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G 1 R 1 S 

A- KONUNUN tlNEM1 

Tarihte ne _kadar gerilere gidilirse gidilsin, insan1 grupta 

ya da gruplarda yasarken bulmak . ~ilmkilndilr. Tek bauina yasayan insan, 
~-··' 

ancak bir varsayim olarak kubu'l. . edilebilir. Tek basina yasayan 

Robinson Crousoe ise, bir roman kahraman1d1r. Asl1nda yaln1z ya-

sayan insanin durumu gecicidi~. Daha sonra tekrar toplumsal yasama 

donmek zorundadir. 

DoRanin dehset verici gHrilnilmilniln yan1 sira, insanoglunun 

duygusal yap1s1~ onu diger canl1 varl1klar gibi gruplar ve toplum-

lar olusturmaya zorlam1st1r. 

Sosyal gruplar bireylerin birbirleriyle etkilesimleri sonucu 

meydana gelirler. insanlarin birbirleriyle sosyal iliskide bulunm~-

lar1n1n nedeni, kendi dUsilnce, istek ve amaclar1n1 tek basina ger-

ceklestirememelirinden ileri gelmektedir. Bir ki~inin tek basina 

bir isi basaramamas1 halinde, baskalar1 ile biraraya gelerek o isi 

basarmas1 dogaldir. Baska bir deyisle, bir insan1n yalniz basina 

yapamayacag1 bir is icin . diger insanlardan yard1m istemesi son de-

rece dogald1r. Bu yardimlasmayla beraber bilgi ve arac alis veri -

sinde de bulunmuslardir. Ayr1ca grup halinde yasaman1n verdigi gilven 
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ve gilc, insanlarin dola ile mUcadelelerinde basar1l1 olmalar1n1 da 

saglam1st1r. Yani doga ile mUcadele de insanlar1n gruplar olustur-

mas1n1 saglam1st1r. 

insanlarin toplumsal yasant1 icine girmele~iyle beraber or-

taya cikan benlik ve menfaat duygular1, onlar1 birbirleriyle car-

p1smaya ~orlam1st1r. Ayn1 duygu, dilsUnce ve fikre sahip olanlar, 

gilc kazanmak icin ve f ikirlerine taraftar bulmak icin yeniden grup-

lasmaya baslam1slard1r. Bu gruplar zamanla bilyilmilsler ve bu bilyilme 

ile birlikte bircok ic ve dis sorunla~ da ortaya c1km1st1r. Tab ii 

ki bu sorunlar1 da cHzilmj kavusturmak icin cesitli toplumsal tet-

birlere ihtiyac duyulmustur. iste bu toplumsal sorunlar1 kendi leh-

lerine cHzilme kavusturmak isteyen zruplar, kendi iclerinde busorun-

lar1 en iyi bir sekilde cHzecek olan kisileri gHrevlendirmisler, 

digerleri ise, kendi isleriyle ugrasmaya b1rak1lm1slard1r. BHylece 

ilk toplumsal yasant1n1n temeli at1lm1s, bu yasant1 da degisik isim-

lerle, cesitli sorunlari cHzecek ve ihtiyaclar1 kars1layacak Brgilt-

leri bilnyesinde gelistirerek gUnUmilze kadar sUre gelmistir. Bu sekil-

de meydana gelen toplumlarin hemen hemen hepsinde bir 5nder ortaya 

c1karak topluma yHn vermistir. Bu 5nderler ic ve dis sorunlar1 ca-

zilmleyen ve toplumun refah1n1 sallayan kisilerdir. Biltiln bunlar1,do-

gustan kendilerinde mevcut olan 5zellikleri gelistirip harekete ge-

cirmek suretiyle basarabilmektedirler. Zaten'bu 5zelliklerden dolay1 

toplumu emirleri altina alarak etkileyebilmektedirler (1). 

(1) Yusuf Almansil, Nazim Akin, Adnan T~naz, Lider~ Komutan ve Kurmay 
Subay, Har~ Akademileri Komutanl1g1 Yayin~; Istanbul, 1969 s.1. 
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B8ylece toplum, idare eden (andei) ve idare e~ile~er olarak 

ikiye ayr1lm1st1r. Yani toplum icinde yoneten ve yonetilenler sek

linde bir statil farkl1lasmas1 meydana gelmistir. Bu arada yHnet~len

ler icin bir otorite dolay1s1yle bir Hnderlik probleminin varl1g1 da 

soz konusu olmaktadir. Bu durum ise bize, onderligin tipk1 insanlik 

tarihi kadar eski oldugunu gHstermektidir. Zaten canl1 varliklar i

cinde bir ondere en cok ihtiyac duyan insanogludur. Gerci hayvanlar 

da icgildillerinin etkisiyle bir onderin otoritesinin alt1na girmeye 

ihtiyac duyarlar ama hayvanlar1n bu durumu bizim cal1smam1z1n d1s1n

dad1r. 

insanlarin . var olusundan beri baz1 bireyler digerlerini etki

leyerek bir ilstilnlilk saglamislar ve bilyilk insan gruplar1n1 peslerin

deu silrilklemeyi basarm1slard1r. iste bHyle kisiler tarih boyunca or

taya cikarak, bazan insanlar1 basar1ya gotilrmilsler,bazan da onlar1 

basar1s1zl1ga silrilklemislerdir. Gecmiste oldugu gibi gilnilmils toplum

larinda da baz1 kisiler fikirleri ve davran1slar1yla cag1n bicimlen

mesine katk1da bulunmuslard1Y. Toplumu olusturan bireyler, bHyle in

sanlar1 her zaman hirer kahraman gibi gormils ve sayg1 gostermestir. 

Tarih boyunca i~sanl~r1 etkileyen ve onlar1 bir araya topla

yip orgil t 1 eyen b ir k is iye ( onder.e) her zaman ih t iyac duyu lmus tur. 

Gecmisten gilnilmilze kadar insanlari idare eden ve onlari belli amac 

ve hedeflere yonelten onderlerin, toplumu olusturan bireyler ilzerin

deki etkilerini inkar etmek milmkiln degildir. Hnderlerin bu etkileme 

gilcil, gilnilmilzdeki biltiln orgiltler icin de gecerlidir. 
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· Buraya kadar yapt1gim1z aciklamalardan anlas1ld1g1 gibi 

onderlik, insanlik gecmisi kadar eskidir. Fakat buna ragmen onder

lik konusunun oneminin kavranm1s1, bilimsel ve deneysel yontemlerle 

arast1r1l1p incelenmesi, ancak bu yilzy1l1n ba§larinda milmkiln olmu§

tur. 

Hnderlik konusu insanlar1 her zaman etkilemi§tir. insanlar, 

kendilerini etkileyen bu konuya ce§itli acilardan yakla§1p, incele

meler ve ara§tirmalar yapm1§lard1r. Bu ara§t1rmalar sonucunda 5n~ 

derlerin orta~a c1k1§1 ve ozellikleriyle ilgili olarak bir~cok model 

v e k u ram g e 1 i § ti r mi-s 1 er d i r • 

Hnderlik konusuyla ilgili ilk ciddi cal1§malar 1900'den 

sonra yap1lm1§t1r. 1927'den sonraki y1llarda ise konunun onemi daba 

iyi anla§1lm1§t1r. 1941-1944 y1llar1 arasinda ise konuyla ilgili o

larak yapi.lan arast1rmalar1n sayisinda 0nemli artislar olmu§t".ir. Bu 

yillar ~rasinda japilan inceleme ve ara§t1rmalar1n cogu askeri alan 

ile ilgiliydi. Bu tariblerde Kurt Lewin ve arkada§lar1n1n yapt~g1 

arastirmalar onderlik konusunun anlas1lmas1nda gercek bir degisiklige 

y~l acm1st1r. Bundan sonraki donemlerde yapilan ara§t1rmalar ise ko

nunun daba iyi anlas1lmas1 amacina y5nelikti. 

~930'lardan once yapilan arastirmalarda genellikle grubub 

bireyler ilzerindeki etkisi arast1r1larak, konu aciklanmaya cal1§1l

m1st1r. 1930'1ardan sonra yapilan ara1t1rmalarda ise, bireyin grup 

ilzerindeki etkileri incelenerek konu ac1klanmaya cal1§1lm1§t1r. Bu

rada, soz konusu cal1§malar1n hemen hemen hepsinin Amerika'da yap1l

d1~1n1 a~iklamada bilyilk yarar vardir. 
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GUnUmUz toplumlarinda sosyal, siyasal, kUltUrel ve ekonomik 

alanlarda sUrekli d¢gismeler olmaktadir. i§letmeler icin de bu de-

gismeler soz konusudur. Toplu_mlarda ve isletmelerde meydana gelen 

bu degismeler, ondere duyulan ihtiyac1· .daha cok artt1rmaktad1r. 

Cilnkil, ancak anderler sayesinde bu degismelerin ilstesinden gelinebi-

lir. iste silrekli bir degisme ve gelisme icinde ol~n toplumlar ve 

isletmeler icin onderlik konusuntin bu derece onem kazanmas1, bilim 

adamlar1n1n bilimsel yontemlerle konuya yaklasmalar1n1 zorunlu hale 

getirmistir. 

6nderlik, kesin formUle edilemeyen bir silrectir. Bundan do-

lay1 sosyal bilimler alanina giren onderlik konusu ilzerinde uzun 

yillar tartisma ve arastirmalar yap1lmas1na ragmen, onderlik uzerinde 

bir fikir birligine var1lamam1st1r. Bu alanda bir cok arastirma ya-

p1lm1s ama yine de onderlik konusunda cok az bilgiye sahip olunabil-

mistir. 

Eger onderler olmazsa, orgiltler sadece bir insan ve makina 

y1g1n1 olurlar, onderlik, grup ba~ar1s1 icin son derece onemli ve 

gerekli olan bi+ faktordUr. Bu nedenle konuya duyulan ilgi ve onem 

giderek artmaktadir. Hnderlik yeteneginin anlas1lmas1 icin onceleri 

pek cok arastirma yap1lm1s, baz1 bilim adamlar1 onderlerin elyazila-

rinin incelenmesiyle, baz1lar1 kafatas1 bicimle~inin incelenmesiyle, 

baz1lar1 da oz gecmislerinin incelenmesiyle onderlik yeteneginin 

anlas1lacag1n1 iddia etmislerdir. Arna arast1rmalar1n hicbiri onderlik 

yeteneginin anlas1lmas1 icin pek fazla bir bilgi vermemi~tir (2). 

(2) Keith Davis, i§letmede insan Davran1s1; gev.Kemal Tosun ve diger
leri, i.tt.isletme FakUltes1 Isletme Iktisadi Enstitilsil Yay1n1, 
istanbuli 1984 s.142-143. 
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Gilnilmilze kadar yap1lan ara§t1rmalarda elde edilen bilgiler; 

belirli ~ay1daki teorilerden birtak1m sonuclar cikarma imkan1 sagla

maktad1r. 

Daha once de belirttigimiz gibi, onderlik, hakk1nda bir cok 

ara§i1rma ve inceleme yap1lm1§ olan karma§1k bir konudur. Ayr1ca bu 

gilne kadar elde edilen veriler de konuyu biltiln yonilyle ac1klamakta 

yetersiz kalmaktad1r. Biltiln bunlara ragmen gilnilmilz toplumlar1nda on

derlere duyulan ihtiyac giderek artmaktad1r. 
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~ KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 

Onderlik gibi son derece karma§1k ve geni§ olan bir konuyu 

bircok bilim adam1 farkl1 yakala§1mlarla ele alip iri.celenii§tir. Bu

na ragmen onderlik her yonily~e tam bir ac1kl1ga kavu§turulamam1§t1r. 

Boyle geni§ ve karma§J.k olan onderlik konusunun tiimilnil burada 

ele almak miimkiln degildir. Cilnkii onderlik konusunun her bir yonii, 

bir tez cal1§mas1n1 .. olusturacak kadar genistir. Bu nedenle de konu

nun aaz1 yonleri ~&ndikal · onderlik, Azgeli§mis illkelerin kalk1nma

s1nda onderlere dilsen gorevler, Parti onderligi, onderlerin secimi ve 

bu secimlerde kull~n1labilecek degisik yontemler ve benzeri gibi) ca

l1smam1z1n d1s1nda b1rak1lm1st1r. Baz burada once onderlikle ilgili 

belli basl1 kuramlar1 ac1klay1p, daha sonra da bu kuramlar1n 1s1g1nda 

Atatiirk'iin Bnderlik tarz1n1 ' degerlendirmeye cal1sacag1z. 

Tezimiz lie bolilmden olusmaktad1r. Birinci boliim "genel olarak 

onderlik ve Atatilrk" 'Qasligm:i. tas1maktad1r. Bu bolilmde ilk olarak on

derlikle ilgili baz1 tan1mlar verilerek, onder ile cogu defa yanl1s 

olarak ayn1 anlamda kullan1lan kavramlar ac1kl1ga kavu§turulmaya ca

lis 1lacakt1 r. Daha sonra onderl igin dog us tan,..mi yoksa sanradan m1 

kazan1ld1g1na ili§kin goriisler ilzerinde durularak, onde~in rol ve is

levleri ac1klanacakt1r. Bu boliimiin son k1sm1nda ise, onderlik tilrleri 

ve kurallar1 ile Atatilrk ili§kisi izah edilecektir. 

ikinci bolilmil, onderlikle ilgili ortaya atilan ve genel kabul 

goren ozellikler kuram1, davranissal onderlik kuramlar1 ve modern 

ondeflik kuramlar1 ile Atatilrk~iln $ahip oldugu onderlik nitelikleri 

olusturmaktadir. Birinci k1s1mda, basar1l1 ve ba§ar1s1z onderleri 
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birbirinden ayiran ozellikleri iceren ozellikler kurami iie Atakilrk

'iln sahip oldulu onderlik ozelliklerinin bir kare1laet1r1lmas1 ya

pilmaya cal1e1lacakt1r. ikinci kisimda, 6nderlilin ozelliklerden 

ziyade, daha cok yapt~ii davranislara bagli olduRunu kabul eden dav

ranissal onderlik kuramlari ilzerinde durularak, bu kuramlara gore 

Atatilrk'iln onderliginin bir degerlendirilmesi yap1lacakt1r. Bu bolil

miln son kism1nda ise, onderlikte ozellik ve davranislar yerine daha 

cok ceyresel koeullaTa onem veren modern kuramlar a~iklanacak ve bu 

kuramlarla .:Atatilrk'iln onderlik niteliklerinin bir kars1last1r1lmas1 

yap1lacakt1r. 

Tezimizin ilcilncil ve son bolilmilnil ise "Karizmatik Onderlik 

ac1s1ndan Atatilrk" konusu olusturmaktadir. once karizma kavram1 hak

kinda bilgi verilerek, karizmazik onderlik niteligi ac1klanacakt1r. 

Daha sonra karizmatik bir onder olarak Atatilrk'iln kisisel karizmasi 

ve kisisel karizmas1n1~ gelistirme asamalari ilzerinde durulacaktir. 

Bu bolilmiln son kismi ise, Atatilrk'iln karizmatik onderlik ozellikleri 

ve bu ozelliklerin degerlendirilmesiyle sona ermektedir. 



I. BOLOM 

I. GENEL OLARAK t1NDERL1K VE ATATORK 

Burada once onderlik tan1mlar1, benzer kavramlar, onder-

lerin ortaya c1k1§1 ve kazan1lmas1na ili§kin goril§ler aciklanacak-

tir. Daha sonra onderin rol ve islevleri, tilrleri ve kurallarina 

ili§kin genel bilgiler ilzerinde durulacaktir. 

A- ONDERL1K TANIMLARI VE ONDERLE ES ANLAMDA KULLANILAN 
BENZER KAVRAMLAR 

1. 0NDERLiK TANIMLARI 

incelememizin temel kavram1 olan,onderlik, ilzerinde en faz-

la ara§tirma yapilan ama buna ragmen en az anla§ilan bir konudur. 

Warren Bennis'e gore, onderlik konusunda 350 tan1m vardir ve bu 

tan1•lara yenileri de silrekli eklenmektedir (3). 

Onderlikle ilgili olarak yap1lan bu tanimlarin hepsini bura-

da yazmam1za ve ac1klamam1za imkan yoktur. Yaln1zca bu kavramin an-

la§1lmas1n1 saglayan bir kac tanim ilzerinde duracagiz. 

Toplum bilim Literatilrilnde onderligin Uc temel anlam1vard1r. 

,Herhangi bir pozisyonda kazan1lan nitelik 

,Kisinin bir ozelligi anlaminda 

,Ki§inin bir davran1§1 anlaminda 

(3) "J!..iderlik Sanat1" Karizma Dergisi, Eylill 1984, s.16 
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Ayrica onderlik, iki sozcilgil kapsayan bir baglantisal kav-

ramdir. Yani etkileyen organ ve ~tkilenen ki§iljr (4). 

Onderlik kelimesinin sozlilk anlami "yoneten, siiriikleyen, 
\ ) . 

onde giden. demektir. Eger sozlilkteki bu dar anlamlar cercevesinde 

kalirsak "onderi" iyi tanimlamamis oluruz. Cilnkii ender, sadece 

gruplara, toplumlara onderlik eden degil, ayni zamanda genis insan 

kiitlelerine amac ve hedefler gosteren kisidir. 

Onderlik ilgili olarak yapilan tanimlardan bazilari sunlardir: 

- Onderlik "digerleri iizerinde kuvvet kuran ve bu gilcii bireylerin 

davranislarin1 etkilemede kullana~ilen bir silrectir."Baska bir 

tanim ise "bir kimsenin istedigini digerlirine yaptirabilme siire-

cidir." (5). 

- Onderlik, baskalar1n1n davran1§, tutum ve dii§iincelerini etkileme 

yetenegidir. 

- Onderligi etkileme sanati olarak ac1klayan tan1mlar da vardir.Bu 

etkileme ise otorite ve giic kaynaklari ile ilgilidir.Buna gore 

onderlik "belirli sartlar altinda, belirli kisisel ve grup amac-

lar1ni gerceklestirmek Uzere bir kimsenin baskalar1n1n faliyetle-

rini etkilemesi ve yonlendirmesi siirecidir." (6). 

- Onderl ik "her he:1g i 1:J ir gaye ve he def e u la smak ic in insanlar bu 1-

mak ve amaca dogru tek bir kuvvet halinde birlestirerek sevk et-

me kabiliyet ve teknigidir." Onderlik "insan davranisini anlama, 

(4) D.Katz, R.Kahn, orgiltlerin Toplumsal Psikolojisi, Cev.Halil Can, Yavuz 
Bayar, Tiirkiye ve Orta Dogu Amme fdaresi Enstitilsil Yayini, Ank. 1977, s.334 

(5) Enver Ozkalp, Davranis nilimleri ve Organizasyonlarda Davranis,Eskisehir 
iktisadi ve Ticar1 Ilimler Akedem1s1 Yay1il.1, Esk1sehir, s.212 

(!'ii) Tamer Kocel, isletme Yoneticiligi,1. tL isletme Fakill tesi isletme 1ktisadi 
Enstitilsil Yay1n1. Istanbul 1984, s.257. 
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tahlil etme, onceden kestirme ve kontrol edebilme yeteneklerini 

kap sar" ( 7). 

- Onderlik, toplumu olu§turan bireyleri bir araya toplay1p, belir-

li amac ve hedeflere yoneltme yetenegidir. i§letmeler ac1s1ndan 

onderlik §oyle · tan1mlanabilir: isgprenleri i§letmenin amaclar1 

etraf1nda toplayabilme ve onlar1n verimli cal1§malar1n1 saglaya-

bilme yetenegidir. 

Sosyologla~a gore 6nderlik, kisisel otoritenin sosyal gruplar1 

etkilemek amac1yla kullan1lmas1d1r. Bu tari1ma gore, 6nder, kisi-

sel otoritesini, grubun ilyeleri vas1ta~~yla ce§itli amaclar1 ger-

cekle§ti~mek icin kullan1r. (Hnderler cok zorunlu olmad1kca zor-

lay1c1 yollar1 kullanmazlarl. Ki§isel otorite,ileriyi goril§, ce-

eitli karakter ozellikler, kesinlik, dogruluk, cesaret, zeka gibi 

kisisel 6?ellikler onderligin varl1g1n1 saglar. Ama onderlerin ki-

sisel ozellikleri tipat1p birbirinin ayn1 degildir (8). 

- R.M. Stogdill, onderi soyle tan1mlamaktad1r: Amac1n saptanmasi ve 

bu amaca ulasmak icin gerekli faaliyetler ilzerinde yapt1g1 etki 

nedeni ile bir organizasyonun diger iiyelerinden farkl1lasan bir 

k imsed ir ( 9.) . 

onder,grubun kendisine baskanl1k etmesi icin sectigi kisidir. 

- Hemen hemen biltiln onderlik tiplerini kapsayan bir tan1m da §oyle-

dir: "ender, mensup oldugu grubun gayesini tayin ve bu gayenin ta-

hakkuhu temin hususunda gruba en e~kin §ekilde - yon verebilen kim-

(7) "Komutanl1k ve Liderlik Der~ Notu", Harp Akademileri Yay1n1, 
istanbul 1986, s.1-2. 

(8) Sulhi Donmezer, Sosyoloji, i.i.T.i.A. Nihad Sayir-Yay1n ve Yar
d1m Vakf1 Yay1n1, Istanbul 19rs, s.288. 

(9) Sait Soydan, "Klasik ve Psiko-Sosyal Yakla§1mlar Ac1s1ndan ~n
derlik ve Uygulamaya Ait Bir Ornek", (Yay1nlanmam1s doktora tezi) 
i.U. isletme Fakilltesi, istanbtrl 1973, s.9-10. 
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sedir"(10). 

Genelde onderlik, bir grubun yetkilerini prestijden, otori-

teden ya da kidem sahibi olma,yasl1l1k gibi hususlardari alan grubun 

~yelerinden biri veya bircogu tarafindan denetilmesi ve temsilinden 

ibarettir. (11). 

Buraya kadar onderlikle ilgili baz1 tanimlar ilzerinde durduk. 

Ama gorilldilgil gibi yapilan tanimlar birbirinden farkl1d1r. Cilnkil her 

yazar tan1m1na yeni ogeler ekleyip zenginle§tirmektedir. Boylece so-

nucta farkli tanimlar ortaya c1kmaktad1r. Biltiln bu farklil~ga ragmen 

yapi~an biltiln tanimlar, onder ve onderlige ait bir cok ogeleri ayird-

etmemize ve anlamamiza yard1mc1 olurlar. Bu nedenle de cal1smam1z da 

belli bir tan1m1 degil, he?sini esas almay1 uygun gordilk. 

2. ONDERLE ES ANLAMDA KULLANILAN BENZER KAVRAMLAR 

Hnder ve onderlik terimlerinin daha iyi anla§1lmas1 icin, 

onderden farkli anlamlar tas1malar1na ragmen cogu zaman es anlamda 

kullanilan kavramlar1 ac1klamam1z yararli olacaktir. 

Hnderligin tan1m1 icin genel bir yakla§im, bu kavrami etki-

lemenin farkli bir bicimde kullan1lmas1yla e§ anlamda tutmakt~r. 

Boylece grubun i§leyi§i ile ilgii tilm alanda birbirlerini etkilemede 

esit derecede etkili ya da etkisiz ki§iler grubunda bir onderden soz 

etmis olmayacag1z. Bir kieinin -meslekta§lari arasindadigerlerinden 

daha etkili oldugu durumlarda bile etki, bu kisinin o makami ozel bi-

cimde kullan1s1ndan cok, toplumsal yapidaki durumundan geliyorsa, bu 

(10) Frank B. Miller, Sanayide Beseri Milnasebetler, Cev. Sabahat · 
Yilcin, Teker Dereli, Sermet Matbaas1, fstanbul 1966, s.115. 

(11) Soydan, a~g.e. s.10-11. 
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ki~iniu &nderlilinden s8z edemeyiz. 

Kimi zaman haz1 kavramlar onderlik terimi ile e§ anlamda 

kullanilmaktaair .. Ashndaonderlik ile bu kavramlar aras1nda biiyiik fark-

lar vard1r. i§te bu farklarin daha iyi anla§ilmasi icin onderlige 

benzer kavramlari aciklamayi uygun gordilk. 

Onderle e§ anlamda kullanilan benzer kavramlar eunlard1r: 

Komutan-Onder: Bu iki kavram birbirinden farklid1r. Komutan, 

riitbe, kidem, gorev ve makamina dayanarak astlar1 ilzerinde yetkile-

rini kullanir. Bu yetki kanun, yonetmelik ve emirlerle belirlenmi§-

t1r. Bir komutan verilen bu yetkilerin d1e1na c1kamaz. Ayr1ca bir 

komutan1n emrindeki grubun say1s1 yasalarla belirlenmi§tir (12). 

Halbuki bir Hnderin yetkisi kanun, yHnetmelik ve yasalarla belirlen-

memietir. 0 yetkisini, kendi Hzlik ve davran1§lar1ndan aimaktad1r. 

Bir onder, grubun amac1na ula§mas1 icin en uygun yol hangisi ise o 

yolu secmede serbesttir. 

Bu farkl1l1ga ragmen sava§ta erlarinden sorumlu olan bir ko-

mutan, onlarl. etkili bir sava§ dilzenine yayip dil§mana kar§l. koruma 

iistilnlilgiinil saglayabilir. Bu komutan1n davran1§1, Hnderlik dogrusu-

nun olumlu yoniine oldukca yakin olacaktir.(13). 

Yonetici-onder: Gilnlilk hayatimizda bu iki kavram birbirinin yeri-

ne kullanmamiz~ ragmen aralarinda farkliliklar vardir. Bir onder bi~ 

cimsel bir yapi icinde, bicimsel olmayan bir yoldan ortaya cikabilir. 

(12) "Askeri Liderlik (Bro§ilr)", K.K.K. 1.nci Ordu Komutanligi Yayi
ni, istanbul 1985, s.1. 

(13) D. Katz, R. Kahn, a.g.e. s.335. 
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Onder icin bicimsel yetki fazla onem tae1mayabilir. Yonetici ise 

i§levini bicimsel yap1n1n bir geregi olarak silrdilrmek zorundad1r. 

Diger bir farkl1 yan1 ise, yoneticilik sadece orgiltiln ilst ve orta 

kademel~ri icin gecerli olmasina ragmen, Hnderlik orgiltiln biltiln ka-

demeleri icin gecerlidir (14). 

§nderlik ve yoneticilik farkli kavramlar olmasina ragmen 

aralarinda ili§ki de vardir. YHnetici olsun, Hnder o16un her ikisi 

de izleyicilere, bir otoriteye dayanarak i§ gHrdilrilrler. Yalniz yH-

neticinin otoritesi resmi, Hnderin otoritesi ise gayri resmidir. 

Onderlik ve yHneticilik Hzellikleri bazan bir ki§ide topla-

naliilir, b·azan.d a toplanmayabilir. Yani bir Hnder grubu etkileyebi-

lir ama.buna kar§1i1k iyi bir yHnetici olmayabilir.veya bir yonetici 

gilcsilz bir yonetici olmasina kar§1l1kmiyi bir yHnetici olabilir. Ba-

zan da ki§i hem iyi bir yHnetici hem de iyi bir Hnder olabilir. 

Mustafa Kemal Atatilrk, insanlari etkileyip belirli amac ve hedeflere 

yoneltmedeki ilstiln yetenegi ve devletin idare etmede gHsterdigi ba-

§ar1s1 ile onderligin ve yoneticiligin biltiln vas1flar1na sahip oldu-

gunu ispatlam1§t1r. 

~ Ba§kan- Onder: Baekan ve ~nder a~ni anlama gelmeyen iki kavramdir. 

Kimball Young da baekanlik ve onderlik arasinda yapt1g1 bir ayirimla 

bunu dogrulam1§t1r. Bu a~ir1ma gore; ba§kanlik pozisyonundakiler, bi-

cimsel yetki yoluyla bu pozisyona atanm1§ olan ki§iler olup,olaylar 

ilz~rinde pek denetimi olmayan kimselerdir. Ba~kanlar bicimsel ya da 

(14) Tanil Kilinc, "Yonetic.ilik ve Onderlik" Karizma Dergisi, sayi: 
5, Eylill 1984, s.6. 
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yasal yetki cercevesinde faaliyet~e bulunan ki§ilerdir ( 15). Halbuki 

onderler, bicimsel ya da yasal yetki olmadan da grup ilzerinde etkili 

olup is gordilrebilirler. Hicbir res•i yetkileri olmad1g1 halde genis 

bir kit1eyi etkileyip pesinden silrilkleyen onderler vardir. Mustafa 

Kemal Atatilrk, Kurtulus Savasinda hicbir resmi yetkisi olmam~sina 

ragmen, ilstiln onderlik yetenekleri say~sinde Tilrk halk1ni yonlendi-

rerek zafere ulasmas1n1 saglamie ve boylece resmi yetki olmadan da 

onderlerin genis kitleleri etkilemelerinin miimkiin oldugunu ispatla-

m1st1r. Buna kars1l1k cok genis yetkilere sahip olan ancak bunlari 

kullanamayan ve toplumupesinden siiriikleyemeyen baskanlar da vard1r. 

Baskanlik ve o'nderlik ka11ramlar1 da birbiriyle iliekilidir. 

Baskanlik genie sosyal onderlik olgasunun bir yoniidilr. Yani· bicimsel 

otorite sahibi olan baskanlar da iyi bir onder olabilirler. 

- ·(foder-Sef: Gilrililk dilde bu iki kavram birbirlerinin yerine cok kul-

lan1lmaktad1r. Bundan dolay1 da birbirlerine kar1st1r1lmaktadir. 

"Sef" kavram1, genellikle kamu ve ordu yonetimindeki yonetici terimi 

ile ayn1 anlamda kullan1lmaktad1r. 1sletmelerde ise, sef terimi, 

kisim sefi, atelye sefi, bolilm eefi seklinde kullan1lma~tad1r. Sef 

ve Cinder kavramlar1n1n birbirlerine kar1st1r1lmas1, bilyilk olcilde yo-

netim tarafindan atanan kimselerin oneerlik niteliklerini kendile-

rinde toplamalar1ndan kaynaklanmaktad1r. 

tinder ve sef kavramlar1n1n ayn1 anlamda oldugunu soyleyen 

bilim adamlar1 oldugu gibi, tersini savunan bilim adamlara da vardir. 

(15) Blair J.Kolasa, isletmeler icin Davranis Bilimlerine Giris, 
Cey~ K~mal Tosun ve digerleri, f .U. isletme Fakilltesi, Davran1§ 
Bilimleri Enstitusil Yay1n1, istanbul 1979, s.574. 
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iki kavram1n ayn1 anlamda oldugunu ~~oyleyen Gilles Ferry, 

gorilslerini ~oyle ac1klamaktad1r; Sef, ki§iligi ve kendisine ve-

rilen gorevi geregi, diger insanlardan farkl1 bir pozisyona sa-

hiptir. Sef kavram1, otoriter bir anlam ta§1d1g1ndan, insanlar 

art1k bunu~ yerine psikolojide ender kavram1n1· daha s1k kullanmak-

tad1rlar. Bu gorils kabul edilince, su anlam da kendiliginden orta-

ya c1kmaktad1r. Sef kavram1 daha otoriter, ender kavram1 ise notr 

bir ozellige sahiptir. Sef ile onderin birbirinden fa~kl1 oldukla-

rin1 soyleyen bilim adamlar1 ise, eu noktalar ilzerinde durmuslar-

d1.r (16): 

• onder personelinin ve isbirligi yapt1~1 kjmselere yol gosterir; 

sef ise, cal~3t1g1 kimseleri silrekli tedirgin eder. 

Onder, bireyleri isteyerek is yapmaya yoneltir; sef ise, is yap-

tir1rken genellikle otoritesini kullan1r . 

• Onder, birlikte cal1st1g1 kimselere cal1sma §evki as1lar; &ef 

ise, yalniz kay1ts1zl1k duygusu veya korku uyand1r1r. 

, Onder, hen duygusundan uzak biz duygusu ile hareket eder; sef 

ise, daha cok hen duy~usu~ile hareket eder. 

·.· 
onder-Popiller kisi: Gruplarla ilgili sosyometrik cal1smalarda 

bu iki kavram birbirleriyle sikca kar1st1r1lmaktad1r. Sunuthemen 

belirtmek gerekir ki, bir kisinin popiller olmas1 kendisinde baz1 

niteliklerin bulunmasina bagl1d1r. Fakat kisinin sahip"oldugu bu 

nitelikler, grup icinde baz1 kisileri kendisine yaklast1rd1g1 gibi, 

baz1lar1n1n da kendisinden uzaklasmas1na neden olabilir (17). 

(16) Soydan, a.g.e. s.13. 

(17) Soydan, a.g.e. s.14. 
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Kisaca bir kisinin popUler . olmasi, onun sahip oldugu ni

teliklerin grup Uyelerinin cogu tarafindan benimsenmesine bagl1d1r. 

Yapilan bir cok arastirma onderterin de belirli bir popU

leriige sahip oldugunu gostermistir. Fakat buna dayanarak, onder 

ve popiller kisi kavramlar1n1n es anlamda oldugunu soylememiz milm

kiln degildir. Bu iki kavram birbirinden farkl1d1r. Eger 

ayn1 anlamda olsaydi, toplumda binlerce onder olurdu. 6rnegin; ba

Zl sunucular, artisler ve ~orcular son derece popiller kisilerdir, 

ama hicbir zaman hirer onder degildirler. Fakat sunu da beiirtmek

te yarar vard1r. Her popiller kisi onder olmazsa bile grup icinde 

baz1 onderlik fonksiyonlar1n1 yerine getirebilir. Bu iki kavram 

daha cok sosyometrik acidan birbirinden farkl1d1r. 

Buraya kadar yapt1g1m1z aciklamalardan anlas1lmaktad1r ki, 

gilnliik dilde yaln1s olarak onderle ayn1 anlamda~kullanilan b~nzer 

kavramlar vard1r. Fakat bu kavramlarla onder terimi arasinda bir 

cok farkl1l1klar oldugundan, hicbirisi onder kavram1n1n yerini dol

duramaz. 

Bundan onceki kis1mlarda onder ve onderligin cesitli tan1m

lar1n1 yaptik ve onderin benzer kavramlarla olan farkl1 'onlerini 

ac1klad1k. Bundan sonraki kisimda ise, konunun daha iyi anlas1lmas1-

n1 saglayacak olan onderligin ortaya c1k1s1 ve kazan1lmas1na ilis

kin gorilsler aciklamaya cal1sacag1z. 

B- DNDERLERlN ORTAYA CIKISI 

Daha once de beliittigimiz gibi sUrekli gruplar halinde ya

~ayan insanlar, kendilerini belerlenen amaclara ula~tiracak ve ih-
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t iyac lar in in kar31lanmas ind a yarciim.c l. ol acak onderl ere gerek s inme 

duyarlar. Aslinda grup ya3aminin devami icin onder, gerekli olan 

bir ihtiyactir. 0 halde gereksinme duyufan onderlerin hangi ko-

3ullarda ve durumlarda ortaya ciktilini incelemek, onderlilin an

la31lmasina bilyilk katkilari olacaktir. 

Bir onderin ortaya cikabilmesi icin mutlaka bir sosyal or

giltilri·. olmasi gerekir. i3te Bnder, sosyal orgiltiln bir ilrilnil olarak 

§u ko3ullarda ortaya cikabilir: 

• Onderler, d13ar1dan gruba zorla benimsetilebilir. Bunun anlami; 

onderin yonetim tarafindan resmi~olarak atanmasidir. 

, Hnderler, grup icindeki kar31l1kl1 ili3kilerin bir ilrilnil olarak 

uygun §artlar1n hazir olmasiyla ortaya cikabilirler. Burada on

der, resmi olarak degil, gayri resmi olarak grubun arzusuyla or

taya cikar. 

OnderliAin ortaya cik131 ile ilgili olan bu iki ko§ulu bir

arada, dil3ilnilp, §oyle bir aciklama yapabiliriz: Hangi toplum ve sos

yal dilzen olursa olsun, onderler §artlar uygun oldulunda hemen or

taya cikarlar ve tilm engelleyici faktorleri a§arak amaclarina ula

sirlar. Olalanilstil bir onder olan Mustafa Kemal Atatilrk"de durum 

ve sartlarin en uygun oldulu bir donemde ortaya c1km13 ve Tilrk Mil

letini yok olmaktan kurtarmi3tir. 

Grup icindeki problemler ve bu problemlerin cozilmil, onder

lerin ortaya c1kmasin1~saglayan kosullar olabilir. CilnkU grup i

cinde problemleri en iyi sekilde cBzilmleyen ki3iden, grup ilyeleri 

onderlik davran13lar1 bekleyebilirler. Ba3ka bir deY.i3le, k1si bu 
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8zel yeteneginden dolayi kisa bir siire de olsa gruba onderlik ya-

pabilir. Fakat hemen sunu da belirtmekte yarar vardir. Bir kimse

nin 5nder olarak ortaya c1kmas1, sadece o ki§inin parlak ~ikir ve 

yeterli bilgilere sahip olmas1na bagl1 degildir. Bunlarin yan1nda 

grup iiyeleri ile olan iliskileri de .son derece 5nemlidir.Grup ilye

leri ile iyi ili§kiler icinde bulunan kisinin 5nderligi devam e

der; bu durumun tersi olursa~ 5nder Hnderligi~i kaybeder. 

Sonuc olarak sunu s5yleyebiliriz: Bir grup am~cina dogru 

ilerlerken, birtakim sorunlar oldugunda ya da grup gilvenligine 

kars1 dista tehlikeler basgosterdiginde, grup ilyeleri kendilerini 

bu sorunlardan kurtaracak ve tehlikelere kars1 koruyacak bir on

derin ortaya c1kmas1n1 5zellikle isterler. Turk toplumunu olustu

ran bireyler de yurdun dilsman taraf1ndan isgal edildili siralarda 

bir ondere s~ddetle ihtiya~ duymuslar, bu sartlar icinde bir ender 

olark ortaya cikan Mustafa Kemal Atatilrk, yurdu dusmanlardan temiz

lemistir. 

C- ONDERL1G1N KAZANILMASINA 1L1SK1N GORUSLER 

onderlerin ortaya c1k1s1 gibi, onderligin kazan1lmas1 ko

nusu da bilim adamlar1n1n en cok ilzerinde tart1st1g1 ve arastirma 

yaptlg1 alanlardan biri olmustur. Baz1 bilim adamlari Hnderligin 

dogustan sahip olunan nitelikler oldugunu, baz1lar1 da egitim ve 

deneyimle kazanilan nitelikler oldugunu savunmuslard1r. Her iki 

g5riisiin de hak.il.1 oldugu taraflar var ama bizim.sorunumuz bu konu

da ki gilclilgil yenmek degildir. 
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Onderligin kazan1lmas1na ili§kin ba§l1ca iki goril§ vardir: 

1. Dogu§tan Sahip Olunan Nitelikler Olarak Onderlik: 193~'dan on-

.ceki yillarda cogu kimse, bazi insanlarin dogu§tan onderlik yete-

nek ve ozelliklerine sahip olduguna inan1yordu. Yani bu goril§ co-

gu kimse taraf1ndan kabul gorilyordu. 

Klasik okulun savunucular1, onderlik niteliklerinin geli§-

tirilemeyecegi~i kabul etmi§ler ve bunun bir Allah vergisi oldugu-

na inanm1§lard1r (18). 

Dogu§tan sahip olunan nitelikler konusunda belirtilmesi ge-

reken bir husus, bu niteliklerin kal1t1msal olarak bir ailenin bi-

reylerinden digerlerine gectigidir. Dogu§tan getirilen nitelikler 

konusunda mutlaka kil1t1m1n rolU bilyilktilr ancak, cevresel ve egit-

sel faktorleri unutmamak gerekir. 

2. Egitim ve Deneyimle Kazanila~ Nitel.ikler Olarak Hnderlik: Daha 

once de belirtiigimiz gibi onderligin kazan1lmas1 konusunda iki 

goril§ vardir. Bunlardan biri~ini yukar1da ac1klad1k; digeri ise, 

Hnderlik niteliklerinin egitim ve deneyimle kazan1lacag1n1 kabul 

eden goril§ tilr. Bu goriis, onder 1 ik n i te 1 ikl er in in sonradan kazanma·-

"mayacag1n1benimseyen, dogu§tan onderlik teorilerinin tersine, on-

der rolilnil oynayan bir ki§inin yeti§tirilebilecegini veya en azin-

dan bazi onderlik nitelikl~rinin gelistirilebilecegini kabul eder. 

Bu konuyla ilgili ola~ak Chris Argyris §unlar1 soylemi§tir: 

( 18) Erol Er en, "YonP. t i.mde Otori te Prob lemi _ve Bir Uygulama ~ 
(yay1nlanmam1§ dOk~ora tezi), i.U. i§letme Fakillte~i, istanbul 
1971, s.118. 
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"Baz1 yetenekler kal1t1m yoluyla gecetler. Daha anemli 

bilyilk bir kism1 diger ki§ilerle olan kar§1l1kl1 ili§kilerle ge

li§tirilir, ve ogrenilir. Bu, onderlik gibi yetenekler i~i~ o-

zellikle dogrudur. Dogustan 8nderler yoktur. Bir 8nderin ki§ili-

gi muhtemelen aile hayat1 s1ras1nda ve bh ki§iligini uygun bir 

sekilde ifade edebilecegi durumlarda geli§mi§tir'' C!9). 

!.Bu goril§e gore, eneerlikle ilgili baz1 yetenekleri egitim 

ve deneyimle ki§ilere kazandirmak milmkilndilr. 

Hnderlik ilzerind~ai!enin rolil gercekten bilyilktilr. Cocuklar 

hayatlar1n1n ilk derslerini ve egitimlerini ailelerinden alirlar: 

Ailedeki bu ilk egitim daha sonra ogrenilecekler icin bir temel 
_, . 

olu§turur. Tabii.! ki temel cok iyi olursa yap1 da on'a bagli olarak 

cok saglam olur. -Yani saglam bir kisiiige sahip clan kimse ender-

lige ili§kin bircok fonksiyonu da rahatlikla yerine getirebilir. 

Aile icinde anne ve babalarin cocuklarina kars1 olan olumlu veya 

olumsuz tutumlari, onlar1n onderlik yeteneklerinin gelismesinde 

onemli .olcilde etki yapmaktad1r. 

Ama §unu da belirtmek gerekir ki; aile, bireyin ki§iligi-

nin olu§masina etki eden tek sosyal grup degildir. Ailenin yanin-

da cocugun icinden geldigi yak1n cevresi (yani, koy-mahalle, okul 

ve oyun arkada~lari cevrcsi) ile beraber se~ilen ·cevresi de (yani 

meslek , yuva, hemsehriler, killtilr ve ozel meraklar cevresi) kisi-

liginin gelismesinde etkili olurlar. Buradan su anlas1l1yor ki, 

yakin cevre ile secilen cevre, kisiligin geli§mesini saglad1g1 gibi 

(19) Soydan, a.g.e. s.37 
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bazi kieisel ozelliklerin kazan1lmas1n1 da saglar. Bireyin yak1n 

cevresini olueturan ailenin, ki$iliginin geliemesi ve oluemas1 il

zerindeki etkisini soyle aciklayabiliriz. Planli, dilzenli, i~eri 

gorilslil, uysal ve ahenkli bir aile ortaminda yetieen bireylerin 

kieilikleri ile bunun tersi olan bir ortamda yetieen bireylerin 

kieilikleri aras1nda cok bilyilk farkl1l1klar olmasi beklenir~. 

Aile icinde bireyler aras1nda kurulan iliekilerin etkisi 

is ortaminda da kendini gosterir. Eger birey demokratik bir aile 

yap1s1 icinde bilyilmilsse, is yerinde de demokratik iliskiler icin

de bulunabilmektedir. Buna kars1l1k otokratik ve despotik bir aile 

ortaminda yetisen bireyler, ieyerlerinde de otokratik veya despo

tik iliskilere girebilmektedirler. Bu konuda araet1rma yapan H. 

PEAK §U sonuca varm1st1r: 

"Almanya'da !'11k · rastlanan otoriter ailelerde egitilmie ki

silerin en bilyilk gilven ve tatmini, bir yandan ilstiln bir otorite 

kendilerini hakimiyeti1alt1nda bulundurdugu zaman ve ote yandan 

da aeagi mevki de bulunan birine kendileri hakim olarak davrana

bildikleri zaman hissederler" (20). 

Onderlik niteliklerine sahip plma konusunda ailenin etkisi 

ile ilgili sonuc olarak sunlari soyleyebiliriz. Aile, cocuklar1n 

onderlik yeteneklerine sahip olmalar1 ve bunlar1 gelistirebilmele

ri icin elverisli veya elverissiz bir ortam yaratabilir, 

Onderlikle ilgili olarak niteliklerin kazan1lmas1nda egitim 

ve agretim ~e rolil vard1r. Eskiden ki§ilerin Hnderlik nitelikleri-

(20) Soydan, a.g.e. s.40 
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ne dogu§tan sahip olduklari ve bu niteliklerin egitim ve Hgretim-

le geli§tirilemeyecegi goru§il hakimdi. Oysa gilnilmilzde bu goril§ 

art1k taraftar bulamamaktadir. Cilnkil onderlik niteliklerinin egi-

tim ve agretimle kiiilere kazand1r1lacag1 bir cok ara§t1rma ile 

ispatlanm1§t1r. 

Gilnilmilz toplumlar1nda bir ki§i, dog§utan ne kadar ilstiin ni-

teliklere sahip olursa olsun, eger bu ki§i belli bir egitim ve ag-

retime tabi tutulmazsa, onderlik dilzeyinde bir idareci olmas1 milm-

kiln olamaz. Buna kar§1l1k dogu§tan baz1 dogal ozelliklere sahip 

olan bir kimsenin, gilniln modern egilimlerine uygun bir egitimle 

iyi bir onder olarak yeti§tirilmesi milmkilndilr (21). Atatilrk, bir 

onder olarak dogu§tan il~tiln niteliklere sahipti ama o, egitim ol~ 

madan bunlar1n yetersiz kalacag1n1 biliyordu, bu nedenle biltiln 

ya§am1 boyunca Hnderlik yeteneklerinin geli§mesi icin egitime a-

nem vermi§tir. 

Hnderlik icin temel olarak kabul edilen tutum ve yetenekle-

rin baz1lar1 egitim ve ogratimle el~e edilebilir veya degi§tirilip 

geli§tirilebilir. Bu yetenek. ve tutumlar1n baz1lar1 §Unlardir: 

Planlama ve eyleme gecme, sorunlar1 cozme, haberle§me kanallar1n1 

acik tutma ve iyi bir eekilde cal1it1rma ve sorumluluk kabul etme-

dir. Bu tutum ve yeteneklerle ilgili olarak baz1 hilnerler egitim-

le kazan~1r1labilir. Bu tilr hilnerler ne kal1t1mla gecerler, ne de 

elde edilmeleri doRuetan bir Bzellige sahip olmaya dayanir. Egitim 

ve ogretim tekniklerinin onderlik yeteneklerinin elde edilmesi 

(21) Kemal Tosun, ieletme YHnetimi,C.1, Fakillteler Matba~si, 
1stanbul 1971, s.147. 
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ve geli§tirilmeainde cok bUyilk etkiferi vardir ve bunu inkar et-

mek mumkiln degildir. Aktif ogretim yontemleri ile topluluk karsi-

sinda konu§ma, ba§kalar1n1 ikna etme yetenegi gelistirilebilir. 

Bunun yaninda grup cal§1malar1n1n, vak'a ve rol oynama yontemle-

rinin bireylerin cesitli yeteneklerini gelistirmede vey~ elde et-

mede etkileri bilyilktilr (22). Mustafa Kemal Atatilrk; onderlik ye

tenek1erini gelistirmede bu yontemlerin ne derece onemli oldugunu 

biliyordu. Bu nedenle daha askeri okulda iken silrekli grup calis

malarina kat1lm1§, ikna etme yetenegi ve hitabet gilcilnil gelisttr-

mek icin de hitabet dersini alm1st1r. 

Yukaridaki ac1klamalar1m1zda onderligin kazan1lmas1na ilis-

kin iki goril§ oldugunu soylemistik. Bunlardan birisi, onderligin 

dogustan elde edildigi, digeri ise, onderligin egitim ve deneyimle 

kazan1ld1g1n1 kabul eden gorilslerdi. Bu iki gorilsil bir gercegin 

degisik yonlerine ag1rl1k vermis yaklasimlar olarak dilsilnebiliriz. 

Eger sadece onderligin dogustan kazan1laaag1 gorilsil dogru 

olsaydi, bir grup veya to~lumda basar1l1 olan bir onderin diger 

grup veya toplumlarda da basar1l1 olmasi gerekirdi. Fakat yapilan 

arastirma ve uygulamalar bunun gecerli olmad1g1n1 gostermistir(23). 

Eger onderligin dogustan degil de egitim ve deneyimle ka-

zan1ld1g1 gorilsil dogru olsaydi, o zaman da grup icindeki herhangi 

bir kisiyi onder olarak yetistirebilirdik ama yapilan arastirmalar 

bunu dogrulamamaktadir. Ancak, dogustan bazi onderlik nitelikleri-

ne sahip olan kisileri egitim ve deneyimli iyi bir onder olarak 

(22) Soydan, a.g.e. s.41-43. 
(23) Soydan, a.g.e. s.38. 
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yeti§tirmek milmkiln olmaktadir (24). 

