
 

BÜYÜK İSKENDER 

 Büyük İskender, M.Ö. 356 senesinde Makedon İmparatorluğu kralı II. 

Philippos ve Olympias’ın oğlu olarak doğmuş ve 20 yaşında tahta çıkmıştır. 

İskender’in liderlik özelliklerine gelecek olursak, İskender daima ordusunun yanında 

olmuş ve askerlerinin önünde savaşmıştır. Fethettiği toprakları bizzat yönetmek yerine 

komutanlarına dağıtmış ve oturduğu yerden ülke yönetmek istememiştir. İskender’in 

inşalara karşı dostça tutumu onun daha çok sevilmesi ve saygı duyulmasını 

sağlamıştır. İskender Makedon olmasına rağmen Yunanlılara liderlik etmiştir. 

İskender ordusunu genel olarak tanır tanımasa dahi tanıdığını hissettirir yaralananlara 

ziyarete gider ve gönül alırdı. Bu davranışlarıyla duygusal zekâya sahip bir lider 

olduğunu da gösterir. 

 İskender, Asya’ ya doğru ilerlerken orada yeni ve farklı kültürlerle ve 

insanlarla karşılaşacağını biliyordu. İskender’in amacı doğu ve batının insanını 

birleştirerek daha iyi bir toplum sağlamaktı. Farklılıklara saygılı olan İskender 

fethettiği topraklarda sevilerek ve ordusunu büyüterek devam etmiştir. Eğer İskender 

lider değil de diktatör olsaydı insanları çölleri aşacak kadar motive edemez ordusu 

parçalanır giderdi. 

 İskender’in cesaret ve kararlılığını bize gösterecek olan bir anısı mevcuttur. 

Şöyle ki, İskender’ in babasına satılmak üzere bir at getirildi. At oldukça vahşi olduğu 

için kimse atı sakinleştirip binememiştir. Ancak İskender atı sakinleştirip 

binebileceğini söylemiştir. İskender atı gözlemleyerek atın gölgesinden korktuğunu 

fark ederek, atı güneşe doğru döndürmüş ve konuşarak atı sakinleştirmiş ve binmiştir. 

 Eğer insanların bize sadık olmalarını bekliyorsak önce biz onlara güven 

vermeliyiz ki insanlar bize bağlanabilsin. İskender tam olarak bunu iyi bildiği için 

askerlerine ve insanlara güven vermekteydi. Bunun karşılığı olarak da askerleri ve 

halkı ona sadık oluyorlardı. İskender insanlar ve askerleri tarafından güven kazandığı 

için onları kolayca ikna edebiliyor ve peşinden götürebiliyordu. Amaçsız olan 

insanlara bir amaç vererek çölleri bile aştırmak mümkün hale gelir. Bunun için gerekli 

güveni insanlara vermek gerekir. 

 Büyük İskender, savaşlarda cesaret gösterilmesi gereken bir durumda en önde 

durur, öne çıkarak cesaretini gösterirdi. Bu durumu gören askerleri İskender’i daha 



 

büyük bir inançla ve şevkle takip ederdi. Büyük İskender Hiçbir zaman kendisini 

ulaşılmaz olarak görmezdi ve askerlerinden farkı olmadığını göstermiştir. Savaşta 

askerleriyle birlikte hayatı pahasına omuz omuza çarpışmıştır. İşte askerlerinde 

kendini farklı görmeyişi onu takip edenlerin hayranlığını arttırmaktadır. Lider 

olmanın önemli özelliklerinden birini Büyük İskender taşımaktaydı. Bu sayede büyük 

kitleleri peşinden sürükleyebilmiştir. 

 Hırs bir liderde olmazsa olmaz bir özelliktir. Ancak her şey de olduğu gibi 

hırsın da fazlası zarardır. Büyük İskender’ in hırsı çok büyük olduğundan kendisine 

zarar verdi. Hedeflediği Asya’nın tamamını alamadı. Hırsına yenik düşerek 

askerlerini unuttu. Savaştan savaşa fetihten fetihe koşan askerleri yorgunluktan bitap 

düşmüş ve yıllardır gidemedikleri ailelerinin hasretinden İskender’e karşı 

çıkmışlardır. Askerlerin bu karşı çıkışı ile İskender hırsından vazgeçerek dönmek 

zorunda kalmıştır. İnsanlara ne kadar da güven verilirse verilsin onları önemsememe 

durumu, görmezden gelme durumu olduğunda lideri takip etmekten vazgeçebilirler. 

