
Kaynak: Harvard Business Review  

Tarih: 29.05.2019 

Değişim Rüzgârını Arkanıza Almanızı Sağlayacak Bir Felsefe 

Yazan: Murat Çolakoğlu 

 

 

Son on yıldır hemen hemen tüm endüstrilerde süregelen değişim ile “insan (müşteri) odaklı” iş modelleri, 

metaforik anlatımla “dükkanda müşteri bekleyen satıcı” iş modelinin yerini aldı. Söze “insan” diye 

başlayınca varoluşçu filozof Jean-Paul Sartre’ın 1943’te yazdığı ‘‘No Exit’’adlı oyununun kapanış 

sahnesindeki repliğini konunun devamını bağlamak üzere buraya not etmek isterim: “… Cehennem diğer 

insanlardır.” Ceza olarak birbirine mecbur edilmişliği tanımlayan bir ifade. Günümüzün insanın yerini 

almak üzere olan teknolojik gelişmelerini o yıllardan öngörmüş gibi.  

Hemen yazımın başlığındaki felsefeye, yani insan merkezcilik anlayışı olarak tanımlanabilecek 

antroposantrizme geri dönüyorum. Yukarıda bahsettiğim “insanı odağına alan” değişim rüzgarını estiren 

nedenin, insanların “müşteri” olarak kendi değerlerini fark etmeleri olduğu zannediliyor. Ancak asıl 

sorumlu, ceplere giren taşınabilir platform niteliğindeki teknolojik aletler üzerinden ekonomik ve 

konvansiyonel olarak ulaşılabilir ve kolaylıkla kullanılabilir hale getirilen birtakım gelişmeleri hayatımıza 

sokan teknoloji şirketleridir. 

Biraz daha detaylandırmak için teknoloji şirketlerinin ne yaptığından daha ayrıntılı şekilde bahsedeyim. 

 

Duyguların Takibi 

Samimiyet, sempati, saygı, takdir, minnettarlık, umut, empati, yakınlık ve çekicilik insanların 

deneyimleyebilecekleri pozitif duygulardan bazıları. Korku, düşmanlık, endişe, dargınlık, tiksinti, 

kıskançlık ve alay etme güdüsü de deneyimlenmesi muhtemel negatif duygulara örnek verilebilir. 

https://www.the-philosophy.com/sartre-hell-is-other-people


2020’de 30. yılına girecek çalışma hayatımın tamamında müşterilerime danışman olarak hizmet verdim. 

2000 yılı sonrası işe başlamış okuyuculara komik gelebilir ancak e-posta yoluyla haberleşme çağı 

başlamadan önce müşterilerimiz ile iletişimimizi her zaman anlık olarak yapma imkânı 

bulamayabiliyorduk. Yazdığımız görüş yazısını faksla gönderdikten sonra iletişim, telefon ve gerektiğinde 

takip eden günlerde, yüz yüze sürdürülüyordu. Günümüz müşteri ilişkileri yönetiminde büyük önemi 

olduğuna inandığım ve bazıları yukarıda sayılan “duyguların”, biraz ustalaştığımıza inandıktan sonra 

sadece faks mesajının yazım şekli ya da telefondaki ses tonundan anlaşılma çabası vardı. Bu şekilde 

tahmin ve takip edilebilen müşteri duygularının yönetilebilmesi de oldukça zordu. Fiziki olarak birlikte 

zaman geçirmek, müşteriyle yakınlaşmak ve onu anlayabilmek için oldukça önemliydi. Kısacası 

müşterilerimizin ne hissettiğini ancak onların ses tonlarını dikkatlice dinleyerek, kullandıkları kelimelerin 

anlamlarını tartarak ve gözlerinin içine bakarak manuel olarak tahmin edebilmeye çalışırdık.  

Şimdi ise durum kıyaslanamayacak kadar farklı. Müşterimle bluetooth kulaklıklarımla görüntülü olarak 

görüşme yaparken bir yandan gönderdikleri hesaplamaları kontrol edip geri gönderebiliyor, bu esnada 

tepkilerini görerek takip edebiliyor, memnuniyetsizlik hissettiysem sözel ve görsel tepkilerimi ona göre 

ayarlayabiliyorum. Hatta iyi tanıdığım, farklı sosyal medya kanalları üzerinden iletişimde olduğum, 

paylaşımlarıyla hakkında sürekli bilgi aldığım müşterilerimin beklentilerini önceden anlayıp onlar 

sormadan harekete bile geçebiliyorum. 

Bu iyi niyetli “müşteri memnuniyeti” ve “proaktif” hizmet amaçlı girişimlerin birkaç adım ötesi artık 

duyguların yönetilmesi ve yönlendirilmesi. Kullandığınız kelimeler, emojiler, paylaştığınız fotoğraflar, 

sosyal paylaşım mecralarının kompleks algoritmik altyapısı ile takip edilip profilleme yapılarak “size özel” 

konuların ekranlarınıza ulaşması sağlanıyor. 

