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Teşekkür

Cavidan Akgün’e, Fulya Adır’a, İhsan Özen’e, Yasin Taşel’e, 
İsmail Koçali’ye, Asteriks ve Anahtar takımlarının üyelerine, 
Bahattin Aydın’a, Mehmet Hacikamiloğlu’na, Nevra Özhatay’a, 
Mine Hanyalı’ya, Bilgen Çağlı’ya örnek olaylar için deneyim ve 
görüşlerini yazılı ve sözel olarak bizimle paylaştıkları, bu payla-
şımlar doğrultusunda yazdığımız örnek olayları okuyup gereken 
düzeltme ve yönlendirmeleri yaptıkları için teşekkür ediyoruz. 

Peter Senge’ye, Doğan Cüceloğlu’na, Daniel Goleman’a, 
Martin Seligman’a, Krishnamurti’ye, Eric Fromm’a, Humberto 
Maturana’ya öğretileriyle zihinlerimizde ve yüreklerimizde alan 
oluşturdukları için teşekkür ediyoruz.

Nick Zeniuk’a, Goran Carstedt’e ve Dennis Sandow’a dost-
lukları, güvenleri ve sevgileriyle ufkumuzu açtıkları için teşek-
kür ediyoruz.

Anne Star’a, dostluğu ve desteği için teşekkür ediyoruz.
Peter Senge’ye, kitabımızın taslağını okuyup görüşlerini pay-

laştığı, bizi cesaretlendirdiği ve yazdığı önsöz için teşekkür edi-
yoruz. 

Doğan Cüceloğlu’na, kitabımızın taslağını okuyup görüşleri-
ni paylaştığı, bizi cesaretlendirdiği ve yazdığı önsöz için teşek-
kür ediyoruz. 

Fatih Durmuş’a, kitabımız için hazırladığı kapak alternatifle-
ri, sabrı ve emeği için teşekkür ediyoruz.
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Yazar Güldem Şahan’a, kitabımızın taslağını okuyup görüşle-
rini paylaştığı ve bizi cesaretlendirdiği için teşekkür ediyoruz. 

Nurten Erbey’e, taslağımızı okuyup gözümüzden kaçan ek-
siklikleri saptadığı için teşekkür ediyoruz.

Deniz İrengün Suyolcu’ya ve Elif Gökçiğdem’e kitabımızın 
İngilizce’ye çevirisini yaptıkları için teşekkür ediyoruz.

Remzi Kitabevi’nden Ömer Erduran ve Öner Ciravoğlu’na ki-
taplarımızı siz okuyucularımızla buluşturmakta verdikleri des-
tek, editörümüz Neclâ Feroğlu’na emeği ve özeniyle kitabımıza 
yaptığı katkılar için teşekkür ediyoruz.
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Peter M. Senge’nin 
Önsözü

Evrim ve Yavuz’u tanımak ve organizasyonel öğrenme da-
nışmanları olarak gösterdikleri ustalığı takdir etmek benim 
için büyük bir zevk olmuştur. Bu kitaptan da anlaşılacağı gibi 
Türkiye’deki çeşitli ortamlarda ciddi bir deneyim birikimine sa-
hipler. Bildiğim kadarıyla sistem düşüncesi ve organizasyonel 
öğrenme araçlarının pratikteki uygulamalarına Türkiye bağla-
mında onlardan daha hakim kimse yok. 

Yaklaşık 15 yıl önce Evrim’le ilk tanışmamdan bu yana, 
Evrim’in yaptığı işe kendini tam olarak vermesinden ve yaşa-
dıklarından öğrenmeye açık doğasından çok etkilendim. İşinde 
bu denli etkili olmasının başlıca nedenlerinden biri başkalarına, 
onların ne yapmaları gerektiğini söyleyen bir uzman olmaması-
dır. Aksine kendini ve kendi gelişimini de her bir değişim süreci-
nin bir parçası olarak görmektedir. Bu durum gerçek değişimin, 
kıymeti çok az kişi tarafından bilinen, ince işlenmiş, hemen gö-
ze çarpmayan temelidir. Hiçbirimizin elinde karmaşık değişim 
süreçlerine ilişkin, liderlere yol gösterebilecek hazır reçeteler 
yok. Pek çok danışmanın bunu unutma eğilimi, bu tarz ortam-
larda başarabileceklerini büyük ölçüde kısıtlar. Bu durum, onları 
“müşterilerinden” uzaklaştırır ve çoğu zaman kalıcı bir etkisi ol-
mayan yüzeysel öneriler vermeleriyle sonuçlanır.

