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Giriq
Uluslararasrsistem,20. Ynzyl/. sonlanndangiiniimiize stireklilik
arz edenbir ktiresel kriz ortamrndabulunmaktadrr.Dflnyanm hemen
her kdgesindeonlarcade[iqik bdlgede,ulusal,bdlgeselve uluslararasr
dlgekte gegitli l<rizler yaganmaktadr.Uluslararasrsistemdeyer alan
ana aktdrler olarak devletler, olumsuz sonuglaramaruz kalmamak
igin krizleri dncedentahmin etmeyi, fuiz ortaya grkfilmda uygun
stratejilergeligtirmeyi,kendi grkarlannahizmet edenisabetlikararlar
almayr ve bunlan uygulamayramaglamaktadr.Bu nedenleakademik
tartrgmalarda,
kriz ydnetimive krize ydnelik siyasikararlannalmmasr
<inemlibir alanolarak6negrlcnaktadrr.
Uluslararasrkrizlerin y<inetilmesinde
ilgili devletinkapsamhbir
kriz ydnetim stratejisi,etkili kriz ydnetim ekibi, iletiqim,'medyave
halkla iliqkiler stratejisi lle t;riz ydnetim altyaprsmrnhazrlanmasr
kritik dnceliklerolarakkabul edilmektedir.Bununlabirlikte, krizlerin
dzelliklebaglangrg
safhasmda
belirsizliklerigermesi,zamanbaskrsrve
sonuglannmongririilmezorlu[u ile ahnacakkararlardarisk unsurunun
varhpr siyasi liderlerin roltinti artrrmaktadr. Siyasi liderler, deneyimli
gegitli devlet kurumlannrnydneticilerive kriz ydnetim
damqmanlar,
ekipleri tarafindanyardrm edilmelerinerafmen, her zamanrasyonel
kararlar almamamakta,aksine tehlikeli siyasi eylemlereyol agan
kararlarda ortayagrkabilmel:tedir.
Bu makalede,krizlerde liderin karar verme eyleminepsikolojik
bakrgagrsrylayaklagrlmakta,
akrlcrdiiqiinmeninkarar vericinin kendi
inang sistemlerinden
kaynaklanansezgiler,biligsel taraf tutmalar,6n
yargrlar,6znel algrlamagibi biligsel fakt<irlertarafindanetkilendiSi,
dolayrsrylaliderlerin krizlerin ortayagrlanasrnda
ve ?,rtzydnetiminde
gahgrlmaktadrr.
dnemlibir rol oynadrlrkarutlanmaya
Makalebeqbdltim olaraktasarlanmrqtrr.
Birinci Bdliim'de, krizin
genel anlamdatarumr yaprlmaktadrr.ikinci Briliim'de uluslararasr
kriz kavramr ve smrflandrma gahgmalanincelenmektedir.Ugiincii
Bdltim'de uluslararasr
krizlerin oluqumu,safhalanve karakteristikleri
krsacagOzdengegirilmektedir.
krizlerin
DdrdiinciiBoltim, uluslararasr
ydnetiminin dzetlenmesineaynlmtgtrr. Beqinci Bdlflm, makalenin
agrrhkh bdliimii olarak, krizlerin olugumundave yrinetimindeliderin
roliine odaklanmrgtr.
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1. Krizin Tanrmr
insan, organizasyon, toplum ve devlet yagammm hemen her
alanmda yaygm olarak kullamlan kriz, tam olarak tarumlanamayan,
genellikle olumsuzluk ve belirsizlik ifade edenbir kavramdrr. Cockram
ve Van Den Heuvel, birgok akademisyenve krizle ilgilenen kurumlar
tarafindan yaprlan gahqmalan grizden gegirerek kavram karmagasmr
vurgulamaktadr.l Sriz konusu gahgmadaatrf yaprlan kaynaklar, kriz
tantmlamalarrnda ilgi ve gahgma alanlanna gcire farkhlaqmaktadrr.
Webster Srizliilii'nde l<iz, daha iyi veya daha k<itii bir durum igin
d<jntim noktasr, bir durumun kritik bir safhaya ulagmasr olarak dar
bir bakrq agrsryla tarumlanmaktadr. Seeger,Sellnow ve Ulmer, daha
kapsamlr ve kurumsal bir bakrg agrsmdan,bir organizasyonun dncelikli
hedeflerini tehdit ettili algdananve yiiksek dtizeydebelirsizlik yaratan
spesifik, beklenmeyenve rutin olmayan olay veya olaylar serisini kriz
olarak nitelemektedir. Boin ve dilerleri ise, krizi yaprsal bir bakrg
agrstylazamanbaskrsr altrndave belirsizlik koqullarrnda hayati kararlar
verilmesini gerektiren, bir sistemin temel delerlerine ve kurallanna
