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ÖNSÖZ

Gazeteci Fred Andrews, 2000 yılında, New York Times ga-
zetesinde, Peter Drucker’ın Foundation for Nonprofit Ma-
nagement1 kurumunu (Şimdiki adıyla Frances Hesselbein 

Liderlik Enstitüsü), “Minimum maliyetle yönetim bilgeliğinden fay-
dalanmak isteyenlerin nasibini alabildiği bir enstitü!” olarak tanımla-
mıştı. İçinde bulunduğumuz dönemde, Enstitü’nün 25. yıl dönü-
münü kutladık. 90’larda ya da 2000’lerdeki çalışmalarımızda kendi 
işimizden uzaklaşmadık; liderlik ve yönetim üzerine yazılan en gün-
cel yazıları yayımlamaya devam ettik. Liderlikteki kaynakları, öneri 
ve keşiflere ilişkin ihtiyaçları karşıladık. Öğrenmek ve gelişmek için 
fırsatlar sağlayan sektörler arası ortaklıkları geliştirdik. Dünya gene-
lindeki öğrenci liderlerini ve profesyonelleri destekledik.

Organizasyonlarını zenginleştiren, müşterilerine ve topluma el 
uzatan, değerlerini tazeleyen ve misyonlarını yeniden ele alan bir-
çok kişi elinizdeki kitaptan faydalandı. Ben de bu sektör liderleri-
nin “Parlak Gelecek” mesajlarından güç alıyorum.

Beş Soru’nun ilk basımından bu yana Peter Drucker’ın liderlik 
çalışmasına dayanarak önerdiğimiz liderlik kaynaklarını ve fikirlerini 
bize aktaran pek çok “yol arkadaşı” (profesyoneller, üst düzey 
yöneticiler, subaylar, öğretim görevlileri, öğrenciler) ile tanıştım. 

1 Kâr Amacı Gütmeyen Örgüt Yönetimi Vakfı
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Nitekim bahsi geçen bu “yol arkadaşları”, hedef odaklılığımızı 
ve değerlere dayalı liderlik modelimizi daha büyük kitlelerle 
paylaşmamızı sağlamanın yanı sıra; “Hizmet etmek yaşamaktır.” 
felsefemizin ziyadesiyle somutlaştırılmasına ayna tutan kişilerdir. 
Bu liderler, basit soruların kimi zaman cevaplaması en zor sorular 
olduğunun farkındadırlar. Peter Drucker’ın soruları, meselelerin 
özünü kavrıyor ve yalın, dürüst bir biçimde öz-değerlendirme 
yapabilmek için cevaplara ihtiyaç duyuyor.

Peter, bugün sizi ve organizasyonunuzu destekliyor olsaydı, 
onunla başladığımız öz-değerlendirme yolculuğunda geliştirdiği 
aynı beş soruyu size de soracağına inanıyoruz2:

1. Misyonumuz nedir?
2. Müşterimiz kim?
3. Müşteri değeri nedir?
4. Sonuçlarımız nelerdir?

5. Planımız nedir?

Bu sorular; etkili, önemli ve anlamlıdırlar. Bugün için herhan-
gi bir kurumda uygulanabilirler. Bu kitap, örgütsel ve stratejik bir 
öz-değerlendirme için tasarlanmıştır; bir program değerlendirme-
si ya da bireysel performans değerlendirmesi için uygun değildir. 
“Misyonumuz nedir?” şeklindeki temel soruyla başlar ve kurumun 
ne durumda olduğuna değil, varoluş nedenine -amacına- hitap 
eder. Misyon ile uyandırılmak istenilen şey, kurumunuzun ne şekil-
de hatırlanmasını istediğinizle ilgilidir. Sorular sizi, işinizi ne kadar 
iyi yaptığınızı, sonraki misyonunuz ve vizyonunuz doğrultusunda 
yönlendirilen kuruluşun hedeflerine ulaşmak için ölçülebilir, sonuç 
odaklı stratejik planları ne kadar iyi sonuçlandırdığınızı değerlen-
dirmenizi sağlar.

Bu basit sürecin nihai yararlanıcıları kurumunuz tarafından do-
kunulan insanlar ve müşterilerdir. Ya da siz ve sizin gibi cesur bir şe-
kilde kendi kurumunu gözden geçiren, güçlü yanları ve de zorluk-
ları tespit eden, değişime kucak açan, yeniliğe teşvik eden, müşteri 
geribildirimi kabullenen ve buna karşılık veren kişilerdir. Geçmişte 

2 Peter Drucker, The Five Most Important Questions You Will Ever Ask About 
Your Nonprofit Organization (San Francisco: Jossey-Bass, 1993).
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bazı kuruluşlar sadece sahip oldukları güçlü geçmişe dayanarak var 
oldular. Geleceğin kuruluşları ise ancak amaca uygun ve ölçülebilir 
sonuçlarla sürdürülebilir olabilirler.

