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Çocukluğumuzdan beri çok şey ezberledik. Şiir, şarkı, çarpım tablosu, matematik formülü, tarihte olup biten 

savaşların isimleri, tarihleri, sonuçları, kimyada periyodik cetvel, fizikte “e eşittir mckare”. 

Büyüdük, hayatı ezberlemeye başladık. Sabah kalkmayı ezberledik, giyinip evden çıkmayı ezberledik, işe 

gittiğimiz yolu ezberledik, günün akışını ezberledik, çalışma ve iş yapış yöntemlerini ezberledik, ilişkilerimizi 

yönetmeyi ezberledik, arkadaşlarımızla geçirdiğimiz zamanları ezberledik, daha kimbilir buraya sığmayan ne 

kadar çok şeyi ezberledik. 

Yaşamda ilerlerken ezberlerin yalnız bireysel olmadığını fark ettik. Birden çok insanın bir arada olduğu yerlerin 

de kendilerine ait birleşik ezberleri olduğunu gözlemledik. Belki en yakınımızda, iş yaşamlarımızda, kurumsal 

dünya diye adlandırdığımız yerlerde karşımıza çıktı birleşik ezberler. 

Bireysel veya birleşik, tüm bu ezberlerin bir kısmı yola devam etmemizi gerektiren ezberlerdi ve çok işe 

yaradılar, ama diğer kısmı için aynı şeyi söylemek ne kadar mümkün bilemiyorum. O nedenle, aynı şeyi 

söylemenin mümkün olmayabileceğini düşündüren o diğer kısmı konuşmanın önemli olduğuna inanıyorum. 

İşe yaramayan ezberler 

Ezberlemek öğrenmenin önemli bir başlangıcı, ancak öğrenmenin kendisi haline geldiğinde, “tamamlamışlık” 

duygusunu beraberinde getirme riski yüksek olan bir kavram. 

“Tamamlamışlık” duygusu olarak ifade ettiğim şeyin bendeki karşılığı şöyle: 

“Ezberledik, tamamladık, artık hiç üzerinde kafa yormadan söyleyebilir, yapabilir hale geldik. O zaman yeniden 

merak etmeye, yeniden sorgulamaya, daha farklı ne olabilir diye etrafa bakmaya veya yeni şekilde yapmaya 

gerek kalmadı, bildiğimiz yoldan gitmeye devam edebiliriz.” 

Bu durum bazı konularda çok işe yarasa da, yapay zeka konuştuğumuz, robotları tıpkı insan gibi 

konuşturduğumuz (bakınız Robot Sophia), Endüstri 4.0’dan dem vurduğumuz, farklı uzay araçları 

tasarladığımız, gelişim ve değişimin sınırlarının sonsuz esnediği şu yüzyılda, sadece ezberler üzerinden 

ilerlemeye çalışmanın ne kadar işe yarayacağını tartışmanın ve birey ve kurum bazında ezber bozma kavramı 

üzerinde düşünmenin önemli olduğunu düşünüyorum. 

Ezberlemenin riskli tarafından kurtulabilmenin çözümü “ezber bozabilmek”te saklı. 

Ezber bozabilmenin ön koşulunun, ezberlenenlerle ilgili farkındalık olduğu kesin. Çünkü, neleri ezberden 

yapıyoruz, hangileri işe yarıyor, hangileri bozulmalı konularındaki farkındalık ortaya çıkmadan, ezber bozmayı 

konuşmak oldukça zor. 

Diyelim farkındalık kısmı tamam, hemen ardından en temel üç şeyi hazır etmek gerek: “Merak”, “Geleceğe dair 

hayaller kurmak” ve “Etrafa gelişim ve değişim gözlükleri ile bakmak. Belki buraya iki şey daha eklemekte fayda 

var: Yüksek düzeyde kararlılık ve bozulacak ezberden sonra geliştirileceklerin katkısına inanmak. 

Tüm bunlar hallolduktan sonra, gereksiz ezberlerden vazgeçmeyi kolaylaştıracak tek şey kalıyor, sahip olunan 

insan potansiyelinin hakkını vermek. Yani farklı açılardan düşünmek, farklı şeyler keşfetmek, düşüncenin 

sınırlarını esnetmek ve yepyeni çözümler yaratmak için kafa yormak. 

İnsan yönetim uygulamalarındaki ezberleri bozmak 



Ezber bozmaktan bu kadar söz etmişken, ezber bozmayı biraz somutlaştırmak adına, kendi alanımdan, iş 

dünyasında insan yönetimine dair bozulan ezberlerden, birkaç örnek paylaşmak istiyorum. 

