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ÖNSÖZ

Kariyerimizin büyük bir bölümünde, ikimiz de kendimizi 
başkalarının hayatlarını değiştirmelerine yardım etmeye ada-
dık. Bu bizim tutkumuz. Yaşadığımızı hissettiren bir şey. Ba-
zen etkili ince ayarlar ve bazen de köklü revizyonlar yoluyla, 
yıllar boyunca, pek çok insanın anlamlı değişiklikler yapması-
na yardımcı olduk. Her iki durumda da hedefimiz her zaman 
aynıydı: Daha fazla tatmine ve performansa yönelik kişisel 
dönüşüm.

Bu kitap yolculuğumuzun son adımı. Sizlerle on yılı aşkın 
süredir yaptığımız çalışmaları ve araştırmaları paylaşıyoruz. 
Size gerçekten ilham veren ve sizi tatmin eden bir yaşam ya-
ratmanıza yardımcı olacak eyleme geçirilebilir bir bakış açısı 
sunuyoruz.

Dönüşüme yönelik temel yaklaşımımızın -ilerideki sayfa-
larda açıklanacak- kökleri uzun saatler boyunca yapılan araş-
tırmalara, yıllarca yürütülen çalışmalara ve yaşam değiştiren 
kişisel deneyimlere dayanmaktadır. Bu kitap, son teknoloji 
nörobilim, bilişsel, davranışsal ve örgütsel psikoloji, psikiyatri, 
insan potansiyeli araştırması, liderlik geliştirme teorisi ve ma-
neviyat alanlarından yararlanmaktadır. Fortune 500 liderlerin-
den, devlet çalışanlarından ve kâr amacı gütmeyen kurumların 
yöneticilerinden, üniversite sporcularına, ebeveynlere ve dünya 
çapında eğitimcilere kadar, yıllar boyunca sayısız harika in-
sanla yaptığımız çalışmaları içermektedir. Ayrıca geniş kişisel 
deneyim yelpazemizi de yansıtmaktadır. Bizler, hayatın farklı 
evrelerinde olan farklı ülkelerden farklı kuşakların insanlarıyız. 
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Hayat yolculuğumuzdaki inişler ve çıkışlar, bu kitabın büyü-
mesini sağlayan tohumlardır. Birimiz devrimin arifesinde ana-
vatanını kalıcı olarak terk etmek zorunda kalırken, diğerimiz 
gecenin bir yarısı reçeteli uyuşturucu bağımlısı babasıyla ilgi-
lenmek zorunda kaldığı kişisel mücadelelerden, kariyerindeki 
yanlış adımlarla uğraşmaya kadar, -hem statüyü arzuladık hem 
de onunla gelen boşluğu deneyimledik- hayatımızdaki derin 
dönüm noktaları tarafından şekillendirildik. Hem birlikte ça-
lıştığımız müşteriler açısından hem de bizim açımızdan, kişi-
sel dönüşüm her zaman kolay olmadı ama mümkün oldu. Bu 
mümkündür. İşte bu yüzden bu kitabı hazırladık.

Bu yolculukta birlikte ilerlerken, kademeli ama önemli deği-
şikliklerle mevcut koşullarında daha fazla anlam ve tatmin bu-
labilen birçok insanın hikâyesine tanıklık edeceksiniz. Ayrıca, 
hayatlarını anlamlı bir şekilde yeniden düzenlemek için köklü 
değişiklikler yapmak zorunda kalan birçok güçlü insanla tanışa-
caksınız. Bunun ötesinde hikâyelerimizin derinlikleri hakkında 
daha fazla bilgi edineceksiniz. Bu anlatılar ve sunduğumuz çer-
çeve aracılığıyla, size daha fazla esenlik, mutluluk, performans 
ve tatmin elde etmeniz için yöntemler sunacağız. Dönüşümü-
nüzün büyük ya da küçük, kapsamlı ya da artımlı olacağını ön-
görseniz de, sizi koruyor olacağız. Ayrıca yolculuğunuza çıkar-
ken, sadece kendi hayatınızı kökten değiştirmeye başlamakla 
kalmayacak, aynı zamanda başkalarının hayatlarına anlamlı bir 
şekilde dokunma yeteneğinizi de geliştireceksiniz. Çevrenizde-
kileri dahil etmenize, güçlendirmenize ve motive etmenize yar-
dımcı olacak bir varlığa dönüşecek ve beceriler kazanacaksınız. 

