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BøLGø ÇAöINDA DEöøùøM VE LøDERLøK
Mesud ÜNAL *
Özet
øletiúim sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geliúmeler
beraberinde bilgi ça÷ÕnÕ getirmiútir. Bilgi ça÷Õnda “bilgi” her zamankinden çok
daha önemli bir konuma gelmiútir. Bilgi ça÷Õnda de÷iúimin gereklili÷inden çok
sürekli de÷iúim ve dönüúümün nasÕl sa÷lanaca÷Õ önemli hâle gelmiútir. De÷iúim
denen bu karmaúÕk olgu, günümüzde bütün sosyal sistemlerin yaúama iliúkin
kültürlerini ve yönetim biçimlerini hÕzlÕ bilgi artÕúÕ, hÕzlÕ geliúme ve hÕzlÕ etkileúim ile
birlikte derinden etkilemektedir. Geliúen teknoloji, de÷iúen çevresel koúullar, artan
bilgi düzeyi ile sosyo-kültürel ve ekonomik yenilikler yeni yönetim anlayÕúÕ,
uygulama ve tarzÕnÕn ortaya çÕkmasÕna sebep olmakta; bu de÷iúim sürecinin
yönetimi, algÕsÕnda ve baúarÕsÕnda “liderlik” olgusu önemli bir rol oynamaktadÕr.
Liderlik de bu de÷iúimlere paralel olarak kendini yenilemekte ve de÷iútirmektedir.
Bu makalede Lider ve Yönetici kavramlarÕ irdelenmiú, arasÕndaki farklar ortaya
konulmuú, liderlerin nasÕl de÷iúti÷i ve liderlerden beklenen özellikler ele alÕnmÕútÕr.
Sonuçta da ça÷ÕmÕzda liderlik ve özellikleri konusuna yer verilmiútir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Ça÷Õ, De÷iúim, Lider, Liderlik.

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE
Abstract
Major Technological Developments occurred in communication systems
have brought with the information age. The information age, "information" has
become a much more important position than ever. How persistent change and
transform will be provided will be more important than the necessity of change in
information age. The fact which is called change deeply affects all social system’s
living cultures and management types with fast information increase, fast
development and fast communication. Evolving technology, changing environmental
conditions, increasing information level,
social-cultural
and economic
innovations cause to appear new management perceptiveness, application and style.
“Leadership” plays a part in the management, perceptiveness and success of this
changing process. Leadership, in parallel to these changes has changed and selfrenewed itself. In this article, the concepts of “leader and the manager” are
evaluated, the differences between them are established, characteristics of leaders
which are expected and the issue how the leaders have changed are discussed.
Eventually, in our age the issue of leadership and characteristics are discussed.
Keywords: Information Age, Change, Leader, Leadership
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1. Giriú
Bilgi ça÷Õnda “de÷iúim”, ça÷ÕmÕza damgasÕnÕ vuran kavramdÕr. 21.
YüzyÕlda de÷iúim iki boyutta ortaya çÕkmaktadÕr. Söz konusu boyutlar:
Birincisi, teknolojik boyuttur; kullanÕlan teknolojinin sürekli olarak
kendini yenilemesini ve buna ayak uydurmasÕnÕ,
økinci boyutu ise, “ ønsan ve Organizasyon”un düúünsel, fiziksel ve psikomotor alanlardaki de÷iúimi ve sürecini ifade etmektedir. Teknolojinin, e÷er onu
etkin kullanan insan yoksa hiçbir úey ifade etmeyece÷i son derece kritik bir
noktadÕr.
21.yüzyÕlda de÷iúim, küresel çaplÕ bir de÷iúim olmaktadÕr. Ça÷ÕmÕzdaki
iletiúim imkânlarÕ ile artÕk hiçbir ülke veya hiçbir organizasyon, sÕnÕrlarÕ dÕúÕndaki
geliúmelere göz kapatÕp kendini izole edemeyecektir. De÷iúime uyum, yarattÕ÷Õ
sorunlar, de÷iúime direnç, hÕzlÕ de÷iúim gibi konular kiúi ve organizasyonlarÕn
günlük yaúamÕna girmiú bulunmaktadÕr.
Ça÷ÕmÕzda liderlerin karúÕlaútÕ÷Õ söz konusu de÷iúim, her zamankinden
daha geniú ve daha büyüktür. Küreselleúme, hÕzla geliúen teknoloji, toplumlarÕn
yapÕsÕndaki de÷iúiklikler ve artan beklentiler yönetim biçimlerini de etkilemiútir.
Di÷er ifade ile, teknolojinin zaman ve mekân farklÕlÕklarÕnÕ ortadan kaldÕrmasÕ
birey ve organizasyonlarÕn yeniden yapÕlanmasÕnÕ zorunlu hâle getirmiútir.
Günümüzde Liderlik, rekabetin yaúamsal hâle dönüútü÷ü çalÕúanlarÕn moral
ve tatmin duygularÕnÕn organizasyonlarÕn verimlilik ve etkinli÷ine yansÕdÕ÷Õ,
insanlarÕn sahip oldu÷u bilgi, beceri ve yetenekten yararlanmanÕn en de÷erli kaynak
oldu÷u ortamda, basit lider-izleyen iliúkisinden çok daha kompleks hâle gelmiútir.
21. yüzyÕlda liderler, çok daha büyük ve karÕúÕk taleplerle yüz yüze
gelmektedir. Günümüze de÷in liderler, organizasyonlarÕnÕ kiúisel de÷erlerini,
tavÕrlarÕnÕ ve tarzlarÕnÕ destekleyen yollarla úekillendirmek için güce sahiplerdi.
Teknolojinin patlamasÕ, insanlarÕn örgütsel etkililik için anahtar oldu÷u bilincinin
artmasÕ ve organizasyonlarÕn hem ekonomik, hem de sosyal bir varlÕk oldu÷unun
kavranmasÕ, Liderlik olgusunda de÷iúimlere neden olmuútur.
21. yüzyÕlda küreselleúmenin neden oldu÷u hÕzlÕ rekabet ortamÕnda yerleúen
gerçek bir olgu da, de÷iúim ile geliúim yönetimini kavrayamayan, stratejilerini
yenilemeyen ve hatta tehdit olarak algÕlayan organizasyonlarÕn yaúama úanslarÕnÕn
bulunmadÕ÷ÕdÕr.