0 halde onderligin kazanilmasina ili§kin gorileler bizi 

§U sonuca gotilrmektedir: Onderlik hem dogu§tan kazanilan, hem de 

egitim ve deneyimle kazan1lan niteliklerin olueturdugu ve son de-

rece karma§ik nitelikli bir fonksiyondur. 

D- ONDER 1 N ROL VE 1 SLEV LER i 

Bilyilk insan kitlelerini etkileyerek pe§inden silrilkleyen 

onderlerin, grup icinde yerine getirmesi gereken bir cok :i;-ol ve 

i§levleri vard1r. 

Goulder, onderligi "belirli bir zamanda. belirli bir grupta 

bir kisinin isgal ettigi rol'' olarak tan1mlam1st1r (25).Bu tanim

dan da anlasilacag~ g~bi bir onderin birden fazla rolil olabilir 

vey~ bir 0nderin davran1s1 bircpk amaca yonelik olabilir. Yine 

f~!~l1 zamanlarda. oiumlu ve. et~ili nodeller olusturacak grubun 

amac1na ulasmas1n1 saglayan deRieik kisiler ortaya cikabilir. 

Benne ve Sheats grup ilyelerinin rollerine iliskin bir si-

niflama yapm1slard1r. Bu s1n1flama 27 deRi§ik rollerden olusmakta-

dir(26). Bu roller degi§ik zamanlarda onderler tarafindan da ye-

rine getirilebilir. Bu roller Uc grupta incelenmektedir. 

·(24) tosun, a.g.e.·s.147. 

(25) Kolasa, a.g.e. s.580. 

(26) Kolasa, a.g.e. s.581. 
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- Grup Gorevi (Problemlerinin belirlenmesi ve cozilmil) 

• Katk1d~ bulunucu 

• Bilgi aray1c1 

; Fikir .aray1c1 

Bilgi verici 

• Fikir verici 

, Geni§letici 

•Uyumlast1r1c1 

1Yonlendirici 

1Degerley~ei-ele§tirici 

1Ene.rji verici 

•Silrecsel teknisyen 

.Kaydedici 

- ·'Grup-Olu§turma (Grup icinde sosyal dayan1§ma ve biltUnle§meyi 

sag lama) 

• Cesaretlendirici 

' Uyumla§t1r1c1 

Standart koyucu ve benlik ideali 

' Grup-gozlemcisi' . . ve yorumcusu 

, Giri§i tutan ve sevk edici , izleyici 

_ Kisisel Roller 

• Tahrik edici 

, Engelleyici 

, Tan1nma aray1c1 

• Kendini-ac1klay1c1 

• Pleyboy 

, Egemen olucu 

• Yard1mc1 aray1c1 

• Ozel bilgi bekleyici 

Benne ve Sheats, biltUn bu rollerin grubun varl1g1ndan kay

nakland1g1n1 soylemistir. 

~nderl~~-rolil, grupla ilgili - digar rollerden . tamamen . fark~ . 

11d1r. Onderlik rolil grupla ilgili sonuclari olan bir cok durum

larda daha kesindir. Bu nedenle diger rollerden daha cok zorunlu

luk ve sorumluluk gerektiri~. iste bu zorunluluk ve sorumluluktan 

dola~1,. onderin davran1slar1n1n ho~goril s1n1rlar1 dardir. Bunun 
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icin onderin grup ku~allar1na bagl1 kalmas1 zorunludur (27). 

~ onoerleri tanimada yararlanilabilecek bir diger arac, on-

"derlerin i§levleridir. D.Krech ve diger bilim adamlar1 onderlik 

pozisyonun . i§levleri ilzerinde ce§itli incelemeler yapm1§lard1r. 

Bunlara gore, onderlik i§levleri iki ana ba§l1k altinda incelene-

bilir: 

~ Birincil i§levler: Bu i§levler onderlik icin zorunludur. Bunlar 

§unlardir: 

, Yonetici , Uzman 

, Planlay1c1 , Hdill ve ceza~dag1t1c1 

, Politika olueturucu , Arabulucu ve uzla§t1r1c1 

~ ikincil i§levler: Bunlar ya grup tarafindan, pozisyonugeregi 

ondere verilen, ya da onder tarafindan varsayilan i§levlerdir.Bu ,. 

. , Ornek olma • ideoloj i st 

, Grup simgesi , Baba f igilril 

Ki§isel sorumluluk yerine gecmek • Ba§kalar1n1n ceza ve. scrum-

lulugunu yilklenen ki§i. 

BUtiln bu i§levle~ gerek pratik bir ortamda, gerekse karma-

§1k ve dinamik bir sosyal ortamda biraraya gelebilir~ Hat~a on-

derlerin birincil olan i§levleri ikincil, ikincil olan i§levleri de 

(27) Atilla Baransel, "Bicimsel Olmayan Kilcilk Gruplar ve onderlik", 
(ders notlar1) i.D. i§l~tme Fakilltesi, i§letme iktisadi Ensti
tilsil Yay1n1, istanbul s.8. 
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birincil i§levl~rinin yerine gecebilir. 5rnegin; dinsel onder be-

lirli bir ortamda brr ornek ya da simge olarak davranabilir. Be-

lirli bi~ duruuda bunlar birincilislevler haline gelebilir (28). 

Kisaca bu i§levler grubu, bir ortamda bir arada g6rillebilir ve 

biri digerinin yerini alabilir. 

Schutz, onderlikte rol olay1n1 daha kavramsal ve bUtilnleyici 

bir cerceve icinde ele alip incelemi§tir. (Schutz'un bu goril§il te-

mel ki11ileraras1 . ili11kiler yonelimi "FiRO'' kuraminda goriililr.) 

Schutz'un gore ki§iler~tasi-iic tilr gereksinme vardir. Bunlar §un-

lardir (29): 

• 1cerme: Ki§iler ve nesnelerle temastir. 

• Denetim: Sosyal ortam ilstiinde gilc ve yetki sahibi olmad1r. 

• Duygu: S-osyal yak1nl1k. 

Eger bir ki§i bu Uc gereksinme acisindan hareket ediyorsa, 

en list dilzeyde islev gorilr. Bir 6nder de bu gereksinmeleri oikkate 

alip hareket ederse o da en yilksek diizeyde i§lev gorUr. Aslinda 

onderin gorevi, grtibun ba§aramad1~1 sosyal biltilnlesmeyi saglamaktir. 

5nderlik davran1s1 konusunda bir cali§ma da Fleishman ve 

diger bilim adamlari tarafindan yap1lm1st1r. Bunlar, Hnderlik dav-

ran1s1n1n boyutlar1n1 belirlemek icin istatistiksel yHntemler kul-

lanmislardir. Arastirma sonucuna gore onderlik davran1s1ndaki de-

gisiklik iki boyuttan kaynaklanmaktadir. Birinci boyut "dilsiince" 

(28) Kolasa, a.g.e. s.580-582. 

(29) Kolasa; a.g.e. i.580. 
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bu davran1§, grupta uyum korunurken ilyeler icin hem tatmin sagla-

ma, hem de ilyelari motive etmek amac1na y6neliktir. Ba§ka bir de-

yi§le, bu onderlik davran1s1 planlamaya kat1lmay1 ve gelen oneri-

leri kabul etmeyi ve Uyele~in tatminine yoneliktir. ikinci boyut 

ise "ba§lat1c1 ve yonetici" boyutudur. Bu boyuttaki onderlik dav-

ran1s1, onderin tutumunun ve rolilniln belirgin bir §ekilde ac1klan-

mas1 ve i§ ortam1nda 6nderin ilyelerde arand1g1na inand1g1 ba§arim 

dilzeyi ve niteliginin ac1klanmas1n1 icerir (30). 

Grup ilyelerini pesinden silrilkleyen onderlerin birden fazla 

rolil vard1r ve bu rollerin cogu grup ilyelirini belirlenen amaca 

ula§tirmakla ilgilidir. Bu arada onderin dav-r.an1§lar1 da tek bir 

amaca degil, bir ~ok amaca hizmet eder. onder, grupla ilgili rolle-

rini yerine getirirken hem ciddi olmal11 hem de sorumluluk duymal1-

dir. Cilnkil grubun basar1s1 icin bu sartt1r. 

E- ONDERL1K TLiRLER1 VE ATATURK 

Daha once onderlikle ilgili cesitli tan1mlar ilzerinde durmu§-

tuk. Burada da bu tan1mlara gore ce§itli 8nder tiplerini ac1klamaya 

calisacag1z. Onderlik tiplerini lie ana grupta toplamak milmkilndilr 

(31). 

1. MESLEKi DURUMA GORE ONDERLiK TiPLERi 

a) Askeri onderler: Bu gruba giren onderler genellikle ilc 

tiptir: 

(30) Kolasa, a.g.e. s~S81. 

(31) 11 Komutan11k ve Lide:tlik Ders Notu", a.g.e. s.2-10. 
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1) Otoriter Onder: Yetki ve gilcilnil dogmatik olarak kul

lanir. Grup ilyelerinibir robot olarak gorilr. Onlari insan olarak 

dilsilnmez. Grup ilyeleri onderden korktuklari icin gorevlerini yapar

lar. Atatilrk, hicbir zaman boyle bir onder olmamistir. Cilnkil O, yo

nettigi bireyleri .herseyden once bir insan olarak dilsilniir ve ona 

gBre hareket ederdi. Ayrica insanlari korkutarak degil, severek is 

gordilrilrdii. 

2) ikna Edici Hnder: Bu Hnder insanlara hem maddi hem de 

manevi acidan dilsilnerek degerlendirir. Hareketleri hissi olmaktan 

ziyade mantikidir. Grup ilyelerini ikna ederek is gordilrilr. Hatala

ra karsi hosgorillildilr. Atatilrk de insanlari ikna ederek is gordiirilr

dil. Yapacagi isleri yonettigi insanlara anlat1rd1. Savas alanlar1nda 

hatalar1 affetmezdi. Ama siddetli cezaya da hicbir zaman milracaat 

etmemistir. 

3) Tam onder: Bu onderin hem ikna edici, hem de otoriter 

yonil vardir. Boyle bir onder, hem ogretmen, hem idareci, hem de ko

mutandir. 

b) Sivil 6nderler: Bu gruptaki ongerl~r en kiiciik gruplardan 

en bilyilk topluluklar1 sevk:v~ idare_ eden . onderlerdir. 

2- SEVK VE iDARE ETMEYE GORE ONDERLiK: 

Bu onder tipleri bes s1n1fa ayr1l1r: 

a) Kendi -Alanlar1nda Bir Sanat veya Bilim. Ot:Qrit.e~i_ Ol_ax::ak 

Kabul Poren Onderler: Ornegin; EiNSTE1N, EDiSON, WAGNER v.s. gbi 

onderler. 
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b) fistiln te Adami Tipindeki Hnderler: orne~in; ROCKFELLER, 

FORD, OWEN, v.s. gibi onderler. 

c) Kilcil~ insan Gruplar1n1 Sevk ve idare E.de~ onederler: 

o rn e gin ; k a 1 fa , u st a , · cavue v.s. gibi onderler. 

d) iyi idareci Tipi Onderler: Ornegin; sevilen ve say1lan 

bir . Vali, bir Belediye Ba§kan1 veya bir fabrika mildilril gibi onder

ler. 

e) Bilyilk Kitle Gnderleri: Bir onderde bulunmas1 gereken bil

tiln niteliklere sahip olan onderler bu s1n1fa girerler. Buna ornek 

olarak Atatilrk'il verebiliriz. Cilnkil O, cok yonlil olan bir kitle on

deridir. 

Bu s1n1fa giren onderler ilc gruba ayr1l1r: 

1) Karizmatik Hnder: insanil2til bilyilleyici onderlik nite

liklerine sahip olan onderler bu gruba girerler •. insanilstil nitelik

lere sahip olan Atatilrk, bilyilk bir karizmatik onderdir. Daha sonra

ki bolilmlerde bu konu ilzerinde geni§ce durulacakt1r. 

2) Kahramanl1k Sembolil onder: Bu tip onderler genellikle 

ta~ihi ak1§ icinde topluma y~n vermis, ilstiln nitelik ve yeteneklere 

sahip, bulundugu mevkiye zekasi ve yetenekleri sayesinde gelmie o

lan onderlerdir. Brnek olarak ATATDRK ve TiTO'yu verebiliriz. 

- 3) Tahrikci 5nder: Bu tilr onder1er,-ce§itli irk~ din, eko-

nomik . ve sosyal yapi sorunlar1 icindeki y1g1nlar1n memnuniyetsizlik

lerini duygusal yonden tahrik ederek onlar1 belirli bir yone sevk 

eden _onderlerdir. ornegin; Martin Luter KiNG. 



- 32 -

3. SECiM SiSTEMiNE GORE BELiRLENEN ONDERLiK tiPLERi 

Bu gruptaki onderleri bes s1n1fa ayirabiliriz: 

a) irsi Onder: En eski ender secim seklidir. Yani babadan 

olula gecen onderlik tipleri bu s1n1fa girer. ornegin; Os~anli Pa-

6ihsahlar1n secimi. 

b) Secilmi§ Onder: Ba~li oldulu grup tarafindan secilerek 

belirli bir makama getirilen onderlerdir. 

c) Sinav Sonuclar1na Gore Belirlenen onderler: Belirli bir 

s1nav1 ba§ari ile verip, ald1klar1 diploma sayesinde belirli·bir ma

kama gelen onderlerdir. 

d) ~idem ve Yasa ~ore Secilen Onder: Kidemlilerin ve yasi 

bilyilk olanlarin en yilksek mevkiye getirilmeleri sonucu belirlenen 

onderlik tipleri bu s1n1fa girer. 

e) Mecburi Onder: Bunal1ml1 donemlgrde ortaya c1kmas1 zo

runlu olan onderler bu sinifa girer. Tilrk toplumunun yok olmayla 

kar~1 karsiya kald1R1 s1rada Atatilrk'Un ortaya c1kmas1 bu tilr on

derlik icin cok iyi bir ~rnektir. 

F- 5NDERLlK KURALLARI VE ATATURK 

fiir kimse belirli onderlik niteliklere sahip olmakla ender 

olmaz; Bu kimsenin ayni zamanda onderligin gerektirdigi belirli bir

takim kurallara da uymas1 gerekir. Bu kurallar1n basl1calar1 sunlar-
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- Kisi Kendisini Tan1mal1 ve Geli§tirm~li: Hnder plan bir kimse, 

once kendini tan1mal1 sonra ua her alanda kendini gelistirmelidir. 

Atatilrk, kendini cok iyi taniyan bir onderdir. Bu nedenle daha as

keri 6kulda iken silrekli clarak her alanda kendini gelistirmeye ca

l1$m1st1r~ 

· - Kisi Yeterli Bir Bilgiye Sahip Olmal1d1r: Hnderlik icin bilgi, 

bir temel ta§1d1r. Bunun icin ender olan kimse, geni§ bir bilgi sa

hibi olmal1d1r. Ata~ilrk, enderlik icin bilginin cok onemli oldugu

nu biliyordu. Bu nedenle bilgisini artirmak icin silrekli okumu§tur. 

- Ki§i Sorumluluk Duygusuna Sahip Olmal1d1r: Onder olacak kimse en 

kritik anlarda bile yapacagi i§in sorumlulugunu ilstlenebilecek bir 

gilce sahip olm~ladir. Atatilrk, yapt.gi her iste sorumluluk ilstlen

mekten hicbir zaman kacmam1st1r. 

- Kisi Yerinde Kararlar Vermelidir: Gercekten ender olacak kimse 

an1nda ve yerinde karar verip ve bu karar1 da hemen uygulamaya koy

masi gerekir. Atatilrk, en kritik anlarda bile yerinde kararlar ver

mis ve bu kararlar1 hie cekinmeden uygulamaya koymustur. Conkbay1r-

11nda verdigi Taarruz emri sonunda basar1l1 olmasi, O'nun yerinde 

karar verdigini ispatlamaktadir. 

- Ki~i Her· Zaman Bir Ondet Gibi Davranmal1d1r: Onder ola~ak kimse 

her zaman.grup ilyelirine karsi bir onder gibi davranmal1d1r. Atatilrk 

her zaman ve her yerde yenettili insanlara kar§i daima bir ender 

gibi davranm1§t1r. 

Yukar1da onderlik kurallar1n~an baz1lar1n1 ac1klad1k. Daha 

bir cok onderlik kurallar1 vardir (OrneRin; Grup ilyelerini tanimak 
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ve kDrumak, grup ilyelerine bilgi vermek, grup ilyelerinde sorumluluk 

duygusu gelistirmek, eldeki imkanlar1 en iyi @ekilde kullanmak v.s. 

gibi). Ama 3nderli~in anlasilabilmesi icin ac1klanan bu kurallar 

herhaide yeterlidir. 



rr. BOLOM 

II. UNDERLiK KURAMLARI 1LE ATATORK'ON N1TELiKLER1N1N 
KARSILASTIRILMASI 

Gecmi§te onderlik konusunda bircok kuram ve gorilG ileri 

silrillmil§tilr. Fakat gilnilmilzde en cok kabul goren ve popiller olan 

ilc tane onderlik kurami vardir. Bunlar §unlardir: Ozellikler Ku-

rami (Trait Theory), Davrani§sal Onderlik Kuramlari (Behavioral 

Theory) ve Modern Onderlik Kuramlari. 

Bu bolilmde onderlik kuramlar1n1 ve bunlar ac1s1ndan Atatilrk-

'Un onderligini ele alip inceleyecegiz. 

onderlik kuramlarina gecmeden once onderligin bagli oldugu 

degiekenleri aciklamada yarar vardir. Yapilan araetirmalar ender-

ligin dart onemli degiekenle yakindan ilgili oldugunu gostermi§tir. 

Bunlar sirayla §unlard1r (32). 

-Birinci Degi§ken: Toplumu olu§turan bireyleri etkileyen 

"onderin kendisidir~' onderlerin kieisel ozellikleri birbirinden 

farkli olabilir, ayni §ekilde sahip oldugu bilgiler de farkli ola-

bilir. Bu farkl1l1k onderlerin ki§iligiyle ve Hnderlik silreciyle 

ilgili ara§tirmalara imkan tanir. 

- ikinci Degi§ken: Onderin izleyicileri olan "gruptur." Bu 

izleyici grubu da birbirinden farkli ozellikler gosterebilir. 

(32) Ozkalp, age. s.213. 
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- UcUncil Degisken: 5nderin ve izleyicilerin etkilesimde 

bulunduklari "durum ve ortamdir". Bu etkile§im ortamlari da fark-

11 olabilir. Bunlar1; sosyal, siyasal ve ekonomik ortamlar ola-

rak s1ralayabiliriz. 

- Dordilncil Degisken: istenilen "sonuctur". Bu de~iskeni; 

onderler, ba§kalar1n1 istenilen sonuc ve amaclara ulast1rmak icin 

onlar1 etkileme cabas1nda bulunma seklinde ac1klayabiliriz. 

liriz: 

Bu degi§kenlere gore onderlik silrecini soyle formille edebi-

ONDERLiK= F (onder, izleyiciler, ko§uliar). Buna gore on
~-

derlik silreci, onder, izleyiciler ve ko§ullar aras1ndaki kars1l1k

." 11 ili§kilerden olu§an karma§1k bir silrectir (33). 

A- tiZELLlKLER KURAMI VE ATATURK 

Bu kis1mda Hnderligin bireysel niteliklere bagl1 oldugunu 

kabul eden ozellikler kuram1n1n ac1klamas1n1 yapt~ktan .sonra bu 

teori ile Atatilrk'Un niteliklerinin bir kar31la§t1rmas1n1 yapma-

ya cal1sacag1z. 

1. OZELLiKLER KURAMI: 

ozellikler kuram1, basar1l1 bir onderin sahip olmas1 gere-

··· ken ~zel1iklcri~ ondcrin kisisel nitelikl~rindcn bel1~lemeyc ca-

l1s1r. Tarihin var olmas1ndan beri insanlarJ oneerlerin, onder 

olmalar1n1 saglayan baz1 onemli ozellikler ilzerinde durmuslard1r. 

(:33) Kocel, a.g.e. s.259. 
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Dolay1s1yla ilk Bnderlik arast1rmalar1 ki~isel Bzellikler Uzerinde 

yap1lm1§t1r. Hzellikler kuram1, 1930'dan 1950'ye kadar genel bir 

kabul gBrmil§tilr. Hnderlerin sahip olmalari gereken ozellikler lis-

tesi de gittikce artm1§ ama buna ragmen ara§t1rmay1 yapanlar, ki-

sisel Bzellikler konusunda fikir biraigine varamam1slard1r. Bundan 

dolay1 ozellikler kuram1 kesin bir sonuc saglayamam1st1r (34). 

Bu kurama gore, onderlerin dogustan sahip olduklar1 yete-

neklerle daha sonra ki y1llarda kazand1klar1 bazi nitelikler, on-

derligin temelini olusturur. 

Bu kuramin savunuculari etkin bir onderi etkin olmayandan a-

y1ran belirli bireysel ozelliklerin var oldugunu ileri\silrmilsler. 

Bu yondeki arastirmalar yaklasik olarak 1904'de baslamis ve 1950 

y1l1na kadar sistematik olarak geliserek bilyilk miktarda bilgi, 

bulgu ve kuramlarin ortaya c1kmas1na neden olmustur. 

Bu kuram. daha once bahs.ettigimiz "onderlik" degi§keni-

ni esas almaktadir. Hnderin sahip oldugu Bzellikler, onderlik silre-

cinin etkinligini belirleyen en onemli faktor olarak kabul edilmek-

tedir. Bunun anlami sudut: Bir kisinin onder olarak bir grubu yo-

netmesinin esas sebebi onderin sahip oldugu kisisel ozelliklerdir. 

Bu farkl1l1g1 sekil olarak soyle gosterebiliriz (35) • 

• • 
l!J. . . • • 

• • • • 
• 

• izleyiciler 

(34) Davis, a.g.e. s.143 
(35) Kocel, a.g.e. s.230 
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Bu kuramda ortam1n ozellikleri hie dikkate al1n.ma·maktad1r. 

Yani bu kurama gore, bir kimse onderlik niteliklerine sahipse,bu 

k±•l~hangi gruba girerse girsin onderlik fonksiyonlar1n1 rahat-

l1kla yerine getirebilir. Bu kuram icin as1l onemli olan ki§inin 

onderlik ozelliklerine sahip olmas1d1r, ortamin uygun olup olma-

masi o kadar 5nemli degildir (36). 

Hzellikler kuram1na gore onderler hem fiziksel,hem de ki§i-

lik ozellikleri bak1m1ndan grup ilyelerinden farkl1d1rlar. Acaba 

onderleri grup ilyelerinden ayiran ozellikler nelerdir? Bu soruya 

cevap bulmak icin bilim adamlari bircok ara§tirma yapml§ ve bu 

arast1rmalar1n sonunda ilzerinde en cok durduklari ozellikleri soyle 

s1ralam1slard1r (37): 

•Yas •Baskalarina giiven verme •Kisiler arasi ili§ki kurma 

•Boy •Gilzel konusma yetenegi •insiyatif sahibi olma 

•Cinsiyet •Zeka •Hissel olgunluk 

•Yak1s1kl1k •Bilgi •Dtirilstlilk 

•Olgunluk •ileriyi gorebilme •Sainimiyet 

•Dogrtiluk •Acik sozliililk •Kendine gilven duyma 

•Kararl1l1k •is ba§arma yetenegi 

Basar1l1 ve basar1s1z onderleri birbirinden ayirmada cok 

onemli etken olan bu ozellikleri dort grupta inceleyecegiz. 

(36) Cigdem Kag1tc1bas1, insan ve insanlar (6.Bas1),Sermet Matba
as1, istanbul 1985, s.230 

(37) Kocel, a.g.e. s.261. 
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a) Fiziksel Nitelikler: 

Cinsiyet, boy, ya§, ag1rl1k ve d1§ gorilnil§ gibi nitelikle

ri kap~ayan fiziksel niteliklerin en bilyilk Bzelli~i, obiektif o-

larak tan1m1 yap1labilen ve olcilmleri kolay olan etkenler olmala-

r1d1r. Buna kars1l1k zihinsel ve kisisel niteliklerin hem tan1mla-

r1n1n yap1lmas1, hem de olcilmlerinin yap1lmas1·zordur. 

Ozellikler yaklas1m1n1n bir·cok s~yunucusu, ki§inin fizik-

sel yap1s1n1n ba§kalar1n1 etkileme kabiliyetini etkileyecegini 

ileri sUrmil§tilr. 6rnegin; Stcgdill (1948), onderlik konusunda yap-

tigi ara§t1rmada, on .. iki calismadan dokuzunda onderlerin daha uzun 

boylu, ikisinde daha kisa boylu, birinde ise onderlik faaliyetinin 

Hnemli Hzellik oldugunu bulmu§tur. Fakat uzunlugun Hnderlik icin 

en Hnemli faktor olmad1g1 ileri silrillmil§tilr (38). 

Toplumsal bir yargiya gore, onderler hep uzun boyludur. Fa-

kat bu her zaman dogru degildir. Ornegin; Hitler, Mussolini ve 

Napolyon kisa boylu olmalarina ragmen uluslarina.onderlik etmi§ler-

dir. 

Yapilan ara§t1rmalar, vilcut ag1rlig1 ile onderlik aras1nda 

bir ili§kinin bulunmad1l1n1 goste~mi§tir. Stogdill, . vilcut ag1rl1g1 

ile onderlik aras1ndaki ilieki ile ilgili olarak yapt;gi ara§t1r-

malarin yedisinde onderle~in grup fiyelerinden daha agir, ikisinde 

daha hafif olduklar1n1 bulmu§, ikisinde de onderler grup Uyeleri 

arasinda hie bir fark bulamam1st1r. Ki~aca belirtmek gerekirse, 

(38) Gibsen, J.M. ivancevich, J.H. Donnely, Organizastions:Process, 
·strutttire Beha~ior Business Pub,inc. Dallas 1973, s.294. 
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bir kimsenin onder olmasinda agirlik pek etkili bir nitelik de-

gildir (39). 

Ya§ ile onderlik arasindaki iliskinin varl1g1 daha kilcilk 

yaslarda bile farkedilebilir. Grup icinde en Ya§li olan kimse, 

gruba onderlik yapabilir ama yine de bu konuda tam olarak kesin 

·bir sey soylemek milmkiln de~ildir. 

Stogdill, di§ gorilnils ile onderlik arasindaki iliski konu-

sunda ara§t1rmalar yapmis ve ikisi arasinda zayif bir ili§ki bul-

mustur. Ama buna ragmen cirkin ve vilcutca kusuru bulunan cok az 

onder vardir. Onderlerin cogu vilcutca kusursuz clan kisilerdir 

( 40) • 

Gilnilmilz endilstri toplumlarinda onderlerin zekasi, bilgisi 

ve yonetme kabiliyetinin yaninda dis gBrilnilsilniln dilzgilnlilgilne de 

onem verilmektedir. Cilnkil d1§ go~ilnil§iln dilzilnlilgil, kisiler ilzerin-

de olumlu etkiler yapabilmektedir. 

Bir kimsenin onder olmasinda fiziksel niteliklerin mutlaka 

etkisi vardir. Ama tek basina yeterli degildir. 

b) Zihinsel Nitelikler: 

tlnd~rlik ilzeri~de .; etkili olan ikinc i 

grup Bzellikler 1se, zihinsel olanlardir. Zihinsel niteliklerin 

hepsini burada ac1klamam1za imkan yoktur. Bu nedenle ancak birka-

(39) Soydan, a.g.e. s.52: 

(40) Soydan, a.g.e. s.53. 
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Stopdill, ilk oniki cal1§mas1n1n tekrar1nda anderlik kabi-

liy~tiriin 5nderin s5zlil yetenek, yargi ve bilgisiyle ballant1l1 

oldugu sonucuna varm1§t1r (41). 

Zihinsel niteliklerden birisi olan zeki ile 5nderlik ara-

sindaki ili§ki ile ilgili olarak yapilan cal1§malarda 5nderlerin, 

5nder olmayanlardan daha zeki olduklari bulunmu§tur. Gibb, yapt1g1 

bir ara§t1rmada, subay adaylar1n1n genel ordu mensuplarindan daha 

ilstiln zekili olduklar1n1 gormil§tilr (42). 

Cattell'in yapt1g1 ara§t1rma sonugaarina gore, ender olarak 

ortaya c1kan cocuklarin zekilar1n1n normalin ilstilnde oldugunu ve 

bunlar1n digerleriyle kolay ili§ki kurabildiklerini, ayr1ca da duy-

gusal bir olgunluga ve tatminkarliga sahip olduklar1n1 gormilstilr(43) 

Zeka ve onderlik arasindaki ili§ki konusunda yapilan aras-

t1rmalar1n tilmilnde onderin zeki seviyesi grup ilyelerinkinden daha 

yilksek ~1km1§t1r. Buna ragmen bir kimsenin onder olmas1 icin zeki 

tek ba§1na yeterli bir faktor degildir. 

Gaiselli, yilksek zeki skorlarina sahip bireylerin ~asar1l1 

onder olma §anslar1n1n cok az oludugunu ileri silrmil§tilr (44). 

Stogdill de yapt1g1 bes incelemede Ghiselli'nin dil§ilncesi-

nin dogrulugunu gormil§tilr. Eger bir bireyin zekis1, grup ilyeleri-

nin· zeki ortalamas1n1n cok ilstilnde ise bu durum, o kimsenin ortaya 

(41) Gibsen, J.M.· ivancevich, J.H. Donnely, a.g.e. s.294. 

(42) Ozkalp, a.g.e. s.214. 

(43) Erol Eren, Yonetim Psikolojisi, (ikinci bask1), i.U.i§letme 
Fakilltesi, l§letme Iktisad1 Enstitiisil J;yil Yay1n1, ist.1984 s.364 

(44) Gibsen, J.M. ivancevich, J.H. Donnelt,, a.g.e. s.294-
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c1k1p, gruba onderlik yapmasina engel teskil edebilir. Zeka dilzeyi 

bak1m1ndan bilyilk bir ilstilnlilge sahip olan bireyi, grup ilyeleri an

lamayabilir, grup Uyelerinin amaclar1 ile ondetin amaclari birbiri

ne denk dU§meyebilir; hatta grup ilyeleri bu kimseyi garip dahi 

bulabilirler. Ba§ka bir eekilde ifade edecek olursak, onder olacak 

kimsenin cok ilstiln zekali olmasi, grup ilyeleri ile arasinda anlae

mazl1klar1n c1kmas1na neden olabilir (45). 

Zeka ile onderlik arasindaki iliskiyi kisaca ozetleyecek 

olursak; bu konuda yapilan arast1rmalar1n sonuclarina gore, ilstiln 

bir zeki. bir kisiye grup i~inde basar1l1 bir Hnder olmas1 icin 

mutlaka bilyilk bir avantaj saglar ama ilstiln bir zekaya sahip olmak, 

onderlik icin tek bas1na yeterli de~ildir. Ustiln zeki diger nite

liklerde birlikte oldugu zaman onderlik icin cok bilyilk bir anlam 

ta§1r. 

Grup icinde yerinde kararlar alabilen ve bu kararlari an1n

da uygulayan bireylerin gruba· onderlik etme sans1 daha yiiksektir. 

Cilnkil onderin grup icinde beliren problemleri cozmesi icin, gerek

li on arast1rmay1 yapmas1 Ve hemen karar vermesi laz1md1r. Sunu 

da belirtmek gerekir ki, onderlik, yalnizca grupta ortaya cikan 

sorunlara cozilm bulmak demek degildir. Ayni zamanda ortaya c1kmas1 

muhtemel olan sorunlari tahmin edip bunlarin cozilmil icin gerekli 

karar ve teJlbirlerin al1nmas1 anlamina da gelir. Grup ilyeleriyle 

iyi iliskiler kurabileri ve grupta beliren sorunlarin coziimil icin 

gerekli bilgilere sahip clan bir kimse ancak gruba onderlik yapa

bilir. 

Grup Uyeleri, onderin kendilerinden daha ilstiln bilgilere 

sahip oldugunu bildikleri. zaman ona giivenip baglanirlar. Cunkil 

·bilgi, grup ilyeleriui etk:i:l.:ime icin gercekten ·oneml·i· bir ozellik~ 

tir (46). 

(45) Soydan, a.g.e. s.56. 

(46) Eren, "Yonetimde Ot:orite Problemi ve Bir Uygulama". a.g.e. s.42. 
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Grupta bireyler icin h~r sey esit oldu~un4a, gruba onder

lik yapma sans1na en cok sahip olanlar, uzmanlik derecesi en fazla 

olanlardir. Grup ortalamasina gore e§it veya daha fazla bir genel 

killtilre, grubun karmasik faaliyetlerinin cozumil icin teknik bilgi-

ye ve sosyal iliski kurmada belirli bir tecrilbeye sahip olanlar, 

grup Uyelerine gore uzman kabul edilir ve bu kisilerin 8nderligi 

daha kolay benimsenir. 

Yukaridaki ac1klamalar1m1zdan anlas1lmaktad1r ki, isabetli 

karar verme yetenegine, derin bilgiye, ilstiln zekiya, ozel bir y~t-

kiye ve beceriklilige sahip alma, kisinin gruba onderlik yapmasin-

da bilyilk kolayl1klar saglar. Ayr1ca insan kisiligine sayg1 goster-

me, sistematik isbirligine girebilme ve ortaklik havas1 yaratabil-

mede grup ilyelerine onderlik etmed~ bilyilk avantajlar saglar~ 

c) Kisilikle ilgili Nitelikler: 

onderi izleyenlerden ay1rmamiz1 saglayan ilcilncil grup osei-

likler 1 kisilikle ilgili niteliklerdir. Bu niteliklerin de zihin

sel ozellikler gibi tan1mlar1n1n ve nesnel olarak olcilmlerinin ya

p1lmas1 zordur. 

Yapilan arastirmalar, kendine gilven ile onderlik~aras1nda 

olumlu bir iliskinin var oldugunu dogrulam1st1r. Yani kendine gil

venleri tam olanlarin ve kendini yeterince degerlendirebilenlerin 

onder olma sanslar1 diger grup ilyelerine g8re dalia fazladir. Ken

dine gilveni olmayanlarin, grup· ilyelerine gilven as1lamalar1 milmkiln 

cf e"g i 1 d :l:r. .. .. . .. . .. 

Grup icinde ondarlerin basar1l1 olmalar1 ie grubuLpesinden 

silrilklemeleri, ikna etme yeteneklerine ba~l~dir. Cilnkil Hnderler, 

grup ilyelerini ikan ederek is gor~ilrilrler. Bu nedenle Hnderligin 

en onemli niteliklerinden biri, ikna kabiliy~tidir. 
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onderler, grup ilyelerinin amac ve hedeflerine ula§malar1n1 

saglamak icin genellikle ~kna etme yeteneklerini kullanirlar(47). 

Chester Barnard'a iore, eger bir onder, izleyicileri ikna 

etme yetenegine sahip degilse, diger biltiln niteliklere sahip olsa 

bile grup ilyeleri ilz~rinde pek etkili olamaz. ikna etme yetenegi; 

ikna edilecek kimselerin duygular1n1, arzular1n1, cikarlar1n1 ve 

icinde bulunduklar1 durumu anlama ve goz onilne alma ustal1g1d1r. 

Acaba neden ikna etme yetenegi, onderlik icin cok onemlidir? Cilnkil, 

toplumda ogrenim diizeyi artmakta bu da otokratik egilim yerine de-

mokratik egilimin benimsenmesine yol acmaktad1r. Yine bunun yaninda 

zorla ve bask1 ile insanlara i§ gordilrme birtak1m olumsuz sonuclara 

neden olmaktad1r. Dolay1s1yla ikna etme yeteneginin, onderlik icin 

onemi de daha iyi anla§1lmaktad1r (48). 

Ghiselli, bireylerin onder olmalar1n1 saglayan ozelliklerin 

tespiti ile ilgili bircok ara§t1rma yapm11t1r. Ghiselli'nin ortaya 

att1g1 ozellikler dikkatlice secilmi§ ve olcme yontemlerinin gecer-

liligi dogru olarak tespit edilmi~tir. Ghiselli'nin cal1imas1 §U 

varsayimlarla ba§lar: ilk olarak, birtakim ozellikler resmi goreve 

yonelik orgiitlerdeki onderlik etkililigine bagl1d1r. tkinci olarak, 

etkili bir onderlik icin bir orgiltiln istekleri tum onderlik pozis-

yonlarinda ayn1d1r. Fakat buna ragmen 7 bireyi, onder yapan ozellikle-

rin · o·nem ve oncelik s1ras1 f'arkli.dir. Ba·§ka bir d·eyi9le;· birtak1-m 

(47) F.J. Roethlisberger, iil~tme idaresi ve rooral, {; .ev. Sabahaddin 
Zaim, i.U. iktisat Fakilltesi l§letme lktisadi Enstitiisil Yay1n1, 
istanbul 1962, s.79. 

(48)' Soydan, a.g.e. s.61.. 
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ozellikler bir bireyi grubun onderi olmas1n1 saglarken., diger bir 

durumda ba§ka ozellikler onderlik icin onem ve oncelik kazanir. 

Ghiselli,· etkili ve basar1l1 bir onderlik icin sekiz adet kisilik-

le ilgili ozellik, bes adet de motivasyonel ozellikler belirlemis-

tir (49). Bu Hzellikler sunlard1r. 

- Kisilik 5zellikleri 

• Zihinsel: Genel konu§ma ve simgelestirme kabiliyiti 

• insiyatif: Olaylara yon verebilme kabiliyeti 

• Denetcilik: Baskalar1n1 yonetme kabiliyeti 

• Kendine Gilven: Kendini degerlendirme kabil~yeti 

• Grup llyelerine ilgi gosterme 

Karal1l1k, kesinlik 

• Cinsiyet 

• Olgunluk 

- M0 tivasyonel Ozellikler 

• Mesaeki Basar1 ihtiyac1 

• Kendirii Gerceklestirme ihtiyac1 

• Baskalari U~erinde Gilce Sahip Olma ihtiyaci 

, Yilksek Mali odUl ihtiyac1 

·• is Gilvenligi-ihtiyac1-

(49) Abraham Korman K., Or.gani.zational Behavior, Prentice-Hell, inc. 
U.S.A. 1977, s.158. 
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iste yukar1da siralanan ozelliklere sahip olan bir kimse, 

grup Uyelerini etkile~ip pe~inden silrilkleyebilir, yani gruba 8n

derlik yapabilir. 

Fiedler 1 in yapt1l1 cal1smalar ise, ba§ar1l1 onderlerin 

basar.1s1zlara oranla daha fazla anlama kabileyitine sahip oldugu 

fikrini ortaya koymustur. Ayrica Fiedler, ba§ar1l1 onderlerin ba

sar1s1zlara oranla, en iyi ve en kotu astlar1n1 ayirt ederken da

ha usta olduklar1n1 bulmustur. Fiedler, cal1smas1nda daha etkili 

grup onderlerinin, astlar1 ile kendi aralar1nda daha bilyilk bir psi

koloj ik mesafe saglad1klar1n1 ortaya eikarm1st1r. Bu psikolojik 

ac1dan uzak olan · y~neticiler daha etkilidirler ve §u ozelliklere 

sa~iptirler (50)~ 

• Astlar1 ve iistleri ile rol iliskilerini resmilestirirler 

Orgilt icindeki iliskilerinde daha eekinik davranirlar. 

Onderlik, fikirleri kesin ve gilclii bir kenusma yeteneli 

gerektirir. Bir kimse cok ak1ll1, hayal giicii eek kuvvetli, cesur 

ve so syal il isk i kurmada has sas_ o lab il i r ama diisilnce ler ini ac 1k ve 

dogru olarak dile getiremiyorsa, onderlik icin diler bUtiln nitelik

leri tasisa bile pek basar1l1 olamaz. Bir fikir ve dilsUnce cok 

parlak ve faydali _olabilir, eger bu fikir ve dilsUnce sadece sahi

binin kafasinda kalir~a, o zaman bunun hie bir anlam1 ve &nemi 

kalmaz. Ancak dile getirilirse bir anlam ve anem kazan1r~ Ayrica 

onderletin kulland1klar1 kelimelerin, grup Uyelerinin kafas1nda bir 

(50) Gibsen, J.M. ivancevich, J.B. Donnely, a.g~e. s.295. 
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bulan1kl1k yaratmamas1 gerek.ir. Cilnkil bu tilr. k•lime~er en iyi ha-

z1rlanan bir pl~n1 bile bozar ve yanlie anlae1lmas1n1 sa~lar. Ba-

ear1l1 onder olman1n en osemli eartlar1ndan bi~i, fikir ve dil§6n

celer!, anlamli ve etkili kelimelerle grup Oyelerine aktarabilme-

dir (51). 

ahnu).IY)/ 

Bnderl~r hareket ve faaliyetlerini kontrol alt1na X1mas1n1 

bilen kimselerdir. Cilnkil, eger kendini disipline sokabiliyorsa, 

grup ilyeleririi de disiplin alt1na sokabilir. 

Yine onderleri~, en gilc ve tehlikeli durumlarda bile son 

derece sakin ve sinirlerine hakim olmalari gerekir.kendini sinirsel 

ve duygusal ac1dan denetleyebilen bir kimsenin gruba onderlik yap-

ma §ansi, kendini duygusal ve sinirsel ac1dan denetleyemeyen bir-

takim olumsuz davrani§larda bulunan bir kimseye oranla daha yilksek-

th·. 

Yapilan ara§tirmalar, duygusal denetim ve iatikrar ile 

onderlik arasinda kesin bir ili§kinin varl1g1n1 ortaya ci.karmamakta-

di.r. Stogdill'in bu konuda yapt1g1 on dokuz araet1rman1n sonuclar1 

da bunu dogrulamaktadit. On .dokuz incelemeden on biri, 6nderlerin 

kendilerini denetleyebildiklerini; bee inceleme ise, onderlerin ken-

dilerini izleyicilere otanla daha az denetleyebildiklerini goster-

mietir. Bunun yaninda ilCi inceleme de ise, onderlik ile duygusal de-

ne tim ve i st ikrar aras ind a hicb ir farltl 1l1k bul unamanu~tir. Yine S tog-

djil yapt1g1 ara§t1rmalarda~ bir grupta her an soz alabilme yetene-

ginin, on~erlige· ili~kin bir yetenek oldugu sonucuna varm1et1r (52). 

(51) Charence B.Randall, ·yanetimde Ba~ari Esaslar1, Cev. Re6at 
Aktan, Sevinc Matbaas1, Ankara 1965, s.76-77. 

(52) Soydan, a.g.e. s.62. 
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Onderlerin konusmalari hicbir zaman yapmac1k olmamal1, daima 

inand1r1c1 olmal1d1r. Eger inandir1c1 olmazsa, grup ilyelerinin gilve

nini hemen kaybederler. Grubun gilvenini kaybeden Bnderin, grubu pe

sinden silrilklemesi milmkiln degildir. Zaten grubun gilvenini kayberlen 

Hnderin ond~rlikie ilgili hi~bir fonksiyonu kalmaz. Kisaca belirtmek 

gerekirse onder, grup ilyelerini asl& aldatmamal1d1r. 

tinder, grup ilyelerinin soylediklerini cok iyi bir seklide 

dinlemeli ve onlar1n gorilslerini her zaman almali ama en son sHzil de 

soyleyen kisi olmal1d1r. Grup ilyelerlnin gorilslerine gerekli degeri 

vermeyen onderler, her 2aman basar1l1.olamazlar. Eger onder, grup 

ilye ler in in goriis ler ine deger v.er ip onl.ari. d inlerse, yer in de kararl ar 

verebilir, ayrica zamandan da tasarruf etmie olur. 

Sorumluluk sahibi olan bir kimse, dogru olarak bildigi bir 

seyi hie tereddilt etmeden yapar,·yanlie olarak bildigi.seyi ise asla 

yapmaz. Her onder mutlaka sorumluluk duygusuna sahip olmal1d1r. Fakat 

onderin .. sadece sorumluluk duygusuna sahip olmasi·yetmez, ayni zamanda 

(53) Soy.dan, a.g.e. s.63 
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sorumluluk duygusunu grup ilyelerine de. as1lamas1 •erekir. Hnder an-

cak bu durumda ba§ar1l1 olabilir. Cilnkil grup Uyeleri sorumlciluk sa-

hibi olurlarsa, onderin verebileceli tilm gorevleri~aninda yerine 

geti~irler .• ve b5ylece grubun hedefine ulasmas1n1 saglamis ' olurlar. 

Grubun hedefine ulasmas1, 5nderin ba§ar1l1 oldugunu g8sterir. Eger 

grup ilyeleri sorumluluk ta§1m1yorlarsa, grubun amac1n1 gercekleeti-

rip hedefine ulasmas1 milmkiln olmayacak, dolay1s1yla onder de ba§ar1-

siz say1lacakt1r. Kendini begenen ve sorumluluktan uzak olan onder-

lerin basar1l1 olmas1 hicbir zaman milmkiln degildir. 

Stogdill 1 in yapt1g1 arast1rmalar1n sonuclarina gore, onder-

lerin i~birlili zihniyeti diger grup Uyelerinkinden daha yilksek cik-

Ghiselli'nin etkili onderlikle ilgili olarak soyledigi kisi= 

lik ozelliklerini daha once yazm1st1k. Burada ise, bu niteliklerden 

insiyatif ve kendine gilvenen onderlikle olan iliskisini aciklamaya 

'al1sacag1z. Ghiselli, insiyatifin orgUtteki seviyeylP ilciJi clciugu-

nu ileri surmastur. insiyatif; tek baeina, bag1ms1zca hareket etme 

ve eylem.bael.atma kabiliyetidir. Orgiltte yilksege c1k1•ld1kca,.yQne,t'icilerin 

bu ozellikleri daha cok g9ze .carpmaktad:i:-1". ( 55) • Ba ska. bir if ade i le, tepe 

yoneticileri daha cok insiyatiflerine gore hareket etme imkanina sa-

hiptirler. 

X~ne Ghiselli, kendine gilvenin orgiltteki seviyeyle ilgili · 

sindan orta ve dilsilk seviye : yoneticileri arasinda onemli farkl1l1klar 

(54) Soydan,. a.g.e. s.66. 
(55) Gibsen, J.M.ivancevich, J.H. Donnely, e.g.e. s.295. 
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gozlemlenmi§tir. Bu ozelliklerin ii.st diizeyinde~i yoneticilerde, 
' \. ·. 

g8ze carpar·derecede olumlu sonuclar. v~rdigi iteri silrillmilstilr. 

·Ghiselli, i§le~ini yaparken bireysellik gBsteren eah1slar1n en et-
1 

kili onderler oldugunu yapt1g1 .arastirmalarla· ortaya c1karm1st1~ .. , .... 

.( 56) • 

Buraya kadar ac1klad1g1m1z kieilikler ilgili nitelikler, 

Hnderi gilclil ve etkili kilan ozelliklerdir. Ama bunlar onderlik icin 

tek ba§1na yeterli degildirler. 

d) Sosyo-Ekonomik Nitelikler: 

Yap1lan arast1rmalar, onderlerin seciminin yalniz psikolojik 

temellete dayal1 olarak yap1lmad1g1n1, ayn1 zamanda sosyo-ekonomik 

niteliklere de dayal1 oldugunu gostermistir. 

Stogdill taraf1ndan yap1lan on yedi incelemeden on be§i, 

Hnderlerin yilksek ·sayilabilecek bir sosyo-ekonomik cevreden geldik-

lerini gostermistir. Fakat hemen sunu da·belirtmekgerekir ki, yilksek 

bir sosyo-ekonomik cevreden gelmeden dolay1 sahip olunan prestij, 

sorumlultik yilklenmeyi gerektiren islere girmeyi kolayla§t1rmamak-

tadir (5U). 

Hgrenim dilzeyi ile Bnderlik arah1ndaki iliski konusunda 

Stoidill, yirmi yedi arast1rma yapm1s ve bunlar1n yirmisinde Hnder-

lerin grup nyelerinden daha ~ok ijgreriim yapt1klar1n1 ve ~kul hayat1 

boytirica daha yilksek notlar ald1klar1n1 bulmu§tur. Bir arast1rma bu 

ili§kinin olumsuz oldulinu gostermis, dort ara1t1~ma ise onder ile 

(56) Gibsen, J.M. ivancevich, J.B. Donely, a.g.e. s.295. 
(57) Soydan, a.g.e. s.67-68. 
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onu izleyenler aras1nda 51reriim dilzeyi bak1m1ndan belirli. bir fark 

bulamam1et1r. ~alniz bu ara§t1rmalar olrenci gruplar1 ilzerinde ya-

p1lm1et1r. ~u nedenle tam olarak kesin bir §ey soylenemez. Eger 

bu ara§t1rmalar yetiekinler ilze~inde yap1lm1§ olsayd1, kesin baz1 

sonuclar ortaya cikabilirdi. Biltiln bunlara ragmen BAreriim dilzeyi 

yilksek olan bir kieinin 5nder Qlma §ans1 daha yilksek olacaktir (58). 

Sosyo-ekonomik nitelikler de diger biltiln nitelikler gibi 

onderlik icin tek ba§1na yeterli delildirler ama.buna ragmen onderin 

gilcilnil art1r1rlar. 

