
ürkiye’de özellikle yabanc› sermaye
ile kurulmufl firmalarda çal›flan üst
düzey yöneticiler!  Evet, onlar› yaza-

ca¤›m. Asl›nda yaflad›¤›m bir olay üzerinden
hareketle, gözlemledi¤im bir davran›fl mode-
lini sizlerle paylaflmak istiyorum. Yüre¤ime
pek taze düflmüfl olan öfkem bizzat bir tane-
siyle ilgili ama ben konuyu herkese mal et-
mek istiyorum. Oldu bitti bir mesaj kayg›m
vard›r zaten. Bu yaz›dan mesaj alacaklar var,
biliyorum; böylece bir taflla iki kufl vurmufl
olurum diyorum. Belki yerli sermayeyle ku-
rulmufl firmalardaki üst düzey yöneticiler de
nasiplenir diye umuyorum. Bu fantezimi de
ilk kez, sonsuz ve s›n›rs›z bir biçimde, gerçek-
lefltirme olana¤›n› bana vermifl olan siz say›n
okuyucuya bu girifl paragraf› vesilesiyle flük-
ranlar›m› bildirmeyi bir borç bilirim. Bu pay-
laflma arzumu da, on alt› y›l›m› bir odan›n
koltu¤unda, bin bir çeflit insana ‘h› h›’ diye-
rek geçirmiflli¤ime verin lütfen. Kimler geldi,
kimler geçti… Hepsi de çok sevildi lakin hiç
birisine bir çift laf edemedim. Nitekim tabir-i
caizse flifltim. 

Ad› laz›m de¤il, bu firman›n yaklafl›k bir
düzine yöneticisiyle, uzun bir süredir teflvik-i
mesai içindeyim. Hesaplad›m da neredeyse 6
y›l olmufl. Dile kolay, 6 koca y›l. Son yaflanan
vaka barda¤› tafl›rm›fl olmakla birlikte, hep-
sinde ayn› davran›fl modeli hakimdi. Nedir
bu? Kader midir? Allah’›m neydi günah›m?
Nereden buluyorlar beni? Gelin demedim,
gidin demedim, ne istiyorlar benden? Lakin
“Çok methinizi duyduk, aman da rica etsek,
bize bir yard›mc› olsan›z” diyerekten gelip,
yok kurumsal, yok e¤itim, yok bireysel, yok
grupsal derken dan›flmanl›k türlerinin hepsi
yoluyla odamda bitiverip, beni benden al›p
gidiyorlar. Ofiste her fley süt liman, herkes
mutlu, müflteriler, dan›flanlar, psikolog arka-
dafllar, sekreterim, kedimiz ve ben… Aradan
bir y›l geçiyor diyelim, bir gün ofise biri geli-
yor, yer gök birbirine giriyor. Nerede çal›fl›-
yor diye düflünüyorum, bir bak›yorum, o da
ayn› ortamdan gelmifl. Vallahi de ayn› yer,
billahi de ayn› yer. fiaka gibi! Olamaz ya, böy-
le bir tesadüf olamaz. Hadi bir olur, iki olur,
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üç olur, befl olur, ama hepsi de tesadüf olur
mu? On ikinin on ikisinde de mi ayn› “rahat-
s›zl›k” olur? Hepsi ayn› ofisten ç›k›p gelse,
diyece¤im ki grup dinami¤i cart curt. Fakat
biri bir ofisten, di¤eri öteki ofisten geliyor ve
birbirlerinden haberleri yok. Üstelik yurtd›-
fl›ndan da gelseler, gene ayn› dert. Bilmem
hangi ülkedeki ofisiyle, Türkiye ofisi aras›n-
da hemen hiç bir fark yok. Yaw ayn› aileden
iki kardeflle çal›fl, birinin patolojisi, ötekinin-
kini tutmaz, bunlar ayn› ceeoo’nun “h›k de-
mifl, burnundan düflmüfl” misali, t›pat›p ay-
n›. Avrupa’n›n taa bilmem neresine gitmifl-
sin, bilmem kaç küsur sene orada yaflam›fl-
s›n, havas›ndan suyundan da m› de¤iflmez-
sin be mübarek zat-i muhterem kardeflim?
Nas›l bir kurumsal kimlik, nas›l bir firma
kültürüyse, hangisine baksan bir önceki rü-
cu ediyor. Bunlara burada ne ö¤retiyorlarsa
art›k, beyinlerini mi y›k›yorlar flunca¤›zlar›n
nedir? Veya mikrobik bir fley midir bu, virüs
mü bulafl›yor gariplere, Amerikal›lar›n ifli
midir gene nedir, bilemiyorum art›k.