2. Bilgi Ça÷Õ ve Özellikleri
1837 yÕlÕnda Samuel Morse’un telgraf icat etmesi ile elektrik kullanÕlarak
yapÕlan ilk iletiúim1, geçti÷imiz 30-40 yÕl içerisinde entegre devre yapÕmÕndaki
geliúmelerin sa÷ladÕ÷Õ kolaylÕklar ile inanÕlmaz geniú çaplÕ ve hÕzlÕ boyutlara
eriúmiútir. øletiúim sistemlerindeki bu geliúmeler, Bilgi Ça÷ÕnÕ getirmiútir. Bilgi

1

John G. Proakis, Digital Communication, Fourth Edition, NY, ABD: McGraw-Hill, 2001,
s.13.
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ça÷Õnda organizasyonlar, faaliyetlerini yürütmek için büyük ölçüde biliúim
teknolojisine muhtaçtÕrlar. Bilgi ça÷Õnda, birçok mal ve hizmet biliúim teknolojisiyle
iç içe geçmiú durumdadÕr.
Daniel Bell’e göre; modern kurum, bilginin stratejik ve de÷iúim oluúturucu
kaynaklarÕnÕn oldu÷u post–endüstriyel toplumun bir giriúimidir. De÷iúimin ve
stratejik de÷erlerin öne çÕktÕ÷Õ bu yapÕ içinde organizasyonlar bilgi temelli
organizasyonlar olarak algÕlanÕrken, aynÕ zamanda çalÕúanlar da bilgi
profesyonellerine dönüúmektedirler2. Buna ba÷lÕ olarak mutlaka toplumda gücün
yapÕsÕ da de÷iúecektir. TarÕm toplumunda toprak sahipleri, sanayi toplumunda ise
sermaye sahibi iúverenler gücü ellerinde bulundururken bilgi toplumda güç bilgi
sÕnÕfÕna ait olacaktÕr3.
Peter Drucker’e göre, bilgi toplumunda bilgi iúçisi ve bilgi iúi kavramlarÕ
ortaya çÕkmÕútÕr4. Bilgi toplumu insanlarÕ, hem lider gereksiniminin gerçek liderler
ile karúÕlanabilmesi, hem de onlara ihtiyaçlarÕn azalmasÕ açÕsÕndan bilgi toplumu
olamamÕúlara göre daha avantajlÕ olacaktÕr. Daniel Bell’e göre ise, enformasyon
toplumunun ortaya çÕkmasÕ post endüstriyel olarak adlandÕrÕlan toplumlarda geliúim
hÕzÕnÕ artÕrmÕútÕr5.
Drucker, bilginin nitelik ve iúlevi ile teknolojinin türü ve yayÕlma hÕzÕnÕn
sanayi ötesi toplumda farklÕ bir yapÕlanmayÕ zorunlu kÕldÕ÷ÕnÕ ifade eder. Drucker,
günümüzde gerek iletiúim ve gerekse biliúim teknolojileri iktisadi geliúme açÕsÕndan
en fazla önem verilmesi gereken alan olarak görülmektedir.
Bilgi, tarihte her zaman önem taúÕmÕútÕr. Ça÷ÕmÕzda bilgi her zamankinden
daha önemlidir. Çok geniú yeni pazarlar açan ve beraberinde kaçÕnÕlmaz olarak
ola÷anüstü sayÕda yeni rakipler getiren Küreselleúeme, enformasyon, teknolojisinin
yayÕlmasÕ ve bilgisayar a÷larÕnÕn sÕnÕr tanÕmamaksÕzÕn büyümesi, çok kademeli
kurum hiyerarúisinin çözülmesi kurumlarda yaúanan küçülme ve iú kesintileri gibi
süreçlerle bilgi ça÷Õ ekonomisi yaúanmaktadÕr6.
Bilgi ça÷ÕnÕn bir özelli÷i, bilginin nitelik ve nicelik artmasÕnÕn insanlarÕn
düúünce yapÕsÕ ve vizyonunda de÷iúimlere sebep olmasÕdÕr. Bilgi toplumunda,
düúünce gücü geliúen ve vizyon sahibi insanlarÕn liderlik gereksinmeleri azalmakla
birlikte, düúünce gücü geliúmiú liderlerde artacaktÕr. Bu iki sonuç, liderli÷in
sürecine ve gereksinimine etki edecektir7. Kurumlarda, devamlÕ ö÷renen ve kendini
geliútiren nitelikli insan tipi önem kazanmaktadÕr.
2