2. OZELL1KLER KURAMININ DE0ERLENDiR1LMES1 

Ozellikler kuram1 ile ilgili olarak yapt1g1m1z ac1klamalardan 

da anla§1lmaktad1r ki, bu teori onderligi sadece, tek bir deli§kene 

(yani "5nder" degi§kenine) gore ele alip incelemi§tir. Bu nedenle 

genel bir gecerlilige sahip olamam1§t1r. Ayrica yapilan ara§tirmalar, 

ba§ar1l1 onderlerin benzer ozellikler ta§1mad1klarm1_ gostermietir. 

Bazan da grup icinde 5nderden daha fazla yetenekli kieiler bulunmas1-

na ragmen bunlarin ender olarak kendilerini gostermedikleri gorillmU§-

tilr. Ba§ka. bir deyi~le, bu kieiler kuram1n belirttili t~m Bzellikle-

re sahip olmalarina ragmen, ender olarak ortaya c1kmamaktad1rlar. 
'. 

Bu durum ise, Bzellikler kuram1na ters dil§mektedir. Kisaca belirtmek 

gerekirse, Bnderligi ac1klamak· icin tek bir deli§ken Uzerinde durma-

mak gerekir. Buradan da §U sonuca varabiliriz ki, bireysel Bzellikler 

tek ba§1na onderlik i~in yeterli degildi~. 

{58) Soydan, a.g.e. s.69. 
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Zaten bu ku.tam g.ecerlili~ini yitirini§i:ir. Nedeni ise, her 

yap1lan ara§t1rma yeni 8zellikler nze~inde durmay1 ge~ektirm~§ ve 

ozelliklerin ~ogalmasindan dolay1 genellemeler yapma imkan1 azal-

Jenkins ve Gibb yapt1klar1 kars1last1rmal1 araet1rmalarda 

onderi, grup Uyelerinden ay1ran tutarli kisilik ozelliklerinin ol-

mad1g1n1 gostermi§lerdir (59). 

Bu kumamla ilgili olarak yapilan ara§t1rma sonuclar1n1n tu-

tars1z olmas1n1n nedeni; bir onderde bulunmas1 gereken ozellikleri 

arast1ran incelemelerin degisik gruplarda, kitlelerde ve 

hlkelerde yap1lm1s : ol~a~id1r. Bundan dolay1 bulunan . onderlii ozel-

1iklerinin genellemesi milmkiln olmam1st1r (60). 

Bu kura mda bah sed i len · ozelliklerin onderlik ·a~isrndan onemini inkar 

etmek milmkiln degildir. Hrnegin~ kisa boylu, cekingen ve sag1r olan 

bir kimsenin onder olma sans1, uzun boy~u, cesur ve bes duyusu sag-

lam .clan bir kimseye gore cok daha azd1r. Diger bir ifade ile, on-

derlerin mutlaka sahip olmalar1 gereken asgari baz1 nitelikler var-

dir. Ancak bunl~r karakteristik nitelikler degildir. Cilnkil bu nite-

likler grubun diger ilyelerinde de . vard1r (61). 

Ozellikler yaklas1m1n1n temel hareket noktas1 sudur: "Eger 

bir insan, kendine gilveniyorsa, bag1ms1z hareket ediyorsa~ zekiyse, 

(59) Ozkalp, . a.g.e. s.215. 
(60) Sait . Soyolan, !Organizasyon Ac1s1ndan Hnderlik Teorilerine Bir 

Bak1s'~ ·t.u.- isletme Fakilltesi Yonetim ve Organizasyon Enstitii.sil 
Dergisi, Say1:3, Y11:1 s.30. 

(61) Atilla Baransel, "Gayri Resmi Kaciik Gruplar ve Liderlik"Organi
zasyonlar1n Beseri Yonil, Der. R. Tapuri-A.Baransel, c.1, Hilsnil 
Tabiat Matbaas1, istanbul 1966, s.354 
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ba§ar1l1 bir ondetl olma §ansina daha .cok sahiptir". Fakat bu gorii

snn birtakim ac1klar1 vardir; birin~i o1arak, BnderliAin 8zellik

ler kuram1, astlar 1 (grup Uyele~irii) ihmal eder. Oysa izleyenler, 

onder tarafindan ba§arilan is ilze~inde onemli bir etkiye sahiptir

ler. ikinci olarak, 8zellik kuramlari, cesitli onderlik kuramlar1n1n 

deAisken onemini belirlemez, yani ihmal eder. Ucilncil olarak, aras

tirma delilleri tutars1zd1r. Son olarak, bu kuramin belirttigi on

derlik vas1flar11istesine her gecen giin bir takim yeni ozellikler 

daha eklenmektedir (62). 

Sonuc olarak sunu s8yleyebiliriz ki, 8nderligin sadece bir

takim ozelliklere sahip olmakla izah edilemiyecegi artik· kesinlikle 

anla§1lm13t1r. 0 halde onderlik icin ki§isel ozelliklerin yaninda 

diger etmenlere de onem vermek gerekir. Ancak onderlik icin bu 6-

zellikl~rin 8ne~ini;de hi~b5r iaman inkar etmemek.gerekir. 

l .. OZELLiKLER KURAMININ ATATllRK'UN N!TELiKLERi iLE KARSILASTI.= 

RILMASI 

Toplum icinde bulunan .biltiin insanlar cevrelerinin ve toplum 

kurallar1n1n etkisi al tinda yasam.alar1n1 silrdiiriirler. Her insan ken

di yetenegi ve sahip olduAu imkanlar nispetinde ilzerine dil§en gorev

leri yapar. Eger bir insan1n yetenekleri cevresindekilerin yetenek

lerinden faz.la ise, bazi toplumsal olaylara bir olcfide yon verebi

bilir. Ama yine de toplumun kurallar1 bireyleri daha giiclii bir se-

(62) G:i:bsen, J.M. C>rancevich·, J.H. Jonnely, a.g.e. s.295. 
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kilde etkilemekted.ir. Fakat "-dahi" o.larak nite.ledigimiz insanlar 

toplum etkisiilin ilst.iine cikarak, kendi alaJil,a:r:1nda topluma .biiyiik 

olciide yon verebili.rler. Bu "dahi"lerin ortaya c1kmalar1 toplum-

sal ortama bagl1d1r (63). 

Tarihte bircok komutan ve devlet adam1 goriilmii§tilr, a'Dlli .cok 

az1 toplumsal ortam1 de~i§tirmeye cesaret edebilmeetir. i§te bun-

lardan birisi de Atatiirk'tilr. AtatUrk, bir milleti yok olmaktan 

kurtard1g1 gibi, ona yapyeni bir hayat bicimi de vermietir. Tilrk 

Milletine. varl1g1n1 gelietirebilmesi icin geni§ imkanlar sunmuetur. 

Ayrica bu imkanlara.sahip olmas1 icin gerekli yollari gostermietir 

( 64). 

i\tatilrk; tarihte ende:r: goriilen bir '·'biiyiik adam'.', b:j.r "dahi" 

onderdir. Dehas1 ise tek alanla s1n1rl1 degildir. o, hem askerlik, 

hem devlet kuruculugu ve hem de~ ink1lapc1l1k alanlarinda bir da-

hidir. 

Deha olan bir kimse, baeari elde etmek icin cok cabalayan, 

cok uzun silre calieabilen, daha az cesareti ve yetenegi olan insan-

olaga"ilstii milcadel~si, uygulad1g1 yontemi, sahip oldtlgu nitelikleri, 

genie dileiince ufkuyla ve gercekleetirdigi emsalsiz eserleriyle, bir 

dehanin sahip oldugu biltiln niteliklere sahip oldugunu ispatlam1et1r. 

Vi 
(63) Ahmet M;umucu, "Atatilrk'iln Rieiligi ve Ozellikleri", Atatilrk il

keleri ·ve ink1lap Tarihi II, Ahmet Mumcu ve dig.icinde, Yiiksek 
Hjretim_Kurulu Yay1n1, Ankara 1986, s.9. 

( 6 4 ) Mu me u , a • g • e • s • 9 - 1 0 • 
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Bir onderin .sahip oldugu nitelikler bilim adamlarinca belir-

lenmistir. Atatilrk, bilim adamlarinca belirlenen bu niteliklerin 

hepsine sahiptir. Hatta bu riiteliklerin coguna doRsutan sahipti. 

Tabi kendi gayret ve cal1smalar1yla da kazand1g1 nitelikler var-

dir. Atatilrk'iln sahip oldugu bu niteliklerden baz1lar1 §unlardir: 

- Atatilrk Birleetirici Bir Nitelige Sahipti: Atatilrk, birbi-

rine zit olan fikirleri, sahip olduRu dehil1k kudreti ile birle§-

tirir ve sonunda mutlaka anlasmayi saglard1. Kurtulus Sava§1na bas-

lamadan once, yurdun kurtar1lmas1 icin cok ce§itli gorilsler vard1 

ve bu goril§ sahipleri arasinda da cok atesli tart1emalar oluyordu. 

1ste Atatilrk, birlietirici kudreti sayesinde bu kieileri tek bir 

gorils etraf1nda taplanmalar1n1 saglam~stir. Bu goril§iln - hareket pa-

rolas1 ise; "YA iSTiKLAL, YA OLtlM~' dilr. 

- Atatilrk, Son Derece Serinkanl1 ve Bilyilk Bir trade Gilcilne 

Sahipti: Eger bir ender kars1last1g1 olaylar ve tehlikeler kare1s1n-

da sogukkanli ve sab1rl1 olabiliyorsa, grup ilyeleri .de onderlerine 

uyacak ve tehlikelerin Dstesinden rahatlikla gelebileceklerdir. 

Eger ender sab1rl1 ve sogukkanli olamiyorsa, o zaman grup ilyeleri 

zorluklara gogils geremiyecekler ve dolay1s1yla sorunlarin ilstesin-

den gelemiyeceklerdir (65). 

Bir ·ander beklenmedik zaman ve durumlarda, ,Bzillmesiyle gUc 

bir eek sorunla kars1kars1ya gelebilir. Boyle sorunlarla karsila-

san onderin soRukkanlilikla sor¥nu iyi degerlendirmesi ve zaman 

kaybetmeden karar1n1 varme~i. ve . verdigi karar1 da hemen uygulamas1 

(65) Komutan ve Nitelikleri, Gn.Kur. Askeri Tarih ve Stratejik 
Etild Ba§kanl1j1 Yay1n1 Ankara 1979, s.46. 
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gerekir. Bazan karara cok i~i olabilir ama zamaninda verilmemis~e 

bunun hicbir · anlam1 ve one~i kalmaz. Mustafa Kemal Atatiirk-

1 iln, 30 Agustos Baskomutan Meydan Muharebesinden sonra bilyUk bir 

sogukkanl1l1kla verdigi karar cok onemlidir. Karar soyledir: 

11 
30 Agustos 1922 Baskomutan Meydan Muharebesi kazan1ld1ktan 

sonra Mustafa Kemal Pasa, Savasa devam etmek husu.sunda pek istekli 

olmayan ingilizlerin ilzerine fazla gitmemis ve Bogazlar konusunda 

cok sert bir tutm izlemistir. ~ilnkil Tilrk ordusu esas savas1 kazan

misti. Mustafa Kemal Pasa, kazanilan bu zaferin arkas1n1n mutlaka 

gelecegini, isteklerinin bir~r hirer gerceklesecegini kestirmisti. 

Ayr1ca O, bilyilk taarruzunun kazan1lmas1yla illkenin geleceginin gil

vence alt1n~.al1nd1g1n1, harbe devamin yara~dan ziyade zarar ge

tirebilecegini anlam1st1. Bu konuda o zaman kars1last1g1 biltiln 

bask1lara karsin, uzag1 garmils olan Mustafa Kemal Pasa, sagduyu ile 

ile cizdigi Mf°sak-1 Milli s1n1rlar1 1d1sina cikmayarak ner.ede duru

lacag1n1 bilmis ve sonsuza dek yasayacak olan bugilnkil Tilrk Devle

tini kurmustu~ (66), 

Bu karar da Atatilrk'iin bircok onderlik niteliklerini bir 

arada gormekteyiz. ornegin; nerede ve ne zaman duracag1n1 bilmesi, 

yerinde karar vermesi, ileriyi gormesi ve olaylari cok iyi degerlen-

dirmesi. 

Milli Milcaaelenin: kotii- ve karanlik gilnlerinde T.B .. M.M~ 'de cok 

ate§li ve yogun tartismalar olmu§ ve bu tartismalar sirasinda temsil-

cilerin cogu kendini kaybetmisti. Bu.tart1smal1 ortam icinde tek bir 

kisi kendini kaybetmeyip sogukkanl1l1g1n1 koruyabilmis, 0 da Mustafa 

(66) Ayn1 eser, s.36. 
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Kemal Atatilrk'tilr. Boyle bir ortamda yapt1g1 konu§ma ile biltiln mec-

lis ilyele~inin dikkatini kendi dilsilncesi ilstUne toplamas1n1 bilmis 

ve snnucta T.B.M.M~'riin manevi kisiliginde sakl1 olan Baskomutan-

11k yetkisirii, me~lisin karar1yla devralmas1n1 bilmistir. 

- AtatUrk GilclB Bir inanma .· ve inand1rma Yetenegine Sahipti: 

Atatilrk, Milli Mficadele hareketine baslarken, gilvendigi ve inand1R1 

bir tek sey vard1; o da Tilrk Milletinin engin ruhunda sakl1 olan, 

bag1ms1~l1k . ve milcadele gilcilydil. Kendisi bu gilce inand1g1 gibi, 

milletini de buna inand1rm1st1r. iste Atatilrk, Turk Millet'nin ru-

hunda bu 1 unan bu gilcil ··hareke te gee irere~", ~ Mi 11 i Milca.d·e 1 e ha reke ti-

- Atatilrk Sab1rl1 Bir Kisilige Sahipti: Sab1rl1 olmak ve 

zaman1 betlemek bilyilk onderlerin en basta gelen niteliklerindendir. 

Atatilrk 4e sab1rl1 bir 5nder oldugunu, Sakarya Savas1n1 bilyilk bir 

basariyla kazanmasiyla ispat~am1st1r. Atatilrk, Sakarya Savas1n1 

bilyilk bir. zaferle~kazanmas1na ragmen, zafer sarhoslugunun etkisinde 

kalmayarak ve eevresiriin bask1 ve tenkidine ald1rmayarak, son eri 

ve silahL al1ncaya kadar tam bir sene sabretmistir. AtatUrk, sabir-

11 ol~a . ve zaman1 bekleme niteligi sayesinde Bilyilk Taarruzu basariy-
' . 

la sonucland1rm1st1r. 

Yakup Kadri Karao~manoglu, Atatilrk'fin bu niteligi konusunda 

surilar1 soylemistir:. "Atatilrk, memleketin gelecegi ile ilgiLi kesin 

ka.rar1n1 vermek i,Cin tam otuz bes yil bekledi" (67) Tarihteki biiyilk 

(67) .Yakup Kadri Karaosmanoglu, Atatilrk, Yiikselen Matbaac1l1k Lt.s. 
Ankara 1971, s.57 •• 
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onderlerden hi.cbiriisi bu kadar uzun si.ire sp.bretmemi.§tir. 

Mustafa Kemal, milleti uyarmak ve Milli Birligi gilclendirmek 

icin harekete gecti~inde, toplumun icinde bulundugu durum cok kotily-

dii. Soyle ki; bir yanda maddi imkansizliklar, diger yanaa yaygin 

hale gelmi§ o.lan ·uyu§ukluk ve ilgisizlik. Hele bu,....-uyu§uk,luk. ve il-

gisizlige kar§J. gelmek en gilclu milcadele adamlar1n1n bile cesaret-

lerini kiracak, morallerini bozacak nitelikteydi. Biltiln bunlara rag

men Mustafa Ke ma)., bilyilk b ir sab irla ve h ic te 1 a§ lanmadan yava§ ya-

va§ i§e ba§lam1§ elde ettigi sonuclari birbirine ekleyerek milcadele-

sini silrdilrmil§tur. Mustafa Kemal, bir taraftan yapilacak i§leri hal-

ka anlatarak ta:raftarlarini art;irm.1§, diger yandan taraftarlar1..i.aras1ndaki 

anla§maz l ikl ar 1 co zil ml eyerek, Milli B irl ig i gilc lend irerek hareke te 

geciimi§ tir ( 6 8) • 

Kisaca belirtmek gerekirse, Atatilrk, biltiln olumsuz 5artlar ve 

durumlar kare1s1nda y~lmay1p sab1rl1 beklemesini bilmi§ ve sonunda da 

Atatiirk'iin biltiin ba3ar1lar1n1n temel kaynag1n1, sarsi'iinaz· 

iradesinin gilcU olu§turmaktadir. Yenilmez iradesiyle, biltiln ya§am1 

boyunca cok k~itik durumlardaki gilclilklerin, hatta caresizliklerin 

bile ilste~inden ge~erek, milletini bag1ms1zl1ga ula§t1ran ende~ ko

mutan ve onderlerden birisidir. 

Atatilrk, bu yorulmak bilmeyen gilclil iradesi ve bitmez tilken-

mez enerjisi ile Tilrk Milletini &al~a§ uygarl1k seviyesine ula§t1ran 

bliyilk·bir· dehidir~ · 

(68) Charles H. Sherrill, Gazi Mustafa Kemal, Cev.Alp Ilgaz, TerciimQn 
1001 Temel Ei~r~-N~i23, Istanbul s.89. 
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Ata tiirk, gerc.ek ten gil.c lii. b ir .irade ve az ime sahipt i. O 1 nun 

bu 5zellilini~ Canakkale Sava~lar1nda komuta etti~£askerlere ver-

dili su e~irden ac1kca g8rebilmekte~iz: 

"Ben size taarruz etmeyi delil, 8lmeyi emrediyorum. Biz 8-

lilnceye kadar gececek zaman icinde yeri~ize gecmek Ozere ba§ka kuv-

vetler ve komutanlar gelebilir" (69). 

- Atatilrk Gilclil Bir 8nsezi ve Ona Dayanan ileriyi G8rme 

Yetenegine Sahipti: Bfiyilk komutanlar1n hemen hemen hepsinde dil§manin 

yapacagi hareketleri onceden tahmin etme yetenegi vardir. Mustafa 

Kemal Atatiirk, bu yetenelinin .varl1l1n1 defalarca ispatlam1st1r(70). 

Atatilrk, olaganilstil sezgi ve kavrama yetenegi sayesinde or-

taya c1kabilecek sorun ve olaylar1 cok daha onceden tahmin . edip, 

onlar1n ilzerinde epeyce calisarak, dogabilecek en kotil sonuclar1 

dahi hesaplayarak, gereken tilm tedbirleri kafasinda tek tek s1ralar-

di. Amaclar1 acik ve kesin olarak belirlerdi. Kafasindaki dil§ilnceler 

hicbir zaman dag1n1k olmazd1 (71). 

Atatilrk, ileriyi g8rme yetenegi sayesinde, Dogu Cephesinde, 

Canakkale~de ve Kurtulus Savas1nda daima basar1l1 olmustur. Yine 

ikin~i Dilnya Savas1n1n sebep. ve sonuclar1 hakk1nda ileri silrdilgil dil-

silncelerin dogru c1kmas1 da O'nun ne derece ileri g8rilslil oldugunun 

ispat1d1r. 

· ~· .-; 

(69} Komutan ve Nitelikler. a.g.e. s.24. 
(70) Sherrill, a.g.e. s.57. 
(71) Selehatfai .. Demirkan, 'B.ir Milletin Ya.rattagi Lider Mustafa Kemal 

At•tilrk, Giln Matbaas1, Istanbul, 1972, s.92. 
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Atatilrk'Un· ile~iyi g8rme. ve tehlikeyi Bnceden $ezme yetene

gine 5rnek olarak Kurtulus Savasi s1ras1nda ordunun Sakarya Nehri

nin dog~suna cekilme em~ini verme~ini g5ster~biliriz; ·du~umu daha 

yakindan g5rmek icin cepheye giden Atatilrk, ordunun gercekt•n k5til 

durumda oldugunu g8rmUs ve Sakarya Nehri gerisine cekilme emrini ver

mistir. Bu karar1 ile yUz kilametrelik bir arazi kesimini muharebe

siz dilsmana terk etmistir. Bunar ragmen Atatilrk, ileriyi g8ren bir 

komutan olarak bilyilk. bir cesaretle bu emri vermis ve ordunuri daha 

uygun kosullar altinda savasmas1n1 saglam1st1r. Sonucta TUrk Ordusu, 

AtatUrk'iln ileriyi g8rme yetenegi sayesinde bilyilk bir zafer -kazanm1s

t1r (72). 

Sonuc olarak sunu s8yleyebiliriz; Atatilrk, bu yetenegi saye

sinde Tilrk Milletinin bag1ms1zl1g1na kavusmas1n1 saglam1s ve onun 

sesini dilnyaya duyurmus olan bir 5nderdir. 

- Atatilrk Her Konuda Son Derece Samimiydi: Atatilrk, her konu

da daima ciddi ve samimindavranm1s bir 8nde~dir. Ciddiyetle ve sami

miyetten uzak bir davran1s1na rastlamak milmkiln degildir. Bundan do

layi Tilrk Milleti kendisine inanm1s ve gilvenmistir. 

Atatilrk, h~~bir zaman macera pesinde kosan bir 8nd~t olma

mis; o, daima planli ve program1l1 hareket etmistir. Ayrica hayat1 

boyunca da hie kimse~i aldatmam1stir. O'nun bu y8nUnil su s8zleri 

cok iyi ac1klamaktad1r: 

(72) Komutan ve ~itelikleri; a.g.e. s.22. 
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It Milletimi~i §imdiye kadar sByledilim sB~lerle ~a ka-

rekte~imle aldatmam1§ olmakla HvilnUy-0rum. Yapaca11m, yapacagiz, ya

pabilir dedilim zaman onlarin yapilabilecegine inaniyorum". (73). 

- Atatilrk Cok Alcakg~nUlilydil: Atatilrk, 30 Agustos 1922 

Baskomutanlik Meydan Muharebesinin zafer gilnil ve 9 EylUl 1922 izmir-

'in Yunan ordularindan geri al~nd1g1 giln, biltiln dilnya bHyle bir 

zafer kar§1s1nda bilyilk §a§k1nl1k icindeyken, zaferi kazanan ordunun 

Ba§komandan1 olnrak sonderece sakin ve sade bir tavar icindeymi§. 

Atatilrk, bu zaferle ilgili gBril§lerini §Hyle dile getirmi§tir: 

"Her safhasiyla dil§ilnillmil§, haz1rlanm1§, idare ve zaferle ne-

ticelendirilmi§ bu harekit,,Tilrk Ordusunun, Tilrk zabitan ve kumanda 

heyetinin yilksek kudret ve kahramanl1g1n1 tarihte bir daha tespit 

eden muazzam bir eserdir. Bu eser, Tilrk Milletinin hilrriyet ve istik-

lal f ikr in in o l·mez abidesidir. Bu eseri vilcuda getiren bir mille-

tin evlad1, bir ordunun Ba§kumandan1 oldugumdan dolay1 sonsuzluga 

kadar mesut ve bahtiyarimr (74). 

- Atatilrk, Hzil ve SHzil Dogru, Maddiyata Bnem vermeyen Bir 

Ki§ilige Sahipti: Atatilrk, her zaman. ve her yerde daima dogru ko-

nusmus ve davranm11 olan bir Hnderdir. 

Atatilrkiln en bilyilk Hzelliklerinden birisi dolruluktur. O, 

inan~ ve fikirlerinden hicbir zaman taviz vermemi§tir •. O'nda iki 

(73) Cem-Ender Arslanoglu, Milli KUltilrilmilz ve Atatilrkcilluk, istan
bul 1982, s.924. 

(74) Demirkan, a.g.e. s .. 96. 

'-
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yii-z llililk ve riyakarlik .asla yoktur .• Hicbir.:- .zaman g~c oniinde egil-

memis ve giiclilkle~i aciklamaktan da cekinmemi§tir. Atatilrk, yalan 

vaitlerle ~illeti asla ayalamam1§t1r (75). 

Atatilrk'iln paraya karsi arzusu ve h1rs1 yoktu; O'nun biltiln 

arzusu ve h1rs1, dil§mandan temizlen~is ve geli§mi§ olan bir vatan 

icindi. Atatiirk'iin paraya onem vermedigini basindan gecen bir olay

la aciklamaya cal1eal1m; Olay, Atatilrk, Halep'te go~evli iken gee-

mistir. Bu sirada Alman generali Falkenhayn, ingilizlerin sald1r1-

lar1na kars1 bir taarruz plan1 haz1rlam1s, daha sonra bu plan1 bii: 

yiik bir dikkatle inceley~n Atatilrkt·bunun yanl1s~haz1rland1g~ri1. 

Alman generaline soylemis ama Alman generali bu plani uygulamada 

israr edince Atatiirk, bu duruma itiraz etmis ve boyle bir yanlis 

planin uygulay1c1s1 -0lacak ordunun kumandas1n1 almamak icin diret-

mi§ ve sonunda istifa etmistir. (Plan1n uygulamas1ndan sonra gelisen 

olaylar Mustafa Kemal Atatilrk'iln hakl1. oldugunu gostermistir.) Alman 

generali, Atatilrk'Un istifas1n1 geri ald1rmak icin O'na altinla do-

lu bir sand1k gondermis (Tabi riisvet olarak) ama Mustafa Kemal, ge-

len altin~ara kars1l1k makbuz vermekte israr etmi§, sonra da altin-

larin hepsini ordu veznesine teslim etmistir (76) Bu olay, riisvetle 

satin alma girisimlerine karsi Mustafa Kemal'in kesin tavr1n1 koy-

mas1 bakimindan cok .. onemlidir. 

___ .- _ ···--· A..ta.tii.rk Hera-ey i Obj ektif Olarak De gerl endirme. Ye tenegine .. 

Sahipti: Atatilrk, gercekci bir onder ve devlet adam1yd1. O'nun gercek-

ci bir 5nder olduluriu, sava~a baslamadan once yaptigi delerlendirme-

(l5) Fahri Belen, Atatiirk'iln Askeri Kisiligi, Milli Egiti~ Basimevi, 
istanbul 1963, s.46. 

(76) Sherrill, a.g.e. s.72-73. 
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1.er ac 1k-ca go stermektedir. 0' dii~man 1n nisb i gilcilnil' ic in de bu lunan 

sartl.ar1, objektif bir gorilsle ve dogru ola.rak degerlerdirirdi. 

Atatiirk, gercekleri gorebilen, duygusall1ktan uzak, dogru 

ve ke~in degerlenairmeler yapan bir yetenege •ahiptir. Atatiirk, Sam-

sun'a cikmadan once tsmet inonii ile bir gorilsme yapmis ve O'na, bu 

yetenegini de acikca ortaya koyan sunlar1 soylemistir: 

"Bir dakika siz de dilsilniirsilniiz ki, bir kararim varken onu 

nicin hemen tatbik etmiyorum1 Ben de hemen soyleyeyim ki, ag1r ve 

kesin bir .karar1n dogruluguna inanmak icin vaziyeti her kosesinden 

miltali etmek laz1md1r. Ag1r ve kesin bir karar tatbik edilmeye bas-

ladiktan sonra, keski bu taraf1n1 da dilsilnseydim, belki de cikar yol 
I 

bulurduk, yeniden bunca kan dokmeye, bunca can yakmaya ihtiyac kal-

mazd1, gibi tereddiitlere yer kalm.amal1d1r" (77). 

Lord KiNROSS Atatilrk'iln gercekciligine ait dilsiincelerini su 

sekilde ac1klam1st1r: 
' 

"o, cevresindeki dilnyay1 gordil. insanlari, milletl.eri, olay-

lar1, siyasi ve askeri giiclerin yaratt1g1 bask1lar1 icine· alan diln-

yay1 gordil. iste cagdas Tiirkiye'nin Babasi Atatilrk 1 iin gercekcilik 

vasf1 budurP (78). 

Yine Lord ~1NROSS, Atatilrk'iln degerlendirme ve kararlar1n1 

gercekci b ir onf;ler in ~ .s.er i __ oi~r~k if ade e tmek ted ir. 0' na gore, A ta-
. . . . .. ~ - . . - .. ·. . . . . . . -· .. 

tilrk, gercekcilikten uzak bir cagda yetismesine ragmen, hayal pesin-

de kosan dilsman1, mantik ve Bagduyunun emrettigi gerceklerle yene-

(77) Demirkan, a.g.e. s.218. 
(78) Atatilrk (Komutan, Devrimci ve Devlet Adami Yonleriyle),Genelkur

may Askeri Tarih ve StrateJik Etilt B~skanl1g1 Yay1n1, Ankara 
1980, s.615. 
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rek vatan1 kurtarm1§ ve gilvenlik i~ine alm1§t1r (79). • 

Atatilrk'iln "gercek" konusundaki 8il§ilnceleri §oyledir: 

"Ger c e k , n e k ad a r a c l. o 1 u r s a o 1 sun , o 1 dug u g ib i k ab u 1 e d i 1 -

me 1 id i r" ( 8 0 ) • 

Kisaca helirtmek gerekirse, Atatilrk, gercekleri gorebilen 

ve buna gore degerlendirmeler yaparak hareket eden bir onderdir. 

- Atatilrk ffstiln ve Yarat1c1 Bir Zekaya Sahipti: Atatilrk, ils-

tiln ve yarat1c1 bir zekaya sahip oldugunu hem ogrencilik hayat1nda 

hem de kat1ld1g1 sava§larda defalarca ispatlam1§t~r. 

Atatilrk, Sakarya Meydan Muharebesinde, her yonden gilclil olan 

dil§mana kar§1 normaldan cok daha geni§ Sakarya mevziinin, daha zayif 

kuvvetlerle (Tabii dil§mana oranla) nas1l savunulacag1n1 ilstiln ve ya

ra t 1c 1 zelt~J;1 saye sin de gos termi§ t ir. Sakarya Meydan Muhareb es in in 

kazan1lmas1nda §U sozil cok etkili olmu§tur: 

"Hatti mildafa yoktur, sath1 mildafa vard1r, o satih biltiln 

vat and 1 r" ( 8 .1 ) • 

- Atatilrk Hitabet Gilcil Yilksek Bir 5nderdi: Daha once de be-

lirttigimiz gibi; onder, fikrini kesin we gilclil bir §ekllde dile ge-

tiren ki~idir. Atatilrk de bu tan1ma uygun olarak duygu, dil§ilnce ve 

isteklerini acik ve dogru olarak ifade etmi§tir. Atatilrk, dinley~e-

(79) Ayni eser, s.615-616. 
(80) Cemal Enginsoy, "Asker ve Devlet Adami Atatiirk", Uluslararas1 

Askeri Tarih Dergisi, No:50, Ankara 1982, s.7. 
(81) Lord Kinross, Atatilrk, Bir Milletin Yeniden Dogu§u, Cev. Ayhan 

Tezel (Be§inci Baski) Hillal Matbaac1l1k Kol.Srk. ist.1973, s.427 
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~in duygu ve dil§ilncelerine hitap etmesini c-0k iyi bilirdi. Atatilrk 

insanlarin icinde bulundu~u durumu cok cabuk anlayan ve bunu dik-

kate alarak konu§an bilyilk bir hatipti. 

Atatilrk, konu$ma ile insanlar1 nasil etkileyebilecegini cok 

iyi bilen bir onderdi. Ba~ka bir de1 i§le, insanlari etkileme sanati-

nin ustas1yd1. Bilyilk bir tenkit ortam1 icinde dahi, ce§it~i fiki~ ve 

dil§ilnceleri, cok ·anlamli ve isabetli ifadelerle acikl':lrdi. Atatilrk 

diaha okul _caglarinda iken edebiyat dersine hep ilgi duymu§ ve bunun s~yes.inde cok 

iyi konu§ma ve yazma.ozelligine sahip olmu§tur. Atatilrk, bu ozelligi ile bilyilk 

kitleleri e.tkileyer~k p~§inden silriiklemi§tir. 

Atatilrk'iln bu·y,Q:rufinii§U ornekr~ daha iyi acilayabiliriz; 

Tilrkiye Bilyilk Millet M~clisinin toplant1s1 icin, Anadolu'nun her vi-

layetinden Ankara'ya gelen mebuslar, Ankara'n1n toz toprak icinde 

olmasindan, kendilerini koruyacak bir kuvvetin olmamasindan ve ka-

r1nlar1n1 doyuracak paranin yoklugundan eikayet etmi§ler ve bu durum-

da yap1lmas1 gereken eeyin, memleketlerine donmek oldugunu birbirle-
. 

rine anlatma§lar. Tabihbu durum hemen Atatilrk'e bildirilmie; Atatilrk, 

i§lerini limit, irade ve iman ile ba§aracagina inanan bir onder ola-

rak meclis kilrsilsilnden mebuslara hitaben §oyle bir konu§ma yapm1§t1r: 

"Efendiler Bazi arkada§larin yoksulluk icinde bu bilyilk da

vanin ba§ar1lam1yacag1n1 zannederek memleketlerine donme arzusunda 

olduklar1n1 duydum. Arkadaelarl Ben sizleri bu milli davaya silah 

zoru ile davet etmedim. Gorilyilrsunuz ki, sizi burada tutm~k icin de 

~ilahim yoktur~ DiledigiRiz gibi memleketlerinize donebilirsiniz. 

Fakat ~unu biliniz ki biltiln arkada§larim beni yalniz b1rak1p gitseler, 

ben bu meclisi ali de tek baeima kalsam da, milcadeleye ahdettim; Dil§

man ad1m adam her taraf1 i§gal ederek Ankara'ya kadar gelecek olursa, 

ben bir elime silah1m1, .. bir. elim'ede Turk Bayragini alip Elma Dagina cikacagi.m. Burada 
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tek basima ·soil ku~§unuma kadar dil§manla carp1§acag1m. Bu bay.rak kan1m1 

sindire sindire emerken ben de fuilletim ugruna hayata veda edecegim. 

Huzurunuzda buna and iciyorum. Meclis bu konu§ma kar§1s1nda dona kal-

m1§t1r. · Bundan sonra Mebuslar Milli Miicadele hareketinin uirunl~lug.una-

daha fazla inanm1§lard1r" (82). 

Atatilrkiin sava§ hatipligi de cok giicliidiir. Atatiirk, Canakka-

le~de ilk cikarma giinii, Conkbayir'inda dagrnik bir §ekilde cekilen- erl.eri 

etkili konu§masiyla siingil at1m1na silrmil§tiir. 

Atatilrk'iin gilclU bir sava§ hatibi oldugunu ispatlayan diger 

bir olay da §Udur: Atatilrk, Anka~a'dan Eski§ehir'e geldigi sirada 

"Kuvay-i Milliye" kuvvetlerinin Eskieehir'e dogru geri cekllmekte ol-

dugunu gormii§ bunun ilzerine hemen onlari toparlay1p §oyle bir konu§ma 

yapml.§tir: 

"Sizler kahramansini~, arslanlar gibi d5vii§tiinilz, cok iistiin 

dli§man kuvvetleri kar§1s1nda elbette cekileceksiniz. Yeni kuvvetler 

verecegim, Toplu olacagiz ve dil§man1 yenecegiz. Buna benim imanim var-

d i r" ( 8 3 ) • 

i§te Atatilrk, bu bilyilleyici konu§masiyla, manevi acidan bir 

cokilntil icinde olan askerlerin morallerini yilkseltmi§ ve onlara bir 

(82) Fuad Avc1, "Olaylar ve Atatilrk", Genelkurmay Askeri Tarih ve 
Stratejik Etilt Ba§kanl1g1 Yayin1, Ankara, 1981, s.44-45. 

(83) Afet inan, Atatilrk Hakk1nda Hatira ve Belgeler, (DordilncU Bask1) 
TUrkiye i§ Bankasi Killtilr Jay1n1, Ankara 1984, s.110 
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Bu anlatiilarimizdan . .a.c.ikca nala9ilmak.tadir ki Atatilrk, 

gercek ten giic lil b ir konuema y.e tene~ ine .sahip tir. 

- Atatiirk Cesurdu: At.atilrk, ruh ve medeni cesareti cok yiik

sek olan bir Bnderdir. O, yanlis veya kafasina uymayan bir eeyi as

la kabul etmez ve bunu da acikca belirtirdi. O'nun bu eekilde dav

ranmasi, medeni cesaretinin yilksekligini g8sterir. Halep'te Alman 

generali Falkenhayn'nin taarruz 12lani.nin hatal1 ve eksik oldugunu a

c1kca yilzilne s8ylemesinde oldugu gibi. 

Ruhsal cesaretinin yilksek oludggunu ispatlayacak o kadar cok 

olay var ki, bunlar1n hepsini burada .aciklamak milmkiln degildir. O'

nun ne derece cesur oldugunu anlamak icin kat1ld1g1 sava§lara bak

mak yeterlidir. O, savaslarda bulunmamas1 gereken yerlerde dahi 

bulunmu§, askerleri ile beraber tehlikelere g5gils germis olan bir 

Bnderdir. 

Atatilrk Qok Bilgiliydi: Bilgi, kisa yoldan saygi ve gilven 

uyandiran bir niteliktir. Dstiln bir bilgi hazinesine sahip olan Bn

der, cok.k1sa bir silrede, grup ilyelerine kendini kabul ettirir. Boy

lece grup ilyeleri ilzerinde bir bilgi otoritesi kurmu§ olur. Bunun 

bilincinde olan Atatilrk, bilgisini artirmak icin daima okumuetur. Bu 

nedenle o, her konu.yla ilgili ol.arak genis bir bilgi hazinesine sa

hipti. 

At.atilrk, okumas1n1 seven bir insand1, ayn1 zamanda okudukla

r1na nilf~i eden, bilhassa tahliller yapaiak k~ndL f ikirleriyle bu 

bilgile~i meczedebilen bir dimaga sahipti. Bu nedenle, O'nun her 
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s8ylevinde de~in bir bilgi ve tahlil vardir (84). 

- Atatilrk alaganilstil Karar Verme Yetenegine Sahipti: Bilyilk 
". 

Bnderler zaman ve sartlara g8re en uygun kararlari veren kimseler-

dir. Bu durum onlarin ruh ve fikir kabiliyetlerine bagl1d1r. Ata-

tilrk'iln de kararlari rub ve fikir kabiliyetine dayanir. O, silratli, 

kesin ve isabetli kararlar verebiien olaganilstil yeteneklere sahip 

bir onderdir. O'nun tilm kararlari, bilgiye, plana ve hesaba daya-

n1rd1. Kararlarinda sans ve tesadilflere asla yar vermezdi. Atatiirk, 

bilyilk bir cesaret ve sogukkanl1l1kla kararlari verir ve yine ayni 

sekilde bunlar1 uygulard1. Kararlarinda tereddiide hicbir zaman yer 

vermezdi. Bu nedenle verdigi kararlar1n basar1s1zl1kla sonucland1g1 

hie g8rillmemistir. 

- Atatiirk Etkileyici Bir Fiziksel Goriinilme Sahipti: Atatilrk, 

uzuna yak1n orta boyda, endamli ~e~saglam bir beden, kalk1k kaslar, 

mavi gozler ve bu gozlerden gorilnen icten ve sevgi dolu bir bakis, 

duygulanmalarin etkisiyle cizgileri degisen bir ayd1nl1k cehre, son 

derece inand1r1c1 ve etkileyici 'bi-r sese sahipti (85). 

Atatilrk, bilim adamlarinin belirttigi tilm fiziksel _ozellik-

lere sahip olan bir onderdir. O'nu yak1ndan taniyanlar, onderlik gil-

cilniln gBzlerinden ac1kca anlas1ld1g1n1 belirtmislerdir. 

Yukar ida Ata tiirk 'iin sah ip oldugu onderl ik ch~elliklerinden baz1la-

rin-<:Laciklainaya cal1~t:1k~· Yapt1g1m1z aciklamalardan anlas1lmaktad1r ki, 

(84) Kutlu Mefih, "Yarat1c1-Hnder Atatilrk'', Karizma Dergisi, s.7, 
Kas1m 1984, s.10. 

(85) Celal Erikan, ·Kdmutan At~tiirk, Tilrkiye is Bankasi Kiiltilr Yay1n1, 
Ankara 1972, s.15. 

·:-:. 
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Atatilrk 1 iln bir 5nder dlarak ~ahip oldugu riitelikler jle, Bzellikler 

kuram1n1n savuriuculari clan bilim adamlar1n1n belirledigi bir an

der de bulunmas1 geteken nitelikler arasinda benzerlikler bulun

maktadir. Bir de Atatilrk'iln bu niteliklerine, kendi anderligini 

kullanma ve yaratma konusundaki cabalar1n1 da ekLersek, azellikler 

kurami ile uygunluk g8sterecek derecede bir ki§ilik yap1s1na sahip 

olduguriu gorilrilz. 

Aalinda Atatilrk, 5zellikler kuraminda belirtilen 8nderlik 

niteliklerinin coguna dogustan sahipti. Bu nitelikleri de egitim ve 

deneyimle geli§tire~ek olaganilstil bir onderlik gilcilne eri§mietir. 

B- DAVRANISSAL tiNDERL1K KURAMLARI VE ATATURK 

Onderlik konusunda 8zellikler kuram1 verimli olmayinca, bi

lim adamlar1 yeni teoriler gelistirdiler. Yeni geli§tirilen bu teo

riler "Davraniesal onderlik kuram"lar1 olarak nitelendirilmistir. 

Bu onderlik kuram1n1, "Y6netilen bireylerin ki~dligine 8nem veren 

kuramlar'' ve "Yonetilen bireylerin yerine getirdikleri goreve onem 

veren kuramlar'' §eklinde inceleyecegiz. Daha sonra bu kuramlara gare 

Ata turk' iin 8nderl igini degerlendirmey"e cal 1eacag1z. 

1. DAVRANISSAL ONDERL1K KURAMLARI 

Hnderligi aciklamada 8aellikler kurami yetersiz kalinca, 

bilim adaml~ri baeka ac1klay1c1 nok%alar bulmaya cal1~t1lar. iete 

bilim adamlar1n1n ilzerinde durduklari baeka bir ac1klay1c1 nokta 8n

derlerin davran1§lar1 olmu§tur. onderlerin davran1.slar1na onem veren 

bu kurama "Davran1esal Onderlik Kuram 11 lar1 ad1 verilmistir. 
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Bu kuram, onderlerin ki~isel ozellikle~ine degil i§levleti-

ni yerine getirmeletinde yapt1klar1 davran1§ bicimlerine ag1rl1k 

vermektedir. Cilnkii davranislar, ki§ilik ozelliklerine gore daha kol~j 

~azlenebilir ve tan1mlanabilir. 

Davrani§sal onderlik kuramlar1n1n aaha iyi anla§1lmas1-

n1 saglamak icin ozellikler kuram1 .ile davranl.§Sal onderlik kuram

lar1 arasindaki farklar1 aciklamak gerekir. Hzellikler kurami, Hn

derin ne oldugunu ara§t1rarak onderligi aciklamaya cal1§1r. Davra

n1§sal kuram ise, onderin ne yapt1g1 temeline dayanarak, onderligi 

izah etmeye cal1§1r. Su tilr sorular davran1§sal kuramin temelini 

olu§turur. Hnder karar verirken ne yapar? Hangi tilr dav~ani§larda 

bulunur ? (Yani otoriter mi, demokratik mi, yoksa tamamen serbest 

davran1§larda mi bulunur?) Davraniasal ku~ama gore, 
" on de rl ik' b;irey-

se l ozellikl~er.cien ziyade· yapilan• davrani§lara .gore tanJrmlanir. Ki-

saca bu kuram onderliAi7 grup ilyeleriyle sUrdilrdilgil ili§kilerden 

doAan bir davran1§ bicimi olarak kabul etmektedir (86). 

Bu kuramin savunuculari, ara§t1rmalar1nda onderin ne oldu!u 

ve ki§isel niteliklerinin neler olduAunu sormak yerine, onderin ne 

lerdir (87). 

Davranl.§Sal kurama gore onderin etkinligini, onun sahip·ol-

dugu Hzellikl~r degil, daha cok onderligi siras~nda yapt1g1 davran1§-

- la:r b-e1 irle r. Davran1§ lar olarak onder in etk in li~h1 i be l irleyen on em-.. 
li faktorler §unlardir: 5nderin astlari ile iletisim kurma sekli, 

planlama ve kontrol etme ~ekli, yetki devredip etmemesi, amaclar1 

(86) Soydan, "Org~nizasyon Acisindan onderlik Teorilerine Bir Bakie" a.g.e s.31. 

(87) Bz~alp, a.g.e. s.217. 
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belirleme §ekli •. v.s. Bu kuram Bnde~in yan1nda ikinci bir degi§ken 

clan grup ~yeleririe de onem verm'i§tir (88). 

Bu k'l:J.ram1n gereeklesmesinde Kurt LEViN, LiPPiT, WHiTE, MC 

GREGOR;Robert BLAKE, Jane MOUTON. ve LiKERT bilyilk rol oynam1slard1r. 

Davran1ssal kuram1 iki sekilde inceleyecegiz. 

a- Yonetilen nireylerin Kisiligine Onem Veren Kuramlar 

1). Lewin, Lippitt v~ White'in Demorkatik ve Liberal Yone-

tim Kuram1: Bu konudaki arastirmalar, "onderlik ve Grup Yasam1" ad1 

alt1nda, Kurt Lewin gozetiminde 1938 y1l1nda baslamis, R.Lippitt ve 

R.K. White taraf1ndan 1975 y1l1na kadar silrdilrillmilstilr (89). 

-Bu arast1rmalar1rt sonuclarina gore demokratik ve liberal on-

derlerin sahip olduklar1 ozellikleri soyle aciklayabiliriz: 

- Demokratik Onderin Hzillikleri: Kararalarin, grubun ilyele-

ri taraf1ndan al1nd1g1 yapi icinde onderlik demokratik onderliktir. 

Burada kararlar1 Onder tek bas1na vermez. BiltUn grup ilyel~~inin ka

t1lmas1yla ve bir tartisma ozgBrlUgU icinde kar~rtar verilir. Her 

ilyenin karar mekanizmasina kat1l1m1, onderinkine esittir (90). 

Kararlar1n-al1nmas1yla ilgili olarak tatr1sma ortam1 icinde 

demokratik onder §U sekilde hareket eder: Demokratik onder, genel 

mahiyetteki kar~rlar1 gruba getirir, grup Uyeleri de onderin yard1-

(&;SI) Ko~el, a.g.e. s.262. 
(B..-9) Atilla Baransel, (;agdas Yonetini Diisilncesinin f;vrimi,Fatih Matbaas1, istanbul 

19 79 , s • 2 7 4 • 
(90) Emre Kongar, Atatilrk ve Devrim Kuramlar1,.Tilrkiye is Bankasi KilltU~ Yay1n1, 

Ankara 1981, s.230. 
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m1yla bunlar1 tart1§1r. Onder yapi.lac.ak isle ilgili ola.rak en az 

iki secenek ortaya atarak, grup ilyelerine bunlarin ara~inda bir 

secim yapma imkan1 tan1r (91). 

Davran1ssal olarak, bu iitirakci (kat1l1mc1) 8nderlik tipi, 

hedef tes~itinde ve basar1lmas1nda grup ilyelerinin goz onGne alinma-

sina izin verir. Anlamli kat1l1m1n bireyin basari duygusunu gelis-

tirecegi ve kisisel gelismeyi art1racag1 dilsiinGlilr (92). 

Demokratik onderlikte ilyeler, is akakadaslar1n1 secmede ve 

is boliimil yapmada serbesttirler. onder, takdir ve yarg1lamas1nda ta-

mamen tarafsiz ve gerceki olarak hareket eder. Demokratik ender, 

grup faaliyetlerine fazla kat1lmamakla birlikte, dUsUnce (ruh) iti-

bariyla gru-pun gercek bir iiyesi olmaya cal1s1r (93). 

Demokratik ender, sorumlulugu toplamaktan ziyade yaymaya 

cal1s1r. Grup icindeki sosyal dayan1smay1 giiclendirmeye, grup ici 

gerilim ve cai1smay1 da azaltmaya cal1s1r. Demokratik ender kendi ba-

sar1s1n1, grup yap1s1ndan gecici olarak ayr1lmas1ndan sonra grubun 

onder olmadan kendi bas1na is gormeye devam etme derecesiyle olcer 

( 94) • 

Demokratik onderligin 8zelliklerini maddeler halinde soyle 

siralayabiliriz (95). 

( ~-1) Soydan, "Klasik ve Psiko-sosyal Yaklas1mlar Acisindan Onder1ik ve Uygul?ma-
. ya Ait. Bir' Brue-kn- a.g:e. 's. 1'15. . . 

(92)_ W.Jack Duncan, Organizatinal Behavior, Boston s.217. 
(93) H.R.Bobbitt, Jr.R.H.Breinholt Robert H.Doktor R.H.and Mc.Naul James P. 

Organizational Behavior:Vnderstanding and Prediction, 2nd Ed., Prentice. 
Hall inc. Englewood Cliffs. New Jersey, 1978, s.258. 

{94) David Krech, R.S.Crutchfield, Sosyal Psikoloji, (Teori ve Sorunlar)Cev.Erdogan 
Gilcbilmez, Dr.Oguz Onaran, SevJ.Uc ~tbaasi, Ankara 1967, s.486. 

(95) D.Krech, R.S. Crutchfield, a.g.e. s.487. 
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, Grubun s iyaset i, onder in grup ii ye 1 er in i te~vik etmesiyle belirlenir. 