 

Durumsallık Yaklaşımı 

           Durumsallık yaklaşımı; ortamın durumu ve özelliklerinin ortaya çıkacağını 

savunmaktadır. Lider işin durumuna göre çeşitli davranış biçimleri sergileyerek 

insanlar üzerindeki otoritesini sürdürmeye çalışmaktadır. Durumsallık yaklaşımında, 

durum neyi gerektiriyorsa pratikte ona uygun yönetim tarzını uygulamak esas 

alınmaktadır. Bu anlayış, belirli ve her yere örneklenebilecek standart yönetim 

şeklinin olmadığını ve yönetimde esnekliği savunmaktadır. Ortaya çıkan farklı 

durumlar karşısında farklı yönetim politikaları uygulanabilmekte ve her duruma kısa 

sürede adaptasyon sağlanabilmektedir.  Büyük İskender’in bu kurama uygun olarak 

dostane tavırlarını zaman zaman değiştirmesi ve en yakınındakileri bile acımadan 

öldürecek kadar ileri gitmesi örnek verilebilir. “İskender’in en büyük askeri başarısı 

sayılan bu harekata geniş çaplı bir yağmada eşlik etti. Kentin bütün erkekleri 

öldürüldü, kadın ve çocukları da köle olarak satıldı. Normalde bu tür şiddet eğilimleri 

olmadığı belirtilen İskender’in, amaçlarına ulaşma uğruna gereken durumlarda farklı 

davranış kalıpları sergilediğimi söylemek mümkündür. Kendisine karşı gelenleride 

öldürmesindeki amaç, İskender’in, halkının gözünde otoritesinin kaybolmasını 

istememesinden kaynaklanmaktaydı. Geçtiği yerlerden bazıları kendiliğinden teslim 



 

oldu, bazısı ise karşı koydu. Karşı koyanlar ağır bir şekilde cezalandırıldı. 

Halikarnasos (Bodrum) dışında tüm Kayra kentleri İskender’e boyun eğdiler;  

Halikarnasos’u ise güçlü bir savaştan sonra ele geçiren kral, tüm kenti yaktı. Bir 

zamanlar kendisine son derece yardımcı olan tarihçi Kallisthenes de, koşullar 

değiştiğinde İskender tarafından öldürülmekten kurtulamamıştır. İskender arkadaşı 

Kleitos’ u doğulularla batılıların yakınlaşması sorunu yüzünden çıkan bir tartışmada 

kendi eliyle öldürdü. “ amaçları söz konusu olduğunda, kendi önündeki engelleri en 

sert biçimde ortadan kaldırmaktan çekinmemesi ve otoriter davranışlar sergilemesi, 

İskender’in liderliğinin bu yönü durumsallık yaklaşımıyla açıklamamızı 

sağlamaktadır.  

              İlk başlarda İskender’in dünyayı fethedip dünyanın hakimi olacağına pek az 

kişi inanmaktaydı. Zaman geçtikçe halkın bu kuşkusunun, İskender’in başarıları ve 

üstün liderlik özellikleriyle ortadan kalktığını ve yerini İskender’e, onun ideallerine 

bağlılığa bıraktığını söylemek mümkündür. Sadece tarih bilimi açısından değil, 

döneminin dünyasını değiştiren liderliğinin gücünün, bir diplomat, atılımcı, reformcu, 

devlet adamı, zeki bir komutan ve asker, bir kurtarıcı olmasından ileri geldiği 

görülmektedir. İskender, en zorlu savaşlarda bile ordusunu, savaşı kazanacaklarına 

ikna ve motive eden büyük bir lider olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendisini ve 

askerlerini en güç işlere yöneltmeyi başaran güçlü bir irade ve yetenekle esnek bir 

düşünce yapısını birleştiren İskender, koşullar gerektirdiğinde geri çekilmeyi ve 

değişiklikler yapmayı bilen bir kişiydi. Düş gücü ve romantizmi kendisini Herakles, 

Akhilleus ve Dionysos gibi kahramanlarla özdeşleştirmesine yol açacak ölçüde 

güçlüydü. Çabuk öfkelenme, acımasızlık ve inatçılık gibi özellikleri uzun seferlerde 

daha çok ortaya çıkarıyordu. Güvenmediği kişileri hiç sorgulamadan öldürmekten 

çekinmemesine karşın, adamları onun peşinden gidiyor, ona bağlı kalıyor ve 

güçlüklere katlanıyordu. Dünyanın en büyük askeri dehaları arasında sayılan 

İskender, değişik kuvvetleri bir arada kullanmada ve düşmanın yeni savaş biçimlerine 

yeni taktiklere karşı koymada son derece ustaydı. Yaratıcılığıyla savaşın sonucunu 

belirleyecek fırsatları değerlendirmeyi çok iyi bilirdi. Yaratıcılığa, reforma, yeniliğe 

açık tavrı ile güçlü liderlik yeteneği birleştiğinde, İskender’in ortak amaç birliği 

sağladığı ve ordusu ile halkını, kendi isteklerine yöneltmeyi başardığı görülmektedir. 

Tarihteki büyük komutan ve liderlerden olan Hun İmparatoru Atilla’nın da liderlik 

sırları açıklandığında, İskender ile benzer düşünce kalıplarına sahip olduğu 



 

görülmektedir. “Komutan arkadan gelirse asla lider olamaz. Zor günlerde, ulus her 

zaman en acımasız komutanın liderlik etmesi ister” İskender’in bu özellikleriyle 

tarihteki en büyük liderler arasında kendine yer bulduğunu söylemek mümkündür. 