Daniel Bell,, The Coming of the Post-Endustrial Society, New York, Basic Books, 1968,
s.12.
3
Barutçugil, øsmet. Stratejik ønsan KaynaklarÕ Yönetimi, østanbul, Kariyer YayÕnlarÕ,
2004, s.20.
4
Peter Drucker, “De÷iúim Ça÷ÕnÕn Yönetimi”, Türk Henkel Dergisi, Çev.Zülfü DøCLELø,
1995, s.2, www.bilgiyonetimiorg.tr., Eriúim Tarihi (29.10.2010)
5
Daniel Bell, øletiúim Teknolojileri, Çev.A.Sevimli, østanbul, TÜDAV, 1998, s.2.
6
Thomas Stewart, Entelektüel Sermaye; KuruluúlarÕn Yeni Zenginli÷i, østanbul, Kontent
Kitap, BZD YayÕnlarÕ, 1997, s.6.
7
Hüseyin Baúar, “Bilgi Ça÷Õnda Liderlik”, 21.YüzyÕlda Liderlik Sempozyumu, Deniz Harp
Okulu, østanbul, 1997.
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Bilgi ça÷Õ ve teknolojileri beraberinde yeni meslek ve vasÕflarÕ ortaya
çÕkarmÕútÕr. Bilgi iúçili÷i, bir kariyer hâline gelmektedir. Mesleklerin de÷iúimi ve
çeúitlili÷i tek kariyere sÕ÷mamaktadÕr8. Küresel ortamda, üretimdeki mekân ve
zaman birli÷i ortadan kalkmÕútÕr. Örne÷in, part time ve geçici sözleúmeli iúler
yaygÕnlaúmaktadÕr.
Bilgi, haberleúme teknolojileri ve internette geliúmeler paralelinde sanal
úirket ve e-ticaret ortaya çÕkmÕútÕr. Teknolojik de÷iúim; bilgi, buluú ve yenilikleri
yaratan insan faktörünün önemini artÕrmaktadÕr. ÇalÕúanlarÕn bireysel becerileri ön
plan çÕkmaktadÕr. Bu geliúmeler çerçevesinde, “iú, iúyeri ve mesai” gibi kavramlar
anlamÕnÕ yitirmekte, standart çalÕúma usulleri demode olmakta, tele çalÕúma söz
konusu olmaktadÕr.
Bilgi ça÷Õ ile esnek çalÕúma kavramÕ söz konusu olmakta, iú, iúyeri ve
mesai kavramlarÕ de÷iúmektedir9. Kiúiler, büro harici ortamlarda teknoloji ve
iletiúim olanaklarÕnÕ kullanarak yönetim sürecinde yer alabilmektedir.

3. Organizasyonlarda De÷iúim
21’inci yüzyÕla damgasÕnÕ vuran kavram “de÷iúim” olmaktadÕr. Bu
çerçevede, de÷iúim iki boyutta gerçekleúmektedir. Birincisi, teknolojik boyutudur.
Di÷er ifade ile kullanÕlan teknolojinin sürekli olarak kendini yenilemesini ve buna
bireylerin uyumunu içermektedir. En önemli olan ikinci boyutu ise, teknolojiyi
kullanan insan ve organizasyondur10.
Yeni küresel ekonominin getirdi÷i yeni organizasyonlar geleneksel
organizasyonlarla karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda aralarÕndaki farklar konusunda úu tespitler
ortaya çÕkmaktadÕr11;
• Kiúisel geliúime daha çok odaklanma,
• Yenilikçilik ve de÷iúime daha çok odaklanma,
• Organizasyondaki tüm yeteneklerin bütünleútirilmesine daha fazla önem
vermedir.
Bu yeni örgütlenme karúÕsÕnda, liderlik kurumunun de÷iúmesi gereklili÷i
gerçe÷i kaçÕnÕlmazdÕr. Geliúmelerin organizasyonlarda ortaya çÕkardÕ÷Õ ana
de÷iúimleri, Tablo-1’de özetleyebiliriz.

8
Aygül Çolak ve Ayhan Gençler, “Bilgi Ça÷Õnda ÇalÕúma øliúkileri”, 1.Ulusal Bilgi,
Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, 2002, s.2.
9
Çolak ve Gençler, a.g.m. s.1-3.
10
Cengiz Tavukçuo÷lu, De÷iúen Dünya ve ønsan KaynaklarÕ Yönetimi, Kara Harp Okulu,
Ankara, 2006, s.43.
11
Tahir Akgemci, 21. Yüzyil Liderlik KavramÕ ve øs DünyasÕna YansÕmalarÕ, 2009, s.4,
www.kso.org., Eriúim Tarihi (14.11.2010)
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Tablo 1. Geliúmelerin organizasyonlarda ortaya çÕkardÕ÷Õ ana geliúmeler
Büyük ve çeúitli Üretim Merkezlerinden
ĺ Küçük Üretim Birimlerine
Dikey Entegrasyondan (bütünleúme)
ĺ Taúeronla ÇalÕúmaya
Büyüklük Ekonomisi
ĺ Esneklik
Yüksek ve Sivri Hiyerarúik Organizasyonlarĺ BasÕk ve YalÕn Organizasyonlar
Bürokratik Kiúilikten
ĺ Giriúimcili÷e
Pazar PayÕ ArtÕrmaktan
ĺ Yeni Pazarlar
Toplu Pazarlama
ĺ Niú Pazarlamaya
Kantiteden
ĺ Kaliteye
Kaynak: Tamer Koçel, øúletme Yöneticili÷i, østanbul, Beta YayÕncÕlÕk, 2007, s.371-372.
Bilim ve teknolojide geliúim, yapÕ ve iliúkilerini de÷iútirerek
organizasyonlarÕn alt ve üst sistemlerini de etkilemiútir.
De÷iúim, toplumlarÕ çepeçevre sarmaktadÕr. Gerçekte, de÷iúimin
organizasyon sürecindeki tek de÷iúken olmayan parametre oldu÷u söylenebilir. Bu
yüzden, etkili bir yönetim sa÷lamak isteyen yöneticilerin de÷iúimi ve insanlarÕn
de÷iúime tepkilerini anlamasÕ gerekmektedir12.
Küresel ortamda kurumlar, ö÷renen organizasyonlar hâlinde rekabet
edebilir; bilgi sermayelerini sürekli yenileyerek ayakta kalabilirler. KurumlarÕn,
hem içsel iúleyiúini, yani süreçlerini, yapÕlarÕ ve sistemlerini yönetebilmeyi, hem de
dÕúsal çevrede meydana gelen de÷iúikliklere adapte olabilmeyi ö÷renmesi gerekir13 .
Örne÷in, teknolojide meydana gelebilecek bir de÷iúiklik(dÕúsal), içsel süreçleri ve
operasyonlarÕ etkileyecektir.

