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1. BÖLÜM
GİRİŞ

Söylentilere göre tüketiciler, Coca-Cola şişelerinin içinde fare parçaları bulmuşlardı. Bu söylenti, ABD’de çok yayıldı Hukuk yıllıkları incelendiğinde ilk
dava 1914’te Mississippi’de bir tüketici tarafından açılmıştır. O zamandan bu
yana onlarca vaka nedeniyle Coca-Cola’nın şişelenmesi ile görevli şirketlere
davalar açılmıştır. Bu davalardan sonuç alınmadığı halde olgular insanların
hayal güçlerini çok fazla etkilemiş olmalı ki bu söylenti bütün ülkeye belki
de dünyaya yayılmıştır. Bundan böyle bu söylenti Coca-Cola üzerine anlatılan hikâyelerin bir parçası haline geldi. Bu söylenti, formülü gizli tutulan bu
gizemli içeceğin etkisine karşı bir tür meraktır (Kapferer, 1992).
Mart 2011’de iyotlu tuzun, Çin’de Tohoku depreminin neden olduğu nükleer
radyasyondan koruyabileceği yönündeki söylentiler nedeniyle iyotlu tuza
yönelik bir satın alma çılgınlığı ortaya çıktı. Çin’de süpermarket raflarında
panik alımlar sonrasında sofralık tuz kalmadı. Zhejiang bölgesinde başlayan panik alımlar kısa süre içinde Pekin, Chongqing ve beş ayrı vilayete
de sirayet etti Resmi haber ajansı Xinhua, Ulusal Kalkınma ve Reform
Komisyonu’nun konuyla ilgili bir talimat yayınladığını duyurdu. Talimatla,
yetkililerden Japonya’daki nükleer krizi yakından takip etmeleri ve sofralık
tuzda panik alımlarına neden olan yanlış söylentileri önlemeleri istendi.
Aynı belgede Çinlilerden söylentilere inanmamaları ve bunları yaymamaları
da istendi (Voice of America, 2011)204.
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Dedikodu yapmak işten atılma sebebi sayıldı
Yargıtay’dan ‘dedikodu yapan işçi’ kararı. Yargıtay, dikkat çeken bir karara
imza attı. Dedikodu yapan işçinin tazminatsız şekilde işten çıkarılabileceğine hükmetti. Yaklaşık bir buçuk yıldır çalıştığı kurumda, iki çalışanın dedikodusunu yapmakla suçlanan işçi, tazminatı verilmeden kovulunca, olay
yargıya taşındı. 9. Hukuk Dairesi oy birliği ile alınan kararın gerekçesinde,
“Davacının bu davranışı, iş yerinde başka bir işçiye sataşma olup, işverene
haklı fesih imkanı vermektedir” ifadesi yer aldı. NTV Haber 16.09.2019.
https://www.ntv.com.tr/ekonomi/yargitaydan-dedikodu-yapan-isci-kararitazminat-yok,qUtaa5wk1USsjjRMKTCcKw

Kontrol edilemeyen bir söylenti veya dedikodu yönetimin
karşılaşabileceği en kötü tecrübelerden biri olabilir. Zira bir söylenti
veya dedikodu duyulduğunda artık onunla mücadele etmek için çok
geç kalmış olabilirsiniz. Tarih boyunca aralarında başarılı şirketlerin
de olduğu birçok kurum, söylenti ve dedikoduları yönetemediği
için büyük kayıplar vermiş, ciddi zararlara uğramıştır. Söylenti ve
dedikoduların gizli ve çekici bir yanları vardır ki çoğu kimse bu
çekiciliğe karşı koyma dirayetini gösteremez. Bu yüzden söylenti
ve dedikodular örgütlerde hep var olmuşlar ve olmaya da devam
edecekler. Gizli, saklı ve çekici özelliği olan ve “tarihin en eski
medyası” denilen bu iletişim biçimlerinin sırlarını, içeriklerini,
sebeplerini, etkilerini ve baş etme stratejilerini keşfetmeye
ihtiyacımız var. Bu bakımdan bu iletişim biçimlerinin araştırılması
gerekmektedir.
Formal ve informal yanı bulunan eğitim örgütlerinde, çalışanların
kendi aralarında kullandıkları iletişim kanallarının örgütün işleyişine
etkisi oldukça önemli görülmektedir. Bu bakımdan iletişimin büyük
önem taşıdığı eğitim örgütlerinde, informal iletişim biçimlerinden
olan söylenti ve dedikodunun örgüt işleyişinde oldukça etkili bir
işleve sahip olduğu söylenebilir. Örgütte çalışan işgörenlerin etkili ve
verimli çalışabilmeleri için en temel gereksinimlerden biri huzurlu
bir çalışma ortamıdır. Okullarda görev yapan öğretmenler arasında
dolaşan söylenti ve dedikodular da okulun örgütsel işleyişini
etkilediği düşünülen önemli etmenlerdendir. Okul yöneticilerinin,

