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Önsöz

Her hata yaptığınızda yöneticiniz hemen çıldırdığı için işyerinde hata yapmaktan korkuyorsunuz, değil mi? “Benden beklediğiniz işi yetiştirmem mümkün değil, problemimizi çözmemiz için farklı bir yol izlemeliyiz,’’ deme cesaretiniz yok.
Ekip içinde kendinizi iyi hissedip hissetmediğiniz veya tutku ve eğilimlerinize hitap eden başka bir görev yapmak isteyip
istemediğiniz size hiç sorulmadı.
Sizden sadece çalışmanız bekleniyor, değil mi?
Siz de böyle düşünüyorsanız endişelenmeniz gerekir. Aslında hepimizin endişelenmesi gerekir çünkü çalışanlarıyla ilgilenmeyen kurum yöneticileri her yerdedir. Böyle bir yönetim
şekli, insanları mutsuz eder. Bunun kötü bir durum olması
yetmezmiş gibi dahası da var: Bu yönetim şekli, ekonomimiz
hatta ülkemiz için çok tehlikelidir.
Hileli egzoz değerleriyle alakalı yaşanan Volkswagen Emisyon Skandalı olayı, sadece Almanya’nın en büyük işletmelerinden birini tehlikeye sokmakla kalmadı, “Made in Germany”
etiketinin adını da lekeledi. Skandalın sebebi, yöneticilerin karakter bozukluğu veya hile yapmaları değil, yanlış bir yönetim
kültürüydü. Yetkili mühendislerin, “Siz yukarıdakilerin bizden
9
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istediğini, biz yapamayız,’’ deme cesareti yoktu. Çalışanlar arasında dürüst ve yapıcı işbirliği, çalışma ortamındaysa tartışma
kültürü yoktu.
Buna benzer bir korku rejiminin, birçok Alman şirketinde
hâlâ var olması kötü haberdir. İyi haberse gitgide daha çok Alman şirketinin (ve bunların arasında Volkswagen de var) değişmesi gerektiğini anlamaya başlamasıdır. Şirketler, yönetim
şekillerini yeniden gözden geçirmeye başladı. Bu konuda dışarıdan yardım alıyor ve modern yönetim kültürünün nasıl işlediğini öğreniyorlar. Tam da bu noktada onlara yardım etmeye
çalışıyorum. Uzun yıllardan beri amacım, liderlerin ve kurumların, daha insani ve duygusal bir çalışma anlayışı edinmesidir.
Volkswagen’in başarısız olan eski CEO’su Martin Winterkorn, araba konusunda bir dâhiydi ve 500.000 çalışanlı bir
işletmeyi, uzun yıllar bir general gibi başarıyla yönetebildi. Yapılması gereken işler, zamanında yapılıyordu. Şirketteki tüm
çalışanlar, onun bilgisi dahilinde büyük hedefe götüren plana
uymak zorundaydı. Planıysa “dünyada bir numara olmak”tı.
Neden dünyada bir numara olmak istenir ki? Bugün bile
hâlâ çoğu yönetici, bunu kimseye anlatmak zorunda olmadığını, bunun zaten apaçık ortada olduğunu düşünür. Oysaki bu
düşünce tarzı, 1990’lı yıllara aittir.
Öte yandan böyle düşünen yöneticilerin davranışları, insani olmasa da çok verimliydi. Şirketleri ve şirketlerle birlikte
Alman ekonomisini dünyanın zirvesine taşıdılar ancak artık
zamanları doldu.
Şirketlerin globalleştiği, sürekli değişimin hâkim olduğu
ve dijitalleşmenin yaygınlaştığı bir dünyada insanları bu düşünce yapısıyla yönetmek, yalnızca fiyaskoyla sonuçlanacaktır.