 

MOTİVASYONDA SÜREÇ TEORİLERİ 

Motivasyon teorilerinin bir kısmında kişinin içinde bulunan içsel faktörlerden 

çok kişinin dışında olan diğer teşviklerle ve dolayısıyla kişinin dışında olan faktörlere 

önem verilmiştir. Bu teoriler, kişinin davranışlarının dışsal faktörler tarafından kontrol 

edildiği varsayımına  dayanmaktadır. Dolayısıyla bu teorilerin ağırlık noktasının 

kişinin içindeki motiveleri keşfetmek yerine kişinin çevresinde bulunan ve kişinin 

davranışlarını etkileyen faktörlerin anlaşılması ve kullanılması olduğu söylenebilir. 

Bu teorilere de süreç teorileri denilmektedir. Büyük İskender’e ise Büyük İskender 

denilmesinin sebebi büyük olduğu için değil büyük işler, büyük zaferler kazandığı 

içindir. Büyük İskender’in boyu 1.50 dir. Büyük İskender İbranilere göre “Yecüc  ile 

Mecüc’ü engelleyen kişi”, Müslümanlara göre” Çift Boynuzlu Zülkarneyn” Antik 

Mısır Uygarlığına göre “Amon’un ve Zeus’un oğlu, Hint mitolojisine göre “Tanrının 

oğlu Skanda “,Batılılar için “barbar doğuya “giden batı medeniyetinin simgesiydi. 

Kimsenin çözemediği Gordion düğününün çözülemeyeceğini anlayınca bir kılıç 

darbesiyle keserek meseleyi halleden disiplinli ve güçlü bir orduya, kurallara sahip 

Büyük İskender’di. Keskin kuralları ile tanınıyordu. Disiplinli oluşu ile... Dış faktörler 

tarafından kontrol ediliyordu yani kuralları ve disiplinli oluşu, katı biri oluşu onun 

özellikleri onu Büyük İskender yapmıştı. Yine etkilendiği kişiler ona öncülük etmiştir. 

Peki kimdi onlar? En çok etkilendiği kişi Homeros’tu. İlayda Destanı’nı ömrü 

boyunca yanında taşımıştı. Aşil ise en büyük idolü olmuştur. Onun içindekileri dışa 

çıkaran kendisini keşfetmesini sağlayan dış faktörlerdi bunlar. Milyonlarca insanla 10 

yıldan uzun sürede 3 kıtada savaştı. Girdiği savaşların tamamını kazandı yani 25 tane 

savaşı kazandı. Balkanlardan Hindistan’a kadar toprakları uzanıyordu. İskender adı ile 

70 şehir kurdu. Yine onu en çok kahreden ise dış faktörlerden olan en sevdiği atı 

Bukefalus’un Hindistan seferinde yararlanarak ölmesi oldu.  

Motivasyonda içerik yaklaşımları ile, motivasyonla ilgili olarak ne sorusu 

cevaplanmakla birlikte neden ve nasıl sorularına kesin cevap verilememektedir. Bu 

durumda ise süreç yaklaşımları devreye girmektedir. Süreç teorileri adı altında 



 

toplanan motivasyon teorilerinin ağırlık noktası, kişilerin hangi amaçlar tarafından ve 

nasıl motive edildikleri ile ilgilidir. Başka bir deyişle, belirli bir davranışı gösteren 

kişinin, bu davranışı tekrarlaması veya tekrarlamaması nasıl sağlanabilir sorusu, süreç 

teorilerinin cevaplamaya çalıştığı temel sorudur. Süreç teorilerine göre ihtiyaçlar, 

kişiyi davranışa sevk eden faktörlerden sadece biridir. Bu içsel faktöre ek olarak pek 

çok dışsal faktör de kişi davranışı ve motivasyonu üzerinde rol oynamaktadır. Onu 

motive eden ise yol arkadaşı Bukefalus’tu.Onun gidişi çökmesine sebep oldu.  

Süreç teorileri adı altında en çok bilinen modeller; Davranış Düzeltimi 

(Şartlandırması) Yaklaşımı, Bekleyiş Teorileri, Eşitlik (Adalet) Yaklaşımı, Amaç 

Teorisi ve Basitleştirilmiş Süreç Teorisi’dir. 

 

Davranış Düzeltimi (Şartlandırması) Yaklaşımı 

Skinner’in öğrenme yaklaşımından yararlanılarak geliştirilen ve Sonuçsal 

Şartlandırma ya da Edimsel Koşullanma olarak da adlandırılan Davranış Düzeltimi 

Yaklaşımı’nda tepki ile bunun sonucu arasında bir bağ kurulmakta ve çalışanların 

davranışları sonucunda anında uygulanan ödüller ve cezalar ile iş yapılırken 

sergilenen davranışlar değiştirilmeye veya düzeltilmeye çalışılmaktadır. Büyük 

İskender’in katı kurallarının arasında da bu yer almaktadır ödül ve ceza, kesin ve katı 

kuralları.  Şartlandırma; klasik şartlandırma ya da sonuçsal şartlandırma olmak üzere 

iki türlü gerçekleştirilebilir. 