Ezber Bozan Organizasyonlar. Uzun yıllar boyunca organizasyon şemaları çalışıldı. İlk organizasyon şeması 

1800’lü yılların ortalarında Erie Demiryolu Şirketi’nin Genel Müdürü Daniel McCallum tarafından kritik bilgileri 

etkin bir şekilde iletebilmek ve işleri doğru şekilde delege etmek üzere düzenlendi. Bu amaçla başlayan 

organizsayon şemasının yolculuğu, bir süre sonra mevcut ve potansiyel rolleri, ezberlenen formatlardaki üçgen, 

piramit, matris şemalara yerleştirmeye çalışma halini aldı. Ezberlenen şema formatlarının her kurumda işe 

yaramadığını gözlemeye başladı kurumsal dünya. Günümüzde yapılan işleri ve bu işleri yapan insanları en etkin 

nasıl ilişkilendiririz düşüncesinden yola çıkarak ezber bozan şemalar yaratılmaya başlandı. Frederic Laloux 2014 

tarihinde yazdığı Reinventing Organizations isimli kitabında yepyeni organizasyon tasarımlarından söz ediyor. 

Kitapta iç içe geçen, iş birimleri ağı halinde ilerleyen veya paralel yol alan takımların yer aldığı bambaşka 

formatta resmedilmiş şemalar hakkında bilgiler yer alıyor. 

Ezber Bozan İşe Alım Yöntemleri. Uzun yıllar özgeçmişlerde yer alan eğitim, eğitimle elde edilen nitelikler ve 

işle ilgili teknik tecrübeyi ön planda tutan, neredeyse sadece özgeçmişe ve belgelenmiş başarılara bakarak işe 

alım yapan firmalar, artık yavaş yavaş gerçekten “insan”ı tanımayı hedefleyen mülakatlar yapmaya başladılar. 

Neredeyse hiç özgeçmiş bilgisi sormadan, kişisel özellikler hakkında fikir edinmeyi kolaylaştıracak sohbetler 

yapıp, hatta belki dışarıda bir yemeğe çıkarıp, orada tanımaya çalışıyorlar adaylarını. Eskisi gibi sadece “kişilik 

testi” yaptıralım diyen kurumlar da azalmaya başladı. Bir test yapılsa bile, bu teste eşlik edecek farklı mülakat 

süreçleri ile testlerin doğrulaması yapılmaya başlandı. Farklı mülakat süreçleri demişken, Mercedes Benz’in 

Lizbon’daki Digital Hub’ı için yapılan mülakat hazırlığı videosunu izlemenizi öneririm. 

Ezber Bozan Performans Yönetimi. Yakında belki de cümle içinde bile kullanmayacağımız performans yönetimi 

kelimeleri, ezber bozan uygulamalar içinde yepyeni formatlara bürünmeye başladı. Geçmişe bakarak bir şeyleri 

eleştiren veya iyi yapılmış denen sistemler yavaş bir tempoyla da olsa yerlerini gelişime dayalı ve insan 

doğasıyla barışık sistemlere bırakmaya başladı. GE firması bu sistemdeki ezberleri bozan firmalardan bir tanesi. 

GE alışıldık sistemlerden uzaklaşarak, çalışanlarının güçlü ve zayıf yanlarını konuşmak yerine onların yapmakta 

oldukları işler üzerinden gidip, sürdürmeleri veya üzerinde tekrar kafa yormaları değerli olan noktalar üzerinde 

durulmasını hedefleyen ve sık sık yüz yüze görüşmeleri destekleyen bir sisteme geçiş yaptı. (Leonardo 

Baldassare ve Brian Finken’in  HBR Blog’daki yazıları GE's Real-Time Performance Development’ı okumanızı 

tavsiye ederim. ) 

İnsan yönetimi konusunda daha bozulacak çok ezber olduğu ne kadar kesinse, bakış açılarındaki değişimin 

yayılmasıyla pek çok yeni ve farklı uygulamanın kurumların gündemine düşeceği de bir o kadar kesin görünüyor. 

Belki bir soru ile bitirmek en iyi ezber bozma yöntemidir: 

Bunca değişim ve dönüşümün olduğu çağımızda, ezberlerinizi fark etmek, işinize yarayanları ve yaramayanları 

keşfetmek ve işinize yaramayan ezberlerinizi bozup, onların yerine sizi bir adım ileri taşıyacak farklılıkları 

yerleştirmek konusunda neler yapmak istersiniz? Eğer bir yöneticiyseniz, aynı soru üzerinde yönettiğiniz ekip 

ve iş için düşünmeye ne dersiniz? 
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