Okumak üzere olduğunuz bu kitabın özü, Bronnie Ware 
adlı eski bir palyatif bakım merkezi görevlisi tarafından yapı-
lan çalışmada yankılanır. Ömrünün sonuna gelmiş, kalan her 
nefesin kıymetini bilen insanlarla geçirdiği uzun yıllarda, en 
sık dile getirilen pişmanlığın şu olduğunu söyler:

Keşke başkalarının benden beklediği hayatı değil, kendime 
uygun bir hayat yaşama cesaretim olsaydı.1
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İçten Dışa, öz uyumu yakaladığınız hayatı yaşama cesareti 
ve becerileri ile ilgilidir. İç dünyanıza bakmak ve sizi hareke-
te geçiren şeyi keşfetmekle ilgilidir. Özünüzü keşfedip, o par-
çanızla uyumlu yaşamaya başladığınızda, dünyanız daha önce 
hiç olmadığı kadar değişecek. Bu yolculuğa sizinle birlikte çı-
kacağımız için inanılmaz heyecanlıyız.

NATE’LE TANIŞIN

35 yaşında olan Nate her şeye sahip. Austin Teksas Üni-
versitesi’nden lisans ve yüksek lisans dereceleri var. Was-
hington, D.C.’de büyük bir finansal danışmanlık firmasında 
yönetici olarak çalışıyor. Üç yıllık bir Audi A4 kullanıyor ve 
her zaman şık. Kolejde tanıştığı karısı Chloe ve üç çocu-
ğuyla Maryland, Bethesda’da şirin bir mahallede yaşıyor. 
Firmasının Capitol Hill müşterileri için sık sık uzun saatler 
çalışmasına rağmen, genelde akşam 8’de eve gelir ve aile-
nin Jack Russell Terrier köpeği Izzie’nin havlamaları ve Ch-
loe’nin en yeni, genellikle lezzetli yemekleriyle karşılanır.

Nate, -bazı lobici arkadaşlarının maaş çekleriyle karşılaş-
tırıldığında bunu genellikle “mütevazı” olarak değerlendirse 
de- iyi bir maaş alıyor. Bununla, çocukların özel matematik 
derslerini ödeyebiliyor ve üniversite eğitimleri için para birik-
tirebiliyor. Kendisinin ve Chloe’nin emeklilik fonlarına yatırım 
yapıyor ve hane halkının mevcut faturalarını zamanında öde-
dikten sonra, genellikle harcanabilir bir bakiye kalıyor. Aslın-
da, son üç yılda, o ve Chloe, çocukları küçük bir tatile götür-
meyi bile başardılar. Bu tatil destinasyonları arasında Disney 
World ve Kuzey Carolina’daki Outer Banks öne çıkıyor.

Dışarıdan bakıldığında Nate’in hayatı başarılı ve mutlu 
görünüyor. İşi, diplomaları, sevdiği bir eşi, evi, sevgi dolu ai-
lesi, parası, arabası ve köpeği var. O başarılı biri, değil mi?

Çoğumuz için “evet” sezgisel yanıttır. Nate’in hayatı ba-
şarılı görünüyor. Başlangıçta tanımladığımız gibi, Nate her 
şeye sahip. 
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Öyleyse, Nate’in memnun olmadığını öğrenmek şaşır-
tıcı olabilir. O kendini başarmış gibi hissetmiyor. Hatta bu 
duyguyu tanımlamak her zaman zor olmuştur. Başarı, bir 
süre yüksek lisans derecesi gibi gözüküyordu. Sonra düğün 
günü oldu. Yıllar içinde başarı, şirketinde terfi alması, ev 
sahibi olması, çocuk sahibi olması oldu ve bu böyle ilerle-
di. Aslında, Nate yavaş yavaş gerçekten başarmanın veya 
başarıya ulaşmanın üzerinde çok fazla düşünmediği bir şey 
olduğunu fark etti. 

Hayatının büyük bir kısmında, neredeyse kendiliğinden, 
önünde beliren kısa vadeli hedefi tamamlayarak başarıyı 
tanımlamıştı. Ancak bir süredir bu işin içinde olduğu için, 
1 ila 3 yıllık hedefler listesinin yavaş yavaş sonuna doğru 
gelmeye başlamasıyla, Nate kendini kaybolmuş, hatta biraz 
boş hissetmeye başladı. Hayatının -kâğıt üzerinde, toplu-
mun başarı tanımına cuk oturan- bileşenlerine bakmaya ve-
merak etmeye başladı: “Gerçekten bu mu?”

