
DUYGULAR BULAŞIDIR: 

‘’ İlkel adam kaplanla karşılaşınca ‘kaplanın kaç dişi vardır?’ diye sormadı.  

 ‘Beni yiyecek mi?’ diye sordu.      

John Medina (Moleküler Bilimci) 

 

Günümüz şirketleri için başarılı sonuçları garanti etmenin yolu artık iyi ürün ve/veya iyi 

hizmet üretmenin çok ötesine geçmiştir. Akıllıca uygulanan pazarlama faaliyetleri ile ürün dışı 

birçok alana yatırım yaptıklarını anlatıp müşterileri ile duygudaşlık kurmaya çalışmaktadırlar. 

Antarktika’da foklara yardımdan, çektikleri film’lerde hiçbir hayvana zarar vermediklerine 

kadar birçok sosyal mesajı verme çabasında olan firmalar konu çalışanları olunca nedense 

kaşları çatılmaktadır. Geleneksel liderlik anlayışında ki insanları materyal yığınları içinde birer 

makine parçası gören anlayışın çoktan son kullanma tarihi doldu. Artan rekabet, azalan kar 

oranlarının baskısı altındaki firmalar rakiplerin her gün yaptığı taktik hareketleri cevaplamak 

için firmalar nefes alan her canlının yaratıcılığına daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bu durum 

büyük bir dönüşümü; yeni dönem liderlik ve yönetim anlayışını gerekli kılıyor. Yeni dönem 

liderlik insanı daha çok anlamaya ve olabileceklerinin en iyisi olmak için güçlendirmeye dayalı 

bir anlayışın organizasyonların her kademesine bıkmadan enjekte edilmesini gerekli kılıyor. 

Bu yeni dönemin gereklerini yerine getirme çabası içinde olan öncü firma ve yöneticileri bir 

yana bırakırsak bugün iş dünyamızın büyük bir bölümü bu anlayışın önemini hala anlamamış 

görünüyor. Konforuna düşkün ve eline yaptığı işin emeği hiç bulaşmamış yöneticiler 

boyunlarındaki kravatları çözerek değişim diye sunarken, diğer yandan beyinlerde ki 

prangalar hala yerli yerinde duruyor. Yüzündeki sahte tebessümle, sözüm ona ekip 

kaynaştırma toplantıları ile yeni sisteme reverans yapan bu anlayış içten içe hala 

organizasyona saldıkları toksik gazlarla sera gazı etkisi yapmaya devam ediyorlar. Bu 

konunun önemini tüm girişimcilerin dikkatine şöyle sunmak isterim  ; 

‘’ Eğer korku kültürü şirketinize hakim olmuşsa, eğer asarım keserim tarzı liderlik anlayışı size 

en sempatik yöntem geliyorsa, eğer sinsi ve kifayetsiz muhteris yöneticiler şirketlerinizi ele 

geçirmiş elinizdeki ümit vaat eden yetenekleri bastırarak hayatından bezdiriyor ve siz buna 

göz yumuyorsanız, en önemlisi her düzeyde mesai arkadaşınız potansiyellerinin en üstünü 

vermek için her gün iş yerinize coşkuyla gelmiyorsa vay halinize. Yatırım yapıyorum diye; 

paranızı kasanızdan alıp, şirkete getirip ortaya yere bırakıp ve sırtınızı dönüp gidiyorsunuz 

demektir.’’  



Bugün küçük ya da büyük her düzeyde firmada rekabetçi olmak için gerekli olan şey tüm 

kaynakların en etkin biçimde kullanılmasıdır. Tüm girdilerin bir sayısal kapasitesi vardır. İnsan 

bunun tek istisnasıdır. İnsan unsuru iyi motive edilirse kapasitesinin çok üstünde bir geri 

dönüşü size verebilir. Ama daha önemlisi iyi bir takım oyunu ile yaratılan sinerjik ortamda 

ekip üyeleri bireysel toplamının çok üzerinde bir performans ile sizi hayal etmediğiniz 

noktalara da taşıyabilirler. Ancak bu yukarıda bahsettiğim yeni dönem liderlik anlayışı ve 

olumlu duyguların organizasyon da çoğaltılması ile mümkündür. Güven, sadakat, çabanıza 

ortak olma, aidiyet, adanmışlık, organizasyonun parçası olmaktan duyulan gurur, korku, 

sinme vs bir çok duygu işyerinde yaşanabilir.Yaşanılan duygular içinde korku ve tehdit’in 

işyerinde sebep olduğu sonuçlar bakımından özel bir yeri vardır. 

