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Platon, filozoflar kral ya da 
krallar filozof olmadıkça ideal 
düzenin kurulamayacağını 
düşünmekteydi. Aklın 
idare etmediği bir devlet 
yönetiminde, cesaret, ölçülülük 
gibi erdemler bile insanların 
felaketine yol açabilirlerdi. Ona 
göre İdeal düzen, ancak güç 
ile aklın uyumlu birlikteliğiyle 
mümkündü. Savaşlarla ve 
krizlerle çalkalanan bu 
günlerde, bu düşünce sizce 
hala geçerli mi? 
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“YA FİLOZOFLAR KRAL  
OLMALI YA DA KRALLAR  
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Eğitim filosuna bağlı bir savaş 
gemisi, fırtınalı bir havada, 
gece karanlığında yol alıyordu. 
Yer yer sis vardı ve görüş alanı 

dardı. Bu nedenle geminin komutanı 
köprüde tüm faaliyetleri denetliyordu.

Köprünün iskele tarafındaki gözetleme 
yerinde nöbetçi seslendi: “Işık!  Sancak 
tarafında.”

Komutan sordu: “Dümdüz bize doğru mu 
ilerliyor, yoksa kıça doğru mu gidiyor?”

Nöbetçi cevap verdi: “Dümdüz bize doğru 
ilerliyor komutanım.”

Bu, tehlikeli bir çarpışma rotası 
üzerinde olduğunuz anlamına 
geliyordu. Komutan hemen nöbetçiye 
emir verdi: “Gemiye mesaj gönder: 
Çarpışma rotasındayız. Rotanızı 20 derece 
değiştirmenizi öneriyoruz.”

Karşıdan şu sinyal geldi: “Sizin rotanızı 
20 derece değiştirmeniz önerilir.”

Komutan: “Tekrar mesaj gönder. Ben 
komutanım. Rotayı 20 derece değiştirin.”

Karşıdaki: “Ben deniz onbaşıyım, sizin 
rotanızı 20 derece değiştirmeniz daha iyi 
olur.” diye yanıtladı.

Komutan iyice öfkelenmişti. Hırsla 
emretti: “Mesaj gönder! Ben bir savaş 
gemisiyim. Rotanızı 20 derece değiştirin.”

Karşıdan cevap geldi: “Ben bir deniz 
feneriyim.”

Ve tabii ki savaş gemisi rotasını 
değiştirdi.

Platon Devlet (Politeia) adlı eserinde 
devleti bir gemiye, filozofu da 
kaptanına benzetmişti. Ne haddimize 
demeden bir benzetme de biz yapalım; 
geminin bir şirket olduğunu düşünecek 
olursak, liderlerin durumu da kaptanın 
durumuna benzetilebilir. İşletmenizde 

bir şeyler yolunda gitmiyorsa, belki de 
sorun sizin liderlik şeklinizdedir. Deniz 
fenerine doğru inatla ilerlemeye çalışan 
savaş gemisi gibi kafanızın dikine 
gitmek, dönüşü olmayan sonuçlara yol 
açabilir. Hal böyleyse, çok geç olmadan 
rotayı değiştirmeniz önerilir.

ESKİ ÇAMLAR BARDAK 
OLDU
Eskiden insanlar, başarılı bir kariyer için 
genellikle profesyonel olarak bir alanda 
uzmanlaşırlardı. Bu şekilde basamakları 
tırmanabilir ve sonunda da yönetici 
olabilirdin. Yönetici olduğunda da ne 
yapılması gerektiğini bilir, diğerlerine 
bunun nasıl yapılacağını öğretir ve 
performanslarını değerlendirirdin. 
Oyunun adı; komuta ve kontroldü. 

Oysa oyun değişti. Hızlı ve sarsıcı 
değişimler artık olağan bir durum 
haline geldi. Dahası geçmişte neyin 
başarılı olduğuna bakmak, gelecekte 
neyin başarılı olacağını da göstermiyor. 
21. yüzyılın yöneticileri tüm doğru 
cevapları bilmiyor ya da bilemiyor! 
Şirketlerse bu yeni durumla başa 
çıkmak için geleneksel komuta ve 
kontrol uygulamalarından uzaklaşıp 
çok farklı bir yaklaşıma kayıyor: 
Yöneticilerin hüküm ve talimatlar 
vermek yerine destek ve rehberlik 
sunduğu bir gelişim modeline geçmesi 

bekleniyor. Kısacası, yöneticinin/ 
liderin görevi artık koçluğa dönüşüyor.