 

Klasik şartlanma, Pavlov’un köpekler üzerinde yaptığı deneylerle geliştirilen bir 

şartlanma türüdür. Bu tür şartlanmada davranışlar belirli uyaranlar tarafından harekete 

geçirilmektedir.  

 

UYARI ORGANİZMA DAVRANIŞ 

Sonuçsal Şartlandırma Teorisi’nde kişilerin farklı nedenlerle bir davranış göstereceği, 

bu gösterilen davranışın karşılaşacağı sonucun önemli olduğu ve bu sonucun çeşidine 

göre kişinin aynı davranışı tekrar göstereceği veya göstermeyeceği kabul 



 

edilmektedir. Örneğin işe geç gelen bir personelin geç gelme davranışını 

tekrarlamaması, büyük ölçüde karşılaşacağı sonuç (üstün ikazı, uyarısı, 

cezalandırılması, hiçbir şey söylememesi, hoş görülmesi) tarafından etkilenecektir. 

Eğer kişinin davranışları kişi tarafından haz ya da memnuniyet verici olarak 

nitelendirilen sonuçlarla karşılaşıyorsa, o kişi aynı davranışı muhtemelen 

tekrarlayacaktır. Karşılaşılan sonuçların kişi tarafından acı verici, hoşlanılmayan ya 

da üzücü olarak nitelenen sonuçlar olması durumunda ise muhtemelen aynı 

davranışlar tekrarlanmayacaktır. Söz konusu durumun, Thorndike tarafından 

geliştirilen Etki Kanunu ile de ilgili olduğu söylenebilir. Etki Kanunu’na göre kişi 

kendisine haz verecek davranışları tekrarlamakta fakat acı verecek davranışlardan 

kaçınmaktadır. Dolayısıyla eğer bir kişinin belirli bir davranışı tekrarlaması istenirse, 

o davranışın kişi için haz verici olarak nitelenen bir sonuçla karşılaşması 

gerekmektedir. Bu anlayış, öğrenme konusunun temel ilkelerinden biridir. Kısaca bu 

anlayışa göre davranışlar karşılaştıkları sonuçlara göre şartlanmaktadır. Büyük 

İskender kurlalarında da hataya yer yoktu. Kimsenin çözemediği sorunları bir kılıç 

darbesi ile keserek halleden biriydi. 

Klasik şartlanmada uyarılar belirli bir süre tekrarlanmazsa, gösterilen tepkiler de 

belirli bir süre sonra gösterilmemeye başlayacaktır. Bu duruma sönme denilmektedir. 

Sönmenin meydana gelmesini engellemek için, şartsız uyarıcının tekrar verilmesi, 

yani pekiştirme yapılması gerekmektedir. 

Sonuçsal şartlandırma ise, motivasyon teorisi olarak ele alınan şartlandırma türüdür. 

Bu türün ana fikri, davranışların karşılaştığı sonuçlar tarafından şartlandırıldığı 

varsayımıdır. Skinner’in geliştirmiş olduğu yaklaşımın örgütlere uygulanmış hali, 

sonuçsal şartlandırma yani Davranış Düzeltimi Yaklaşımı’dır. Sonuçsal şartlandırma 

süreci,  

ORGANİZMA________DAVRANIŞ________KARŞILAŞILAN SONUÇ =ÖDÜL -

CEZA  

Davranış Düzeltimi Yaklaşımı, çalışma ortamında bireyleri motive etmek için 

kullanılmaktadır. Sonuçsal koşullanma aracılığıyla sağlanacak davranış düzeltimi ile 

gösterilmesi istenen davranışlar pekiştirilmeye, gösterilmesi istenilmeyen davranışlar 

ise engellenmeye çalışılmaktadır. Eğer personelin davranışı örgüt açısından arzu 

edilen bir davranış ise, yönetici personelin bu davranışı tekrar göstermesini arzu 



 

edecektir. Bu ise ancak bu davranışın ödüllendirilmesi ile mümkün olacaktır. 

Dolayısıyla örgüt açısından arzu edilen davranışlar ödüllendirilirse bunların 

tekrarlanma olasılığı yükseltilmiş olacaktır. Eğer davranışlar, örgüt tarafından arzu 

edilmeyen davranışlar ise, yönetici bu tür davranışların tekrarlanmasını 

istemeyecektir. Bundan dolayı eğer bu tür davranışlar cezalandırılırsa bunların 

tekrarlanma olasılığı azaltılmış olacaktır. 

Belirli olumlu davranışları göstermek, bunları pekiştirmek ve alışkanlık haline 

getirmek için yöneticiler; (1) olumlu pekiştirme, (2) olumsuz pekiştirme, (3) son 

verme veya yok olma ve (4) cezalandırma olmak üzere dört şekilde davranabilirler. 

 

Bekleyiş Teorileri 

Motivasyon konusuyla ilgili önemli teorilerden biri de Bekleyiş Teorisi’dir. Bekleyiş 

Teorileri, Vroom tarafından geliştirilen Bekleyiş Teori’si ve Lawler ve Porter 

tarafından geliştirilen bekleyiş teorisi olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. 