Gi ̇riş

3

kurumlarını etkili bir biçimde yönetebilmeleri ve sağlıklı bir iletişim
ortamı oluşturabilmeleri için örgütün formal iletişim kanallarının
yanı sıra, örgüt içerisinde dolaşan söylenti ve dedikodu gibi formal
olmayan iletişim kanalları hakkında da farkındalığı olmalıdır.
Okul yöneticileri, okullarındaki çalışanlar için gerekli olan
huzurlu ortamın bozulmasına sebep olacak potansiyelde olan
örgütsel söylenti ve dedikodunun zararlı yönlerini azaltacak
önleyici tedbirleri ve mücadele yöntemlerini planlamalıdırlar.
Bununla birlikte söylenti ve dedikodunun olumlu yönlerini de
örgütün amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışmalıdırlar. Bu
bağlamda yöneticilerin, eğitim örgütlerinde işgörenler arasında
dolaşan söylenti ve dedikodunun içerik ve işlevlerinden haberdar
olmaları gerekmektedir. Zamanında farkına varılmayan ve doğru
yönetilmeyen söylenti ve dedikodu, okulların örgütsel bütünlüğüne
ve olumlu iklimine zarar verme potansiyeli taşımaktadırlar. Bundan
dolayı okullardaki örgütsel söylenti ve dedikodunun dikkatlice takip
edilip çeşitli teknik ve stratejilerle zararlarının azaltılması örgüt
işleyişine katkı sağlayacaktır. Ayrıca söylenti ve dedikodunun olumlu
yönlerini de örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanmak için çeşitli
strateji ve teknikler ortaya konulmalıdır. Bu bakımdan bu çalışma,
hem örgütsel söylenti ve dedikoduların varlığını ortaya koyma
hem de zararlarını azaltıp olumlu yönlerini örgüt lehine kullanma
becerisi kazandırma bakımından örgüt yönetimine fayda sağlamayı
hedeflemektedir.
Eğitim örgütlerindeki informal iletişim kanallarının
başlıcalarını oluşturan örgütsel söylenti ve dedikodu konusunda
ülkemizde yeterince bilimsel çalışmaların olmadığı söylenebilir.
Bu çalışma, literatürdeki bu alana katkı sağlamaya çalışmaktadır.
Çalışmanın, eğitim örgütlerindeki yöneticilerin örgütsel söylenti
ve dedikodu mekanizmaları hakkındaki farkındalığını ve bunları
yönetme konusundaki yeterliliklerini artırması beklenmektedir.
Ayrıca bu çalışmanın okul yöneticilerine bu iletişim kanallarını
okul için pozitif yönde nasıl kullanacakları konusunda bir katkı
sağlayacağı da hedeflenmektedir.

2. BÖLÜM
İNFORMAL İLETİŞİM

Bu bölümde aşağıdaki başlıklar altında iletişim ve iletişim
biçimleri incelenmiştir:
•