Rekabet, gitgide keskinleşiyor. Rakipleriniz karşısında bugün
avantajlı gibi görünseniz bile yarın avantajınız yok olup gi10
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debiliyor, müşterilerin beklentileri günbegün artıyor. Gerekli
olduğu için Amerika pazarına ışık hızıyla çevre dostu bir dizel araç çıkarmak isteyen bir yönetici, çalışanlarını zorlayarak
şirketi zarara uğratabiliyor. Üst düzey yöneticilerin planları,
katı hiyerarşiler ve kontrol süreçleri; şirketlerin esnekliğini
yok ediyor. Mühendisler, şirket içinde korku altında çalışmak
zorunda bırakıldıklarında, kararlara karşı çıkmaya cesaret edemedikleri için üçkâğıda boyun eğmek zorunda kalıyorlar.
Belki biraz abartılı gelebilir ama benim fikrime göre Volkswagen gibi bir şirketi yönetecek kişinin, arabalardan çok fazla
anlamasına gerek yok. Buna karşın insani konularda ve ekip
çalışmaları hakkında bilgili olması şarttır. Modern bir lider, insanların duygularını anlamalı, ne hissettiklerini iyi bilmeli ve
empati kurabilmelidir. Çalışanlara ilham vermeli, onları ortak
bir hedefe doğru yönlendirmeli, onlarda tutku ve coşku uyandırabilmelidir. Ayrıca internet, WhatsApp, Twitter ve Facebook ile yetişmiş gençlerin kafasının nasıl çalıştığını anlamalıdır.
Neden mi? Çünkü gençler, geleceğin çalışanları ve müşterileridir! Ancak genç nesli anlayan kişiler, ileriye yönelik ürün ve
hizmet geliştirebilir.
Almanya’nın büyük bir mülteci krizi yaşadığı dönemin üstüne bir de Volkswagen krizi ortalığı sarstı. İki farklı olay gibi
gözükse de her ikisi de ülke için globalleşme anlamına geldiği
ve yöneticilerin nasıl tepki verecekleri sorusunu ortaya attığı
için aynı tartışmada ele alınabilir.
Şansölye Merkel, “Bunun üstesinden geleceğiz,” cümlesini
kurarken alternatif bir plan sunmadığı için eleştirilere maruz
kaldı. Oysaki ülkenin mülteci akınına uğraması sorununu
çözebilecek alternatif bir plan geliştirmesi mümkün değildi.
Verilen tepkilerden insanların, eskiden olduğu gibi hazır bir
planın olmasını beklediğini ve güya her şeyin nasıl yapılması gerektiğini bilen bir lider özlemi çektiğini sezinleyebiliyo11
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ruz. Buna karşın Merkel, modern bir lider gibi davranıyordu.
Dünyanın geri kalanıyla dost bir Almanya vizyonunu demir
gibi bir kararlılıkla savunuyor, vatandaşlarının ellerinden geleni yapacaklarına ve anlayışlı olacaklarına inanıyordu. Ülkenin
mülteci sorununa çözüm ancak ortak bir hedef doğrultusunda
diyalog kurularak bulunabilirdi.
Emir ve itaat, dünde kaldı. Geleceğe götürecek sihirli sözcükler, empati ve iletişimdir. Aynı durum siyasi anlamda olduğu kadar ticari anlamda da geçerlidir.
Şirketlerde uyandırılması gereken gerçek potansiyel, şirketin kalbinde yer alan çalışanlardır. Gerçek potansiyel, sizsiniz!
Günümüzde ancak insan odaklı bir yaklaşımla “yüksek performansa” ulaşılabilir. Dünya şampiyonu olmak, bu yaklaşıma bağlıdır. Alman Milli Takımı’nın antrenörü Joachim Löw,
bunu yaparak herkese örnek olmayı başardı.
2014 yılındaki Dünya Şampiyonası’nda Arjantin’le oynanan maçta Löw, “Herkese Messi’den daha iyi olduğunu kanıtla!’’ cümlesiyle Mario Götze’yi yedek kulübesinden oyuna
soktu.
Löw, modern liderlik anlayışımı çok iyi özetliyor: duygusal
ve güvenilir, güç odaklı ve iyimser, bireysel ve ilham verici.