4. De÷iúim Tipleri
Organizasyonlarda temel olarak iki çeúit de÷iúim tipi vardÕr. Reaktif
de÷iúim, ani veya planlÕ olmayan bir olayÕn neden oldu÷u de÷iúimdir.
Muhtemelen en dikkat çekici olanlarÕ, büyük borsa firmalarÕnÕn iúlemlerini
yeniden organize etmeleri, binlerce insanÕ iúten çÕkarmalarÕ ve borsada hisse senedi
alÕm satÕm iúlemleri için bilgisayar kullanÕlmasÕ olmuútur. Wall Street’te meydana
gelen ani olaylara karúÕ verilen bu büyük de÷iúimler öncelikle reaktif de÷iúimlerdir.
Organizasyonlarda meydana gelen ikinci tip de÷iúim, PlanlÕ De÷iúimlerdir.
PlanlÕ de÷iúim, sistematik ve organizasyon fonksiyonlarÕnÕn bir bölümünde veya
tümünde meydana getirilen kasÕtlÕ de÷iúimdir14. De÷iúimin organizasyonlarda
yarattÕ÷Õ “varlÕ÷ÕnÕ sürdürme” baskÕsÕ, insan kaynaklarÕnÕn gerekti÷i biçimde
harekete geçirilmesi ve yönlendirilmesi ile tehdit olmaktan bir fÕrsat olmaya
dönüútürülebilir15.
12

John Pearce, Richard Robinson, Management, Endonezya, McGrawhill, 1989, s.378

13

Arman KÕrÕm, Yeni Dünyada Strateji ve Yönetim, østanbul, Sistem YayÕncÕlÕk,1998,
s.79-80.
14
Pearce ve Robinson, a.g.k., s.378.
15
Do÷an Leblebici, “21.YüzyÕlda Liderlik AnlayÕúÕna BakÕú”, GÜ Sosyal Bilimler Dergisi,
Cilt 32, s.161,172.
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5. Liderlik Olgusu
Tarihin eski ça÷larÕndan günümüze insanlar liderlik ve liderli÷e iliúkin
düúüncelerle ilgili olmuúlardÕr. Liderlik olgusu, sürekli olarak tartÕúÕlmakta ve
bilimsel olarak araútÕrÕlmaktadÕr. Gizemli bir olgu olarak nitelendirilebilen liderlik,
geçen yÕllara ra÷men önemini yitirmemektedir. Ancak, bütün bu ilgi ve araútÕrmalara
ra÷men dünyanÕn her tarafÕndaki kuruluúlarda, örgütlerde yeterli liderlikten yoksun
olamamaktan úikâyet edilmektedir: Miller’ in de belirtti÷i gibi, “DünyanÕn her
yerinde insanlar liderli÷e özlem duyuyorlar; inanÕlÕr, güvenilir ve yapÕcÕ de÷iúimler
gerçekleútirebilecek liderleri olmasÕnÕ istiyorlar.” Öyleyse, bu konuda úu sorulara
cevap aramalÕyÕz16; Neden lidere gereksinim duyuyoruz ve liderlik olgusunu
yeterince iyi biliyor muyuz?
Sosyal bir olgu olma özelli÷i gösteren "liderlik" di÷er bütün sosyal ö÷eler
gibi de÷iúimden etkilenmekte ve yenilenmektedir. Özellikle üzerinde çok çalÕúÕlan,
deneysel ortamlarda araútÕrÕlan ve oldukça popüler olan "liderlik" olgusunun
geliúme göstermesi ve yeni yaklaúÕmlarÕn literatüre kazandÕrÕlmasÕ oldukça normal
karúÕlanmaktadÕr. Bilgi ça÷ÕnÕn özelliklerine uygun bir liderlik anlayÕúÕnÕn
oluúturulmasÕ çalÕúmalarÕ ise yeni liderlik yaklaúÕmlarÕnÕn ortaya çÕkmasÕna neden
olmaktadÕr.
Günümüz organizasyonlarÕnda de÷er yaratan hÕzlÕ de÷iúimdir.
OrganizasyonlarÕn gelece÷i, de÷iúen úartlara uyum sa÷layabilme yeteneklerine
ba÷lÕdÕr. Bu da, bilginin akÕú hâlinde olmasÕnÕ destekleyen bir yönetim ile
gerçekleúebilir17.
Bilgi ça÷ÕnÕn yöneticilerinin sorunlarÕndan biri de, bilginin yönetimidir.
Kurum içindeki her bir bireyin sahip oldu÷u bilgi ve tecrübe kurum içinde nasÕl
muhafaza edilebilir ve baúkalarÕnÕn kullanÕmÕna nasÕl sunulabilir? Kurumun bir
köúesinde bir problem yaúayan birisi, aynÕ problemi daha önce yaúamÕú ve çözümü
bulmuú birisinden nasÕl istifade edebilir? Bu konuda iki yöntem mevcuttur:
• Bilginin Kiúiselleútirilmesi (Personalization), bir nevi usta-çÕrak iliúkisi ile,
kiúiler arasÕ etkileúimle tecrübenin ve bilginin nesiller arasÕnda paylaúÕlmasÕ,
böylelikle bilginin kiúiler arasÕnda dolaúarak kurum içinde kalmaya devam
etmesidir.
• Bilginin Kodifikasyonu (Codification), bilgi ve tecrübenin yazÕlÕ hâle getirilerek
(bilgi sistemlerinin yo÷un kullanÕmÕ ile) kurum içinde tutulmasÕ. Web siteleri,
forumlar, vb. teknolojik araçlar kullanÕlmalÕdÕr.
Literatürde Yönetici, Lider(önder) ve Liderlik tanÕmlarÕnÕ incelersek;
Liderler, Yöneticiler de÷ildir. De÷iúimin devamlÕlÕ÷Õna ve do÷asÕna
bakÕldÕ÷Õnda ve Amerika’nÕn ekonomik liderli÷inin karúÕlaútÕ÷Õ uluslararasÕ
16