İletişim,

•

Örgütsel iletişim,

•

İletişim biçimleri,

•

Formal iletişim,

•

İnformal iletişim,

•

İnformal iletişimi ortaya çıkaran etmenler,

•

İnformal iletişimin önemi,

•

İnformal iletişimin olumlu etkileri,

•

İnformal iletişimin olumsuz etkileri,

•

İnformal iletişimin yönetilmesi
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Örgüt, en geniş anlamıyla, insanların belli örgütlü zaman ve
yerde birlikte olduğu, belli üretim tarzı ve ilişkileri taşıyan, belli
nedenlerle oluşturulmuş amaçlı yapıdır1. Bir başka ifade ile örgüt,
insanların değer verdiği veya istediği bir şeye ulaşmak amacıyla
eylemlerini birleştirmek için kullandıkları bir araçtır2. Örgüt,
aynı zamanda, üyeleri tarafından kurulan bir koalisyon olarak da
görülebilir3. Bu anlamda örgütler, belirli amaçlara hizmet etmek
ve belirlenen görevleri yerine getirmek için kurulduğundan dolayı
hedeflerine ulaşmayı sağlamak için çalışanlarına kaynak, altyapı
ve gerekli eğitimi sağlarlar4. Bu bakımdan örgütler, çalışanlarının
eylemleri doğrultusunda hedeflerine ulaşabilirler5.
Örgütlerin en belirgin özellikleri; belirli amaçlar doğrultusunda
kişilerin çabalarının eşgüdümlendiği bir yönetim işlevi olması;
amaç, insan, teknoloji boyutlarının etkileştiği bir sistem olması;
kendine özgü bir kültürünün olması; işleri, mevkileri, çalışanları
ve aralarındaki yetki ve iletişim ilişkilerini gösteren bir yapısının
olmasıdır6. Bu durumda örgüt üyelerinin birbirleriyle olan
ilişkilerinin niteliği örgütün devamı için önemlidir. Belirli amaçları
yerine getirmek için kurulmuş olan örgütlerin, bu amaçları
gerçekleştirebilmeleri için etkili bir yönetim anlayışına sahip
olmaları gerekmektedir. Örgüt yönetimi ise bir bütündür ve birtakım
süreçlerden oluşmaktadır.
Örgüt yönetimi birbirini izleyen bir dizi temel faaliyetlerden
oluşmaktadır. Bu temel faaliyetler; planlamak, organize etmek,
uygulamak, koordine etmek ve kontrol etmek gibi süreçleri kapsar7.
Örgütsel yönetim alanındaki bilim adamlarının yönetim süreçlerine
dair bu sınıflamaları eğitim yönetimine de uyarlanmıştır8. Eğitim
örgütleri açısından bu yönetim süreçleri; karar verme, planlama,
örgütleme, iletişim, koordinasyon, etki ve değerlendirme süreçleri
şeklinde sınıflandırılmıştır3,9,10,11,12.
Yönetim ile iletişim arasında sıkı bir ilişki vardır, çünkü iletişim
olmadan yönetim olmaz. İletişim, bütün yönetim süreçleri üzerinde
etkilidir12. Başarılı bir yönetim için bu süreçlerinin hepsinin etkili
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bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Etkili örgüt yönetiminde
bütün yönetim süreçleri önemli olmakla birlikte bu süreçlerden biri
olan iletişim, diğer bütün süreçlerin sağlıklı yürütülmesini sağladığı
için örgüt yönetiminde oldukça önemli bir yere sahiptir.
Söz ola kese savaşı söz ola kestire başı
Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede bir söz
Yunus Emre

2.1. İletişim
İletişim, insanın var olmasıyla birlikte ortaya çıkan bir olgudur.
Bu bakımdan iletişim üzerine çok sayıda çalışma ve araştırmalar
yapılmıştır. Araştırmalarda iletişim, içerdiği anlamlar ve farklı
özellikleri bakımından farklı şekillerde tanımlanmıştır. İletişim,
genel olarak bir mesaj alışverişi7,13, mesaj gönderme ve alma
sistemi1, bilgi, fikir ve duyguların bir kimseden diğerine geçme
süreci5,14, bir mesajın aktif bir kaynaktan bir kanal yoluyla pasif bir
alıcıya aktarıldığı süreç15, olarak tanımlanabildiği gibi daha spesifik
olarak, anlam ve anlamları ortak kılma işlemi12, belirli duyguların,
düşüncelerin, bilgilerin iki ya da daha çok kişi arasında paylaşılması,
anlamların ortaklaştırılması süreci9, olarak da tanımlanabilir. Daha
kapsamlı bir perspektiften bakılırsa iletişim, davranış değişikliği
meydana getirmek üzere düşünce, bilgi, duygu, tutum ve becerilerin
paylaşılması süreci16, en az iki insanın karşılıklı olarak bilgi, duygu,
düşünce ve yaşantılarını belli yollarla paylaştıkları psiko-sosyal bir
süreç17 olarak da değerlendirilebilir.
İletişimin; kaynak, hedef, mesaj ve kanal olmak üzere dört temel
unsuru vardır17. “Kaynak” iletiyi gönderen kişidir, “hedef ” iletiyi
alan kişidir, “mesaj”, gönderenin ilettiği veridir, “kanal” ise iletiyi
iletmek için kullanılan araçtır. Bu dört unsurun tamamı olduğunda
iletişim gerçekleşir18. Yani iletişim; belli teknik ve kurallara, mesajı