Söylediği cümleyle Löw, güven aşıladı ve sağlam bir duruş
sergiledi. Mario Götze’yi, Messi’yle aynı kefeye koyarak oyuncusunu olumlu bir hedefe kitleyip motive etti.
Buna, pozitif liderlik denir.
Löw, açık talimatlar içeren, “Git ve lanet olası golü at. Sana
yeterince para ödüyorum,’’ ifadesini kullanmayı tercih etmek yerine Götze’nin, doğru anda dâhiliğini gösterebileceğine inandı. Antrenörünün ona inanması da Götze’ye fazladan
enerji verdi. Bir şeyi başarabileceğine inanıldığında insanlar,
kendilerini aşabilirler.
12
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“İşini çok iyi yapıyorsun, sana güveniyorum.’’
Yöneticinizin size de böyle davranmasını istemez miydiniz?
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Yönetim olgusuyla çok genç bir yaşta tanıştım. Bir çatı ustasının oğluydum ve işini yaparken babama çok sık eşlik ettim
ya da etmek zorunda kaldım. Babamla, çalışanlarını nasıl motive edebileceği hakkında konuşurken bazen fikrimi söyleme
cesareti gösterirdim. Örneğin bir seferinde çalışanlarının daha
çok iş yapabilecekleri yerde yalnızca üç hedefe yoğunlaştıklarını düşündüğümü söyleyerek onu kışkırttım: kahvaltı, öğle
yemeği ve paydos. Hedefleri arasındaki zamandaysa sözleşmelerinde yazan işleri sırasıyla yapıyorlardı.
Babam bu fikrimden hiç hoşlanmadı ve bana çatı ustalığının dünyanın en ağır işlerinden biri olduğunu açıkladı. Çalışanlar, otuz beş derece veya eksi on derece sıcaklıkta çatının
üstünde duruyorlardı. Rüzgâra, yağmura ve fırtınaya maruz
kalmalarının yanında sürekli çatıdan düşme tehlikesi altındaydılar. Hatta bu şartlar altında bile işe geldiklerine seviniyor ve
neredeyse hiçbir zaman işi aksatmıyor veya rapor almıyorlardı.
Babama göre başka işyerlerinde durum hiç de böyle değildi.
Özür dileyip konuyu kapatsak da babamın eleştirime kafa yorduğunu fark ettim.

15
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İki hafta sonra yine konu hakkında konuştuk. O zamana
kadar hep dört kişiyle önce çatının bir tarafını, sonra da diğer
tarafını kaplıyorlardı. Şimdiyse çalışanlarını iki kişilik gruplara
bölmüştü. Aynı anda çatının iki tarafını kaplıyorlardı. İşi ilk
tamamlayan ekibin ertesi sabahki kahvaltısını, kaybeden ekip
karşılıyordu.
Ekip arasında yarış fikri, otuz yaş civarındaki çalışanlar tarafından harika karşılandı. Motivasyonları arttı, yarışmadan
çok keyif aldılar ve hepsi de ne kadar harika olduklarını göstermek istedi. Üstelik şirketteki ilk kendi kendini finanse eden
çalışma primi olması, babamı çok sevindiren bir diğer konuydu. Ben çocukken bana şakayla karışık, “Cüzdanım en çok karanlığı sever,” derdi.
Babamın öğrenmesi gereken başka bir konuysa yarışmaların da bir sınırının olması ve sistemde yeni bir dengenin kurulması gerektiğiydi. Bir süre sonra sürekli aynı ekibin çatıyı kaplama yarışını kazandığı görüldü. Böyle olunca babam
partnerleri değiştirmeye başladı. Kazananın, gerçekten iyi bir
çatı ustasıysa değişik bir partnerle de kazanabileceğini savunuyordu. Değişiklik işe yaradı. Çalışanlar, işbirliği yaparak
birbirlerinden öğreniyorlardı. Daha iyi bir iş çıkarma yarışının yanı sıra işbirliği de dengeye dahil olmuştu.
