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ÖZET 

Liderler, çağlar boyunca insanları etkilemişler ve yönetim becerileri de sergileyerek, 

bulundukları toplumların üyelerinin çeşitli amaçlara ulaşmalarına öncülük etmişlerdir. Her 

toplumun tarihinde bir lideri olduğu, her toplumun lideriyle elde ettiği başarıları bulunduğu 

söylenebilir. Bu çalışmanın amacı iyi bir yönetim sisteminde liderlik vasfının önemi ve 

organizasyon planlamasındaki rolünü açıklamaktır. Bu amaçla çalışmanın ilk bölümünde 

konuya giriş yapılmış amacı ve öneminden bahsedilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde lider 

tanımı kavramı ve tarihsel gelişimi anlatılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde liderliğin güç 

kaynakları açıklanmıştır. Dördüncü bölümde ise iyi bir yönetim sisteminde liderlik vasfının 

önemi ve organizasyon planlamasındaki rolü açıklanmıştır. 
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ABSTRACT 

Leaders have influenced people throughout the ages and have demonstrated management 

skills, leading members of their communities to achieve various goals. It can be said that 

every society has a leader in its history and that each society has achievements with its leader. 

The aim of this study is to explain the importance of leadership in a good management system 

and its role in organizational planning. For this purpose, in the first part of the study, the 

purpose and importance of the subject is mentioned. In the second part of the study, the 

concept of leader definition and its historical development are explained. In the third part of 

the study, the power sources of leadership are explained. In the fourth chapter, the importance 

of leadership in a good management system and its role in organizational planning are 

explained. 
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BÖLÜM I 

GĠRĠġ 

1.1. Problem 

 

Liderlik, en çok tartışılan ve incelenen sosyal bilim kavramlarından biri olmakla birlikte halen 

üzerinde uzlaşılmış bir tanımını yapmak zordur. Bu zorluk, bir ölçüde, çağın ihtiyaçlarına 

göre değişen insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere oldukça dinamik bir şekilde ve sürekli 

olarak yeni liderlik türleri, modelleri ve teorilerinin ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. 

Bugün de sanayi toplumunda yaşanan değişimin ardından bilgi toplumu, postmodern toplum, 

risk toplumu, dijital çağ, sanayi ötesi toplum gibi farklı adlandırmalara maruz kalan yeni bir 

dönüşümün eşiğinde bulunmaktayız. Bu yeni dönemde, bilgi toplumuna dayalı yönetim 

kavramları, teknikleri ve anlayışları ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmelere koşut olarak, 

yönetimin veya örgütlerin başarısının değerlendirilmesinde liderliğin rolü de değişmektedir. 

Tarihin her döneminde örneklerine rastlanan liderlik kavramının geçmişi oldukça eskilere 

gitmektedir. Etimolojik olarak liderlik 14. yüzyılda İngiliz dilinde görülmekle birlikte, sözcük 

olarak 1800’lere kadar ortaya çıkmamıştır (Beycioğlu, 2009: 46). 

Liderlik önceleri, askeri, dini ve politik alanlarda rağbet görmüşse de 19. yüzyılda endüstri 

devrimi ile birlikte tüm işletmelerde önem kazanmaya başlamış ve çok yönlü değişimlerin 

etkisiyle liderlik anlayışı ve pratiği önceki dönemlere göre oldukça farklılaşmıştır. Endüstri 

devriminden sonra ise bilgi, iletişim ve teknolojideki yenilikler, işletme birleşmeleri ve 

uluslararasılaşma gibi gelişmeler liderleri rekabet ortamında bırakmış ve işletme içi değerlere 

yönelmeye zorlamıştır. Bu değişimin zorunlu kıldığı örgütlenme ve üretim ihtiyaçları 

çerçevesinde liderlik anlayışları da değişmiştir. Böylece liderlik önceleri yapı, sistem ve 

verimliliğe dayalı sıkı kontrol ve zorlama ile beraber anılırken, günümüzde kültür, vizyon, 

misyon, katılımcı yönetim gibi kavramlarla beraber anılmaya başlamıştır (Memişoğlu, 2006: 

221).  

Lider ve liderlik süreçlerine ilişkin uygulamalı çalışmalar genellikle endüstriyel 

organizasyonların küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamına uyumunu sağlayabilecek ve 

verimliliği artırabilecek yeterlilikte yönetim kadroları oluşturmak ve bu kadroların eğitimini 

sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Son 20-25 yılda özellikle ABD ve Japonya’daki iş 

çevrelerinde yaşanan sorunların lider eksikliğinden kaynaklandığı ileri sürülerek liderlerin ya 

da lider olmaya aday kişilerin özel eğitimi ve görevlerine hazırlanması yönünde çaba sarf 

edilmektedir (Can, 2013: 82). 

Bu noktada günümüz liderlik yazınında tartışılan önemli bir argüman olarak demokrasi 

hareketleri, katılmalı yönetim biçimleri, bilimsel gelişmelerin artan hızı ve haberleşme 

araçlarındaki gelişmelerin liderliğe olan ihtiyacı azalttığı görüşü dile getirilmektedir. Bilginin 

nicel ve nitel artışına dayalı olarak tüm insanların liderlik özelliklerinin gelişeceği ve böylece 

lidere daha az ihtiyaç duyacağı öne sürülmüştür. Ancak grup etkinliği ve verimliliğinin 

artırılması, insan çabalarının birleştirilmesi ve koordine edilmesi ihtiyacı devam ettiği sürece, 

liderlerin varlığı da sürecektir. Ayrıca ortaya çıkan yeni gelişme ve ihtiyaçlara göre farklı 

liderlik uygulamaları da gelişmeye devam etmektedir. Liderlik, kendi içinde bir sürekliliği 



barındıran dinamik bir kavramdır. Ayrıca sadece özel sektör örgütlerinde değil, siyasi partiler, 

sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları gibi örgütün olduğu her yerde görülmektedir 

(Özkan, 2008: 78). 

Liderler, çağlar boyunca insanları etkilemişler ve yönetim becerileri de sergileyerek, 

bulundukları toplumların üyelerinin çeşitli amaçlara ulaşmalarına öncülük etmişlerdir. Her 

toplumun tarihinde bir lideri olduğu, her toplumun lideriyle elde ettiği başarıları bulunduğu 

söylenebilir. Genellikle, liderlerle yaratılan başarı öykülerinde, liderler öncü ve tek kişidirler 

(Beycioğlu, 2009: 2). Herhangi bir topluluğu bir arada motive ederek, örgüt üyelerini belirli 

hedefler doğrultusunda hareket ettirebilme yeterliliğine sahip olan liderlerin vizyonerlik, 

isteklilik, güven verme, benimsenme, cesaretlilik, soğukkanlılık, risk alma, uzmanlık gibi 

özelliklere sahip olmaları gerekmektedir (Can, 2013: 4).  

1.2. AraĢtırmanın Amacı 

 

Bu çalışmanın amacı iyi bir yönetim sisteminde liderlik vasfının önemi ve organizasyon 

planlamasındaki rolünü açıklamaktır. 

1.3. AraĢtırmanın Önemi 

 

Örgütlerde değişim ve gelişimi yakalamak, genellikle üst yönetimin liderliği ile mümkündür. 

Üst yönetimin özendirici tavırları yaygın bir katılımı sağlamada temel nokta olduğu gibi 

liderlerin yeni stratejileri destekleyecek sosyal uğraşlarda aktif olarak da yer alması 

gerekmektedir. Bununla birlikte, günümüzde liderliğin sadece tepe yönetimiyle veya dar 

anlamda tek bir kişiyle sınırlandırılması mümkün değildir. Örgütün her kademesinde 

karşılığını bulan ve o kademenin gerektirdiği nitelik ve becerileri içeren “liderlik rolleri” 

bulunmaktadır. Liderlerin etkileme kapasitesi, sahip oldukları farklı güç kaynaklarına 

dayanmaktadır (Yıldız, 2016: 90). Liderler örgütün değişim ve gelişmesinde en kritik öneme 

sahip bireylerdir. Lideri geliştirmeden diğer unsurların gelişmesi mümkün görünmemektedir. 

Değişen örgüt bağlamında çalışanların rollerinde önemli değişimler meydana gelmiş ve 

gelmeye de devam etmektedir. Yeni kuşak da liderlere yeni bir bakış açısını zorunlu 

kılmaktadır (Can, 2013: 4). 

1.4. Sayıltılar 

 

• Araştırmada kullanılan materyallerin araştırma için yeterli olacağı varsayılmıştır.  

1.5. Sınırlılıklar 

 

• Araştırma bilimsel dergi yayınların, bilimsel makaleler, bu kapsamda yayımlanmış 

kitaplarla sınırlandırılmıştır. 