ciddi bir tehdit olarak adlandrmaktadrr.
Verilen bu tanrmlardanhareketle, dar anlamryla bakrldrlrndatiz,
ola[amn ve ahqrlmrgrndrqrndaolafianiistii bir durum olarak gdriilebilir.
Geniq anlamda ise giivenlik, ekonomik, siyasal, toplumsal ve gevresel
boyutlarda; bir qahsr,organizasyonu,grubu, toplumun tamamrnr veya
bir bdliimiinii, devleti ve devletler toplulu[unu etkileyen, tehlikeli bir
durumave istikrarsrzh[a yol agmapotansiyelinesahipveya yol agmakta
olan karmaqrkbir olgu olarak anlagrlmaktadrr.
Krizin karakteristikleri hakkrnda da farkh gcirtiqlervardr. Seeger,
Sellnow and Ulmer'e gdre2 ddrt belirleyici dzellik vardr. Krizler;
spesifiktir, beklenmeyendir,rutin olmayan olay veya olaylar serisidir,
<incelikli hedeflere kargr bir tehdit veya belirsizlik sergiler. Kriz, eski
sistemin artrk devam ettirilemeyece[i ve ddniigiimiin kagmrlmaz
oldulu bir stiregtir. Dolal afetler veya dolal krizler genellikle tahmin
edilemez. Ancak diler krizler insan yaprmrdr. Dolayrsryla tahmin
edilmeleri ve dnlenmeleri miimkiindiir. E[er tahmin edilemiyorsa insan
ve sistem hatasrsdz konusudur.
Dominic Cockram,
Claudia Van Den Heuvel, "Crisis Management:What is It
And How is It Delivered?", BCI Partnership Paper, http:l/www.bcifi1es.com/
CrisisManagementMarch2O12.pdf, s.3.
Matthew Wayne Seeger, Timothy Lester Sellnow, Robert R. Ulmer, Communication,
Organization, And Crisis, Greenwood Publishing, UK, 2003 s.231-275.
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Giinltik ve akademik kullammda gok sayrda kriz gegitlerinden
bahsedilmelctedir.
Bunlardan bazrlannt; ekonomik krizler, igsizlik
krizleri, mali krizler, dolal afetlerinyarattrlr ktizler, geweselt'rizler,
terdriin neden oldulu klizleg uluslararasrkrizler qeklindesralamak
miimktindiir.
2. UluslararasrKrizler
ikinci DUnya Savaqr'runson ermesi ile adrndandaha srkhkla
bahsedilen
krizler,devletlerarasrnda
ortayagrkankrizlerdir.
uluslararasr
NATO, krizi
Uluslararasrl<rizinde birgok farkh tammryaprlmaktadrr.
grkarlara
dnceliklere,de[erlere,
ve hedefleretehdidin oldu[u ulusal
veya uluslararasrarasl bir durum olarak tantmlamaktadrr.3Synder,
iki veya daha fazla egemendevletin hiikiimetleri arasmdakisava$a
varmam$ ancak savagadriniigmepotansiyeli bulunan ve keskin
uyngmazlrklarlaba[lantrh olaylar serisini uluslararastl<iz olaruk
gafigmalannbir
tarumlamaktadr.a
Brecer,uluslararasr
krizi uluslararasr
tiirti olarakgdrmektedir.Uluslararasrgatrgmalar
ise, siirekli gafiqmalar
(1947'dengiiniimiizedevamedenPakistanHindistangahgmasr
drnek
olarakverilebilir),uluslararasr
krizlerve savagolaraktigeayrrlmaktadrr.
Brecere'egdre uluslararasrkriz; iki veya dahafazla devlet arasrnda
askeri gatl$ma olasrhlrmn yiikselmesi, devletlerarastiliqkilerin
istikranmnve uluslararasr
sisteminyaptsmmbozulmasrdr.Uluslararast
fuizbir hareketveyaolay tarafindantetiklenebilir.Bunlar;tehditkdrbir
askeri
agrklama,diplomatikiliqkilerin kdtiilegmesi,ticaretambargosu,
birliklerin yrlrnaklanmasr,dolayh askeri eylemlerve dolayh saldrn
veya do[rudan askeri saldn peklinddolabilir. UluslararastY'riz,bir
tilke igerisindekirejim kargrtrveya de[igik gruplarakargrhareketlerle
debaglatrlabilir.Sonolarak,uluslararast
krizlerbir iilkeninkendihayati
grkannrdnemli dlgiidetehdit edenteknolojik,gevreselveyajeopolitik
degigikliklerden
dolayrda baglayabilir.s
Uluslararasrkrizleri geqitli kategoriler altrnda smtflandrmak
bahsetmektedir;
miimktindtir.Lebowuluslararasr
krizleriniig geqidinden
3
4
5

