
Sat›fl›nPsikolojisi

� Çünkü babam dükkâna götürerek
beni annemden ay›r›yordu.

� Yani?
� Yani babama k›zg›nl›¤›m›n sebebi

baflkaym›fl. Tüm bu konuflmalardan
ç›kan sonuç bu, dedi¤iniz gibi beni
cezaland›rd›¤› için de¤il, bana
güvendi¤i veya benimle vakit
geçirmekten hoflland›¤› için
götürüyordu belki dükkâna. Ya da
beni evdeki kavgadan gürültüden,
annemin “sen a¤abeysin, kardeflini
idare et” safsatas›ndan korumaya
çal›fl›yordu.

� Evet, hepsi olabilir. Ama tüm bunlar›n
yan›nda bir fley daha olabilir.

� Nedir o?
� Baban›z gözünüzde biraz akland›¤›na göre

belki bu fikre daha önceki kadar fliddetle
karfl› ç›kmazs›n›z.

� Nedir o, merak ettim?
� Belki baban›z sizin gerçekten sat›fl›

artt›rd›¤›n›z› düflünüyordu.

� Evet, g›daklayarak, de¤il mi?

Sessizlik…

� Dükkâna gitmek istemiyordunuz ve bunu
baban›za söyleyemediniz. Nedenini hiç
düflündünüz mü?

� Bilemiyorum.
� Belki de baban›z›n sizinle birlikte olmaktan

çok mutlu oldu¤unu hissediyordunuz ve onu
refüze etmek istemiyordunuz.

� Belki de. Babam› k›rmak istemedi¤im
için hiç söylemedim evde annemle
kalmak istedi¤imi.

� fiimdi bunu dile getirmedi¤iniz için
kendinize k›z›yorsunuz asl›nda.

� Do¤ru. Çünkü babam› da kaybetmek
istemedim.

� Kim gibi?
� Annem gibi. Onu kardefllerime

kapt›rd›m, ama babam hep benim
oldu. O beni hiç terk etmedi asl›nda.
Ona olan öfkemin as›l sebebi ne

biliyor musunuz? Beni anneme karfl›
korumamas›… Onun yapt›¤› hatan›n
fark›ndayd› ama onu hiç uyarmad›.

� Nereden biliyorsunuz uyarmad›¤›n›?
� Uyarm›flt›r belki de, uydurdum öyle.

Ne çok yalan at›yoruz de¤il mi
kendimize? Biliyor musunuz? Sizinle
çal›flmaya bafllamadan önce benim de
akl›mdan o saçma fikir geçti. Bir
yabanc› beni nas›l anlayabilir ki, bana
nas›l yard›mc› olabilir ki diye
düflünmüfltüm. fiimdi bazen as›l
kendime yabanc› olan benmiflim diye
düflünüyorum. Aileme karfl›
duygular›mda oldu¤u gibi kendime
karfl› duygular›mda da bir farkl›l›k
oldu¤unu hissediyorum.

� Nas›l bir farkl›l›k? Biraz tan›mlayabilir
misiniz?

-� Tam olarak ifade edebilir miyim
bilemiyorum… Çok büyük bir farkl›l›k
de¤il. Aileme karfl› biraz daha olumlu
gibiyim, belki olumlu yerine biraz
daha hoflgörülü desem daha do¤ru
olur. Öfkem azal›yor onlara karfl›. 

� Kendinize karfl› duygular›n›zda nas›l bir
farkl›l›k oldu?

� Asl›nda daha olumlu ya da daha
olumsuz diyemem. Çünkü sizinle
çal›flt›kça de¤iflim gösterebiliyor
kendime karfl› duygular›m. ‹lk
zamanlar kendime çok ac›d›m. fiimdi
bu duygu azald›. Dönem dönem
kendime çok k›zd›m, halen de
k›z›yorum asl›nda. Gereksiz yere
kendimi ezdirmiflim,
de¤ersizlefltirmiflim. En belirgin
de¤iflimi kendime güven duygumun
artmas› konusunda hissediyorum.

� Kendinize güveninizin artt›¤›n›
düflünüyorsunuz. Özellikle yaflam›n›z›n
belirli bir alan›nda m› hissediyorsunuz
bunu?

� Asl›nda her alanda hissediyorum.

Bir yabanc› gibi
En belirgin de¤iflimi kendime duydu¤um güvende hissediyorum.
Uzman Psikolog fiebnem Kartal
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Sosyal iliflkilerimde daha rahat›m,
kendimi do¤ru ifade etmekle ilgili
kayg›m azald›. Bir fley söylersem yanl›fl
anlafl›l›r m› diye düflünmüyorum art›k.
Ayr›ca arkadafllar›mla daha s›k
görüflmeye bafllad›m. ‹flte de daha
rahat hissediyorum kendimi. Ne
firmadaki insanlardan ne de baz›
doktorlar›n negatif tutumlar›ndan
eskisi kadar çok etkileniyorum. ‹flimi
iyi yapmak kendimi iyi hissetmem için
yeterli oluyor. Doktor beni terslemifl,
iyi davranm›fl kötü davranm›fl
umursam›yorum art›k. Eskiden
herkesin tutumunun bana özel
oldu¤unu düflünürdüm, her fleyi
kiflisellefltirirdim. Oysa benim yerimde
baflkas› olsa, adam ona da ayn› flekilde
davranacak, dolay›s›yla konunun
benimle ilgisi yok. 

� Bu alg›n›z›n da kendinize duydu¤unuz
güvenin artmas›yla iliflkili oldu¤unu
düflünüyorsunuz.