 

 



 

BÖLÜM II 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

2.1. Lider Tanımı ve Niteliği  

 

Lider ve yöneticinin işlevsel olarak farklı olduğunun kabul edilmesi ve liderliğe ilişkin 

özellikle 1950’lerden itibaren yeni araştırmaların gerçekleştirilmesiyle birlikte liderlik farklı 

bir bağlamda ele alınmış, liderlik tanımları da çeşitlenmiştir. Kavramın tanımlanmasına 

yönelik artan ilgiye rağmen, günümüzde liderliğin açık ve kesin bir tanımını yapmak halen 

zordur. Bunun nedenleri arasında liderlik sürecinin çok faktörlü olması, liderler ve izleyenler 

arasındaki etkileşimin karmaşıklığı ve durumsal koşulların etkileri sayılabilir. Bir tanıma göre 

liderlik, ortak amaçlar için birleşen insanları, amaçlarını gerçekleştirmek için etkileme 

sürecidir. Daha geniş bir tanıma göre liderlik, belirli durum, zaman ve koşullar altında, kendi 

belirlediği amaçlara ulaşmada insanlar ya da gruplar üzerinde harekete geçme isteği 

uyandırma, onları yönetme ve etkileyebilme becerisidir (Yıldız, 2016: 24).  

Daha farklı bir yaklaşıma sahip olan liderlik, liderler ile izleyenlerinin üzerinde anlaşmaya 

varılmış süreçleri kullanarak ortaklaşa değer verilen amaçlara erişmek için katılmakta 

kendilerini özgür hissettikleri bir güven ortamı oluşturma sürecidir. Literatürde birbirinden 

oldukça farklı liderlik tanımları bulunmakla birlikte, tanımlarda yer alan ortak öğeleri 

çıkarmak mümkündür. Bu ortak unsurlar şunlardır (Başaran, 2004: 74): 

• Amaç: Grup olabilmenin asli şartı olan ulaşılacak hedef, giderilecek ihtiyaç ya da 

çözülecek sorun olması gerekir.  

• Lider: Grubun üyeleri bir liderin çevresinde toplanırlar. Bu lider, kişilik ve davranış 

özellikleriyle öteki izleyenleri etkileyebilendir.  

• İzleyenler: Grubun üyeleri liderin etkisi altında kaldıklarında, liderin izleyenleri 

olurlar. 

• Ortam: Liderlik, ancak grubun amaçlarını gerçekleştireceği ortam elverişli olduğunda 

ortaya çıkar.  

İzleyenlerin amaçlara güdülenmesi, yeterliliği, amaçların ulaşılabilirliği gibi değişkenler 

liderliğin ortamını oluşturur.  

Liderlik, dar anlamda izleyenlerinin ve geniş anlamda grup üyelerinin yeterlilik ve 

becerilerini birleştirerek örgütün veya grubun amaçları doğrultusunda yönlendirebilme 

kapasitesinden oluşur. Yönetim faaliyetleri kapsamında ortak hareket etmeyi gerektiren 

hemen her durumda bir liderliğin ortaya çıktığı görülmektedir. Liderlik aynı zamanda bir 

sanattır. Liderliğin odak noktası izleyiciler üzerinde güç sahibi olabilme değil, onları etkileme 

sorunudur. Etkileme ise liderin izleyiciler tarafından kabul edilmesiyle mümkün olabilir 

(Beycioğlu, 2009: 47).  



Kısaca, liderlik statü veya otorite işlevinden çok, ilişkinin ve lider ile izleyicileri arasındaki 

karşılıklı etkileşimin kalitesiyle ilgili bir durumdur. Buraya kadar yapılan değerlendirmeler 

ışığında lider; grup amaçlarını belirleyen, amaçları gerçekleştirmek üzere grup üyelerince 

izlenen ve yön veren, duygusal açıdan kabullenilen ve grubun bir üyesi olarak, öteki üyelere 

olumlu etkide bulunan, belirlenen amaç doğrultusunda davranmaya sevk eden, etkileyen ve 

yön veren kişi olarak tanımlanabilir (Çınar, 2010: 37). 

2.2. Liderlik Kavramı Tarihsel GeliĢimi 

 

Liderlik kavramının tarihine baktığımızda, tıpkı insanlık tarihi gibi çok eskilere dayandığı 

görülmektedir. İnsanların sosyal birer varlıklar olmaları, birlikte yaşamalarını gerekli 

kılmaktadır. Bu sözü edilen durum, gruplardan başlamak üzere toplumlara kadar gelen farklı 

düzeylerde etkileşimin bulunduğu yapıların meydana gelmesine imkân sağlamıştır. 

Etkileşimin bulunduğu birlikte olma durumlarında liderin konumuna baktığımızda bireyler 

arasında onlara kıyasla daha üstün bir konumda yer aldığı ve ön planda bulunduğu 

görülmektedir. Bu sebeple diğer bireylerin de onay vermesi durumu ile liderin seçilmesi 

mümkün olmaktadır (Can, 2013: 76). 

Bu bakımdan liderlik sözcüğünün, dünya literatürüne girişinin 14. Yüzyılda gerçekleştiği ve 

son iki yüzyıl içerisinde ise aşırı bir şekilde kullanımının olduğu görülmektedir. Bu kavramın 

tanımı konusunda ise araştırmacılar, genellikle kişisel yorumlara ve önem verdikleri olgulara 

bırakmıştır. Liderlik ortak hedefe ulaşmak, çalışanlara davranışları konusunda yönlendirme 

yapabilmek için kişilerin yapmış olduğu davranışların hepsi şeklinde ifade edilebilir. Liderlik 

kavramının ifade ettiği, karşılıklı olan davranışların ve düşünce birliği ile yapıyı işleme 

koymak ve bu koyulan işlemi sürdürebilmektir. Liderlik, amaçları gerçekleştirmek için 

kişileri uğraşmakta oldukları durumu dikkate alarak onların sorunlarına ve problemlerine 

çözüm sağlayan bir rol anlamını üstlenmektedir (İbicioğlu, Özmen ve Taş, 2009: 83).   

Liderin esas rolü organizasyonu yerine getirmede çalışanlarına emirler ve direktifler vermek 

değil onları destekleyip teşvik etmektir Lider, çalışanlarının yapmasını talep ettiği işlerde 

çalışanlarına önderlik eder. En önce kendileri yer alır. Liderlerin özünde yatan temel 

özellikler, fedakârlık ve alçakgönüllülüktür. Liderler, beklenmeyen bir durumla karşı karşıya 

kaldıklarında sağduyularıyla hareket ederler, vakıaları kendilerince duyumsarlar. Grupları 

ardından sürüklemesi bakımından incelendiğinde, Hitler’in de bir lider olduğu görülmektedir. 

Ancak Hitler’in toplumu felakete sürüklediği de bilinmektedir. Geçmişten ders almayan, 

kendisine çok güven duyan, kendileri hiçbir fedakârlık göstermeyip ekibini çok fazla zorlayan 

her ne kadar ikna kabiliyeti bulunsa da lider olarak kabul edilmemektedir. Günümüz 

toplumlarına baktığımızda patron, lider ve yöneticilerin iyilerine duyulan özlem duygusunda 

giderek artış olduğu gözlenmektedir. Üçünün de iyilerine gereksinim duyulmaktadır (Güney, 

2015: 41).  

Liderlik tanımından hareketle, bu kavramın hem basit hem de oldukça karmaşık yapıya sahip 

olduğu görülmektedir. İnsanlığın doğuşundan bugüne kadar bakıldığında, liderlik kavramının 

siyaset ilimi ve sosyoloji gibi farklı disiplinlerce ele alınmakta olduğu görülmektedir, binlerce 

senedir liderlik kavramı ile ilgili araştırmalar yapılmıştır ve bu araştırmaların neticesinde 

farklı liderlik tanımlarının olduğu görülmüştür. Liderlik kavramının, literatüre girmesi 13. 

yüzyılın sonunda olmuş ve 19. yüzyıldan sonraki süreçte ise bu kavramın sık sık 



kullanılmakta olduğu görülmüştür. Araştırmacıların, liderlik tanımını yaparken genellikle 

şahsi bakış açılarını ve önem gösterdikleri durumları dikkate aldıkları görülmektedir (Çınar, 

2010: 37). 