Çalışanların hazza düşkün oldukları varsayımından hareket edilmiştir. Yani 

çalışanların pozitif çıkarlara (ücret, ödül, vb.) yatkın, negatif olanlara ise (azarlama, 

işten çıkarma, rütbe indirimi) karşı oldukları kabul edilmiştir.  

Vroom’un Beklenti Yaklaşımı’nda üç önemli kavram bulunmakta ve motivasyon bu 

üç önemli kavrama göre belirlenmektedir. Bunlar; valens, bekleyiş ve araçsallık 

olarak ifade edilebilir. 

Bu durumda bir kişi, belirli bir düzeyde bir gayretin belirli bir performans (iş 

başarma) ile sonuçlanacağına inanıyorsa (bekleyiş) ve bu performansın da belirli bir 

birinci kademe sonuç-ödül ile karşılanacağına inanıyorsa (bekleyiş) ve aynı zamanda 

kişi bu belirli birinci kademe ödülü bazı ikinci derece sonuçlar için gerekli görüyorsa 

(araçsallık) ve son olarak hem birinci hem de ikinci derece ödülleri arzu ediyorsa 

(valens) bu kişi motive olacaktır.  

Büyük İskender döneminde ise kurallara uyulduğu taktirde ödül ile uyulmadığı 

taktirde ağır cezalar ile cezalandırılacaklarını biliyorlardı. Disiplin çok ön plandaydı 

ve olması gereken de buydu. Halk her zaman desteklemiş zaferlerle gelindikçe daha 

da cesaretlenmiş daha da büyük zaferler elde edilmiştir. 



 

Lawler-Porter Modeli 

Vroom tarafından ortaya konulan Bekleyiş Teorisi daha sonra Lawler ve Porter 

tarafından geliştirilmiştir. Lawler ve Porter, Vroom’un çalışanların göstereceği 

çabanın çalışanların elde edecekleri sonuçlara verdikleri değere (valense) ve 

çabalarının bu ödülleri elde etmelerini sağlayacağına yönelik inancın derecesine bağlı 

olduğu görüşüne katılmışlardır. Dolayısıyla Lawler-Porter modelinin ilk bölümünün 

Vroom’un modeliyle aynı olduğu, kişinin motive olma derecesinin valens ve 

bekleyişe göre belirlendiği söylenebilir. 

Lawler-Porter’ın Vroom’dan ayrıldıkları nokta ise gösterilecek çabanın her zaman 

performansla sonuçlanmayabileceğidir. Yani Lawler ve Porter’a göre kişinin yüksek 

bir gayret göstermesi otomatik olarak yüksek bir performans ile sonuçlanmayabilir. 

Bazen insan ne kadar çabalarsa çabalasın olmaz. İnsan zaten her şeyi mükemmel de 

yapamaz. Her konuda iyi olamaz. İskender ise askerlerini sıkı bir eğitimle yetiştirmiş 

savaşın kazanılması için ne gerekiyorsa yapmıştı. Aldıkları eğitim son derece sıkı ve 

bir o kadar iyi bir eğitimdi. Savaşlardan önce çok detaylı, planlı ve detaylı 

hesaplanmış planlar yapıp her ihtimali değerlendirmeye almıştır. 

 Eşitlik (Adalet) Teorisi 

Buradaki eşitlik kavramı adalet anlamında kullanılmıştır. Eşitlik Teorisi’nin temeli, 

çalışanların işten veya organizasyondan elde ettiği çıktılar ile organizasyon ya da işe 

yaptığı katkılar/girdiler arasındaki ilişkinin algılanmasına dayanmaktadır. Teoriye 

göre kişinin iş başarısı ve tatmin olma derecesi, çalıştığı ortamla ilgili olarak bu çıktı 

– girdi karşılaştırmasına dayalı algıladığı eşitlik veya eşitsizliklere bağlıdır. 

 

Savaşa giden herkes en iyisi olmak için çabalamaktaydı. Biliyorlardı çünkü en iyi 

olan her zaman kazanır ön planda tutulurdu. Herkes eşitti, şartlar da herkes için eşitti. 

Zaferle gelinmesi için hırs gerekiyordu.  Düşmandan önce kendileri ile yarışıyorlardı 

bu yüzden. Büyük İskender hırslı, azimli , ileri görüşlü ve gözü kara bir lider olduğu 

için herkes ona gözü kapalı şekilde güveniyordu.  

 



 

Amaç Teorisi 

Belirlenen özel amaçların performansta artışa yol açacağı ve zor amaçlar 

benimsendiğinde kolay amaçlara göre daha yüksek performans elde edileceğidir. 

