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Gerçek Bir Lider Misiniz Yoksa Hippo Mu? 
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İş yaşamında giderek daha sık karşılaşmaya başladığımız terimlerden bir tanesi de “Hippo”. İngilizce 

‘Highest-Paid Person’s Opinion’ kelimelerinin baş harflerinden türetilmiş bir kısaltmadır bu. Ama aynı 

zamanda ‘Highest-Paid Person in the Office’ anlamına da geliyor. Yani Türkçesi “işletmedeki en yüksek 

ücretli kişinin görüşü” ve bazen de “işletmedeki en yüksek ücretli kişinin ta kendisi” anlamında bir 

terim; Hippo.  

Peki en yüksek ücretli kişinin görüşü neden son yıllarda iş dünyasının sıklıkla üzerinde durduğu bir konu 

haline geldi? Çünkü çalışmalar gösteriyor ki çoğu zaman işletmelerde yegâne karar alıcı aslında 

Hippo’dan başkası değil. Evet, biliyorum. İş yerinizde proje grupları kuruyorsunuz. Ve farkındayım, 

önemli kararları alırken saatler süren beyin fırtınası toplantıları da düzenleniyorsunuz. Ve tabii ki, 

intranet sisteminiz de var, hani çalışanlarınızın siz yöneticilere işle ilgili olarak kendi önerilerini 

iletebildiği. Tamam, kabul, hepsi ve daha fazlası var. Ama olmuyor işte. Siz ne kadar farklı iş 

arkadaşınızdan görüş aldığınızı düşünseniz de aslında belki – hatta büyük ihtimalle – sadece onlara belli 

ettiğiniz kendi fikrinizi, onlardan geri dinliyorsunuz. The Economist dergisinin 2018 yılı haziran ayı 

birinci hafta sayısında yer alan bir makale tam da bu absürtlüğe dikkat çekiyor. Bahsi geçen makalede 

yer alan bir iddiaya göre toplantılarda yüzde 80 ihtimalle Hippo’nun görüşü dinlenip, onaylanıyor. Yani 

bir ihtimal, hem de dediğim gibi büyük bir ihtimal, siz de kendi işletmenizde diğer tüm çalışanlarınızdan 

kendi fikrinizi dinliyor olabilirsiniz. Peki bu kötü bir şey mi? Öncelikle kısa cevabımı vereyim: Evet, kötü 

bir şey. Nedenine gelirsek, Aydınlanma Çağı’nın ünlü Fransız düşünürü Diderot’nun bir sözü sanırım 

yeterince açıklayıcı olacaktır. Diderot, “Kendi güzel sesine kanıp dünyadaki bütün sesleri 

çıkarabileceğini düşünen bir piyanonun yanılgısı dünyadaki en büyük ve en acıklı yanılgıdır.” der. 

Söylemeye çalıştığı şeyin iş yaşamı için izahı açık: Siz iyi bir yönetici olabilirsiniz. Ancak bu diğer 

insanların fikirlerinin değersiz olduğu anlamına gelmez. Hatta sadece kendi fikirlerinizle yol almayı 



seçerseniz hiçbir zaman senfonik bir bütünlüğe erişemezsiniz. Çünkü siz harika sesli bir piyano bile 

olsaydınız, orkestradaki her sesi ve melodiyi çıkartamayacaktınız.  

Hatta belki daha da kötüsü olabilir. Yanlışlarınızı düzeltemezsiniz. Evet, yanlışlarınız olursa ne olacak? 

Yanlış kararlarınızın bile birçok insan tarafından onaylandığını düşünebiliyor musunuz? Böylesi bir şey 

ne denli kötü olurdu değil mi? Ve size bir sır vereyim: Harika bir yönetici bile olsanız arada sırada siz de 

yanlış yapıyorsunuz. Hayır, sizi tanımıyorum. Ya da gençlerin sevdiği tabirle sizi “stalk”lamadım da. Bu 

iddiamın temeli dinamik makroekonominin 1950’lerde ortaya koyduğu bir sonuca dayanıyor. Bir karar 

alıcının kararlarının her zaman doğru olması için karar alıcının üç özelliğe sahip olması gerekir. Bu üç 

özellik şunlardır:  

i) Mutlak bilgililik ya da omniscience (ilgili her şeyi bilerek karar verebilmesi için),  

ii) Mutlak kuvvetlilik ya da omnipotence (verdiği kararları astlarına uygulatabilmesi için) ve  

iii) Mutlak iyilik ya da omnibenevolence (alacağı karar kendisine zarar verebilecek bile olsa eğer 

doğru kararsa o kararı alabilmesi için). Ancak fark etmiş olabileceğiniz üzere bu üç özellik İbrahimi 

dinlerin ilah düşüncesinde yer alan ilahi özelliklerdir. Yani evreni siz yaratmadıysanız kabul edelim ki 

sizler de kararlarınızda arada sırada yanılıyor olabilirsiniz. Ya da hep dedikleri gibi “hatasız kul olmaz”.  

İlk üç paragrafta size korkunç bir tablo çizdiğimin farkındayım. Öncelikle işletmenizdeki Hippo sizseniz, 

istatistiki açıdan büyük bir ihtimalle altınızda çalışan iş arkadaşlarınızın fikirlerinize karşı 

çıkamadıklarını, bu nedenle tüm o grup çalışmalarına, beyin fırtınalarına vesaireye rağmen tek karar 

alıcının esasen siz olabileceğini iddia ettim. Büyük ihtimalle tabii. Mutlaka böyle olmak zorunda değil.  