LİDER DEDİĞİN 
“KOÇ” GİBİ OLMALI! 
Koçluk yaklaşımı, insanlara ne 
yapacaklarını söylemeye alışkın liderler 
için genellikle faydasız görünüyor. 
Bu liderler koçluk yaklaşımına direnç 
gösteriyor. Çünkü en aşina oldukları 
yönetim aracını, otorite kurma fırsatını 
kaybetmekten korkuyorlar. “Çok 
meşgulüm”, “Daha önemli işlerim 
var” ya da “İnsanlara eğitim vermek 
ve onların gelişimine yardımcı olmak 
çok yavaş ve zahmetli bir iş” gibi 
kendilerince makul gerekçeler yaratarak 
buna inanmayı seçebiliyorlar.

Oysa görünen o ki önümüzdeki 
günlerde daha çevik olup yönetimi 
de liderliği de değiştirmeye gideceğiz. 
Merkeziyetçi yönetim yerine kendi 
kendini yöneten takımların olduğu, 
insan odaklı olmanın esas olduğu bir 
sistem söz konusu. Bu da geleneksel 
liderlik rolünün parçalanmasına, 
organizasyon içindeki rollerin 
dağılmasına ve birden fazla 
sorumluluğun olduğu yapılara bizi 
götürecek gibi görünüyor. Şirketler bu 
sarsıcı değişimlerle başa çıkmak için 
kendilerini öğrenen organizasyonlar 
olarak baştan yaratıyor.

ÖZNUR SELÇUK 
IK Danışmanı & PCC Takım Koçu   
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Bu da liderlerin gözetimlerindeki 
kişilere koçluk sundukları yeni bir 
yönetim yaklaşımını gerektiriyor. Bu 
yeni yaklaşımda yöneticiler cevaplar 
vermek yerine sorular soruyor, 
çalışanları yargılamak yerine onlara 
destek oluyor ve ne yapılması 
gerektiğini dikte etmek yerine geri 
bildirim veriyor, onların gelişimini 
kolaylaştırıyor. 

SANDIĞINIZ KADAR 
BAŞARILI MISINIZ?
Aslında yöneticiler bir görüşmeye 
başlamadan önce nasıl yaklaşmaları 
gerektiğini bilir değil mi? Fakat sürecin 
doğasında bu böyle olmaz. Yönetici 
“Sence işler nasıl gidiyor?” gibi açık 
uçlu bir soruyla başlar. Böyle bir soru 
daima beklendiğinden çok farklı 
bir cevap doğurur. Yönetici bu kez 
soruyu başka bir şekilde tekrar sorar 
ve yine istenilen cevabı alamaz. Sabrı 
tükenen yönetici, bundan sonra daha 
yönlendirici sorular sormaya başlar. 
Bu da çalışanı savunmaya geçirir ve 
umulan cevabı verme ihtimalini daha 
da azaltır. Sonuçta, görüşmenin bir yere 
varmayacağı kanaatine varan yönetici, 
ne yapılacağını anlattığı duruma geçer. 
Bu girişimler, yöneticinin genellikle 
zaten karar vermiş olduğu bir konuda 
karşı tarafı ikna etme çabasından başka 
bir şey değildir. Görüşmenin sonunda 
iki taraf da bulundukları durum ya 
da kendileri hakkında hiçbir şey 
öğrenememiştir. 

Nasıl, tanıdık geldi mi? Bu “koçluk” 
sanılan durum aslında fazlasıyla 
yaygındır ve şirketlerin öğrenen 
organizasyonlar haline gelme çabalarına 
engeldir. İyi haberse şu; doğru araçlar, 
güvenilir bir metot, bol pratik ve 
geribildirimle neredeyse herkes iyi bir 
koç ya da gerektiğinde mentor olabilir. 
Mentorluk yönü kıymetli olmakla 
birlikte, koçluk sadece bildiklerinizi 
sizden daha deneyimsiz biriyle 
paylaşmaktan ibaret değildir. Koçluk 
karşımızdaki kişide iç görü kıvılcımları 
çıkaracak, farkındalık yaratacak sorular 
sormaktır. Etkili bir koç yönetici 
cevaplar vermek yerine sorular 
sorar, yargılamak yerine destekler 
ve ne yapılması gerektiğini dikte 
etmek yerine gelişimi destekler. 
Koçun birçok şapkası vardır ve 
gerektiğinde kullanabilir.