Babam sadece gözlemcilik yapmamaya, ara sıra bizzat yarışmaya katılmaya özen gösteriyordu. O zaman çalışanlar çifte
motive oluyorlardı. Diğer yandan babamın, çok yarışma yapmanın da zararlı olabileceğini öğrenmesi gerekiyordu. İşi hızlı
bitirme acelesiyle birçok kiremit kırılıyor, çalışanların güvenliğiyse arada bir tehlikeye giriyordu. Zaman kavramının yanı
sıra babamın kalite ve güvenlik gibi farklı konuları da önemsemesi gerekiyordu. Dahası babamın duyuları çok iyiydi. Adamların canının ne zaman yarışmak istemediğini anlayabiliyordu.
Öyle olduğunda onlara rahatça çalışmaları için izin veriyordu.
16
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Babam, yeni şeyler denemenin sonucunda çalışanları arasındaki motivasyonu, performansı ve takım ruhunu yükseltmiş oldu. İnançlı bir önderdi, karakteri vardı. Burada “idealleştirilmiş etki” söz konusudur.
Annemse şirketteki birlikteliği desteklerdi. Her bir çırakla
birebir ilgilenirdi. Şirkette bağlılık oluştururdu. Buna iş argosunda “sosyal tutkal (birleştirici)” dendiğini daha sonra öğrendim. Şirketten ayrılmak isteyen hiç kimse yoktu. Herkes onlarla ilgilenildiğini ve onlara ciddi anlamda alaka gösterildiğini
hissediyordu. Annem empati kurabilen bir kadındı.
Annemle babam, kendini başkasının yerine koyma veya
empati kurma gibi terimleri kullanmasalar da bunu uyguladıkları bir yaşam sürüyorlardı.
Tenis antrenörüm, bacakları esnek olmasa da harika tenis
oynayan muhteşem bir öğretmendi. Öğretmenimin, öğrencilerini büyüleyip de yüksek performans göstermelerini sağlama biçimi bana harika bir şeymiş gibi göründüğü için okulda
onun hakkında bir ödev yazdım.
İlerleyen dönemde farklı tarz yaklaşımlar sergileyen bazı
futbol antrenörlerine hayran kaldım. Bir antrenörün, en iyi
oyuncularla bir saksı dahi kazanamazken orta düzey oyuncularla arka arkaya başarılar elde etmesi nasıl mümkün oluyordu?
Konu her zamanki gibi burada da insan yönetimi ve işbirliğiyle ilgiliydi. Bir takım, başarı elde edilmesi için nasıl organize olmalıydı? İktisatçı olarak en çok bu konu ilgimi çekiyordu.
Ekipler, özellikle de yüksek performans gösteren ekipler, nasıl
çalışıyordu?
Böylece genç yaşta, şirketler ve onları yöneten insanlar hakkında yüksek öğrenim görmeye karar verip daha sonra da onlara danışmanlık yapmaya başladım.
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Maliyet yapıları ve üretim süreçleriyle ilgilenen bir şirket
danışmanı değilim. Şirketlere ve yöneticilere, en önemli sermayelerini -çalışanlarını- nasıl yönetmeleri gerektiği hakkında
yardımcı olmaya çalışıyorum.
Bilim insanı olarak neyi araştırdığımızı ve şirketlere neyi
aktardığımızı anlamak için iki farklı yönetim şekli arasında ayrım yapmak yeterli olur:
İlk olarak “etkileşimci liderlik” gelir. Etkileşimci liderliğin
çalışma biçimi şöyledir: “Ben müdürüm, sana para veririm.
Çalışan olarak sen de senden ne talep edersem onu yaparsın ve
sana söylediğimi yapmazsan seni cezalandırırım. Bunun dışında seni rahat bırakırım.” Özet olarak performans karşılığında
para değiş tokuşu yapılır.