Korku, bize atalarımızdan kalan en değerli mirastır. Beyin için balta girmemiş bir orman ile 

Newyork metro’su arasında fark olmadığı gibi Maslak’ta çok katlı bir plaza arasında da fark 

yoktur. Her yerde ve her durumda en öncelikli görevi bizleri hayatta tutmaktır. Konu hayatta 

kalma olunca diğer işlevleri geçici olarak askıya alan beyin tüm enerjisini bizi içinde 

bulunduğumuz tehlikeliden kurtarmaya ayırır. Tehlike ya da tehdit varsa kusura bakma der 

ve tüm devreler o tehlikeye odaklanır. Ama konu iş hayatında korku, korkutma ve/veya 

tehdit altında olursa işte orada durum biraz farlılaşır. Korku’nu egemen olduğu toplumlar 

veya organizasyonlarda görünürde işler yolunda gibi görülebilir. Ancak korkutarak 

organizasyon üzerinde kuracağınız baskınının bir bumerang gibi sizi vuracağından emin 

olabilirsiniz. Belki de vuruyordur; müşteri şikâyetlerinde artış, artmayan bir önceki yıl 

satışları, eleman giriş- çıkış oranındaki artış, bölümler arası kronikleşen iletişim sorunları, 

düşen bireysel performanslar, başarılı pazarlama çalışmalarında ki geri dönüşün düşük 

çıkması, çok iyi olduğunu düşündüğünüz bir ürün ya da hizmetin gerektiği kadar pazar da 

tutunamaması, şirkette ki fısıltı gazetesinin baskı adedinde kayda değer artış.  Ne dersiniz? 

İş yaşantısında karşılaşılan her tehlike tabi ki ölümle sonuçlanmaz ama tepki aynıdır. Korku ve 

tehdit’in en basit gösterim biçimi ‘’dışarıda bir sürü işsiz var’’ şeklinde olanıdır. Ama inanın 

her iş’i de diğerlerinden iyi yapan bir ya da birkaç kişi vardır. Belki oda size çalışıyordur. 

Korkan insandan dâhiyane fikirler beklemek tabiatına aykırıdır. İşini kaybetmeme için ölü 

taklidi yapma, sorunlara karşı neme lazımcılık en önemli tepki biçimleridir. Ama daha 

önemlisi başta yaratıcılık olmak üzere adanmışlığı ve sizin için yapılacak ekstra fedakârlığı 

öldürür. Bu içeride kalmak için bulunan çözüm iken, diğer bir seçenekte ilk fırsatta ayrılıştır. 



Her iki durum da organizasyon için büyük kayıptır. Bugün bu kolaycı yöntem hemen her 

düzeyde hoyratça kullanılmaktadır. İnsan kaynakları yöneticileri daha dün aldıkları 

yöneticinin ortada boş gözlerle gezdiğini görünce, biz nerede yanlış yaptık diye kendilerine 

sorarlar. Cevap basit korkuyorlar. Yanlış yorum yapmaktan, başarısız olmaktan ya da üstleri 

ile çelişmekten korkuyorlar ve/veya en önemlisi işlerini kaybetmekten korkuyor olabilirler. 

Steven Spielberg’in Word War Z (Dünya Savaşı Z) diye bir filmi vardır. İnsanlar bir anda 

zombi’ye döner. Zombi’lerin tepkisini çekmemek için çok sessiz olmanız gerekir. En ufak ses 

zombi’lerin size saldırmasına sebep olur. Bugün plazalara hâkim olan sessizliğin temelinde de 

bu durum vardır. Bu sistem de önce sisteme giren birey kısırlaştırılır. Sonra sistem sıkışınca 

fikri sorulur. Sonra fikir çıkmayınca yönetim şikâyet eder. Bu filmin iş hayatı versiyonu çekilse 

herhalde ismi  Plaza’daki zombi olurdu. Ya bunun tam zıttı olan mutluluk ve güven duygusu 

ne katar hayata… Mutlu bireyler kuşatılma hissi yaşamadığı için savunma yerine; çabanıza 

sahip çıkma ve onu yüceltme hissi daha yüksektir. Sizin çabanıza daha şevkle ve tüm 

performansları ile katılamaya daha istekli olurlar. Mutluluk ve güven hissi yönetim çarklarını 

yağlar, karşıtlık hissini azaltır, empati gücünü yükseltir, gerilimi düşürür ve en önemlisi 