Züleyha Ertan Kantos, “Örgüt MetaforlarÕnda Liderlik: Kavramsal Bir Çözümleme”,
EBAD-E÷itim Bilimleri Dergisi, Cilt 1, SayÕ 1, Ankara, 2011, s.137.
17
Levent AltÕntaú, “Bilgi Yönetimi ve De÷iúim”, De÷iúim Yönetiminde Kaynak ønsan
Dergisi, Baltaú-Baltaú Yönetim ve E÷itim Merkezi DanÕúmanlÕk YayÕnÕ, SayÕ:7. TemmuzEylül 2001, s.7.
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çekiúmelere bakÕldÕ÷Õnda do÷ru seçimleri yapmanÕn anahtarÕ, sürekli de÷iúen küresel
ekonomik düzende baúarÕlÕ olmak için gereken liderlik özelliklerine sahip olmak ve
bu özellikleri anlamaktan geçer. 21’inci yüzyÕlda ayakta kalabilmek için yöneticilere
de÷il, liderlerin oluúturdu÷u yeni bir nesle ihtiyacÕmÕz olacak. Bu iki kavram
arasÕndaki fark önemlidir. Liderler, karúÕmÕza çÕkan tutarsÕz, de÷iúken, belirsiz
durumlarÕ keúfederken yöneticiler ise bu durumlar karúÕsÕnda boyun e÷erler. Bu ikisi
arasÕnda çok büyük ve önemli baúka farklar da vardÕr18.
Yönetici; dokümanlarda yazÕlÕ esaslar hakkÕnda bulundu÷u konumun
gerekti÷i oranda sahip oldu÷u bilgi ve becerileri uygulamaya yansÕtan kiúidir.
Lider, bireyleri kurum hedeflerine ulaúmak için rehberlik eden, etkileyen ve
sevk eden kiúidir.
Yönetici, organizasyonu mevcut koúullar altÕnda en iyi sonucu üretebilmek
için çalÕúÕr. Liderlik ise, de÷iúime uyabilmek için gerekli yenilik ve düzenlemeler
yapan, vizyon veren kiúidir19.
Lider; mevcut kaynaklarÕ en etkili úekilde kullanmak suretiyle personel ve
kurumunu belirli bir amaç do÷rultusunda ikna etme ve etkileme, süratli ve do÷ru
karar verme kabiliyetine sahip kiúidir.
Lider ve yönetici arasÕndaki farklar aúa÷Õda çeúitli açÕlardan belirtilmiútir20:
Yöneticiler;
• Organizasyonun amaçlarÕnÕ gerçekleútirmeye,
• Sahip olunan pozisyondan kaynaklanan otoriteye,
• Pozisyon izin verdi÷i sürece otoriteyi delege etmeye,
• Her zaman isletmeye karsÕ sorumlu olmaya önem verirler.
Liderler ise;
• Takipçilerinin hedeflerini gerçekleútirmeye,
• Takipçilerinin kendisine sa÷ladÕ÷Õ otoriteye,
• Yasal emir-komuta zincirinin gerekliliklerine riayet etmemeye,
• Her zaman takipçilerine karsÕ sorumlu olmaya önem verirler.
Liderlik, belirli úartlar altÕnda, belirli kiúisel veya grup amaçlarÕnÕ
gerçekleútirmek üzere bir kimsenin baúkalarÕnÕn faaliyetlerini etkilemesi ve
yönlendirmesi süreci olarak tanÕmlanabilir21.
Liderlik; askerde bulunmasÕ gereken özelliklerin baúÕnda gelir. Gücünü,
sadece kanuni yetkiden almayÕp bilgi, dürüstlü÷ü, cesaret, sabÕr ve hoúgörüsü ile
personelini motive eder.
18