Cockram, Van Den Heuvel, a.g.m. s.3.
Glenn H. Snyder, Paul Diesing, Conflict Among Nations: Bargaining, Decision Making and
System Structure in International Cnses, Princeton University Press, USA, 1977.
Michael Brecher,International Political Earthquakes,University ofMichigan Press' USA,
2008.s . 7 - 8 .
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diiqmanhklann hakh gdsterilmesi, yan ve ardrgrk etkiler nedeniyle
olarak ortaya grkan krizler ve risk alarak kasrth olarak yarafilan krizler.6
G0niimiiztin uluslararasr ortamr ve son drinemlerin uluslararasr
siyasal gerilimlerinin hakh grkardrlr bu smrflandrmayl lzetle gdzden
gegirmekte fayda gririilmektedir. Lebow'un smrflandrmasrnda ilk
srrada dtigmanhklarrn hakh gristerilmesi yer almaktadrr. Bu durumda
devletlerin birisi, kriz baqlamadan cince savaqa baqvurmaya karar
vermigtir. Savaq karannt hakh g<istermekigin krize bagvurur. Hakh
gdsterme gekli hemen her zaman aymdn Kamuoyunu ayartma,
yerine getirilmesi miimkiin olmayan isteklerde bulunma, talepleri
megrulagtrmaya gahgma, gergek niyetleri saklama ve sonrasmda
taleplerin kargrlanmamasril savaq nedeni olarak kullanma.T 2I'inci
Yiizytl'tn krizlerinin birgo[unda Lebow'un birinci kategorisine uyan
ortak dzellikler gdrtilmektedir. Talepler araslna,srkhkla insan haklanna
ve evrensel de[erlere saygr, kendi halkrna eziyet, kitle imha silahlarr
bulundurma, terdristlere desteksaplamave kullanma, uluslararasrbang
ve istikran bozma eklenmigtir. Bu gerekgelerin bir krsmma BM gartr
ile uluslararasrmeqruiyetkazandrnlmrgtrr.Bu ballamda tipik bir rirnek
olarak, ABD'nin Irak'm iggali rincesi lrak'tan talepleri kapsammda
kitle imha silahlanmn bulundufunun ve Saddam'm bunlan yok
etmeye yana$mamasnrngdsterilmesi verilebilir. Ayrrca, Afganistan'da
Taliban'a karqr baglatrlan harekdtta Taliban'rn El Kaide terdristlerini
teslim etmemesi ve iilkeden grkartmamasrneden olarak gdsterilmigtir.
Suriye'den rejim deliqiklili ve Esad'm yrinetimden aynlmasmm
istenmesi benzer anlamda gdrtilebilir. Bu ttir krizler yukandaki
ozellikleri ile "planlanml$ ve istenen kriz"8 olarak isimlendirilen
kategoriye de girmektedir.
Sntflandrmada ikinci srradayeralanyanve ardrqrketkilernedeniyle
ortayagtkanV,rizler;savaganveyasiirekli gatrgmaiginde bulunan iki tilke
arasrndasavaqhukukuna uygun olmayan olaylann ortaya grkarak krize
nedenolmasr ballamrnda gciriilmelidir.e Qakmak'm smrflandrmasrnda
bu kriz ttirii, "ani, dolayh ve kaza krizlerine"r0 drnek verilebilir. Bu
6
7
8
o