İkinci olaraksa “dönüşümcü liderlik” gelir. Dönüşümcü liderlik, insanı odak noktasına koyar ve çalışma biçimi şöyledir:
“Ortak bir hedef için çalışıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için yanıp tutuşuyor, onunla yatıp onunla kalkıyoruz. Müdür olarak
çalışanımın tutku ve yeteneklerine katkı sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Çalışanıma, şirketin vizyonu ve hedefleriyle uyum içerisinde çalışması için yardım ediyorum.” Dönüşümcü liderler, çalışanlarına kendilerini geliştirmeleri için
yardım ederler. Dönüşüm şu anlama gelir: Kişi ve şirketler,
daha yüksek bir seviyeye gelebilmek için gelişir ve dönüşürler.
“İdealleştirilmiş etki” ve empati, dönüşümde çok önemli
bir rol oynar. Annemle babamın olduğu kadar tenis öğretmenimin ve bazı futbol antrenörlerimin de dönüşümcü yönetim
tarzları vardı.
Öte yandan etkileşimci liderlik anlayışı, şirketlerden tamamen kaldırılmalıdır diye bir kaide de yoktur.
Buna “iş dünyasından” uç bir örnek verelim: Nükleer enerji
santrali işleten kişinin, çalışanlarını her gün yoğun beyin fırtınası yapmaları için cesaretlendirmesi gerekmez. Yaptıkları işte
önemli olan, yapı ve güvenilirliktir. Öte yandan nükleer enerji
santralinde bile çalışanların, işveren tarafından belirlenen ku18
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ralları ara sıra sorgulamaları, onların faydasına olabilir, hatta
hayati önem taşıyacak kadar değerli de olabilir. “Müdür Bey,
burada gerçekten doğru yolda mıyız? Bir şeyleri göz ardı etmiş
olmayalım?”
Kanaatimce liderler, ekipleriyle çalışırken olması gerektiği
kadar etkileşimci ve mümkün olduğu kadar çok dönüşümcü
yaklaşım sergilemeliler.
Bunu yapmak, iki taraf için de çok yorucudur çünkü birbirleriyle ilgilenmeleri gerekir. Çalışan müdüründen, müdür
de çalışanından ne beklemelidir?

Sadece İşe Yaramaz Çalışanlar mı Var?
İnsanları yönetmek isteyenlerin, onları anlamaları ve nasıl
motive olduklarını öğrenmeleri gerekir. Çeşitli insan manzaraları, felsefenin geniş bir alanını kapsasa da olayı basitleştirmek
için şirketlere şunu tavsiye ediyoruz: Bunun çok kısıtlayıcı olduğunu aklınızın bir kenarında bulundurarak çalışanlarınızı
dört kategoriye ayırın.
“Böyle bir gruplandırma şekli olabilir mi? Her insan kendine özgüdür. İnsanlar; gürültücü, sessiz, güzel, çirkin, yaşlı,
genç, dürüst, üçkâğıtçı, tembel, çalışkan, fakir, zengin, akıllı,
aptal, neşeli, üzgün, asabi ya da sabırlı olabilir. Sayısız tipleme
ve bir o kadar da ara tip mevcuttur. Her kadın ve erkek, yegane birey olarak ele alınıp incelenmeye değerdir,” dediğinizi
duyar gibiyim.
Haklı olsanız da çalışan ve ekiplerden sorumlu olanlar için
insanları dört kategoriye indirgemek, yönetimsel sorunları
çözme ve ekip oluşturma işlerinde değerli bilgiler verebilir.
Şirketlere personel eğitimi konusunda danışmanlık verirken bir grafik çizeriz. Y ekseninde performansı (sonuçlar), X
eksenindeyse çalışanların insan olarak işletme için ne kadar
değerli olduğunu, işletmenin veya çalıştıkları ekibin değerlerini ne şekilde temsil ettiklerini değerlendiririz.
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Kendimizi iki dereceli bir süreklilikle sınırlıyoruz: yüksek
performans ve düşük performans ile değerlere çok uymak ve
değerlere az uymak.