özeleştiri yapmaya teşvik ederken, eleştirilerin de daha yapıcı olmasına sebep olur. Bu 

nedenle sadece HIV, kızamık ya da suçiçeği gibi hastalıklar bulaşıcı değildir. Duygular da 

bulaşıcıdır. Kusura bakmayın kimyası gereği en kolay bulaşanda en yıkıcı olanda korku ve 

tehdittir. Ama kötü yönetimin en kaba yönü korku ve tehdit iken sınırları bunu çoktan 

aşmıştır. Bence statünün yarattığı konforun çalışanlar aleyhine sürekli ve göze batan 

biçimde kullanılması en az korku ve tehdit kadar tehlikelidir. Ustalığını ve enerjisini sisteme 

yol göstermede kullanma yerine kişisel konforunu sadece eleştiri yapmak için bozan yönetim 

anlayışı ile ne kadar rekabetçi olunabilir takdiri size bırakıyorum. 

Sıradan bir örnek; 

Büyük bir tıbbi malzeme satıcısı firmanın yurt içi satışlar müdürü yeni kurulmakta olan 

hastaneye yüklü bir miktarda ürün satmak üzeredir. Teklif veren firmalar elemelerden sonra 

2 ‘ye düşmüş ve o gün saat 15.00’de kendi firmaları, saat 17.00’de rakip firma son 

görüşmelerini yapacaktır. Alıcı nihai kararını bu görüşme sonucuna göre verecektir. Bölüm 

satış müdürü Ufuk ve 4 ürün müdürü sabah erkenden buluşup güzel bir kahvaltı yaptılar. 

Esprili küçük konuşma seansından sonra saat 9.30’da son toplantı stratejilerini gözden 



geçirmek üzere anlaşarak ayrıldılar. Saat 9:30 tüm ekip hazır ve bölüm direktörü Burak bey’in 

toplantıya katılımı beklenmektedir. 

Saat 9:30 Burak Bey ofis’te yok. Saat 10:00 yok. Telefonu kapalı ve cevap vermiyor. Saat 

11:30 Direktör Burak Bey ofise giriyor. Ufuk bey ve arkadaşları direktörün ofise girişini 

bulundukları camlı bölümden görüyorlar. Son derece gergin ve neşesiz!! Doğal olarak 

toplantı odasına gelip bir merhaba bekliyorlar ancak nafile. Ufuk bey ve arkadaşları 

birbirlerine bakıyor. Ancak o anki duyguları kızgınlık,  hayal kırıklığı ve umursamazlık 

arasında gidip geliyor. Bu arada bölüm direktörü odasında 2 adet yüksek sesli telefon 

görüşmesi yapıyor. Hemen akabinde toplantı odasının telefonu çalıyor! Dâhili hat iç satışlar 

direktörü Burak bey’e ait. Telefonu Ufuk Bey açıyor ve buyurun Burak Bey diyor. Burak Bey 

soğuk ve tekdüze bir ses tonu ile Ufuk bey’e;   

—Seni 1 saat sonra odama bekliyorum diyor.  

—Ufuk bey, efendim ben müsaitim hemen gelebilirim diyor 

—Burak Bey’’yüksek sesle’’; Ufuk anlamadın herhalde ben sana müsaitsen gel demiyorum. 1 

saat sonra bekliyorum diyor. Allah Allah deyip telefonu Ufuk beyin yüzüne kapatıyor. 

NOT: Hikâyedeki tüm karakterler ve isimleri hayal ürünüdür. 

Bu ve buna benzer diyaloglara hepimiz şahit olmuşuzdur.  Kapatılan telefondan sonra Ufuk 

Bey için günün kalan bölümü tam bir kâbusa dönmüştür. Şimdi ne yapması gerekiyor. Ortada 

büyük bir belirsizlik ve üst’ü de olsa gösterilen çabaya bir saygısızlık var. Oysa beyin 

belirsizlik yerine netlikten hoşlanır. Artık Ufuk bey için saat 15.00’deki toplantıya ayıracağı 

bilişsel çaba yerine duyguların ağır bastığı bir Nörokimyasal Kokteyl beyninin içini 

kaplayacaktır. Şimdi Ufuk Bey maruz kaldığı nörokimyasal kokteyl ile olumlu duygular 

yaşadığını düşünmek mümkün mü? Tabi ki hayır! Peki, Burak Bey bu yaptığı hareketin 

sonuçlarının sorumluluğunu hissediyor mu? Hayır! O böyle bir belirsizliği yaratma hakkı 

olduğunu düşünüyor. Beynimizin sinir hücreleri olan Nöron(Neuron)’lar tüm bağlantılarını 