Warren Bennis, “Managing The Dream: Leadership in the 21 st Century”, Antioch Review,
Cilt 49, SayÕ:1, (1991), s.1-2.
19
Tamer Koçel, øúletme Yöneticili÷i, østanbul, Beta YayÕncÕlÕk, 2007, s.447.
20
Koçel, a.g.k., s.274.
21
Koçel, a.g.k., s.445.
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RomalÕ oyun yazarÕ Plautus diyordu ki: ” Ergomet sum mihi imperetor
”Yani ben kendimin komutanÕyÕm...”Ça÷ÕmÕzda, her birimiz kendimizin stratejik
lideri olmak zorundayÕz22.
Liderli÷in süresi baúlatÕcÕ liderlikle sÕnÕrlÕ kalabilecektir. Bilgi toplumu,
lidere gereksinimi azaltacaktÕr. Bu süreçte lider, rehberlik görevi dÕúÕnda devreden
çÕkan bir konumda olacaktÕr.
Bilgi ça÷Õ liderlik profili, takÕm (grup) hâlinde liderlik için geçerli olacaktÕr.
Kurumun farklÕ birimlerinde liderler ile ortak yönetim biçimi söz konusudur23.
Bilgi ça÷Õ yaúam sürecinde de÷iúiklikler, lider-ortam ba÷ÕmlÕlÕ÷ÕnÕ
azaltacaktÕr. Bu süreçte, rastlantÕsal liderlik tipi söz konusu olmayacaktÕr.
Bilgi ça÷Õ liderlere, kendilerini ve grubunu geliútirme ve de÷iúim imkanÕ
vermektedir. Yönetim için de bilgi paylaúÕmÕ, hatalarÕnÕ azaltma ve gerçek lider
tipinin ortaya çÕkmasÕnÕ kolaylaútÕracaktÕr.
Lider olarak üç hâlka bakÕmÕndan rolünüzü anlamanÕz çok önemlidir.
Bunlar; görevi baúarmak, takÕm oluúturmak ve devamlÕlÕ÷ÕnÕ sa÷lamak ve bireyi
geliútirmektir24.
Lider, hareketlilik, etkileúim, canlÕlÕk ve karizma ile ilgili iken; yönetici,
hiyerarúi denge ve kontrol ile ilgilidir. Bennis’in “21. YüzyÕlda yaúamÕ sürdürmek
için yeni nesil liderlere ihtiyacÕmÕz olacaktÕr, yöneticilere de÷ildir” görüúü düzensiz
de÷iúken ve belirsiz bir çevresel ortamda liderlerin ne derece etkin ve hâkim
olaca÷ÕnÕ belirtmektedir25.

6. Liderler NasÕl De÷iúiyor
Zamanla birlikte liderlerin karúÕlaútÕklarÕ zorluklar da de÷iúmektedir. Büyük
øskender ordularÕnÕ saflarÕn önünde at üstünde kÕlÕç sallayarak ve düúmanla
çarpÕúarak yönetirken, baúka bir ça÷da Wellington Dükü, Waterloo’da Napolyon’a
karúÕ ordusunu saflarÕn gerisinde emirler yazdÕrarak ve saflara bunlarÕ ulaútÕrarak
yönetmiútir.
Günümüzün liderleri de keza farklÕ yöntemler uygulamaktadÕr. Teknoloji
ço÷u úeyi de÷iútirmiú durumdadÕr. Organizasyonlar daha yatay hâle gelmiú ve
mesajlar çok çabuk bir úekilde ve grafikler, linkler, vb. ile zenginleútirilmiú bir hâlde
ulaútÕrÕlabilmektedir. Sosyal paylaúÕm a÷larÕ, kurum içi ve kurumlar arasÕ kiúileri
birbirine ba÷layarak bu mesajlar üzerinde beraber kafa yorma ve problemlere cevap
bulma imkânÕ sa÷lamaktadÕr26
Bir di÷er husus da, artÕk liderli÷in “veri” kullanmak zorunda olmasÕdÕr.
ArtÕk bir kararÕ sadece en iyi karar oldu÷unu düúünerek vermek, derin tecrübelere

22

John Adair, Etkili Liderlik, østanbul, Babiali Kültür YayÕncÕlÕ÷Õ, 2005, s.10.
Baúar, a.g.m., s.64
24
Adair, a.g.k., s.64.
25
Gönül Ülker, “Yönetici ve Lider”, 21.yüzyÕl Liderlik Sempozyumu, Cilt:1, østanbul,
Deniz Harp Okulu, s. 179.
26
Gary Burnison, Korn/Ferry Institute, 2008, s.3.
23
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dayansa da, veriye dayanmadÕ÷Õ sürece insanlar için bir úey ifade etmeyebilir. Lider
veriyi insanlarÕn ilgisini çekebilecek ve onlarÕ harekete geçirebilecek úekle
dönüútürebilmelidir. Veri, hiçbir devirde liderlik seviyesi kararlar için bugün
oldu÷u kadar önemli olmamÕútÕr. Bu kapsamda teknoloji, açÕklÕk (úeffaflÕk) ve veriye
dayalÕ karar vermenin artan önemi liderlerin ne yapmasÕ gerekti÷ini belirledi÷i gibi
kimlerin lider olabilece÷ini de belirlemektedir. Sürekli ö÷renme, liderli÷in en temel
gereksinimlerinden biri hâline gelmiútir.
IBM tarafÕndan MayÕs ayÕnda yayÕnlanan ‘Capitalizing Complexity’
raporunda ankete katÕlan CEO’larÕn önemli bir bölümü önümüzdeki 5 yÕl içinde
yaratÕcÕlÕ÷Õn en önemli liderlik özelli÷i olaca÷Õ tespit edilmiútir27. KarmaúÕklaúan
ekonomi piyasalarÕnda artÕk geleneksel yönetim tarzlarÕnÕn giderek geçersiz hâle
gelmesi sonucu “yaratÕcÕ düúünce” yeni yönetim tarzlarÕ geliútirilmesi için gerekli
duruma gelmektedir.
Tablo 2. IBM “Capitalizing Complexity” raporuna göre liderlik nitelikleri.