10

Richard N. Lebow, Between Peace and War: The Nature of International Crisis, John
Hopkins University Press,USA, 1981. s.22-23.
Lebow, a.g.e.s.23-29.
Haydar Qakmak (ed), Uluslararax iliSkiler: GiriS. Kavram Ve Tborile4 Platin, Ankara,
2007, s.44-45.
Lebow, a.g.e.s. 41-53.
Qakmak, a.g.e. s. 41, 44.
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bafl amda,yerlegimyerlerininve hastanelerin
bombalanmasr,
sivillerin
kastenhedefahnmasryan ve ardrgrkkrizler yaratabilmektedir.
Ugiincii kategori olarak risk alarakkasrth olarak krizi yaratmave
biiyiitme, birinci ile ballantrhdrr. 1962'dekiKtiba krizi buna 6rnek
olarakverilebilir.tl Bu kriz tiirii de "istenenve planlanmrg"r2
krizdir.
Diiqmanhklannhakhgristerilmesiharigdiler iki tipte, taraflargergekte
sava$abagvurmakistemezlerancaksava$ahazrr olduklarrmve gdze
aldrklannrgdstermekisterler.
YukarrdaLebow'a atfen sralanan iig tiire bir ilave yapmak
miimkiindtir.Ozellikle Sopuk Savagsonrasrd<inemdedaha beliigin
olarakortayagrkandevletlerinkrrrlganh$rnrn
ve baqanszhfrmnnedeni
olarak siirekli kriz iginde ya$ayanve zayrf durumdabulunanfllkelerin
nedenoldu[u uluslararasrkrizlerdir. Bu tilkelerdeig ve drg fakttirler
nedeniylegiivenlik, siyasal,sosyalve ekonomikkrnlganhklarstirekli
bir karaktertaqrmakta,
belirli kogullardakrizlereyol agmaktadr.Bu tiir
krizler geligenve dolayhbir karaktertaqrmaktadrr.
Uluslararasr
krizleri olgunlukve giddetdereceleribaktmmdaniki
kategoridesmrflandrrmakmiimkiindtir. Uluslararasrkriz srkhklabir ve
dahafazlatilke igin drgpolitika krizi olarakbaqlayabilir.Drg politika
krizini tetikleyici olay ve olaylar genellikle algrsalozellikler tagrr.
Gergektebirbiriyle iligkili iig olay ve iig algrsdzkonusudur;dtigmanca
hareket,bozucuve rahatsz edici bir olay ve geweselbir de[igiklik.
Bunlar, liderler tarafindan; temel de$erlere yiiksek tehdit olarak
algrlamr,tepki gdstermekigin smrrh zamanoldulu dtigiiniiliir, tehdit
ortadankalkmadan6ncesavagaddniigmeolasrhlmmyiikseldi[i kabul
edilir.'3
Uluslararasr triz, bazr durumlarda askeri ve giivenlik krizine
ddniigebilir.Tehdidingdzlegdriiliir halegelmesi,kararhhksergileyen
hareketlerve agrk diiqmanhk gibi gdstergeleraskeri ve gtivenlik
krizinin ortaya grktr[rmn ipuglanm verir.raAskeri ve gtivenlik krizi
ayru zamandatrrmanma saftasmm igine girildilinin ve sava$a
yaklagrldrlrmnigaretlerinitaqrr.
lt
t2
l3
l4