Araflt›rd›m ö¤rendim, bu grup insanlar
dünyan›n neresine gitseler oradaki firmadafl-
lar›yla örgütlenir, öbür ülkelerdeki kardeflle-
riyle de irtibat› koparmaz, yedikleri içtikleri
ayr› gitmez hesab›, hep birlikte geçinir gider-
lermifl. Öyle bir ba¤l›l›klar› var. Olay bunun-
la da kalm›yor. Birbirlerinin efline, dostuna,
akrabas›na yard›m› da kendilerine bir borç
biliyorlar. Nas›l derseniz, flöyle anlatay›m;
flimdi misal birisi benden bir hizmet almaya
geliyor. “Buyur gel, hofl geldin befl gittin…”
demeye kalmadan bunun yine ayn› firma-
dan bir akrabas› zuhur ediyor. Selamünaley-
küm, eyvallah size de selamünaleyküm… fas-
l›n› takiben soruyorsunuz, “Eee, sen nereden
ç›kt›n?” demeye kalmadan bu bafll›yor “Ben
bilmem ne firmas›ndan bilmem ne müdü-
rü.” “‹yi, ne yapay›m?” “‹flte biz flurda flurda,
flöyle önemli bir görevde, iflte alt›m›zda bu
kadar insan var, bize ba¤l› çal›fl›yor…” “‹yi,
Allah daha çok versin.” “‹flte bizim akraba
da size gelmifl dün.” “Eee?” “Bizim firmadan
birisi de size geliyor.” “Eee”. Bu kadar. Önü
yok, sonu yok. Benim de anlay›fls›zl›¤›m iflte,
Eesi eee, anlasam ya. Öylesine söylüyor iflte,
maksat muhabbet olsun, “Ben buraday›m”
diyor. Diye düflünüyorum, do¤ru ama yeter-
li de¤il. Bunu bilahare anlataca¤›m. Benden
ayr›lmay›n. Az sonra!

Birisi bir sohbette birine çamur atmak
için veya ‘yaramaz’l›¤›n› vurgulamak için “O
zaten psikolojik tedavi görüyor” derse hep
derim ki “Öyleyse o sa¤lamd›r”. Psikologla-
ra gidenler sa¤l›kl›d›r, as›l d›flar›dakiler deli-
dir. Deli delili¤ini bilip de gelip “Ben deli-
yim” der mi? Arada yanl›fll›kla gelenleri olur

bunlar›n, onlar da bir, iki, bilemedin üç se-
ansta çemkirip giderler. Bir gün bir tanesi
dedi ki “Ben size gelene kadar gayet iyiydim,
size geldim, sorunlu oldu¤umu ö¤rendim.”
“Niye geldin o zaman?”. Kocas› demifl ki:
“Sen bir git kendine bakt›r, sende bir acayip-
lik var”. Fark›ndal›k düzeyi o seviyede yani.
Bir daha görüflmedik tabii. Bir de hasbelka-
der gelip kendini psikolog, bizi hasta yerine
koyanlar olur ki, onlar zaten bize a¤z›m›z›n
pay›n› vermeye gelirler. Art›k bizi kimin ye-
rine koyuyorlarsa, neyi, kimi sembolize edi-
yorsak, küfredemedikleri kim varsa… Bizim
üstümüzden ellerini y›kar, içlerini temizler
giderler. Yaln›z bu bahis konusu gruplar›n
hepsi bir iki seans gelir. Düzenli gelenler ise,
yani gerçek dan›flanlar›m›z, canlar›m benim,
onlar hep akl› bafl›nda, düzgün, duyarl›, has-
sas insanlard›r. Her iliflkide oldu¤u gibi, on-
larla da süreç içinde s›k›nt›lar yaflan›r elbet,
ama bir flekilde her çat›flman›n içinden iliflki-
mizi daha da güçlendirerek ve dan›flan›n bir
sorununu daha çözerek ç›kar›z. Bize gelenler
ekseriyetle d›flar›dakilerin zulmüne katlana-
maz da gelirler zaten. Tevekkeli de¤il bir se-
ans çal›flabildi¤im akrabayla hiçbir sorun ya-
flamad›m. Fakat bu dan›flan›n bu firmada ça-
l›flan akrabas› tutkal gibi yap›flt›. Dan›flanla
geliyor, dan›flanla gidiyor. Randevu yok, se-
ans yok, biz ikide bir bu zat-› flahane ile be-
nim pasifize edildi¤im onun ise afl›r› aktif ol-
du¤u çeflitli iletiflim kanallar›yla zorunlu tefl-
vik-i mesai içine giriyoruz. Nas›l derseniz;
sekreterime not b›rak›lmas›, telefonuma me-
saj at›lmas› vs. vs. diye özetleyebilirim. ‹nsan
bir gün içinde sevgilisiyle bile bu kadar çok
telefonlaflmaz. Dün bir, bugün iki, ben bir
dan›flanla merhabalaflt›m, ard›ndan bu akra-
ba bize musallat oldu. ‹n midir, cin midir,
ecinni midir nedir? La havle vela kuvvete il-
la billahil aliyyil azim. Bu mübarek Rama-
zan-› flerifin yüzü suyu hürmetine sab›r ver
ya Resul Allah. 