20. Yüzyılın ortalarından itibaren yoğun bir şekilde kullanılan liderlik konusunda yapılmış 

olan çalışmalar, bu kavrama ait farklı tanımların olduğunu ifade etmiştir. Aşağıda söz konusu 

tanımlardan bir kısmından söz edilmiştir (Can, 2013: 77):  

• Liderlik kavramı, düşüncelerin, davranışların ve eğilimlerin yönlendirilme ve yönetme 

işi olarak ifade edilebilmektedir   

• Liderlik kavramının sağladığı katkı; kümenin herhangi bir üyesinin diğer üyelerin 

güdülenmelerini veya da diğer üyelerin yeterliklerinde değişiklik  

• Liderlik; bir örgütün amaçlarına erişme ya da bu amaçlarında değişiklik yapmak için 

yeni bir yapı ve yeni bir prosedür başlatma şeklinde ifade edilebilir  

• Liderlik kavramı, liderin örgütsel amaçlarına erişebilmek için izleyicilerin gönüllü 

kabul edilen istençlerini sağlamış olan sosyal etkileşim süreci olarak da ifade edilebilmektedir  

• Liderlik kavramının farklı bir tanımı ise, izleyicilerin düşüncelerine ve fillerine etkide 

bulunmak amacı ile güç kullanmaktır  

Liderliğin günümüzde en çok çalışılan ve en çok araştırılması yapılan, bununla beraber en az 

keşfedilen kavramlardan bir tanesi olduğunu dile getirenlerdir. Liderliğe dair literatürü 

incelediğimizde, bu olguyu birçok araştırmacının incelediğini, tanımladığını, bu olgu üzerinde 

fikir yürüttüğünü ve bu sürecin bir asırdan fazla bir zaman boyunca devam ettiğini belirtir 

nitelikte olduğu görülmektedir (Gökyer, 2005: 94).  

Liderlik tanımlarına baktığımızda çok fazla çeşitli ve fazla tanımının olduğu görülmektedir. 

Bu durum da bize liderlik kavramının kişinin ve örgütün ihtiyaçlarına ve çağın ekonomik, 

sosyal ve siyasi problemlerine yönelik bir şekilde, yeniden tanımlanma ihtiyacı duyulmakta; 

canlı bir alan olduğu ile ilgili algıyı bir nevi destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Liderlik 

kavramı ile ilgili yapılan tanımlara dair farklı bir tespitte bulunan Stogdill (1974), neredeyse 

liderliği tasvir eden kişi sayısınca liderlik tanımının bulunduğu konusunda düşünceleri ile 

dikkat çekmektedir. Ayrıca liderliğin talep üzerine diğer insanlarda meydana getirilmesi zor 

bir özellik olduğunu vurgular. Geçmişte liderliğin komplike bir alan olduğu ve çeşitli 

dönemlerde birçok kavramla bütünleştirilmiş olduğu da görülmektedir. Liderlerin, çalışanların 

beklentilerine ve hayallerine hayat vermekte olduğu görülmektedir. Aynı zamanda liderler, 

çalışanlarının gelecek ile ilgili fırsatları fark etmeleri konusunda da onlara ilham kaynağı 

olurlar. Günümüzde liderliğe dair altı önemli nokta bulunmaktadır (Beycioğlu, 2009: 49):  

• Liderlik, yalnızca en üst konumdaki yöneticilere ait değildir.  

• Liderlik astlara kusursuz olabilme olanağı sağlar.  

• Liderlik ve yöneticilik kavramları birbirinden farklı kavramlardır.  

• Liderlik kavramının kritik ve hümanist bir boyutu bulunmaktadır.  

• Liderlerin, farklı beceriler, nitelikler ve yetiler kullanarak bu şekilde bütüncül bir 

davranış sergileme ihtiyaçları bulunmaktadır.  



• Liderlik, değişimi sezinlemenin, meydana getirmenin ve sürdürmenin ustalık yöntemi 

olarak kabul edilmektedir.  

21. yüzyılda meydana gelen hızlı değişim sebebiyle örgütlenme gereksinimi olan toplumlarda 

ve iş yaşamının tüm dallarında gittikçe yöneticiliğin öneminde artış olduğu görülmektedir. 

Yöneticilerin kendilerinden beklenmekte olan görevleri en iyi şekilde yapabilmeleri ise, 

kendilerinde bulundurdukları liderlik özellikleriyle yakın bir ilişki içerisindedir. Her yönetici 

de liderlik niteliklerinin bulunduğunu söylemek mümkün olmaz. Fakat iyi bir yönetici 

olabilmek için ayrıca liderlik vasfının da bulunması kaçınılmaz bir gerçek olarak kabul 

edilmektedir (Karslı, 1997: 99).  

Liderlik kavramı, artık modern yönetim anlayışında yöneticilerin temel işlevlerinden biri 

olarak kabul edilmektedir. Bir başka ifadeyle, liderlik kavramı, etkin yönetimin önemli bir 

parçası olarak kabul edilmektedir. Örgütlerde, liderlik özelliği bulunduran yöneticilerin daha 

etkili ve başarılı oldukları görülmektedir. Eğer ki yöneticide liderlik özellikleri bulunmuyorsa, 

bu izleyicilerin motivasyonunda ve performanslarında azalmaya neden olabilmektedir. Bu 

yüzden, örgüt tarafından bürokratik özellikler sergileneceği için ihtiyaca yanıt verme 

konusunda zorlanabilir; etkinliğinde ve verimliliğinde de azalma meydana gelebilir (İbicioğlu, 

Özmen ve Taş, 2009: 84). 

Lider, örgütsel hedeflere erişmek için izleyicilerinin içsel motivasyonu kullanarak gayret 

göstermelerinde etkili olmaktadır. Bu durumun yanı sıra, yönetici yalnızca izleyicileri 

düşünce, tutum ve davranışlarına etkide bulunmasına izin verirse bu durumda onların lideri 

olabilir. Eğer yönetici, izleyicilerinin düşünce, tutum ve davranışlarına zoraki bir şekilde 

etkide bulunabiliyorsa bu durumda bir liderin varlığından değil, yalnızca bir yöneticinin 

varlığından söz etmek mümkün olabilir (Çınar, 2010: 38). 

Örgütlerde talep edilen durum, yönetici de aynı zamanda liderlik sıfatının da bulunmasıdır. 

Çünkü liderlik ve yöneticilik kavramları, başarıya ulaşma konusunda birbirini tamamlayan iki 

ana unsur olarak kabul edilmektedir. İnsan faktörü, bir örgütün gelişmesinde en önemli ve en 

belirleyici faktör olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden, liderlik vasfına sahip olan bir 

yöneticinin insan ve maddi kaynaklarını, çalışanların hedef ve ihtiyaçlarını, örgütün 

hedeflerini dikkate alarak harekete geçirebilmesi gerekmektedir. Çalışan motivasyonu, morali, 

tatmini konularında duyarlı bir şekilde davranan lider yönetici, çalışan kişileri daha istekli 

hale getirme, heyecanlandırma ve kendilerini tam bir coşku ile örgüte adama, duygularının 

devamlı bir şekilde canlı tutmaya yönelik bir çaba içerisinde olabilir ve bu durumun 

neticesinde örgütün zaman, para ve enerjiyi en ekonomik şekilde kazanması durumu mümkün 

olabilir (Gökyer, 2005: 97). 

 

Tarihsel olarak dönemin şartlarının teorilere yansımasıyla liderlik anlayışında önemli 

değişimler olmuştur. Örgütün iç ve dış çevresinde ortaya çıkan değişimlerin de etkisiyle 

tarihin farklı dönemlerinde yeni liderlik teorileri ve türleri geliştirilmiştir. Sanayi toplumunun 

ortaya çıkardığı büyük merkeziyetçi yapılar, otoriteye dayalı geleneksel liderlik anlayışına 

temel oluşturmuştur. 20. yüzyılın başından itibaren Batı toplumlarında siyasi partiler, 

dernekler, kooperatifler gibi otoriteyi merkeze değil, tabana yaymaya çalışan adem-i 

merkeziyetçi kuruluşlar ile demokrasi anlayışındaki gelişmelerin katkısıyla demokratik 

liderliğe ilişkin yeni örgütsel ve yönetsel süreçler gelişme göstermiştir (Karslı, 1997: 99).   



Neo-klasik liderlik anlayışında ise lider, geleneksel liderlikteki merkezi otorite yerine 

insanların psiko-sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına ve informal gruplara yönelmiştir. 

Geleneksel lider örgüt ve işe ağırlık verirken, neoklasik anlayış insanı tercih etmiştir. 1950’li 

ve 1960’lı yıllarda ne insansız örgütler anlayışının ne de örgütsüz insanlar anlayışının tek 

başına fazla değeri olmadığı anlaşılmıştır. Liderliğin insan ve örgüt arasındaki karşılıklı 

etkileşimi yanında, iç ve dış etkilere bağlı olarak değer kazanacağı üzerinde durulmuştur 

(Çınar, 2010: 38). 