ürettikleri kimyasal reaksiyonlarla gerçekleştirir. Bu kimyasal tepkimeler çeşitli hormonlar 

üreterek ruh halimiz ve davranışlarımızda değişiklere neden olur. Bunların bir kısmı bize 

yaptığımız iş için ekstra güç verirken, bazıları da rasyonel süreçleri sekteye uğratarak 

duygusal ve negatif tepkilere neden olur.   Nöron’lar arasındaki bağlantı gerçekleşirken 



sinyallerin iletişimi belli bir oranda elektriksel akıma da ihtiyaç duyar. Çalışma prensipleri çok 

benziyor gibi görünse de insan beyni ne makinedir nede bir bilgisayardır. İnsan insandır ve 

tepkileri de kendine özeldir. Ayrıca insan rasyonel bir varlıktır tezine de çok güvenmemek 

gerekir. Verilerin çok bol olduğu ve bu nedenle rasyonel karar verileceğini varsaydığımız 

finans ve mali yatırımlar konusunda da insanlar duygularına yenik düşüp beklenenin tersine 

karar verebilmektedir. 

Korku ve tehdit ikliminin oluşması değişik uygulamalar şeklinde olabilmektedir. Ve artık 

bunun ortak bir ismi vardır. Yeni dönem liderler için bu kavramın kapsamının net olarak 

anlaşılması hayatidir. 

Kısaca Mobbing.. 

         ‘’İnanın iş yaşamında öyle ast üst ilişkilerine rastlıyoruz ki Mobbing  (sözel veya fiziksel 

anlamda çalışanlara taciz ve/veya şiddet) uygulamalarının sınırlarını zorlamaktadırlar. Bu 

kavram işyerinde kadına sözlü veya fiziksel taciz ile ünlenmişse de ancak bugün kapsamı çok 

genişlemiştir. Kavram hala iş yaşamında çok anlaşılamamıştır. Hele küçük ve orta boy 

işletmelerde çoğu üst düzey yöneticiler bu kavramı duyduklarında yeni bir akıllı telefon 

uygulaması sanmaktadırlar. Uluslararası firmalarda ya da ulusal ölçekte ki firmalarda yok 

farz etme, laf dokundurmaları, aşağılayıcı espriler yoluyla taciz en sık rastlanan mobbing 

uygulamaları olarak göze çarpmaktadır. Bu duruma maruz kalındığında göstereceğiniz tepki 

sizin kolayca uyumsuz olarak etiketlenmenize sebep olup ve genellikle de zorunlu ayrılıklara 

neden olabilmektedir. Hem bireysel hem de kurumsal olarak yıkıcı bir etki yaratmasına 

rağmen nedense bu konu hala şirket yönetim kurulları tarafından ya yeterince 

önemsenmemekte ya da bilinmemektedir.‘’ 

Daha önceki yazımız da beynin 3 bölgesinden bahsetmiştik. Hangi algı kaynağından gelirse 

gelsin tüm uyaranların ilk işlem merkezi beynin duygusal merkezidir. Ama temel olarak 

bilinmesi gereken duyguların merkezde olduğu bir olayda bilişsel ve rasyonel düşünce 

merkezi olan prefrontal  kortex’in  işlevinin sekteye uğradığıdır. Limbik sistem de işlem gören 

duygular – ki hafızamızda bu bölgededir- özellikle kötü geçmiş anılarımızın da tesiriyle hiç 

uygun olamayan irrasyonel sonuçlar üretebilir. 



Direktör Burak bey’in büyük bir satış öncesi yarattığı ortam İç satışlar Müdürü Ufuk bey’in 

bütün dengesini alt üst etmiştir. Kendisi ve çalıştığı arkadaşlarıyla olumlu ve verimli bir prova 

ortamı yaratmışken, Burak bey tabir caizse her şeyi alt üst etmiştir. Bundan sonra artık her 

şey tesadüflere ve Ufuk Bey’in olgunluğuna bağlıdır. Ama bu meselede asıl güvenmemiz 

gereken statüsü gereği Burak Bey’in yönetim olgunluğu olmalıydı. Burak Bey belki işi ile ilgili 

teknik yetkinliğe sahiptir ancak algısal okuryazarlık dediğimiz 21.yy temel liderlik özelliğinin 

çok uzağındadır. Beyin ve çalışma prensiplerine hiç hâkim değildir. Eğer biraz anlasaydı 

yaptığı bu harekete hiç cüret etmezdi.  