Üzerinde durulan öz-değerlendirme modeli, esnek ve uyarlana-
bilir bir modeldir. Herhangi bir toplantı odasına ya da CEO ofisine 
bu bilgiler girebilir; resmi, özel ya da sosyal herhangi bir sektörde, 
kitapta yer alan tüm bu bilgileri kullanabilirsiniz. Kurumunuzun 
ne olduğu önemli değildir; Fortune 500’de çok uluslu bir organizas-
yon ya da küçük bir girişimci, büyük bir devlet kurumu ya da kâr 
amacı gütmeyen milyar dolarlık bir vakıf olabilir. Yüz bin dolarlık 
kimsesizler yurdu da olabilir. Önemli olan, gelecek için sorumluluk 
almak ve yenilikler karşısında kararlı olmaktır. Bu kendini keşfet-
me, içe dönük bir gözlem ve büyümek için kurumunuza, liderleri-
nize enerji ve cesaret aşılayan korkusuz bir yolculuktur.

‘Olmazsa olmaz’ bilgiler içeren kitabın geliştirilmiş olan bu bas-
kısında, dönem şartlarını; kurumların kendi müşterilerine, çalışan-
larına, çevrelerine ve de genel olarak topluma olan sorumluluklarını 
yerine getirmelerine olanaklar sağlayan B Corp’u3 ve de Y Kuşa-
ğı’nda yani “Başkalarına hizmet etmek için yaşa!” felsefesine yaban-
cı olmayan kuşakta gördüğümüz etkiyi göz önünde bulundurduk. 
Oldukça etkili bu beş soru için bize yeni bir bakış açısı sunan, gele-
ceğin yükselen tecrübeli liderleriyle bir araya geldik. 

Takdir toplamamıza, saygınlık kazanmamıza katkı sağlayan ve 
çalışmamızda emeği geçen herkese cömertlikleri için sonsuz teşek-
kürler:

• Örgütsel/Kurumsal ve kişisel değerler prizması sayesinde bir 
kurumun akıbetini incelemenin önemini keşfeden Albay 
Bernard Banks’a,

• Özel ve profesyonel başarının karşılıklı dayanışmasını tanım-
layan Lauren Maillian Bias’a,

• Bir kurumun planlama süreci etkinliğinin en iyi şekilde nasıl 
ölçülebileceğini ve kendi yatırımlarını harekete geçirmek is-

3 ÇN: B Corp (Benefit Cooperation): Uluslararası bir oluşumdur. Küresel 
ekonomiyi herkes için değer yaratacak biçimde şekillendirmeyi amaçlayan B 
Corp hareketine, şimdiye dek sadece dünyanın en iyisi değil, dünya için en iyisi 
olmak isteyen yaklaşık 1600 şirket katılmıştır. 
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teyenlerin, kendisinin başarılı bir biçimde faaliyete geçirdiği 
Colorado’nun en büyük Hispanik Hizmet Organizasyonu’n-
dan öğrendiklerini nasıl uygulayabileceklerini göz önünde 
tutan Juana Bordas’a,

• Kişinin hedeflerine ulaşmasındaki doğayı ve kusursuz bir 
yaşam sürmenin mümkün olup olmadığını araştıran Adam 
Braun’a,

• Bir kurum stratejisinin süreklilik ve değişim arasındaki temel 
gerilimi nasıl yansıtacağını ve organizasyonların değişimi 
benimseme konusunda ne kadar mükemmel olduğunu, 
neyin değişmemesi gerektiğini nasıl bildiklerini açıklayan Jim 
Collins’e,

• Vizyonu eyleme dönüştürmek için anlaşılır bir planın -insan-
ların kendi kendilerine gerçekleştirebilecekleri somut bir şey-
ler- gerekliliğini açıkça ifade eden bir liderin yapabileceği en 
önemli şeyi saptayan Caroline Ghosn’a,

• “Misyonumuz nedir?” sorusunun bireysel uygulamasını ve 
araştırmaları sayesinde etkili bir kişisel misyonun hem mutlu-
luğu, hem de amacı göz önünde bulundurması gerektirdiğini 
keşfeden Marshall ve Kelly Goldsmith’e,

• Günümüz şirketlerinin sosyal medya formunda geribildiri-
min sabit akışından her zamankinden daha çok faydalanma 
imkânı olduğunu ama bunu nasıl etkili bir şekilde kullana-
caklarını bilmediklerini gösteren Nadira Hira’ya,

• Üzerine düşünmeden herkesi memnun etmeye çalışmak yeri-
ne, kilit müşterilerimizi daha iyi anlamak ve onları memnun 
etmek için bize ricada bulunan Philip Kotler’e,

• Müşterileri için değer yaratmak adına örnek liderlerin yapa-
cakları her şeyi öneren Jim Kouzes’a,

• General Electric’in, değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap ver-
mek ve günümüzün hızla değişen küresel piyasalarına uyum 
sağlayarak yoluna devam etmek için nasıl durmaksızın ken-
disini yeniden tasarladığını ve keşfettiğini açıklayan Raghu 
Krishnamoorthy’ye,