İyi performans göstermeyen ve sürekli kötü ruh hâlinde
olup düşük enerjisini etrafına yayan ekip üyeleri vardır. Bu
kişiler, grafiğimizin sol alt kısmında bulunurlar. Onları “işe
yaramaz kimseler” olarak adlandırıyoruz. Yöneticiler, bu tarz
çalışanlardan, “Onları, bir önceki yöneticiye veya insan kaynakları departmanına borçluyuz,” şeklinde bahseder.
Grafiğin sol üst bölümüne, performansı iyi olsa da davranışları zorlayıcı olup diğerleriyle anlaşmazlık yaşayan çalışanları yerleştiriyoruz. Onlara, “yalnız kurtlar” veya “akademik yönden sağlam olsa da sosyal yönden itici kişiler” diyoruz çünkü
onlarla karşılaştığınızda genellikle hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Her şeyi daha iyi bilir, genelde kimseyi dinlemez ve “Ben
yalnızca kendimi dikkate alarak yaşarım,” anlayışına göre yaşarlar.
Grafiğin sağ alt köşesindeyse şirket değerlerine çok iyi uysa
da çok az verim alınan; neşeli, komik ve herkes tarafından sevilen çalışanlar vardır. Etraflarına pozitif enerji yayarlar ve onlarla olmayı herkes sever fakat maalesef biraz yavaş iş yaparlar
ve bir iş anlatılırken ikinci hatta üçüncü bir açıklamaya ihtiyaç
duyarlar. Onlara, “çevresine mutluluk saçan insanlar” diyoruz.
Her zaman iyimser olurlar ve neşeleri yerindedir, ekipte sevilen kişilerdir. Tek kötü yanları, performanslarının düşük veya
orta derecede olmasıdır.
Bir de tabii ki “yıldız çalışanlar” vardır. Onlar, grafiğimizin
sağ üst köşesinde yer alır. Çok sevilirler, sürekli işbirliği hâlindedirler. Performansları inanılmazdır.
Yalnızca yıldızlardan oluşan çalışanlar olsa gerçekten yüksek performanslı bir ekip kurulabilir.
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Geleneksel yöntemleri uygulamayı sürdürerek başarılı bir yönetici
olabileceğinizi düşünüyorsanız, bu kitabı okumanıza gerek yok.
Wolfgang Jenewein bu kitabında, günümüzün değişen küresel ve
ekonomik koşullarına uyum sağlamak için, yönetim anlayışımızı
neden ve nasıl dönüştürmemiz gerektiği konusunda ikna edici
öneriler ve çarpıcı örnekler sunuyor.
Geleneksel yönetim anlayışının, bugünün koşullarına ve iş hayatına
yeni başlayan Y kuşağının taleplerine ve kariyer hedeflerine neden
uygun olmadığı; değişim ve dönüşüm sürecinin nasıl gerçekleşeceği
uzun bir süredir tartışılan bir konu.
Jenevein, 4 temel ilke (Tanımlama, İlham Verme, Entelektüel
Olma ve Bireysellik) üzerinden yöneticilere, liderlere dönüşümün
anahtarını sunuyor.
Wolfgang Jenewein, pozitif liderlik, kültürel dönüşüm ve yüksek
performanslı takımlar konusunda uzmanlaşmış bir işletme
profesörüdür.
St. Gallen Üniversitesi, Toronto Üniversitesi ve RWTH Aachen
Üniversitesi'nde dersler vermektedir. St. Gallen Üniversitesi'nde
"Credit Suisse En İyi Profesör" uluslararası CEMS programında
"2018 Akademik Yılının Dünyadaki En İyi Öğretmeni" ödüllerini
almıştır. Ayrıca, "Focus" dergisi tarafından Almanya'daki en etkili
beş liderlik koçundan biri olarak gösterilmiştir.
Bundesliga kulübü olan FC Schalke 04‘te CAS Spor Yönetimi
programının akademik direktörüdür.
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