Bu koflullar alt›nda çal›flmak mümkün
de¤il. Bu ecinni aradan ç›kmadan ben öteki-
ne randevu da veremiyorum. Gizli gizli, bana
gelen “esas karakteri” cep telefonundan ara-
yay›m dedim en sonunda. O da ne? Bu sefer
telefonda ç›kmaz m› karfl›ma. Benim arad›¤›-
m› görünce kapm›fl karakterin elinden telefo-
nu. Enteresan olan ve benim k›t akl›m›n al-
mad›¤› bir fley var. Bu zat-› flahane ikide bir
ayn› fleyi söylüyor. Diyalog flöyle, birebir ak-
tar›yorum; “Sizin bir dan›flan›n›z var”, “Eee”,
“O size bilmem kaç senedir geliyor,” “Eee”.
Gerisi yok. E onunla ne ilgisi var bu çal›flma-
n›n? Bilahare anl›yorum ki, çok ilgisi var. Me-
¤er bunlar ba¤l›l›k sebebiyle bütün s›n›rlar›
kald›rm›fllar, kimin eli kimin cebinde bir ha-
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yat sürüyorlarm›fl. Ben ne bileyim, kültürsüz
bir fukara psikolog, anlam›yorum da zat ne
diyor. En sonunda anlad›m, “Bizim firmada
çal›flan arkadafltan ald›klar›na say”a geliyor-
mufl konu. E öyle desene, kardeflim. Can›n
sa¤ olsun. Ben floför a¤z›yla, “dimdirek” de-
nilen, stil bir kad›n›m. Dimdirek dinlerim,
dimdirek söylerim. Ondan sebep bazen tosla-
d›¤›m da olur binaenaleyh.