, Tartisma done~i, gru~ Uyelerine tiim faaliyetler hakkinda bir 

fikir verir. Teknik bilgi gerekli oldugunda. onder en az iki de

lisik usul ileri sUrer ve secim i§ini Uyelere birakir. 

• Sorumluluk dag1t1m1 ve islerin bolUnme~i gruba b1rak1lm1st1r. 

C5nder cok fazla celi.sma'lii.aklabirlikte bir grup ilyesi olmaya cal1s1r. 

Yine onder:yarg1lama kriterlerini nesnel ve somut bir sekilde bil

oirir. 

- Liberal C5nderin Ozellikleri: Liberal onderler gilcten kac1-

n1rlar. Grubun faaliyetleri ve orgiltlenmesi hakkinda karar vermek 

icin gruba ve iiyelere tam bir ozgilrlilk tanirlar. Yani grup ilyeleri 

kendilerini elitir ve kendi gildillerini harekete gecirirler. Burada 

onderin gHrevi, grubun tiini basarmas1 icin ibtiyac duydulu bilgi 

ve teknolojiyi temin etmektir. Bunu da acikca belirtir. Grup ilyele

rine cok az · ' t "el'kinde bulunur. Bu onder grup ilyelerinin davranisla

r1n1 olumlu veya olumsuz bir delerlendirmesini yapmaz (96). 

Liberal ender kendisini grup ilyelerinden hemen hemen pek 

farkl1 gormek istemez. Bundan dolay1 grup ilyelerine hicbir zaman e

miiler.~vermez. Ancak zorunlu kalirsa verilmesi gereken direktifleri 

grup ilyelerine aktarir. 

Liberal onderlilin ozelliklerini maddeler halinde soyle sira

layabiliriz: 

(96) K. Davis, a.g.e. s.~53. 
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• Onderlerin kararlara kat1lmas1 asgari dilzeydedir. Kararlarin alan-

masinda grup tam bir serbestlik icinderlir. 

• Onder grubun ihtiyac duydugu her tilrlil bilgi ve teknolojiyi grubun 

amac1na~ula§mas1 icin vermeye hazir oldugunu~acik olarak bildirir. 

Grup tart1§malar1na ise katilmaz . 

• Gorev ve sorumlulugun dag1t1m1nda hicbir rolil yoktur. 

• Kendisine milracaat edildiginde, genel bir kural olarak grup faali-

yetlerine mildahalede bulunur. Olumlu veya olumsuz eleetiri yapmak-

2) Mc Gregor'un -Y- Kurami: -Y- kurami, yonetimde insana yo-

nelik ve destekleyici bir kuramdir. Bu kurama gore, ~nsanlar tembel 

ve becer~ksiz degildirler. Eger tembellik ve beceriksizli~e ili§kin 

bir yanlar1 varsa, bu durum, grupla ilgili deneyimlerin bir sonucu 

olarak ortaya c1kmaktad1r (97). 

Madem ki insanlar tembel ve beceriksiz degil. o halde bu 

insanlar1 harekete ge~irmek ~erekir. Baeka bir deyiele, insanlar 

caliemak icin gerekli potansiyele sahiptirler. 1ete onemli olan 

bu potansiyeli ortaya cikaracak bir ortam yaratmaktir. Bu gorev 

de onderlere (ve yonetici1er~) dilemektedir. 

onderlerin ' ve yoneticilerin esas gorevi; orgiltsel amaclar1 

icin insanlar1n cabalar1n1 yonlendirmek, hedeflerine baear1l1 bir ee-

kilde ula§malar1n1 saglamak icin orgiltsel §artlar1 ve metodlar1n1 

dilzenlemek olmal1d1r (98). 

(97) K. Davis, a.g.e.g. s.14. 
(98) A. Korman~ a.g.e. s.153. 
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Bu kurama gore, insanlari harekete gecirmek icin onlari zor-

lamak ve ce za vermek gerekmez. Ba§ka bir ifade ile, insanlari top-

lum yararina harekete gecirmek icin gerekli olan yonetim bicimi de

mokratik yonetim bicimidir. Bu insanlar icin gecerli olan onderlik 

bicimi de demokratik onderlik bicimidir. 

-Y- Kuram1n1n insanlar ve ie hakkindaki varsayimlari §unlar

dir (99); 

- insanlar icin i§, §artlar uygun oldugu mildddetce bir oyun ve din

lenme kadar dogaldir. 

- insanlar belirledikleri amaclar dogrultusunda kendilerini yonete

bilirler ve oz denetim uygulayabilirler. 

- insanlar yap1lar1 geregi tembel degildir. Onlari tembel hale geti

ren orgiltle ilgili tecrilbeleridir. 

- Biltiln insanlar cali§mak icin gerekli olan potansiyele sahiptir. 

Uygun §artlarda sorumluluk almayi ve bunu geli§tirmeyi ogrenirler. 

- Sonuc olarak anderin gorevi, bu insanlara gizil gUclarini (yani 

potansiyellerini) rahatlikla kullanabilecekleri ortamlari yaratmak

tir. Tabii ayni zamanda bu gizil gilcU orgUtUn amaclar1 dogrultueunda 

kul .lanmas1n1 saglamakt1r . 

. 3) Robert Blake ve Jana Mouton'un Ki§ileraras1 ±li§kilere 

Yonelik Hnderlik Modeli: Hnderlik davran1§lar1n1 tan1mlama ile ilgi

li bir cok araetirma yap1lm1et1r. Bu ara§t1rmalar1n sonuclar1na 

(99) Kocel, a.g.e. s.268. 
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gore iki temel finderlik modeli vardir. Birincisi, bireylerin kiei-

ligine onem veren onderlik modeli, ikincisi ise, ki§ilerin yerine 

getirdikleri goreve onem veren ondeflik modelidir. Biz burada yal

niz R.~lake ve J.Mouton'nun kieiler arasi ili§kilere yonelik ender- · 

lik modeli ilzerinde duracagiz. Blake ve Mouton'nun goreve yonelik 

onderlik modelini ise daha sonraki kisimlarda ac1klayacag1z. 

Kieiler arasi iliskilere onem veren onderlik modelinde on-

derler, i§i~ teknik ve yonetsel yonilne degil daha cok grup ilyeleri-

nin duygularina ve memnun olmalarina onem verirler (100). Onder icin 

asil onemli olan, kisiler arasi iliskilerdir. Bu iliskilerin uyumlu 

olumlu ve yapici yonde gelistirilmesini, ender temel amac olarak ka-

bul eder. 

Bu onderlik modeline gore, onderler_ icin birinci planda verim-

lilik degil,kisiler arasi iliskiler : gelmektedir. Yani esas ve tek 

amac verimlilik degildir. Esas amac _ kitilerin mor~lini yilkssltip 

isten doyu_munu saglamaktir. Bunun icin onderler grup iiyelerinin i-

sine karismadan, onlarin ielerini planlamasina, diizenlemesine ve 

degerlendirmesine yardim ederek duygusal de~tek saglarlar. Grup il-

yeleri icin siki denetim yerine genel denetimden yanadirlar (101). 

Bu *odel de insanlarin gereksinmeleri en iyi bir sekilde 

dikkate alinir. Cilnkil .doyurucu iliskiler huzurlu bir orgilt ortamina 

ve is•temposuna yol acar (102). 

(100) Kocel, a.g.e. s.266-267 
(101) ibrahim Ethem Baearan, orgiltsel Davranisin Yonetimi'Sevinc 

Matbaasi, Ankara 1982, ~.77-78. 

(102) K.Davis, a.g.e. s.246. 



- 77 -

Kisaca bu onderlik modelinde onderler icin ki§iler arasi 

ili§kilere onem verme temel amactir. Ki§ilerin yerine getirdikleri 

gorevler ise bu temel amactan sonra gelmektedir. 

4) Liktert'in Sistem 3 ve Sist.em 4 Modeli: Onderlik davra-

n1§lar1n1n anla§1lmas1 ia.e .ilgili olarak geli§tirilen bir modelde 

Likert'iri Sistem 1-2-3-4 modelidir. Biz bu kis1mda sadece Sistem 3 

ve Sistem 4 1 il ele alaca11z. Sistem 1 ve sistem 2'yi ise bireylerin 

yerine getirdikleri goreveonem veren kuramlar kism~nda aciklayaca-

Likert'e g5re bu dort sistem delisik davranis varsay1mlar1n-

dan dogan onderlik tilrlerini yans1t1r. Bir argUt icinde bu varsay1m-

lar bireylerin davran1slar1 ilzerinde farkl1 oranlarda s1n1rlamalara 

yol acarlar (103). 

Sistem 3, kat1l1mc1 onderlik tilrilniln Hzelliklerini igermek-

tedir. Bu sisteme gore kat1l1mc1 onderlilin ozellikleri sunlard1r 

(104)i:: 

Kat1l1mc1 ender, grup ilyelerine kismen gilvenir ama kararlarla il-

gili kontrola sahip olmak ister. 

, Grup ilyeleri kendilerini oldukca ozgilr hissederler. 

, Kat1l.1mc1 ender genellikle grup ilyelerinin f ikirlerini alir ve bu 

fikirleri kullanmaya cal1s1r. 

(103) Richard 1.Drake ve Peter J.Smith, Sanayide Davranis Bilimleri, 
Cev. Kemal Tosun ve digerleri, t.U. isletme Fakilltesi 1§letme 
iktisadi Enstitilsil Yay1n1, istanbul 1978~ s.224. 

(104) Kocel, a.g.e. S.269. 
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Si stem 3 'de grup ilyeleri. ancak .alt diizeyletde bazi ezel teknik ka-

rarlar verebilirler. Grup ilyelerinin sorunlariyla alakadar olma, e-

duller verme ve nadir olarak verilen cezalar aslinda birer gildiileme 

aracidirlar. Grup ilyelerine sorumluluk duygusunu aeilamak icin 

bazi enemli kontrol faaliyetleri, alt kademelere aktar1l1r (105). 

Sistem 4, Demokratik onderlik tilriiniln ezellikierini kapsa- I 

maktad1r. Bu sisteme gore, demokratik enderligin ezellikleri eunlar-

dir (106); 

Demokratik ender, tiim konularda grup iiyelerine tamamen giivenir. 

I Grup iiyeleri kendilerini her konuda tam olarak ezgiir hissederler . 

, Demokratik ender,_her zaman grup iiyelerinin gerilelerini sorar ve 

onlar1n goriielerini alip kullanir. 

Sistem 4!de karar verme planl1 programl1 ve dengeli bir ee-

kilde tittm grupta geni§ olarak dagit1lm1et1r. Grup liyeleri aras1nda 

yiiksek dilzeyde gilvenlik duygusu ve arkadaelik iliekileri vardir. 

Grup ilyeleiine kontr~l faaliyetlerine kat1lmalar1 icin enemli dere-

cede yetki ve sorumluluk verilmietir. Biltiln bunlardan dolayi, grup 

ilyeleri ve ender, amaclar1n1 gercekle§tirmek icin iebirligi yapmak-

tad1r (107). Sistem 4'deki ender tamamen yenetilen bireylerin ara-

s1ndaki ili§kilere_enem veren ve kare1l1kl1 gilvene dayanan demokra-

tik bir yapiya sahiptir. Sisten 3'deki ender ise, grup ilyel~rinin 

(105) Eren, Yenetim Psikolojisi, a.g.e. s.39 

(106) Kocel, a.g.e. s.269 

(107) Eren, Yenetim Psikolojisi, a.g.e. s.39. 
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aras1ndaki ili§kiye onem vermesine ragmen i§lerin yap1lmas1yla ilgi-

li kararlar1 da kontrol alt1nda tutmaya cal1§1r. 

b) Yonetilen Bireylerin Yerine Getirdikleri Goreve Onem 

Veren Kui::amlar. 

1) Lewin, Lippitt ve White' in Otokratik Yonetim Kuram1: 

Lewin, Lippitt ve white'in onderlik davran1§lar1n1 belirlemeye yo-

nelik yapt1klar1 ara§t1rmalar1n sonuclar1na gore, otokratik ender-

ler·in sahip olduklari ozellikler §unlard1r: Dtokratik ender, demokratik 

pndere nazaran daha cok btittincil bir kuvvet kullanir. Grubun siyasetinitek ba§i-
. ,. • • - •.I. • 

na belirler. Yapacagi faaliyetlerden yaln1zca kendisinin haberi vard1r (108). 

Bu ender, yaln1zca emir verir ve bu emirlerin grup iiyele"" 

rince yerine getirilmesini ister. Emirlere gore hareket edenleri o-

dilllendirir, etmeyenleri ise, cezaland1r1r •. Onderin otoritesi sahip 

oldugu gilc ve kuvvete dayan.1r. Verdigi emirler.icin hicbir neden 

giistermez ve kendisine getirilen onerileri de kabul etmez (109). 

Otokra t ik ender., odiil dag1 t im1nda tamamen §abs i davran1r. Se-

bep gostermeden grup ilyelerini el~stirir. Bu tip onder, aktif grup 

kat1l1m1ndan uzak kal1r (110). 

Bu onderlik tipi olumsuz olabilir, ciinkil grup iiyeleri tilm 

olay ve faaliyetlerden habersiz ve onderin otoritesine kare1 bir kor-

(•108) D.Krech, R.S. Crutchfield, a.g.e. s.438 

(109) Ozkalp, a.g.e. s.217. 

(110) H.R.Bobbitt ve digerleri, a.g.e. s.258 
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ku icindediz:. Bazan bu onrderlik tilrilnde Cinder gilciinii gruba odiil 

dag1tmak icin kullan1r. 0 zaman bu onde~ olumlu otokratik on-; 

der olur. Yani yiiksek bir gilce sahip ve tektarafl1 kararlar vere-

bilen otokratik onderler ayn1 zamanda iyilik sever Cinder de olabi-

lirler. Bu otokratik onderler, grup ilyelerinin refahjlve gorevleri-

nin ba§ar1lmas1yla gercekten ilgilenirler. 

Otokratik onderler, tilm yetki ve sorumlulugu kendi ilzerinde 

toplamak isterler. Cilnkil ancak o zaman kendilerini daha rahat ve et-

kili hissederler. Ayrica bu durum onlara daha rahat ve bag1ms1z ha-

reket etme imkan1 saglar. Otokratik;onderlikte astlarla olan dogmatik 

ili§kilerde a§1r1l1k soz konusu oldugu zaman ve gilgilleme yontemleri 

olumsuz oldugu durumlarda onderler grup iiyelerinin nefretine hedef 

olurlar (111). 

Otoriter linderin ozelliklerini k1saca maddeler halinde §oyle 

s1ralayabiliriz (112): 

I Grup tilm siyaseti ve faaliyetleri ender tarafindan belirlenir. 

• Hnder yap1lacak olan §eyleri grup ilyelerine tekrar tekrar dikte 

ettirir. Bu nednele gelecekte yap1lacak faaliyetler konusunda grup 

ilyelerinin hie bir bilgisi olmaz. 

I Grup ilyelerinin ~al1§ma §ekilleri, cal1§ma arkada§lar1 onderce be-

lirlenir. 

• Hnder istedigi zaman grup ilyelerinin cal1§malar1n1 yerip ovebilir. 

(Tabii hicbir neden gostermeksizin) iyr1ca Cinder aktif olarak gru-

ba kat1lmaz. 

(111) K. Davis, a.g.e. s.151. 
(112) D.Krech, R.S. Crutchfield, a.g.e. s.487. 
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2) Mc. Gregor'un -X- Kurami: Mc.Gregor'a g5re, 5nderlerin 

davran1§lar1n1 belirleyen en 5nemli fakt5rlerden birisi, onlarin 

ins an dav.rani§ lari hakkindaki varsay1mlar1d1r. -X- kurami ins an-

larla ilgili geleneksel otokratik varsay1mlard1r. Mc.Gregor'un -K-

kurami 1960'11 yillarda yoneticiler tarafindan cok benimsenmi§tir. 

-X- kurami y5netime otokratik bir yaklaeim anlamina gelmektedir 

(113). 

-X- kuraminin insanalr-ve ie hakkindaki varsay1mlar1 eunlar-

dir (114): 

- ie insanlar~n cogu icin tats1zd1r. Vasat bir insan cal1emaktan 

ho§lanmaz ·ve cok az cali§maya caba g5sterir. 

- insanlar1n colu sorumluluk almak istemezler ve yonetilmeyi arzu 

ede~ler. H1rs sahibi degildirler. 

- insanlar1n colu orgilt sorunlar1n1 cozmekte pek yarat1c1 olamazlar. 

Yani bencildirler. 

- Vasat bir insan deli§ikliklere karei direnir. 

- Vasat bir insan saftir; cok zeki~degildir; demagoglara kolayca i-

nanir. 

Bu kurama g5re, bencil, tembel, sorumluluktan kacan ve emir 

almayi seven insanlarin hem bu olumsuz davran1§lar1n1 dilzeltebile-

eek, hem de onlari 5rgilt ve toplum yararina ilretimde bulunmaya yo-

neltebilecek tek yonetim bicimi, otoriteye dayali bir yonetim bici-

(113) K.Davis, a.g.e. s~3 

(114) Baransel, Caldas Yonetim Dileilncesinin Evrimi, a.g.e. s.196-197. 



- 82 -

midir. Kisaca -X- kuram1na gH~e, en uygun olan Hnderlik bicimi oto-

kratik onderliktir. 

3) R.Blake ve J.Mouton'nun Goreve Yonelik Onderlik Modeli: 

R.Blabve J.MouUon'un onderlik davran1elar1n1 tanimlama ile ilgili 

yapt1klar1n araet1rmalar1n sonuclarina gore, iki temel onderlik mo-

deli vard1r. Bunlardan kieileraaas1 ili§kilere ag1rl1k veren onder-

lik modelini daha once ac1klad1k. Bu kis1mda ise goreve yonelik on-

derlik modelini ac1klayacag1z. 

Goreve yonelik onderlik modeline go~e, onder icin onemli olan 

grup Uyelerinin yerine getirdigi gorevlerdir. Bu nedeale onderin tilm 

dikkati ve ilgisi yerine getirilen gorev fizerindedir. Goreve yonelik 

olan ender daha cok ie ve Uretime onem verir. Buna kare1l1k insana 

fazla onem vermez ancak Uretime olan katk1~1 nisbetinde deger verir 

(115). 

Onderin tek ugrae alan1 mal ve hizmetin ilretimidir, insanlar1 

ise birerilretim arac1 olarak gorilr .. Grup Uyelerinin, ihtiyaclar1n1»be-

lirleme, temin etme, yetiemelerini ve islerini severek yapmalar1n1 

saglama ~nderin (ve yoneticinin) ugrae konusu degildir (116). 

Goreve yHnelik onder, daha cok isin teknik ve yonetsel yonH-

ne ag1rl1k vererek ~ mal ve hizmet Uretmeyi ve art1rmay1 dileilnUr. Tabii 

bunu basarabilmek icin as1r1 bask1, talimat ve s1k1 ~enetimdert yarar-

lanir (117). Bu onderlik modeli daha cok otokratik onderlik ozellik

lerini icermektedir. 

(115) Kocel, a.g.e. s.267. 

(116) Baearan, a.g.e. s.64. 

(117) K1l1nc, "YBneticilik ve Onderlik", a.g.e. s.7. 
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Kisaca bu modelde onderler icin birinci planda grup ilyele-

rinin yerine getirdikleri gorevler gelmektedir. Yani esas amac ve-

rimin artmas1d1r. Cal1§anlar1n be§eri yonleri ise ikinci planda kal-

maktadir. 

4) Likert'in Sistem 1 ve Sistem 2 Modeli: Likert'in sistem3 

ve sistem 4 modelini daha once ac1klam1§t1k. Bu kisimda ise sistem1 

ve sistem 2' yi aciklayacagiz. 

Sistem 1, istismarci otokratik onderlik tilrilniln Hzellikleri-

ni icermektedir. istismarc1 otokratik onderligin ozellikleri §Unlar-

dir (118): 

• Onder izleyicilere pek fazla gilvenmez. 

• Grup ilyeleri gerek ~.ndilerini gerekse yapt1klar1 ieleri ilgil2ndi-

ren konular ilzerinde hie tartiemazlar. 

~nderler i§le ilgili herhangi bir soruuun cozilmil konusunda grup 

Hyelerinin fikirlerini cok az ali~lar. 

Bu modelde onder grup ilyelerine karar verMede cok az imkan 

tanir. onder grup Uyelerine daha cok korku, ceza ve tehditle i§ gor-

dilrilr. Yeri geldiginde verilen odilller ise, grup Uyelerinin fizyolo-

jik ve gilvenlik ihtiyaclar1n1 kar§1lamaktad1r. KLsaca onder ve grup 

ilyeleri arasindaki·ili§kilerin temelinde korku ve baski vardir (119t. 

Sistem 1 modelindeki onder otoriter bir yapiya sahiptir. 

~istem 2 modeli, yardimsever otokratik onderlik tUrUnUn ozel-

liklerini kapsamaktadir. Yardimsever otokratik onderligin ozellikleri 

§unlardir. ( 120): 

(118) Kocel, a.g.e. s.269. 
(119) Eren, Yonetim Psikolojisi, a.g.e. s.38. 
(120) Kocel, a.g.e. s.269. 
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• Hnder ve grup ilyeleri arasinda pozisyonlar1ndan dolayi kare1l1kl1 

bir gilven anlay1§1 vardir. 

• Hnder otoriter oldugu icin, g~up Uyeleri kendilerini fazla serbest 

hisse~mezler • 

• Hnder sorunlar1n cozilmilnde bazan grup ilyelerinin f ikirlerin sorar 

ve onlari alip kullanir. 

Sistem 2'deki ender, grup ilyelerini gildilllerken hem odal ve 

hem de gilclil cezalar verebilmektedir. Onder grup ilyeleri ile ili§ki

de bulunmas1n1 bir liltuf olarak kabul eder. Buna kar§1l1k grup ilye

leri ender ile ili§kilerinde daima temkinli olmay1 kabul etmektedir. 

Bu yard1msever otokratlar baz1 kontrol faaliyetlerini s1n1rl1 da ol

sa alt kademelere aktarabilmektedirler. Ama esas kontrol onderin e

lindedir (121). Bu onderlik modelinde ender hem yard1msever,hem da 

otoriter bir yap1ya sahiptir. 

Bu enderlik bicimlerini . degerlendirdigimizde, sistem 1'deki 

ender, gereve yenelik otoriter bir yap1ya sahiptir. Bicimsel bir yo

netim §eklini tem~il etmektedir. Si~tem 2'deki ender ise, goreve yo

nelik otokratik bir ender olmas1na ragmen yeri geldiginde az da olsa 

grup ilyelerine gereken enemi verebilmektedir. Yani onderin gUdilleme 

bicimi olumlu olabilmektedir. 

2. DAVRANISSAL ONDERLIK KURAMLARININ DE~ERLEND1R1LMES1 

Hnderin davran1§1n1 belirlemek amac1yla yap1lan ara§t1rmala

ra gere iki onderlik t~pi vardir. Bunlardan birincisi "yenetilen bi

reylerin ki§iligine onem veren ender", ikincisi ise "yonetilen birey-

(121) Eren, Yenetim Psikolojisi, a.g.e. s.78. 
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lerin yerine getirdikleri goreve onem veren onder"dir. 

Yonetilen bireylerin kisiligine onemveren onder tipi, de

mokratik onderlik tipine daha cok uygundur. Yerine getirilen goreve 

onem veren onderlik tipi ise saha cok otokratik onderlik tipine uy

gundur. Duruma gore~ bazan ~Breve onem veren (yani ot~kratik) 8nder

lik tipi, insana onem Veren (yani demokratik) onderlik tipinden da

ha ba§ar1l1 olabilir. Hrnelin, cok cabuk karar vermek gerektiginde 

goreve yonelik onderlik daha cok gecerlidir. Davran1§sal 8nderlik 

kuramina gore, demokratik onderlik tipi daha ba§ar1l1 ve gecerlidir. 

Davran1§sal 8nderlik kuramlar1 bircok yonden ele§tirilmi§tir. 

Bir defa bu kuramlarda metod farkl1lig1 vard1r. Yani yapilan her ara§

tirma da fakkl1 metod kullan1lm1§t1r. Yine bu kuramlarda onderin dav

ran1§1n1 degerlendirmek icin farkli kaynaklara milra~at yap1lm1§t1r. 

Ara§t1rmalarda baz1lar1 grup ilyelerine, baz1lar1 da onderlere soru 

yonelterek, onderin davran1§1D1 degerlendirmeye cal1sm1§lard1r. Baz1 

ara§t1rmac1lar da gozlemcilerin gozlem sonuclarindan faydalanm1§lar

d1r. Tabi! boyle farkli metodlarla degerlendirme yap1l1nca, onderin 

gercek davran1§ ve faaliyetlerini belerlemekte zorlaem1et1r. 

Bu 8nderlik kuramlar1 en etkili Bnderlik tipinin hangisi ol

dugunu tam ve kesin olarak belirlememielerdin. Soyle ki, baz1 a~a§

tirmalar insanlar aras1 iliskiye (insana yonelik) onem veren onderli~ 

gin gecerli . ve ba§ar1l1 oldugunu belirtirken, baz1 araet1rmalar da 

insanlar1n yapt1klar1 iee (goreve yonelik) onem veren onderligin ba

jar1l1 oldugunu belirtmi§tir. 
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A~aet1rmalar1n iyn1 killtilrel ortamlarda yap1lmas1 da eleeti-

ri konusu olmuetur. C~nkU araet1rmalar1n bilyilk bir kismi A.B.D.'de 

yap1lm1et1r. Bu nedenle ara§tirma sonuclar1 bu Ulkenin kill~Urel ozel-

liklerini yans1tmaktad1r. ornegin, bu Ulkenin killtilrel ozelliklerine 

gore demokratik onderlik tarzi daha cok baear1l1 sonuclar vermietir. 

Ama bu durum baeka killtilrler icin gecerli olmayabilir. Ornegin, baeka 

bir killtilrel ortamda otokratik onderlik tarz1 daha baear1l1 sonuclar 

verebilir. 

Bu kuramlarla ilgili araet1rmalar1n ayn1 killtilrel ortamda ya-

p1lmas1ndan dolay1 yoneltilen eleetirileri, Lewin ve arkada9lar1 1946 

'da Almanya'da yapt1klar1 araetirmalarla dogrulam1elard1r. Yapilan 

ara9t1rmalar, otokratik onderli~in demokratik onderlikten daha iyi 

Bu eleetirilerle gelietirilen yeni gorileler daha sonralari 

modern onderlik kuramlari basl1g1 ~lt1nd~ irtcelenmeye ba9lanm1st1r. 

3. DAVRANISSAL ONDERliK KURAMININ ATATllRK'llN NiTELIKLERi iLE 

KARSILASTIRILMASI 

a~ Atatilrk'Un Jonettigi Bireylerin Kisiligine. Verdigi Hnemin 

Degerlendirilmesi: 

At~tilrk'iln en Bnemli onderlik ozelliklerinden birisi, yonet-

tigi bireylerin kieiligine onem vermesi ve onlarla iliskilerini hep 

yumueak, sicak ve icten tutmus olmas1d1r. Atatilrk, yonettigi birey-

ler arasindaki iliekilerin uyumlu ve olumlu olmas1n1 her zaman arzu-

(122) Soydan, "Organizasyon Ac1s1ndan Onderlik Teorilerine Bir Bakis" 
a.g.e. s.34. 



- 87 -

lam1et1r. Yonettigi hireylerin kisiligine onem vermesi, O'nun yUk-

sek karakterli ki§ili~inden kaynaklanmaktadir. 

At~tilrk'iin kalbinde, millet aeki, arkadae sevgisi, zor durum-

da olanlara acima hissi, etrafindakilerin s1k1nt1lar1n1 ve hastalik-

lar1n1 kendi hastal1g1 ve kendi s1k1nt1lar1 gibi gorme duygusu hie 

eksik olmazdi.(123). 

Atatilrk'iln bu yonilnii daha iyi anlamak icin, eu olay1 ornek 

verebiliriz: Kurtuluw Savae1n1n ilk y1llar1nda, Meclis~~e yapt1g1 tar-

ti.emalarla Atatilrk 1 iin cani.ni. cok si.kan bir rnebus ;varmie ve bu zat Keci-

oren'de oturuyormu§. Atatilrk, birgiln Kecioren'deki Tarim Okulunu zi-

yarete gitmi§. O'nu goren gene bir subay·" Paeam, Meclis'te size zor-

luk c1karan, o adam Kecioren'de oturuyor. ~ok defa gee vakit eve do-

ti.er, i z in ver-ir sen iz temiz ley ivere 1 im" der. A ta ti.irk, gene suyaba aynen 

11 Sak1n ha! Boyle bir diieilncenin kafalar1n1zdan gecmesini bile 

istemem. Ben kare1tlar1m1 zorla degil, tartiearak, ikna ederek, yola 

getirmek isterim~ (124). 

Atatiirk, yonettigi .bi;-eylerin kieiligine onem verdigini her 

zaman ac1kca belirtirdi. Bu konuda eunlar1 soylemi§tir: 

"insanlari · mesut edecegim diye onlar1 birbirlerine bogazlat-

mak, gayr1 insani ve son derece ilzlicil bir sistemdir. 1nsanlar1 mesut 

·edecek yegane vas1ta, onlari birbirlerine yaklaet1rarak, onlara bir-

·birlerini sevdirere~, kare1l1kl1 maddi ve manevi ihtiyaclar1n1 temi-

ne yarayan hareket ve enerjidir. Cihan Sulhii icinde, beeeriyetin 

(123) Demirkan, a.g.e. s.100. 
(124) Ulug 1gdemir, "Biiyii-k 1nsan ve Bilyiik Dileiiniir Atatiirk", Uluslar

aras1 Askeri Tarih Dergisi, No:50, Ankara 1982, s.83. 
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hakiki saadeti, ancak bu yilksek ideal yolcular1n1n cogalmasi ve 

mu:v.affak olmasiyla miimkiin olacaktir" (125). 

Asl1nda Atatilrk'un insanlarla ilgiii du§unceleri evrenseldir. 

O, yalniz kendi toplumunun insanlarina delil, dilnyadaki tiim insanla-

ra onem veren bir onderdir. Zaten O'nu, tarihteki diger onderlerden 

ayiran ozelliklerden biri de budur. 

Tilrk Tarih Kurumu Fahri Uyesi J.G.Blanco ViLLALTA, Atatilrk 

icin bu konuda sunlari soylilyor: Atatilrk'iln kisilerle olan iliskile-

rinde daima bir yilcelik ve ayni zamanda bir sadelik vard1r. O'nun 

yilreli derin bir insani hisle doludur. Mustafa Kemal'in sadece kendi 

kisisel basar1s1 ve iktidari icin cal1et1R1n1 soyleyenlere hemen su-

nu hatirlatmak gerekir. Mustafa Kemal, Hemokrat bir onderdir (126). 

Atatilrk'e gore, millet mutlu ve huzurlu ise, onu yoneten ender de 

huzuriu ve mutludur. 0 halde amac milletin mutlululunu saglamaktir. 

Gercekten de Atatiirk, bilyilk bir demokrat onderdir. Cilnkil 

hicbir zaman kendisi icin degil, daima milleti icin cal1sm1st1r. 

Atatilrktiln basar1lar1n1n temelinde, yonettigi insanlarin rub-

larinda sakl1 olan duygulari bilmesi yatmaktadir. CUnkil O, yoneteceli 

insanlarin kalplerini kazanmas1n1 ve yeni bir milcadele ruhunun nas1l 

yarat1lacag1n1 cok iyi bilirdi. Atatilrk, yonetecegi insanlarin kalp-

lerini ve gilvenini kazanmayi kendisine gorev saym1st1r. Bu gorev ile 

ilgili §unlari soylemistir: 

(125) Ergun 6zbudun, "Atatilrk ve Devlet Hayati" Atatilrk ilkeleri ve 
ink1lap Tarihi II, Ahmet Mumcu ve dig. icinde Yilksek dRretim 
Kurulu Yay1n1,Ankara 1986, s.53. 

(126) ~.G.Blanco Villalta, 1 ~tatilrk Yaln1z Tilrkiye'ye Degil Btitiln 
insanli~a Aittir", Cev. Ahmet Onur, Uluslararasi Askeri Tarih 
Dergisi, No!50, Ankara 1982, s.88-90. 
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"Simdi bizim yonetecegimiz insanlarin emelleri, fikirleri 

ruhlarinda sakli duygulari nedir? Biz komuta edecegimiz insanlarin 

hangi emellerini kendimize yans1tarak enlarin kalplerini kazanacagiz 

ve onlara gilven kazand1racag1z? ve onlara moral, kuvvet yaratacak 

araclari tayin edecegiz •• Berhalde askerlerimizin ruhunu kazanmak, 

bizim icin bir vazife oldugu gibi onlarda bir ruh, bir emel, bir se-

ciye yaratmakta .• bize dii§iiyor"(127). 

Atatilrk'iin yHnettigi bireylere ve onlarin ki~iligine cok onem 

verdigini §u sozleri ac1kca ispatlamaktad1r: 

"Milletin evlatlari bir s{.iril gibi degil, sanli eerefli insan-

lar olarak §an ve §erefle yoneltilebilirler". 

"Bir oduyu olusturan, genellikle her iki kisi canl1 bir maki-

nenin canl1 organlar1, parcalar1d1r. Bu makineyi i§leten, her organ, 

her parcas1n1 harekete getiren arac, buharla i§leyen bir motor de~il-

dir. 0 hareket ettirici arac, ordu makinesini meydana getiren canli 

organlar1n dimaglarindaki kuvvet ve kanlar1ndaki ruhtur. Bu dimaglar-

da ve bu-kanlarda gerekli olan kuvvet ve h1zl1 akim bulunmazsa makine 

durur ve ba§ka hicbir kuvvet onu i§letemez (128). 

Askeri bir deha olan Atatilrk her zaman subaylarindan, erler-

de mevcut olan insancil ve ulusal duyguyu i§lemelerini !stemistir. 

Bundan dolayi O, k19lay1 yalniz bir sava§ sanat1n1 ogrenme yeri ola-

rak kabul etmemis, ki§ian1n ayni zamanda bir killtiir gelistirme, bir 

sanat edinme yeri olmas1n1 istemistir (129). 

(127) Enver Ziya ·Karal, "Atatiirk'Un Asker kisili~i", ·u1uslararas1 
Askeri Tarih Dergisi,No!50, Ankara 1982, s.1oj. 

(1.28) Karal, a.g.e. s.1·08. 
(129) Karal, a.g.e. s.109. 
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Atatilrk, astlarunin garil§leriri4 ve kararlarina 6nem verirdi. 

O, herke~in onerilerini dinler, dinlediklerinin bir sentezini yapar 

ve sonucta en dogru karari verirdi. Atatilrk, bu konudaki dil§ilncele-

rini §oyie dile getirmi§tir: 

''Yalniz bu nokta ~a bir gerceli aciklamak icin arzedeyim ki, 

benim, ordular1m1z1 yoneltigim hedefler, esasen ordular1m1n her eri-

nin, biltiln subaylar1n1n ve komutanlar1n1n goril§lerinin, vicdanlar1~ 

nin, azimlerinin, illkillerinin yonelmi§ oldulu hedefler idi. Bilincli, 

illkillil, harekatta ba§ar1l1 olan ordular1m1z1, burada tazimle anmay1 

vazife sayar1m" (130). 

Atatilrk'iln sen~ezci bir yetenegi vardir. Bu uedenle y&lniz 

kendi dil§ilndilklerini herkese anlatmak degil, herkesin ne dil§ilndillilnil 

de kendisi anlamak isterdi. Yani Atatilrk, bilmediklerini bilenlerden 

ogrenirdi. Sevdiklerinin ve birlikte bir§eye inand1klar1n1n tenkitle-

rine, it~razlar1na ve tart1§malar1na inanilmaz bir katlan1§1 ye ho§-

gorillillilgil vard1~ Birkac saatlik dag1n1k ve s1cramal1 sohbetlerden 

sonra bir derleme ve toparlama yapar, mant1kl1, acik ve etraflica bir 

aciklama yapard1 (131). 

Atatilrk, hicbir zaman kendini, toplumu olu§turan bireylerden 

ve arkada§larindan ayri tutmam1§t1r. Her f1rsatta onlarla konu§mu§, 

bilgi ve fikir ala§veri§inde bulunmu§tur. Tilm· insanlarin ki§iligine 

sayg1 duyan bir karakteri vardi. Bu nedenle arkada§lar1na daha dog-

rusu biltiln insanlara deger verirdi. Her firsatta da s6zleri ve dav-

(130) Askeri·yenUjle Atatilrk, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik 
Etilt Ba§kanl1g1 Atatilrk Se~isi Yay1n1, Se~i Noi~14, Gata 
Bas1mevi, Ankara 1981, s.133. 

(131) Demirkan, a.g.e. s.131. 
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ran1§1yla buriu ispatlard1. Cumhurba§kan1 secildikten sonra yapt1g1 

konu§ma bu ac1dan cok Bnemlidir. Konu§ma.§Hyle idi: 

"Daima muhterem arkada.§lar1m1n ellerine cok samimi ve s1k1 

bir su~ette yap19arak onlar1n 1ah1slar1ndan kendimi biran bile £ark-

11 gHrmeyerek cal1§acag1m milletin tevecilhilnil daima dayanak noktas1 

kabul ederek hep beraber ileriye gidecegiz" (132). Atatilrk insana ve 

insanl1ga cok Hnem verirdi; bu nedenle millet hayat1 teblikeye gir-

medikce sava§l, tam bir cinayet olarak kabul ederdi. 

Atariik, tilm ya§am1 boyunca askerle, halkla topluca veya tek 

tek konu§mu§tur. Amac1, tdplumu olu§turan bireylerin istek ve ihti-

yaclar1n1 belirlemek ve bunlarin giderilmesini saglamakt1,. 

Toplumu ve onu olu§turan bireylerin destegini almadan hicbir 

faaliyete giri§memi§tir. Her zaman Tiirk Milletinin istek ve arzulari 

dogrultusunda hareket etmi§tir. Tilrk Milletine ters gelen hicbir fa-

aliyette bulunmam11t1r. Balkin gHril§ ve destegini ald1g1n1 §U sHzleri 

ispatlamaktad1r: 

" Ben eimdiye kadar ulus ve illke iyiligine ne gibi atilimlar! 

devrimler yapmi§ isem, hep boyle halkiml_a gHril§erek, onlarin ilgi ve 

sevgilerinden, gHsterdikleri ictenlikten giic ve ilham olarak yaptim" 

( 133) • 

Atatilrk'e gHre yHnetilen insanlar1n genel durumdan haberdar 

olmalar1 son derece Hnemlidir. CBnkil her§ey dogru ve acik sHylendigi 

zaman insanlarin kafas1, o kanuda iyi· i§ler, iyi §eyler yapar; ulu~ 

(132) Gothard Jeschke, "Kemalizmin Temel Dileilnceleri" , Atatilrk Devrimleri 1. 
Milletleraras1 Sempozyumu ~ildi~ileJ;i, Sermet Matbaasi, ist.1975, s.15. 

(133) Hilseyin Cevizoglu, Ataturkcil Dii§iince ve Sonuclar1, Tilrk Kara Kuvvetleri 
Gilclendirme Vakfi Yay1n1, Ankara 1980, s.50. 
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~unun zararina clan §eyleri ise reddeder. Sunun ya ~a. bunun. arka-

sindan gitmez.(134). i1te Atatilrk, bu yonilyle demckratik bir onder 

cldugunu ispatlamaktad1r. 

Atatilrk'iln Tilrk toplumunu olueturan bireylere gilveni scnsuz-

du. Zaten bu giiven sayesinde istiklal Sava§ina ve inkilap hareketle-

rine girmi§tir. Her inkilaptan once uzun uzun d6§6nilrdil. Bunun riede-

ni, "milletin ne diyecegi veya yapacag1 i§in, gercek ve yararli bir 

i§ clup olmayacag1 11 d1r. Yenilik konusundaki dil§ilncelerini defalarca 

mantik silzgecinden gecirir ve zamani gelince hie tereddilt etmeden ye-

nilikleri yapardi. Vatanda§lar1n1 her zaman harekette tutar ve onlar-

la inkilaplar arasinda daima birlik kurardi (135). 

Atatilrk, yonettiRi insanlarin, refah ve mutluluk icinde ca-

l1§malar1n1 isterdi. O'na gore, insanlar mutlu oldugunda, cali~mak 

icin kendilerineedaha cck kuvvet ve kudret bulabilirler. 0 halde ya-

p1lmas1 gereken §ey; toplumu olueturan bireylerin mutlulugunu sagla-

maktir. Atatilrk, hayati boyunca, insanlarin mutlulugunu saglamayi 

bir gorev olarak kabul etmi§tir. 

iyi bir onderin gorevi; insanlari mutlu kilmak ve cnlarin 

cal1~ma §evkini artirmaktu. Bunun yclu ise grup 6yelerinin scrunla-

rina egilmek, crilarin maddi ve manevi ihtiyaclar1n1 temin etmektir. 

iyi ve ba§ar1l1 bir Hnder clan Atatilrk, bu gorevi fazlas1yla yerine 

getirmi§tir. 

(134) Ari inan, Dil§ilnceler.:iyleAtatilrk,':..Tilrk Tarih Kurumu Basimevi, 
Ankara 198~, s.283. 

(135) Perihan Ariburun, "Atatilrk'iin Hikay eleri", Atatiirk D.evrimleri 
1.Milletlerarasi Sempozyumu aild1r1ler1, Sermet Matbaasi, ist. 
1975, s.68. 
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Bir ender olarak Atatilrk, insanlar1 mutlu etmenin yolunu 

biliyordu. O'na gore· insanlar1 mutlu etmek icin, onlari birbitine 

sevdirmek, kar§1l1kl1 maddi ve mane~i ihtiyaclar1n1 te~ine yarayan 

faaliyetlerde bulunmak gerekir (136). 

Atatilrk'iln kad~nlar hakk1nda soylediAi s6zlerden, O'nun in-

sanlara ve onlar1n ki§iligine onem verdigini rahatlikla anlayabili-

yoruz. O'nun·bu konudaki dilsilnceleri §oyle: "Memleketin varl1k sebep-

lerini hazirlayan katl1nlar1m1z olmue ve kad1nlar1m1z olmaktad1r. Kim-

se inkar edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerdemiiletin ha-

yat1 kabiliyetini tutan hep kad1nlar1m1zd1r. Cift silren, tarlay1 e-

ken, ormandan odunu, keresteyi getiren, ilrilnlerini pazara gotilrerek 

paraya ceviren, aile ocaklar1n1n duman1n1 tilttilren biltiln bunlarla be-

raber s1rt1 ile yagmur demeyip k1§ demeyip, s1cak demeyip cephanenin 

milhimat1n1 ta§1yan, hep onlar, hep o ulvi, o fedakar, o ilahi Anadolu 

kad1nlar1 olmuetur. Bundan dolay1, hepimiz bu bilyilk ruhlu ve bilyilk 

duygulu kad1nlar1m1z1 $ilkran ve minnetle ebediyen taziz ve takdis e-

delim" (137). 

Yine AtatUr~, 18 Mart 1923 1 te Tarsus'ta Kurtulu§ Sava§1 gazi

lerinden Kara Adile Cavu§'a hitaben eunlar1 soylemi§tir: "Kahraman 

Tiirk kad1n1, sen yerde siirilnmeye degil, omuzlar Ustilnde goklere yiik-

selmeye lay1ks1n",(138). 

(136) M.Rauf inan, "Egitim ve Hgretimde Kemalizm", Atatilrk Devrimleri 
1.Milletleraras1 Sempozyum Bildirileri, Sermet Matbaas1, 1st. 
1975, s.445. 

(137) Emel Sonmez, "Kadin Rak ve Hiirriyetlerinde Kemalizm~, Atatilrk 
Devrimleri 1.Milletleraras1 Sempozyumu Bildirile~i, Sermet 
Matba.as1, istanbul 1975, s .. 390. 

(138) Bedi N.Sehsuvaroglu, "Atatiirk ilkeleri 1§1g1nda Bugilnkii Tiirkiye 
'de Kad1n Haklari" Atatilrk Devrimleri, 1Milletlerarasi Sempoz
yum Bildirileri, Sermet Matbaas1, 1stanbulr1975, s.421. 
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i§te Atatiirk'.iin Yonetti~i· insanlarin ki§ili~ine onem v.erdi

lini ispatlayan bu s~zlerden ~aha iyi bir§~Y olamaz. 

Yukaridaki aciklamalardan da anla§ilmaktadir ki, Atatilrk, 

tipki bir sosyolog, bir psikolog gibi dii§iinerek ve hareket ederek, 

toplumu ve onu olu§turan bireyleri objektif bir §ekilde degerlendir

mektidir. O'nagore, insan yalniz maddi yonii olan bir varlik degildir. 

insanin bir de manevi yHnii vardir. 0 halde insanlar1 manevi yHnden 

doyuma ula§tirmak gerekir. BHylece insanlar kendiliginden gorevleri

ni yapmaya yonelecektir. 

Atatilrk, insana ~' onun ki§iligine Hnem vererek ba§ariya u

la§ml.§ olan bir Hnderdir. Eger ynlniz gorevi dil§iinilp insanlari ihmal 

etseydi, tarihteki bazi Hnderler gibi ba§ar1l1 olamazd1. Fakat O, 

hem insan1,hem de gorevi bir arada dil§iinmil§ ve insanlari ba§arili 

bir §ekilde gHrev yapmaya sevk etmi§tir. 

Atatilrk, v6nettigi insanlari takdir ve yargilarken tamamen 

.tarafsiz ~e gercekci olarak hareket etmi§tir. Bu Hzelligi ile demok

ratik bir Hnderlik yapasina sahiptir. Ornegin, Atatilrk 30 Agustos 

Zaferi icin T.B.M.M.'deki ilyelerine~ bilgi verirken tamamen tarafsiz 

davranarak, i§in ba§ar1lmas1nda rolil olanlar1 cok acik bir §ekilde 

takdir edip te§ekkilrlerini sonmu§tur. 

Atatilrk, mecl i,s ilyelerinP.. §oyle hi tap etmi§tir: 

"En karanlik ve en bedbaht giinlerimizde Medlisimizin sarp ve 

yalcin bir kaya gibi azim imani talihin bu parlak inki§afina eri§mek 

icin, lazim gelen imkani daima mahfu.ztuttu.Milli meselelerde §a§maz 

bir a~l selimle daima dogruyu ve daima ke§if ve temyiz eden meclisi-
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mizin bu neticelere ermekten dolayi duydugu saadet kad.ar .i.stihkak 

kazanmak ne tasavvui olunabilirl ~illetin mukadderatini dogrudan dog

ruya derhude ederek yeis yerine ilmid, peri§anlik yerine intizam, te

reddilt yerine azim ve imkan koyan ve yokluktan koskoca bir varlik 

cikaran meclisimizin civanmert ve kahraman ordularinin ba§1nda bir

asker sadakat ve itaatiyle emirlerinizi yerine getirmi§ oldugumdan 

dQlay1 bir insan kalbinin nadiren duyabilecegi bir memnuniyet icin

de~im. (§iddetli ve silrekli alk1§lar) Kalbim bu meseretle dolu ola

rak, pek aziz ve muhterem arkada§lar1m1, biltiln dilnyaya kar§l. temsil 

ettikleri hilrriyet ve istiklal zaferinden dolay1 tebrik ediyorum 

(s ii re k 1 i a 1k1 § 1 a r) " ( 1 3 9 ) • 

Atatiirk, her riltbede yonettigi insanlarin ruhlar1na nilfuz et

mesini bilmi§tir~ Ba§ar1 gosterenleri daima en ilstiln §ekilde takdir 

ve taltif etmi§tir. Hem de bunu cok gilzel kelimelerle ifade etroi§tir. 

(Demokratik onderlik ozelligi) ornegin; Birinci inonil~1Zaferinden son

ra ismet Pa§a'ya "Milletin makus talihini yendiniz" §eklindeki sozle

ri soylemes:i. "gibi. 

Atatilrk, her zaferin yalniz milli kuvvetler ile kazan1lacag1-

na inanir, milli kuvvete gilvenirdi. Ba§ka bir deyi§le i§in ba§arilma

sinda gruba olan inanci ve gilveni sonsuzdu (Demok~atik onderlik Hzel-

1 ig i) . 

-·· - ··· · - Atatfrrk' toplum·?:!.cindeki sosya:l .dayan1§ma. ve biitilnt·e~pneyi ·guc

le?dirmeye cal1§m1§, bunun i~in devletin, planlayici, dilzenleyici ve 

emr~dici rolilnii on planda tutmayi d~ima amac edinmi§tir. Toplum ici 

(139) Demirkan, a.g.e. s.96-97. 
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gerilim ve cat1smalar1 azaltmaya &ll1§an bir kisi olarak Atatilrk, 

demokratik bir onderlik yap1s1na sahiptir. 

Atatiirk, hicbir zaman "Ben boyle ist.iyorum, boyle olacak" 

dememistir. O, her zaman "millet bGiyle istiyor, boyle yapacagiz" 

demistir. Ciinkil Atatilrk'iln yapt1g1 tilm yenilik hareketleri T.B.M.M. 

tarafindan kabul edilmistir. Atatilrk, yetki ve sorumlulugu kendi~ 

sinde toplayan bir onder degil, daha ziyade yaymaya cal1§an demok-

ratik bir onderdir. O'na gore "Hakimiyet kayitsiz §artsiz milletin-

dir". 