Lebow, a.g.e.s.57-61
Qaknraka.g.e. s. 44,45.
Brecher,a.g.e.s.9.
Brecher, a-g.e. s. 8.
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3. Uluslararasr Krizlerin Olugumu, Safhalan Ve
Karakteristikleri
Brecher;e krizler ddrt safhayaaynlarak incelenebilir; (l) baglangrg,
(2) trmanr4a, (3) yumugamave @)|siz sonrasr.rs
Baqlangrg,uluslararasrkrizin ilk saftrasrolarak, normal kogullarda
drg politika krizinin de <incesidir.Karar vericiler, hasrm devlet veya
devletlerden tehdit algrlamaktadrr, gerginlik sciz konusudur, ancak
dtigmanca davranrg olarak tarumlanacak bir olay ve eylem yoktur.
Gergekte 2}'inci Ytizyrl sonu ve 2l'inci Yiizyrl baglannda gahqmave
gerginlik kiiresel sistemin bir gereli olarak siireklilik arz ettilinden
belirli tehdit algrlamalan normal karqrlanmaktadrr. uluslararasr
krizlerin baqlangrcren az lki hasrm devlet gerektirir, hasrmlardanen az
biri ola[an drgrtehdit algrlamasrylabelirginlegir.'6
Trrmanma,drgpolitika krizinin fiilen baqladrpr,askerigerginliklerin
ve dtigmancaeylemlerin arftrlr bir d<inemdir.Karar vericiler i.izerinde
zamanrnkrsahlr ve sava$agirme olasrhlmm artmasrrunyarattrlr baskr
vardrr.Trmanma genellikle giddetigereneylemleri kapsar.Ancak giddet
baglangrg safhasmda ortaya grkmrgsa,trmanma saflrasnda seviyesi
yiikselir. Trrmanma saftrasr qiddet igermesine ba$h olmakszm giig
dengesi, ittifak yaprlan ve oyunun kurallan agrsmdangeri ddniilemez
degigiklikler ortaya grkanr.r7Trmanmarun sonucu savaq olabilir. Bu
durumda kriz sonlanmtg ve savag baglamrgtrr.Bu nedenle trmanma
safhasmdakarar vericiler kararlarr biiyiik bir baskr ve stres altrnda
almak durumundadrr.Liderin kigilik <izellikleri daha etkilidir.
Yumugama, trmanmamn tersidir. Tehdit algrsr azalr, diigmanca
eylemler azalarak ltrrizin sonlanmasrnayol agar,Karar vericiler igin
baskrve gerginlik azalmrgtr. Kriz sonrasrsaftraise laizdeson agamadr.
Bu saftrakrizin ortayagrkarttr[r sonuglan tarumlar.r8

4. Uluslararasr Krizlerin Yiinetimi
Kriz ydnetimi genel anlamryla, l<rize maruz kalan aktdrtin knzi
ele ahg geklini tammlamak igin kullanrlan bir terimdir. Akademik
15
16
17
l8