Buna göre erişilmesi zor ve yüksek amaç belirleyen bir kişi, elde edilmesi gayet kolay 

olan amaçlar belirleyen bir kişiye oranla daha yüksek performans gösterecek ve daha 

fazla motive olacaktır. Teorinin ana fikri, kişilerin kendileri için belirledikleri amacın 

ulaşılabilirlik derecesidir 

 

Bireyler amaçlarında ne kadar ilerlediklerine yönelik geri bildirim alırsa daha fazla 

motive olacak ve daha yüksek performans gösterecektir. Keza geri bildirim, ne 

yapıldığı ile ne yapılması gerektiği arasındaki farkı bireye bildirdiği için onun 

davranışlarına yön verecektir. Fakat bütün geri bildirimlerin aynı etkiye sahip 

olmadığı söylenebilir. Bireylerin kendi çabaları ile ulaştıkları geri bildirimler, dışsal 

yollardan ulaşan geri bildirimlere göre daha güçlü motivasyon sağlayacaktır. 

Basitleştirilmiş Süreç Teorisi 

Teoride; ödül, tatmin ve çabadan meydana gelen bir üçgen söz konusudur. Bu üç 

değişken, birbirleri üzerinde tek yönlü ya da karşılıklı etkide bulunmaktadır. Başarı, 

modelin ortasında yer almakta, ödül ve tatmin üzerinde tek yönlü bir etkide 

bulunmakta ve çaba tarafından etkilenmektedir. Modelde dikkat çekilmek istenen 

nokta, ödüllendirmenin tek başına başarıyı etkileyemeyeceği, ancak çabanın başarıyı 

doğrudan etkileme gücü olduğudur. Kuşkusuz çaba ödüllerden etkilenmekte ve 

ödüllerin sağladığı tatmin oranında bireyler başarılı olmaktadır. 

 

                                                   BÜYÜK İSKENDER’İN HAYATI 

Asıl adı Makedonyalı III. Aleksandros olan Büyük İskender, antik Yunan Makedonya 

krallığının kralı ve Argead hanedanlığının bir üyesiydi. M.Ö. 356’da Pella’da doğmuş 

ve 20 yaşında babası II. Filip yerine tahta geçmiştir. İktidarının uzun yıllarını 

Güneybatı Asya ve Kuzeydoğu Afrika’da eşi benzeri görülmemiş seferlerle 

geçirmiştir. 30 yaşına geldiğinde Yunanistan’dan Kuzeybatı Hindistan’a kadar uzanan 

antik dünyanın en büyük imparatorluklarından birini yaratmıştır. 16 yaşına kadar 



 

Aristo tarafından eğitim gören İskender, milattan önce 336’da Filip’in suikaste 

uğramasından sonra babasının yerine tahta geçerek güçlü bir krallık ve deneyimli bir 

ordunun mirasına konmuştur. İskender, “Yunanistan’ın Lideri” unvanıyla 

ödüllendirilmiş ve bu yetkiyi babasının Pers İmparatorluğu’nun fethi için Yunanları 

bir araya getirmeyi amaçlayan pan-Helenistik tasarısını hayata geçirmek için 

kullanmıştır. M.Ö. 334’te Ahameniş İmparatorluğu’nu (Pers İmparatorluğu) işgal 

etmiş ve 10 yıl sürecek olan bir dizi sefere başlamıştır.  

İskender’in mirası, fetihlerinin meydana getirdiği Greko-Budizm gibi kültürel 

difüzyonizm ve senkretizmi içinde barındırır. Kendi adını taşıyan 20 kadar şehir 

kurmuştur. Bunlardan en önemlisi Mısır’da İskenderiye’dir. İskender’in Yunan 

kolonicileri yerleştirmesi sonucu doğuda Yunan kültürünün yayılması, etkisi M.S. 15. 

yüzyılın ortalarında Bizans İmparatorluğu’nun geleneklerinde ve 1920’lerdeki Rum 

soykırımına ve nüfus mübadelesine kadar Orta ve Doğu Anadolu’da Yunanca 

konuşan toplulukların varlıklarında hala belirgin olan yeni bir Helenik medeniyete 

sebep verdi. İskender, Akhilleus gibi klasik bir kahraman olarak efsaneleşti ve hem 

Yunan hem de Yunan olmayan kültürlerin tarihlerinde ve efsanelerinde ön plana çıktı. 

Girdiği hiçbir muhaberede yenilmeyen Büyük İskender, pek çok kişi tarafından en 

başarılı askeri komutanlardan birisi olarak kabul edilir. Dünya çapındaki askeri 

akademiler halen taktiklerini öğretmektedir. Tarihteki en nüfuzlu kişilerden birisi 

olmuştur. 

Davranış Teorisine Göre Büyük İskender 

Davranış yaklaşımına göre, liderin bireysel ve fiziksel özellikleri yerine, gösterdiği 

davranışlar önem kazanmaktadır. Bu yaklaşımda lideri başarılı kılan unsur, liderlik 

yaparken sergilediği davranışlar olarak ele alınmaktadır. Tarihe baktığımızda pek çok 

lider sayabiliriz ancak tarihin iyi andığı ve gerçekten büyük bir lider diyebildiği kişiler 

çok da azdır. Bir imparatorluğun başına geçmek ve onu daha da ileri götürmek, hiç 

yapılmamış olan şeyleri yapmak, bu ancak güçlü bir öngörünün ve azmin zaferidir. 

