye anlatamamıştım. Nasıl bu kadar da beceriksiz olabilirdim?

Kendi kendime uzun uzun düşündüm... Acaba, esas neden Goodman’ın 

kalbi yerine beynini ve cüzdanını hedef almış olmam mıydı? Film ve eğlen-

ce sektöründe bu stratejik intihar anlamına gelirdi. Bir film yapımcısı olarak 

izleyicinizin kalbini ıskaladığınızda bundan esas zarar gören, sizin cüzdanı-

nız olur. Zira hikâye anlatırken ana hedef daima izleyicinin kalbidir. Benim 
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Vegas deneyimim bu kuralın eğlence sektörü dışında da geçerli olduğunu 

ortaya koydu. Belki de hikâye anlatmak muhatabınızın kalbini kazanmak ve 

her türlü işte başarılı olmak için asıl gerekli olan şeydi?

HİKAYE ANLATMAK İŞİNİZİN GİDİŞATINI 
DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Hayatım boyunca, çeşitli girişimlerimde büyük başarılar elde ettiğim gibi 

profesyonel hayatımda pek çok başarısızlık ve yönetim hatası da yaşadım. 

Satışı mümkün olmayan pek çok ürünü desteklediğim için hem para kay-

bettim, hem de garajım elimde kalan mallarla dolup taştı. Akortsuz pek çok 

müzik şirketi kurdum. Las Vegas Thunder adlı hokey takımını satın aldım, 

beş yıl boyunca zarar etti ve taraftarları buna hiç aldırmadı. Yaptığım bazı 

filmler de başarısız oldu, Sony’de geçirdiğim dönemde de iniş çıkışlar yaşa-

dım. Uğradığım bu zararlar, mali açıdan olduğu kadar ruhen de acı vericiy-

di. Öte yandan elde ettiğim pek çok başarı, bu başarısızlıkları daha da anla-

şılmaz kılıyordu. Yıllarca kendi kendime “acaba bende sadece acemi şansı 

mı var?” diye sorup durdum. Yoksa hedeflerimi büyütebilecek, yörüngemi 

keskinleştirebilecek, bana ivme kazandırabilecek ve beni hedeflerime ulaş-

tırabilecek yolu kısaltabilecek ve oyunun kuralını değiştirebilecek başka bir 

yol var mıydı? Hele bu yeni yol aynı zamanda şirketin mutluluk düzeyini 

arttırabilse daha da muhteşem olmaz mıydı? Birisi bütün bunları başarabile-

cek bir teknoloji yaratsa, herhalde müthiş bir servete sahip olurdu!

Vegas’ta başarısızlığa uğramamın ardından iş yaşamındaki herkesin 

ortak bir sorunu paylaştığının farkına vardım: Başarılı olabilmek için etrafı-

nızdakileri sizin vizyonunuzu, hayalinizi veya amacınızı desteklemeye ikna 

etmeniz gerektiği. Yöneticilerinizi motive etmek, hissedarlarınızı koordine 

etmek, medyadaki itibarınızı şekillendirmek, müşterilerinizle aranızda güç-

lü bağlar kurmak, yatırımcılarınızı ikna etmek veya bir işi almak için muha-

taplarınızın dikkatini çekecek, hedeflerinizin onları da heyecanlandırmasını 

sağlayacak ve sizinle aynı doğrultuda hareket etmelerini sağlayacak net bir 

ÖNEMLİ OLAN, HİKÂYEDİR




