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Giriş

Yakın tarihte genç bir yönetici, alışılmışın dışında bir ta
leple beni ziyarete geldi. Bana, bir firmayı yönetebilm ekte
kendisini yetkin kılacak bazı yönlendirm elere ihtiyacı ol
duğunu söyledi. Birkaç hafta önce, bağlı bulunduğu çok
uluslu şirket adına, bunları elde edebilmek için konuyla il
gili orta büyüklükte bir firmayla temas kurmuştu. Ama
bir aile şirketi olan çalıştığı kurum, onun bu girişim ine
destek verm em e ve bağım sız kalma kararı aldı. Genç yö
neticinin ışıltılı yeteneğinden çok etkilenen yönetim kuru
lu başkanı ona "kurum liderlerini yönlendirm e sorum lu
luğunu" önerdi. Firma neredeyse karaya oturm ak üzere
bulunduğu için biraz düşündükten sonra genç adam bu
öneriyi kabul etti.
"Kendim için anımsatıcı basit noktaları içeren bir kon
trol listesi istiyorum" dedi bana. "Tabi, yönetme ve liderlik
etme konusunda kendi tarzımı oluşturmalıyım, biliyorum
ama çok da göze batacak hatalar yapmaktan kaçınmam ge
rek. Birkaç ilkesel anahtar veya başucu kuralı müthiş işime
yarardı."
Bu iddialı kararlılıktan biraz da tedirginlik hissederek
ona, dört ya da beş kez bir araya gelerek, "yönlendirm e so
rumlusundan" beklenecek türde bir stratejik liderliğin ge
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reklerini iyice gözden geçirmeyi önerdim. Böylelikle görüş
melerimizden ortaya çıkacak "rehber m addeleri" not edebi
lecek ve gerektiğinde bu notları bir "akıl defteri" gibi kulla
nabilecekti.
Toplantılarımızın bitiminden birkaç hafta sonra, bana
yardımlarımdan dolayı teşekkür etmek amacıyla telefon et
ti. Söylediğine göre, benim yardımım onun kişisel fikirleri
ni aydınlatmış ve iyice netleştirmişti.
En çok yararlandığı noktaları bana bir bir saydı. "Bunlar
bana daha çok liderlik, daha az patronluk yapacak yeterli
liği kazandırıyor. Artık her dakika patronu oynama zorun
luluğu hissetm iyorum ." Bir an durakladıktan sonra "Şir
ketteki herkesin nasıl şevke geldiğini tahmin edemezsiniz.
Artık doğru yöne hep birlikte koşuyoruz. Harika bir insan
grubu var yanımda arük" dedi. Kısacası başarıya götürecek
bir lider olmaya başlıyordu.
Sadece birkaç bilişim toplantısından bu kadar müthiş bir
sonucun çıkmış olmasını biraz da şüpheyle karşılayarak, o
firmayı ziyarete gittim ve orada çalışanların genel kesitini
oluşturan bir grup insanla tanıştım. Genç yönetici, hiç de
abartmamışta; firmada hâkim olan yeni ruh hâli çok barizdi
ve bu taze bakış açısının sonuçları gerçekten etkileyiciydi.
Benim bu kitabım, o kişiyle aramızda geçen görüşmele
rin, yer yer yorum katılmış hâldeki yoğun içeriğinden oluş
maktadır. Umarım siz de bu kitaptan o genç adam kadar
faydalanabilirsiniz. Amaç basit, ama basit olduğu kadar da
önemli. Liderlik önemlidir; sizin için her şeyi farklı kılar.
Her kademede özeldir. En üst noktada liderlik ise gerçek
farkı vurgular.
Göreceğiniz gibi, ele aldığımız hiçbir şey özel sektöre ya
da sanayi kesimine özgü veya yönelik değildir. Her şeyden
önce liderlik" insana ve insanlar arası etkin iletişime dair"
bir meseledir. L id erlik , kar zarar hesapları ya da hissedar
ların geri kazanmalarıyla pek de ilişkileri bulunmayan dev
let memurları ve kamu idari personelinin, stratejiler yoluy
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la sürekli iyi yönde gelişebilmek adına, hizmet sunumlarını
halka daha da yüksek standartlarda hissettirmeye mutlaka
ihtiyaç duydukları kamu sektörü için de çok önemlidir.
Tıpkı bu genç yöneticinin de kanıtladığı gibi, birazcık
düşünce ve çabayla liderlik yönünü geliştiremeyecek hiç
kimse yoktur. Daha da önemlisi, toplumun şu anda aradığı
işte böylesi sağlam liderler, hep lider olarak anılacak kişiler
dir. Bana bu kitabm adını şu mistik sözlerle ilham eden, İn
giltere'deki Ticaret Birliği Kongresi'nin dikkat çekici genel
sekreteri Vic Feather oldu: "İş hayatının şimdi patronlara değil
liderlere ihtiyacı var!..."

"Iş hayatının şimdi patronlara
değil liderlere ihtiyacı var!..."
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Liderliğin nitelikleri...

