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Tüm insanları güdüleyen motive edici evrensel üç dürtüden biri, güç ihtiyacıdır. Günümüzde güç 

kavramı düşünce liderliği formunu almıştır. Ne kadar zeki ya da becerikli olduğunuz fark etmez, firmanız 

içinde ve müşterileriniz arasında daha geniş bir kitle tarafından tanınmadıkça yeteri kadar takdir 

görmüş sayılmazsınız. Hızlı aksiyon alan bir çalışan ya da takımının performansı yüksek bir yönetici 

olmak iyidir fakat aynı niteliklere sahip milyonlarca kişinin olduğu global iş dünyasında vazgeçilmez 

olmak için yeterli değildir. Her bir çalışanın kendisini düşünce lideri olarak ortaya koyma gerekliliği de 

tam bu noktada başlar. Düşünce liderleri yeri doldurulmaz olanlardır. 

Düşünce liderliği, bir tanım olarak ilk kez 1994 yılında Strategy + Business dergisinde, derginin genel 

yayın yönetmeni Joel Kurtzman tarafından ortaya atıldı. Ancak, bu kavramın popülerleşmesi özellikle 

dijitalleşmenin ve sosyal medya kullanımının arttığı son on yıl içerisinde oldu. Bu popülerleşme ile 

beraber tanımının ne olduğu ne işe yaradığı ve nasıl bir düşünce lideri olunabileceği de tartışma konusu 

haline geldi. 

Düşünce liderliği üzerine çeşitli tanımlar mevcutsa da günümüzde hâlâ pek çok kişi için muğlak ya da 

yanlış anlaşılan bir kavram olmayı sürdürüyor. Aslında bunun nedeni düşünce liderliğinin çok boyutlu 

oluşu. Örneğin, Celi ve Miller düşünce liderliğini “entelektüel bağlılık” olarak görürken Vanden Huevel 

ve Badings ise “bir şirketin, müşteri bağlılığını sağlamaya yönelik olan vizyonunu, iç görülerini ve 

çözümlerini başarılı bir şekilde yansıtmak” olarak görür. Şirketin vizyonunu yansıtmak düşünce 

liderliğinin bir pratiğidir. Şirketin bakış açısına sahip olmak ve o doğrultuda hareket ediyor olmak, tüm 

çalışanlardan beklenen bir yaklaşımdır. Ancak, düşünce liderleri bu yaklaşıma sahip olmakla ve bunu 

işlerine uygulamakla kalmazlar, organizasyondaki hemen herkese bu yaklaşımı yansıtırlar ve bu konuda 

rol model olurlar.  

https://www.forbes.com/sites/shelisrael/2012/03/05/what-makes-a-thought-leader/#520ff17b5c45
http://www.leading-thoughts.com/wp-content/uploads/2013/06/Ebook_ThoughtLeadership_DEF.pdf


Sadece var olan değerleri yansıtmanın bir adım ötesinde düşünce liderleri hem kendi organizasyonları 

içindeki hem de sektör içindeki statükoyu zorlar. Rally firmasının kurucusu ve CEO’su Nuuman Akram’ın 

düşünce lideri tanımı da bunun etrafında şekillenir.  Düşünce lideri, trendler henüz oluşmadan onları 

belirleyen kişidir. Elbette bu gelişigüzel fikir öne sürerek olmaz. Düşünce liderleri konferanslara kimi 

zaman dinleyici, kimi zaman konuşmacı olarak katılırlar. Three Ears Media CEO’su Katrına Kibben 

düşünce lideri olmayı hedefleyenlere tavsiyede bulunurken “arkanıza yaslanıp fırsatların kapınızı 

çalmasını beklemeyin. Konferansların organizatörlerine ulaşın, konuşmacılarla sohbet edin.” der. 

Düşünce liderleri, diğer düşünce liderlerinin paylaşımlarını, makaleleri ve dergileri takip ederler. Bu 

sayede, trendler konusunda öngörü sahibi olurlar ve bu öngörüleri, iş sonuçlarını elde etmede 

uygulatma gücüne sahip olurlar.  

Sahip olunan fikirleri uygulatma noktası bir düşünce liderini, bir liderden farklılaştıran noktadır. 