Dolayısıyla liderlik davranışları ve liderin performansı örgüt tipi, liderin hiyerarşi düzeyi, 

izleyicilerden uzaklığı, performans değerlendirme ölçütü, örgütün çevre, yapı, teknoloji ve 

görev özellikleri, kriz ve örgütsel kültür gibi çok çeşitli durumsal faktörlerden etkilendiği 

belirlenmiştir. Toplumsal dönüşümler ile ekonomik, siyasal ve yönetsel alanlarda yaşanan 

çeşitli gelişmeler yeni veya alternatif liderlik teorilerinin gelişmesini sağlamıştır. Bu 

kümülatif birikim sonucu ortaya çıkan liderlik teorileri genellikle kendilerine özgü kavramlar, 

bakış açıları, yaklaşımlar ve tipolojiler ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, özellikler teorisinde 

başarılı liderler başarısızlardan liderin özellikleri kapsamında ayırt edilmeye çalışılırken, 

davranış teorisi liderin rolünün altını çizmiştir. Davranışın iki boyutu görev ve insan üzerinde 

yoğunlaşmış olup, davranış teorisine göre lider ve durum uyumlu olabildiği sürece başarı 

mümkün görülmüştür. 1980’lere gelindiğinde küreselleşme olgusu ve teknoloji ile yayılan 

gelişim hızı daha farklı liderlik yaklaşım ve uygulamalarının öne çıkmasına yol açmıştır. 

Liderlikte yeni yaklaşımları gerektiren en büyük değişim, endüstri toplumundan bilgi 

toplumuna ya da sanayi-ötesi toplumlara geçiştir. Günümüzde liderlik, değişimlerin yönetimi 

üzerine kurulu davranışsal bir süreci ifade etmektedir. Liderlik en değerli kaynak olarak insan 

kaynağını görmeye başlamıştır (İbicioğlu, Özmen ve Taş, 2009: 88). 

Liderlik teorileri niteliksel olarak analiz edildiğinde, her teorinin liderlik sürecinin değişik 

yönlerini ele aldığı ve farklı değişkenlere ağırlık verdiği görülmektedir. Liderlik teorilerinin 

uygulanmasına ilişkin yürütülen pekçok araştırmaya ve geniş bir literatüre rağmen kapsamlı 

bir teorinin geliştirilememiş olduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, her ortama ve duruma 

uygun tek bir lider tipi bulunmamaktadır. Bu yüzden liderlik için idealize edilmiş bir çerçeve 

çizmek güçtür. Ayrıca, günümüz liderlerinin başarılı olabilmek için değişik liderlik tarzlarını 

birlikte kullanması gerektiği söylenebilir. Bunun için de yeni liderlik tarzlarının eğitim ile 

liderlere ve lider adaylarına anlatılması ve benimsetilmesi giderek önem kazanmaktadır 

(Kaya, 1991: 463). 

Küreselleşme sürecinin yaşanmakta olduğu bilgi toplumlarında geleneksel dikey örgütlenmiş, 

katmanlı ve içe kapanık kurumlar yerini yatay örgütlenmiş, esnek ve dışa açık kurumlara 

bıraktığından; liderlerin de bu yapısal değişime ayak uydurması ve geleneksel liderlik 

teorilerinin anlayışları ile hareket eden düşünsel yapıyı terk etmeleri gerekmektedir. İnsan 

kaynağını temel alan bir liderlik davranışı sergilenmelidir (Çınar, 2010: 38). 

Liderlik davranışlarındaki bu değişim sadece özel sektör kuruluşlarında değil, kamu sektörü 

ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda da söz konusudur. Kamu sektörü yöneticilerinin bu 

değişimi takip ederek liderlik kapasitelerini geliştirebilmeleri için öncelikle merkezi yönetim 

ve yerel yönetimler başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yeniden yapılanma 

sürecinin yaşanması gerekmektedir. Çünkü geleneksel yönetim anlayışına dayalı olan 

yönetimlerde yeni liderlik yaklaşımlarının geliştirilmesi ve uygulanması oldukça zordur. Tüm 

bu gelişmeler çerçevesinde özellikle 1980’lerden itibaren genel olarak kamu yönetiminde ve 



özelde yerel yönetimlerde kapsamlı reform girişimleri başlamıştır. Yeni kamu yönetimi (new 

public management) ve yönetişim (governance) gibi kuramsal arka plana sahip olan yeniden 

yapılanma süreci kamu kurum ve kuruluşlarının geleneksel örgütlenme ve yönetim anlayışını 

terketmesini vurgulamaktadır. Yeni yönetim anlayışının en önemli unsurlarından biri ise 

kurum yöneticilerinin etkili liderler olabilmeleridir (Karslı, 1997: 100).   

2.3. Liderlik Modelleri 

2.3.1. Liberal Liderlik 

 

Liberal liderlik, elindeki sahip olduğu otoriteyi kullanmayan, astları kendi hallerine bırakan ve 

tanınmış kaynaklarla birlikte planların hazırlanmasına imkân sağlayan bir liderlik tarzıdır. Bu 

liderlikte; otorite kullanma, karar verme ve sorumluluk alma gibi faaliyetler 

bulunmamaktadır. Liberal lider, hedefine ulaşabilmek için yapılan eylemde ne kadar aktif 

olursa o derece etkili olabilmektedir (Gedikoğlu, 2015: 68). 

Liberal liderlik özelliklerini, "Liderin, grubu ortak bir gaye etrafında toparlama ve belirli 

hedeflere odaklanmasında eksik kalması aşikar bir durumdur. Bu durumda grup içerisinde 

anarşi bile çıkabilmektedir. Bunun dışında liberal liderin faydaları söz konusu olursa, her 

üyenin kişisel yaratıcılıklarını harekete geçirdiği, kararların alınmasında inisiyatif kullanma 

gibi bazı anlayışlara sahip olmaktadırlar. Bu liderlik tipine yakın olarak demokratik ve 

katılımcı lider, astlarına danışarak karar alsa da kriz dönemleri hariç, örgüt amaçları grubun 

kararlarına göre yönlenecektir. Astların öncelikle planlama yapmaları daha sonra karar 

almaları ve son olarak örgüt faaliyetlerine katılmalarına olanak sağlamaktadır. Prim veya ödül 

anlayışına sahip olan bu tip liderlikte, çalışanlara nazik davranışlarda bulunulur ve onlara 

değer verildiği hissettirir" olarak ifade etmektedirler (Kaya, 1991: 463). 

2.3.2. Demokratik ve Katılımcı Liderlik 

 

Bu liderlik tarzında, lider yetki üstünlüklerini diğer kişiler ile paylaşma eğilimi 

gerçekleştirmektedir. Demokratik liderlik, belirlenen amaçların hem liderler hem de astların 

katılım gerçekleştirmesiyle tespit edilen bir yönetimdir. Amaçların ve politikaların 

seçilmesinde, iş bölümlerinin gerçekleştirilmesinde ve iş emirlerinin ortaya çıkarılmasında 

lider her zaman astlarda bulunan bireylerin fikir ve düşünceleri neticesinde yaklaşım 

göstermektedir. Demokratik liderlikte temelde üç unsur vardır; demokratik lider astlarını 

güçlendirir ve onları motive eder, astlarına sorumluluklarını ve ne yapacaklarını açıklar ve 

astlara düşüncelerini söyleyebilmeleri için tartışma ortamı oluşturur (Beycioğlu, 2009: 47). 

Katılımcı liderlikte ise, merkezi otoritenin varlığından söz edilemez. Lider ve ona bağlı 

gruplar sosyal birim olacak şekilde birlikte hareket etmelidirler. Çalışan bireyler 

gerçekleştirdikleri işi etkileyebilecek olaylar hakkında bilgilendirilmeli ve aynı zamanda 

fikirlerini düşüncelerini ifade edebilmeleri ve yeni öneriler sunmaları için liderlerince 

cesaretlendirilmelidir (Çınar, 2010: 39).   

Katılımcı liderlik; lider ve gruplar arasındaki ilişkinin gelişip artmasına yol açar. Ayrıca, 

moral yükselir ve işten tatmin duyulmasına katkı sağlar. Bu gibi faktörlerin lider 



konumundaki kişiye daha az bağımlı olmaya neden olabilir. Bununla birlikte, üretkenlikte 

düşebilir (Erdoğan, 1997, s. 350-351).  

