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BAŞARISIZLIK 
KABUL EDİLDİĞİNDE 

DEĞER KATAR

ARİSTO’DAN GÜNÜMÜZE 
MANİDAR BİR MESAJ

Aristo’ya, “En iyi dostun kim?” 
diye sormuşlar. Kendisi en iyi 

dostunun terzisi olduğunu söyle-
miş.  Dostları, “Nasıl olur? Uzun 
yıllardır birlikte olduğun, felsefe 
yaptığın dostların var, birlikte 
doğup büyüdüğün yakın akraba-
ların var, kardeşlerin var; onların 
arasından neden terzini seçtin?” 
diye sorduklarında Aristo’nun 
yanıtı nettir:

“Onlar beni hala ilk tanıdıkları 
ve verdikleri kanaatle yorumlu-
yorlar, beni bir yere koydular ve 
benim için ne düşündüklerine 
karar verdiler, tekrar ölçmüyorlar. 
Oysa terzim bana dikeceği her yeni 
giyside ölçülerimi tekrar alarak, 
beni her seferinde bir kez daha, 
yeni baştan değerlendiriyor. “

NEDEN HER FABRİKANIN PAT-
RONU HULUSİ KENTMEN GİBİ 
OLAMAZ?

‘’ Üzülmeyin, kaybettiğiniz her şey 
başka bir biçimde geri dönecek-
tir.’’ - Mevlana Celaleddin Rumi 

Gazeteci yazar Çetin Altan, 
1997’de yazdığı bir yazıda, Türki-

yeli yöneticilerin yazı, çizi, sanat 
ve bilim insanlarından nefret et-
tiğini söyler. ‘’Özellikle yazarların 
hayatını ezip yok etmek üstüne 
demir ökçeli özel barbarizm 
botlarıyla gelmişlerdi dünyaya.’’ 
diyerek, bir gün bir ‘’Lanetliler 
Bahçesi’’ kurulacağını söyler.

Acaba ‘’Markaların Lanetliler Bah-
çesi’’ kurulsa nasıl olur? Bu bahçe-
nin müdavimleri kimler olurdu?

Klaus Werner ve Hans Weiss’in 
araştırmaları Markaların Kara 
Kitabı’nda özellikle gençlerin 
rağbet gösterdiği markaların 
sicilini gözler önüne seriyor. 
Doğayı tahrip, çocuk emeğinin 
sömürülmesi, hayvanların telef 
edilmesi, yağmur ormanlarının 
yok edilmesi, faşist rejimlere 
destek, insan hakları ihlalleri 
bu markaların dev logolarının 
arkasındaki gizli gerçekler. 
Pek çok marka iç savaşların, 
uluslararası savaşların ve insan 
hakları ihlallerinin finansörleri 
durumundayken, tepkiler daha 
çok doğaya ve hayvanlara zarar 
verilmesi durumunda gündeme 
geliyor. Hemen her markanın 
sicilinde işçilerin sömürülmesi, 
cinsel ve ırkçı saldırı yer alır-
ken, ilaç ve yiyecek sektöründe 

zehirli bitkilerin kullanıldığı, 
otomotiv ve petrol sanayisinde 
silahlanmaya ve diktatörlere 
destek verildiğini görüyoruz. 
Adidas cinsel taciz; Bayer etik 
olmayan ilaç testlerinin fi-
nansmanı; BP petrol iç sava-
şın finanse edilmesi ve askeri 
rejimlerle işbirliği gibi suçlarla 
yan yana anılıyor.

Bu arada markaların üretici ve 
tüketicileri sömürmesiyle ilgili 
olarak yapılan en son ve ilginç 
çalışmalardan biri de Naomi 
Klein tarafından hazırlandı. “No 
Logo” isimli kitabında verilmek 
istenen mesaj kısaca şöyledir: 
‘’Büyük markalar hata yapar.’’ 

Batılı markaların Batı’da üretil-
diği günler geride kaldı. Ülkeler 
ve tüketici grupları şirketlerin 
sosyal sorumlulukla hareket 
edip etmediklerine, bu malların 
hangi koşullar altında üretildi-
ğine, çevre üzerinde etkisinin 
olup olmadığına bakıyorlar. 
Dünyaca ünlü Wired dergisi, 
Mart 2011 sayısının kapağında 
‘’90 milyon iPhone, 1 milyon işçi 
ve 17 intihar’’ başlığını kullan-
mıştı. İntihara konu olan şirket 
Foxconn (Hon Hai Precision 
Industry)’du.
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Merkezi Tayvan’da bulunan ve 
elektronik imalat hizmetleri 
sektöründe faaliyet gösteren çok 
uluslu bir şirket olan Foxconn, 
dünyanın en büyük elektronik 
imalar hizmetleri sağlayıcısı ve 
Çin’in en büyük ihracatçıların-
dan. Müşterileri arasında Ame-
rika, Avrupa ve Japonya’dan çok 
büyük ölçekli elektronik ve bilgi 
şirketleri var. Şirketin ürettiği ve 
halk arasında en bilinen cihazlar 
iPad, iPhone, Kindle, PlayStation 
3 ve Xbox 360.