Nate sonunda hoşnutsuz olduğunun farkına vardı. Hayatı-
nı bu noktaya nasıl getirdiğini samimi bir şekilde incelemeye 
başladı ve mevcut koşulları hakkında kendine dürüst olma-
ya çalıştı. Düşününce, içini kemiren en büyük şeyin, on bir 
yıl önce kariyer basamaklarını tırmanacak bir hamle olması 
adına girdiği şirkette hâlâ çalışıyor olması olduğunu fark etti. 
İşe girdiğinde 24 yaşındaydı ve Austin Teksas Üniversitesi  
Master programından yeni çıkmıştı. Kamu politikası ve eko-
nominin gerçek hayatta nasıl kesiştiği konusunda deneyim 
kazanmak istiyordu. Olumlu bir deneyimin ekonomi tutkusu-
nu besleyeceğini ve birkaç yıl içinde doktora için okula geri 
dönmesini sağlayacağını umuyordu, böylece akademik ya-
yınları olan bir üniversite profesörü olarak kariyer yapabilirdi. 

Kaderin cilvesi, Nate firmaya girdiğinden bu yana nefes 
alacak vakit bulamamıştı. Maaşı iyiydi ve en azından baş-
langıçta Kolumbiya Bölgesi müşterilerinin talepkârlığından 
ve temposundan keyif aldı. Aslında, işte kaldıkça, maaşlar 
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yükseldi ve hangi projeler üzerinde çalışmak istediğini se-
çebilmeye başladı. 

Ancak Nate, on yıldan fazla bir süredir şirkette kalma-
nın, hayatında ciddi bir kayıp olduğunu nihayet fark etme-
ye başlamıştı. Son beş yılda, işinin bir parçası olan şirket 
içi statü savaşları tarafından yavaş yavaş yıprandı; üst dü-
zey yöneticiler genellikle bir realite TV şovu karakterinden 
daha fazla egoya sahiptir. Dahası, uzun saatler sonra niha-
yet eve geldiğinde, çocukları odalarında ödevlerini yapar-
ken ve Chloe oturma odasında kitap okurken, genellikle 
mutfakta tek başına yemek yiyordu. 

Nate yorgun; tatminsiz ve yıpranmış durumdaydı. 
Bu durum bir süre sonra işyerindeki enerjisini, daha da 

kötüsü performansını etkiledi. Son birkaç yılda, raporlarını 
üstün körü yazmaya, müşterilerle otomatik pilota alınmış 
gibi konuşmaya başladı, hatta şirketteki ilk yıllarında asla 
olmayan bir şey daha oldu ve büyük proje teslim tarihle-
rini zamanında tamamlamakta zorlanmaya başladı. Ayrı-
ca lider olarak giderek etkisiz hâle geldi. Son zamanlarda 
ekibinde daha fazla iç çekişme olduğunu fark etti. Birlikte 
çalıştığı analistler sürekli olarak yorgun ve hüsrana uğramış 
görünüyorlar, sanki onun hoşnutsuz tavrını yansıtıyorlardı. 
Bir zamanlar nispeten iyimser ve üretken olan ekip, daha 
sık hayal kırıklığı yaşayan bir ekibe dönüşmüştü. Nate on-
ları cesaretlendirmeye ve elinden geldiğince çatışmayı çöz-
meye çalışsa da, olumsuzluk sürekli bir hâl almıştı. Nate 
sonunda kendisine karşı dürüst olmaya başladı; mutsuz, 
motivasyonsuz ve giderek etkisiz hâle geldiğini kabul etti. 
İşine ve başarısına, “Sırada ne var?” yaklaşımı, onu hem 
meslektaşları hem de müşterileri ile küçük D.C. siyasetinin 
ortasında çamura saplamıştı, bu durum profesyonel rüyası-
nı unutmasına ve en önemlisi, çocukları ve Chloe ile geçi-
rebileceği pek çok akşamı kaçırmasına neden olmuştu. Bir 
zamanlar onu heyecanlandıran ve baştan çıkaran bu keş-
mekeş, artık onu yıpratıyordu.
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Nate’in bu bakış açısı, işinde giderek artan bir memnu-
niyetsizliğine yol açmanın ötesinde, ilişkilerini de yıprat-
maya başladı. Bu durum sadece şirketteki liderliğini etkile-
mekle kalmıyor, aynı zamanda evliliğine de zarar veriyordu. 
Gerçek şu ki, o ve Chloe karşılıklı bir mücadeleye girmiş-
lerdi. Geçmişe nazaran çok daha sık tartışıyorlardı. Çocuk-
lara yeterince zaman ayırmaması gibi önemli sorunlar -bu 
da kariyerindeki hayal kırıklığıyla bağlantılı- veya yatmadan 
önce çocuklarına sütünü içirip alışveriş listesi yazmamasına 
kadar, irili ufaklı pek çok konuda aniden tartışmaya başla-
yabiliyorlardı. Ve Nate bu konuda perişandı. İlişkileri tut-
kulu ve eğlenceli üniversite yıllarında başlamıştı, ardından 
aile kurma ve çocukları büyütmenin koşuşturmasıyla sür-
müştü. Yeni aile evlerini satın almak, bahçeyi düzenlemek, 
futbol antrenmanlarına, dişçi ve doktor randevularına git-
mek, veli-öğretmen görüşmelerine uymaya çalışmak ve ara 
sıra matematik ödevlerine yardım etmek gibi şeyler onları, 
“Sırada ne var?” girdabına sürüklemiş ve ilişkilerini bu çer-
çeveye oturtmuştu. Ancak Nate, kariyeri konusunda gide-
rek daha fazla hoşnutsuz hâle geldikçe, ilişkilerinin mevcut 
durumuna da kızmaya başlamıştı. O ve Chloe, bir sonraki 
arabaya, daha büyük bir eve, yeni perdelere ve yaz tatiline 
giderek daha fazla odaklandıkça, ilişkilerinin zarar gördüğü-
nü anladılar. Bir zamanlar sevgi ve desteğin kaynağı olan 
her şey -uzun bir günün ardından birbirlerini işten almak 
gibi- artık angarya oluyordu. İlişkileri için gerçekten neyin 
önemli olduğunu gözden kaçırmışlardı. Birbirlerini basitçe 
takdir etmenin, bir sonrakinden çok şu an ellerinde olana 
değer vermenin önemini unutmuşlardı. Chloe’yi kesinlikle 
sevdiğini biliyor ama ilişkilerini yeniden rayına nasıl sokabi-
leceğini bulmakta zorlanıyordu.