ProLogis’in emekli CEO’su ve liderlik konuşmacısı Walt Rakowich’e göre düşünce liderleri sadece çığır 

açan fikirlere sahip kişiler değil aynı zamanda diğerlerini de nasıl etkileyeceğini bilen ve onlara ilham 

olan kişilerdir. Liderlerin harika fikirleri olabilir ama düşünce liderleri düşüncelerini ifade etme 

cesaretine sahiptirler ve diğerlerini de kendi fikirlerini uygulatmaya ikna ederler. Çoğu zaman orijinal 

olabilecek fikirler, çok basit ya da çok karmaşık gelebileceği düşüncesiyle ifade edilmeden kalır. Eğer 

fikir çok alışılageldikse ve yeni bir yaklaşım içermiyorsa dinleyici fikir ile ilgilenmez. Eğer alışılageldik 

olanın tamamen dışında fakat dinleyicinin zihninde sahip olduğu şema ile çok fazla uyumsuzsa dinleyici 

yine bu fikirlerle ilgilenmez.  

Eğer fikirler işe uygulanabilir ise dinleyicinin kararı, düşünce lideri ile kurduğu güven ilişkisine bağlı hale 

gelir. Mignon van Halderen, Kym Kettler-Paddock ve Craig Badings, Thought Leadership adlı 

kitaplarında düşünce liderliğini, orijinallik ve güven çatısı altında toplar. Güven, iki farklı psikolojik 

mekanizmadan kaynaklanır. İlki bilişsel temelli güvendir ve kişinin yetenek ve uzmanlığına duyulan 

güveni ifade eder. Orijinal bir fikirle karşı karşıya kalan dinleyici bu fikri kabul etmeden ve uygulamadan 

önce bilişsel temelli bir güven duygusu hissetme ihtiyacı duyar. Etki temelli güven olarak adlandıran 

ikinci güven türünde ise güven, kişiler arası duygusal bağlar ve ortak ilgilere dayanır. Daha uzun süreli 

ilişkiler inşa etmede ve güvenen kitleyi arttırmada bu güven tipi devreye girer.  

Sosyal medyanın hayatımızın bir parçası olmasıyla beraber daha geniş kitlelere ulaşmak hem kolaylaştı 

hem de bir mesele halini aldı. Insights Without Borders adlı yönetim danışmanlık firmasının kurucusu 

ve CEO’su Mark Rogers “Düşünce liderliği, kişinin kendi kişisel markasını genişletmesi, özellikle online 

olarak özgün bir ün yaratabilme becerisidir.” der. Bir düşünce lideri, yaptığı yorumlarla bile kendi kişisel 

markasını oluşturur ve daha çok takip edilir. Nihayetinde bu takipçi kitlesi üzerinde bir etki bırakır. Çok 

fazla takipçisi olan kullanıcılara “social influencer” denilmeye başlandı bile. Forbes dergisinin yaptığı bir 

istatistiğe göre tüketicilerin yüzde 92’si bir sosyal ilham vericiye reklamlardan ya da ünlülerden daha 

çok güveniyor. Bir sosyal ilham verici olmak beraberinde kendi kişisel markanıza olan güveni arttırmak 

anlamına geliyor. Hatta kişisel markaya olan güven sayesinde iş dünyasında marka yaratanlar da var. 

Örneğin, güzellik konusunda blog yazan ve Instagram’da 15,9 milyon takipçisi olan Huda Kattan, 

takipçileri sayesinde Sephora’da kendine ait bir dudak kalemi piyasaya sürdü ve sadece dakikalar 

içerisinde ürünlerin hepsi satıldı. 

Son olarak, bir düşünce lideri, başka düşünce liderleri tarafından bilinen kişidir. Düşünce lideri bunun 

için ilk olarak değerini endüstriyi iyi tanıyanlara ispatlayarak saygınlık kazanmalıdır. Düşünce lideri bilgili 

ve tecrübeli uzmanların ve orijinal fikirlere sahip liderlerin özelliklerine sahip olup bu doğrultuda 

öngörülerde bulunan ve bu öngörüleri uygulatabilen, çevresine güven ve ilham veren kişidir.     

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

tıklayınız. 
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