 

 

2.3.3. Otoriter Liderlik  

 

Otoriter liderlik, liderlik türleri arasında bilinen en eski liderlik türüdür. Bu liderlik türünde, 

kendisine bağlı çalışanların kendisinin arzu ve emirlerine karşı uyum sağlamalarını ister ve 

problemlerin çözümünde kendisinin vereceği kararın, kendisine bağlı tecrübesiz ya da bilgisiz 

işçiler tarafından gelebilecek önerilerden üstün olduğuna inanırlar. Otoriter liderlik davranışı 

üzerinde yapılmış bir araştırma sonucunda, bu liderlik davranışını benimseyen yöneticilerin 

birtakım özelliklere sahip olduğu görülmüştür (Çınar, 2010: 41):  

• Topluma uyum sağlama konusuna önem ve değer verme.  

• Değişmez kişiliğe sahip olma ve yapılan değişiklerden hoşlanmama.  

• Amir ve memur ilişkilerine değer ve önem verme.  

• Gücü elinde bulunduran kişi ve gruplarına hoşgörüsüz olma.  

• Azınlık ve yabancı gruplarına hoşgörüsüz olma.  

• Geleneklere bağlı ve tutucu olma.  

Bu özelliklerinin yanı sıra otoriter liderliğin en önemli sakıncası ise, lider konumundaki 

yöneticinin bencil davranması ve duygularını dikkate almamasıdır. Bu durum ise, çalışanların 

iş görme motivasyonunu azaltmakta ve psikolojik tatminsizliklerin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Otoriter liderliğin bir başka sakıncası ise, grup içerisinde lider haricinde hiç 

kimsenin plan, amaç, çalışma metotları ve program konusunda söz sahibi olamamasıdır. Bu 

durumda, grup içerisinde yaratıcılığı azaltmaktadır (Beycioğlu, 2009: 45). 

2.3.4. Hümanist Liderlik  

 

Hümanist liderliğin, özellikle 19. yy sonrasında etkili olan ve hümanizm felsefesi etkisiyle 

geliştiği bilinmektedir. Hümanist liderlik, lider ve astları arasında sosyal ilişkilerin yer aldığı 

ve bunun üzerine odaklı bir liderlik türüdür. Bu ilişkiler daha çok duygusal açıdan 

gözlemlenmektedir (Kaya, 1991: 460).  

Hümanist liderlikte yönetici konumundaki lider babacan tavırlar sergilemektedir. Bu aşamada, 

lider çalışanlara veya çevresindeki diğer insanlara karşı aşırı koruyucu bir tutum 

sergilemektedir. Hümanist liderlikte duygular ve duygusallık çok fazla önem taşımaktadır. 

Sıklıkla orta kademelerin de fikirlerinin alındığı hümanist liderlikte, çalışanlar çoğunlukla 

duygusal olarak motive edilirler. Diğer ifadeyle hümanist liderliğin en önemli özelliği 

cezalara çok nadiren başvurulurken ödüllere sıklıkla başvurulmasıdır (İbicioğlu, Özmen ve 

Taş, 2009: 84).  



2.3.5. Destekleyici Liderlik  

 

Belki de en eski liderlik türü olan otoriter liderlik son dönemlerde yerini farklı liderlik 

modellerine bırakmaktadır. Bu farklı liderlik modellerinden bir tanesi de destekleyici 

liderliktir. Destekleyici liderlikte otoriter liderlikten farklı olarak insanları korku yoluyla ve 

katı kurallarla yönetmekten ziyade çalışanların motivasyonunun yükseltilmesi ve onların 

işlerinin kolaylaştırılması esastır. Destekleyici liderlikte lider açık bir duruş göstermektedir. 

Destekleyici liderlikte değerler önemli bir yere sahiptir. Grup içindeki bütün üyelerin 

kendilerini geliştirmeleri ve öğrenmelerine destek olunur. Destekleyici liderliğin en önemli 

özelliklerinden bir tanesi de grup içerisindeki üyeleri olumlu bir şekilde motive etmesidir. 

Destekleyici liderlikte denetim hataları bulup, bu hatalar karşısında ceza vermek yerine bu 

hatalar hakkında düzeltici geri dönütler vermektir. Destekleyici lider grup üyelerine karşı 

dürüstlüğünü ve kendisini olduğu gibi gösterir (Gedikoğlu, 2015: 65).   

2.3.6. Doğal Liderlik  

 

Doğal liderlikte liderler yöneticiler tarafından seçilmez. Bu liderler doğrudan grup üyeleri 

tarafından belirlenirler. Lider olarak belirlenen kişinin başka bir kişi olmasına rağmen sahip 

olduğu özellikler sebebiyle hem grup içerisindeki herhangi bir kişi hem bu grubun üyeleri 

hem de diğer grubun üyeleri tarafından bir lider olarak görülebilir 

Özetlemek gerekirse doğal liderler seçilmezler. Doğal liderler atanmadıkları halde grup 

üyeleri tarafından lider olarak benimsenirler. Resmi olarak etkinliği bulunmayan doğal 

liderler grup içeresinde resmi liderlerden daha büyük bir etkiye sahiptirler. Bu liderlerin 

grupları etkilemeleri nedeniyle grup üyeleri üzerinde önemli bir etkileri bulunmaktadır 

(Beycioğlu, 2009: 46). 

2.4. Liderliğin Temel Özellikleri  

 

Liderlik, stratejilerin oluşturulmasında olduğu kadar uygulanmasında da önemli bir role 

sahiptir. Özellikle günümüzde dinamikleşen ve giderek karmaşıklaşan bir ortamda değişimi 

gerçekleştirmesi beklenen liderlerin önemi daha da artmıştır. Ancak grup üyelerini belirli 

amaçlar, normlar ve değerler etrafında toplamayı gerektiren liderlik, üyelerin farklı düşünce, 

eğitim ve tecrübeye sahip olması nedeniyle zorlaşmaktadır. Bunu sağlamak, büyük ölçüde 

liderlik becerisini gerektirmektedir. Ayrıca etrafındakiler tarafından ne kadar kabul gördüğü, 

görevinin yapısı ve buna bağlı olarak sahip olunan güç de liderliğin niteliklerini 

belirlemektedir (Can, 2013: 76). 

Liderlik niteliklerinin belirlenmesine odaklanan teorik ve kavramsal çalışmaların yanında, 

ampirik araştırma verilerine dayalı olarak da liderlik beceri ve yetkinlikleri ortaya 

konulmaktadır. Örneğin Karslı’nın (1997: 267-269) 2000’li yıllarda liderlik anlayışının 

temelini oluşturacağı varsayılan stratejik nitelikteki liderlik becerilerini belirlemeye yönelik 

yaptığı araştırmada liderin sorumlu olduğu grup ve bireylerin ihtiyaçlarını ve özelliklerini 

anlama becerisi, en başta insan kaynağı olmak üzere grup kaynaklarının bilinmesi ve 

kullanılması becerisi, iletişim becerisi, planlama becerisi, liderin, eylemleri yoluyla grup ve 



bireysel olarak üyelerin performansını iyileştirmek için grup edimini kontrol becerisi, birlikte 

çalışılan grubun performansının artırılması amacıyla değerlendirme becerisi, örnek alma 

becerisi, liderliğin paylaşılması becerisi, danışmanlık becerisi, grubu temsil etme becerisi ve 

etkili öğretim becerisi olmak üzere on stratejik beceri bulunmuştur (Vural, 2016: 14).  

Yazındaki kavramsal, kuramsal ve ampirik araştırmalardan da anlaşıldığı gibi, sadece bilgi 

birikimi, tecrübe ve karizma etkin bir lider olmak için yeterli vasıflar değildir. Liderden 

motive edebilme, etkileme, yön verme, sonuca odaklanma gibi ek özelliklere sahip olması 

beklenmektedir. Liderlik becerileri veya geniş anlamda liderlik özellikleri ile örgüt yapısı ve 

hiyerarşisi arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Örgüt yapısında üst, orta ve alt kademe 

ayrımına uygun olarak liderlik perspektifi de değişmektedir. Hiyerarşik kademelenmeye bağlı 

olarak üç tür liderlik davranışından söz edilebilir (Can, 2013: 79):  

• Örgütsel yapıyı oluşturma ya da mevcut yapıyı değişen koşullara uyarlama, ana amaç, 

strateji ve politikaları belirlemeyi kapsayan üst kademe liderlik davranışı,  

• Biçimsel yapıdaki eksiklikleri giderme, yapıya eklemeler yapma, boşlukları 

doldurarak soyuttan somuta geçmeyi gerçekleştirme olarak da ifade edilebilecek orta kademe 

liderlik davranışı,  

• Mevcut yapının etkili bir biçimde kullanılmasını gerçekleştirmekten sorumlu alt 

kademe liderlik davranışı. Yukarıda belirtilen farklı örgüt kademelerindeki liderlik davranışı 

farklı kavrama yeteneğini, farklı derece ve nitelikte bilgiyi ve farklı duygusal özellikleri 

gerektirir. Örgütün bir düzeyinde geçerli olan liderlik becerileri bir diğer kademede geçersiz 

olabileceği gibi istenmeyen sonuçlar da doğurabilir.  