Kaynak: IBM “Capitalizing Complexity” raporu, U÷ur Kol, “Gelecek Beú YÕlÕn En
Önemli Liderlik Özelli÷i Ne Olacak”, http://istebasari.net/, Eriúim Tarihi
(30.12.2010).
YukarÕdaki grafik rapordan alÕnmÕú olup yaratÕcÕlÕ÷Õn CEO’lar tarafÕndan
bütün di÷er liderlik özelliklerin üstünde konumlandÕrÕldÕ÷ÕnÕ, ankete katÕlan CEO’lar
iú yapÕú tarzlarÕnda de÷iúiklik yaratmalarÕnÕ gerektiren dÕúsal faktörler konusunda da
geçmiú yÕllara göre farklÕ düúünmeye baúladÕ÷Õ sonucu varÕlmÕútÕr.
Aúa÷Õdaki grafik dÕúsal faktör olarak, teknolojinin iú yapÕú tarzlarÕnÕ
etkileyen en önemli ikinci faktör hâline geldi÷ini açÕkça göstermektedir28.

27

U÷ur Kol, “Gelecek Beú YÕlÕn En Önemli Liderlik Özelli÷i Ne Olacak”,
http://istebasari.net/, Eriúim Tarihi (30.12.2010).
28
Kol, a.g.m., s.3.
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Tablo 3. øú yapÕú tarzlarÕnÕ etkileyen dÕúsal faktörler grafi÷i

Kaynak: IBM “Capitalizing Complexity” raporu, U÷ur Kol, “Gelecek Beú YÕlÕn En
Önemli Liderlik Özelli÷i Ne Olacak”, http://istebasari.net/, Eriúim Tarihi (30.
12.2010).
2004 yÕlÕnda teknoloji 6 sÕrada yer alÕrken, 2010 yÕlÕnda ikinci sÕraya
yükselmiú görülmektedir. Bu noktada teknolojinin çalÕúanlarÕn yeteneklerden ve
hatta makro ekonomik faktörlerden bile daha etkili olarak algÕlanmasÕ gerçekten
köklü bir zihniyet de÷iúimine iúaret etmektedir.
Sonuç olarak raporda günümüz dünyasÕnÕn giderek karmaúÕk bir yapÕya
sahip olmasÕnÕn ço÷u CEO’yu düúündürdü÷ü görülmektedir. CEO’lar, bu karmaúÕk
ve hÕzla de÷iúen dünyada en önemli özelli÷in yaratÕcÕlÕk olaca÷ÕnÕ öngörmektedir.
Çünkü yaratÕcÕlÕk, karmaúÕklÕ÷a daha kolay uyum sa÷lamak için daha esnek hareket
edilmesini sa÷lÕyor. YaratÕcÕlÕk yeni süreçlerin ve ürünlerin ortaya çÕkmasÕna ve
karmaúÕklÕ÷Õ kara dönüútürmeyi sa÷layabiliyor29.
Bilginin çeúitlenmesi ve artmasÕ, sanatÕn ve yaratÕcÕlÕ÷Õn yaygÕnlaúmasÕ
bilgi ça÷Õ lider tipini de de÷iútirecektir. Yönetim sürecinde liderin
fonksiyonlarÕndan bir kÕsmÕnÕ “gerçek bilgi” alacaktÕr30. Lider, yol gösterici olarak
düúünüldü÷ünde; ATATÜRK’ün “Hayatta En Hakiki Mürúit ølimdir” sözü ça÷daú
lider ve onun izleyicileri içinde rehber olacaktÕr.
7. Sonuç
Liderli÷e iliúkin tanÕmlayÕcÕ çalÕúmalar daha önce de belirtildi÷i gibi liderli÷i,
“özellikler, davranÕúlar ve koúula göre de÷iúkenler” ile belirli bir dönemde ve
ortamda gözlenen davranÕúlar olarak tanÕmlayarak bütüne inememiúlerdir. Halbuki,
29
30