Özellikle ordusuna karşı gösterdiği anlayışlı ve sıcak tavırları, onun askeri dehasıyla 

birleşince, askerlerin ona daha çok inanmasına ve bağlanmasına yol açtığı 

bilinmektedir. “…Perslerden yeni bir ordu kurdu ve ayaklanmanın sona ermesinden 

sonra 10 bin eski askeri armağanlarla yurda gönderdi.” (Ana Britannica 12, 1988: 15),  

“İ.Ö. 330 ilkbaharında Media’ya giderek başkent Ekbatana’yı aldıktan sonra, Yunan 



 

askerlerinin geri dönmesine izin verdi.” (Ana Britannica 12, 1988: 14). Gösterdiği 

başarılan ve ordusuna komuta ederken sergilediği hakimiyet ile kısa zamanda 

başkomutan olarak ordunun başına geçmesi ve çeşitli birliklere liderlik etmesi de 

onun gösterdiği başarılı davranışların doğal bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. 

Eylemden Kaçmamak: İskender her zaman askerlerinin önünde savaşmıştır. 

Fethettiği toprakları yönetmek istemeyip dağıtmıştır. Çünkü bir imparatorluğun 

başında durmak, oturmak onu rehavete kapılmasına yol açabilirdi ve bu kadar geniş 

topraklarda tam hakimiyeti sağlamak merkezden yönetimle zordu. İskender keşifçi, 

savaşçı ruhunu böylece ortaya koymuş ve askerlerinin daima yanında olmuştur. 

Dostça Tutum: Kendisi bir Makedon olmasına rağmen Yunanlara liderlik etmiştir. 

Eski Çağ dünyasında kendi toplumundan olmayanlara bakış açısı netti ve onu önder 

olarak benimsenmesi oldukça nadir görülen bir durumdu. Bunu başarabilmiş olması 

bile tek başına bir başarı sayılabilir. İskender’in ordusunun büyük bir kısmını tanıdığı 

söylenir. Onları tanımasa bile tanıdığını hissettirir. Yaralı olanları mutlaka ziyaret 

eder, durumlarını sorardı. Günümüzde duygusal zekalı liderliğe en iyi örnek 

sayılabilir. 

Yeniliklere Açık Olma ve Farklılıklara Saygı: Geniş topraklara sahip olma Moğol 

İmparatorluğu’nun da bir tutkusuydu. Ancak onlar etrafa korku salarak ve yağma ile 

hareket ederlerken İskender gideceği hedefi çok önceden belirlemişti. Hocası 

Aristoteles’ten aldığı derslerden etkilenerek Asya’nın sonuna varmak istiyordu. Orada 

çok farklı kültürlerle karşılaşacağını biliyordu. Bu yüzden doğu kültürü ile batı 

kültürünü sentezleyerek, halkları kırmadan incitmeden evlilikler yoluyla iki halkı 

kaynaştırma idealinde olmuştur. Bu da insanların ona saygı duyarak hep ordusuna 

yeni insanları katarak daha da güçlenerek yola devam etmesini sağlamıştır. 

Cesaret ve Kararlılık: Bir gün İskender’in babası II. Filip’e satılmak üzere 

Bakephalas adında vahşi bir at getirildi. Bu ata kimse binmeyi başaramadı bunun 

üzerine Filip atı almak istemedi. İskender ise kendisinin ata binebileceği iddiasında 

bulundu. Bunun üzerine babası ata binebilirse onu satın alacağını yok eğer binemezse 

de ücretini İskender’e ödeteceğini söyledi. İskender kabul etti. Çünkü atın 

gölgesinden korkmuş olduğunu fark etmiştir. Atın başını nazikçe güneşe doğru 

çevirip, gölgesinin arkaya düşmesini sağlamıştır. Bir taraftan da konuşarak onu 

sakinleştirmiştir. Cesaret ve kararlığını bir arada gördüğümüz bir anısı da budur. Aynı 



 

zamanda duygularına hitap ederek hassas bir hayvan olan atın sakinleşmesine de 

yardımcı olmuştur. 

Güvenilirlik/Sadakat: İnsanların size sadık olmasını istiyorsanız öncelikle onlara 

güven vermek zorundasınız. Zor oluşur ancak sonucunda muazzam bir bağlılık yaratır 

ve bu güven peşinizden gelenleri hemen hemen pek çok şeye ikna edebilme gücünü 

elinize verir. Babasının ölümünün ardından İskender öncelikle babasının ordusunun 

sadakatini kazanmak zorundaydı. Bu amaçla uzun vadeli hedefi çölleri aşmak olsa da 

askerlerine çölleri onun için geçmelerini sağlayacak bağlılığını ve gücünü 

göstermeliydi. Stratejik davranarak öncelikle yakın hedefte yer alan Yunan kentlerini 

kendilerine bağlamıştır. Burada orduyla birbirlerine ısınmışlardı, hem de onun 

önderlik özelliklerini ve beraber bir zaferi paylaşmanın tatminini yaşamışlardı. Bu 

bağlılığı yarattıktan sonra kendisiyle hiç tanımadıkları topraklara gidecek, çölleri 

aşacak ardında ailesini ve sevdiklerini geride bırakacak insanları peşinden 

sürüklemiştir. 