Atatilrk, diinyaya bir ender olarak gelmi§tir. Cilnkil O, insan

lari idare etme sanat1n1 kitaplardan ogrenmemi§tir. Bu sanatin ge

rektirdigi bilgi ve yetenege dolu§tan sahiptir. Bu nedenle yapt~~1 

tilm yenelikleri, kan dokmeden, baski kurmadan, yakip yikmadan, her 

zaman yasal kurallar cercevesinde; daiam bir devlet adami otorite

ti, bir devlet adami sorumlulugu ile hareket ederek yapm1§t1r (14~~ • 

• 
Atatilrk, yapilacak olan goreve onem vermistir ama hicbir 

zaman insanlarin gorevlerini yerine g~tirmede a§1r1 baski, ayr1nt1l1 

kural ve s1k1 denetime milracaa.t etmemi~tir. O_, insanlar1 hicbir zaman 

bir makina, bir robot gibi _gormemis, onlarin sorunlariyla ilgilenmis, 

dertlerini dinlemi§ ve sorunlar1na cozilm aram1st1r. 

Atatilrk, memleket meselelerinde hicbir zaman taviz vermemi§-

tir. Memleket meseleleri soz konusu oldugu zaman gerektiginde otori-

ter de davran1rd1. Atatilrk, gercekten otoriter bir gilce sahiptir a-

ma bu gilcil zorla ve baskiyla elde etmemi§tir. O, sahip oldµgu bu gil-

cil milletinden alm1st1r. Otoriter bir gilce sahip olmasinda ki§iligi-

(140) Karaosmanoglu, a.g.e. s.74. 
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nin de onemli rolii vard.1r. At.atilr.k, insanl.ar1n ba§ar1l1 olmalar1 

icin hi~bir zaman c~za yonteminden yararlanmam1§t1r. 

Atatilrk'iin bu otoriter yap1s1ndan dolay1, onun cok gijclii 

olduguriu s8yleyenler olmu•tur. Atitilrk'un bunlara cevabi §oyledir: 

"Ben im giic Ui o 1 dugumu soylilyorlar; eve t bu do~rudur. Ben im 

arzu edip de yapamayacag1m hicbir sey yoktur. C'ilnkil ben zoraki ve 

insafs1zca hateke~ etmesini bilmem ... Ben kalbleri k1rarak degil, 

kalbleri kazanarak hilkmetmek isterim'' (141). 

Atatilrk'iln yonettigi insanlar, O'nun otoritesine kar§1 bir 

korku icinde degildirler. Cunkil O'nun otoritesi korkuya, bask1ya da-

yali degildir. Atatilrk, korkuyla bask1yla uzun bir sure insanlar ii-

zerinde hakimiyet kurulamayacag1n1 bilen bir onderdir. O, ki§isel 

istekleri dogrultusunda degil, milletin istekleri dogrultusunda ha-

reket eden otoriter bir onderdir. 

Atatiirk, hicbir zaman silrekli emirler ve bu emirlerin yerine 

getirilmesinde zor kullanan bir onder degildir. Arkadaslar1yla ara-

lar1nda .bir anlasmazlik oldulu zaman, herhangi bir gilc ve yetki kul-

lanmadan bu anla§mazl1g1 tart1§ma yoluyla gidermeye cal1§1rd1. Bu 

konuda kimin hatas1 varsa bizzat ona hatas1n1 tasdik ettirirdi. Ha-

talar1n1 kendilerine tasdik ettiremedigi muhalifleri oldujunda, on-

lari hi~bir zaman maglup kabul etmez. onlarla yeniden tart1§ma orta-

mi arard1. Bu ~uru~ kendi fikirlerini kabul edildigini gorilnceye 

kadar devam ederdi (142). Atatilrk, "Dil ve giines" teorisi konusunda 

bir gece arkadaslar1n1 calismaya davet etmi§. Bu calismada herkesi 

(141) Atatiirk'iin S8ylev ve Demecleii,T.1.T. Enstitilsil Yay1n1, Ankara 
1961, s.100. 

(142) Karaosmanoglu, a.g.e. s.118. 
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inand1rm1§ ama Bikmet Bayur'u inand1ramam1§,. vakit epey gee olunca 

digerleri Atatilrk ile Bikmet Bayur'u ·ba§ba§a. b1rakarak yatmaya git

mi§ler. Ertesi giln uyand1klar1nda Atatlirk ile Hikmet Bayur 1 un hili 

cal1smakta olduklar1n1 gormilsler. Yilzleri kipk1rm1z1 olmus, Atatilrk, 

hili, Hikmet Bayur'u inandirmaya cal1s1yormu§. Bir sure sonra cal1s

malar1 bitmi§ ve Hikmet Bey milsaadelerini alarak cekilmis. Bu sirada 

Salih Bozek, Atatilrk'e soyle demis: "Pasam, nicin bu kadar yoruldu

nuz1 Hikmet Bey yabanc1n1z mi? Size bagl1 bir arkada§1m1z! "Boyle 

olacakt1r" demeniz yeterli degil mi? Sabahlara kadar onu inand1rmak 

icin kendinizi nicin ilzilyorsunuz?" Atattirk, aynen §oyle cevap ver

mistir. »Ha .•.• iite bu cok yanl1s bir dtisilnce. Bilirsiniz ki Hikmet 

Bayur inatc1d1r. Onu inandirmak lazimd1r. 0 bir kere inand1 mi isi 

be n i ms er " (1 4 3 ) • 

Bu olaydan da anlas1l1yor ki Atatilrk, zorla baskiyla fikirle

rini kabul ettiren otokratik bir onderlik yapisana sahip degildir. O 

daha cok ki§isel yap1s1ndan kaynaklanan otoritesini kullanir. Mesela, 

yukar1da anlat1lan olayda~bilyilk ikna gilcilnil kullanarak kare1s1ndakini 

inand1rmist1r. 

Atatilrk, kimlerle hirlikte olduguna, cevrenin ve durumun sart

lar1na gore tutum degistirebilen, farkl1 karar mekanizmalari ve bi~ 

cimleri kullanabil~ri bir onderdir. Atatilrk, demokratik ile otokratik 

Hnderlik mekanizmalarin1 degi§ik sartlarda ve durumlarda kullanmi§tl.r. 

Atatilrk!Un hicbir . zaman basvurmad1g1 ve kabul etmedigi Hnderlik tipi 

ise, Liberal Onderlik"tir. Cilnkil 0 hicbir zaman "biraki.niz yapsin"lar 

(143) Kongat, a.g.e. s.239-240. 
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yonetimini benemsememi§tir.(144). Kisaca belartmek gerekirse Atatiirk, yerine 

gore demokratik ' kat1l1mc1 ve destekleyici onderlik tiplerini, yerine .gore de 

otoriter onderlik tipini benamsemi§tir. Ba§ka bir §ekilde ifade etmek gerekirse, 

Atatiirk, 11b1rak1n1z yapsin" onderlik tarzi haric, onderli_gin diger biitiin tarzla

r1n1 bilyilk bir ba§ariyla kullanmietir. 

b- Atatiirk'iln Bir Onder Olarak Gorev ve Sorumluluklar 

Verdigi Onemin Degerlendirilmesi. 

Atatilrk'iin yapt1g1 ieler bi11· insanin omrilne sigmaz. cok cesit-

li ie ve olaylar iizerinde durmuetur. Atatiirk yapacagi i§leri birden 

hire yapmaz; once o is hakkinda gerekli bilgileri toplar yetkili o-

Ian makam veya kisilerle konu9ur; onlari ikna ettikten sonra, o isin 

uygulanmasina gecerdi. O'nun boyle davranmas1n1n nedeni; gorev ve 

sorumluluklara cok onem vermesidir. ornegin; Harf ink1lab1n1 yapmadan 

cok once bu konuyla ilgili olarak herkesle konu§mU§ ve toplumdaki 

aydin kesimi buna ikna ettikten sonra kendi fikrinin uygulamasina gee· 

mietir. 

Atatiirk, yilklendigi tilm gorev ve sorumluluklari, sahip oldu-

.~u olaganilstii Bnderlik nitelikleri ve davran1§lar1 sayesinde ba§ariyla aamamlam19-

tlr: omegin; sava§ sirasinda sol kaburga kemik ler ind en b ir in in kir ilma-

sina ragmen, ilstlendigi gorevi birakmam19 ve tam bir sorumluluk ice-

Atatilrk, biltiln yapici ve yaratici faaliyetlerinde en bilyilk 

gi.icii "omrilniln sonuna kadar dahi ihmal etmedigi "VAZiFE 11 duygusundan 

almi9tir. Ayrica yaptiklariyla da hicbir zaman ovilnmemistir (145). 

Gorev O'na gore insanin b1rakmayacag1, kendinden bir tutkudur. 

(144) Kongar, a.g.e. s.238. 
(145) Demirkan, a.g.e. s.545. 
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Atatilrk, i§ canl1s1 ve hareketi bir yap1ya sahiptir (.146). 

Atatilrk, al1~an gorevin kutsall1R1na inanan bir onderdi. O 

'na gore, herkes kendisine dil§en gorevi yerine getirmeli ve bundan 

mutluluk duymal1d1r. Mesleli ne olursa olsun, her insan mutlaka fay-

da saRlayacak bir gorevi yerine getirmelidir. 1nsan, vazifesini bil-

yilk bir cesaret, baRl1l1k ve namusluluk duygusu ieinde yaparsa, elind~n 

gelen her§eyi yapml.§ olur. Ba§ka bir deyi§le insan tam bir sorumluluk 

bilinci icinde gorevini yapmal1d1r (147). 

Atatilrk, soo derece derin ve gilclil bir gHrev bilincine sahip 

olan bir onderdir. ·cah~malar1 iein zamanmekan ve imkans1zl1klar engel-

leyici faktorler deRildir. Cilnkil, 0 nerede ve hangi §artlar alt1nda 

olursa olsun, bir gorevle kar§1.~ar§1ya geldiginde, hie zaman kaybet-

meden, gorev neyi gerektiriyorsa onu yapard1. Atatilrk, Cumhurba§kan1 

olduktan sonra bile kirda, piknikte, otomobilde, memleket meseleleri 

ile ilgili evraklar getirildiRinde hemen onlar1 inceler ve imzalard1. 

ERlenirken dahi bir gorev c1kt1 mi, hemen eRlencesini yar1da keser ve 

gorevin gereklerini yerine getirirdi.· Atatilrk hayat1 boyunca verilen 

gorevleri ihmal etmemi§ ve i§ine gee kalmam1§t1r. Gorevlerine oyle 

baRl1yd1 ki, eok acil ve onemli i§ler oldugunda, gecenin hangi saati 

olursa olsun, mutlaka uyand1r1lmas1 gerektiRini yetkililere emretmis-

tir ( 148). 

Atatilrk, r:Urk Mi11etinin bag1ms1zl1R1n1 elde etmesini hem 

kendisi icin, hem de Turk halk1 iein vazgecilmez bir gorev olarak 

(146) Emirkan, e.g.e. s.11. 
(147) Afet inan, Medeni .Bilgiler, T.T.K. Yay1n1, An.kara 1969, s.542. 
(148) Demirkan, a.g.e. s.126-127. 
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kabul etmi§tir. Bu gorevini yerine getirmek icin alilmil bile goze 

alm1§t1r. O'na gore millet icin ilstlenilen gorev sonunda olilm dahi 

_olsa mutlaka yerine _getirilmelidir. Bu nedenle, milletin bagimsiz-

11g1n1 elde etmedeki parolas1 "Ya istiklal Ya Oliim" olmuetur. 

Atatilrk, gorev ve sorumluluklara verdigi onemi, Genclige 

Hitabesi'nde acikca belirtmistir. Genclige Hitabesi~nde soyle demi§-

tir: 

"Ulus yoksulluk ve sikinti icinde engin ve bitkin diismils ola-

bilir. Ey Tilrk geleceginin gencligi! iste bu ortam ve sartlar icinde 

bile odevin, Tilrk bag1ms1zl1R1n1 ve Cumhuriyetini kurtarmaktir"(149). 

Demek ki, Atatiirk'e gore imkanlar vesartlar ne olursa olsun bunlari 

hie dilsilnmeden bagimsizlik icin milcadele gorevinin mutlaka yerine ge-

tirilmesi gerekir. 

O'na gore verilen bi~ gorevin veya emrin basariyla yerine 

getirilmesini saglamak icin, emir veya gorevi bastan gerceklesinceye 

kadar takip etmek gerekir. Bu dilsilncede olan Atatilrk, her zaman cep-

hed"e bu lunmu§ ve yap ilan is ler i b izza t yak indan iz 1 em is ti r. Za ten 

cephe gerisinde bulunmayi hicbir zaman dilsilnmemistir. 

q 
Askeri bir onder olarak Atatilrk, gorev ve sorumluluklar..;;:a.-. 

Bnem verdigini su ~ozlerle ifade et~i§tir. 

"Komu tanl ik vaz if e ve soruml u 1 ugunu y.ilk lenecek kadar omuz la-

rinda ve ozeilikle dimaglarinda gilc bulamayanlarin ac1kl1 sorunlarla 

karsilasmalari kac1n1lmazd1r"(150). 

(149) Mustafa Kemal Atatilrk, Nutuk, C.II s.898. 
(150) Askeri Yonilyle Atatiirk,a.g.e. s.131. 

'I. II. 
Tftkseko~retim X:urulu 

Dok\lmimtasyoD Merkezi 
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AtatBrk'e g8re sorumluluk bir isin. basar1lmas1 icin gerekli 

olan ilk sartt1r. Sorumluluktan yoksun olan bir g8rev anlay1s1, dai-

ma eksik ve sakattir. Atatilrk, giristigi her i1te mutlaka sorumlulut 

gu uzerine alm1st1r. O'na gore, bir iste sorumlululu ilzerine alan 

bir kimse mutlaka basar1l1 olur. Cilnkil bir isin basar1lmas1 icin ge-

rekli olan en onemli sey; sorumluluktur. Sorumluluk duygusuna sahip 

olan bir kimse, aile, toplum ve is hayatinda daima basar1l1 olur. 

Medeniyet dilnyasinda alacag1m1z mevkile ancak bu sorumluluk duygusu 

sayesinde elde edilebilir. A~atilrk, sorumlululun onemini su sekilde 

ifade etmistir: 

"Mesuliyeti ilzerine almak cesaret ve hevesi her iste en cok 

laz1m olan bir haslettir. Bircok insanlar, mesuliyetin baskalarinda 

oldugunu bildikleri zaman, en cesur ve cilretkar olurlar, fakat e-

ger mesuliyet kendilerinde olursa, bu cesaret ve cilretin azald1g1 ve 

cekingen olduklar1 gorillilr. Halbuki mesuliyeti bilerek, hesaplayarak 

ilzerine alan insanlar, kilcilk ve bilyilk ald1klar1 islerde basar1 goste-

rirler. 

Atatilrk, en milskill sartlar icinde mesuliyeti ilzerine ald~-

g1 vakit, daima milletin umumi menfaatine hizmet etmek icin ugrast1-

g1ndan muvaffakiyetli isler g8rmilstilr'' (151). 

Atatilrk'iln bu konudaki ozlil sHzil sndur: Mesuliyet yilkil hersey-

den, Hlilmden de ag1rd1r. 

Atatilrk'il yapt1g1 isler ac1s1ndan degerlendirdigimizde, baska 

bir deyi1le toplumsal islev ac1s1ndan degerlendirdigimizde''gHreve'~H-

(15i) Afet tnan, Atatilrk Hakk1nda Hatira ve Belgeler, a.g.e. s.317-
318. 
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nelik bir onderlik tarz1n1 benimsedilini goriirUz. Ama. O'nun g8reve 

yonelik bir onder .olmas1 demek, yonettili insanlar1 ihmal etmesi an

lam1na gelmez. Yonettili insanlar1n gorevleririi yerine getirmelerin

de hic~ir zaman bask1ya, zora ve c~zaya basvurmam1st1r. O, yonettigi 

insanlar1 her zaman gonilllerini fethederek gorevlerini yapmalar1n1 

saglamis t.1r. 

Sonuc olarak sunu soyleyebilitiz; Atatilrk, gorev ve sorumlu

luklara verdigi onem ac1s1ndan "goreve" yonelik bir onderlik tarz1n1, 

yonettigi bireylerin kisiligine onem vermesiyle de "insana" yonelik 

bir onderlik tarz1n1 benimsemistir. Baska bir deyisle, Atatilrk de 

"goreve" yonelik onderlik ile "insana" yonelik onderlik birliktedir. 

c~ MODERN 5NDER(lK KURAMLARI VE ATATURK 

Modern onderlik kuramlar1, konuyla ilgili olarak yap1lan son 

cal1smalar1 kapsamaktad1r. Bu kuram bilim adamlar1n1n cogu taraf 1ndan 

benimsenmistir. Burada modern kurmalardan Fiedler' in "Durumlara ve 

Ko§ullara ~ore Onderlik Kuram1" ile House' in "Amaclara Yonelik Onder

lik Kurami"nr ac1klamaya call.iacagiz. Daha sonra, Atatilrk'Un zaman 

ve kosullar icinde uygulac4:g1 <.ondcrlik tarzlar1 ile amac ve hedefleri 

gerceklestirmesinde uygulad1g1 onderlik tarzlarl.~l. degerlendirmeye 

cal1sacag1z. 

1. MOD~RN DNDERLiK KURAMLARI 

Onderlik konusunda geli1tirlen onderlik kurami. ve davrani.s

sal kuramlar, evrensel nitelikte onderlik ozelliklerinin b.elirlenme

sinde yetersiz kalm1~lard1r. Bundan dolay1 1950'lerden itibaren bu 

konuda arasti.rma yapanlar dikkatlerini cevresel kosullara ve onderin 
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izleyicilerine cevirmislerdir. 

Bu kurama gore onderlik,' cevresel sartlarin bir cok degis-

keni ile ender arasindaki kars1l1kl1 ili§kilerle aciklanabilir. Bu 

kuram, bir onderin davran1§1n1n, ulasilmak istenen amacin ozellikle-

rine, onderin kisiligine, yapilacak islerin ozelliklerine, grup u-

yelerinin yetenek ve bekleyislerine,. onderin gecmi§ tecrilbelerine v. s. 

bagl1 oldugunu ileri silrer (152). 

Bu kuramin temsilcilerine, gore, onderlik belirli nitelikler 

sonucu ortaya c1kan bir durum olmayip daha c~k cevrenin ve sartlar1n 

bir geregi olarak ortaya cikan bir durumdur. Ba§ka bir deYisle belir-

li niteliklere sahip olan bir kimse baz1 durumlarda ve cevrelerde 

onder olahildigi halde, ~yn1-~ah1s farkli durum ve cevrelerde Hnfle~,~ 

o;J..:giayabilir. Yani farkl1 bir cevrede ayn1 kisi etkili olmayabilir. 

Modern Onderlik Kuramina gore Hnder, isin durumuna gore de-

gisik davran1slarda bulunarak grup ilyelerini gildillemeye cal1s1p on-

larin basar1l1 olmalar1n1 saglar. Bu kuram1n amac1, evrensel bir on-

derlik modeli gelistirmek degildir. Asil amac1, degisik durum ve ko-

sullarda etkili olan degi§kenleri belirleyip bunlarin onderin davra-

n1slar1na olan etkilerini tespit etmektir (153). 

Bu kuramin temel felsefesi §udur: Her zaman ve her yerde ge-

cerli tek ve eniyi bir onderlik tarz1 yoktur. Duruma gore, bazan 

yonetilen bireylerin yerine getirdikleri goreve onem Veren onderlik 

tarz1 ,,:bazan· da bireylerin kisiligine Hnem veren otlderlik tarz1 daha 

etkili olabilir (154). 

(152) Kocel, a.g.e. s.271. 
( 1 5 3 ) Oz k a 1 p·, a • g • e • s • 2 2 9 • 
(154) Gibsen J.M.ivancevich, J.H. Donnely, a.g.e. s.308. 
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a- Fiedler' in Dutumlara ve Kosullara Gare Hnderlik Kuram1 

Fiedler onderlik etkinlilikonusunda bircok . ara§tirma yapmi.3 

ve bu aras tirma la rda, "yap iy i hareke te gee irme" .ve "ins an f ak torl e-

rine ilgi" degi§kenlerini hareket noktasi olarak kabµl etmistir. 

Ama bu iki boyutunda tek basina etkin onderligi belirlemede yeterli 

olmad1g1 varsay1m1n1 da kabul etmistir. Baska bir deyi~le, Fiedler'e 

gore iki cesit onderlik davran1s1 vard1r. Birincisi, 11 insanlar ara-

s1 iliskilere onem veren" onderlik davran1s1, ikincisi ise, "birey-

lerin yerine getirdikleri goreve onem Veren'' onderlik davran1s1d1r 

(BS). 

Bireylerin yerine getirdikleri goreve-onem verBR onderler 

daha cok isin yap1lmas1na onem verirler. Bu onderler, daha ziyade 

grup ilyelerini.·yonlendirirler, isin yap1lmas1 icin kesin emirler 

verirler ve grup ilyelerinin sorunlari.yla ve gereksinmeleriyle cok az 

ilgilenirler. Bu onderleri en cok tatmin eden §ey, islerin cok kisa 

silrede yap1lmas1d1r. Buna kars1l1k y8netilen bireylerin kisiligine 

onem veren onderler ise 1 daha cok bireyler arasi iliskilere onem ve-

rirler. Bu onderler daha cok grup ilyeleri arasindaki uyuma, arkadas-

lik iliskilerine ve destekleyi~i duygular1n geli§tirilmesine aA1rl1k 

verirler. Kisaca belirtmek gerekirse, goreve onem veren onderler otoriter bir 
yapi.ya, iliskilere one~ veren Bnderler ise demokratik bir yap1pa sahiptir. 

Fieder.'.e gore etkin onderlik §U dur111msal faktorler-E; baglidir OS(>) ... 

, onder-.Uye il iski id 

, Gorev Niteligi 
~ nn~erin ~ozisyonundan dogan gilcil 

i~t~ Fiedler bu faktorleri ele almak sur~tiyle goreve yonelik 

ve insana yonelik davran1§1ni belirtmistir. 

(155) "Liderlik Kuraml.arin1n ve,Yon.etici Egitim Progr.amlarinin. Yeni
den Degerlemesi", Karizma Dergisi, Say1:21, OCak 1986, s.23. 

(156) KaDavis, a.g.e. s.157. 
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Fieder'e gBre Bnderlili belirleyen bu Ile deli§kenin ac1kla-

mas1 §oyledir: 

-·-Bnder-Uye ili§kisi: 5nder-ilye ili§kisi ile grup ilyelerinin Bnde-

re kar§1 duyduklar1 gilvenin ve bagl1l1g1n derecesi kastedilmekti-

dir (157). 

Bir kimsenin onderlik yonilnil belirleyen en onemli faktorler 

§unlard1r; grup ilyelerinin ondere gilvenmesi, onderligini kabul et-

meye haz1r olmasive ona sevgi ve sayg1 gostermesidir (158). 

Tabii bu arada grup ilyelerinin onder~ gilvenmesinin yan1nda 

onderin de grup ilyelerine gilvenmesi gerekir. Bu kar§1l1kl1 gilvenin 

sonucunda grup ilyeleriyle 5nder aras1nda s1cak bir ili§ki dogar ve 

bu durum onderlik icin elverisli bir ortam saglar (159). Eger on-

der sevilmeyen ve say1lmayan bir ki§i ise grup ilyeleri ile arasin-

daki ili§kiler zay1f dem~ktir. ~u durum ise onderlik icin olumsuz 

bir ottam yarat1r. 

Sonuc ol~rak §unu soyl~yebiliriz; sevilen, sayilan , gilveni-

len ve gilvenen bir 5nderin grup ilyeleri~harekete gecirmesi ve 

cal1§t1rmas1 icin herhangi bir resmi otoriteye sahip ol-

mas1 gerekmez. 

-·-Yap ilacak Gorevin Ni te 1 ig i: Bu deg i sken, yap 1 lacak 'Dir g5revin ue 

derece yap 1 lan1p yap1lanmadig1n1 ve go rev in. yap i lma s 1 ic in 5nceden. te s

pit edilmis yolve yontemlerin bulunp bulunmad1g1n1 belirtmekle ilgi-

(157) Gibsen-J.M. ivancevich, J.H. Donnely, a.g.e.s.303. 
(158) Toker Dereli, Organizasyonlarda Davranis i.U.iktisat FakUltesi 

iktisat ve iktisat ve fctimayat Entitilsil Yay1n1, 1st. 1976 s.207 

(159) Duncan, a.g.e. s.221. 
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dir {160). 

Yap1lacak gorevin niteligi; yap1lan iein tabiat1 ile ilgili-

dir. ~ger gorev tekrarlamal1 veya en az1ndan i§lemsel anlamda tah-

min edilebilir ise; yap1lanmam1§ goreve oranla kontrol edilmesi 

daha kolayd1r. 

En iyi yap1lanm1s ve tan1mlanm1s gorevlerin yap1lmas1 icin 

ac1k, dogrulanabilir tek bir cozilm yolu olmas1na kar§1l1k, yapilan-

masi belirsiz ve iyi tan1mlanmam1s gorevlerin ise tek; ac1k ve dog-

rulanabilir bir cozilmu yoktur (161). 

Yap1lacak gorevin niteligini; soyle bir ornekle daha iyi i

zah edebiliriz: Tugla oren bir grubun onderi, gorev yap1s1 ac1s1ndan 

bir isletme okulundaki profesore oranla, daha kolay bir goreve sa-

hiptir. Cilnkil profesoriln gorevi ad1m adim bir s1ray1 takip etmezken, 

tuglac1 ustas1n1n ki boyle bir s1ray1 izler (162). 

Yapilacak gorevin niteligini kisaca §oyle aciklayabiliriz: 

Belirsiz ve iyi tan1mlanm1s gorevlerden Hnderin grup ilyelerini etki-

lemesi zor olmaktadir. Cilnkil hem ender, hem de grup ilyeleri gorevin 

ne sekilde yap1Jacag1n1 tam olarak bilememektedirler. Buna kars1l1k 

belerli ve iyitan1mlanm1s .gorevlerde ise, onderin grup ilyelerini et

kilemesi daha kolay olmaktad1r. Cilnkil yapilacak gorevi hem ender, 

hem de ilyeler bilmektedirler. Ya~ilacak olan gorev iyi tan1mlanm1s 

veya tan1mlanmam1§ olabilir. 

(160) Kocel, a.g.e. s.273. 

(161) H.R. Robbitt, ve Digreleri a.g.e. s.264. 

(162) Duncan, a.g.e. s.221. 
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- onderin Pozisyondan Dogan Giicii: Bu de~i§ken, onderin pozisyonu-

nun, grup Uyelerini, emirle~i ~abul etmeye zorlama derecesidir. 

Eger~onder odiillendirme, cezaland1rma, terfi ettirme, i§e son ver-

me konular1nda resmi bir 8rgUtsel mevkide ise Bnemli bir pozisyon 

gUcilne sahiptir. Buna gore bir okulun mildilrU, grup Uyesine gore 

daha cok pozisyon gilcilne sahiptir (1fa3). 

Organizasyondaki bir onderin bu tiir yetkileri fazla veya az 

olabilir. Eger fazla ise onderlik icin olumlu bir ortam var demek-

tir. Eger fazla degilse, onderlik icin olumsuz bir ortam var demek-

tir (164). 5nderin pozisyon gilcil cok veya az olabilir. 

Fiedler'in durumsal teorisinde etkin Hnderlik davran1§1n1n 

tabiat1n1 belirleyen Uc durumsal degigken yanyana getirildiginde 

aeag1daki durum ortaya c1kmaktad1r: 

YAPILACAK GOREVIN -
UYE POZiSYONDAN 
iLiSKiSi 

NiTEL1ca 
DO~AN GUCU 

ONDER ONDERiN . 

•' 

Iyi Iyi tan1mlanm1§ Cok 

iyi Tan 1ml anmam1§ Az 
:::> 

~ tyi tyi tan1mlanm1§ Cok 

P:: 
z ,..::i 
i::c:io tyi Tanimlanmaml.§ Az 

< 
,..::i lKo tu tyi tan1mlanm1§ Cok ~ 
:::> 

Ko til 'fan1mlanmam1§ P:: Az 
:::> 
A N Kotil iyi tan1mlanm1§ Cok :::> 

~I IK.otii .. -·~ . Tanimlanmam1§ Az 

Tabla 1- Onderlik Durumlar1. 

(16S}Duncan, a.g.e. s.221. 
( 164 )Koc e 1 , a • g • e • s . 2 7 4 . 

' UYGUN ONDERLiK 

~~ DAVRANISI 
iS 

1 Goreve yonelik 

2 Goreve yonelik 

3 Goreve yonelik 

4 1ligkilere yonelik 

5 11iekilere yonelik 

6 iligkilere yonelik 

7 Goreve yonelik 

a· Goreve yoneTiR 
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Fiedler'e gare,. bir Hnderin gosterecegi davran1~1n etkinlili 

yukarida. belirtilen durumlara gore farkli olacaktir. Olumlu olarak 

kabul edilen durumlarda gecerli olan onderlik davran1e1 goreve ya-

nelik davran111d1r. Ayn1.s,y, durum olumsuz oldugu zaman da gecer-

lidir. (yani goreve yonelik onderlik davran1§1 geceelidir.) Sadece 

orta basamaklarda, yani durumlar orta olumlu veya-orta olumsuz diye 

s1n1fland1r1lan yerler icin gecerli olan onderlik davran1§1, ki§i-

ler aras1 ili§kilere yonelik olan onderlik davran1§1d1r (165). 

Acaba neden en olumlu ve en olumsuz ortamlarda g~reve yonelik 

onderlik davran1§J. gecerlidir? Fiedler, bu soruya §oyle bir aciklama 

getirmektedir. En olumlu durumlarda grup, yonetilmege haz1rd1r ve 

onderin ne yap1lmas1 gerektigini beklemektedir. En olumsuz durumlar-

da ise, onderin insana yonelik bir davranl§ gostermesi, sonuc olmarna5l 

81na. neden olur. Bunun icin onderin dogrudan i§e agirlik veren bir 

davran1§ gostermesi gerekir. Bu da onun ba§ar1l1 olmas1n1 saglar ( 

(166). 

Onderlik Durumlari tablosunun bir ba§ka· yorumda .§U, §ekilde yapila-

bilir: Fiedler'e gore, belirli §artlarda ve durumlarda, hem goreve 

onem veren otoriter onderler, hem de gorevden ziyade ki§iler aras1 

ili§kilere onem veren (demokratik) onderler ba1ar1l1 olabilir. En 

gecerli olan onderlik davran1s1n1n hangisi oldugu, icindG b~lunan 

d~ruma.baRl1d1r. Bir gorevin yerine g~iirilmesi icin ~ok uygun veya 

uygun olmayan ortamlar olabilir; bu ortamlar icin gecerli . 

olan_onderlik tfiril, otokratik (yani goreve yonelik olan) onderliktir. 

(165) Duncan, a.g.e. s.221. 
(166) Kocel, a.g.e. s.275. 
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Giiclilk derecesi .orta ©lan:•durumcia ise : gecerli clan on.derlik tiirii, 

insanlar aras1· iliekilere onem veren demokratik onderliktir (yani 

insana yonelik onderliktir.) (167). 

Fiedler'in durumsallik teorisi, temelde deneylere, bilgilere, 

ifadelere dayal1d1r. Fiedler, her zaman ve her yerde gecerli clan 

bir onderlik biciminin varl1R1n1 ileri silrmilyor. Onun yerine belirli 

durum ve §artlara gore de~i§en onderlik tarzlarini acikliyor. Fiedler, 

gecmi§ onderlik kuralar1n1n tersine, demokratik yani isgUrene yone-

len onderlik biciminin tilm durum ve kosullar1 icin gecerli olmad1g1-

n1 ispatlam1st1r. Dahada onemlisi Fiedler, en iyi .onderlik tarz1 cla-

rak,gosterilen tek bir yontemin var clmad1R1n1 vurgulam1§t1r. Boyle-

ce durumun degi§kenligi durumsallik teorisinin temelini olusturur 

(168). 

b- House' in Amaclara Yonelik Hnderlik Kuram1 

Hnderlik kuram1 ve araet1rmalar1yla ilgili olarak en son ca-

l1§malardan,birisi House ve Mitehell taraf1ndan yap1lm1et1r. 

House ve Mitehell gore, bu kuram genel bekleyie kuram1n1n bir 

parcas1d1r. Bekleyie kuram1n1n onderlik ac1s1ndan tae1d1~1 anlam 

eudur: Onderi taki~ edenler ender taraf1ndan iki konuda motive edi-

lebilirler (169); 

, Amaclar1 belirleme~e 

, Grup ilyelerinin bu aeaclar1 gercekleetirebilecekleri yollari bul

malarinda. 

(167) Dereli, a.g.e. s.210. 
(168) Duncan, a:g.e. s.222. 
(169) Kocel, a.g.e. s.277. 
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Baska bir sekilde ifade etmek gerekirse onderler yonettikleri ilyelerin 

izledikleri amaclar1 ve bu amaclarin degerleme derecesini etkileye-

bilirler. (17~ 
Yap1lan ara§t1rmalar1n sonuclar1na gore onderin iki onemli i§levi vard1r. 

,Ama.clari acik bir hale sokmak; yani odijllendirilecek davranis bi-

cimi hakkinda izleyenlere bilgi vermek 

,izleyenleri, istenilen davranl.§a varma cabalarinda onlar1 destek-

leyerek hedefe var1lmas1 icin odillleri artirmak. 

Bu kurama gore onderler, izleyicilerin davran1§lar1n1 etkile-

me konusunda cesitli araclara sahiptirler. Bunlardan bir tanesi, iz-

leyicileri odilllendirme gilcildilr. 

Ayr1ca onderler, izleyenleri, egiterek, yonlendirerek ve ama-

ca ula§ma yolundaki engelleri kaldirarak onlari.n daha kisa silrede a-

maclar1na ula§mas1n1da saglarlar. Bu kurama gore, onderler, grup ilye-

lerinin daha iyi ve daha ba§ar1l1 olmalar1na yardi.m ederek yararl1 

olurlar (171). 

House 1 1n amaclara yonelik onderlik kurami, temelde onderin 

davran1slar1n1n, grup ilyelerinin motivasyonu, perf ormans1 ve beklen-

tileri ilzerindeki etkilerini aciklamaya cal1§maktad1r. Bu kurama gore 

ender dort tip onderlik davran1§1ndan birisini ger.cekle§tirebilir 

(172). 

~ Oltoriter 5nderlik: Onder astlar1ndan ne bekledigini bildirir ve 

ozel dan1§manl1k, cal1sma pro~ramlar1 standartlar1. ve kurallar1n1 

saglar. 

(170) Duncan,a.g.e. s.226. 
(171) K.Davis. a.g.e, s.148. 
(172) H.J.Bobbitt ve Digerleri, a.g.e. s.274. 
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_ Destekleyici Onderlik: Onder i§i daha zevkli bir .. hale getirmek ve 

dostluk ili§kilerinde bulunarak, izleyenle~iriin sorunlariyla ilgi

lenir, ihtiyaclar1n1 temin etmeye cal1s1r ve mutlu olmalar1n1 saglar. 

- Kat1l1mc1 Onder: Onder grup iiyelerine i§in yap1lmas1, sorunlarin 

~ozillmesiyle· ilgili teklifleri sunar ve karar vermede onlarinda soz 

sahibi olmas1n1 saglar. Kisaca grup ilyelerine dan1§1r. 

- Basariya Yonelik Onder: Onder, performansda geli§meyi vurgulayan, 

grup ilyelerinin ba§ar1lar1n1 art1ran ve bu konuda beklentilerini des

tekleyen hedefler te§kil eder. 

Bu dort onderlik davranl§1Uil.D uygunlug,u §U durumlsal faktorler ta

raf1ndan etkilenir: 

a) Grup ilyelerinin ilzerindeki zaman ve cevre bask1s1 

b) Grup ilyelerinin ki§isel ozellikleri 

c) Gorevin nitelili 

Ornegin, kendi kararlariyla kendi geleceginin belirlenebile

cegine inananlar, kat1l1mc1' bir onderlik't·ipinden daha cok tatmin o

lurlar. Kisinin geleceginin insan1n kontrolilnden bag1ms1z faktorler 

tarafindan belirlenebilecegine inananlar daha ziyade, 

otoriter bir ondetlik tipinden tatmin olurlar. Bir de ba§armak 

istedikleri isin gerektirdili~iitelikleri kendilerinde olduguna i

nananlar, onderin gosterecegi otoriter ve yol gosterici davran1§1 

daha az benimserler (173) 

(173) Kocel, a.g.e. s.278. 
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House' in ama~lara y8nelik Bnderlik kurami· i~in sonuc olarak 

§unu s8yleyebjli~iz: Bu kuram bir 8nderin yap1y1 harekete ge~irme 

ve insana ilgi boyutlar1n1, grup ilyelerinin i§ten duyduklar1 tat-

mirii art1rmak veya rol b~lir~izligini azaltmak (veya ortadan kal-

dirmak) icin k:ullanabilece~ih'i belirt.moktedir. Diger bir ifadeyle 

bu kuram "yap1ya hareket 'gecirmeyi" rol belirsizligini azaltan, 

"insan faktorU:ne . ilgiyi" ise yap1lan isden duyulan tatmini art1ran 

bir arac olarak kabul etmektedir. Bu kurama gore bir onderin gorevi 

§udur: Yapilacak i§le ilgili durumlar1 ac1kl1ga kavueturma veya de-

gistirme ve boylece grup ilyelerinin isten duyacaklar1 tatmini art1r-

mad 1 r ( 1 7 4) . 

2. MODERN ONDERLiK KURAMLARININ DECERLENDiRiLMESi 

onderlik konusunda modern kuramlar, ozellikler ve davranis-

sal kuramlara g8re daha gecerlidir. Cilnkil modern kuramlar, onder-' 

likte yalniza ozellik ve davran1§lara onem vermiyor, daha cok on-

derlik silrecinin gectigi koeullara onem veriyor. Bu kurama gore 

11 her yerde ve her zaman gecerli tek ve ne iyi bir onderlik tarz1 

yoktµr!' Durum- ve §artlara g.Ore onderlik tarzlar1 belirlenir. Yani 

bazan goreve yonelik Hnderlik tarz1, bazan da yHnetilen bireylerin 

ki§iligine onem veren 8nderlik tarz1 gecerli olabilir. Bu kuram en 

i~i Hndeilik tarz1 veya tilril §~dur diye bir tanimlama yapmamakta-

En iyi onderlik §U durumlara g8re degi§ir (175); 

(174) Dereli, a.g.e. s.212-213. 

(175) "Liderlik"Kuramlar1n1n ....... , a.g.e. s.23. 
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• Hnderin (yHneti~inin) ki§iligine, 

• Grup ilyeleririin ne tip kisiler olduguna ve nas1l ~al1§t1klar1na, 

• Verilen gfin ve saatteki koeullara, 

Modern kuiamlar konusunda iki Hnderlik kuram1n1 inceledik. 

Bunlardan birincisi Fiedler'in "durumsall1k kuram1 11 d1r. Fiedler'in 

5nderlik kuram1, her yerde ve her zaman gecerli tek bir onderlik 

tiiril olmad1g1n1 ispatlayarak gilnilmilz isletmelerine Hnderlik konu

sunda bilyiik yararlar saglam1st1r. Bu nedenle isletmenin genellikle 

durum ve kosullara gore onder secmelerini saglam1st1r. Ama buna 

ragmen Fiedler' in modeline baz1 elestiriler yap1lm1st1r. Ornegin; 

baz1 kisilik karakteristiklerinin kullan1lmas1n1 ve bu karakteris-

tiklere durum aras1nda iliski kurulmas1 gerektigi saylenmistir. 

Ayr1ca bu alanda daha fazla arastirma yapman1n gerekli oldugu say~ 

lenmistir. Fakat sonuc olarak, Fiedler'in bu modeli onderlik konu

sunda bize cok degerli bilgiler kazand1rm1st1r. 

ikincisi ise, House' in "amaclara yHnelik" Hnderlik kuram1d1r. 

Bu kuramda daha cok, Hnderin grup ilyelerini nasil etkiledigi, gore

ve yonelik amaclar1n nas1l alg1land1g1 ve amaca ulasma yollar1n1n 

neler oldulu ilzerinde durulmustur. Bu kurama gore ender, grup ilye

lerini motive ederek onlarin amaclar1na ulasmalar1n1 saglar. 

Bu kuram, oldukca mant1ksal ve baz1 deneysel temellere daya-

l 1· g·er~ekci ·b-ir-kuramdi:c. Awa yapi.lan baz1 aras-urma-la-r bu- kurami.n -- -

orjinal biciminin cok basit oldulunu gostermistir. Ayr1ca arast1r-

malar bu kuramin, is yerlerinde gerekli olan degisk~nleri dikka-

te almad1g1n1 gostermistir. Bu kuram, baz1 insanlar1n gildillenme o

zelliklerine uygundur ama biltiln insanlar icin uygun oldugu soylene-
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mez. tine .onderl.erin .orgiltsel belirsizligi ortadan kald.1r1p ama.cla

ri belirleme giri~imleri ile· is ve gorevlerdek.fuelir~izlikleri az

altma. veya ortadan kaldirmagirisimleri grup ilyelerinden (izl~yici

lerden'). baz1lar1n1 olum.suz y.Onde davranislara yoneltebilir (176). 

Ayrica amaclara yonelik onderlik kuram1n1n gecerliligini 

saglayacak kadar arastirma yap1lmam1st1r. Bu aci~an da elestiri al

m1~ t ir. 

Fakat bu ele9tirilere ragmen House'in bu kurami onderlik ku-

ramlaYi' konu~una bilyilk katk1lar1 olmustur. 

Sonuc olarak nodern kuramlar icin eunu soyleyebiliriz: Gele

cekte yap1lacak onderlik arast1rmalar1 icin gerekli ve .onemli bil

giler sallam1slard1r. 

3.MODERN ONDERLiK KURAMLARININ ATATURK'tiN NiTELiKLERi iLE 

KARSILASTIRILMASI 

Bu k1s1mda Atatilrk'Un zaman ve kosullar icinde uygulad1g1 on

derlik tarzlari ile am~c ve hedeflerini gerceklestirirken uygulad1-

g1 8nderlik .tarzlar1n1n degerlendirilmesi yap1lacakt1r. 

a- Atatilrk'Un Zaman ve Kosullar icinde Uygulad1g1 Onderlik 

Tarzlarinin Degerlendirilmesi 

· ·At a.turk-~ o·r du k omu tan 1i:k1 at i; ·tst ikra-i·-·sav a.§ in 1n-·ir k Yi I I~i"r 1 ii.;.;: 

daki Kongre baskanl1klar1, Tilrkiye Bilyilk Millet Meclisi Baskanl1g1, 

Baskomutanl1k ve Cumhurbaskanl1g1 gibi cesitli resini onderlik g8rev

lerinde bulunmu§tur. Bu gBrevlerin yiiriltillmesi s1ras1nda cevresi ile 

(176) Eren, Yonetim Psikolojisi, a.g.e. s.382. 
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olan ili§kileri, farkli zaman ve ko§ullarda delisik nitelikler ta-

§ 1r. Ba ska· b ir dey is le, Ata tilrk, ama.c ve he def ler in i ger.cek 1 est ir-

mek i.cin toplumuri siyasal ve killtilrel yap1s1ndan dolayi farkli dav-

ranmak zorunda kalm1st1r. ,(Yani zaman ve sartlar icinde cevresiyle 

olan iliskileri de~isiklikler arzetmistir.) 

Atatilrk'iln zaman ve kosullar icinde uygulad1l1 onderlik tarz-

lar1n1 askerlik, istiklal Savas1 ve Cumhuriyetin ilanindan sonraki 

donemler icerisinde ele alip inceleyecegiz. 

1). Askerlik Donemi: Atatilrk, biltiln onderlik niteliklerine 

sahip olmasina ralmen O, herseyden once bir askerdi. Atatilrk'iln, 

devlet kuruculugunun, kahramanl1l1n1n, milliyetciliginin ve dahili-

ginin temelinde askeri kisiligi yatmaktadir. Yani biltiln kudretini, 

ana cevher olan askeri kisiliginden alm1st1r (177). Atatilrk, sahip 

oldulu derin muhakeme, isabetli gorils ve cesaretli karar verme gibi 

onderlik niteliklerini askerlik mesleginin sayesinde gelistirmistir 

( 178) • 

Atatilrk, askerlik meslelinden yetismis ve askeri dehas1n1 

ispatlamis olan bilyilk bir komutandir. O, askeri dehas1n1 once Canak-

kale'de gostererek ulusal bir iln kazanmis ve daha sonra silrdilrdillil 

basarilarla bu ilnilnil peki~tirmistir. Atatilrk, biltiln olumsuz sartla-

ra ve kit imkanlara ragmen milletini mutlak zafere ulast1rm1s~ve 

bu sayede de askeri dehas1n1 biltiln dilnyaya kabul ettirmistir (179) 

(177) Karaosmanoglu, a~g.e. s.103. 

(178) Karaosmanollu, a.g.e. s.109. 

(179) Enginsoy, "Asker ve Devlet Adami Atatiirk", a.g.e. s.4. 
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Atatilr~, bir aske~i d~ha olarak bir &~k ilstiln nitelikle~e sahipti. 

0 1 nun sahip oldugu Bnderlik ~itelikle~i hakkinda ~ilah arkad1§1 

i sme t inonil sutilar 1 soylemi.s ti r: 

"Atatiirk gercekten .iistiln niteliklere sahipti. Karar sahibi-

dir. kararlar1 ac1kt1r ve b.ir defa karar verdikten sonra onu uygu-

latmak icin kisilili cok etkileyi~idir. Hrnelin, komutanl1kta, bu 

niteligi 8zellikle dikkati ceker. Muharebe meydan1nda yilriltmek is-

tedigi muharebe §eklini, tertipleri, en uzak yerde bulunan askere 

kadar duyurur; onun ilzerinde kendi iradesini ve azmini mutlaka si-

rayet ettirirdi. Bu, bir komutan icin en bilyilk niteliklerden biri-

dir. Askerlik vas1flar1 hakikaten yilksektir. Her millete, her de-

virde yilksek vas1fta komutan say1l1r" (180). 

Askeri bir deha olan Atatilrk, meslegi geregi bir sava§ ada-

m1d1r. Bir savas adam1 olarak da ~stiln niteliklere ve yeteneklere 

sahiptir. Bu nitelik ve yeteneklere sahip oldugunu, farkl1 dil§lnan~ 

lara kars1 8artlar ve durumlar uygun olmamas1na ragmen i~patlam1§-

tir. Atatilrk, bir savas adam1 olmas1na ragmen, savas1 zorunlu ol-

madikca istememi§tir. 

Atatilrk'iln askeri dehas1 tanakkale'de dayan1lmaz bir sald1r1 

ruhunun §ahlan1s1 ile belirmis, col harekat1nda ve Mus cepnesinde, 
I 

sald1r1 ve cekilme manevralar1 ile harp tarihi icin inan1lmas1 gilc 

ornekler vermistir (181). 

( 180) 
(181) 

;Eiiginsoy, _a. g_. e_. s. 6 ._ 
Fethi Unsel, "Bliyilk Karar.lar Almada Liderlik. ve Atatilrk", 
D~gumunun Yilzilncil Y1l1nda Atatilrk, Tilrkiye Muharipler Dernegi 
Yay1n1, Ankara 1981, s.62. 
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2) istiklal Savas1 DHnemi: Atatilrk'iln askeri bir Bnder ola-

rak dehas1n1n zirveye ulaet1l1 d8nem !stiklal Sava§l. dBnemidir • 

. Atatilrk, Osman11· Hilkilmetinin cok ag1r eartlar1 olan bir an-

la~mayi imzalamas1ndan sonra bu durumu kabullenmeyip hemen dilsmana 

kar§i gelerek kuttulus carelerini aramaya ba§lam1st1r. Cilnkil O'na 

gHre~ dilsman1n her istedilirii kabul edersek, dUsman1n isteklerinin 

ard1 arkasi kesilmez. Atatilrk, bHyle davranmakla herseyi kabullen-

meyen bir onder oldugunu ispatlam1st1r. 

Atatilrk, kendi kuvvetiile dilsman1n bu isteklerine kars1 ko-

yacag1n1 istanbul hilkilmetine bildirdi. iste bu bildiri istiklil Sa-

vas1n1 baslatan milli ruhun ilk belirtisi olmustur. 

Atatilrk, 3'ncil Ordu Miltetisi olarak Anadolu ~opraklarina ayak 

bast1l1 zaman dilsilncelerini gergeklestirmek icin, zaman, mekan ve 

sartlar uygun degildi. Atatilrk'iln istiklal Savasinda uygulad1g1, Hn-

derlik tarz1n1 daha iyi anlamsk icin, istiklal Savasi Hncesi durum 

ve sartlar1 aciklamak gerekir. 

~illi kurtulus hareketine baslarken, yorgun ve yeni~ . bir 

durumdaydik, ayrica bizi destekleyen bir illke de yoktu. Ordumuz dil-

zenli delildi ve cephane yetersizdi. tllke icinde ise soyguncu cete-

-. 
ler colalm1s ve halka ~arar vermekte idi. Kurtulus icin halk ikiye 

ayr1lm1s, bir .k1sm1 tamamen padi§aha bagli., _d.j,ler bir k1~m1 ise, ,: ;' 

gilclil bir illkenin egemenlilini kabul etme dilsilncesindeydi. Kisaca 

belirtmek gerekirse durum ve sartlar hie de iyi degildi. 

Peki biltiln bu olumsuzluklar icinde Atatilrk, amaclar1n1 ger-

ceklestirip hedefine ulasmak· icin acaba neye gilveriiyordu7 O, Hnce 
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Tiirk Mill.etinin iistiin milcadele g.ilciine. son.ra .da sars.i1maz· .irade ve 

azmine gilveniyordu. 

Atatilrk, istiklal Savasina ba~larken, askerlik meslelinden 

dolay1 Bahip oldugu resmi oto~iteye gilvenmemi§tir. Cilnkii O, daha 

Kurtulus Bavas1n1n baslang1c1nda aske~lik g5revinden istifa' et

mi~tir. B5ylece resmi oto~itesi ortadan kalkm1st1r. Atatiirk'iin o

toritesi, sahip oldulu Hnederlik niteliklerinden, zaman ve kosul

lar icinde dogru ve dUrilst davranmasindan kaynaklaniyordu. Kisaca 

kisisel yap1s1ndan kaynaklaniyordu. 

Atatilrk'iln,amac1, Tilrk toplumunun bag1ms1zl1l1n1 kazanma

s1yd1. Bu nedenle istiklal Savasindaki g5revi, yurdu dilsmandan te

mizlemekti. Atatiirk, amacina ulasmak icin, yeri, zamani va sartla

ri cok iyi secen ve bundan faydalanmas1n1 bilen~ ayrica elindeki 

kuvveti ustalikla kullanabilen olaganUstil bir askeri Bnderdir. Bu

na Hrnek olarak, Sakarya Meydan Muharebesini verebiliriz. Atatilrk, 

Sakarya Meydan Muharebesinde orduyu yiiz kilometre geriye cekerek, 

ordu icin uygun olmayan zaman ve kosullar1 uygun hale getirerek 

savasi kazanm18t1r. (182). Atatiirk, yilz.kilometrelik bir alan1 dils

mana birakarak geri cekilme emrini verdiginde cok bilyilk tenkidlere 

u1ram1st1r. Ama biltiln bunlara ralmen verdiRi karardan vazgecmemis

tir. Burada otokratik bir 5nderlik tarz1n1 uygulad1l1n1 g5rilyoruz. 

Atatilrk, hareketlerini h~cbir zaman •ansa ve te•adilfe b1rakmam1~ 

bir Basku~andan ve 8nderdir. Atatilrk, Sakarya Meydan Muharebesinde, 

kur tu lmamiz in:'. tek arac1n1n Or du oldugunu bi ldig inden, orduyu, imha-

(182) Belen, a.g.e. s.21. 
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dan k6ru~ak i~in tilm olumsui 1artlar1 (ornegin: Muhtemel ~il5man 

ku•atma hareketlerini) dikkatlice gozden gecirdikten sonra ordu-

yu Bakarya gerisinde tertiple~i~tir. 

Atatilrk, en gilc ve tehlikeli durumlar1n ve sartlar1n adam1 

idi, is ne kadar ag1r olursa olsun, o oranda iradesi, tehlikenin 

bilyilklilgil ne kadar artarsa artsin, o eranda da curet ve cesareti 

artan bir onderdi (183). 

3) Cumhuriyetin ilanindan Sonraki Donem: Atatilrk, istikli 

Sava§1n1n kazan1lmas1ndan sonra, Yeni Tilrkiye Devleti'nin Cumhur-

baskan1 olmu§tur. Bu yil~e gorev ile de devlet adaml1g1 donemi ha§-

lam1§t1r. Asl1nda bu gorevden onceki §artlar O'nun bir devlet ada-

·mi olarak yeti§mesini saglam1st1r. Demek ki, 0 1 nun devlet adaml1g1 

Cumhurba§kanli~indan onceki deverlere kadar uzanmaktad1r. Atatilrk, 

Cumhuriye ·tin ilan1ndan sanraki donemde, Tilrk halk1n1n refah ve mut

lulugunun saglayacak reform hareketlerine giri§mi§ ve verdigi direk

tiflerle de yonlendirici bir onderlik tarz1n1 benimsemi§tir. Atatilrk, 

bu donemde genel olarak hedefler gHstermi§ ve ama~lar belirlemi§tir. 

Bu genel hedeflerin ger;ekle§tirilmesini ve sorunlar1n a~r1nt1lar1n1 

ise arkada§lar1na b1rakm1~t1r. Atatilrk'iln boyle davranmas1ink1lap 

hareketlerinin ortaya at1l1p,- gerc;ekle§mesinde <;Ok etkili olmu9tur 

(184). 

·-{ 18 3) ·Be 1-e n , :a • g • e . s • 2 7 . 
·.084) M ff ,.uz~, ~r gr7_n?il~ 1_Cok Yonlil Lider At:atilrk, G_enel~urmay .s\skeri 

Tarih ve Stratejik Etilt Ba9kanl1g1 Yay1n1; Ankara 1986, s.224. 
l'. ; 'i 
. la.··' ,. ... -
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Cumhuriyetin ilan1ndan sonra Atatilrk'iln uygulad1g1 onderlik 

tarzina gec;meden once, memleketin nasil bir durumda oldugunu ac;1k-

lamada bilyilk yarar vard1r. 

Tilrk Milleti; dar ve kisa goril§lil yoneticiler tarafindan Bi-

rinci Dilnya Sava11na silrilklenmi§, buradan peri1an bir §ekilde c;1km1§ 

ve daha sonra yurdunu i1gal eden dil§manlardan kurtulmak ic;in, Ulu 

Onder Atatilrk 'iln idaresinde bir olilm kalim sava11na giri§mi§ ve so-

da binlerce aydLn Tilrk 1ehit olmu1tur. Yendi~i dil1man ise Tilrk top-

raklar1n1 terk ederken her taraf1 y1k1p yakmi§ ve her§eyi talan 

etmi§tir. Sonuc;ta; Vat an in her taraf1 harabeye donmil§, insanlar1n cogu 

ac; ve acikta. kalm11t1r. 

Milli milcadele s1ras1nda biltiln imkanlar ve kaynaklar zorla-

narak elde edilen gelir (Taarruz ic;in) ordunun ihtiyac;lar1n1n temi-

ni ic;in harcand1g1ndan devletin hazinesinde de hie; para kalmami§t1. 

¥.alkin tanm,~ina yakini ise cahildi, yani . okuma yazma bi,lmiyord?· Ayrica 

balk, birsiirU bat1l inan1§lan.n ye gerici fiki.rle:r-in etkisi alt1nda bulunuyor:du. 

~Util~ bunlar1n .yaninda halk hi~bir §:Y dil§ilnmeden .korilkorilne tarikatlara, tekke 

ve zaviye!ere bagl1yd1. 

Diger taraftan gene;, dinamik ve aydin ki§iler ise yok dene-

eek kadar azd1. Qilnkil bilyilk c;ogunlugu 9anakkale ve Kurtulu§ Sava§-

larinda topraga verilmi§ti. 

Kisaca memleket, ekonom~k, sosyal ve siyasal ac;idan bir c;o-

kilntil ic;indeydi. 

Acaba biltiln bu imkans1zl1klar kar11s1nda ne yapmak gerekir-

di? 11leri oluruna mi b1rakmak gerekirdi? Tabii ki hay1r.· Eger i1-



- 122 -

ler oluruna birakilacak olsaydi, o zaman Milli Kurtulu§ hareka

t1n1n hi~ bir anlami kalmazdi. 

AtatUrk Kurtulu§ Sava§1n1 bUyilk bir zaferle kazandiktan son

ra i§leri oluruna birakmad1. Ba§ka bir de~i§le Atatilrk, bu durumda 

liberal onderlik tarz1n1 benimsememi§tir. Aksine zaferden sonraki 

i§lerin daha onemli oldu~unu belirtmi§ ve bunun i~in ekonomik. sos

yal va askeri durumumuzu_c.a~in. gerekle:rine uygun olan bir hizla 

dilzenlenmesi gerektigini a~1klam1§tir. Diger bir ifade ile, bagim

siz Tilrk devletini en saglam ve en modern temeller ilzerine kurmak 

gerektigini belirtmi§tir. 

Atatilrk bu donemdeki temel amaci; devlet kurum ve kurulu§la

r1n1n ~agda§ dil§ilnce ve ger~eklere uygun olarak kurulmas1n1 sagla

maktir. Zaten Atatilrk'iln bu donemdeki en bilyilk ozelligi yeni miles

seseler kurmaya ~ali§mas1d1r. 

Amerikal1 Siyasal bilimci Dankwart RUSTOW'a gore, Atatilrk'il 

tarihteki diger onderlerden ay1ran O'nun en onemli ozelligi, "Te§

kilatlanma konusundaki daha bilyilk ve daha yogun ~abas1d1r. Yine 

RUSTOW, "Kurum kurucusu olarak Atatilrk (Atatilrk as in institution 

buildir)" adl1 makalesinde O'nun hakk1nda §Unlari yazm1§t1r: 

"Her§eyden once Atatiirk, in§a edilen, bu gilniln ihtiya~la

rina etkin bi~imde cevap veren ve belirsiz bir gelece~in tehditle

rine kar§l, da halk1n1 koruyan bir dizi kurum yaratmi§tir" (185). 

( 1 8 5 ) oz b u dun , " At ·at il r k v e Dev 1 e t Hay at l 11 
, a • g • e • s . 8 3 . 
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Siyasal alanda ~agda§la§man1n en onemli problemi, bir toplumun 

s1k1 s1k1ya bagl1 oldulu geleneksel bir sistemden, yenile§meyi, 

ilerlemeyi hedef alan bir sisteme ge~i§ donemidir (186). Atatilrk, 

siyasi bir ender olarak boyle bir problemin fark1ndayd1. Buna ra~-

men toplumun bilnyesine uymayan ve ilerlemeye engel te~kil eden 

siyasi kurumlar1 kald1r1p yerlerine yenilerini getirme konusunda 

son derece kararl1 ve azimliydi • 

.... 1 § t e At at ii r k .!. b u k a r a r 11 1 i k v e a z i m 1 e , b i r t a r a f tan t am 

yetki ve sorumluluk esaslar1na dayal1 milkemmel bir idare sistemi-

ni kurmaya ~al1§1rken; diger yandan toplumun biltiln hayat1n1 kap

sayacak §ekilde sosyal ve kiiltiirel alanda ~agda§la§ma hareketle-

rine ge9mi§tir. Bu tarihi ve kutsal gorevi, §ahsen ilzerine alarak 

Atatilrk'iln Cumhuriyetin ilann1dan sonra yapt1g1 yenilikleri 

burada uzun uzun anlat1rsak konumuzun s1n1rlar1n1n ~ok d1§1na 

~1km1§ oluruz. Bunun i~in bu kis1mda yapt1l1 yeniliklerin bir Bze

tini vermeye ~al1§acag1z. 

•tatilrk'iin yapt1g1 yenilik faaliyetlerini §Hyle s1ralamak 

milmkilndur (188): 

- •<!Jin ve devlet _i§lerini birbirinden ay1rma ve Laiklik ilkesini 

kabul et•e; (1 Mart . 1924 Halifeligin kald1r1lmas1 ve 10 Nisan 

.1928 . L~iifik ilke~inin . kabulu) 

(186) C.E.Black, Calda!Lg·§manin 1tici Gil!leri,Cev. Fatih Giimil§, 
Dolu§ Matbaac1l1, Ankara 1986~ s. 3. 

(187) Hasan R1za Soyakf Aiatilrk'ten-Hat1ralar,Yap1 ve Kredi Banka-
si A.~. Yay1n1, stanbul 1973,' s.·25·7. · 

(188) Soyak, a.g. e~ s.257-258. 
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• K1l1k ve kiyafet kanunu. (25 Kasi.m 1925'de §apkanin kabul edilmesi 

ve 30 Kas1m 1925'te Tekke ve Zeviyelerle tilrbe ve yat1rlar1n kapa

ti.lmasi.). 

1Gercekte ak1l ve mantigi. /$1.dugu kadal;' islam din in in es as lar1na da uyma-

y an bat1l inan1§lar1, degi§ik yollarla yap1lacak uyarmalarla, vic

dan ve zihinlerden sokilp atarak akl1n ve milsbet ilimlerin egemen

ligini saglamak, 

, Cehalet ve taassuba destek olan biltiln orta~ag kurumlar1n1 yenile

mek (Egitim, hukuk, killtilr ve ekonomi alan1nda yap1lan yenilikler); 

Ozet olarak; goril§, dil§ilnil~, anlay1§ ve inan1§lar1m1zda, hatta 

k1l1k ve k1yafetimizde Bat1n1n yeniliklerine dogru derin ve kesin 

degi§ikliklerin yap1lmas1na yol a~mak. 

Atatilrk'e gore bu yenilikler ger~ekle§tigi takdirde, halkin 

ruhunda mevcut olan yenilik yetenegi k1sa bir silrede, ate§li bir 

arzu gibi- biltiin benligini saracakt1r. Boylece Tiirk Milleti yeni bir 

dil§ilnce ve anlayl§ i~inde ~ag1n-en ileri medeniyet seviyesine yilk

selmenin, zengin olman1n, memleketi imar etmehin· · ve yilksek refiha 

kavu§mas1n1n yol ve imkanlar1n1 rahatl1kla bulacaktir (189). 

Atatilrk'iln yaptig1 yenilikler arasinda en onemli yeri eko

nomik alanda yapilan yenilikler almaktadir. Cilnkil O'na gore, top

lumun mutlulugu, giivenligi, devaml1ligi ve i§. ba§arma giicil i~in 

ekonomik faktor vazge~ilmez bir ara~ ve ama~t1r. Bu nedenle Atatilrk, 

toplumu olu§turan bireylerin daha iyi i§ ~1kar1p, daha yararl1 ol

malari i~in mutlaka ekonomik yonden gil~lil olmalari gerektigini sa

vunmu§tur. O'na gore ekonomi' §U demektir: 

(189) Soyak, a.g.e. s.258. 
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'~konomi her§ey demektir. Ya§amak ic;in, mutlu olmak ic;in, 

insanligin varl1g1 ic;in ne gerekli ise bepsi demektir" (190). 

Atatilrk barl§ taraftari olan bir onderdir. Bu nedenle Cum

huriyetin ilann1dan sonraki c;al1§malar1n1 bu dil§ilnce dogrultusunda 

silrdilrmii§tiir. O, her zaman "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" parolas1 · 

ile hareket etmi§tir. 

Buraya kadar yapt1g1m1z ac;1klamalardan anla§1lmaktad1r ki, 

Atatilrk, zaman ve ko§ullar ic;inde hemen hemen biltiln onderlik tarz

lar1n1 uygulam1§t1r. Tabii 11 b1rak1n1z yaps1nlar, onderlik tarz1 

haric;. 

Ataturk, amac; ve hedeflerine ula§ma yolunda, bazan otokra

tik, bazan demokratik onderlik tarzlar1n1 benimsemi§tir. Atatilrk, 

c;ok acil ve onemli durumlarda, amac1n gerc;eklegmesi ic;in otokratik 

onderlik tarz1n1 benimsemi§tir. ~ilnkil, otokratik onderlik tarz1, 

demokratik onderlik tarz1na nazaran daha k1sa silrede karar almay1 

saglamaktadir. Atatilrk, ,1stiklal Sava§l s1ras1nda Ba§komutanlik 

yetki yasas1 Meclitse uzat1lmad1g1 zaman son derece otakratik bir 

§ekilde davranm1§t1r. Nedeni ise zaman ve kogullarin uzun uzun bir 

tarti§maya imkan tan1mamas1d1r. Asl1nda burada herhangi bir ki§iye 

kar§l. otokratik bir §ekilde davranmam1§t1r. Kebdi ki§isel amac1 

ic;in de boyle davranmam1~t1r. Ba§komutanl1k yetkisinin uzat1lma-

s1n1 istemesinin nedeni~ milli bir amac; olan toplumun bag1ms1zl1g1-

D' kaz~nmas1dLr. Atatilrki Ba§komutanl1k yetki~ 

zat1lmad1g1 zaman aynen §Dyle konu§mu§tur: 

yasas1 Mecliste u-

(190) Atdtilrk Soyl~v ve Deme5leri, C~II, T.T.K. Basimevi, 1952 s.110. 
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" Dil§man kar§lSlnda bulunan ordumuz, ba§siz b1rak1lamazd1. 

Binaenaleyh, b1rakmad1m, birakmam ve b1rakm:i.yacag1m" (191). 

§unu da belirtmekte yarar var; Bu s1radaki Meclisin tam 

olarak demokratik bir ozellik ta§1d1g1n1 soyleyemeyiz. Yani Meclis 

illerden gonderilen temsilcilerden olu§uyordu ama bunlar sec;im 

yoluyla gelmemi§lerdi. Bu durum Atatilrk 'ii otolfratik bir onder §ek-

linde davranmaya yoneltmi§tir. 

Ataturk' iln, askerlikte uygulad1~1 onderlik tarz1n1 §Dyle 

ac;iklayabiliriz: Atatilrk, Trablusgarp, Canakkalei Dogu ve ~51 Sa-

va§lar1nda yonettigi kuvvetler ve insanlar ilzerinde hic;bir. zaman 

bask1, ~iddet ve zor kullanmam1~t1r. Onderlik gilcilnil, sadece ve 

sadece insanlar1 kendine baglama' ve kendisine gi.ivenmeieri ic;in kul-

lanmi§tir. Hic;bir zaman cezaland1rma yontemi ile insanlar1 yonetme-

ye kalkmam1§t1r. Kimsenin burnunu kanatmami§, kimsenin kalbini kir-

mam1§t1r. Btlyilk bir acima duygusuna sahip olmas1na raRmen sava§ 

ko§ullar1 zorunlu kild1R1 zaman askerlerine "size taarruz ediniz 

demiyorum, o lmeniz i ernre diyorum" d iyeb ile eek kadar c;e 1 ik gib i gilc-

lil bir onderlik iradesine sahiptir. ~ilyilk ender, hic;bir zaman zor-

lay1c1 gilc; kullanmadan kendisine baglad1g1 astlar1n1n (tek ere ka-

dar) sonsuz gilven ve sevgi duygular1· sayesinde, yenilmi§ ve daR1l-

mi§ olan birlikleri toplayarak dil9mana kar§1 meydana getirdigi 

c;elik duvar sayesinde istiklal Sava§1n1 kazanmi§tlr (192). 

Atatilrk~ askerlik doneminde yonettiRi insanlarla c;ok iyi 

ili9kiler kurmu9tur. Bu nedenle O'nun bu-:donemde "insana yonelik" 

(191) Kongar, a.g.e. s.233. 
(192) F.tinsel, "Bilyilk Kararlar Almada Liderlik ve Atatilrk", 

a.g.e. s.62. 



- 127 -

bir onderlik tarz1n1 benimsedi~ini rahatl1kla soyleyebiliriz. 

Atatilrk, sava§ alanlar1nda ise son derece oto~iterdir. Ya

ni sava§ alanlar1nda otokratik bir onderlik tarzi uygulam~§tir. 

Tabii yine i~inde bulunan ko§ullar nedeniyle boyle ~avranmak zo

runda kalmi§tir. ~ilnkil saVa§ alanlarinda yapilacak olan bir hata 

binlerce insan1n hayat1na mal olabilir. Bu nedenle, boyle bir du

rumaa ·da otokratik bir onderlik tarz1 daha iyi sonuc;lar verir. 

Atatilrk'iln otokratik bir onderlik tarz1n1 benimsemesinin nedeni 

gorev ve sorumluluklara c;ok onem vermesidir. 

~AXatilrk, en kritik anlarda isabetli kararlar vermesi, sa

va§ s1ras1nda sava§anlarla beraber olmas1 ve insanlar1n ki§iligi

ne onem vermesi ned~niyle herkesin gilvenini kazanml§tir. 

AtatUrk, Cumhuriyetin ilannidan sonra, ink1lapc~ bir on

derlik tarz1n1 benimsemi§tir. Fakat bu onderlik tarzi, ihtilalei 

onderlik tarz1ndan c;ok farkl1d1r. Qilnkil geni§ bir tomlumsal degi§

meyi hedef alan bir onderlik tarz1d1r. Atatilrk, benimsedi~i bu 

onderlik tarz1 ile, kesinlikle eskiyi tamamiyle kokilnden soklip 

atan bir de~irmeyi hedef almami§tlr. O, bir evrim sonucu eskiyen, 

toplumun ihtiyac;lar1na cevap veremeyen kurumlarin yerlerine, top

lumun ihtiyac;lar1na ve degi§en §artlara cevap verebilen yenileri

nin olu§turulmasini temel hedef olarak almi§t1r. Bu nedenle Ata-

t ii r k , · t op 1 u mun b ii n ye s in e u y gun o 1 a r a k , i 1 i m , e g i t i m • flu k u k , s an at 

iktisad v.b , gibi alanlarda, geni§ 9apta de~i§meler ger~ekle§tir

mi§tir. Bu de~i§meler i9inde daima toplumun ve onu olu§turan bi

reylerin ihtiyac;lar1n1 ftikkate almi§tir. Baaka bir deyi§le, Atatilrk 

'toplumun ipsikolojik d ·es~egini hi(;.·bir ·z'aman ihmal · e'tiirem-ie-tir·. 

:Atatilr~, degi9imi kieisel temelde degi1~ · · genel temeld~e sunmuetur. 
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Yani "ben yaptim" dememis "hepimiz yaptik" demi§tir. Atatiirk, 

Cumhuriyetin ilanindan sonra, yenilikci, kurum kurucu (te§kilatci) 

ve yonelendirici bir onderlik tarz1n1 benimsemi§tir. 

Atatilrk'iln zaman ve kosullar icinde onderlik kavran1slar1na 

bakt1g1m1zda hep 11 gorev ve yonelik" bir davran1§1 benimsedj,gini 

gorilrriiz. Ama "goreve yonel ik" b ir onderl ik ·aavranis in in yaninda 

"insana yonelik" onderlik davran1s1n1 da benimsemistir. Baska bir 

§ekilde ifade etmek gerekirse, Atatilrk'Un zaman ve ko§ullar icin

deki onderlik davranislar1, Fiedler' in belirttigi "goreve yonelik" 

ve "insana yonelik" onderlik modelinin her ikisine:.de uyroaktaalir. 

Atatilrk, yerine gore "goreve yonelik" bir onder gibi davranmis, 

yerine gore de "insana yonelik" bir onder gibi davranm1st1r. 

Atatilrk,zaman zaman ve kosullara gore, amac1n1 gerceklesti

recek ve hedefine ulast~racak onderlik tarzlarindan hangisini uygun 

gormilsse onu uygulam1st1r. Bazan, zaman ve ~artlar kisa siirede ka

rar almay1 gerektirdiginde "otokratik" onderlik tarz1n1 benimsemis

tir. CilnkU o~anda amacin gerceklestirilmesini saglayacak olan on~ 

derlik tarz1 budur. Ama banaz da zaman ye~sartlar demokratik onder

lik tarz1n1 benimsemesini saglam1st1r. Aslinda Atatilrk, genelde 

"demokratik" bir onderlik tarz1n1 benimsemis ve uygulam1st1r. o, 
yonettigi insanlara her zaman gerekli - ac1klamalar1 yapmis olan bir 

onderdir. istiklal Savasinda yonettigi insanlara her zaman yakin 

olmus ve gilvenmi§tir. Muharebe esnasinda bulunmamas1 gereken yer

lerde dahi bulunarak, yonettigi insanlara daima yakin oldu~unu is

patlami§t1r. Yine O'nun ne derece demokrat1k bir ender oldugunu 

anlamak i~in daha once anlatt1g1m1z "Dil ve giines teorisi ilzerinde 

Bikmet Bayur" ile yapt1g1 tart1smay1 ornek verebiliriz. Atatilrk, 

zorunlu olcadikca yakin cevresinde demokratik onderligin dieina 

pek cikmak istemezdi. 

Sonu~ olarak sunu soyleyebiliriz: Atatiirk, yalnizca belirli 
durul::l ve §~1·tlarda uygun olan bir onderlik yap1s1na sahip degildir. 

O, biltUn durum ve sartlarda ge&erli olan bir onderlik yap1s1na sa

hip'tir. Yani yerine gore "g.Oreve yanelik" yerine gore, "insana 
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yonelik" onderlik davranu~lar1nda bulunmu§tur. Yine amac; ve he-

deflerinin gerc;ekle§mesi dogrultusunda, yerine gore "Demokratik" 

yerine gore de, "Otokratik" onderlik tarzlar1n1 benimsemi§tir. 

Ba§ka bir deyi§le amac1n1 gerc;ekle§tirip hedefine ula§tiracak 

hangi Hnderlik tarz1 uygunsa onu ~enimseyip uygulam1§t1r. 

b- Atatilrk 1 iln Amac; ve Hedefleri 11~ Bu Amac;lar1n Gerc;ekle§

tirilmes.ine YHnelik Uygulad1l1 Bnderlik Tarzlar1n1n DeAerlendiril-

mes i: 

Atatilrk, her zaman kendine ama~lar ve hedefler belirlemi§ 

ve bunlara gore hareket etmi§tir. Geli§i gilzel hic;bir i§ yapma-

m1§t1r.O, her zaman, ne yapmak istedilini ve ne yapacag1n1 bilen 

bir ki§i olarak hareket etmi§tir. Biltiln genc;lerin de bu §ekilde 

hateket etmesini istemi§tir. Bu konuda genc;lere §unlar1 sHylemi§-

tir: 

"Genc;lerimiz ve ayd1nlar1m1z ne ic;in yi.iriidilklerini ve ne 

yapacaklar1n1 once kendi dimallar1nda iyice kararla§t1rmal1, onla-

ri halk tarafindan iyice sindirilebilir hale getirmeli ve onlar1 

ancak ondan sonra ortaya atmal1d1r" (193r· 

Atatilrk bedeflerinibelirlerken, daima bu zihniyetie hareket 
' 

etmi§tir. Ama hedef belirlemek1e ber§eY gerc;ekle§mez. Onun ic;in 

hedeflerin belirlenmesinin yan1nda, takip edilmesi gereken yol

larin da belirlenmesi gerekir. Ba§ka bir deyi§le, hedeflere kesin 

ve gilvenli bir §ekilde ula§mayi sellayacak olan ekonomik, sosyal 

ve siyasal ortam1n olu§turulmasi gerekir. l§te Atatilrk, biltiln 

(193) Cevizollu, a.g.e. s.65. 
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ya§am1 boyunca yava§ yava§ bu ortamlar1n olu§mas1n1 saglayarak. 

hedeflerine emin ad1mlarla ula§ml§tir. Bu ortamlar1n i~inde en 

onemlisi ekonomik ortamd1r. gunkil, O'na gore, ekonomik bak1mdan 

geli§memi§ olan toplumlar, ba§kalar1n1n esiri olmaya mahkumdur-

Atatilrk, Tilrk Kurtulus Hareketine baslamadan once ulusal 

bag1ms1zl1k ve e~emenlige cok bilyilk onem vermistir. Tilrk Kurtulus 

Hareketinin bilyilk bir basar1yla sonuelanmas1ndan hemen sonra 

Atati.irk, en onemli olan hedefini -·ac1klam19t1r. Bu hedef, cag-

das uygarlik seviyesine ulasmakt1r. Bu hedefi kurtulus zaferin

den sonra ac1klamas1n1n nedeni, cagdas uygar~1k seviyesine ulas

mak icin gerekli ortamin (yani ulusal bag1ms1zl1g1n) saglanmas1-

d1r. Aslinda Atatilrk, daha okul caglar1nda iken bu hedef ilzerinde 

uzun uzun dilsilnmils ve bu hedefe ulasmak icin gerekli olan ortam 

ve kosullar1n uygunlugunu beklemistir. Bu ortam ve kosullar ancak 

yurdun dilsmandan kurtar1lmas1ndan sonra uygun hale gelmistir. 

Peki, bu hedeflerle Atatilrk'iln ongordilgil ama~lar nelerdir? 

Bu sorunun cevab1 §Udur, Atatilrk, ama~ olarak, Tilrk Milletinin da

ima §an ve §erefle ya§amas1 ve buna bagl1 olarak ~pfah ve mutlulu

gunun saglanmas1n1 ongormil§tilr. O'na gore, bu ulusal hedefler, 

milletin ruh ve vicdan1ndan kaynaklanmaktad1r. 

Bu hedeflerin ama~lar1 ayn1d1r. Ama bu ama~lara ula§mak i~in 

ka bir ifade ile, bu hedefler~ayn1 ama~lara ad1m ad1m ula§may1 sag 

saglayan birer ara~t1r. Atatilrk de bu hedefleri, onem ve oncelik 

s1ras1na gore ele al1p ger~ekle§tirmi§tir. Kisaca belirtmek gere~ 

kirse bu hedefler temel ama~lar1yla beraber Atatilrk'iln davrani§

larinda yonlendirici bir rol oynam1§t1r. 
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Atatilrk'iln ama~ ve hedeflerini genel olarak iki ana ba§lik 

altinda incelemek milmkilndilr. 

1) Yurdun Kurtar1lmas1 Amac1: Mustafa Kemal yurdun kurta-

r1lmas1 i~in milcadeleye ba§larken belirli bir amac1 vard1. Bu a-

mac1 §oyle belirlemi§tir: 

"Temel ilke, Tilrk Milletinin saygin ve §erefli bir millet 

olarak ya§amas1d1r. Bu, ancak, tam bag1ms1zl1k olmakla saglan1r." 

(194). !§te Atatilrk, bu milli amac1 ger9ekle§tirmek i9in ilk he-

def olarak yurdundil§mandan temizlenmesini ongormil§ttir. Milli ama-

ca gore belirlenmi§ olan milli hedefe ula§llmas1 i9in once adim 

adim baz1 uygulamalar1n ger9ekle§tirilmesi gerekirdi. Atatilrk de 

ba§lang19tan itibaren tutacagi yolu ve bu yoldan giderek var1la-

cak hedefleri onceden belirlemi§tir. 

~imdi de Atatilrk'iln belirledigi bu milli amaca ve hedefe 

nasil vard1R1n1 a91klamaya 9al1§al1m, Mustafa Kemal, Osmanl1 dev-

letinin art1k devrini tamamlad1g1n1, boyle bir durumda Tilrk Mil-

letinin yok olmas1n1 onlemek ve yeni bir devlet kurmak gerektigi 

dil§ilncesini daima savunmu§ ve bunu da milleti ad1na temel ama9 

kabul etmi§tir. Bu konudaki fikirle~ini, rUtbesi, gorevi ne olur-

sa olsun her yerde ve her zaman hi9 kimseden 9ekinmeden ve kork-

madan a91k9a soylemi§tir (195)•;-

Atatilrk, Tilrk toplumunun kotil durumdan kurtulmasi i9in o-

nerilen 9oz6m yollarindan (!ngilterenin himayesini, Amerika'nin 

( 19 4) 

( 195) 

· • ' ' ' ' •• I I I t ',' 

Mustafa Kemal Atatilrk, Nutuk, Turk Dil Kurumu Yay1n1, Anka-
ra 1981, a.g.e. s.·10. . 
Fethi Zabsiz ''Gazi Mustafa Kemal Atatilrk'Un 
da Bazi Bilgi.ler", Dogumunun yilzilncil Y1l1nda 
kiye Muharipler Dernegi Yay1n1, Ankara 1981, 

Nutuk'u Rakk1n
Atatiirk, Tilr
s.29-30. 
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mandas ini k abu 1 e tmek, yo res e 1 k urt u 1 U§ .~arel.:rine giri1mek) 

hic;biri~i kabul·etmemi1tir. Ciinkil O'na gore, bu kararalarin man-

tigi ve temel dayanagiic;UrilktUr. Atatiirk'e gore bir tek c;ozilm 

yolu.vard1. 0 da Milli Egem.enlige dayali, bag1ms1z bir Tiirk dev-

letinin kurulmas1yd1. Bu karar1n gerc;ekle1mesi ic;in olilmUn bile 

goze ~11nmas1 gerektiJi#i Tilrk Milletine benemsetmeye c;al11m11-

tir (196). 

Atatilrk'Un bu karar1 verirken tek bir 1eye inanm11 ve gil-

venmi1tir, Tilrk Milletine. Bu konudaki dil§iincelerini Nutuk'ta 1oy-

le dile getirmi1tir: 

"Millitin vicdan1nda ve geleceginde sezinledigim biiyiik ge-

li1me yetenegini bir milli sir gibi vicdan1nda ta11yarak a1ama a-

1ama biitiin toplumumuza uygulatt1rmak zo;i;undayd1m" (197). · A.tatilrk 

bHyle demekle Tiirk Milletine olan gilvenini ve inanc1n1 ac;1kc;a be-

lirtmi§ ve geleceye il~§kin hedeflerini ozet olarak izah etmi1tir. 

Atatiirk yurdu kurtarmak ic;in giri§ilen tiim hareketleri des-

tekledigini bir bil4iri ile ilan etmi1tir. Bu bildiride 1oyle bir 

ac;1klama yapm1§t1r·: "Gec;irdigimiz 1u ya1am; ve oliim giinlerinde bU-

tUn millitc;e her taraftaki c;aba ve g~sterilerle sa~lanmas1na c;al1-

11lan Milli 1stiklalimiz ugrunda mill~tle beraber sonuna kadar ca-

l11acag1ma soz veriyorum" Ayr1ca Atatiirk_, yurdun kurtar1lmas1 ic;in 

kurulan cemiyetlerin birle1mesini ve Sivas'ta yap1lacak Kongreye 

temsilci gonderilmesini- i·stemi§tir.- Sb.ras Kongresinden once E;t'·ZU""' 

rum Kongresinde yurdun kurtar1lmas1 ic;in DoJu Anadolu'da kurulan 

cemiyetlerin bir ad alt1nda t oplanmasina karar verilmi1t:lr. Bu 

(196) F.Zabsiz, a.g.e. s.30. 
(197) F.Zabsiz, a.g.e. s.30. 
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toplululu yonetmek i~in de bir Temsil Heyeti Se~ilmi§tir. Bu he-

yete M.Kemal ba§kan se~ilmi§tir. M.Kemal, burada bUtiln dUnyaya 

milletimizin birlik ve beraberlik i~inde oldugunu ilan etmi§tir 

(198). 

Sivas kongresinde, yurdun kurtar1lmas1n i~in gerek Trakya 

'da gerekse Anadoluda kurulan tilm cemiyetler bir ad altinda bir-

le§tirildi. Bu kongrede "Misak-i:1 Milli" diye bilinen "Ulusal Ant" 

haz1rland1. Kisaca bu kongrede siyasal yonden bag1ms1zl1k planla-

ri daha somut hale getirildi. Atatilrk'iln yurdun kurtar1lmas1 ko-

nusunda ne derece azimli ve inan~l1 bir onder oldugunu, Sivas'ta 

Amerikan Heyet Ba§kan1 General Harbord'un "Ba§ar1l1 olamazs,aniz 
'. 

ne yapacaks1n1z? §eklineki sorusuna verdili cevaptan anlayabili-

yoruz, 

nillebilen giri§im ve fedakarl1l1 yapt1ktan sonra ba§ar1r. Ya ba-

§aramazsa demek, o milleti ijlmil§ saymak demektir. Hyle~ise, millet 

ya§adik~a ve fedakar~a giri§imlerine devam eyledik~e ba§ar1s1zl1k 

soz konusu olamaz " (199). 

23 Nisan 1920'de T.B.M.Meclisi kurulmu§, Devlet ve Hilkilmet 

Ba§kan11a1na da M.Kemal Pa§a getirilmi§tir. Daha sonra M.Kemal 

Pa§a, Milli ordu.nun kurulu§unu sallaml§ ve 1921 Alustosunda T.B.M. 

Meclisinin karar1yla Ba§komutanlik yetkisini alm1§t1r. Artik 

b~ndan ~opra, olalanilstil onderTik ni-telikler"i ·(yarii gUci.1~ kudreti, · 

azm~ iradese, sorumlulugu. insiyatifi ve yerinde kararlari) sa

yesinde, Sakarya Sava§1n1, Bilyilk Taarruzu ve Dumlup1nar Sava11n1 

(198) Erendil, a.g.e. s.91-94. 
(199) 1hendil, a.g.e. s.96-97. 
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bilyilk bir ba§ar1yla kazanarak dil§mani denize dokmil§tilr. 

Sonuc;ta Atattilrk, yurdun kurtar1lmas1 hedefine ula§ip, 

birinci amac1n1 gerc;ekle§tirmi§tir. 

2) <;aAda§ Uygarlik Seviyesine Ula§ma Amac1 

Atatilrk'ilnikinci ana ama9 ve hedefini ~aAda§~a§ma olu§

turmaktad1r. O'nun belirlemi§ olduAu ~agda§ uygarlik seviyesine 

ula§ma hedefi yani c;aAda§la§ma diAer ulusal hedeflerden farkl1-

d1r. Bu nedenle, kisa bir silrede bu hedefe ula§mak milmkiln deAil

dir. Bunun i~in bu hedefi silrekliizlemek gerekir. Bu hedefi iz

leyebilmenin tek §art1, geleneksel kurum ve yontemlerin yerine, 

toplumun bilnyesine uygun ve ilerlemeyi h1zland1ran kurum ve yon

temlerin konulmas1d1r. 

Atatilrk, yurdun dil§mandan temizlenmesiyle ilgili ama~ ve 

hedefleri belirlerken sadece askeri yonden deAil, ayn1 zamanda 

politik yonden de amac; ve hedefler belirlemi§tir. <;ilnkil O'na go

re yurdun. dil§mandan temizlenmesi hareketi ba§ariya ula§tiktan 

sonra "Milli EAemenliAi"in biltiln ilke ve kur'umlar1n1n gerc;ekle§

tirilmesi gerekir. Bu da bize, Atatilrk'iln amac1n1n yalnizca as

keri uygulama ile s1n1rl1 olmay1p gelecekle ilgili tasar1lar1 da 

icerdi~ini gostermektedi.r (200). 

Atatilrk, daha o~renci iken Tilrk toplumunun ~agda§la§mas1 

ile ilgili dil§?ncelere sahipti. 1§te bu goril§lerini, milli bir 

sir gibi tam otuz be§ y1l vicdan1nda saklami§ ve uygun olan orta

mi bulunca da s1ras1yla uygulamaya koymu§tur. 

(200) Erendil, a.g.e. s.22. 
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Atatilrk'e g5re, bir toplumun ~alda§la1mas1 i~in 5nce ba-

11ms1z olmas1 gerekir. Bunun bilincinde olan Atatilrk, 5nce Tlirk 

toplumunun ba~1ms1zl1l1n1 kazanmas1 i~in Milli Milcadele hareke-

tine ba§laml§tl.r. Milli Miicadaleyi biiyiik bir ba§ar1yla kazan-

d1ktan sonra esas amac1 olan ~alda§layma~hareketlerine ba§lamL§-

ti r. 

Tilrk Mill~tiniri bal1ms1zl1Rin1 kazanmasindan sonra, Atatilrk 

Tilrk Milletine yeni· oir hedef g5stermi§tir. Bu hedefi §Byle a~1k

lam11t1r; ·: 

"Ordumuzun §imdiye kadar elde ett:igi zaferler, illkemizi 

ger~ek kurtulu§a ula1t1rm1§ say1lmaz. Bu zafer, ancak gelecek za-

ferlerimiz i~in delerli bir ortam haz1rlam11t1r. Askeri zaferle-

rimizle guru~lu olmayal1m, yeni bilim ve ekonomi zaferlerine ha-

z 1r1ana11 m" ( 2 0 1) • 

Atatilrk icin esas amac "cagda§ uygarlik" ".tnr. ·Bu 1rnriudaki dli§ilncelerini 
§oyle aciklam1§t1r: 

"Yapt1g1m1z ve yapmakta oldugumuz devrimlerin amac1, Tilrkiye Cum-

huriyetini, halk1n1, tamamen cagda§, biltiln anlam ve §ekilleriyle uygar 

ve sosyla toplum haline ula§t1rmaktir" (202) 

Atatilrk 1 e g5re cagda§ uygarl1k, ekonomik, sosyal ve siyasal alan

larda bir toplumun yapabileceli §eylerin toplam1d1r. Bu alanlarda.ilerleme

nin gercekle§ebilmesi icin kesinlikle bilim ve teknikten yararlanmak ge

rekti~ini Atatilrk, 'ac1kca belirtmi§tir. Bu konudaki dil~ilnceleri . §.oyle 

ac1klam1§hr. · 

"Ulkeyi kurtarmak ist&.yenler icin gayret, iy1 .niyet, fedakarlik gc

rekli olan niteliklerdendir •• A.ma~ bir toplumd~ki hastal1g1 gormek; onu 

iyile§.:titeret toplumu cag1n gereklerine gore ilerl~tmek icin, bu nitelik

ler yetmez. Bu niteliklerin yaninda bilim 'Ve teknik gereklidir"(203) 

(201) Cevizoglu, a.g.e. s.15, 
(202) Gilrbiiz Ko;ak, "Atatiirk~illilk ve Tilrk E~itim Programlar1n1n 

Atatiirk;U Yakla§imla Delerlendirilmesi (Yay1nlanmam11 Dok
tora ·Tezi). A.tl.Egitim Fakilltesi, Ankara 1982, s.38-39. 

(203) Cevizollu, a.g.e. s.20. 
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Atatilrk, bir toplumun h~yat1n1 de~am ettirebilmesi i;in 

uygarl1l1n ;ok onemli oldulunu biliyordu. Uygarl1k · kavram1n1n bir 

toplumun ya§am1 i;in vazge;ilmez bir unsur oldulunu §Byle belirt-

mi§tir. 

"Uygarl1k oyle bir ate§tir ki, ona ald1ri1 etmeyenleri ya-

kar ve mahveder. Uygarl1tt1n cn§kun . seli kar1is1nda direnmek beyhu-5 

dedir. O, gafil ve iteatsizler kar§isinda c;ok amans1zd1r. Daglar1 

delen, semalarda uc;an gaze gorlinmeyen zerrelerden y1ld1zlara kadar 

her1eyi goren, aydinlatan, ·tetkik eden uygarl1g1n kar11s1nda ku ,,d:-

ret ve yilceliginden eski zihniyetle, ilkel hurafelerle yilrilmege 

;ali1an uluslar mahvolmaya veya hi; olmazsa esir ve a§alilanmaya 

mahkumdurlar" (204). O'na gore uygar olma var .olman1n ve ya§aman1n 

bir gilvencesidir. 0 halde toplumlar c;alda§ uygarlik seviyesine u-

la11nca ancak ya§ama hakk1na sahip olurlar. Yoksa ;agda§ toplumla-

rin kolesi olurlar. 

Atatilrk, Tilrk toplumunun ;alda§ uygarlik seviyesine ula1a-

cal1n1 biliyordu. Bu konuda, TUrk Milletinin yilksek karakteri ve 

;al1§kanl1A1na gUveriiyordu. Bunun i;in Tilrk gencine §Hyle seslen
·1 

mi§tir: "Zekan1 unutl .... Daima c;ali§kan ol " 

Atatilrk'e gore c;agda§la§ma sadece §ekilde degil dil§ilnce ve 

tutumlarda da yerle§mi§.olmas1 gerekir. Atatilrk'ten once c;alda§-

la~ma . hi~~ketleribe giri1enler olmu§ ama onlar sa<lece §ekilde ;ag-

da§la1may1 ba§lat1klar1 i;in ba§ar1l1 olamam1§lard1r. Yani biltiln 

halinde bir de "gi§meyi ger;ekle§tirmed~kI~ri7l;in ba1ar1s1z olmu§-

(204) Ko;ak. a.g.e. s.39-40. 
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lard1r. Atatilrk, ;agda§layma fikrini once topluma benimsetmeye 

;al1§m1§t1r. ~ilnkil, O'na gore, e~er Tilrk toplumu bir.§eyi benimser-

se sonunda olilm dahi olsa mutlaka ba§ar1r. K1saca belirtecek olur-

sak, Atatilrk'e gore, her§eyden once, insan1n kafas1ndaki dil§ilnee-
-

rtin cagda§-' blmasi,,.ge.re.kir. Ki§~ ' ,;..:mcak o z~zhan ·sorunlara bilimsel yon_den yakla-

§I.r ve toplum·hilnyesine uygun olan yenile§me hareketlerini b~nimser. 

Atatil~k'iln biltiln 9abas1 Tilrkiye'yi 9agda§ illkeler aras1na 

sokmakt1r. ~agda§la§may1 ise bir ya§am kavgas1 olarak kabul etmi§-

ve yap1lacak ozverilerin sonu9 vermesini ise buna ba~lam1§t1r. 

Atatilrk, geni§ kapsaml1 bir bat1la§ma dil§ilncesini benimse-

mekle k~lmami§, ayn1 zamanda buna mesleki gorevlerinden bag1ms1z 

bir boyut kazand1rmay1 da ba§arm1§t1r. Atatilrk, ;agda§la§may1 sa-

dece devlet reformunun bir geregi olarak da kabul etmi§tir. Bat1-

11l1g1n i9indeki killtilr biltilnilnden geni§ ve derin bir §ekilde esin-

lenmi§tir. K1saca, bir reform anlay1§1n1 birbirinden ayr1 ve fark-

11 par9alar halinde degil de bir biltiln halinde kendi zihninde or-

ganize ederek bir devrim yaratabilen tek onder olmu§tur. Bunu ki-

§iligi sayesinde ba§arm1§t1r. Atatilrk, bir biltilnlilk i9inde 9agda§-

la§ma hareketlerini ba§latt1g1 i;in tarihe damgas1n1 basm1§ olan 

bir onderdir (205). 

Atatilrk'iln onderliginde ger9ekle§tirilen 9agda§la§ma hare-

ketlerinin temelinde daima ak1lcil1k anla§1y1 esas tutulmu§tur. 

Ataturk, sorunlarin dogru 9ozilmil i9in arani-lan kilavuz?n, akil, 

mantik ve 9agda§ bilim olmas1n1 istemi§tir. Eger sosyal haya~, a-

kil ve mant1k yerine birtak1m zararl1 inan1§ ve geleneklerle dolu 

(205) ~erif Mardin, "Atatilrk Bilrokrasi.ve Rasyoi:el~i~", Atatilrk 
Devri•leri l.Milletler Aras1 Sempozyumu B1ld1r1ler1,Sermet 
Matbaas1, Istanbul 1975, s.61. 
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ise o toplumun hay~t1n1n sonu hilsrandir. (206) O halde birtakim 

batil inanc;lara ve~!lurafelere ·i.nanmak yerine sadece ve sadece bilim 

ve tekni~e inanmak gerekir. 

Atatilrk, toplumu <;a~rla§ uygarlik seviyesine ula§tirma c;aba~ 

lar1nda, hi<;bir zaman toplumun yap1s1na ve ya§amina ters gelen 

bir giri§imde bulunmam1§t1r. O, <;agda§la§ma~la ilgili bir hareke-

te giri§meden once, topluma dan1§1r ve ondan sonra uygulamaya ge-

<;erdi. Bu durum bize Atatilrk'iln toplum yap1s1ndan c;ok iyi anlayan 

bir ender oldugunu gostermektedir. 

~tatilrk, hem kurumlarda hem de, dil§ilncelerde temelli bir ye-

nile§menin yap1lmas1n1 dinamik bir ideal olarak kabul etmi§tir. Bu 

nedenle yapt1g1 yenilikler, geleneksel ve modern bir ikilem i<;inde 

kaybolup gitmemi§tir. Atatilrk'ten onceki yenilik taraftarlari bu 

ikilem ic;inde s1k1§1p kalmi§lar ve zamanla da etkilerini yitirmi§-

lerdir. 

l§te Atatilrk, illkesini <;agda§ uygarlik seviyesine ula§tlrma 

ile ilgili dil§ilnce ve uygulamalarindan dolayi tarihte lin yapml§ o-

lan komutanlardan ayr1l1r. Atatilrk hem askeri yonden hem de, siya-

si yonden onderligin gerektirdigi tilm niteliklere sahip olan bir 

onderdir. 

Atatilrk, millete gereken ruhu vererek onun milli duygularini 

yonlendirmr§, mil°li kurtulu§. hareketini te9kilatlandi.raYak ve ayri.-

ca yonettigi insanlar1 egiterek milli bir amac; olan kurtulu§ hare

ketini ba§arm19t1r. Ba§ka bir deyi§le Atatilrk, insanlar1 egiterek, 

(206) Turhan Feyzio~lu, ~Atatilrk ve Fikir Hayati'', Atatilrk 11keleri 
ve 1nk1lap Tarihi II, Ahmet Mumcu ve dig. ic;inde, Yuksek 
ogretim Kurulu Yay1n1, , ,nkara 19 86, s • 103. 
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yonlendirerek ve milli amaca giden yol i.izerindeki engelleri kald1-

rarak ba~1ms1zl1~1 kazanma silrecini kisaltm1§t1r. 

Atati.irk, yurdun kurtari.lmasi.nda "goreve" yonelik bir onder-

lik tarzini. benimsemi§tir. Bu donemdeki gorevi, yurdu dil§mandan 

temizleyip yeni bir toplum yaratmakt'i.r. Atatilrk, bu donemde "gi1-

reve" yonelik bir onderlik tarz1n1 benimsemesine kar§in, yonettigi 

insanl•r1 hi9b~r. zaman ihmal etmemi§tir. Atatilrk, yurdun dii§man-

dan kurtar1lmas1 s1ras1nda son derece kesi~>kararli. ve otoriterdir . 

. ~a O'nun otoriter olmas1, insanlara zorla, baskiyla i§ yapti.rmasi. 

anlami.na gelmez. O'nun otoritesi kesin kararl1l1ga dayal1 olan bir 

otoritedir. Cilnkii bu s1rada yap1lacak olan bir hata her§eyin sonu 

an 1 ami. n a ge 1 i rd L . 

Ba§ka bir §ekilde a<;i.klamak gerekirse, Atatilrk i<;in ama;, 

illkenin bag1ms1zl1g1n1 elde etmesi i<;in di.i§manla giri§ilen sava§l.n 

kazan1lmas1d1r. Bu nedenle Atatilrk, bunal1ml1 anlarda, onderligin-

in otoriter mi, demokratik mi olduguna bakmazd1. O'nun i9in onemli 

olan amac1n ger<;Pkle§mesidir. Milli Milcad·ele hareketine ba§lamadan 

once durum ve §artlar uygun olmadigi gibi son derece de karl.§1kt1. 

1§te boyle bir ortamda Atatilrk'iln otokratik onderlik tarz1n1 benim

s~~i~ini soyleyebiliriz. Ba§kp bir ifad~ ile durum ve §artlar bu 
. I 

on de r 1 ik t arz ini. .. }renimsemes.ini. 1: ge·rek t·irmi §·t. i r ._. .. gilnkil bµna~ 1ml 1 donem 

lerd-e· · c·abuk ·ve·ke.sin karar vermek icin_..otokr'atik onderlik tarzi de-
- - . • l .' .• ~' ·- -

mokratik onderlik tarzindan daha faydalLdir. 

Atatilrk, toplumu <;agda§ uygarlik seviyesine ula§tirma yolun-

da, izleye~leri si.irekli egitmek, yonlendirerek, aogru ve k~~in yol-

larigostererek, amaca u~a§ma yolundaki engel~eri (ornegin; Saltana

tin, balifeligin kald1r1lmas1, tekke ve zaviyelerin kapat1lmas1 v.s) 
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teker teker kald1rarak, Tilrk toplumunun <;ok kisa bir silrede geli§

mi§ toplumlar arasindaki yerini almas1n1 sa~lami§tir. (Bu a<;1dan 

House' in Ama<;lara yonelik onderlik kuram1na uymaktad1r). 

Atatilrk'iln yurdun dil§manlardan temizlenmesinden sonraki 

temel ama~i <;a~da§la§mad1r. Buradaki gorevi, Tilrk toplumunu <;a~da§ 

toplumlar seviyesine ula§t1rmakt1r. Bu sirada Atatilrk'iln onderlik 

i§levi daha <;ok goreve yonelik Cinderlik modeline uymaktad1r. 

Ama yine de insana yonelik onderli~i ihmal etmemi§tir. 

Aslinda O, heriki onderli~i ki§iliginde biltilnle§tirmi§tir. 1kisini 

de hi<; bir zaman ihmal etmemi§tir. 

Atatilrk, <;agda§la§ma yolunda demokratik onderli~e onem ver

mekle beraber yeri geldi~nide otokratik ondedligi de uygulam1§t1r. 

<;Un k il O'nun i<;in onemli olan amac~n ger<;ekle§mesidir .. Yani 

<;a~da§ uygarlik seviyesine ula§makt1r. Atatilrk'iln otoriter davran

masi ki§isel ama<;larin ger<;ekle§mesi i<;in de~il, toplumsal ama<;la

rin ger<;ekle~~esi i;indir. Hrnegin, ;agda§la§maya engel olarak 

gordil~il saltanat1n kald1r1lmas1 s1ras1nda otokratik bir ender gibi 

davranarak "bazi kellelerin dil§ece~inden" soz etmi§tir. <;iln'Kli o 

sirada durum ve §artlar bunu gerektiriyordu. 

~ . 

Sonu<; olarak §UDU soyleyebiliriz, Ki§isel bir iktidar"kurmak 

ii;in §artlar ve imkanlar son derece ·elveri§li olmasina rai;men Ata

tilrk hi<;bir zaman ki§isel i;ikarlar pe§inde ko§mami§, daima milli 

irade ve egemenli~i esas almi§tir. Zaten 0 ki§isel iktidardan hi~

bir zaman ho§lanmam1§t1r. 



BVLOM III 

III- KAR!ZMAT!K tlNDERL!K ACISINDAN ATATORK 

Bu bolilmde once karizma kavram1n1n anlam1n1 a~1klay1p tan1m1-

ni _ yapmaya ~al1§acaR1z, daha sonra Atatilrk~iln ki§isel karizmas1n1, 

kendi karizmas1n1 nasil geli§tirdilini ve karizmatik onderlik ozel-

liklerini a~1klayaca11z. O'nun Bnderlilini ve gilcilnil, sahip oldugu 

karizmatik nitelikleri bilin~li olarak nasil gelistirdilini · anlama-

miz i~in, bu konu son derece'onemlidir. · 

A- KAR1ZMA: TANIMI YE ANLAMI 

Karizma .kavram!l.,kelime olarak "Tanr1n1n Liitfu" anlamina gel-

mektedir .• Bu kelime ilk H1r1stiyanl1g1n kelime hazinesinden al1nm1§-

tir. Karizma kelimesi, s1radan insanlardan ayri olan, insanilstii ve-

ya istisnai gil~ ve niteliklere sahip olan §Bhislar i~in ge~erlidir. 

Bu gil~ ve niteliklerin ilahi bir ba§langica sahip oldugutarz. edi-

lir (207). 

Max Weber, karizmanin §Dyle bir tan1m1n1 yapmi§tir: "Karizma; 

ozel bir kutsall1ga, kabrramanl1ga veya bir" bireyin dilzenleyici yetene-

gine veya tarafindan ortaya ~ikarilan Bnrnek karakterine bagl1l1kt1r!1 

(207) Max Weber On Charisma And 1nstitation Building,Selected Pa
pers (Edi~or) s.N.Eisenstadt, Univ. of Chicapo press 1968, 
U.S.A. s.47-48. 
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Ac;1k olarak karizmatik otorite, onderle izleyenler aras1nda bir 

ili§kiyi tan1mlar~ . Asl1nda izleyenlerin, onderlerinin kah-

ramanl1k.ve insanilstil niteliklerini alg1lamalar1 ve inanmalar1 ile 

ilgilidir. Fakat daha sonralar1 baz1 yazarlar, karizmay1, onderin 

§ahsi bir ozelli~i olarak kabul edince bu anlam onemini yitirmi§-

tir (208). 

Karizma eskiden kalma kurallar ve bunlar1n geleneksel olarak 

korunmalar1na dayanmiyor, daha ziyade, onderin ki§iligine ve insan-

ilstil yeteneklere sahip olu§una dair beslenen inanca dayanmaktad1r. 

Bunun bilincinde olan onder, geleneksel kurallari korumakla kalma-

makta, bunun yaninda yeni yeni kurallar ve hadefler belirleyebil-

me kt e di r (2 0 9 ) • 

Max Weber'e gore~ karizmatik tip, harp, devrim veya kurulu 

normlarin ve kurumlarin y1k1lmas1 gibi acil durumlarda kendini gos-

terir. Ba§ka bir de~i§le, karizman1n alan1, otoriienin geleneksel 

veya kanuni temelleri zay1flad1~1 zaman yilkselme gosterir. Karizma-

tik ili§kinin devam etmesi, buhran ortam1n1n silrmesine bagl1d1r. 

Boyle ortamlarda, onder giicilnii goze c;arpan olaganiistil olaylarla is-

patlar. Weber'~ gore karizma, izleyenlerin onderi alg1lamalar1na 

ba~l1d1r. Karizman1n gec;erlili~i ic;in kesin olan, otoriteye maruz 

kalanlar1n alg1lanmalar1d1r. Karizmatik onderin otoritesi, sihirli 

gilc;1ere, vahiylere ve kah"l"amana tapmaya dayal1d1.r. Yine Weber'e 

gore, karizmatik onder tipi devrimseldir. Yine Weber'e gore, karizmatik 
onderlik tipi devrimseldir. Yani geleneksel yontem ve degerle:ri sarsan ve 

(208) 

(209) 

Dennes.Kovanogh, Crisis~ Charisma and British political Lea
dership: Winston Churchillas the Outsider,Sage Puplications, 
London 1974, s.6. 
Hans hreyer, 1itimai Nazariyeler Tar:ihi, t;ev. Tahir ~agatay, 
1kbal Matbaas11 lst. 1977, s.185-186. 
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otoritesi kurallara meydan okuyacak kadar gU~lUdUr (210). 

Karizmatik yetenekler (kahramanlik, cesaret, ileriyi gorebil-

me) ne o~retimle i§lenir, ne de o~renimle geli§tirilir. Ba§ka bir 

de~i§le, karizma i;in e~itim ve ogretim yapilmaz. Yaln1zca karizma-

tik yetenek uyand1r1l1r (211). Karizma, sadece i;ten gelen bir ka-

rarl1l1k ve z 0 rlamadir. Karizmaya sahip olan, kendisi i;in yeterli 

gorevi alir ve gorevinden dolay1 itaat ve takip edilmeyi ister (212). 

Max Weber'e gore, me§ru otoritenin 3 bi;imi vard1r. Her bi;i-

min me§ruluk sebebleri §U temellere da·yan1r: 

, Mant1ksal temeller (kanuni otorite) 

, Geleneksel temeller .(igeleneksel otorite) 

• Karizmatik temeller (karizmatik otorite) 

Kanun± otorite halinde, y~sal olarak kurulmu§ §ahsi olmayan 

bir dilzene itaat edilir. Geleneksel otorite balinde, geleneksel o-

larak kutsal bir otorite pozisyonundaki geleneklere ba~1ml1 bir in-

sana itaat edilir. Ama itaat zorunlu~u §ahsi ve belirsiz bir dUze-

ne dayal1 de~ildir. 1taat, geleneksel otoritelerde al1§1lm1§ zorun

luluklar·.i;in de §&hsi'bir sadakatti. r (213). Karizmatik otoriteye 

gelince, sabit d~-ildir. Karizmatik kahraman otoritesini yasalardan 

;1karmaz. Ayni §ek{lde otoritesini gelenekle~den de ;ikarmaz. Kariz-

matik Hnder, otoritesini sadece hayatta kuvve~iiii·i~piilaia~ak kaza-

(210) Kovanogh, a.g.e. s.7. 

(211) Mahmut Tezcan, E~itim Sosyolojisine Giri§, 1.ti.Basimevi, Anka
ra 1981, s.168-169. 

~212) Weber- a.g.e. s.20. 
(213) Weber, a.g.e. s.46. 



- 144 -

nir ve devam ettirir. H~nelin, peygamber olmak istiyorsa, mucize-

ler gerc;ekle§tirmelidir. Eler gilc;lU bir komutan olmak istiyorsa, 

kahramanliklar gostermelidir '(214).Saf§eklinde karizmatik otoritenin 

sadece meydana gelmede, yaratili§ta var oldulu soylenir. Sabit kal-

maz ama, ya gelenekle§tirilir ya manti~a bilrilndilrillilr veya i1Hs1nin 

birle§imi de olabilir. Bu dtinil§ilmiln temelinde §U iki_motiv vardir (215). 

, Toplumun daima olarak c;ali§masinda ~e devaminda , izleyenlerin 

maddi iigileri ve 'ideali. 

• Daha kuvvetli ve yonetim personelinin, takip edenlerin ve milrit-

lerin ili§kileiinin devaminda daha kuvvetli maddi ilgileri. 

Bu ilgiler, ac;ikc;a sahsi karizmanin kaybolmas1n1 dolurur: 

Karizmadik onderler, bu dilnya ballarinin, rutin mesleklerin 

ve aile hayatinin rutin zorunluluklar1n1n di§inda durmal1d1rlar. 

Gerc;ek karizmatik onderler, sadece yonettiklerine kar§i sorumludur-

lar (216). Eger karizmatik ~itelikler Bnderi ba§ar1s1z kilarsa, on-

der, Tanr1s1n1n veya sihirli kahramanlik giicler;!J1in onu terk ettigi-

ni 'dil§ilnilr. Eger grup ilyelerinin ya'!t"arina c;alu~mada ba§arisiz olur-

sa, karizmatik otoritesini kaybeder. Bu "Tanri vergisinin, Tanri 

liltfu"nun gerc;ek karizmatik anlam1d1r (217). 

Karizmatik onderlar, geleneksel siyasal sistemden modern si-

yasal sisteme gec;i§in mariivelasi olarak dil§ilnillmektedir. Karizma-

(214) Weber, a.g.e. s. 2 2. 
(215) Weber, a.g.e. s.54. 
( 216) Weber, a.g.e. s.21-23. 

(217) Weber, a.g.e. s.50. 
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tik onder hem toplumdaki egemen degerleri y1kabilecek hem de onlar1n 

yerine yeni deger koyabilecek bir ki§i olarak kavramla§t1r1lmakta-

d1r. Bu a~1dan bak1ld1g1 zaman, karizmatik onderligin ol~iltil, kendi 

ilril~il ~lan kurumsal yap1ya damka vurup vurmad1g1d1r. Bu durum, daha 

~ok ge~i§ a§amas1nda olan toplumlar i~in onemlidir. Bu toplumlarda 

~ok gil~lil temellere oturmami§ yasal-~tlssal otoritenin karizmatik oto-

rite ile tamamlanmas1 zorunlulugu bulunmaktadir (218). 

Scweitzer, karizma olgusu ile ilgili,,olarak §Dyle bir tipolo-

ji geli§tirmi§tir (219): 

~ Dogal Karizma: Onderin duygusal. ~ekiciligindan do gar. Dl.§ gorilnil§, 

gosterilen cesaret ve kahramanlik sa~esinde, karizmatik onder ile 

izleyenler arasi.nda hissi bir ~aA kurului. 

- !nan9 Karizmas1: Bu tilr karizma ili§kisinde, karizmatik onder, 

dinsel bir kurulu§ yolu veya dilnyevi bir litopya ile ortaya 91kar. 

- Deger Karizmas1: Karizmatik onder belirli bir takim degerleri be-
I 

nimser ve savunur. izleyenlere ~orp onderin benimseyip savundugu 

dil§ilnce ve degerler ile Hnderin karizmas1 birbirinin i9ine ~irmi§ 

durumdadir. Bu nedenle sHz konusu dil§ilnce ve degerlerin, onderin ka-

rizmas1n1n etkisinde kalmadan bir degerlendirmesini yapmak milmkiln 

degildir. 

(218) 

Schweitzer, dogal karizman1n kal1c1 olmayacag1n1 dil§ilnmekte-

Cilnkil O~na gore karizman1n etkisinin devam edebilmesi i~in s1k 

Metin Haper, "Atatilrk'~illilk: Karizmanin Emredici "Siyasal <;er
~ eve" ye DH nil§ ii mil" • P r c f • Dr • B ii 1 en t Nu r i E s en A rm a ~an 1 , Mat b a as i 
Ankara 1977, s.182. 

(219) Haper, a.g.e. s.183. 
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sik kriz durumlar1n1n belirmesi : ve bu durumlar1n olaganilstil heya

canlara yol a~mas1 gerekir. Deger karizmas1nda ise karizmatik onde

rin ki§isel 9ekiciliginin yan1nda, onderin mesaj1n1n i9erigi ve bu

nun hangi ama~larla . _kullanabilecegi kritik gorilnmektedir. Yani bu 

mesaj1n toplumsal durum a~1s1ndan ge9erliligi, buyurucu veya yumu

§ak bir deger sistemi olarak ortaya 91k1p 91kmad1g1 onemli goriln

mektedir. Degi§en toplumsal kurallara ragmen ge~erliligini koruyan 

ve daha sonra da kat1la§t1r1lm1§ bir degerler sistemi sunan kariz

matik onderin etkisinin kal1c1 olmas1 dpgald1r. Rustow'a gore, ikti

dar1n1 orgilt yol~ ile degil de ki§isel ~ekicilikleri sayesinde siir

diiren karizmatik onderlerin etkilerinin, kendilerinden sonra devam 

etme ihtimali zay1f g5rilnmektedir. Hnder, otoritesini yaln1zca ka

rizmatik ~ekiciligine baglamazsa, o zaman yasal-~ssal _ otorite kay

naklar1na milraacat eder. 10oderin bu §ekilde davranmas1, etkisinin 

tliha sonra da devam etmesini saglar (220). 

Yukar1da karizman1n ortaya ~1k1§1 ve kal1c1l1g1 konusunda 

onemli baz1 degi§kenlerden bahsettik. Karizman1n ortaya ~1k1§l ve 

kal1c1l~g1 konusunda onemli olan iki degi§ken daha var, bunlar, top-

lumsal ortam ve killtilr ·~ozellikle• siyasal killtilr)dilr. 

Kriz durumlar1 ile karizma olgusu aras1nda yak1n bir ili§ki 

vard1r. Ger9ekten ~oplumun gilvenliginin tehlikeye dil§mesi, gelenek

sel kurum ve kurallar1n y1k1lmas1 soz konusu oldugunda, karizmatik 

5ndere auyulan ihtiya~ daha ~ok artmaktadir. 

Killtilr de karizman1n 6rtaya 91k1§1 ve kal1c1l1g1 konusunda 

onemli bir degi§kendir. Karizmatik otorite sadece onderin ki§isel 

(220) Haper, a.g.e. s.184. 
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;ekicililinin va olalanilstillillilniln bir sonucu olarak ortaya ~ikmaz. 

Karizman1n ortaya ~ik1§1nda, izleyicilerin ender ile ilgili oznel 

degerl~ndirmeleriniri de rolil vardir. Ozellikle toplumun kahramanlik 

cesaret, otoritarizm ve vatanseve;rlik gibi delerlereonem vermesi, 

karizmatik otoriteyi gil;lendirir (221). 

Karizmanin kalicil1li ile ilgili olarak §U hipotezler ileri 

silrillmil§tilr (222): 

- Deler karizmas1 dolal karizmaya gore daha ~alicid1r. Bu kal1cilik, 

onderin mesajinin toplumsal a~1dan ge~erlilili nisbetinde artar. 

Devam etmesi ise mesajin esnek bir §ekilde ortaya konmas1na ve daha 

sonra bu esneklilin korunmas1na bagl1d1r. 

- Onderin · otoritesinin · yaln1zca karizmaya dayanmad1g1 ve karizma-

tik otorit:enin devam1· . \~u:r;ulanmadigl. durumlarda, yasal-ussal '. otorite 

daha sagl1kl1 bir §ekilde kurumla§ir. 

- :i.:·oplumdak{ siyasal kri°zlerin SJ.k SJ.k "tekrarlanml3.S1 Ve kiiltilrel boliinme-

lerin oneminin devam etmesi, karizmatik otoritenin devam1n1 sallar. 

- Kahramanlik, cesaret., otoritarizm ve vatansevrelik gibi delerlerin 

5nemli"kabuf edildili killtUrel ortamlar, karizmatik otoritenin devam 

etmesini saglar. 

A~atlirk'iln karizmatik. Bnderligi, bu hipotezleri dogrulama a-

~isindan ger~ekt~n onemli bir konudur. Ama bizim bu hipotezleri dog-

rulama diye bir iddiamiz yoktur. Biz- sadece Atatilrk'iln karizmas1n1, 

karizmatik ozelliklerini ve karizmas1n1 geli§tirmesini incelemeye 

(221) Heper, a.g.e. s.185. 
(222) Haper, a.g.e. s.186. 
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B- ATATORK1 0N K1$1SEL. KARiZMASI 

Toplumsal degi§mede, onderlerin son derece onemli rolleri 

vard1r~ ~u nedenle sosyal bilimciler, toplumsal degi§mede onderin 

rolilne ili§kin ~e§itli m~deller geli§tirmi§lerdir. Bunlardan en o-

nemlfsi; -kiiltilrel yap1,. toplumsal yapi ay1nm1na. dayali planidir. Kill tilrel yap1 

silrekli degi§mesine ragmen, toplumsal yapi daha kat1 ve degi§mez du-

rumdadir. Bundan dolay1 her iki yapi arasinda ~ati§malar ortaya ~i-

kar. Weber, kiiltilrel degi§meler ~sonunda me§rulugunu kaybetmi§ olan 

toplumsal yap1y1 degi§tiren ki§iyi, KAR1ZMAT1K ONDER olarak isimlen-

dirmektedir.(223)~ Weber, ge~mi§i ve gelenegi yani geleneksel yontem 

ve degerleri reddetmesinden dolayi, karizmatik onderi, en bilyilk ve 

gii~lil inkilap91 olarak kabul etmektedir (224). 

Atatiirk Osmanl1 1mparatorlugunun kotii durumundan yepyeni bir 

Tiirk Devleti kurmu§tur. l§te yeni bir devletin kurulmasinda oynadi-

gi rol itibar1yla Atatiirk, Weber'in belirttigi karizmatik onderlik 

niteliklerini ilzerinde ta§iyor gorilnmektedir. Atatilrk'iln olaganilstil 

kudreti, inan1lmaz cesareti, tehlikelerden ve suikastlerden kurtul-

masi, silrekli artan ba§ar1lari, halkin O'na gilvenmesi ve inanmasi, 

toplumun yap1sin1 degi§tirmedeki §ans1n1 artt1rm1§t1r. Sonu~ta Ata-

turk, eski geleneksel toplum yap1s1n1n yerine , yeni ve·~odern bir 

toplum yapisi 1G>lu§turmu§tur. 

Aslinda Atatilrk'iln karizmatik onderligi iki ana ba§lik altin-

da incelenebilir, Birincisi, killtilrel yap1 ile toplumsal yap1 ara-

sindaki silrtil§me ve ~at1§may1 9ozmesi, ikincisi ise, kendine yaki§-

(223) Kongar, a.g.e. s.148. 
(224) Ergun 5zbudun, "Siyasi Lider Olarak Atatilrk", Atatiirk Ara§tir

ma Merkezi Dergisi,C.II. Say1: 6, Temmuz 1986, s.661. 
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tir1lan insanilstil, dogailstil nitelikler bak1m1ndan, yapt1klar1n1n 

~ok onemli sonu~lar vermesidir. 

Toplumsal ve killtilrel yap1lar aras1ndaki ay1r1m a~1s1ndan 

Atatilrk'iln geli§tili doneme bakt1g1m1zda, yap1lar aras1nda biiyilk 

~eli§kiler gorilrilz. 

Atatilrk'iln yeti§tigi donem, Osmanl1 1mparatorlulunun Bat1 

kar§1s1nda iflas ettigi donemdir. Toplumsal yap1n1n kurymlar1, ar-

tik ~ala ve ihtiya~lara cevap veremeyecek kadar eski ve geleneksel 

bir ozellik arzetmektedir. Bunun yanxnda killtiltel yapi ise bir de-

gi§iklik i~indedir. Degi1meye kar91 katila§an toplumsal yap1 ile 

deli§meyi benimseyen killtilrel yap1 arasinda silrtil9me ve ~at19malar 

ortaya ~ikm19t1r. Bu arada, ~ikarlar1 elden gidecek diye toplumsal 

yap1n1n deli9mesini istemeyenlerle, Bat1n1n yenilik~i kiiltilrel de-

gerlerini benimseyip, toplumsal yav1n1n deli1mesini isteyenler ara-

s1nda u~urum da btiyiimii9tilr. Boylece, toplumda her ' yonden bir uyum-

suzluk soz konusudur. 

T-0plumsal yap1 ile killtilrel yap1 aras1ndaki silrtil9me va ~a~ 

t1§ma, siyasal iktidar, egitim, hukuk, ekonomi v.s. gibi alanlarin 

hemen hemen tilmilnde gaze ~arpmaktaydi. 

11te Atatilrk, bu donemde me1rulugunu art1k kaybetmi§ olan 

toplumsal yap1 ile degi1melere go~e kendini yenileyen killtilrel yapc 

aras1ndaki silrtii§me ve ~at19malar1 ~ozen karizmatik bir ender ola-

rak ortaya ~ikm1§t1r . 
• 

Weber'in belirttili gibi, Karimatik onderler, geleneksel yon-

tem ve degerlere meydan okuyan v~ bunlar1n yerine yeni yontem ve 
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degerler belirleyen bir gilce sahiptir. Atatiirk tiim ·engelemelere ve bas-

kilara ragmen, toplumun ihtiya9lar1na ve 9ag1n gereklerine cevap ve-

remeyen geleneksel kurumlar1, yontemleri ve kurallari degi§tirerek, 

ba§ka bir de;yi§le meerululugunu artik kaybetmi§ olan tqplumsal yap1y1 degieti-
J . •. • . 

rerek, yerine toplumun ve cag1n_ihtiyaclar1na cevap verebilecek ve cagdaela§maya 
- -

her zaman acik o1an toplumsal kurum, yontem ve kurallari getirmi§tir. 

Weber'e gore, karizmatik onderler buhran donemlerinde ortaya 

91k~rlar ve topluma hakim olurlar. Daha sonralar1 ise izleyicileriy-

le birlikte yeni bir toplumsal yapi kurarlar. Weber, buna "Karizman1n 

Kurumla§mas1" ad1n1 vermektedir. Atatiirk de Cumhuriyetin ilan1ndan 

sonra (29 Ekim 1923) Tilrk Halk1 ile birlikte yeni kurumsal dilzeni 0 -

lµ~turarak ~~ karizmas1n1 "kurumla§t1rm1§t1r" (225). 

Bunal1m an1ndaki dogal onderler, yani karizmatik onderler, 

ruhen ve bedenen ozel yeteneklere sahiptirler. Bu yetenekler herkes 

tarafindan sahip olunmayan insanilstil yeteneklerdir (226). Ancak §u-

nu belirtmek gerekir ki, karizmatik onderler, kendilerinde insanilstil 

yeteneklerin olduguna 'inanmamal1d1rla-t-. Eger boyle . iistiln yetenekle-

rin kendilerinde olduguna $nan1rlarsa ger9ek9ilikten uzakl1§1rlar 

(227). 

Atatilrk'iln karizmatik onderligine gelince, 0 ger9ekten dogal 

yeteneklere sahip olan bir onderdir. Ayr1ca, kendini her alanda bi-

lin~li olarak haz1rlad1g1 s1ralarda kazand1g1 ozellikler bak1m1ndan 

da ozel yeteneklere sahip, olaganiisilt bir onderdir. Atatiirk'iln ola-

(225) Kongar, a.g.e. s.152. 
(226) W~beY, a.g.e. s.18. 
(227) Kongar, a.g.e. s.153. 
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ganilstil karizmatik bir Bnder olmas1n1, kazand1g1 zaferler ve onlar1 

destekleyen yenilik hareketleri saglam1§t1r. 

Atatilrk'iln ki§isel karizmetik ozelliklerinin ilk belirtileri

ni, annesinden habersiz olarak askeri okulun s1navlar1na girip, tilm 

gelecegini olu§turan askerlik meslegini se<;mesinde Atatiirk'iln, insi

yafitini kullanarak, ailesinden habersiz olarak s1nava girmesi bilyilk 

bir cesaret ornegidir. Ayr1ca zor clan bir s1nav1 kazanmas1 da O'nun 

zeki oldugunu ispatlamaktad1r. i§te, Atatilrk 'Un zeki, <;al1§kan, ce

saretli ve kendi insiyatifine gore hareket etmesi, onun dogu§tan ka

rizmatik onderlik niteliklerine sahip oldugunu gostermektedir. Ancak 

ki§isel karizman1n olu§mas1na ·yard1mc1 olan <;al1§kanl1k, gorev ve 

sorumluluk duygusu ve benzeri gibi ozellikleri sonradan kazanmi§t1r. 

Atatilrk'iin ki§isel karizmasinin ozelliklerini ilk ke§feden, 

Selanik Askeri Ril§diyesindekimatema'tik Bgretmeni Mustafa Efendi ol-

mu§tur. Mustafa Efendi, talebesinin kabiliyet ve yeteneklerine hay

ran olmu§ ve bu nedenle 0 1 nu) hem arkada§larindan hem de isim ben

zerligi oldugu i<;in kendisinden ay1rdedici bir ozellik olarak_, 0 1 na 

"Kemal" ad1n1. vermi§tir. BBylece ad1 Mustafa Kemal olmu§tur. 

Atatilrk, Manastir Askeri 1dadisinde talebe iken, tarihe, 

§iire, edebiyata ve matematige merak sarmi§, bu nedenle ilgi duydugu 

bu derslere <;ok <;ali§m1§tir. Ayr1ca yabanc1 dil olarak Frans1zcaya 

ilgi duymu§ ve tatillerinde Selanik'teki Frerler Mektebine devam e

derek, Frans1zcas1n1 ilerletmi§tir. Atatlirk~ bu derslere merak sar

mas1 ve <;ok <;al1§mas1 sonucu gli<;lil bir karizmatik yap1ya sahip ol

mu§tur. §iire ve edebiyata olan merak1, O'nun ikna kabileyeti yilk~e 

sek bilyilk hir hatip olmas1n1, matematige olan merak1, O'nun her§eyi 
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hesaplay1p planlayan, §ansa ve tesadiiflere imkan vermeyen bir onde·r 

olmas1n1, Frans1zcaya clan merak1 O'nun dilnyada meydana gelen de

gi§meleri takip edebilen bir onder olmas1n1, tarihe clan merak1 ise 

gec;mi§ ve gelecege ait olaylar1 objektif olarak degerlendirebilen 

bir onder olmas1n1 saglam1§t1r. 

Atatilrk'iln ilrettigi karizmas1na ornek olarak, c;ocukluk y1l

lar1na ait olan bir olayii c;ocukluk arkada§1 ve Ankara eski Bele

diye ba§kanlarindan Asaf 1LBAY §Dyle anlatir: 

"Evimizin bahc;esi bilyiiktil. Sik s1k mahaile arkada§lari topla

nir ve o zamanlar Selanik 'te pek moda olan "MANQIK" oytlnunu oynar

dik. Bu, bir nevi "birdirbir" oyunu idi. Bir ki§i egiliyor ve diger

leri sira ile ilzerinden atl1yorlard1. Atiltilrk oyuna i§tirak etmezdi 

ama, seyrine de bay1l1rd1. Hele ic;imizde dil§enler falan olursa, key

fine payan olmazd1. Birgiln kararla§t1rd1k. Yaka pac;a zorla oyuna i§-. 

tirak ettirdik. S1ra ile hepimizin ilzerinden atlad1 ve s1ra kendisi

ne gelince, egilmeden dimdik durdu ve"Hay<li'atlayin ndedi. Biz, ba--. 

§1n1 yere dogru·egmesi ic;in israr ettikc;e, 0 "Ben egilmem Boyle at

larsaniz atlayin" diyordu: "Egilmezlik", bir onder niteligi olarak 

kabul edilmektedir. Bu olayda, Atatiirk'iin egilmemesi, onun dogu§tan 

ve sonradan kazand1g1 onderlik niteliklemine sahip oldugunu goster

mek tedi r" (2 28 ) • 

Atiitilrk, hayat1 boyunca haks1zl1klara, yanli§liklara, imkan

s1zl~klara, bask1 ve zorlamalara hic;bir zaman boyun egmemi§tir. 

Atatilrk'Un Suriye 1 de ( 1917) 1ngilizlere kar§l. Alman generali Falken-

(228) Kongar, a.g.e. s.154. 
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~ayr1 taraf1ndan haz1rlanan taarruz plan1n1n yanl1§ oldu~unu soyleme

si ve boyle bir plan1 uygulayacak bir ordunun kumandas1n1 alamayaca-

gin1 · a;ik;~ belirtmesi bunun en gilzel ornegidir. 

Atatilrk, egilmezlik karakterine sahip oldugunu, §U sozlerle 

ifade etmi§tir. "Hilrriyet ve istiklal benim karakterimdir". 

Atatilrk'iln 1stanbul hilklimetine meydan okumas1 bile karizmatik 

bir yap1ya sahip oldugunu a;1k;a gostermektedir. viiniik, 0 donemde 

kimse boyle bir harekette bulunmaya dahi cesaret edemezdi. Bu konuda 

Donkwart RUSTOW §unlar1 yazm1§t1r, "Kar-·ga§a aras1nda, sivrilmi§ bir 

bireyin Sultana ya da milttefiklere kar§l yapacag1 tek bir meydan 

okuma eylemi, O'na, karizmatik boyutlara varan bir yetkiye sahip 

;1kma hakk1n1 .. ·ko3..ayca verecekti" Bu meydan okuma e}t.limini, ollimv. 

dahi goze alarak, Atatilrk+ 19 May1s 1919'da Samsun'a ;1karak ba§lat-

ti. Bu da O'nun ola~anlistil bir cesarete sahip oldugunu gostermekte-

dir (229). 

(229) Mattei Do~an, "Karizmatik Nitelikli iki insan Arasindaki 
benzerlikler (Atatilrk ve De Baulle), Bildiriler ve Tart1~
malar1, Uluslararas1 Atatilrk Sempozyumu, Tilrkiye i§ Bankasi 
Killtur Yay1n1, Ankara 1983, s.100-101. 
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Atatilrk'iln karizmatik onderligine ili§kin en a~£klayc1 bil-

giyi REPER vermi§tir. MEPER, Atatilrk hakk1nda §unlar1 soylemi§tir: 

"Ki§ili~inin karizmatik nitelikli olup olmad1~1 konsundaki en teh-

likeli s1nav1, Ordu Milfetti§liginden istifa ettti~i zaman vermi§-

tir. O, bu gorevi, Anadolu'ya ge~ip ulusal diren~ harekat1n1 ba§

latabilmek i~in almi§tl. En onemli sorun §uyd; Obilr komutanlar, 

yetkisinin yasal-rasyonel donan1m1 elinden gidince, O'na boyun 

egecekler miydi? Bu durumaRUSTOW §U a~1klamay1 getirmi§tir: "istan-

bul hilkilmetinin, Mustafa Kemal'in yerine atad1g1 subay O'ndan emir 

almay1 silrdilrmil§, O'nu tutuklamas1 i~in gorevlendirilen Vhli ise, 

gorevinden istifa etmi§tir" (230). 

Bu olay bize O'nun karizmas1n1n yasal otoriteden kaynaklan-

mad1g1n1 gostermektedir. O'nun karizmasi ki§isel yap1s1ndan kaynak-

lanmaktadir. 

Karizmatik onder]i~in bir ol~iltil de mucizevi bir yonilnnn 

olmas1d1r. Bu ol~lit a~1s1ndan Atatilrk'iln onderli~ini inceledi~imiz-

de, bu yonilnil ispatlayacak bir~ok ornek vermek milmkilndilr. Cephede 

bir kur§unun gogsUndeki saate isabet etmesi, tutuklanmaktan son an-

da kurtulmas1, suikastten kurtulmas1 bu ornekler aras1ndad1r. 

Weber, ba§ar1y1, karizmatik olgunun dog§u ve devami i~in en 

Hnemli fakt8r olarak kabul eder. Atatilrk'iln ya1am1 da ba§&r1larla 

doludur. ~anakkale ve Kurtulu§ ·sava§lar1ndaki say1s1z ba§ar1lar1. 

Ralka olan dolaysiz ili§kiler de karizmatik olguyu beliiler. Atatilrk, 

halk~1l1k dil§ilncesini benimsemesi ile aradakileri a§arak, dogrudan 

do~ruya halka ula§abilmi§ bir onderdir. Bu konuda §Unlari soylemi§

tir: "Kamuoyu i~in d~g;il, halk ic;in hareket ederim" (231). 

(230) Do~an, a.g.e. s.103. 
(231') Dog;~m. a.g.e~ s.106·. 
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Sonu~ olarak §UOU soyleyebiliriz; Atatilrk'iln gerek dogu§

tan sahip oldugu onderlik nitelikleri, gerekse ~al1§malar1 sonucu 

kazand1g1 ozellikler Weber'in karizmatik onderlik modelinde be-

lirt~igi Hzellikleri ile ayn1d1r. Cilnkil ~tatilrk'te zeki, ~al1§~an

l1k, cesaret, kahramanl1k, vatanseverlik duygusu, gorev ve sorum-

luluk duygusu gibi nitelikler diger insanlara nazaran daha fazla-

Weber, geleneksellikten modernlige ge~i§te·. karizmatik on-

derlerin olaganilstil bi~gilce sahip olduklar1n1 soylemi§tir. Bu ac;1-

dan da Atatilrk, Osmanl1 1mparatorlugunun geleneksel yap1s1ndan ~r 

modern bir yap1ya ge~i§i gerc;ekle§tiren bir ender olarak, olagan-

ilstil karizmatik bir gilce sahiptir. 

Atatilrk'il karizmatik bir onder olarak kabul etrnemize ragmen 

O, ayni zamanda, yasal ve zaman zaman da geleneksel otoriteden ya-

rarlanmas1n1 bilmi§tir. Atatilrk, kendi ki§isel karizmas1ndan veya 

askeri otoritesinden yararlanarak memleket i§lerini yilriltmemi§tir. 

O, daha c;ok milletin iradesine gore hareket etmeyi benimsemi§tir. 

O'nu diger karizmatik onderlerden ay1ran onemli ozellik bu olrnu§-

tur.(232). 

Karizmatik onderlerin olilmiinden sonra bilyilk ve tehlikeli iktidar bo§

luklar1 olmas1na ragmen, karizmatik bir onder clan Atatilrk'iin olilmiinden .son

ra boyle bir iktidar bo9lugu olmam1§t1r~ Cilnkil O, haik1 ile biltilnle§mi§tir. 

Weber'e gore, karizma.nin kurumlaemas1 demek; grup ilyelerinin oneerle

ri hakk1ndaki yarg1lar1010 bir tore §ekline donmesidir. Atatiirkciiliik yani 

Kemalizm de kurumla§arak bir tore haline gelmi§tir. Bu da Turk Halk1n1n onder

leri hakk1nda verdigi yarg1n1n bir ifadesi anlam1na gelmektedir. 

(232) Ozbudun, "Siyasi Lider Olarak Atatiirk" a.g.e.s.665. 
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c- ATATLJRK'ON KEND1 K1SISEL KARiZMASINI GELISTIRMES1 

Karizmatik ender olman1n ilk §Srt1, ki§inin kendi karizma

s1na ~nanmamas1d1r. Eger bir ender kendisinde insanilstil yetenek

lerin ve niteliklerin bulunduguna inan1rsa, kendisini ~evresine 

kabul ettirmesi imkans1zd1r. AIBl1nda onderligin niteliklerinden bi

risi de ger~ek~iliktir. 0 zaman, ger~ek9i olan bir onderin, kendi-

sinde. dogailstil yeteneklerin olduguna inanmamas1 gerekir. Ancak, 

bir enderin ger~ek~i degerlendirilmelerinde ve eylemlerinde isabet 

gerillilrse, ~evresi ona 11 yan\ .. 1mazl1k 11 gibi insanilsilt nitelikler ya

k1§t1r1r. Asl1nda kendi gilcilnil ve yeteneklerini kil~ilmsemek de bir 

ender i~in zararl1d1r. Qilnkil o zaman, hedeflenen ama~lara ula§amaz 

ve yapilacak olan i§ler ba~ar1lamaz (233). 

Atatilrk, kendi ki§isel karizmasina pek fazla gilvenmemi§tir. 

Ba§ka bir deyi§le karizmas1n1 kullanma konusunda pek hevesli dav

ranmam1§t1r. Bu nedenle Atatilrk, otoritesini milmkiln oldugu kadar 

ak1lc1-hukuki temellere dayandirmaya dikkat etmi9tir. 

Atatilrk'iln kendi karizmas1 ile ilgili tutum ve davran1§lar1-

n1 il9 belilmde incelemek miimkilndilr. Bu belilmleri, haz1rl1k a§amas1, 

kendi bireysel niteliklerini nasil gerdilgil ve degerlendirdigi, ki

§isel nitelikleriyle ulusal nitelikleri birli§tirmesi olarak sira

layabiliriz. 

1. HAZIRLIK A§AMASI 

Atatilrk her tiirlii imkandan ve firsattan yararlanarak kendi

sini enderlige haz1rlam§1t1r. 

(233) Kongar, a.g.e. s.192. 
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Atatilrk'iln annesinden habersiz olarak askeri okul s1nav1na 

girip kazanmas1, Hnderlige giden yolun ilk basamaR1n1 te§kil et

mektedir. 

Atatilrk, askeri egitimi boyunca tarih, yabanc1dil, §iitT, 

hitabet ve matematik derslerine ~ok Hnem vermi§tir. Onderlile ha

z1rlanma a§amas1nda, bu derslere duydulu ilgi ve merak1n ~ok bilyilk 

yararlar1 olmu§tur. Biltiln bunlar Atatilrk'iln, kendisini geleceRe 

bilin9li bir §ekilde haz1rlad1R1n1 gostermektedir. 

Atatilrk'iln memleket meselelerine olan ilgisi, Harbiye y1l

lar1nda ortaya 91km1§ ve erkan-1 harp s1n1£1na ge9ince bu ilgisi 

daha da artml§t1r. Yani, memleketin durumunun 9ok kotilye gittilini 

bu donemde daha a91k bir §ekilde gormil§tilr. Bu durumun f ark1nda o

lan Atatilrk, bu konuda silrekli olarak kendisini bilin~lendirmi§ ve 

her tilrlil f1rsattan ve imkandan yararlanman1n yollar1n1 aram1§t1r. 

Suriye'de staj i~in 30'ncu silvari alayinda bHlilk komutan1 

olarak gHreve ba§layan Atatilrk'iln, kafasinda yalniz bir tek dil§iln

ce vardi. 0 da gelecekle ilgiliydi. Yani gelecekte memleketi i~in

de bulundulu kotil durumdan nasil kurtarabilirim dil§ilncesiydi. Ger

~ekten bu dHnemde Osmanli ~aratorlulu 'nun hali peri§and1r. Ba§ka 

bir ifade ile, Osmanli imparatorlulu'nun bir ~okil§ ve bu 9Hkil§e 

baRl1 olarak bir arayi§ i9inde olduludur. 1§te boyle bir ortam i-

9inde Atatilrk, mutlaka kendi Hnderlilinde bir eylem planlamas1 dil

§ilnmil§tilr. OrneRin, 1908'de Mustafa Kemal daha kolaRas1 iken, mem

leketin kurtulu§una ili§kin doRru dil§ilncelere sahiptir. Bu dil§ilnce

lerini Selanik'teki Olimpas birahanesinde arkada§lar1na anlatm1§t1r. 
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Bu da O~nun kendi onderliginde bir eylem planlad1g1n1 dogrulamak-

tad1r (234). 

Atatilrk, 1kin9i Me§rutiyetin ilanindan sonra, Turk 1nkila-

b1n1n eksik kald1g1n1 ve ink1lab1 bizzat kendisinin tamamlayaca-

gin1 daha Erkan-1harp kola~as1 iken soylemi§tir. Biltiln hayat1 bo-

yunca da "1nk1laplar1 ikmal etmek" amac1n1 giltmil§tilr (235)'. 

Demek ki, Atatilrk, toplumun kurtulu§u ve bi~imlendirilmesi 

konusunda ilstlenecegi rol ile ilgili karar1n1 ~ok onceden vermi§-

tir. Yine bu durum bize, Atatilrk'iln toplumsal, tarihsel ve siyasal 

§artlar1 dogru degerlendiren bir onderlik haz1rl1g1 i~inde oldugu-

nu gostermektedir. Ayrica Anafartalar kahramanl1g1n1, sahip oldu-

~u askerlik yetenekleri, bilgisi ve yapt1g1 on haz1rl1klar saye-

sinde kazanmas1 ~a kendisini bilin~li olarak onderlige hazirladgJ-

nl dogrulamaktadir. 

2. KEND1 BtREYSEL N1TEL1KLER1N1 NASIL GORDti~ti VE 

DE CE RLEND1 RD1 Ci 

Atatilrk, tilm ya§am1 boyunca tam bir ender gibi davranm1§t1r. 

Cilnkil O, onderligin anlam1n1 ~ok iyi biliyordu. Bu nedenle kendisi-

Di onderlige haz1rlamakla kalmam1§, bilin~li davraDl§lar1yla kendi 

onderligini deste'klemi§tir. ilk tahsil ~ag1nda bile, kibar, terbi-

yeli ve mert tav1rlar1 ile daima ~evresinin dikkatini ~ekmi§, bu 

nedenle arkada§lar1 O'nu daima bir onder gibi gorilp muamele etmi§-

lerdir. Ordudaki ba§ar1lar1n1 yalnizca kendi yilksek yetenekleri, 

ilstiln ba§ar1s1 ve kahramanl1klar1 sayesinde elde etmi§tir. 

(234) 1nan, Atatilrk Hakk1nda Hat1ralar ve Belgeler, a.g.e·. s.75-77. 
(235) 1nan, a.g.e. s.77. 
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.Atatiirk, <;evresindekileri etkilemek i~in mcitlaka 8nceden 
,: ;; ' ~" ;_.:. ... 

haz1rl1k yapardi. Hrneg{n;.Atatilrk'il Japon Veliahd1n1n illkemizi 

ziyareti s1ras1nda, Japon tarihinden, §iirinden ve mitolojisinden 

verd·i~i :C>rnekler Veliahdi hayrete dU§ilrtilii§ttir. Aslinda Atatilrk, 

bu bilgileri Veliahd gelmeden on gUn once tercilmeler yaptirarak 

Bi~enmi§tir. O, herkesi bilgi sayesinde kendine esir ederdi. Ataw 

tilrk, biltiln yabanc1 devlet adaml~riyla iyi bir dostluk kurman1n, 

uluslararas1 politikada ;ok Hnemli olduRunu biliyordu U36). 

Atatilrk, her zaman dil§ilncelerini ve beklentilerini ;evre-~ 

sindekilere not ettirir, sonra da 91kart1p okutarak, ne derece 

dogrµ ve ileri g6ril§lU oldugunu herkes ve tarih 5nilnde ispatlard1. 

Bu konuyla ilgili olarak Tevfik Ril§til ARAS ya§ad1R1 bir olay1 §Hy-

le anlatm1§t1r: 

"Yap1lan toplantida Atatilrk, usul geregince riyaset edi

yor ve milzakereyi o idare ediyordu. 

Memleketimizin haricinden ve dahilinden muhtelif yerlerden 

ve zatlardan genel .raporlar okunmu§, kurtulu§ etrafinda muhtelif 

mevzular konuvulmu§ ve aramizda cetin milzakerelerden sonra, ilze

rinde mutabik oldugumuz,gorii§meler, hatta baz1 kararlar s1ras1y

la yaz1lm1§t1 .. Miizakere tamamiyle nihayetlendikten sonra, o gece 

icin son kahve icilirken Mustafa Kemal bana hitap ederek: 

Bugiln HRleden sonra bu mevzular etrafinda bir arkada1la go-

ril§mil§, bazi notlar alml.§tim. Tevfik Ril§ti.i, Liltfen kB§edeki saks1-

nin ic;inde duran o notlar1 al"ip okur musunuz? · dedi. · Tabiatiyla, 

is t ed iRi kag1 di bulup okumay a koyuldum. · 

Bepimiz hayretler ic;inde kalm1§t1k. Saatlerle Uzerlerinde 

konu§ularak vardig1m1z ve kendimizin zannettigimiz kararlarin hep

sinin tamamiyla ayn1 olmak llzere o not ka~1d1nda yaz1lm1§ oldugu-

(236) Kongar; a.g.e. s.204-205. 
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nu go rd ilk" ( 2 3 7) • 

Bu anlatilan olaydan da a~ik~a anla§1lmaktad1r ki, Atatilrk, 

umut~uz gorillen bir Ulusal Bag1ms1zl1k Sava§1'n1n 5nderligini ilst-

lenirken, ~evresindekileri tamamiyle etkisi altina almak zorunda 

o1'dugunu biliyordu. Ba§ka bir deyi§le, izleyicileri kendi "kariz-

ma" s u1a-·ina.nd,.1rm.as.1 - ge rekiyordu. Me ml eke tin ge lece gi,.;i..~in .. bun-u,, 

zorunlu gorilyordu. 

A tat Urk, yap a cag1 ink1 lap .1ar1 ( Cumh u riye tin i 1an1., § apka 

ink1lab1~ _ Harf ink1lab1 ... ) 7-8 Temmez 1919rda yan1ndakilere nnt 

' " ettirmi§ ama bunlarin ger~ekle§ecegini yanihdakiler pek inanmami§

-lar. Fakat Atatilrk, bu konu~a son derec;e kararhydi. Bu nedenle not ettirdikle

rini sir~s1 __ gelince ~ek tek gerceklestirmistir. Zate11 kendisin~ ~evreJ?ine, soy-
. . . . . 

lediklerini gercekle§ tirmek suretiyle kabul ettirmi§ tir. 

Buradan 91kan sonu~ §u; Atatilrk, bilgisiyle, yeteriekleriyle 

ve yapt1~1 i§lerle kendisini 9evresine kabul ettirmi§ blan bir on

derdir. Biltiln konularda oldugu gibi onderligi konusunda da olaylari 

kendi ak1§1na b1rakmam1§, haz1rl1klar1, yonlendirmeleri ve irade-

siyle onderligini peki§tirmi§tir (238). 

At~til~k, gilcilnU"Ba§komutanlik yetkisind~n, Uniformasindan ya 

da omuzlarindaki y1ld1zlardan d~gil kendi ki§isel kariimasindati al-

mi§tir. nrnegin; trzurum'da iken askerlik meslegi~in btitiln resmi 

yetkilerinden vazge9mesine raAmen, komutanlar yine de O'nun emirle-

rine uymu§lardir~ Oemek ki karizmas1 resmi yetki~inden degil bizzat 

ki§iliginden kaynaklanmaktad1r. 