Burada belirtmek gerekir ki, orta ve alt kademelerde liderliğin ortaya çıkması büyük ölçüde 

örgütteki “yetki devri” düzeyine bağlıdır. Üst yönetimdeki liderlerin alt kademelere doğru 

yetkiyi devretmesi durumunda yeni liderlerin öne çıkması için fırsatlar yaratılmış olacaktır 

(Çınar, 2010: 38). 

ABD’de Colombia Üniversitesi İşletme Okulu ile Uluslararası Korn Ferry Enstitüsünce 

ortaklaşa yapılan ve 1500 üst düzey yöneticinin katılımıyla 1988 yılında gerçekleştirilen bir 

çalışmaya göre, üst düzey yöneticilerin değişime ayak uydurabilmede lider tutumlarının ne 

olduğu ve işletme açısından gelecekte hangi boyutlarda lider davranışlarının önemli olacağı 

sorgulanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre bireyin psikolojisini iyi anlayıp, talepleri 

algılayabilen bir lidere ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Ayrıca stratejinin formüle 

edilebilmesi, insan kaynakları yönetimi, pazarlama/satış ve müzakere/çatışmaların 

çözümlenmesi 2000’li yıllarda liderde bulunması gereken öncelikli 10 temel özellikten ilk 

4’ünü oluşturmaktadır (Dalgıç, 2015: 22).  

Yönetim kademesi fark etmeden her liderin taşıması gereken özellikler arasında yer alması 

gereken diğer bir özellik ise, insan enerjisi, bilgisi, ilişkileri ve etkisinin bir kaynağı olarak 

duyguların gücünü duyumsama, anlama ve etkin bir biçimde kullanma yeteneği olarak 

tanımlanan “duygusal zekânın” varlığıdır. Sezgiler ve duygusal zekâ, olası seçenekleri çok 

kısa sürede tarayabilme ve en iyi çözüme ulaşmayı sağlar. Böylece lider, çözüm getiren 

çatışmaları ve çözülmesi gereken bireysel ya da kurumsal eksiklikleri diğerlerine oranla daha 

kolay ve ustaca kavrayabilir (Gedikoğlu, 2015: 64). 



Liderlerden mantıksal ve duygusal zekâlarını kullanarak geniş bir bakış açısına sahip 

olmaları, sezgisel ve bilimsel bilgiden yararlanarak karşılaştıkları sorunları çözmeleri 

beklenir. Ayrıca, liderin özelliklerinin tutarlılık ve süreklilik göstermesi, izleyenleri tarafından 

liderin kabullenilmesi açısından önemlidir. Liderlerden yetkinlik olarak izleyenlerinden üstün 

olması ve bu üstünlüğün izleyenler tarafından benimsenmiş olması da gerekir (Genç, 2007: 

86).  

Etik tutarlılık ve bütünlük de lider-izleyen ilişkisinin sürdürülebilir olmasında belirleyici 

değişkenlerden birisidir. Burada belirtmek gerekir ki, her ne kadar liderlerin ortak 

özelliklerine yönelik bazı genellemeler yapılsa da kültürel farklılıklar, içinde yetişilen çevre, 

eğitim durumu, çalışma süreleri, edindikleri deneyimler ve tarihsel koşullar lider davranışları 

ve kategorileri arasında farklılaşmalar ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla “en iyi tek bir liderlik 

tipi veya yaklaşımı” söz konusu olmayıp, liderler toplumdan topluma ve kültürden kültüre 

farklı özellikleri taşıyan kişilerdir. Hatta liderlik, psikolojik ve tecrübeye dayalı boyutları 

düşünüldüğünde aynı sektördeki bir örgütten diğerine, kamudan özel sektördekine kadar 

farklılık gösterebilir (Eren, 2010: 17).  

İbicioğlu ve diğerleri (2009: 18) tarafından yürütülen bir araştırma sonuçlarına göre, liderin 

yaşına, yetiştiği yerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine, mesleki deneyimine, sosyal 

çevrenin kurallarına uyma düzeyine ve kurumsal normların varlık düzeyine göre liderlik 

davranışı değişmektedir. Bir başka nokta ise liderlerin sahip oldukları özellikleri ve 

becerilerini çağın gereklerine, özellikle de bilgi çağının ve bilişim teknolojilerinin 

ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmesidir. Bu bağlamda öne çıkan lider becerileri arasında 

iletişim, motive etme, inisiyatif, insani ilişkiler, analitik düşünebilme, bütünü görebilme, 

kararlılık ve iş birliği önde gelmektedir. Etkili bir liderde aranan özelliklerin farklılaşması, 

liderliğin zamana bağlı olarak da değişkenlik gösteren bir olgu olduğunu teyit etmektedir. 

Liderlerin zamanın gerektirdiği imkanların farkında olmaları, yenilikleri takip etmeleri ve 

kendilerini sürekli geliştirmeleri; kısacası değişime açık olmaları, giderek daha fazla önemli 

hale gelmektedir (Dalgıç, 2015: 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM III 

LĠDERLĠĞĠN GÜÇ KAYNAKLARI 

 

Liderliğin güç yaklaşımları dört ayrı kategoride toplanmaktadır. Bu güç kaynakları; zorlayıcı 

güç, karizmatik güç ve yasal güçtür. 

 

3.1. Zorlayıcı Güç  

 

Zorlayıcı güç korkuya dayandırma, ödül gücünün tam zıttı olup, cezalandırmaya 

dayanmaktadır. Liderin verdiği emirlerin astlar tarafından doğru bir şekilde yerine 

getirilememesi sonucunda lider tarafından cezalar verilmesi ve kontrol edilmesini ifade eder. 

Zorlayıcı güç kaynağı, korkuya dayalıdır ve gruptaki bireyleri korkutan her şey güç kaynağı 

ile ortaya çıkmış olabilir (Bakan ve Büyükbeşe, 2010: 77). Liderin izleyicilerini 

cezalandırmada kullanacağı tüm materyalleri elinde bulundurması ile bir otorite sağlamak 

amaçlanır. Zorlayıcı gücün de diğer güç kaynakları gibi liderde bulunması özellikle rutin 

olmayan durumlarda kullanılması için önemli bir araçtır. Fakat modern örgütlerde bu yönteme 

çok sık başvurulduğu görülmemektedir. Liderler olası sorunlu hallerde daha çok etkileme 

güçlerini veya olan ikna yeteneklerini kullanmayı tercih ederler (Dikmen, 2012: 27). 

 

3.2. Karizmatik Güç  

 

Karizmatik güç kavramı ismi itibariyle de, grupta yer alan bireyleri etkileyebilen ve aynı 

zamanda büyüleyici bir yapıya sahiptir. Bu sebeple astlar üzerinde etkinliği ve yetkinliği daha 

yüksektir. Bu liderler kararları sadece kendiler vermektedir ve sözlerinin hepsi emir 

niteliğindedir, sorgulanamaz. Çalışan bireyler arasında mesafe olmasına karşın liderin emirleri 

kolay bir şekilde yerine getirilmektedir (Can, 2013: 70). 

Karizmatik güç kavramında, lider ve onu takip eden bireyler arasında oluşan özel bir bağ 

vardır ve tanımı yapılırken özellikle bunun üzerinde durulmaktadır. Karizmanın göstergesi 

olarak bu bağın varlığından söz edilmektedir ve karizmanın özelliği olarak bir gösterge 

şeklinde algılanmaktadır. Bu bağ göz önünde bulundurularak, bireylerin özellikleri de şu 

şekilde sıralanmaktadır: Grupta yer alan bireyler liderlerinin fikir ve düşüncelerine inanırlar 

(Çınar, 2010):  

• Liderlerini sorgusuz ve sualsiz onaylarlar.  

• Liderleriyle kendilerini özdeşleştirirler.  

• Grup üyelerinin hedefleri yüksektir.  

• Grup üyeleri başarı sağlayacakları konusunda hem fikirdirler.  

• Grup üyeleri verilen emirlere karşı liderlerine sevgi beslerler.  



Bahsedilen bu nitelikler, örgütte yerleşecek ve geliştirilecek, bu değişimleri örgüt içerisinde 

devamlılığını sağlayacak liderler o zaman karizmatik lider olma vasfına sahip 

olabileceklerdir. Bu ancak, köklü çözüm ve değişimler, kendini adamış, güçlü, enerji dolu ve 

tutkulu liderler olabilmeleri ile mümkün olacaktır. Karizmatik güç kaynağı diğer güç 

kaynaklarından farklı olmakla birlikte doğrudan liderin kişilik özelliklerini yansıtmaktadır 

(Can, 2013: 7).  