Artık her düzeyde yönetim birimi için anlaşılması gereken şey; iş yerleri veya çalışma 

ortamları içinizdeki duygusal çöplüğün kıyılara vurduğu yerler değildir. 

Sorunları olan ve bunun farkında olan herkes için eğitim programları vardır. Sinirliler için öfke 

kontrolünden streslere baş edemeyenlere stres kontrol eğitimine kadar. Bu sorunlar hiç 

ortada yokken zaman içinde gelişebilir. Onun için şirket insan kaynakları bölümleri bu tip 

ölçme ve değerlendirme yapmayı en az yılsonu performans değerlendirmeleri gibi 

önemsemeli ve özenle yapmalıdır. 

 Türk tipi ataerkil aile yapısında yetişmiş yöneticiler eliyle korku iş yerlerin de 

meşrulaştırılmakta ve yeni nesil yöneticilere de paha biçilmez yöneticilik sırrı gibi miras 

bırakılmaktadır.  Oysa mutlu bireyler den oluşan organizasyonların daha yaratıcı olduğu artık 

tartışılmaz bir gerçektir.  

Çok duyarız ‘’ Abi birinin kellesini al, bak  bakalım hepsi mum gibi oluyor mu !!’’. Hemen 

söyleyeyim evet,  herkes mum gibi olur. Ama şirketiniz de İran gibi hatta Kuzey Kore gibi olur. 

Şirketinizin veya organizasyonunuzun Kuzey Kore gibi yönetilmesini istermisiniz? Kuzey Kore 

lideri Kim Jong-un gibi bir yöneticisinin olmasını kim ister? 

 Statünüzün kurbanı olup kendinizi komik duruma düşürmeyin. Kendinize yapılmasını 

istemediğiniz şeyleri başkalarına yapmayın. Konu bir insan ve hatta bu insan çalışma 

arkadaşınız ise onu eleştirmeye başlamadan iğneyi önce kendinize batırın. Bu arada hep 

yöneticileri eleştiriyor olmamız yadırganmamalıdır. Sonuçların sebeplerden bağımsız 

olmamasındandır. Bizce sonuçlara etki eden en önemli unsur insan ve onlarla kurulan 

ilişkinin biçimidir ve burada ki dominant unsur yönetimdir. Organizasyonlara ya da 



şirketlerde tabi ki giriş çıkışlar olacaktır. Bizim itirazımız sudan sebeplerle olanlar ile kasti 

olarak baskıya maruz kalınma sonucu olanlardır.  

Bu durumun değişmesi mümkündür. Bu konuda dünyada çok önemli çalışmalar 

yapılmaktadır.  Bireysel ve toplumsal tüm davranışlar incelenmekte ve sonuçları 

yayınlanmaktadır. Bunları inceleyebilirsiniz. Yeni gelişen teknolojiler özellikle fMRI( 

fonksiyonel manyetik rezonans) görüntüleme sistemleri ile yapılan taramalar hangi 

duyguların beyinde hangi değişikliklere sebep olduğuna dair detaylı raporlar verebilmektedir. 

Bu da Nörobilimin liderlik teorisi ve insan kaynakları uygulamaları üzerine her gün daha fazla 

katkıda bulunmasına neden olmaktadır.  

Bu konuda okuyucularımıza www.prismbrainmapping.com  sitesini incelemelerini tavsiye 

ederim. Beynin kendisine has işleyiş sistemi vardır. Bunun detaylı öğrenilmesi ve yönetim 

anlayışına adapte edilmesini, ben kıtalararası füze sistemine sahip olunmasından daha 

önemli görüyorum. 

Evet değerli okuyucular duygular bulaşıcıdır. Ama samimi olamayan sahte gülücüklerin ya da 

yerine uymayan ucuz fıkra anlatılan şirinlik seanslarının çok ötesinde derinlik istemektedir. 

Öğrenilmesi, geliştirilmesi ve etkin uygulanması hayatidir.  

Ustadan; ‘’We are not thinking machines. 

                   We are feeling machines that think’’Prof.Dr. Antonio Damasio,Nöropsikolog 

                  ‘’ Biz düşünen makineler değiliz, Biz düşünebilen duygusal makineleriz.’’ 

    

Faruk Saruhan 

http://www.prismbrainmapping.com/