Tüm bunların üstüne, iş ve ilişki sorunlarının yanı sıra, 
Nate yakın zamanda metabolizmasının yavaşlamaya başladı-
ğını fark etmişti. Daha geçen sonbaharda, eski pantolonla-
rının içine artık giremediği için tüm gardırobunu yenilemek 
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zorunda kalmıştı. Gömleklerinin çoğunu elinde tutmayı ba-
şardı ancak onların da düğmeleri biraz sıkıştırmaya başlamış-
tı. Izzie ile cumartesi sabahı koşuları çoktan bitmişti. (Zavallı 
Izzie de ıvır zıvır yemenin sonucunda aldığı birkaç kilodan 
muzdaripti.) Üç yıl önce ön çapraz bağlarını kopardığından 
bu yana şehir ligi basketbol takımına geri dönmemişti. Nate, 
ofiste yediği tuzlu ve sağlıksız atıştırmalıkların, masasında kı-
pırdamadan geçirdiği uzun saatlerin ve genel hareketsizliğin 
olumsuz etkilerini görmeye başlamıştı.

Nate daha fazla iç gözlem yapmaya başladığında, temel 
bir şeyin eksik olduğunu hissetti. Hoşnutsuzluğu -işi, per-
formansı, ilişkisi ve zindeliği konusundaki mutsuzluğu- onu 
hayata karşı isteksiz kılıyordu. O, her şeye sahip olan ama 
yoksunluk çeken bir adamdı. 
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geliştirme yoluna yönlendiriyor!

Behnam Tabrizi ve Michael Terrell, öz benliğinizle uyum 
sağlamak için kendinizi değil; hedeflerinizi değiştirmeniz 
gerektiğine inanıyor ve bu süreci organize etme ilkelerini 
sırasıyla BİL-OL-LİDERLİK ET olarak adlandırıyor.

BİL-OL-LİDERLİK ET, üç temel soru yardımıyla sizlere güçlü 
bir çerçeve sunuyor:

 1. Kim olduğumu biliyor muyum?
 2. Kendimi nasıl gerçekleştirebilirim?
 3. İyi bir lider olmak için gerekli özelliklere sahip miyim?

Hayatınızı kolaylaştıracak olan bu yöntem, iş hayatınızı ve 
gündelik yaşamınızı, kendi öz benliğinizi bularak deneyimlemenin 
araçlarını sunuyor.

İçten Dışa, psikoloji, sosyoloji, felsefe ve nörobilim alanlarında 
yapılan araştırmalardan yola çıkarak her seviyedeki lider için 
kapsamlı bir rehber oluşturuyor. Bu rehberlik ışığında, en 
temel düzeyde kim olduğunuzu keşfedin; hedeflerinizi, 
eylemlerinizi ve ilişkilerinizi düzenleyin.

Behnam Tabrizi, organizasyon ve liderlik dönüşümü konu-
sunda öncü çalışmalarıyla uluslararası kabul görmüş bir 
uzman ve kanaat önderidir. Stanford Üniversitesi Yönetim 
Bilimi ve Mühendisliği Bölümünde Profesör olarak eğitim 
vermektedir.

Michael Terrell, binlerce liderin performanslarını iyileştirme-
sine katkı sunan ve harekete geçmelerine yardımcı olan bir 
lider koçudur. Hâlihazırda çokuluslu birçok firmaya danış-
manlık vermektedir.

9 786258 064674