İkinci olarak ise eğer gerçekten yegâne karar alıcı iseniz, değişik fikirleri dinlemekten elde 

edebileceğiniz yararları elde edemediğinizi bilmenizi istedim.  

Üçüncü olarak, arada yanlış kararlar vereceğinizi insan olduğunuz için buna hakkınız olduğunu, ama 

Hippo kuralı gereği bunların bile iş arkadaşlarınız tarafından düzeltilemeyebileceğini ifade ettim. O 

halde neler yapabilirsiniz? Biraz da bunları konuşalım.  

Öncelikle çalışanlarınızı güçlendirmekle işe başlayabilirsiniz. Kendi fikrini çekinmeden ileri sürüp 

savunabilen güçlü çalışanlara sahip olmak için neler yapmalısınız? Bunun için öncelikle çalışanlarınızın 

yeteneklerine yatırım yapmalı ve onlara kaynak, sorumluluk, otorite vermelisiniz. Bunların karşılığında 

da çalışanlarınızı başarıları için takdir ederken yanlışlarından da sorumlu tutarak onlarla yanlışların 

nedenleri üzerinde konuşmalısınız.  

İkinci olarak da iş analitiği süreçlerinizi karar alma aşamalarına adapte ederek işletmenizde karar destek 

sistemleri oluşturabilirsiniz.  

Üçüncü ve belki de en önemli olarak, mütevazı ancak sözünü de dinletebilen bir yönetici olmak için 

gereken dengeli kişilik yapısını kendinizde inşa etmelisiniz. ABD’nin 34. Başkanı ve II. Dünya Savaşı’nda 

çarpışmış Generallerinden biri olan Dwight Eisenhower’ın şu sözü üçüncü noktaya ilişkin olarak her 

yöneticinin hatırında tutması gereken bir gerçeği sanırım en kısa ve güzel şekilde özetlemekte: 

“İnsanların kafalarına vurarak liderlik yapamazsınız. Bu hakarettir, liderlik değil”. İş yerinizde astlarınızı 

ne kadar ezmeye ve korkutmaya başlarsanız çalışanlarınız da o denli kendilerini ifade edemez hale gelir. 

İşte o noktada bilin ki siz bir lider olmaktan o kadar uzaklaşmış ve Hippo olmaya bir o kadar 

yakınlaşmışsınız demektir.  

Hâlâ ikna olmadıysanız ve bir liderin tek başına işletmesini her zaman doğru yönetebileceği fikrinde 

sabitseniz bu düşüncenizi kırmak için ünlü yönetici Ron Johnson ile JCPenney markasının hikâyesini 

hatırlatmak isterim. İki önde gelen Ivy League okulundan ekonomi ve işletme dereceleriyle mezun olan 

Ron Johnson ilk büyük başarısını ABD’nin ikinci en büyük perakende zinciri olan Target mağazalar 



zincirinde elde eder. Oldukça genç yaşında Target’ın merchandising yöneticisi olan Johnson bu 

firmadaki başarılarının ardından Apple’a transfer olur. Apple Store konseptini yaratan beyin takımının 

lideridir Johnson. O’nun liderliğinde kurulan Apple Store’lar o kadar başarılı olur ki kurulduktan sadece 

iki sene sonra yıllık satışlarda milyar dolar sınırı aşılır. Apple Store’lar metrekareye düşen satışlarda 

ortalama ABD perakende zincirleri ortalamasının 17 kat yukarısına çıkar. Johnson böylece ikide iki 

yapmış bir perakende satış gurusu olarak JCPenney’e CEO olarak transfer olur. Bu büyük başarıların 

ardından artık JCPenney’de tek karar alıcı konumundadır. Ron Johnson JCPenney’in eskiden beri çok 

iyi başardığı fiyatlama stratejisini değiştirmekle işe başlar. Ancak sonuç öyle beklenmedik bir 

başarısızlık halini alır ki Johnson sadece 17 ay CEO pozisyonunu koruyabilir. Johnson’ın guru haline 

dönüştüğü Apple’da, The Walt Disney Company’den transfer edilmiş olan Allen Moyer isimli bir sağ 

kolu olduğunu söylemeliyiz. Dahası Moyer de bir takım oluşturarak Cupertino’da- yani Apple’ın kurulu 

olduğu şehirde - bir depo kiralamış ve yenilikçi mağaza konseptlerini burada takımıyla denemiştir. 

Başka bir ifadeyle Johnson Apple’da bir takımla çalışmıştır. Daha öncesinde Target yıllarında zaten 

perakende yönetiminin başındaki isim olmadığı için tek karar alıcı konumunda çalışmış olması 

imkânsızdır. Şimdi umarım daha net olmuştur. Bir işletmenin uzun vadede sürdürülebilir başarısı daima 

bir takım oyununun sonucudur. Ve başarı için takımdaki her bireyin arkadaşları ile uyum içerisinde 

yeteneklerini sahaya yansıtması gerekir. Eğer takımınızda kendisinin mükemmel bir yetenek olduğuna 

inanan ve tüm takımı da kendi şahsi oyununu destekler biçimde oynamaya mecbur bırakan bir tek 

oyuncunuz varsa bu bireysellik nedeniyle birçok maçın kaybedileceğini öngörmek için kâhin olmaya 

sanırım gerek yoktur. 

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

tıklayınız. 
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