3.3. Yasal Güç  

 

Yönetici liderlerin yer aldıkları pozisyonlar sebebiyle çalışan bireylerin davranışlarını 

etkileme gücü, yasal bir güçtür. Astlar bu yöneticinin emirlerine uymaya kendilerini mecbur 

hissederler. Mecburiyetin nedeni ise, sosyal denge ve hiyerarşide bir bireyin güç ve kontrol 

kaybı yaşama korkusudur. Yasal güç aslında otoriteyi sembol haline getirmektedir. Burada 

söz konusu olan durum, çalışan bireylerin liderlerinin emirlerine uymayı mecbur 

hissetmeleridir (Şahin, 2000: 83).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM IV 

ĠYĠ BĠR YÖNETĠM SĠSTEMĠNDE LĠDERLĠK VASFININ ÖNEMĠ VE 

ORGANĠZASYON PLANLAMASINDAKĠ ROLÜ 

 

4.1. Örgüt Fonksiyonu ve Liderlik  

 

Örgüt fonksiyonu kamu ve özel sektör örgütlerinde üst yönetime bağlı bir idari birim 

tarafından yerine getirilmektedir. Örgütteki her yöneticinin aynı zamanda bir organizasyon 

yöneticisi olduğu kabul edilmektedir. Organizasyon birimlerinin, rutin ve süreklilik arz eden 

örgüt liderinin işlemlerinin yanında şu fonksiyonları yerine getirmesi beklenmektedir (Eren, 

2010: 17).   

• Örgütün hedeflerine uygun organizasyon strateji ve politikalarını belirleyerek üst 

yönetime sunmak,  

• Örgüt politikalarına uygun program ve çalışmaları düzenlemek, yürütmek ve 

denetlemek,  

• Örgüt ile ilgili yenilikleri izlemek ve uygun olanları örgüte aktarmak, 

• Stratejik ortak olarak örgüt bilgisinin örgütte yayılmasını sağlamak.  

Yukarıdaki fonksiyonlar incelendiğinde, örgütlerde işlevin iki kategoriden oluştuğu 

söylenebilir: Organizasyon ve örgüt stratejilerini düzenlemek ve uygulamayla ilgilenen 

stratejik rol (dönüştürücü) ve öğrenme ve geliştirme, ödüllendirme ve çalışan ilişkileri gibi 

temel İK hizmet sunum faaliyetlerini içeren işlemsel rol (Güney, 2015: 46). 

Yönetimin örgüt içinde idari, hukuki, sosyal ve psikolojik sorunlar üzerinde uzmanlaşan ve 

üst yönetime danışmanlık eden birimler olması beklenir. Örgütün yasal, yönetsel, sosyal ve 

psikolojik sorunlarına çözüm yollarının araştırılması ve belirlenen çözümlerin etkili bir 

şekilde uygulanması ise liderlik vasfını öne çıkarmaktadır (Dikmen, 2012: 65). 

Gerçekten de günümüzde organizasyon birimlerinden rutin İK fonksiyonlarını yerine 

getirmenin ötesinde, örgütün stratejik rolünü daha fazla üstlenmesi beklenmektedir. Bu ise 

büyük ölçüde, organizasyon yöneticilerinin liderliği ile mümkün olmaktadır. Son yıllarda 

kamu sektörü kuruluşlarındaki İK birimlerinin özel sektördeki muadillerine daha fazla 

benzemeleri ve yeni kamu yönetimi reformları kapsamında gerekli organizasyon süreç ve 

uygulamalarını hayata geçirmek için daha fazla strateji odaklı yaklaşıma yönelmeleri 

gerektiği tartışılmaktadır (Özdemir ve Sezgin, 2018: 78). 

Günlük rutin yönetim faaliyetlerinden farklı olarak örgüt fonksiyonu, doğru insanlarla, doğru 

yetkinliklerle ve doğru sonuçları elde etmek için doğru yollarla çalışarak sağlıklı ve etkili 

örgütler geliştirme becerisine sahiptir. Örgütün temel fonksiyonları ihtiyaç duyulan yeteneği 

örgüte çekmek ve onu örgütte tutmanın yollarını bulmak; yeteneğin yayılması ve 

kullanılmasını sağlayan sistemleri, yapıları, rolleri ve süreçleri oluşturmak; yönetim ve 

liderlik becerisi ve kapasitesini geliştirmek ve sürdürülebilir rekabet avantajı için kaynak 

olabilecek örgütsel iklim ve kültürü inşa etmektir. Bu fonksiyonların yerine getirilmesi 

organizasyon proaktif liderlik katkısına temel oluşturmalıdır (Eren, 2010: 26).   



Belirtmek gerekir ki, liderlik ile örgüt fonksiyonu arasında iki yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 

Örgütlerde bir yandan temel politika ve stratejileri belirleyen üst yönetim de dâhil olmak 

üzere, yönetimin her kademesindeki liderlerin örgüt bakış açısına sahip olması beklenirken; 

diğer yandan örgütteki örgüt birimi ve yöneticilerinin örgüt işlevlerini etkili bir şekilde hayata 

geçirmesi için liderlik göstermesi istenmektedir. Bu nedenle, örgüt ve liderlik birbiriyle 

doğrudan ilişkili ve birbirini etkileyen iki olgudur (Genç, 2007: 88). 

4.2. Yönetimi Süreci ve Liderlik  

 

Kamu veya özel sektörde olsun, öncelikle personel birimlerinin örgüt birimlerine dönüşmesi, 

personel işlevlerinin yanına organizasyon işlevlerinin eklemlenmesi ve personel yönetimi 

yaklaşımının yerine organizasyon anlayışının yerleştirilmesi gerekmektedir. Örgüt 

departmanın kurulmasında ise sürecin başlaması bakımından öncelikle üst yönetim ve daha 

sonra da organizasyon yöneticilerinin göstereceği liderlik önem arz etmektedir. Kamu 

sektöründe dönüşüm süreci genelde yasal düzeyde başlamaktadır. Bu yönüyle üst yönetimin 

liderliği, organizasyon birimlerinin kurulmasında nispeten daha az etkili olabilir. Ancak etkili 

bir organizasyon için Örgüt yöneticilerinin liderliği ve üst yönetimin organizasyon anlayışına 

yatkın olması, organizasyon uygulamalarını desteklemesi beklenmektedir (Dikmen, 2012: 

57).  

Günümüzde organizasyon fonksiyonu, genel olarak planlamadan denetime kadar yönetimin 

çeşitli aşamalarını etkiler hale gelmiştir. Önceden planlama, koordinasyon ve denetim gibi 

yönetsel işlevler üst yönetimin sorumluluğunda görülürdü. Günümüzde ise söz konusu 

yönetsel fonksiyonların hemen hepsinde, farklı düzeylerde olmakla birlikte, organizasyon 

fonksiyonu ve organizasyon birimleri etkili bir rol oynamaktadır (Vural, 2016: 14). Örneğin, 

geleneksel olarak planlama sadece üst yönetimin bir faaliyeti olarak görüldüğünden, 

örgütlerde organizasyon birimlerinin bu fonksiyonun icra edilmesinde ciddi rolü şekilde 

kullanılan stratejik planlama geleneksel yaklaşımı dönüşüme uğrattığından, organizasyon 

birimleri de stratejik planların hazırlanması, uygulanması ve elde edilen başarının 

değerlendirilmesi süreçlerinde ciddi katkılar yapan ana aktör konumuna yükselmiştir (Güney, 

2015: 48).   

Örgütlerin çevresindeki değişimlere adapte olması konusunda da örgütün rol ve 

sorumlulukları bulunmaktadır. Değişim yönetimi işlevi nedeniyle örgütün çevresindeki 

değişimleri izlemesi ve bu değişimler karşısında yenilik ve öneriler geliştirerek üst yönetime 

raporlaması beklenir. Ayrıca örgüt birimleri örgütün misyon ve vizyonunu, amaç, strateji ve 

politikalarını eğitim ve iletişim gibi yollarla çalışanlara aktararak, çalışanların değişime karşı 

gösterdikleri direncin azaltılmasını sağlar. Bunun için organizasyon politikalarının örgüt 

stratejileri ve stratejik yönetim süreciyle bütünleşmesi gereklidir (Eren, 2010: 28).    