Ekibe İnanma: İskender, savaşlarda herhangi bir cesaret örneği gösterilecek bir 

durum olduğunda herkesten önce öne atılır, liderlerinin cesur tavrını gören askerler de 

daha da şevkle onu takip ederlerdi. Hem gözü karalığına hem de kendisine 

güvenenlerin güvenini boşa çıkarmadığına iyi bir örnektir. Ancak bir durum daha 

vardır burada o da kendisini sırça köşkte görmediğidir, o da aynı ekibin bir parçası 

olduğunu gerektiğinde hayatı pahasına göstermiştir. Belki de size bağlı olanların 

hayranlığını en yüksek noktalara çıkarabileceğiniz anlar, kendinizi onlardan çok da 

farklı görmediğinizi hissettirdiğinizde gerçekleşecektir.                                                                          

“Birimizin nasıl davranacağının, tümümüzün kaderine bağlı olduğunu unutma!” 

Hırs: Başarma tutkusu bir liderde bulunması gereken özelliklerden ancak fazlası da 

zarardır ve İskender bu hırsıyla kendisine de zarar vermişti. Sonunda hedeflediği 

Asya’nın en ucuna kadar gidemedi. Çünkü askerleri bitap düşmüş ve yıllardır 

evlerinden uzakta sürekli fetihtelerdi. Bu süreci yönetemeyen ve hırsına yenik düşen 

İskender, askerlerinin isyanı üzerine İndus Nehri’nden geriye dönmek zorunda 

kalmıştır. Öyle ki sizi lider olarak benimseyen ve size güvenen insanlar da bir yere 

kadar kendilerinden ödün veriyorlarmış bu sebepten fazla ısrar ve gerçekçi olmayan 

hedeflere koşmak bazen sizi başarılıyken başarısız bir konuma da koyabilirmiş. 



 

Kendisini ve askerlerini en güç işlere yöneltmeyi başaran güçlü bir irade ve yetenekle, 

esnek bir düşünce yapısını birleştiren İskender, koşullar gerektiğinde geri çekilmeyi 

ve değişiklikler yapmayı bilen bir kişiydi. Düş gücü ve romantizmi, kendisini 

Herakles, Akhilleus ve Diyojen gibi kahramanlarla özdeşleştirmesine yol açacak 

ölçüde güçlüydü. Çabuk öfkelenme, acımasızlık ve inatçılık gibi özellikleri uzun 

seferlerde daha çok ortaya çıkıyordu. Güvenmediği kişileri hiç sorgulamadan 

öldürmekten çekinmemesine karşın, adamları onun peşinden gidiyor, ona bağlı 

kalıyor ve güçlüklere katlanıyordu. Dünyanın en büyük askeri dehaları arasında 

sayılan İskender, değişik kuvvetleri bir arada kullanmada ve düşmanın yeni savaş 

biçimlerine yeni taktiklerle karşı koymada son derece ustaydı. Yaratıcılığıyla, savaşın 

sonucunu belirleyecek fırsatları değerlendirmeyi çok iyi bilirdi. 

İskender’in Askeri Taktikleri ve Stratejileri 

II. Filip’in ordusunda mızraklarının boyları 3,5-4 m kadar uzun olan ve pezheteroi ya 

da phalangitai adlı askerler bulunuyordu. Bu disiplinli askerler Falanks adlı bir 

sistemle savaşıyorlardı. Falanks birliği normalden 2 kat daha uzun olan ve “sarissa” 

olarak isimlendirilen mızrakları kullanan askerlerden oluşuyordu. Falanks’ta ilk 

sıralardaki askerler mızraklarını öne doğru uzatır ve düşmana mızraktan bir duvar 

örerlerdi. Bu sayede İskender’in babası Filip Phalanx’a göre daha kısa mızrakları 

bulunan Yunan şehir devletlerindeki hopliteleri, Trakya kabilelerini ve bölgedeki 

diğer uluslara karşı üstünlük sağlamıştır. II. Filip’in ölümünden sonra yerine geçen 

İskender Falanks’ları güçlü Companion (Hetairoi) süvarileriyle desteklemiş ve ek 

olarak hypaspiste gibi yeni birimler oluşturarak phalanxlara koruma sağlamıştır. Buna 

ek olarak İskender ele geçirdiği bölgelerdeki Teselyalı süvariler, Rodoslu sapancılar, 

Giritli okçular gibi birlikleri de ordusuna katmış ve üstün stratejileriyle dağınık ve 

stratejileri sayı üstünlüğüne dayanan ve daha çok hafif donanımlı birimlerden oluşan 

Persleri sayıca az olmasına rağmen yenilgiye uğratmış ve helenik uygarlığı 

başlatmıştır. Daha sonraki dönemlerde orduda filler de kullanılmıştır. 
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