Fakat bilahare düflünüp tafl›nd›m, bu sis-
tem çok mant›kl› geldi bana. Helal olsun val-
lahi. Ben de böyle yapaca¤›m bundan sonra,
ablam›n al›flverifl yapt›¤› marketin et reyonu-
na gidece¤im misal, etimi sard›r›p, ‘sii yu ba
bay’ diyece¤im kasap kardefle. Adam soracak
“Hani para?” Yok para mara, ben bilmem
nerenin bilmem neeosuyum, yok öyle para
mara. “Neden ödemiyorsun kad›n param›z›”
derse… Hem suçlu hem güçlü, küplere bine-
ce¤im. Hakaret edece¤im, edepsizlik, flirret-
lik edece¤im. Namussuz adamlar, flerefsizler,
alçaklar, namertler… Gündemi yakalamak
ad›na böyle yaz›yorum, malumunuz. Der-
ken, baklay› ç›kartaca¤›m a¤z›mdan, “Karde-
flim, ablam bunca senedir sizden al›flverifl
ediyor, bunu da ondan ald›klar›n›za say›n”.
Bitti. Sistem budur. Bak›n bu ülkede kriz
yok. Herkes kendi krizini kendi yarat›yor.
Bofluna m› geliyor bu insanlar bu pozisyonla-
ra, hesap kitap böyle yap›l›r iflte. Ne o, bir se-
ans ücretiyle bir seans m› alacaks›n›z. Hay›r!
Hiç para vermeyeceksiniz. Çünkü… Çünkü
sizden önce gidenlerden ald›klar›yla size de
bakacaklar. Mecburlar. Terbiyesizli¤in lüzu-
mu yok. ‹mece usulü. O kadar… Bitti. Yeter
bu psikologlar›n milleti enayi yerine koyduk-
lar›. Oturduklar› yerden para kazan›yorlar,
müdürün, genel müdürün, ceeeooonun hak-
k›n› yiyorlar. Bunu onlar›n yan›na m› b›raka-
ca¤›z? Bunun hesab›n› sormayacak m›y›z?
Bu arada ‘sen hesab› b›rak, kasaba bak’ der-
seniz… Bakar›m. Bu arada kasap kardefl ne
yapar? fiafl›r›p kalabilir. Bir yafl›na daha gire-
bilir ki o arada siz gözden kaybolursunuz.
Veyahut elini kald›rd›¤›yla kuflbafl› danaya
katar beni. Böyle bir bak›fl aç›s› var m› yaw,
hadi çal›nan minareye k›l›f› takt›n. Git yolu-
na kardeflim. Selametle. Bari asab›m›z› boz-
ma, tad›m›z› kaç›rma, hakaret etme, de¤il
mi? Üç kurufl paran›n üstüne yataca¤›m diye
çirkefli¤in biri bin para. Pes yani! 

Bir firma düflünün ki, sat›fl müdürü, pa-
zarlama müdürü, sat›n almac›s›, lojistikçisi,
mojistikçisi, genel müdürü, tüzel müdürü,
Ceesi Coosu hepsi ayn› kiflilik özelli¤ini tafl›-
yor. Hepsinin burnu xxlarge, hepsi küçük
dünyalar› yaratm›fl, hepsi aksiyon plan› isti-
yor, hepsi yol haritas› peflinde, hepsi komplo
teorisyeni; “burada neden bu yorumu yapt›-

n›z, elinizi neden kald›rd›n›z, kaleminizi ne-
den düflürdünüz? Aksiyon plan›n›z nedir?”
Yaw kardeflim bizde aksiyon plan› yok,
Amerikanos Maços. Elli kollu konuflma! Biz-
de zaten aksiyon da yok ki. Bak ne diyorum,
flifltim diyorum, niçün? On alt› y›ld›r oturu-
yorum diyorum bak, aksiyon yok, no acti-
on… Understand? Verstanden? Uno kapiflo?
Turkish? No Turkish. O zaman flöyle anlata-
y›m; bak flimdi; biz, we yani, psikolojistler,
nas›l yaflar, listen, how do we live? We come
to the office, ofise yani geliriz, sit down, 45
minutes later, k›rk befl dakika sonra, 15 mi-
nutes ara, o arada ne yapt›ysan yapt›n, art›k
tuvalete mi gidersin, arayana m› dönersin,
anan› m› arars›n, evini mi arars›n, notlar›n›
m› toplars›n, can›n elma m› ister, çay m›
içersin, gözün yaflard› onu mu silersin, ahlar
m›s›n, vahlar m›s›n, meditasyon mu yapar-
s›n, toilette, telephone, notes, apple, tea,
crying, ahing mahing, meditation, umm
ohmm, time is up, vakit finish, than you go,
öteki come, another 45 minutes, another 15
minutes, toilette, telephone, notes, apple, te-
a, crying, ahing mahing, meditation, umm
ohmm… Sonra ayn›s›ndan bir daha bir da-
ha, time is up, bitti, go home, uyu uyuyabi-
lirsen. You see! No action, aksiyon yok, gör-
dün mü? Dolay›s›yla ne yapmiycez, terapist-
ten aksiyon plan› istemiycez. Niçün? Çünkü
yok. Bizde rüzgâr nereye, biz oraya. Bende
yol haritas› var da senden mi esirgiyorum?
Ben biliyor muyum, nereye gidece¤imi, bil-
miyorum. Benim h› h› demekten baflka bir
görev ve sorumlulu¤um yok. Yol haritas›n›
bilinçalt›na sor. Direksiyon sende kardeflim,
sen nereye go, ben oraya come.

Devam edecek...
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esirgiyorum?

40 Pharmaceutical Representative Türkiye www.pharmrepturkiye.com |  Eylül 2009