Evrim’inki gibi bir adanma duygusu, danışmanlar ve değişim 
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liderleri için temel bir ilkeyi gösterir. Derin bir sistemsel değişi-
mi yönlendirmek, sadece bir grup araç ve yöntemin uygulanma-
sından ibaret değildir; “bir yaşam biçimi”dir. Aşağıdaki örnek 
olayların da gösterdiği gibi, araç ve yöntemler büyük önem ta-
şır. Ancak değişimin gerçek aracı kullanılan araç ve yöntemler 
değil, kişinin bizzat kendisidir. Eski bir özdeyiş vardır, “Çekiç 
ev yapımında kullanılır fakat aynı zamanda marangozu da ya-
ratır.” Aşağıda sunulan araçların, ilk bakışta göze çarpmayan ve 
en önemli etkisi, onları kullanan kişiler üzerindekidir. Daha açık, 
yaşadıklarından, duygu ve düşüncelerinden öğrenen biri hali-
ne gelmek zor iştir; kişisel değişim zaman alır. Ama en önemlisi 
üzerinde sürekli çalışmayı gerektirir. Böyle bir çalışma olmadan 
keman sanatçısı olmayı da, mühendis olmayı da, bilim adamı 
olmayı da asla bekleyemezsiniz. Sistemsel değişimin lideri ol-
mak da farklı değildir. Üzerinde çalışabilmeniz için araçlar ve 
yöntemler gereklidir. Ama daha önemlisi, en etkin araçların çift 
amaçlı olduğunu anlayabilmektir. Bu araçlar hem karmaşık so-
runları çözmeye yarar, hem de zamanla onları kullanan kişilerin 
gelişerek bu tür sorunların çözümünde ustalaşmalarını sağlar. 

Bu kitapta sunulan uygulama ortamlarının çeşitliliğini de tak-
dir ediyorum. İş yaşamından, okullardan, çeşitli büyüklükteki 
kurumlardan liderlik öykülerini içeriyor. Organizasyonel öğren-
menin kökleri iş dünyasında yer alırken, benim projelerim son 
yıllarda artan bir şekilde sivil toplum ve hükümet kurumlarını, 
eğitim ve iş dünyasını ve tüm bu sektörlerarası ortak çalışmaları 
içeriyor. Bu temel araçların ve fikirlerin her türlü kurumda eşit 
şekilde yararlı olduğunu artık tereddütsüz bir şekilde söyleyebi-
liriz diye düşünüyorum. 

Aşağıdaki örnek olaylar, bu işin gerçekleşmesini sağlayan çe-
şitli liderlik şekillerini de gösteriyor. “Üst yönetimden” (bir yö-
netim kurulu başkanı ve bir genel müdür), “operasyonel yöne-
timden” (bir lise müdürü) ve “öğrenen organizasyon uygulama 
takımlarının içinden” gelen liderlik hikâyeleri var. Bu da, ger-
çek sistemsel değişimi başlatmak ve sürdürülebilir kılmak için 
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ihtiyaç duyulan liderliğin pek çok farklı yerden gelebileceğine 
ilişkin önemli bir derstir. Çoğu zaman insanlar, “Patron/yöne-
tici yönlendirmezse hiçbir şey yapamayız” duygusuyla oturup 
bekler. Oysa yalıtılmış bir şekilde liderlik eden patron/yöneti-
ciler asla özümsenmiş ve sürdürülebilir değişimler yaratamaz-
lar. İnsanlar sadece yeni “değişim programı” karşısında selam 
durur ama hedeflenen değişimler işin gündelik gerçekliğinin 
içine nüfuz edemez. Bunun gerçekleşebilmesi için ilk kademe 
yöneticilerin liderliğine ihtiyaç vardır. Organizasyonun değişik 
bölümlerinden birbiriyle ilişkisi olmayan liderleri birbirine bağ-
layacak kurum içi “ilişki ağı liderlerinin” önderliği gerekir. Ve 
er ya da geç, öğrenmenin sürmesini sağlayacak uygun ortamı 
şekillendirmek üzere “üst yönetimden” birinin liderliğine gerek 
duyulur. Kısacası, çeşitli görev ve pozisyonlarda yer alan ancak 
kendi yapabileceklerine ve diğerleriyle işbirliği yapmaya içten-
likle adanmış liderlere gereksiniminiz vardır. Bu kitaptaki örnek 
olaylar, benim deneyimime göre, gerçek öğrenen organizasyon-
ları tanımlayan sağlıklı “liderlik ekolojilerini” çok güzel bir şekil-
de belirtiyor. 

Gördüğünüz gibi bu kitapla ilgili gerçek bir heyecan duyu-
yorum. Yıllar içinde Türkiye’deki kurumlar ve liderlik gerçeği 
konusunda biraz bilgi sahibi oldum. Modern Türkiye’yi, yani 
pek çok anlamda bir kavşakta yaşayan ülkeyi oluşturan o ha-
rika kültürler ve gelenekler örgüsünün değerinin farkındayım. 
İnanmaya başladım ki Türkiye gibi ülkeler, organizasyonel öğ-
renme ve sistemsel değişim alanlarının gelişimine benzersiz bir 
katkı sunacaklardır. 

Çünkü bu araçların ve prensiplerin, sadece birbirinden fark-
lı kurumsal ortamlarda değil, birbirinden farklı kültürler bağ-
lamında da işe yarayabildiğini ve aslında kültürleri aşıp bizleri 
sadece Türk, Çinli veya Amerikalı olarak değil de insan olarak 
gerçekten önemsediklerimiz etrafında birleştirebildiğini göstere-
ceklerdir.

Evrim ve Yavuz bu kitabın başlığıyla bizlere özel bir armağan 
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veriyorlar: Alan-Derin Bir Nefes. Durmak, düşünmek ve en derin 
arzularımızı sorgulamak için hepimizin alana ihtiyacı var. Oysa 
ne acıdır ki, bugün bizleri bireyler, kurumlar ve toplumlar olarak 
ihtiyaç duyduğumuz bu alanın eksikliğinden daha fazla sınır-
landıran bir sorun yok. Buradaki öykülerin onları okuyan birçok 
kişiye durma ve bir nefes alma yönünde esin kaynağı olmasını 
tüm içtenliğimle umuyorum. Böyle yaptığınız takdirde farkına 
varacaksınız ki sessizlik sesin yokluğu demek değildir. Bir şeyin 
varlığıdır. Hepimize nefes alma şansı tanıyabilecek bir gelecek 
de işte o şeyde saklı… 

22 Eylül 2015 
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AD 2

Doğan Cüceloğlu’nun 
Önsözü

Bu kitap, ‘bilen insan’ olmaktan, ‘öğrenen insan’ olmaya nasıl 
geçilir, konusunu ele alıyor. Birey olarak ailede, okulda, şirkette 
bilenden öğrenene geçiş ‘niçin’ önemli, ‘nasıl’ yapılır? Konunun 
5N1K’sı bu kitapta anlatılmış.

Benim hayatımda bilenden öğrenene geçiş niçin önem kazan-
dı, bir anımı paylaşarak anlatmak istiyorum. Televizyon progra-
mında ailede iletişimin önemi üstüne konuşmamı dinleyen biri 
karısına, “Ne dinliyorsun bu adamı? Kapat ya da kanal değiş-
tir!” demiş. Benim konuşmalarımı anlamlı bulan ve dinlemekten 
zevk alan kadın, kocasına olumsuz tavrının nedeni sormuş. “Bu 
adam boşanmış biri; ailede iletişim konusunu o kadar biliyordu, 
peki neden kendi evliliğini kurtaramadı?” cevabını almış.

Önemli bir gözlem ve yerinde bir soru. Bu sorunun yanıtı-
nı, benim hayatımı konu edinen bir kitapta (söyleşi) veriyorum. 
(Damdan Düşen Psikolog, Canan Dila, Remzi Kitabevi, 2015.) Ben 
evliliğimi devam ettiremedim ve ailem parçalandı çünkü ben 
‘bilen insan’ idim. Ailem parçalandıktan, çocuklarımdan dört yıl 
ayrı kaldıktan sonra ‘bilen insan’ olmanın ne kadar yetersiz ve 
tehlikeli olduğunun nihayet farkına vardım. Ve uzun süren bir 
şaşkınlık ve arayıştan sonra yavaş yavaş ‘öğrenen insan’ olma-
ya başladım. Öğrenen insan olarak gelişmeye başladıkça öğren-
diklerimi kitaplarımla, seminer ve konferanslarımla, televizyon 