Sir John Whitmore’un tanımıyla koçluk; 

“İnsanların kendi performanslarını 
azami düzeye çıkarmaları için 
potansiyellerini açığa çıkarmaktır.” 
Bunu en iyi şekilde uygulayanlar, hem 
bilgi aktarmada hem de başkalarının 
bilgiyi kendi kendilerine keşfetmesine 
yardımcı olmada başarılı oluyor ve farklı 
durumlarda bu becerileri ustalıklı bir 
şekilde kullanabiliyor.

LİDERİN KOÇLUK TARZI 
Kendi koçluk tarzınızı oluşturmanızı 
sağlayacak bir modelimiz var. 
Yöneticilerin koçluğun doğasını 
anlamalarına destek olacak aşağıdaki 
matrisin iki ekseni bulunuyor. Dikey 
ekseni koçun, koçluk yapılan kişi ile 
ilişkisinde verdiği bilgi, tavsiye ya da 
uzmanlık düzeyini; yatay eksense koçun 
karşısındaki kişinin kendi iç görü ve 
çözümlerini açığa çıkarmasına yardımcı 
olarak aldığı motivasyonel enerjiyi 
gösteriyor. 

n Sol üst köşede bulunan 1 
numaralı bölmede yönlendirici 
koçluk bulunur ve bu yaklaşım 
büyük ölçüde “anlatma” biçiminde 
gerçekleşir. Mentorluk uygulamaları 
bu kategoriye girer. Bu yaklaşımın 
pek çok olumlu yönü olmakla birlikte 
dezavantajları da vardır. Zira ne 
yapmak ve nasıl yapmak gerektiğini 
ifade etmekten ibaret olan bu 
yaklaşım liderlerin halihazırda 
başarılı oldukları bir yaklaşıma 
devam etmelerine izin verir ve koçluk 
yapılan kişide düşük seviyede bir 
motivasyon ve hareket yaratır

n Sol alt köşede 2 numaralı 
bölme; bırakınız yapsınlar 
diye çevirebileceğimiz Laissez-
faire yaklaşımıdır. Bazı durumlarda 
ekip üyelerinin üretken bir şekilde 
işlerini yaptıkları ve doğru yönetsel 
yaklaşımın onları kendi hallerine 
bırakmak olduğu zamanlar da vardır. 

n Sağ alt köşedeki 3 numaralı 
bölme ise yönlendirici olmayan 
koçluktur ve dinleme, daha fazlası 
için soru sorma ve sorgulama / 
yargılamadan kaçınma üzerine 
kuruludur. Ancak anlatma modunda 
kendisini daha iyi hisseden 
yöneticilerin geliştirmesi gereken bir 
beceridir.

n Sağ üst köşedeki 4 numaralı 
bölmede bulunan durumsal 
koçluk ise günümüzde en arzu 
edilen yaklaşımdır. Öğrenen bir 
organizasyondaki tüm yöneticiler 
durumsal koçluk alanında 
uzmanlaşmaya çalışmalıdır. 
Adından da anlaşılabileceği gibi, bu 
yaklaşım içinde bulunulan durumun 
özgün ihtiyaçları doğrultusunda, 
yönlendirici ve yönlendirici olmayan 
tarzlar arasında iyi bir denge kurmayı 
gerektirir.

Yöneticilerin önce tek başına 
yönlendirici olmayan koçluğu bol bol 
deneyimlemesi, bu yaklaşım doğal 
hale geldikten ve sonra da güçlenen 
becerilerini faydalı yönlendirici 
koçlukla dengelemeye çalışmaları ve en 
nihayetinde durumsal koçluğa geçişleri 
önerilir.

https://hbrturkiye.com/dergi/koc-liderlik
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BİR YÖNTEM ÖNERİSİ:
GROW MODEL
Yönlendirici olmayan koçluk yaklaşımı 
konusunda kendinizi geliştirmenin en 
etkili yollarından biri, 1980’li yıllarda 
Sir John Whitmore ve arkadaşlarının 
geliştirdiği GROW modeldir. GROW 
modeli dört aksiyon adımı içerir 
ve modelin ismi bu adımların baş 
harflerinden oluşur. Modelin aksiyon 
adımları şunlardır:

n Amaç (Goal). Öncelikle koçluk 
yaptığınız kişinin şu anda tam olarak 
neyi başarmak istediğini tespit edin. 
Genel olarak bu proje için, bu iş için 
ya da organizasyondaki pozisyonu 
için amaçlarının ne olduğunu değil, 
tam olarak bu görüşmeden ne elde 
etmeyi umduğunu öğrenin. Başlangıç 
için “Bu görüşmeden neyle ayrılmak 
istiyorsun?” “Bu kapıdan çıktığında 
şu an sahip olmadığın neye sahip 
olmak istiyorsun?” gibi bir soru 
uygun olabilir.