� Evet, öyle düflünüyorum. Her kötü
sonuç benden kaynaklan›yor
düflüncesinden de kurtuluyorum yavafl
yavafl. Örne¤in, doktor ben oradayken
benim ürünümü reçete ediyor, ben
ç›k›nca rakibin ürününü reçete ediyor.
Ben bu durumu eskiden kendi hatam
gibi görürdüm. “Ben do¤ru anlatsam,
doktoru ikna etsem, benim ürünümü
yazard›, demek ki ben beceriksizin,
basiretsizin tekiyim” derdim.

� fiimdi ne diyorsunuz? Nas›l
yorumluyorsunuz bu tip bir sonucu?

� Nas›l yorumlayaca¤›m, “doktorun
do¤ru karar vermemesi” diye
yorumluyorum.

Gülümseme…

� Rekabetten kaçmak da güvensizli¤in
bir sonucu de¤il mi? Bunun kökleri de
kardeflimle iliflkime kadar dayan›yor
olsa gerek. Bizim sektörde firma içi
rekabetten ziyade ayn› ürünü ç›karan
firmalarla rekabet önemlidir. Sahadaki
rakip faaliyetlere bakar›z. Belli
dönemlerde Rakip Faaliyet Analizi
isterler bizden.

� Nas›l bir çal›flma bu?
� Siz flimdi içinizden bunun hofl bir

çal›flma olmad›¤›n›
düflünüyorsunuzdur. Do¤ru
düflünüyorsunuz. Rakip nas›l
promosyon yap›yor, sat›fl flartlar› ne,
broflürünü nas›l basm›fl, pazarlama
mesajlar› neler, hangi klinik

çal›flmalardan veri kullan›yor? Bunun
gibi verileri toplay›p analiz ederiz. Bu
da bize rakibin neler yapt›¤›yla ilgili
fikir verir. Bir çeflit rakip takibi yani.
Bu sevmedi¤im bir ifl. Asl›nda rekabeti
sevmiyorum ben fakat gereklili¤ine de
inan›yorum. Dünya rekabet üstüne
dönüyor. Rekabet olmasa geliflme de
olmaz. Düflünsenize, ne yaparsan›z
yap›n birinci sizsiniz, hatta hiçbir fley
yapmasan›z bile gene de birinci
sizsiniz. Bu durumda insan›n kalk›p
bir fley yapas› gelmez.

� Kalk›p yumurta satas› gelmez mesela
insan›n, öyle de¤il mi?

� G›t g›t g›daaaaaaaaak, yumurtam
s›caaaaaaaaaaak. Gene geldik
yumurtaya, kurtar›n beni
imdaaaaaaaaaaat! Yani diyorsunuz ki,
benim sat›flç›l›¤›m bu yumurta ifliyle
bafllad›. Ey mübarek yeflim tafl›
yumurta, sen nelere kadirmiflsin? Siz
bu yumurtay› al›rken böyle hay›rlara
vesile olaca¤›n› tahmin
etmemiflsinizdir herhalde, fiebnem
Han›m?

Gülümseme…

� Ald›¤›m dükkân›n sahibi “U¤ur tafl›d›r bu”
demiflti. Do¤ruymufl demek ki. fiimdi biz
rakibin faaliyetlerinin analizini bir kenara
b›rak›p sizin faaliyetlerinizin analizine
dönersek flöyle bir yorum yapabilir miyiz:
Rakiple dirsek dirse¤e temasa girmemeyi
tercih etti¤iniz için firma içi rekabetin çok
fazla olmad›¤› bir sektörde çal›flmay›
seçiyorsunuz. Rakip uzakta, ayn› ortamda
olsan›z öfkenize yenik düflüp, bir flekilde ona
zarar verirsiniz belki. Ama rakiplerinizi
uzak bir noktadan takip ederek daha kolay
bir flekilde çal›flmalar›n›z›n h›z›na ve
içeri¤ine yön veriyorsunuz… Böyle söylememiz
mümkün mü sizce?

� T›pk› kardeflimi evde b›rak›p dükkâna
gidip babamla birlikte yumurta
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satt›¤›m gibi. Böyle diyecektiniz de¤il
mi? O evde kald›¤› zamanlarda
annemin en gözdesi oluyordu,
annemden uzak kald›¤›ma üzülsem
bile, babamla olmak bana kardeflimin
önüne geçme olana¤› sa¤l›yordu.
Rakibin saf d›fl› kalmas› benim
ekme¤ime ya¤ sürüyordu ve sanki bir
ad›m öne geçiyordum. Büyük bir
kay›p oldu¤unu düflündü¤üm
yumurtac›l›¤›n, benim için büyük bir
kazanç oldu¤unu flimdi anl›yorum. Bu
yorumlar›n bir kötü sonucu var
yaln›z. Bu durumda bizim patron da
babam oluyor. Allah korusun. Biliyor
musunuz, ne hissettim flimdi?
Kardeflim için çok üzüldüm, içim
ac›d› sanki. Bir an tüm k›zg›nl›¤›m
geçti ona karfl›. Bu duygu bana çok
uzak yaln›z, umar›m geçicidir.
Kardeflini seven bir adam olmak
fikrine al›flabilmem neredeyse
imkâns›z. Bu adam… T›pk› bir
yabanc› gibi…

Ne firmadaki insanlardan 
ne de doktorlar›n negatif
tutumlar›ndan eskisi kadar 
çok etkileniyorum. Iflimi iyi
yapmak kendimi iyi hissetmem
için yeterli oluyor.
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