"Bana liderlikten söz eder misiniz?" diyerek söze başladı
genç yönetici. "Yani tam olarak nedir? Bu konuyla ilgili iki
koca kitap okudum ama hiçbir yere varabilmiş değilim."
"Kitapları unut!" diye cevap verdim. "Sadece kişisel de
neyimlerinin merceğinden bak olaya. Sen şu ana kadar hem
liderlik yaptın hem de yönetilme tecrüben oldu. Sence bir
kişiyi lider kılan hangi özelliğidir?
Genç girişimci, bir süre pencereden dışarıyı izledi ve ses
sizce düşündü. "Sanırım bir kişinin ortak bir hedefe ulaşma
konusunda çevresindekileri etkileme ve örgütleme yetene
ğidir denebilir. "
"M m m ... Evet, bu fena bir tanım değil ama az önce sö
zünü ettiğin o 'müthiş yeteneğin' kaynağı ne olabilir? Nasıl
oluyor da başka kimse değil yalnız 'o belirli kişi' lider sıfa
tıyla diğer herkesi peşine takıp götürebiliyor?
Genç adamın bu konuda da bazı fikirleri vardı. Kararlı
lık ve cesaret gibi, kendince önemli gördüğü bazı liderlik
niteliklerini bir bir saydı. Bilgisel yeterliliğin önemini özen
le vurguladı. Onu dinledikten sonra liderlik konusundaki
araştırmalara bir göz atmanın ikimiz için de iyi olacağını
öne sürdüm.
"Belki öğreneceklerin senin için çok yeni şeyler olmaya
cak ama en azından önceden öğrendiklerini zihninde bir
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düzene sokmana yardım edecektir" diye ekledim. "Böyle
likle bir yönetici olarak, hem kendi işinde liderliğin özellik
lerini daha yoğun olarak kullanabilir, hem de başkalarında
gördüğün liderlik vasıflarının geliştirilmesine daha etkin
anlamda yardım edebilirsin."
"Bu harika bir fikre benziyor. Nereden başlıyoruz?"
"Tıpkı 'A lice Harikalar Diyarında' m asalındaki Kupa
K ralı'nın dediği gibi 'En baştan başlayalım , gittiği yere ka
dar gidip bittiği yerde duralım.' M esela liderlerin, kendi
lerini her şart altında lider kılacak inisiyatif, kararlılık, sa
bır ve benzeri özelliklerinin bulunduğunu öne süren şu
yaygın varsayım ı ele alalım. Bazı araştırmacılar, uygulan
m aya başlam ası henüz kırk yıl öncesine dayanan liderlik
le ilgili incelem elerden elde edilen niteliklerin oluşturdu
ğu değişik listelere karşılaştırma gözüyle baktılar ve gör
düler ki liderlik vasıflarının yazılı olduğu o farklı listeler
deki m addeler arasında ya çok az benzerlik vardı ya da
hiç yoktu."
"Örneğin; ben Sandhurst Kraliyet Askerî Akademisi'nin
liderlik eğitim danışmanlığını yapıyorken, aralarında Krali
yet Hava Yolları, Kraliyet Deniz Yolları; Fransız, Alman,
Amerikan orduları ve Amerikan deniz yiyade sınıfının da
bulunduğu baştan başa tüm batı dünyasının subay adayla
rının yetiştiği okullarda öğretilen 'liderlik vasıflarını' içeren
listeleri tek tek gözden geçirmiştim. Aralarında öne çıkan
yegâne nitelik 'cesaretti'."
"Evet ama bu çok aydmlaücı bir nokta değil" diye söze
karıştı genç yönetici: "Sadece subaylar değil tüm askerî per
sonelin cesaret vasfına sahip olması beklenir."
"Sana katılıyorum! Fiziksel atılıma ilişkin cesaret askerî
bir erdemdir ama belirgin bir liderlik özelliği değildir. Bu
da bizi -benim deyimimle- nitelik yaklaşımındaki ikinci en
gele taşır."
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"N edir o?"
"Herhangi bir liderlik vasıflan listesi tam olarak tanım
lanmış olsa bile niteliklerin ele almışı, liderlik eğitimi açı
sından iyi bir başlangıç noktası sayılmaz. Bu da sık sık son
radan olunmayıp,doğarken lider doğulduğunu savunan
görüşle ilişkilendirilir. Herhalde kendisi hakkında hazırla
nan yıllık değerlendirme raporunda 'Sm ith doğuştan gelen
bir idarecilik ruhuna sahip bulunm am aktadır' satırlarını
okumak zorunda kalan şirket yöneticisinin hikâyesini duymuşsundur. Sence o, bu durumda ne yapmalı?"
Genç adam güldü. "N e demek istediğini anlıyorum.
Ama bu, nitelikler fikrinin sağladığı başka bir avantaj yok
tur anlamına mı geliyor? Sen az önce liderlik vasıfları konu
sunda belirgin bir tutarlılık eksikliği var demiştin. Tam ola
rak ne demek istedin?"
"İnanıyorum ki hepimiz, liderliğin ne olduğu hakkında
bir şeyler biliyoruz. İlk örnekte liderlerin, o belirli çalışma
grubu içinde beklenen veya umulan nitelikleri taşıyıp ser
gilemeleri gerekiyor. Fiziksel cesaretin seni bir askerî lider
yapm aya yetmez ama onsuz da olamazsın. İşte aynı prensi
bi tüm çalışan kesime uygulayabilirsin; mühendisler, hesap
uzmanları, akademik personel, hemşireler, bakanlar, politi
k acılar..."
"Ya yöneticiler?"
"Elbette" diye devam ettim. "Eğer yöneticilerin lideri,
yani genel müdür, murahhas aza veya yönetim kurulu baş
kanı olmayı hedefliyorsan, o zaman tüm yönetim persone
linden beklenen nitelikleri kişiliğin ve uygulamalarınla so
mutlaştırarak taşımalısın. Şimdi dönelim, bu niteliklerin
neler olduğu konusuna. Ama biliyor musun; liderlik, yaşa
mın içinde kendisinden beklenen ve saygı gösterilen nite
liklerin tümüne birden sahip olmaktan da öte bir kavram
dır. İyi liderlerin öyle meziyetleri vardır ki âdeta bu kişiler
için kalite damgası yerine geçerler. Hadi bunlardan ana
başlıkları sana yazdırayım:

