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Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz ve etra-
fımızdaki her şey ışık hızıyla değişime ve dönüşü-
me uğruyor. Bu değişim ve dönüşümden nasibini 
almayan kurumlar, işletmeler maalesef oyunun 
dışında kalıyor ya da kalmaya itiliyor. Bu değişim 
ve dönüşüm özel sektörde olduğu gibi diğer kamu 
kurumlarındaki yönetim anlayışını ve bu anlayı-
şı yöneten kişilerin davranış ve rollerini etkilerken 
diğer taraftan yöneticilerinden/liderlerinden 
farklı rollerin beklenmesine de yol açmaktadır. 
Hantal yapıda olan, kendini yenileyemeyen, de-
ğişime direnen kurumlar kendi iç dinamiklerinde 
sıkıntılar yaşarken aynı zamanda da bünyelerinde 
görev alan çalışanları ihmal ettiklerinden dolayı 
da hem iş kayıplarına hem de verimlilik kaybına 
sürüklenmektedir. Bu noktada çalışanların önemi 
kadar onları sevk ve idare edecek yöneticilerin de 
büyük sorumluluğu vardır.

Bir idarede en önemli kaynaklardan biri olan 
çalışanlara yönelik uygulamalar bize o idare-
nin nasıl yönetildiği ya da yönetilemediği ile ilgili 
ipuçlarını da verir. Dolayısıyla kurumsal kültürün 
oluşturulabilmesi, kurumsal aidiyetin sağlanma-
sı, kurumsal iletişimin güçlendirilmesi ve hatta 
sürdürülebilir bir yönetim anlayışının idame 
ettirilebilmesi de o kurumdaki liderler/yöneticiler 
eliyle mümkün olabilmektedir. 

Çoğu kişi liderlik kavramı söz konusu olduğunda 
geçmişten bugüne bu konu üzerinde düşünen ve 
yazan filozof ve yazarların ne dediklerini ortaya 
koyarken, günümüzde sosyal bilimlerin (sosyoloji, 
psikoloji, yönetim bilimi, siyaset bilimi)inceleme 
ve araştırma alanında olan bu konu çok farklı 

biçimlerde ve tanımlarda ele alınmakta ve çok 
farklı boyutlarda analiz edilmekte, incelenmek-
tedir. Nihayetinde, her birinin konuya katkı sunan 
analizleri, cevapları ve incelemeleri söz konusudur. 
Bu aşamada Liderlik alanındaki çalışmalarıyla 
ünlenmiş Bennis’in sözü konunun anlaşılma(ma)
sı için yol gösterici olabilir. Bennis: “Liderlik tıpkı 
güzellik gibidir, tanımlanması zordur, ama karşıla-
şırsanız hemen anlaşılır” demektedir. Konfüçyus’ a 
kadar gidecek olursak eğer onun yazdıklarından 
çıkarılabilecek derslerden bir tanesi, liderlik yoluy-
la kendisini ifade eden bir kişinin aynı şekilde baş-
kalarını da etkileyerek onların da aynı şekilde dav-
ranmasını sağlayacak ve buna teşvik edeceğine 
olan inancıdır. Liderlik tek başına olabilen, yalnız 
yürünebilen bir yol değildir.  Devamında Konfüç-
yus, lider iyiyse onu takip eden, izleyen kişilerin iyi 
olma ihtimalinden bahseder. Eğer bir lider bencil-
se, sadece kendini düşünüyorsa onu izleyenler de 
takipçileri de aynı olur, gibi. O zaman liderin ken-
dine sorması gereken soru “Etrafımda kimler var” 
sorusu değil midir?

Liderlik ve yöneticilikle alakalı çok keskin ay-
rımlar yapılabilmektedir.  Lider kavramı çoğu za-
man üst düzey yönetici kavramı ile aynı anlamda 
kullanıldığı halde, bu iki kavramın oldukça fark-
lı anlamlara sahip olduğu da bir gerçek. Liderlik 
doğrudan insan ve davranışı ile ilgilidir ve yöneti-
min sadece tek bir yönünü ifade eder. Daha geniş 
bir kavram olan yönetim, liderlik faaliyetlerini de 
içine almakla birlikte, davranışsal olmayan yani 
insanları doğrudan etkilemeyen fonksiyonlarla da 
ilişkilidir (1)
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Lider ve yönetici arasındaki farklılıklara ba-
kıldığında; lider nereye, nasıl hangi yöntemlerle 
gidileceğini gösteren, başkalarını etkileyebilen, 
hedef ve amaç koyan yani yol gösteren bir kişidir. 
Yönetici ise, bir başkası tarafından o pozisyona 
getirilmiş, başkaları adına çalışan, önceden belir-
lenmiş hedeflere ulaşmak için çaba gösteren, iş-
leri planlayan, uygulatan ve denetleyen kişidir (2). 

Bunun gibi pek çok farklılığı içerse de liderliğin 
yöneticiliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu söy-
lememiz mümkündür. Yöneticin bulunduğu kısmı 
idare etmesi, verimli olmak için çaba sarf etme-
si, önüne konan hedeflere ulaşmadaki gayretine 
karşılık; liderin vizyonerliği, büyük resme bakabil-
mesi, hedeflerini kendi koyması gibi onlarca fark-
lılıklardan söz edilebilir ama bu bakış, bu ayrım bizi 
başarının iyi yönetime bağlı olduğu gerçeğinden 
uzaklaştırabilir. Liderlik ve yöneticilik bir paranın iki 
yüzü gibidir, Liderliği ve yöneticiliği farklı insanla-
rın üstlenmesi gerektiği düşüncesi, gerçeklerden 
kopuk bir yönetim efsanesidir. Liderliği abartıp 
yöneticiliğin işlevini azımsayan bu efsane, bugün 
karşı karşıya kaldığımız durumların en önemli ne-
denlerinden biridir (3).

İşletmelerde/Kurumlarda her bir birim amiri-
nin o birimin işleyişinden tümüyle sorumlu olması 
onları bir taraftan yönetici yaparken diğer ta-
raftan beraber çalıştığı iş arkadaşları tarafından 
lider olarak görülmesini sağlar. Dolayısıyla lider-
lik yetenekle değil yetkinlikle ele alındığında bi-
rim yöneticilerin bu yetkinliklerini geliştirebildiği 
ölçüde lider olma yolunda ilerleme kaydetmeye 
başladıklarını söyleyebiliriz

Kurumlarda hiyerarşiler iktidar üzerine oluşturulur: 
en tepede yer alanlar kendi altlarından (astlarından) 
çok daha fazla gücü elinde bulundurur ve bu güç 
onları muktedir yapar. Altlar ise kendilerini güçsüz 
konumda hissederler. Bu durum tepe noktada olan-
ların iyi liderlik yaptıkları anlamına gelmez. Hatta 
hatta bu kişilere bakıldığında çoğunda liderlik vasıf-
ları açısından kusurlar ve eksiklikler görülebilir. 

Liderlikle üzerine yapılan bütün çalışmalarda 
liderlerin daha ziyade olumlu özellikleri üzerinde 
durulmuş, başarılı liderlik kavramıyla özdeşleşmiş 
olan tarafları ele alınmış;  yıkıcı, olumlu olmayan, 
zarar verici nitelikteki liderliğin doğası ve sonuç-
ları üzerindeki etkisi hakkında çok fazla söz edil-

memiştir. Toksik Lider kavramı  literatüre  ilk ola-
rak Whicker tarafından 1996 yılında girmiş  ve bu 
tarz bir liderliğin bunaltan ve aynı oranda yıkıcı-
lık özellikleri bulunan ve karanlık diye tanımlanan 
kişilik özellikleri ile kendini gösterdiği  ifade edil-
miştir. Çalışma arkadaşlarının motivasyonlarını 
düşüren, onları aşağılayan, çalışanların tüken-
mişliklerine yol açan ve bunun farkında olmayan; 
yönetici konumda olmalarından kaynaklı kurum-
sal kaynakları kendi  çıkarı doğrultusunda tüke-
ten ve boşa harcanmasına neden olan kişilerdir 
onlar. Çalışanların çalıştıkları işletmeye bağlılığını 
düşürmektedir. İş arkadaşlarının maruz kaldıkları 
tutumlar karşısında çalışma isteği kalmadığından 
dikkati dağınık, keyifsiz olarak çalışmakta ve işe 
olan, kuruma olan bağlılıkları azalmaktadır (4).

Bu özelliklere haiz bir yönetici/lider olumsuzluk-
lardan, sıkıntılardan ve sorunlardan beslenmekle 
kalmayıp kaos ortamları oluşturabilmekte ve bu 
kaos ortamlarında kendilerine yer ve yön tayin 
etmeye çabalamaktadır. Astlarından gelebilecek 
eleştirileri en sert şekilde bastırmak ya da eleştiri-
ye izin vermemek, fikir beyan edilmesine, öneriler 
sunulmasına imkân vermemek onların en belirgin 
özelliklerin başında gelmektedir. Şüpheci davra-
nışlar sergileme, bir başkasının düşüncelerine gü-
venmeme, sürekli bir başkasını gözetleme, elinde 
tuttuğu yetkiyi cezalandırma için kullanmakta, 
kendi alanını koruma adına her türlü olumsuz-
luğu ortaya koyabilme, sürekli hata arayarak bu 
hataları ve olumsuzlukları çalışma arkadaşlarına 
fütursuzca söyleyebilme de diğer özellikler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Toksik liderlerin bencillik, 
yalnızca kendini düşünen, empati yoksunu, çıkarcı 
eğilimlerinin fazla oluşu onların narsistik eğilimleri 
fazlaca bünyelerinde barındırdığını düşündürt-
mektedir. Küstahlık, aşırı hırslar, umursamazlık gibi 
özellikleri ile de onları tanımak mümkündür.

Yönetici kurumdaki tüm çalışanlara karşı de-
ğil, yalnız bir çalışana toksik davranışlarda bu-
lunuyorsa yöneticinin mobingine maruz kalmış 
bir çalışandan söz etmemiz mümkündür. Toksik 
davranışların kurumdaki tüm çalışanları etkiliyor 
olması gerekmektedir.   Yani zehirli liderlik/yöneti-
cilik sadece bir davranışın ortaya çıkardığı durum 
değil motivasyon düşüren davranışların zamanla 
ortaya çıkardığı, buna bağı olarak da kurumlarda 
iş doyumsuzluğuna ve yoğun strese neden olma-
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sıyla da kendini gösterebilen ve bütün çalışanları 
etkileyebilen bir durumdur. 

Toksik bir liderlik ortamında, çalışanlar yöne-
tici ile hemfikir oldukları için ödüllendirilir,  farklı 
düşündüğü için cezalandırılır.  Toksik yöneticinin 
beraberinde çalıştığı, yönettiği kişiler sürekli evet 
demeye teşvik edilir, bu yüzden onlar ödüllendiri-
lir terfi ettirilirken;  eleştirel düşünen,  sorgulayan 
becerilerini kullanıp karar alma süreçlerine dahil 
olmaya çalışanlarsa dışlanır. Zehirli liderlik ge-
nellikle yüksek işgücü kaybına, üretkenlikte düşü-
şe, daha az yenilik ve bölümler arası çatışmaya 
sebebiyet vermektedir. İnsanların, sıkı kontroller 
uygulanarak etkisizleştirilmesi, kurum içi iletişim 
kanallarının kapatılması ve buna asla izin veril-
memesi beraberinde güvensizliği getirmekte ve 
çalışanlar bir süre sonra bu durumun geçici değil 
kalıcı olduğunu düşünerek izole bir şekilde çalış-
maya itilmekte ve hatta takım arkadaşlarına bile 
yabancılaşmaktadır. Toksik liderlerin/yöneticilerin 
aşırı kontrol odaklı olmaları onların ego tatminle-
rine yaramaktadır. 

Saydığımız özelliklerin temelinde  toksik lider-
lerin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

• Çalışanları, iş arkadaşlarını itibarsızlaştırma ve 
kendisine bağımlı hale getirme
• Çalışanlarını korku çemberlerine hapsetme ve 
böylece boğun eğmelerini bekleme
• Ortamın demokratik olmasına izin vermeme ve 
baskıcılığa prim verme
• Başarısızlıkları problemleri  çalışanlara, başarıları 
kendilerine mal etme 
• Kurum içi sıkıntıların ortaya çıkartılması ve bu so-
runlarla baş etme noktasında umursamaz tutum-
lar sergileme
• Oluşan problemlere müdahale etmeme ya da 
geç müdahale etme, çözümlerinde sıkıntılar ya-
şama
• Yalana sıklıkla başvurma ve manipülatif davra-
nışlarda bulunma
• Çalışanlarını  yavaş yavaş  küçük düşürerek, 
yalnızlaştırarak, korkutarak, morallerini bozarak, 
haklarından mahrum bırakarak , kapasitelerini kı-
sıtlayarak ve ağır konuşarak kasıtlı şekilde kötü bir 
durum içerisine sokma
• Ekipten çıkabilecek olan yöneticilerin/liderlerin ön-
lerini kesme ve hatta bu konuda katı tedbirler alma

• Kendi çalışanlarına karşı katı, umursamaz, 
despot bir yönetim uygularken diğer birimlerdeki 
çalışanlara da aynı şekilde hatta daha fazla bir 
şekilde kötü davranma
• Yapıcı bütün eleştirilerin önünü tıkayarak, tehdit 
ve otorite ile boyun eğdirmeye çalışma
• Çalışanlar üzerindeki etkileri ve güçlerinin 
artması yönünde davranıp onların kapasitelerini 
kısıtlamak yolu ile kendisine bağımlı hale getirme-
ye  çalışma
• Kendilerini, çalışanlarını savunup koruyabilecek 
tek kişi olarak göstermek isteme ve bunda başarılı 
olma (5)

Zehirli bir çalışma ortamı ve bu tarz yönetici-
lik bir süre sona bütün bir kurumu zehirlemekte 
ve bütün çalışanlar bu zehirlenmeden nasibini 
almaktadır. Sindirme ve baskının derecesinin art-
tırılması ile çalışanlarına bir taraftan kendisi ile 
uğraşılmaması mesajını da verirken diğer taraf-
tan bu tutumun tam tersi olan şefkatli bir yönetici 
tarzına bürünebilmektedir. Sürekli bu tarz yöne-
ticinin tavırlarına maruz kalan çalışanlar, bir süre 
sonra işe gitmek bile istememekte çalıştığı yere, 
arkadaşlarına ve kendisine bile yalnızlaşmış hale 
gelebilmekte, bir süre sonra hem fizyolojik hem de 
psikolojik olarak sağlıklarında bozulmalar olabil-
mektedir. 

Bir sonraki yazımızda bu tarz yönetim ve yöne-
ticilerle nasıl baş edebiliriz onun cevaplarını ara-
yacağız 
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