n Gerçeklik (Reality). Şimdi kişiyi 
bulutlardan indirip belli gerçeklere 
odaklandıran “ne, ne zaman, 
nerede ve kim” sorularını sorun. 
Bu sorular görüşmenin gerçekçi 
ve yapıcı olmasını sağlar. “Bugüne 
kadar bu konuyla ilgili neler yaptın?” 
“Bilmemiz gereken temel hususlar 
neler?” soruları bu aşamada 
sorulabilecek uygun sorular olabilir. 

n Seçenekler (Options). Burada 
amaç sağ beyni aktive etmek 

ve sağ /sol beyin eşitlemesini 
sağlamaktır. Karşınızdaki 
kişinin bakış açısını genişletip 
yeni seçenekleri keşfetmesini 
sağladıktan sonra göreviniz onları 
düşüncelerini derinleştirmeye, 
örneğin her bir seçeneğin avantaj, 
dezavantaj ve risklerini araştırmaya 
yönlendirmektir. Seçenekleri 
genişletmek için “Daha başka/farklı 
ne yapabilirsin?” “Sihirli bir değneğin 
olsa ne yapardın?” gibi basit bir soru 
sormak bile yetebilir. 

n Eylem (Will). Harekete geçirici 
bu adımda, koçluk yaptığınız kişiyi 
görüşmeden elde ettiği eylem 
planını değerlendirmek ve teşvik 
etmek amaçlanır. Öncelikle “Ne 
yapacaksın?” sorusu sorulur. Kişilerin 
eyleme geçme istekliliklerini de 
mutlaka sorgulamak gerekir. 

CEBİNİZE KOYUN!
Şirketinizin öğrenen bir organizasyona 
dönüşebilmesi için liderlere ve 
yöneticilere daha iyi koçluk yapmayı 
öğretmekle kalmayıp, koçluğu şirket 
kültürüyle bütünleşen bir hale 
getirmelisiniz. Çalışanlarınıza örnek 
bir lider olarak bu yazıdan cebinize 
aşağıdaki yol haritasını koyabilirsiniz:

Durumu değerlendirin. Ne tür 
bir koçluk gerektiğine karar verin. 
Durumsal koçluk, yani yönlendirici 
ve yönlendirici olmayan koçluk 
yaklaşımları her zaman doğru cevap 

değildir. İnsanların ne yapmaları 
gerektiğinin söylenmesi gerektiği 
durumlar da mutlaka olacaktır. Ayrıca 
insanların şu an koçluğa ihtiyaç 
duymaması da mümkündür. 

Dinleyin.  Geçerli tek kural var; 
susun ve dinleyin. İnsanların size 
söylediklerine, ses tonları ve beden 
dilleriyle aslında söylemek istediklerine 
dikkat edin. Arada bir duyduklarınızı 
tekrar ederek anladığınızdan emin olun, 
sessizliğe fırsat verin. 

Açık uçlu sorular sorun. Evet-hayır 
soruları zihni durdurur, açık uçlu 
sorular ise genişletir. Soruların her 
zaman karmaşık ya da akıllıca olması 
gerekmez. “Başka?” gibi mesela. 

Yönlendirici olmayan koçluk 
pratikleri yapın. Mükemmelliğin sırrı 
pratik yapmaktır. İyi yaptığınızdan 
emin olana kadar disiplinli ve sürekli bir 
şekilde koçluk yapın.

Özetle, Endüstri 4.0, dijitalleşme, büyük 
veri ve çeviklik, artırılmış gerçeklik gibi 
kavramlar ile birlikte yalnızca devletler 
değil tüm organizasyonlar, hatta liderler 
de hızlı ve fark yaratan bir biçimde 
geleceğe hazırlanma çabası içinde. Çok 
uzun zaman önce rafa kaldırılmış gibi 
görünen fikirlerin tozunu aldığımızda 
görüyoruz ki hala tarihten öğrenecek 
çok şeyimiz var. Her şey her an bir 
değişim içinde ve gerçek de tek bir şey 
değil. Platon bugün yaşasaydı eminim 
nesneler ve idealardan oluşan teorisi 
için bir mağaraya bile ihtiyaç duymazdı.