Hatta bu durum, yeni yüzyılın başındaki klasik müşteri ilişkileri yönetimini “müşteri davranışlarının 

yönlendirilmesi” şekline dönüştürüyor. Örneğin bir önceki derbi maçı öncesi ısmarladığınız bol 

malzemeli, ekstra mantarlı pizza siparişiniz bir sonraki derbi maçından iki saat önce ilgili firma tarafından 

size gönderilen “Ekstra mantarlı fırından yeni çıkmış pizzan hazırlanıp gönderilsin mi?” şeklinde bir mesaj 

ile karşınıza çıkabiliyor. İlk bakışta kulağa oldukça keyifli gelse de aklında arkadaşlarıyla buluşup maça 

gitmek olan birinin davranışını/tüketim tercihlerini yönlendirerek evde oturmasına neden olabilecek bir 

sonuca da sebebiyet verebilir. Siz hangisini tercih ederdiniz? 

Sadece ne yiyeceğinizle ilgili kararınızın siz farkında olmadan ve hatta bundan memnun olarak 

yönlendirilmesinden ibaret olması durumunda sorun olmayabilir. Peki mevcut koşullarda  kendinizin 

müşteri olduğu (örneğin online alışveriş yaparken) hayatınızda sınırlarınız var mı? 

 

İnce Çizgi ve Deneyim 

Elbette sınırlarımız olmalı. Masumane gibi görünen tüketim davranışlarınızın yönlendirilmesinin yanı sıra 

bazı mecralarda yaş grubuna göre özel takip yapılarak ilgili platformda daha fazla zaman geçirilmesi ve 

daha çok paylaşım yapılması amacıyla kullanıcıların sürekli motive edilmesi ve bunun gizli psikolojik ödül 

(“beğenilme” gibi) mekanizmasına bağlanması uzun vadede bazı sakıncaları da beraberinde getirebilir. 

Yapılan araştırmalar bu konuya ayrılan zamanın aşırıya kaçması ve özellikle önemli bir tüketici potansiyeli 

olan genç nesilde ciddi psikolojik altyapı sorunları oluşması arasında korelasyon olduğunu gösteriyor. 

Psikolojik hasarlara sebep olmak, insanı merkeze alıyoruz derken amaca hiç de uygun görünmüyor.  

Hızlı tüketime konu mal (giyim veya elektronik) ve hizmetler (eğitim ya da ulaşım) ile ilgili olmayan 

danışmanlık gibi işlerde hızlı iletişimi sağlayan teknoloji destekli yakın ilişkibu tarz tehlikelerden uzak ve 

hâlâ önemini koruyor, fakat şekil değiştiriyor. Örneğin birçok danışmanlık şirketi, müşterileriyle birlikte 

zaman geçirip onları son gelişmeler hakkında bilgilendirirken aynı zamanda sorunlarını anlayıp teknolojik 

çözümler sağlayabilecekleri “deneyim merkezleri”ne yatırım yapıyor. ‘‘Deneyim’’, anahtar kelime. 

https://www.theguardian.com/technology/2017/may/01/facebook-advertising-data-insecure-teens
https://newsroom.fb.com/news/2017/12/hard-questions-is-spending-time-on-social-media-bad-for-us/
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsos.150292


Müşterilerle fiziksel anlamda rahat ama şirketlerine özel ve gizli konuları karşılıklı konuşabilecekleri, grup 

çalışmaları yapabilecekleri, “kum havuzu” konseptiyle denemeler yapıp hep birlikte soruna en uygun 

çözümü teknoloji destekli ortam ve farklı profesyonel uzmanlarla sağlayabilecekleri özel merkezler artık 

dünyada ve Türkiye’de oluşturulmaya başlandı. 

Amaç, müşteriyi temsil eden profesyonelleri (insanları) odağınıza alarak onlarla ortak paylaşım ortamı 

temin etmek. Hangi aşamada olurlarsa olsunlar, onlara startup muamelesi yapıp kendileriyle ilgili keşifler 

yapmalarına koçluk yapmak, uygulama desteği vermek. Amacına uygun kullanılan teknoloji herkese yeni 

pencereler açıyor ve insanların dönüşmesini sağlıyor. 

Teknolojiyi insanın yerine koymak yerine, teknolojik gelişmelerin insanı odağa almaya hizmet etmesi 

temin ediliyor. Bir taşla iki kuş.   

Sartre’ın repliğini ilk okuduğumda, teknolojiyi geliştiren insanların her geçen gün kompleksliğini 

artırdıkları algoritmik altyapılarla diğer insanlar için bir cehennem ortağı olabileceği düşüncesine 

kapıldım. Neyse ki bize aksini gösteren uygulamalar da var. 

 

Harvard Business Review Türkiye’nin internet sitesinden alınmıştır. İlgili yazıya ulaşmak için lütfen 

tıklayınız. 

https://hbrturkiye.com/blog/degisim-ruzgarini-arkaniza-almanizi-saglayacak-bir-felsefe