Organizasyon birimlerinin yürüttüğü kurmay işlevler de liderlik davranışını güçlendiren 

yönlere sahiptir. Günümüzde organizasyon yöneticileri, birim çalışanları ile birlikte, örgütteki 

tüm çalışanların verimliliğini artırma, eğitim ve gelişimini sağlama ve özellikle 

motivasyonlarını yükseltme yönünde diğer birim yöneticilerine ve örgütün tepe yönetimine 

bilgi vermek, politika önerilerinde bulunmak ve danışmanlık yapmak gibi stratejik 

sorumluluklar üstlenirler (Genç, 2007: 89). 



Organizasyon süreçlerine ilişkin konuların koordinasyonu, diğer birimlerin bu süreçlere 

katılımının sağlanması ve üst yönetime organizasyon fonksiyonlarıyla ilgili tavsiyelerde 

bulunma gibi işlevleri yerine getirirken organizasyon yöneticilerinin ikna etme, yönlendirme, 

iletişim kurma gibi liderlik becerilere sahip olması gerekir (Özdemir ve Sezgin, 2018: 87). 

4.3. Yönetimde DeğiĢen Roller ve Liderlik  

 

Genel olarak örgüt fonksiyonunda ve işletme birimlerinden beklenen görevlerde yaşanan 

değişim, organizasyon yöneticileri ve uzmanlarının da rollerini değiştirmektedir. Günümüz 

kamu ve özel sektör örgütlerinde organizasyon, giderek stratejik yönetim anlayışı ile 

bütünleşen stratejik örgüte dönüşmektedir. Stratejik organizasyon yöneticileri ve uzmanlarını 

stratejik planlama sürecine katarak onları örgütün birer ortağı olmalarını sağlar. Organizasyon 

uzmanlarını, çeşitli örgüt faaliyetlerini uyumlu bir organizasyon sistemi içinde yatay olarak 

koordine etmelerine yardımcı olur. Dikey olarak ise organizasyon uygulamaları ile örgüt 

stratejileri arasında bağ kurmalarını gerçekleştirir ki bu da organizasyon yöneticileri ve 

uzmanlarına çalışmalarını örgütsel perspektiften değerlendirme fırsatı verir. Bu bağ, örgüt 

amaçlarını başarmayı desteklediğinden ve örgütsel değişimi kolaylaştırdığından, organizasyon 

yöneticileri ve uzmanlarına işlerinin öneminin farkına varmalarını sağlar (Dikmen, 2012: 55). 

Stratejik yönetim anlayışı içinde hareket eden organizasyon liderlerinin örgütün amaçlarını ve 

değerlerini gerçekleştirmede üç temel rolü vardır: Örgüt stratejisiyle uyumlu ve onu 

destekleyen organizasyon stratejilerini geliştirmek ve uygulamak, organizasyon faaliyetlerinin 

örgütü desteklemesi ve ona değer katmasını mümkün kılan bir stratejik yaklaşımın 

benimsenmesini sağlamak ve örgütün etik boyutunu dikkate almak (Eren, 2010: 31). 

Örgüt yöneticileri çalışanları dinleyerek mevcut kaynaklarla onların ihtiyaçlarını karşılamaya 

çalışır. Organizasyon yöneticilerinin çalışanların problemleri motivasyon ve disiplin gibi 

günlük işlerden kariyer yönetimi gibi uzun erimli işlere kadar çok sayıda sorunu çözmeleri 

beklenir. Bu ise çalışanların hedefleri ile örgütün amaçlarını bütünleştirmeye odaklanan bir 

liderlik davranışı gerektirir. Organizasyon yöneticilerinin liderlik rolüne ilişkin ortak 

bağlamlardan birisi de değişimin yönetimidir. Organizasyon yöneticilerinden değişim ajanı 

olması beklenmektedir. Değişim süreci yönlendirme, teşvik etme ve kolaylaştırma gibi 

fonksiyonların yanında liderlikle de doğrudan ilişkilidir. Değişim ajanı olarak organizasyon 

yöneticilerinden değişimi başlatması, yönetmesi, kolaylaştırması ve değişime liderlik etmesi 

beklenmektedir (Güney, 2015: 49). 

Böylece organizasyon yöneticileri ve uzmanları değişime direnci azaltmak, sürekli öğrenme 

yoluyla değişimi sürdürmek, çalışanlar tarafından değişimin anlaşılmasını sağlamak, 

çalışanlara yeni davranışlar öğreterek değişim kültürü yaratmak gibi fonksiyonları yerine 

getirerek örgütsel değişimin yönetiminde etkin rol oynayabilmektedirler Örgüt sisteminin işler 

kılınmasında personelin sisteme olan güven ve desteği de önemlidir. Bunu sağlamanın en 

etkin yollarından biri, personelin sistemin işlemesine katılımı ve katkısının sağlanmasıdır 

(Özkan, 2008: 78).  

Böylece organizasyon yöneticileri hem sistemin kurulmasında, uygulanmasında ve 

geliştirilmesinde hem de personel ile yöneticiler arasındaki iletişimi sağlamada destek rollere 

sahiptir. Bu işlevlerini tam olarak yerine getirebilmek ve kurumun misyon ve vizyonunu 

gerçekleştirmesine katkı sağlamak için kişilerarası ilişkileri geliştirmek ve kurumsal bağlılığı 



artırmak, bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmak, bağımsız çalışma ortamı yaratmak ve 

insan ilişkilerini öne çıkarmak gibi motivasyon faktörlerini hayata geçirmeleri gerekir. O 

halde organizasyon yöneticileri, organizasyon süreçlerinin yönetiminden daha fazla liderlik 

rolüne geçerek örgüt fonksiyonunu daha etkili yerine getirebilirler (Vural, 2016: 14). 

 

BÖLÜM V 

SONUÇ 

 

Liderliğin esası, etkilemek yani diğerlerinin, organizasyonun misyon ve amaçları 

doğrultusunda davranmalarını ve çalışmalarını sağlamaktır. Etkilemede hangi mekanizmaların 

rol oynadığına liderlik ile ilgili teoriler cevap aramaktadır. Geleneksel olarak etkileme 

sürecinin hiyerarşiden yani astlık-üstlük ilişkisinden kaynaklandığı düşünülür. Ancak 

günümüzde liderler, çalışanlarını etkileyebilmek için uzmanlık bilgisi, karizma ve kişilik 

özellikleri, insan ilişkilerinde beceri gibi yönetim araçlarını daha fazla kullanmaya 

başlamışlardır. 

İşletmeler yaptıkları uygulamalarının yaygınlaşmasında dönüştürücü liderler için atfedilen, 

büyük dönüşümler içeren politikalar yerine; örgütün yeni işlevlerini, klasik personel yönetimi 

işlevleriyle bütünleştirerek yeniden yapılandıran statükocu bir politikanın da uygulanabilir 

olduğu iddiasının mümkün olduğunu göstermektedir. Literatürde dile getirilen bu yaklaşıma 

göre, katılımcıların ifade ettiği geleneksel yönetim anlayışının etkileri, mevzuattan 

kaynaklanan yetersizlikler ve merkeziyetçilik gibi nedeniyle örgüt liderlerinin liderlik 

kapasitesi kısıtlanmakta ve böyle durumlarda dönüştürücü liderlik yerine, işlemsel liderlik 

yoluyla personel yönetiminden stratejik örgüte itidalli ve yavaş yavaş geçilmesi daha uygun 

bir strateji olabilmektedir.  

Liderlik kavramı ve uygulamasına duyulan ihtiyacın çeşitli nedenleri bulunmaktadır. İlk 

olarak, örgütsel yapı ve gruplar büyüdükçe yeni faaliyet alanları, yeni amaçlar ve fonksiyonlar 

ortaya çıkmakta ve bu durum lider ve/veya liderleri gerektirmektedir. İkinci olarak, örgütlerin 

kendi amaçlarına doğru ilerlemesinde bir durgunluk olması ya da dış tehditlere maruz kalması 

da liderliğin önemini göstermektedir. Ek olarak, örgüt yapısında yaşanan istikrarsızlıklar ile 

başkalarını yönetme ve yönlendirmede yetersiz olanların sayıca artması liderliğe duyulan 

ihtiyacı yansıtmaktadır. Diğer bir faktör olarak, insan ihtiyaç ve isteklerinin sürekli artmasıdır. 

Liderlik, tarihin her evresinde önemli olmakla birlikte, o dönemin ekonomik, sosyal, siyasi ve 

kültürel değerlerine göre farlılık göstermektedir. Anglo-Sakson kültür daha çok bireysel 

liderlik üzerinde dururken, Alman ekolünün kollektiviteye önem verdiği bilinmektedir. Japon 

kültürü ise liderliği, çoğunlukla bir statünün ve derecenin fonksiyonu olarak kabul etmektedir. 
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