• Y Kuşağı’nın ne istediğini ve önceki kuşaklarda olduğu gibi 
bugün Y Kuşağı’yla da ilgili olarak Drucker’ın nasıl sonsuz 
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bir bilgeliğe sahip olduğunu tasvir eden Joan Snyder Kuhl’a,
• Gerçekleşen müşteri devrimini -şirketlerden, onların bağlantı 

hâlinde olduğu müşterilere doğru gerçekleşen radikal bir güç 
değişimi- ve şirketlerin ve de onlara liderlik eden insanların 
zor kararlar vermeleri gerektiğinde cesur olabileceklerini hatta 
olmaları gerektiğini bizlere duyuran Mike ve Kass Lazerow’a,

• Destekleyici müşterilerin ihtiyaçlarının göz ardı edilmeme-
si konusunda okuyucuları uyaran; kurumun ileriye dönük 
misyonunun geliştirilebilmesine katkıda bulunan müşteri 
ihtiyaçlarının ve motivasyonun nasıl farkına varılabileceğini 
bizlere izah eden Luke Owings’e,

• Popüler Holstee Manifestosu’nun başlangıç noktasıyla ilgili 
hikâyeyi ve bu manifestonun nasıl bir şirketin kendi misyonu 
hâline dönüştüğünü bize aktaran Michael Radparvar’a,

• İyi bir plan yapmanın ne demek olduğunu ve bu planı yürüt-
menin gözlemlenmesiyle birlikte sonraki planlama döngüsü 
için geribildirimin önemini açıklayan V. Kasturi Rangan’a,

• Hiçbir planın, ölçülebilir sonuçlar ortaya koyana ve süreç or-
tasındaki sonuçlara bağlı düzeltmelere olanak sağlayan meka-
nizmaları dahil edene kadar tamamlanmış veya tatmin edici 
olmadığını iddia eden Judith Rodin’e teşekkürler.

Onların düşünceli perspektifleri sizlere ilham kaynağı olacak ve 
biliyoruz ki bizim gibi siz de emeği geçen herkesin; bilgelik, dene-
yim ve entelektüel enerjilerinden oluşan cömert hediyelerini takdir 
edeceksiniz. En Önemli Beş Soru kitabının orijinali, Drucker’ın 
bilgeliğinde yücelmektedir. Biz bir kez daha Drucker’ın bilgeliğini 
paylaşıyoruz ve bu defa sorular, büyük ve yeni liderlerin düşünce-
leriyle zenginleştirildi. Sizlere, okuyucularımıza ve bize destek ve-
ren herkese; örgütsel keşif yolundaki yol arkadaşlarımıza son derece 
minnettarız. 

Frances Hesselbein
Frances Hesselbein Liderlik Enstitüsü Kurucu

Başkanı, Başkan ve CEO’su
New York



Özellikle Y kuşağına önerileriyle Peter Drucker’in bilgeliği 
zamanının ötesinde sonuçlar üretiyor. Tüm kuşak 

liderlerinin başarılı olabilmek ve ilham verebilmek için 
ihtiyaç duyduklarını mutlaka öğrenmelisiniz. 

Drucker’ın liderlikle ilgili düşünce sistemi her endüstride ve 
ortamda �kir geliştirmek, insanları etkilemek  ve stratejik 
planlama için işbirlikçi ve evrensel bir platform sağlamaktadır.  
Drucker’ın etkileyici öngörüleri farklı nesiller arasında güçlü bir 
köprü ve ekibinizi yakınlaştıracak bir diyalog kurulmasını 
sağlayabilir. 

- Joan Snyder Kuhl

Tam da dünyanın katma değere ihtiyaç duyduğu bir dönemde asla 
vazgeçilemeyecek soru seti gelecekte de var olmak isteyen tüm 
kurumların ve organizasyonların önemli bir parçası olmalıdır. 

- ALAN MULALLY,  Google Yönetim Kurulu Üyesi, 
Eski Başkan ve CEO, Ford Motor Company

Liderlerin en önemli özelliklerinden biri zor koşullarda doğru yanıtlar 
vermeyi bilmeleridir. Ancak yanıtlardan daha da önemlisi  onların doğru 
soruları sorma becerileridir.  “En Önemli Beş Soru” bütün liderlerin bunu 
tam olarak yapabilmelerine yardımcı olacaktır. 

Yönetim biliminde dünyanın en önemli yazarı olan Peter Drucker, 
gelecekte var olmaya kararlı her kuruluşun ve liderin kendisine yöneltmesi 
gereken beş yaşamsal soruyu bir kez daha hatırlatıyor.

Kuruluşunuzun büyüklüğü ve iş alanı her ne olursa olsun, kendini ve 
kurumu değerlendirme amacıyla hazırlanan bu kitapta, çağdaş düşünce 
önderlerinin bilgeliklerini ve  eşine az rastlanır önerilerini bulacaksınız. 
Forbes dergisinde  “En Güçlü Genç Akıl” başlığıyla verilen ve modern 
yöneticiliğin babası olarak görülen  Drucker; büyümek, ilham vermek ve 
zamanını aşmak isteyen şirketlere geleceğe giden yolda bir kez daha 
öncülük ediyor.
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