Kol, a.g.m., s.3.
Baúar, a.g.m., s.64.
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geliúen teknoloji, de÷iúen çevresel koúullar, artan bilgi düzeyi ile sosyo-kültürel ve
ekonomik devrimler liderlik olgusunun da de÷iúmesine, ça÷ÕmÕzÕn gereklerine
uygun liderlik rol ve davranÕúlarÕnÕn oluúmasÕna yol açmÕútÕr.
De÷iúimin süreklilik arz etti÷i ortamda baúarÕlÕ olmak için, gereken liderlik
özelliklerine sahip olmak ve bu özellikleri anlamaktan geçmektedir. 21’inci yüzyÕlda
ayakta kalabilmek için yalnÕz yöneticilere de÷il, liderlerin oluúturdu÷u yeni bir yapÕ
ve insan kayna÷Õna (nesle) ihtiyacÕmÕz olacaktÕr.
21. yüzyÕlda de÷iúimi takip edebilmek için, yenilik getirmeyen liderlik
yaklaúÕmlarÕ benimsenmemelidir. En önemlisi, bilgi ça÷Õ liderleri iletiúim yetene÷ine
sahip olmalÕdÕr. Temel araçlarÕ olan teknolojiyle liderler, mesajlarÕnÕ iletebilmek için
yeni araçlarÕ yaratÕcÕ yollarla kullanmalÕdÕr. AyrÕca; etkili liderler iyi personellerinin
gerçekleútireceklerine karúÕ güven duyabilme ile ilgili delegasyon ve hedef
belirlemede etkili olmalÕdÕr. Yeni yüzyÕlÕn yönetici tipi, daha önce oldu÷u gibi
fiziksel özellikleri ya da mesleki bilgisiyle yetinen de÷il, yeniça÷Õn sundu÷u
fÕrsatlarÕ görüp de÷erlendirebilen ve yeni oluúan tehditlere karúÕ çözümler
üretebilen kiúidir.
Ça÷ÕmÕzda lider, teknik ve mesleki olarak kendi alanÕnda yeterli ve uzman
olmalÕdÕr. Böylece, etkin liderlik ile kiúinin kurumuna hâkim olmasÕ mümkün
olabilecektir. Yönetimde baúarÕ için etkili iletiúim, önem kazanmaktadÕr. YazÕlÕ ve
görsel iletiúim araçlarÕnÕ iyi kullanan liderler, geniú kitlelere daha etkin liderlik
yapabilecektir.
Bilgi ça÷Õ ve teknolojik geliúmeler, kurum içinde çalÕúanlarÕn liderleri ile
aynÕ ortamÕ kullanma zorunlulu÷unu da azaltabilecektir. ÇalÕúma ortamÕnÕn etkisi,
liderlik gücüne de etki edecektir. AyrÕca, lider-ortam ba÷ÕmlÕlÕ÷ÕnÕn azalmasÕ,
kurumsal aidiyet, etkin iletiúim, inisiyatif ve karúÕlÕklÕ güven konularÕ önemini
artÕracaktÕr.
Bilimsel bilginin artmasÕ ve vizyon de÷iúimleri kurum liderliklerinin
de÷iúimlerini de hÕzlandÕrabilecektir. Bilginin artmasÕ ile hÕzlanan de÷iúim,
yöneticilerin uzun süreli liderli÷ini mümkün kÕlmayabilecektir. Di÷er ifade ile,
toplumlarÕn ve kurumlarÕn tutuculu÷u önlenebilecek, liderlerin de÷iúim ve
toplumsal geliúimi hÕzlandÕrÕlabilecektir.
Bilgi toplumu insanlarÕ, hem lider gereksiniminin gerçek liderler ile
karúÕlanabilmesi, hem de onlara ihtiyaçlarÕn azalmasÕ açÕsÕndan bilgi toplumu
olamamÕúlara göre daha úanslÕ olacaktÕr. Di÷er ifade ile gerçek liderlerin ortaya
çÕkÕúÕ, toplumlarÕn bilgi toplumu sürecine katalizör etkisi yapabilecektir.
Bilgi ça÷Õna geçememiú toplumlarda ise, klasik liderlik tipide
de÷iúmeyecektir. Bu tip liderlerin çevrelerini de÷iútirme ve rehberlik etmesi de
sÕnÕrlÕ olacaktÕr. AyrÕca, de÷iúime direnme ve çatÕúma ortamÕ söz konusu
olabilecektir. Küresel ortamda, de÷iúimin yönetimi de gelece÷in yöneticileri,
kurumlarÕ ve toplumlar için hayati öneme sahip olacaktÕr.
De÷iúimi iyi yönetebilen, geliúmelere açÕk ve kendini sürekli
yenileyebilen, insanÕ ön planda tutan, kurum kültürünü yaratan organizasyonlar
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oluúturmalÕdÕr. Bu çerçevede, etkin liderlik ile kurumlarda bir taraftan gelece÷in
teknolojilerine adapte olma ve teknoloji üretme mümkün olabilecektir.
Ülkemizde ise, yaratÕcÕlÕ÷a henüz yeterli de÷er verilmemektedir.
Giriúimcilik kültürünün geliúmemiú oldu÷u ülkemizde genç yetenekler genelde
klasik/bürokratik yönetim tarzlarÕ arasÕnda ezilmemelidir. Teknolojiyi yakÕndan
takip edip, bunu kurumlarÕna uygulamaya çekinmeyen, her türlü durumda hÕzla
karar verip uygulayabilen yaratÕcÕ bir genç yönetici kuúa÷Õna ihtiyacÕmÕz
bulunmaktadÕr.
Bu süreçte; yöneticiler, birbiri ile etkileúim hâlinde olan yapÕsal, teknolojik
ve bireysel de÷iúimleri gerçekleútirmeleri kurumlarÕ için yaúamsal hâle gelmiútir.
AyrÕca, de÷iúim ve yaúam boyu ö÷renim, kiúisel ve ulusal baúarÕ için önemli
parametreler olarak ortaya çÕkmaktadÕr.
Belirsizli÷in giderek arttÕ÷Õ ve de÷iúimin hÕzlandÕ÷Õ ortamda; “sorunu
anlayabilmek, hÕzlÕ karar alabilmek, esnek, duyarlÕ olabilmek ve sürekli de÷iúimi
úekillendirebilmek” kuruluúlara rekabet üstünlü÷ü sa÷lamaktadÕr. Di÷er ifade ile
günümüzde organizasyonlarÕn küresel rekabet ortamÕnda ayakta kalabilmeleri
inovasyon ve farkÕndalÕk yaratmalarÕ ile mümkün olabilecektir.
21.yüzyÕlda aslÕnda etkin liderli÷in ne oldu÷u, içinde bulunulan çevrenin
ihtiyaçlarÕndaki de÷iúimin ne derece iyi takip edilebildi÷i ve gayretlerin ne derece bu
de÷iúime uygun olarak yönlendirilebildi÷i ile ba÷lantÕlÕdÕr.
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