(237) Kongar, a~g. e. s.206-208. 
( 2 3 8 ) K on g a r , a . g • e . s . 2 1 0 - 2 12 . 



3. K1§1SEL . N1TEL1KLER1YLE UiUSAL N1TEL1KLER1 B1RLE§T1R-

MES! 

Bundan onceki iki bolilmde, At atilrk 'Un onderlik konusunda 

.nas1l dikkatlice haz1rland1g1n1, toplumsal ve gevresel k0Jullar1 

. dogru d.e~~;-leru;L:i,z:. ~r~J<...., ke~_d.i ,~. a;rizJna91n1n y_a.ra.t'1.lmas,;i..u,a ... ..n.a.a.1L.,~a-t.;;; ..... . 

ki~a bulundugunu gordilk. 

Bu bHlilmde ise, Atatilrk'Un olalanilstli ki§ililini ve ozellik-

lerini Tlirk toplumuna na~il mal ettilini gor~cegiz.~ 

At at il r k ' e g 5 re o 1 a I an il s t il k i § i 1 i k v e s ah i p o 1 u n an on de r 1 i k 

· n i 't erik:le r·i, yen i - bi r· ·t6"tfl ufiiurt-·· al u§ mas ind·a e tk'. il er i O"l du!fu ·mu dde"f"!:!·'·· . . 

9e bir anlam ta§ir. Bundan dolay1_, sahip oldugu yliceltici nitelik-

ler ile, toplumun yilceltici nitelikleri aras1nda tam bir biltilnle§-

me vard1r. YaD:i, tarihe birlikte gegmi§lerdir. OrneAin; Tlirk top-

lumunun kahramanl1A1ndan bahsederken hemen Atatilrk'iln kahramanl1g1 

da akl1m1za gelir~ Gilnkil, ikisini birbirinden ayr1 dil§ilnmek milmkiln 

delildir. ~-·- ,: .; ..... 

Atatilrk, daima kitisel nitelikleriyle, ulusal nitelikleri 

biltilnle§tirmeye onem vermi§tir. H~r ~aman ve her £1rsatta 11 Tlirk 

Milletin ·in bir ferdi'' oldn~unu vurg11lar ve ba§ar1lar1n1n Tilrk Mil-

letine ait olduguri.u soylerdi. Bu konudaki dil§ilncelerini §Byle agik-

laml.§tir: 

"B·ana, insanlar ilstilnde bir dogu§ atfetmeye kalki§mayaniz. 

Benim doAu§umdaki tek fevkaladelik, Tilrk olar~k dilnyaya gelmi§ ol-

mamdi r 11 
( :23 9). 

(239) Kongar, a.g.e. s.218. 
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Bu soyledikleririden anla§ilacaRi gibf, A,tatilrk.! karizmatik 

H~derin kendi karizmas1n1 yads1mas1 ve olumlu niteliklerini ulusla 

biltfinle§tirilmesi gibf hareket ederek, karizmatik onderlik davra: 

,.,,.,., -<-r~ n1'§ 1 ar1n1c, _ We'b'ff'r""i:Ir"-'t1e-l i:rt iginden . t;rok daha i 'y i ye r ine getirnti~'t ir. 

...... . ~. ,; . :·:. ·· 

Yine .ltatU-J.k 'Un ulusuyla bil't.iinle§tiRini ifade eden §U sHz-

.'':Su mi.J.let, kil1 kipi.rdamadan dava~ uRruna ve benim uRruma, 

can1n1 vermeye haz1r olmasaydi., ben hic;bir §ey yapamazdim" (240). 

Atatilrk, bu sHzlerijle kerametin kendinde deRil, ulusunda 

ve ona inananlarda olduRunu ac;1kc;a belirtmi§tir. 

Sonuc; olarak §Uriu soyleyebiliriz; Atattirk, kendi elleriyle 

ilrettigi karizmatik onderliRini yeni kurmakta olduRu toplumun ulu-

s ,a_l . _n.itelikleriyle biltilnle§tirmi§tir. Bunu §U sozleri ile ispatla-

ID1§t1r! 

"iki Mustata kemal vard1r. Biri hen; fani Mustafa Kemal. 

Oteki; Mil let in daima ic;in<;le ya§ at t 1 R1 Mustafa Ke ma 1. Be.n onu tern-

sil ediyQrum. Herhangi tehlike aninda hen ~uzur ettimse, beni de 

bir Tilrk aifasi d0Rurmad1 niir-Tilrk artalari daha Mustafa Kemaller 

doRurmayacaklar mi? Feyiz milletindir, benim deRil. 11 (241). 

'.,: 

Atatilrk, karizmatik onder olar~k1 insanils~il bir ki§iliRe sa-

hiptir. Karizmas1n1, insanilstil ki§iliRini olu§turan nitelikler mey-

dana getirir. 

(240) Kongar, a.g.e. s.220. 
(241) Kongar, a.g.e. s.222. 
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AtatUrk'nn Ba1l1ea Karizmatik Hnder~ik H~ellikleri §unlar-

dir: 

SaRlam Bir Karakteri vardi: Karakteri saglam olanlar, her yerde 

ve.her zaman Hrnek davrani1larda bulunurlar. Bu kitilere, en kHtU 

ve en gUc; durumlarda giivenilebilir. Sa~lam karekterli olanlar, hie;-

bir §ey yapmadan, rahatlik i~inde ya§amayi sevmezler. 

Ata:tiirk, sallam karekte:tli"b·ir Hnder olarak her zaman ve her 

yerde astlarina Hrnek olabilecek davrani1larda bulunmu1tur. YHnet-

tili birc;ok muharebede Hrnek davran11lar1 ile herkesin giivenini ka-

zanm11t1r. Gelibolu'~a Tiimeni ordu ihtiyatinda iken, diitmanin duru-

munu c;ok lxi-degerlendirip, insiyatifini kullanarak, Ariburnu bHl-

gesine··c;ikan dil9mana mildahale edip, ba§ar1l1· olmas1 nedeniyle en 

gii¢l~ durumlarda bile kendisine gilvenilebil~celini ispatlam1§t1r. 

Atatiirk, Qanakkale ~ava11na kat1lmadan Hnce Sofya'da Askeri 

Ata9e olarak bulunuyordu. Burada hertiirlil tehlikelerden, sik1nt1-

lardan ve sava1tan uzaktayd1. Eger isteseydi sava§ bitinceye kadar 

burada kallfbilirdi. Ama karakteri buna mi:isait degildi. tllkesi sa

va§irken, bHyle rahat ve tehlikelerden uzak bir 1ekilde ya1~mak, 
· .. ··~.i., 

O'na zor geliyordu~· Bu nedenle sava1ta bu;I.unmak -±~in milracaat et-

mit ve sonunda 19.'ncu Tiimen komutanlil1na tayinini c;1karmi9t1r. 

Bu iki ornek bize ~unu gHsteriyor; Atatiirk son derece s~I-

lam karakterli ve daima Hrnek davrani§larda bulunan bir Hnderdir. 

_ Gorev .. ve Sorumluluklara Qok Hnem Verirdi: Atatiirk, 1ahsi sorum-

lululu yilksek olan bir Hnderdi. Verilen g5revleri, biitiin gilcUnil ve 

kabiliietini kullanarak, ayr1ca her f1rsat1 da delerlendirerek ba-

1ar1yla tamamlam11t1r. 
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Kurtulu§ Sava§inds BUyilk Taarruz 5ntesi harekat plan1 a

~1kladg1nda yetkili baz1 komutanlar bu plana itiraz etmi§ler, 

hatta b8yle bir planla hareket edildiginde tarihi bir cinayet i§-

lenecegini dahi soylemi§lerdi:t. Ama buna ragmen At.atiirk, planinda 

1srar etmi§tir. Qilnkil O, §ansa ve tesadilflere meydan vermeksizin 

besaplarini ~ok iyi yapmi§t1. Ger~i b~ ~ok riskli ve cilretli bir 

harekatt1 ama, buna ragmen Atatilrk, bu riski ve sorumlulugu seve 

seve kabul etmi§tir. Cilnkil O'na gore her bilyil~ zaferde mutlaka 

risk ve sorumlulugun pay1 vard1r. Asl1nda karizmatik onderler 

en kritik anlarda sorumluluk yilklenmekten kac1nmayan kimselerdir. 

Bu ~urum, onlarin ki~isel karizmalar1ndan kaynaklanmaktad1r. i§te 

Atatilrk de ki§isel karizmas1ndan gilc alarak, biltiln muharebelerde 

ve caliamalard~ sorumlulugu alm1§t1r. 

Atatilrk, gorevin yap1lmas1 i~in uygun yer ve zaman aramaz-

di. O, her zaman ve her yerde, ·hatta ki§isel rahatl1g1n1 dahi dil-

§ilnmeden, biltiln gilcilnil kullanarak gorevlerini yerine getirirdi. 

Memleket: meseleleri ile ilgili gorevler oldugu zaman, uykusundan 

ujand1r1lmas1~~ bile emretmi§tir. Ger~ekten de memleketi ilgilen-

diren bir i§ oldumu, ""s''l:i.bah ak§am demeden ~al1§1rd1. 

Atatilrk, milleti ve memleketi ilgilendiren bir gorevi ye-

rine •etirirken, a§1lmas1 gil~ olan e~gellerden ~ekinmez, tereddil-

de dil§mez ve hi;bir fedakarliktan da ka;mazdi. 

Sonu~ olarak"'·"$unu soyleyebiliriz; Atatilrk, elde ettigi ba-

§ar1lar1 milletine mal eden, ama sorumluluklar1 yilklenm.ekten hi~-

bir zaman ka~mayan, dogal karizmatik hir onderdir. 
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- c;ok Cesurdu ve Bliimden Korkmazdi: Cesaret dolu§tan sahip olunan 

dolal bir niteliktir. Yani Allah~in insanlara bir liltfu ve bali1i-

dir. · scnradan 9ali§ilarak kazanilmaz. Ancak cesur olarak doRan bir 

insandaki bu nitelik, disiplinli bir egitimle geli§tirlebilir. 

Onurlu, kendine gilvenen, gHrev ve sorumluluktan ka9mayan bir 

ender, her zaman cesurdur. 

Cesaret Atatlirk'iln dolu1tan sahip oldulu bir niteliktir. 

Oz e 11 i k 1 e s av a§ a:,...,.l a r 1 n d a c e p hen in g e r i s ind e de Ii 1 , i 1 e r is in de 

birlil~ ile beraber bulunarak ne denli cesur oldugµnu her zaman 

ispatlam1§t1r • 

. A~atilrk'Un karizmas1n1 olu§tu~an niteliklerin ba§inda, ruhi 

bir kudr~t blan cesaret gelm~ktedir. Atatilrk, cesu~ olduRunu hemen 

biltlin alanlarda ispatlami§· olan bir onderdir. 

At a ti.irk 'Un Cqnkbay1r1 _t;aarruzundaki davran11 lar1, .(i)Jnun 

olBmden kor~mayan cesur, karizmatik bir onder oldulunu ispatlamak-
~ :~ . 

tadir. Atatilrk, bu taarruzda aynen §Hyle davranmi§t~;': 

" .• 4skerleci kar1im1zdaki dU1man1 yenecelimizden hi9 §liphe 

yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Hnce ben ileriye gideyim, siz, 

ben kirbac1mla i1aret verdilim zaman hep birden at1l1rs1n1z II 

Komutan ve ~ubaylar da i§aret~me askerlerin dikkatini ;ek-

melerini emrettim. 

Ondan sonra hiicum saff1nin onilnde bir yere->kada"r giderek, 

oradan kirbac1m1 havaya kald1r1p hilcum i§aretimi verdim. 
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Silngilleri iir ayaklar1 ileri uzat1lm1§ olan askerle

rimiz ve on·1ar1n onilnde tabancala-r1 ve kil1~lan. ellerinde oldugu 

halde subayla~1m1z, kirbac1m1n B§a~1 inmesiyle, demirden bir kit-

le halinde aslanlar gibi bir sald1_r1 ile ileriye at1ld1lar" (242). 

1§te Atatilrk, boyle davranarak taarruzu ba§latmi§ ve dort 

saat i~inde Conkbay1r1'n1 dil§mandan temizlemi§tir. 

Yine Atatilrk'Un Rurtulu§ Sava§1nda (1922) ,Afyon'dan ba§laya-

rak bilyilk taarruz karar1 ve icrasi, O'nun tesaretini ispatlayan, 

unutulmaz orneklerden biridir. 

Atatilrk, do~u§tan cesar-e tt~ i, kar.izmatik bir onderlik yapisi-

na sahip olduguna davran1§lar1 ile de d0Arulam1§t1r. 

- 1nsana . 1nsan11la !;;!ok Onem Verirdi: Atatilrk, insanlar arasinda 

ay1r1m apmadan Cx ani, irk, renk, mevki, zenginlik bak1m1ndan) onla-
~Y' 

ra onem verirdi. "Yurtta Sulh, C.ihanda Sulh" ilkesi hunu ispatla-

maktad1r. O, barl.§l. yaln1z kendi illkesindeki insanlar i;in delil, 

dilnyadaki blitiln insanlar i~in istemi§tir. 

Atatilrk, insana ve insanl1ga Bnem verdilini §U olay ~ok iyi 

ispatlamaktad1r. Olay §Hyle anlat1lmaktad1r: 

" Bir glin !;;!anlo..aya'da eski ko§klin ilst kat1ndaki kiltlipha-

nede oturuyorduk. birden bire bah~eden kijfilrlerle dolu hiddetli bir 

ses yilkseldi. Atatilrk, merakla ba§1n1 soldaki pencereye ;evirdi; 

o anda yilzil kipk1rm1z1 kesildi. JBana donlip bal1rd1: 

(242) Demirkan, a.g.e. s.7-8. 
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-Bak bak •••• Bu bunak adam ne yap1ydr? Yahu, hi~ insan 

d5villil~ mil? Bu ne hamakat ••. ;abuk ko§, mini ol ve oradaki adam-

lar1 ko§ke getir. 

0 s1rada da ben de ayala kalkmi§, pencereye yana§m11t1m . 

.. 
Milli Mildafaa Vekileti taraf1ndan kH§kiln di§ idaresen~ me-

mur edilmi§ bulunan alaydan yeti§me emekli ve ya§l1 bir subay1n, 

birkac; it<;iyi yilksek sesle azarlay1p tokatlamakta oldugunu gordilm. 

yerde birkac; eski torba ile darmada~in bir halde baz1 giyecek egya 

vard1. 

igc;iler, bir milddet bahc;ede <;~J-.1§t1r1lm1§ olup, o giln mem-

1 eke t 1 e r in e don me k i <;in k o §kt en a y i 1 1 ma k il z e re bu 1 u n an Yunan e s i r-

leriridendi. 

Ko§arak bahc;eye c;1kt1m, yanlar1na~gittim. Bizim ya§l1 arka-

da§i hiddetten, zangir zang1r titreten hadiseyi o~rendim. Meger 

esirlerin s1k1 s1k1ya muayene ettigi terbalar1nda~, kendilerine 

ait evya aras1nda, Atatilrk'iln hususi sigaralar1ndan birkac; paket 

de ;ikmi§. Her halde bunlar1, esirlere, ko§kiln ic;inde hizmet eden 

bizimkilerden ~iri vermi§ti; bagka tilrlU ol~as1na imkin yoktu. 

1htiyar1 birkac; kelime ile teskin ettikten sonra, esjrleri 

yan1ma a11p kH§ke dogru yilrildilm~ .Atatilrk antreye inmi§ti.·Esirler-

den biri, uiakt~n O'nu gorilr gtirmez, milthi§ bir korku ic;inde tit-

remeye ba§lad1 ve tam kap1ya yakla§t1g1m1z anda dil§ilp bay1ld1. 

1nce duygulu bilyilk adam, bu manzaradan. pek miltessir olmu1tu. 

Emri ilzerine; yanindakiler, esirin yilztine su ve kolanya serperek 

ay1tt1lar. 
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Bu arada ben de kendisine durumu arzetmi§tim. 1~erden be§, 

on paket sigara daha getirtti; esirlere dag1tt1. ~ir miktar para 

da verdirtti; sonra kendiletine, yap1lan fena muameleden teessUr 

duydugunu sByledi ve , iyi_yolculuklar d.iledi. 

Ko§kten ayr1l1rken esirlerin gozleri, minnet ya1lar1 ile 

dolu~idi. Tabii ihtiyar arkada§ a~:Milli MUdafaa emrine iade edil-

mi§ti" (243). 

Atatilrk, yonettiRi insanlar1n ki§iliRine onem veren bir Hn-

d~rdi. ~u durum, onun ki§ilik yap1s1ndan kaynaklanmaktad1r. 

- Uzag1 Gorebilen (11eri Goril1Hi) Bir Onderdi: Atatilrk 'iln ileri 

goril§lil olmas1nda, tarihe olan merak1 ve dilnyadaki geli1meleri sil-

rekli takip etmesinin rolil ~ok bilyilktilr. 

O'nun ileri goril§lillilgil mucizevi bir boyuttad1r. Zaten ka-

rizmatik bir onderin boyle bir niteliRe sahip olmas1 gerekir. 

Atatilrk'iln dilnyaya ve Tilrkiye'ye ili§kin yarg1lar1, daima 

dogru ~ikm11t1r. Ornegin; Birinci Dilnya Sava§1n1 kaybedecegimizi, 

lkinci Dlinya Sava11n1n ~ikacag1n1; bu sava1ta Romanya'nin kaderi-

ni Fransa'nin Hatay konusundaki tutumunq hep dogru tahmin etmi§tir. 

T~rkiye hakk1ndaki yarg1la~1nd~ ise playlar1 bizzat kendisi bi~im-

lendirip yonlendirdigi ic;.in,- hemen hemen hi_~ .yan1lmam,l§t1r (2q4). 

General Mak Artilr, 1931 y1l1nda Atatilrk ile bir goril§~e 

yapml§ ve bu goril1mede Atatilrk, Avrupa'nin durumu hakk1nda dil§iln-

celerini 1oyle belir·c~iu~ir. 

(243) Demirkan, a.g.e. s.75-76. 
(244) Kongar, a.g.e. s.166 .. 
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II Atatilrk, Almanyalnin 1ngiltere ve Rusya haric olmak 

Uzere bUtUn Avrupa'yi elegecirecek bir orduyu, kisa bir zamanda 

kurabilecegini, bundan cHHirU1 sava§in 1940-1945 y1llar1 arasinda 

b~sl~yacag1n1, Fransa'nin gUclti"hir.ordu yaratmak icin ger~kli 

nitelikleri artik kaybetcigini ve ingilrete•nin adalar1n1 savun

mak icin bundan sonra Fransa'ya gilvenemeyecegini soylemi§tir •. 

Atatiirk, Amerika'nin gecen sava§ta oldugu gibi, bu sava§ta 

da tarafs1z kalmayacag1n1 ve Almanya'nin .ancak bti Amerikan miidaha

lesi do~ay1s1yla yenilecegini de soylemis, hatta bir kehinet gos

terircesine sunlar1 eklemistir: 

"Avrupa Devlet adamlar1, ba3l1ca anla§mazlik konusu olan 

onemli siyasi sorunlar1 her tiirlil milli bencillikten uzak ve y~l

niz. genel yarara olarak, son bir caba ve tam bir iyi niyetle ele 

almazlarsa ko~karim ki, felaketin onil al1namayacakt1r. Zira, Avru

pa sorunu ingiltere; Fransa ve ~lmanya· ar~sindaki anla3mazl1klar 

sorunu olmaktan art1k c1km13t1r. Bugiln Avr~pa'n1n biltiln maddi ve 

manevi olanaklar1n1 tilm olarak dilnya ihtilali amac1 ugruna sefer

ber eden bu korkunc kuYvet, ilstelik Avrupal1lar ve Amerikal1larca 

henilz bilinmeyen yepyeni siyasi yHntemler uygulamakta ve rakiple

rinin en kilf;ilk l1atalar1ndan bile en iyi olarak yararlanmas1n1 bil

mektedir. 

Avrupa 1 da ol~cak bir sava31n ba3l1ca galibl ne fn~iltere 

ne Fransa, ne de Almanya'd1r. Sadece Bolsevi~m'dfr. Rusya'n1n ya

k1n komsusu ve bu illke ile en cok sava3m13 olarak biz Tilrkler, o

radaki olaylar1 yakindan izliyor ve tehlikeyi biltiln. c1plakl1g1 

ile gorilyoruz. 
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Vyanan Dogu Milletlerinin zihneyitlerini cok iyi samilmen, 

onlarin milli ihtiraalar1n1 Qk§ayan ve kinleri depre§tirmesini bi-

len Bol§evikler, yaln1z Avrupa'y1 degil, Asya'y1 da tehdit eden 

ba§lica kuvvet halini alm1§lard1r" (245J. 

General Mak Artiir·d~ Atatilrk'iln bu dil§ilncelerine kmtalm1§-

t1r. ikinci Dilnya Sava§1n1n sonuclar1 Atatilrk'iin bu dll§ilncelerini 

dogrulam1§; sava§ sonras1 ise, bilyilk orrderimizin uzak ve derin 

g6fil§ilne, bir kehinet sayd1r~cak kadar uyarl1k gostermi§tir. 

Atatilrk'iln bu y6nilniln cok iy1 bilen Tilrk Milleti onun ka-

rizmas1n1 olilmsilzle§tirmi§tir. 

~ Her Kosulda ve Durumda icinde Bulundugu Gruba Daima Egemen 

Olurdu: Atatilrk sahip oldugu ki§isel ozelliklerinden dolay1, i-

cinde bulundugu gruba kisa silrede egemen olurdu. Yani bilgisiyle, 

hitap gilcilyle, ikna kabiliyeti ile, hossohbetliligi ile, etkileyi-

ci fiziki gorilnilmilyle cevresine an1nda egemen olurdu. Bunu bazan 

bask1n bicimindeki eylem, dil§ilnce, oneri ve sorulariyla yapar, 

bazan da haz1rl1k gerektiren konularda o haz1rl1ja sahip bir uzman 

ozelligi il~ yaparak herkesi §a§1rt1rd1. Atatilrk, cevresine bazan-

da cesareti, ileri goril§lillilgil ve kavray1§ gilcil ile egemen olurdu 

Atatilrk'iln cevresine egemen olmas1na ili§kin anl~t1lanlar, 

daha cok savas an1lar1yla il~ilidir. Atatilrk'iln cevretine hakim 

olmas1na ornek olarak Yunan Taarruzu s1ras1nda mecliste c1kan tar-

(245) Atatilrk (Komutan-Devrimci ve Devlet Adami Yonilyle); a.g.e. 
s.492-.493. 

(246) Kongar. a.g.e. s.176. 
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tiemalara son vermesi ve muhaliflerini.~de kisa silrede susturma-

s1n1 ~erebiliriz. Mustafa Kemal yilksek nitelikleri sayesind~ mecrJ 

liste cikan tart1§malara heroen son vermi§ ve yapt1g1 konu§ma ile 

muhaliflerden iyi niyetli ·olarila:r.-1 inand1rm1§, art niyetlileri ise 

' 
bir silre susturmustur. Konu§masinin bir bolilmil §oyledir; 

"Biz durum ve cephelerin ihtiyaclar1n1 gormemis degiliz. 

Her yandan yard1m ve cephane isten~ektedir; gelmezse yenilecegiz 

denilmektedir. Bunlar, icinde bulun~l~n ko§ullar1n etki ve heya~ 

can1yla olan §eylerdir. Bizim gorevimiz ve dururoumuzla onlar1n ii-

zilntil ve co§kusuna katilarak, biltiln kuvvetlerin maneviyet~ni kir-

mak degil, aksine onlara metanet, sebat ve umut verecek §ikilde 

davranmaktir. 

Bundan sonra elbette durumlar d~li§ecek, biltiln iiLkeye ve 

millete gilven verecek tedbirler uygulanacakt1r. Yilriltme kurulu, 

belki bir kis1m dogumlular1 da askere alabilecektir'' (247). 

Atatilrk, sava§ alanlar1nda ~evresine egemen oldugu gibi, 

me~liste, muhalefetle yilz yii~e ceki1mi§ ama, sonunda buraya da 

hakim olmu§tur. 0 1 nun cevresine h~kimiyeti kisisel karizmasindan 

gelmektedir. 

- Atatilrk Crik iyi Bir ~oriiutand1: Max Weber'e gore, karizmatik 

Hnder hayatta kuvvetini ±ipatlayarik otoritesini kazanir. Eger 

ki§i gilclil bir komutan olmak istiyorsa, mutlaka kahramanliklar 

gostermesi gerekir. 

(247) Atatilrk (Komutan-Devrimci ve Devlet Adami YHnilyle) ~ a.g.e. 
s.306. 
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Bu ac1dan AtatUrk'Un 6nderligine bakt1l1m1zda §Hyle bir 

sonuca var1r1z. 0 kahramanliklar (Balkan Harbinde, Canakkale'de, 

Dogu Cephesinde ve istiklal Harbinde) gostererek otoritesini ka-

zanm1§t1r. 

At~tUrk, komutanl1k niteliklerine dogu§tan sahip olan son 

derece mUkemmel bir komutandir. 

AtatUrk'iln ilstiln komutanl1k niteliklerQne sahip oldugunu, 

yaln1z TUrk Halki degil, yabanci illkelerin ilnlil komutaniari ve de 

devlet adamlari da takdir ve kabul etmi§tir. Fransiz Mara§al Fo§, 

Yunan Ba§bakani Venizelos'a Atatilrk'ten ve Turk askerinden bahse-

derken §Unlar1 soylemi§tir: 

11 Bana 600 bin ki§ilik bir ordu verseler, M.Kemal I in so· ; 

bin askerinin ilzerine gitmeye tereddilt ederim'' (248). 

Atatilrk, cephede bulunan kamutanlarin gozleriyle gormedik-

lerini gorilrdil. Anlatacag1m1z §U olay, O'nun bu ozellige sahip 

oldugunu ispatlamaktadir. Olay §udur: 

"Sakarya Muharebesinden sonra. idi. Erkani harp zabiti cep-

he den al 1nan mal uma t 1 Ba§kumandan Mil§ ir Ga-zi Mustafa Kemal 'e okuyordu .. Ma-, 

:lumat meydaninda cephe kumandan1ar1ndan birinin Seyit Gazi veya Do-

ker'in bilmem ne kadar §ark veya §imalinde bir dil§man £1rkas1 go

rilldilgilnden bahsediyordu. Pa§a, ka~la~1n1 catarak; Day1r! Or~da 

dil§man f1rkas1 olamaz ve yoktur. Yaz1n1z iyi baksinlar-dedi. Erka-

niharp zabiti gittikten sonra orada iki saat daha kald1. Biz 6gle 

yemeg i yerken, zab it tekrar ge 1 di. Raber al dim, filhakika orada dil§man 

(248) Komutan ve Nitelikleri, a.g.e. s.5-6. 
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f1rkas1 yokmus efendim· dedi. Cephe .iki kumandan gozle gorulen bir 

dusman f1rkas1ndan bahsederken, Gazi pa§a alt1yilz kilometre uzak

tan ora.da dilsman f1rkas1 olmad1g1n1 gorilyor ve ihtar ediyordu" 

(249). 

Atatilrk'iln iyi bir komutan olmas1, O'nun; sadece ilstiln go

rils yetenegine sahip olmasina balli delil, ayni zamarida cesareti

ne ve yilksek askerlik bilgisine de bagl1d1r. 

Kisaca belirtmek gerekirse, Atatilrk, ustiln niteliklere sa

hip olan bir komutandir. Ayrica gosterdigi kahramanl1klar ile de 

karizmatik bir ozellige sahiptir. 

~ Atatilrk Cok Dilrilstil: Karekter dilzgilnlilgil ve ahlaki prensiplere 

uygunluk, mutlak dilriistlilgiln ifadesidir. Mutlak dilriistlilk, bir on

derde bulunmas1 gereken en onemli bir vas1ft1r. Cilnkil, onder dil- \ 

rust olmazsa izleyicilerin gilvenini hicbir zaman kazanamaz. Gilve

nilmeyen bir onderin karizmatik ozelliginden de bahsetmek milmkilri: 

degildir. 

Atatilrk, til~ yasami boyunca astlar~na ve Tilrk Halkina karsi 

daima samimi ve dogru davranm1st1r. Kendi mal varl1g1n1 illkesine 

bagi§lamasi ise mutlak dil:i;ifat1ilgiili~ i .fadesi olarak kabul edilir. Ata

tilrk, kendi mal varl1g1n1 Tilrk Milletinin refahi icin vererek ne 

derece dilrilst oldugunu ispatlamistir. 

Atatilrk, binbir milcadele ile gecen omrilnde daima dogru ve 

dilrilst davranm1st1r. Soz ve davran1slar1nda hicbir zaman celiski-

(.249) Kongar, a.g.e. s.164. 
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ye dU§memi§tir. AtatUrk'Un bu konudaki sozleri §oyledir: 

''Ben dUJijndUkl~rimi daima halkin huzurunda s5ylemeliyim. 

Yanl1§1m varsa, halk beni tekzip eder. Fakat §imdiye kadar bu 

acik konu§mamda halkin beni tekzip ettigini gotmedim" (250). 

~ Atatilrk'Un Fiziki Gorilnilmil OlaganUstU Ki§iliginin Gilclil Bir 

Simgesidir: Karizmatik onderin, insanilstil nitelikleri genellikle, 

yetenekleri .cercevesinde algilanabilir. Ama bazan da bu insanilstil 

niteliklerinin fizik belirtilerinden de 'oz edilebilir. M.Kemal 

Atatilrk'Un Tiirk Halk1 tarafindan ina~ilan insaniistii niteliklerin, 

g5zlerinde topland1g1na ili§kin bircok ani vardir. Bu "karizmatik 

nitelik" daha cok Cumhurba§kanl1g1 s1ras1nda dikkat cekmi§tir(251). 

Atatilrk'le millakat yapan Amerikali gazeteci Miss Gladya 

BAKER (1935) O'nu §oyle tarif etmi§tir: 

''insan1 teslim al1c1 gozlerinde Gazi'nin fevkalide onderlik 

kuvveti vardir. Kalin ka§lar1 sakin durmaz, yilksek, entellektilel 

zirvelere bakar ve hayrete deger bir derecede geni§ alninda derin 

cizgiler oyacak bir §ekilde cat1l1r ••• Derisi acik renkli ve gilne§-

ten yanm1§t1r, esmer degildir. Sac sar1mtrak kahve ve kill renginde-

dir. (o zaman saclari seyrekle§mi§ ve beyazlarla dolmu§tu),· agzi-

nin temiz kesilmi§ hatt1 ve cenesi, kararla!1n1n kesinligini gHste-

rir; o tetkiktir, cevab1 haz1rd1r. Nazari dikkati celbedecek kadar 

zekidir. istirahatte iken sert dudakl1 ve trajiktir. Ne§eli oldu-

gu zaman bile gozleri celik par1ldamas1n1 muhafaza eder" (252). 

(250) Demirkan, a.g.e. s.60. 
(251~ Kongar,na.g.e. s.183. 
(252) Demirkan, a.g.e .. s.~6. 
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· Amerikali General Sherill' in ise Atatilrk hakkin·da yazdikla-

lari §oyledir: 

" ••• Sebebi ba§kanlik ettigi torenin resmi hilviyetine iza-

fe edilebilecek bir c~kingenlige ragmen, rengi kih sincabi, iih-

mavi olarak e§siz bir §ekilde degi§en hareketli gozlerinin cazip 

ifadesiyle beni hayrett!e b1rakt:l 11 (253). 

Yine General Sherill Atatilrk'ten §Hyle bahsetmi§tir: Ata~~ 

tilrk'te kar§1s1ndakini kendine bagiayan e§siz bir hassa, bilinmez 

ve kavranilmaz bir cekicilik vardir" _(254). 

Biltiln bunlar Atatilrk'iln fiziki gorilnilmilniln karizmasin~n gilc-

lillilRilnil tamamla411in1 acikca gostermektedir. 

Buraya kadar anlatt1g1m1z, Atatilrk'iln sahip oldugu · nitelik-

ler, O'nun gercek karizmas1n1 yansitmaktadir. Atatilrk'iln karizmasi 

yalnizca yetenekler acisindan degil, fiziki gorilnil~ ac1s1ndan bile 

insanilstil niteliklerden olu§maktadir. 

Atatilrk, sahip oldugu biltiln bu Bzellikler ve bunlarin saye-

sinde elde ettigi ba§ar1lar1n toplum icindeki degerlendirili§iyle, 

gercekten karizmaya hak kazanml.§ bir onderdir. 

E- ATATORK'ON KAR1ZMATiK ONDERLt~1N1N DEGERLENDiRlLMESi 

. . 
Atatilrk'iln karizmatik bir gilce ve ~it~liklere sahip oldu-

gutlu.yerli ve yabanci yazarlar kabul etmektedirler. Atatilrk'iln elde 

(253)Demirkan, a.g.e. s.67. 
(254)Demirkan, a.g.e. s.68. 
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ettigi basar1lar, karizmatik anderlik varsay1m1 ile uyusmaktad1r 

(255). 

Daha once, siyasi killtilrlerin karizmatik gilcil art1rd1g1n1 

ac1klam1st1k. Tilrk Siyasi Killtilrilniln de Atatilrk'iln karizmatik gil

cUnil art1rd1g1n1 rahatl1kla soyleyebiliriz. Baska bir deyisle, 

TUrk toplumunun killtilrel ozellikleri, 0 1 nun karizmas1n1n kabulil 

icin uygun bir ortam1 saglam1st1r; Atatilrk'iln bunal1ml1 ve ondere 

en11cok ihtiyac duyulan bir donemde ortaya c1kmas1, karizmatik du

rumiar1n, kriz durumlar ile ilgili oldugu gorilsilnil dogrulam1st1r. 

Karizmatik ender, halk1n kendilerine olan gilvenlerinden ve 

duygusal bagl1l1klar1ndan gilc alarak geleneksellikten modern yapiya 

$ecisi kolaylast1r1rlar. Atatilrk de karizmatik bir onder olarak hal

k1ndan ald1g1 gilc ve destekle geleneksel kurum ve kurallar1 b1raka

rak onlar1n yerine modern kurum ve kurallari getirmistir. 

Karizmatik ender, bilyilk yenilikci,bir gilce sahiptir. Bu aci

dan Atatilrk'iln siyasi onderligine bakt1g1m1zda, O'nun bir karizma

tik enderlik tipine ve gilcilne sahip oldugunu gorilrilz. Atatnrk 1 iln 

Tilrk toplum yap1s1nda meydana getirdigi yanilikleri ve degismeleri 

dikkatlice inciledigimizde, bunlari normal bir Hnderin basaramaya

cag1n1 hemen anlar1z. Bu yap1lanlar1 ~ncak tdplum ilzerinde bilyilk 

kisisel etkileme gilcil olan kar!zmatik onderler yapabilirdi. 

Atatilrk, teskilatci ve kurum yarat1c1 bir ozellige · sahiptir. 

Bu yonil, O'nn bircok karizmatik onderden ay1rmaktad1r. Baska bir 

(255) Hzbudun, ~Siyasi Lide~ Olarak At•tilrk'', a.g.e. s.661. 
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dey i§ le, kar izma t ik b ir ender olarakl)Ata turk' iin, tar ihte goriil en 

bircok karizmatik onderden £arkl1 ve ustiin Yonleri bulunmaktad1r. 

Weber, ka~izmatik onderlikle ilgili bircok ki§isel nitelik~ 

ler belirlemi§tir. Atatiirk, karizmatik bir onder olarak belirle-

nen bu niteliklerin hepsine sahiptir. Sahip oldugu bu nitelikleri 

de daima geli§tirme bilinci ipindeydi. Atatilrk'iln -bilyµk i§ler ba-

§arm~k isteyen ·b .ir ki~iligi vard1. Yapmasi gereken bir i§ oldumu, 

t .ilm imkanlar1 kullanir ve o i§i ba§armak icin hicbin:§eyden cekin-

mezdi. Atatilrk, bulundugu muharebelerde kahramanliklar gostermi§ 

ve cesaretini iipatlamis olan karizmatik bir onderdir. 

Atatilrk, son derece gilzel ve etkili konu§ma yetenegine sa-. 

hip olan bir onderdir. Bu yeteneAini : Jlk tahsil y1lla~1ridan.itibaren 

bilincli olarak gelistirmistir. En bunal1ml1 ve kritik donemlerde 

bile, fikirlerine taraftar bulmustur. Hatta Atatilrk'Uri konusarak 

siyasal gilc elde ettigini soyleyenler bile vaidir (256). 

Bircok yazazr Atatilrk'Un dogal karizmas1n1 kullanma konusun-

da pek istekli olmad1g1n1 soylemektedir. O'nun esas amac1n1n yasal-

1ussal temellere dayal1 bir devlet kurmak oldugunu soylemektedirler. 

Yeri geldiginde geleneksel otorite kaynaklar1ndan yararlanmaktan 

cekinmemi§tir. Ornegin; Samsun'a c1kt1g1nda halki kurtulus hareke-

tine inandirmak icin ilk toplant1lar1n camilerde yap1lmas1n1 uygnn 

bulmuetur (257) Demek ki Atatiirk'iin Hnderligi sadece karizmatik 

onderlik urisurlar1na bagl1 degildir. 0 1 nun onderligi karizmaiik, 

(256) Haper, a.g~e. s.187. 
(257) Reper, a.g.e. s.193-195. 
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yasal- 1.tfssal yerine gore de geleneksel otorite unsurlarinin us

teca bir karl.§J.mina dayanmaktadir (258). 

Sonuc olarak §UilU soyleyebiliriz; Ataturk, ba§ar1lar1yla, 

kahraminliklariyla ve sahip oldugu olaganaatu onderlik nitelik

leri ile tam bir karizmatik onderdir. Bir karizmatik onderdan 

bekleneni fazlasiyla yapm1§t1r. 

(258) Ozbudun, "Siyasi Lider Olarak Atatiirk", a.g.e. s.665. 
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fnsanlariri gruplar halinde ya§amasiyla beraber rol farkl1-
-· 

la§mas1da ba§lam;i.§t1r. Yani grup icinde:!zbaz1 insanlar digerlerine 

gore daha aktif davranm1§lard1r. Boylece grup icinde aktif olan-

lari bilim adamlar1 inceleme konusu y.apm1§lard1r. Ba§ka bir deyi§-

le grup ilyelerini et~ileyip pe§inden silrilkleyen ki§iler bilim a-

damlar1 icin inceleme konusu olmu§tur. Onderligin toplum psikolo-

jisi ac1s1ndan onemi, bilim adamlar1n1n konuya daha da fazla egil-

melerine neden olmu§tur. 

Onderlik konusundaki baz1 kuramlar1 inceleyip bunlarin 1§1-

ginda Atatilrk'iln onderliginin bir degerlendirmesini yapmak as1l a-

mac1m1z olmu§tur. 

Onderlik kuramlar1 ile Atatilrk'iln 5nderlik karizmas1n1n kar-

§1laet1r1lmas1nda §U sonuclar elde edilmietir: 

1. 5nderlik ile ilgili ce§itli tanimlar yap1lmas1na kar§1h~· 

kcsin ve gec~tli.bir tan1m. yapmak milmkiln olmam1§t"1r. Ciinkil her bilim 

adam1 deli§ik bir ac1dan konuyu ele alip tanimlama yapm1§t1r •. K1sa-

ca s5ylemek gerekirse onderlik kesin formille edilemeyen bir silrec-

tir. 

2. Gilnlilk hayatta ender ile e§ anlamda kullanilan bircok 

benzer kavram vardir. (Yonetici, Baekan, Sef, Komutan ve popiller 
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kiti) Ancak bunlarin hie birisi 5nderle e§ anlamda degildir. Bu 

nedenle hepside yanl1§ kullan1lmaktad1r. Yanliz §unu da belartmek

te yarar vardir, bu kavramlar 5nderden far~li olmalarina ragmen a

ralarinda bazi ili§kiler de vard1r. Kisaca soylemek gerekirse bu 

kavr~mlarin hicbiri 5nder kavram1n1n yerini ~afu~elarak doldurama

maktadir. 

3. Onderlerin ortaya c1k1e1 ile ilgili genel kan1 eudur: 

Grup icinde herhangi bir prcblem veya grubun gilvenligini tehdit e

den bir tehlike soz konusu oldugunda ondere daha cok ihtiyac duyul

maktadir. Ba§ka bir . deyiele b~ koeullar onderin ortaya ~ikmas1n1 sag

larlar. 

Onderligin kazan1lmas1na iliekin iki g5rile vardir. Birincisi, 

6nderligin doguetan kazan1ld1g1n1 kabul eden g6rile, ikincisi ise, 

egitim ve deneyimle kazan1ld1g1n1 kabul eden goriletilr. Her iki goril

eiln de gecerli yanlar1 vardir. Ama 5nderligin doguetan kezan1ld1g1 

gorileil gilnilmilzde artik pek fazla taraftar bulamamaktadir. Gerci do

gu§tan sahip olunan baz1 onderlik yetenekleri vardir ama egitim ve 

deneyimle de bircok yetenekleri kazanmak milmkilndilr. Bir insan <logu§

tan baz1 onderlik niteliklerine sahip olabilir. Ama gruba ve toplu

ma onderlik yapmas1 icin bunlar yeterli degildir. Bu nedenle kiei

nin sahip oldugu bu yetenekleri gelietirmesi ve yeni nitelikler ka

zanmas~ gerekir. Bunun icin de yaean1lan cevre elverieli _ olmal1d1r. 

Onderlik yeteneklerinin kazan1lmas1nda ailenin,elitimin ve arkadae 

grubunun etkisi ~ok bilyilktilr. 
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4. Bir kimsenin onder olabilmesi icin grup veya toplum i

cinde yapmasi gereken roller ve yerine getirmesi gereken i§levler 

vard1r. Birey bunlari gercekle§tirdigi takdirde grup ilyelerine on

derlik yapabilir. arnegin, grup ilyelerinin sorunlar1n1 ve ihtiyac

lar1n1 bilmek ve gidermek gibi. Kisaca onderlerin, grup liyelerinin 

amaclar1n1 gercekle§tirip hideflerine ula§malar1n1 saglayan bircok 

rolleri· ve i§levleri vardir. 

Ayr1ca onederlerin, onderliklerinin devam edebilmesi icin 

baz1 kurallara uymalar1 gerekir. 6rnegin, yerinde kararlar verebil

me l i sorumluluk duygusuna sahip olmal1, ornek davran1slarda bvlun

mal1, yeterli bilgiye sahip olmal1 v.b. gibi.' 

5. Onderlik konusuna dega§ik yakla§1m tarzlar1 vardir. Ba§ka 

bir ifade ile onderlik konusunda ce§itli kuramlar geli§tirilmi§tir. 

Bunlardan birisi kisilik ozelliklerine onem veren kuramdir. Fakat bu 

kuram on~erligi aciklamada yetersiz kalm1st1r. Clinkil onderligi acik

larken tek bir degi§kene bagli kalm1st1r. Diger degiskenleri ise 

ihmal etmistir. Ayrica yapilan her arastirma ve inceleme onderlige 

ait yeni yeni ozellikler ortaya cikarmis, bu ise onderlige ili§kin 

ozellikler listesinde tutars1zl1kla~a yol acm1§t1r. Belirtilen bu 

ozelliklere sahip olan kieilerin onder olma sansi diger insanlara 

gore daha faz1 ad ir. F aka t bu nitelikler onderl ig i. ac ik lamada ye ter s iz 

kalmaktad1r. 

Bu yakla§1m tarzina gore, Atatilrk'iln onderliginin degerlendi· 

rilmesi sHyledir: Atatilrk, bir onder olarak bu kuramda belirtilen H

zelliklerin hemen hemen hepsine sahiptir. Hem deO'nda-> bu niteliklerir 
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cogu doguetan vardir. Ama 6, yine de her firsati ve imkani degerlen-

direrek sahip oldugu onderlik niteliklerini daima gelietirmeye ca-

6. Yalniz ozelliklere agi.rli.k verilerek yapi.lan ara§t1rmala-

rin onderligi aciklamada yetersiz kalmasi ilzerine ara§tirmaai.lar o-

zellikler yerine onderin davranielarina onem vererek konuyu acikla-

maya call.§IDl.§lardir. Bu araetirmaci.larin goril§leri "davraniesal on-

derlik kuramlari" adi ile anilmaktadir. Bu kurama gore onderlik, 

bireysel ozelliklerdencok yapilan davranielara gore belirlenir. Bu 

kuram1n 1 savunucular1, onderle beraber grup ilyelerine de onem vermi§-

lerdir. rDavranl.§Sal onderlik kuramlarina gore iki • tip onderlik var-

dir; "yonetilen bireylerin kieiligine onem veren ondel! 1
(
1

, "yonetilen 

bireylerin yerine getirdigi goreve onem .veren onder". 

Grup ilyelerinin ki§iligine onem veren onder, demokratiktir. 

Grup ilyelerinin yerine getirdigi goreve onem veren onder ise, oto-· 

krabiktir. 

Fakat durum ve koeullara gore her iki ortderlik tipi de ge-

cerli olabilir. Hrnegin, cok cabak karar almayi. gerektiren durum-

lar<la otokratik onderlik, demokratik onderlige nazaran daha ba§ari-

lidir. Bu nedenle bu kuram en etkiii onderlik tipinin hangisi oldu-

gunu kesin olarak belirlememietir. 

Ata til rk 'iin ender 1 ig in in bu kuram a gore dege rl end ir ilme s i 

§oyledir: Atatilrk, daha cok demokratik Bnderligi yarti yonettigi in-

sanlarin kikiligine Hnem veren Hnderlik tipini benimsemi§tir. Arna 

yerine gore otokratik ohderlik tipinin ozelliklerini d~ gostermie-

tir. Atatilrk, milletin menfaatine ve gelecegine ili§kin cok acil 
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kararlar al1nmas1 gereken durumlarda otoriter bir §ekilde davran

m1st1r. Ama boyle davranirken hicbir zaman ceza yontemine ve sid

dete ba§ vurmam1§t1r. Kisaca belirtmek gerekirse Atatilrk, memleket 

meseleleri soz konusu· oldugunda hicbir ayr1m yapmadan her iki on

derlik tarz1n1 da uygulam1§t1r. 

7. Bilim adamlar1, davran1§sal onderlik kuramlar1n1n onder

ligi aciklamada yetersiz kalmas1 ilzerine dikkatlerini cevresel ko

sullara ve grup ilyelerine cevirmislerdir. Boylece onderlikle -- ilgili 

olarak yeni teoriler gelistirilmistir. Bilim adamlar1n1n Hnderlik 

konusuyla ilgili olarak gelistirdikleri bu teoriler "modern onder

lik kuramlar1" olarak nitelendirilmistir. Bu kuram, onderlikle ilgi

li son cal1smalar1 kapsamaktad1r. Bu yaklasim tarz1na gore, onder

lik, cevresel §artlarin bircok deRiskeni ile ender arasindaki kars1-

l1kl1 iliskilerle ac1klanabilir. Yani oriderlik, cevrenin ve sartla

r1n gere~i olarak ortaya cikan bir durumdur. 

Modern· kurama gore, her zaman ve her:·y err3.e c·gece r 1 i tek b ir 

onderlik tarz1 yoktur. Ortamsal ozellikler onderi belirler. En iyi 

onder §U durumlara gore degisiri Hnderin kisiligine, grup Uyeleri~ 

nin ozelliklerine ve o andaki. kosullara. 

Bu kuramin temel felsefesi sudur: Durum ve sart1a~a gore ge

cerli olan onderlik tarzlari belirlenir. Yani .baz1 durum ve sartlara 

gore ngoreve yonelik" onderlik tarzi, bazi durum ve sartlara gore de 

"insana yonelik" onderlik tarzi gecerli olabilir. 

Modern onderlik kuramla~1 ac1s1ndan Atatilrk•iln onderliginin 

bir degerlendirmes.ini yapt1g1m1zda O'nun tek bir onderlik tarz1n1 
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benimsemedigini g8rilrtiz. Amac ve hedeflerini gercekle§tirirken du

ruma g8re yukarida bahsettigimiz her iki 8nderlik tarz1n1 da uygu

lam1§t1r. Ama g8reve y8nelik onderlik tarz1n1 uygularken yonettigi 

insanlarin ki§iligini hie bir zaman ihmal etmemi§tir. Ayni §ekilde 

Atatilrk, askerlik, istiklal Sava§1,ve Cumhuriyetin ilanindan sonra

ki donemlerde de tek bir 8nderlik tarzini benimsememi§tir. Kisaca 

belirtmak gerekirse, memleket meselelerinde kendisini ba§ariya ula§

taracak onderlik tarzi hangisi ise hie tereddilt etmeden onu uygula

m1§t1r. 

8. Atatilrk, sahip oldugu ki§isel ozellikler, elde ettigi ba

§ar1lar ve gosterdigi kahramanl1klarla karizmas1n1 olu§turmu§tur. 

Ayr1ca Turk toplumunun ktiltilrel ozellikleri O'nun kariz~as1n1 peki§

tirmi§tir. O, dogu§tan baz1 karizmatik Bzelliklere sahip olmas1na 

ragmen bunlar1 bilincli bir §ekilde geli§tirmi§ ve sonunda karizma

s1n1 biltiln ulusa.mal etmi§tir. 
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