Foxconn tartışmalarla gündeme 
gelen bir şirket. Bunlardan en 
çok gündemde kalanı, Çin’deki 
en büyük özel sektör işvereni 
olarak fabrika çalışanlarını nasıl 
yönettikleriyle ilgili olanıydı. Bu 
haberlerin artması üzerine Apple, 
ABD Adil Emek Derneği’ne (FLA) 
başvurarak kendisi için üretimde 
bulunan Foxconn adlı şirketin 
çalışma koşullarına dair bir 

inceleme yapmasını istedi. Daha 
önce de Foxconn’daki uzun ça-
lışma saatleri ve işyeri güvenlik 
koşullarındaki yetersizlik haber 
konusu olmuştu. FLA çalışma sa-
atlerinin azaltılması, ücretlerin 
korunması ve çalışanların temsil 
olanaklarının geliştirilmesini 
güvence altına alan anlaşmala-
ra varıldığını duyurdu. Bir ABD 
şirketinin yurtdışındaki işleyişi 
konu alan en geniş kapsamlı 
incelemelerden biriydi bu. Elde 
edilen bulgular işçilerin haftada 
60 saatten fazla çalıştığını ve 
düzenlemelere aykırı bir şekilde 
bazen hiç ara vermeden haftanın 
yedi günü çalıştıklarını ortaya 
koyuyordu. Apple, FLA raporla-
rındaki önerileri, bütünüyle kabul 
ettiğini, açıkladı. ‘’İmalat şirket-
lerinde çıtanın yükseltilmesini 
ve yaşam koşullarının iyileşti-
rilmelerine yönelik FLA hedef-
lerini paylaşıyoruz,’’ denildi. 
Kötü çalışma koşullarına ilişkin 

bulgular Apple CEO’su
Tim Cook’ un Foxconn’ u ziyare-
ti sırasında ortaya çıkmıştı. 
 Tim Cook bugün, çevreci giri-
şimleri yüzünden şirketin karlı-
lığından endişe eden hissedar-
larıyla mücadele ediyor. ‘’Daha 
iyi bir dünya bırakmak istiyoruz,’’ 
diyen Cook, Apple’ın sadece para 
kazanmak için iş yapmadığını be-
lirterek, ‘’Bunu bekleyenler var-
sa hisselerini satmalarını tavsiye 
ederim,’’ diyor. Ayrıca iPhone ve 
iPad üretimlerinin yapıldığı 
Çin’ deki Foxconn tesislerin-
deki koşulların iyileştirilmesi 
amacıyla harekete geçirildiği-
ne de dikkat çekiyor.

 Markaların değerini ve itibarını 
azaltan erozyonlar bazen ses-
siz sedasız başlar. Dramatik bir 
çöküşün, kamuoyunun gözlerinin 
önünde olması kadar şanssız bir 
durum olamaz. Enron’da yaşa-
nanları kim unutabilir? 

Starbucks’ın CEO’su Howard 
Schultz, bir şirketi kurduktan 
sonra görevinden ayrılan ve şir-
keti kurtarmak için geri dönen 
tek kişinin yalnızca Steve Jobs 
olmadığını göstermiştir. 
Schultz, Starbucks’taki görevini 
2000’de bıraktı. Yokluğunda 
Starbucks önce başarılı oldu. 
Bazı şehirlerde Starbucks’ın 
trafik ışıklarına oranı ikiye 
bir oldu. Everest’in tepesinde 
Starbucks kahvesi yapan insan-
ların fotoğrafları çıktı. 2007’de 
Bahamalar, Brezilya ve Bahreyn 
dâhil pek çok ülkede toplam 

15 bin şubesi olmuştu. Ancak 
bir süre sonra işler değişti ve 
büyüme yavaşladı. Müşteri 
trafiği ilk kez azaldı, müşteriler 
markayla bir aşk-nefret ilişkisi 
kurmaya başladılar. Ürünlere 
bağımlıydılar, ama fiyatları çok 
saçma geliyordu. Starbucks’ın 
genel merkezinin çok yakınında 
bir yerde ‘’Dört dolar ödemek 
aptalca,’’ diyen bir reklam 
panosu vardı. Derin bir dur-
gunluğun şirketi sarsmasının 
ardından, Schultz 2008’de CEO 
olarak dizginleri ele aldı. İşe 
başladığında ilk söyleşisini ver-

diği Harvard Business Rewiew’a 
şunları söylemişti:

‘’Öncelikle şirket çalışanları ola-
rak işe, yaptığımız hataları kabul 
ederek başladık.’’

Bu kabul Starbucks için bir 
dönüm noktasıydı. Takım ruhunu 
ve organizasyon içi değerle-
ri yeniden oluşturan Schultz, 
vakit kaybetmeden kar etmeyen 
durumdaki 800 şubeyi kapattı 
ve dört bin kişiyi işten çıkardı. 
Yeniden yapılanmanın ardından 
Starbucks’ı düzlüğe çıkardı.

Microsoft, IBM ve Apple yıllar 
boyunca yazılımların gelişti-
rilmesi ve korunması yolunda 
yoğun çaba sarf ettiler. Belki de 
bu nedenle yazılımlar her zaman 
somut bir entelektüel ürün ola-
rak kabul edildi. Fakat 1990’ların 
başına gelindiğinde, Helsinki 
Üniversitesi’nde 21 yaşında kendi 
halinde bir öğrenci olan Linus 
Torvalds’ı birden bire sahneye 
çıkmış halde görüverdik. Tor-
valds’ın bilgisayarına işletim 
sistemi alacak kadar parası 
yoktu. Ama gururlu ve azimliydi. 
Bunun üzerine kendi sistemini 
kurmaya karar verdi. Bu genç 
adam Linux’u yaratırken sayısız 
kuralı da yıktı. Hiç kimseden izin 
almadı, sistemin uygulanabilir 
olup olmadığını test etmek için 
hiç kimseye akıl danışmadı, bir 
pazarlama faaliyetinde bulunma-
dı ya da bu işten para kazanmayı 
planlamadı. Zaten temel yıkıcıla-
rın en iyileri her zaman yeni bir 
işe girişirken, para kazanmayı 
hiç düşünmemiş olanlardır. 

Nevi şahsına münhasır bir bakış 
açısına sahip oldukları için çok 
büyük amaçlara hizmet etmeyi 
akıllarına koymuşlardır. Torvalds, 
tüm dünya için havalı bir işletim 
sistemi kurmak istiyordu. Bu sis-
temin bedava olmasını istiyordu 
ve sistemin geliştirilmesi için çok 
büyük bir yardıma ihtiyacı vardı. 
Bu nedenle ‘’açık büfe’’ diye tabir 
edilen bir yazılım hazırlayarak, 
bunu tüm dünyaya bedava sundu. 
Böylelikle yazılım onu geliştir-
mek isteyen binlerce programcı 
tarafından daha ileri bir seviyeye 
getirilebildi.

Tovalds’a karşı çıkanlar da yok 
değildi. Rekabetçi bir işletim 
sistemi düşüncesine sahip bir 
Profesör, Torvalds’a planının bir 
‘’hata’’ olduğunu ve eğer kendi 
sınıfında olsaydı, ‘’böyle bir tasa-
rım için yüksek bir not almayaca-
ğını,’’ söyledi. Tabii ki Torvalds’ın 
bu sözler karşısında boş durması 
beklenemezdi. Profesöre e-pos-
tayla şöyle bir yanıt yolladı:

‘’Sorun değil. Einstein da ma-
tematik ve fizikten zayıf notlar 
alıyordu.’’

Linux gelinen şu aşamada Tor-
valds’ın çılgın hayallerinin çok 
ötesine geçti. 2000’lerin başında 
işletim sistemini dünya çapında 
kullanan insan sayısı 15 milyonu 
geçmişti. Binlerce bağımsız kul-
lanıcı sistemi daha da geliştir-
mek için çalışıyor. Hatalar, anında 
kullanıcılar tarafından belirlenip 
rapor ediliyor ve birçok kişinin 
katkısıyla düzeltiliyor. Linux’un 
bu başarısı karşısında büyük 
yazılım şirketleri yan ürün olarak 
‘’açık büfe’’ yazılımlar çıkarmaya 
başladılar. Fakat Linux güçlen-
meye devam etti ve büyük rakip 
firmalar onunla savaşmaktansa 
ona katılmaya razı oldular.

Linux’un yaptığı bu program-
lama devrimi, en iyi yazılımın 
yalnız sahibine ait olacağı ve 
tek bir şirket savını da çürüt-
müş oldu.