Brec h e ra, . g . e . s . 1 0 .
Brecher,a.g.e.s. ll.
Brec h e r a
, .g.e.s.11.
B rec h e r a
, .g.e.s.1l.
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kalmaklarda, kapsam ve terim olarak farkh kullanrmlar gdriilmektedir.
Cockram ve Van Den Heuval de[igik tanrmlann bir dzetini
vermektedir.teKriztarumlannda oldu[u gibi kriz yonetim tammlannda
da akademisyenlerinilgi ve gahgmaalanlarma gdre farkh yaklaqrmlan
ortaya grkmafttadrr. Tammlarda bireysel yeteneklere a[rrhk veren
yaklagrmlar bulunmaktadrr. Ornelin Fink'e gdre lriz ydnetimi bir
aktdri.inkendi geleceli flzerinde dahafazlakontrol sallamak igin risk ve
belirsizlili ydnetme sanatt,istikrarsrz bir durumu y<inetmeve ihtiyath
kararlar venne yetenefidir.2o Kriz yrinetimini bireysel yeteneklerin
otesinde kurumsal bir kapasite ve sistem olarak gdren yaklaqrmlara
cirnek olarak Coombs'un tantmr verilebilir. Coombs'a gdre; kriz
ydnetimi krizlerle mticadele etmek ve ortaya grkanhasan azaltmak igin
tasarlananfaktdrler toplamrdr.2l Uluslararasrkriz ydnetimi ballamrnda
NATO'nun tammt dikkate de[erdir. NAIO'ya grire kriz ycinetimi,
krizlerin yayrlmasrm cinlemek, silahh gatrgmaya trmanmasml
engellemek ve veya ortaya grkan diigmanhklan yok etmek igin ahnan
koordine edilmig eylemlerdir.
Yukandaki tammlardan hareketle uluslararasr kriz yOnetimini, bir
devletin, ulusal veya uluslararasrbir kurumun; liderlik, bilgi ydnetim,
iletiqim, basm ve halkla iligkiler yetenekleri tarafindan desteklenen,
dnceden planlanmrg ve test edilmiq, zor gartlar altrnda, hrzh stratejik
kara alma ve uygulama kapasitesi olarak tarumlamak mtimkiindtir.
Bciyle bir kapasite, krizlerden en az etkilenmeyi, krizden hrzla grkmayr,
devletin ve kurumun varh[mr ve itibanm korumaya yardrmcr olur.
Etkili bir kriz y<inetimintemel elemanlan aiasmda;
-Kapsamh bir kriz ydnetim stratejisi,
-Kriz ydnetim tegkilatr (komuta konhol),
-Kriz ydnetim tegkilatr iletiqim (muhabere)plam,
-Basm ve halkla iliqkiler strateji ve plam,
-Krizydnetimaltyaprsrnrnhazrlanmasrdnemkazanrnl<tadt.22
Uluslararasr
l9
20
2l
22

krizlerin

ydnetilmesinde

vukanda

srralanan

Cockram, Van Den Heuvel, a.g.m. s.6.
Coclram, Van DenHeuvel, a.g.m. s. 6-7.
Cockram, Van Den Heuvel, a.g.m. s.7.
Paul Batchelor, Surviving a Corporate Crisis: 100 Things You Need to Know, Thorogood
Publishing, London, UK,2003, s. 16.
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elemanlann tamamr etkili olmasma ra$men, iyi bir Mz ydnetim
timine sahip olunmasr hayati tjnemdedir. iyi bir kriz yonetim timi ise;
liderlik ve otorite, stratejik dtigtinceve stratejik karar verme yeteneSi,
sorumluluk, yetki ve gahqmausulleri agrk olarak belirlenmig tegkilat
yaplsl, bilgi ydnetim sistemi, iletigim altyaprsr,basrnve halkla iliqkiler
kapasitesi ile geleceli ongcirebilmeve olasrhk planlamasr yapabilme
yeteneli olarak sralanmaktadr.23 Bu noktada, kriz y<inetim timinin
tiyeleri ve uluslararasr krizlerde do[rudan karar vericiler olarak
liderlerin dzellikleri rin pldna grkmaktadrr.

5. Krizlerin Oluqumunda Ve Yiinetiminde Liderin Rolii
Krizleri ortaya grkmasrnda ve ycinetilmesinde ana aktcirlerden
biri olan siyasi lider, bizzatkarurlarr alan veya kararlann almmasmr
ydnlendiren kiqi olarak etkili olmaktadrr. Krizlerin yonetimine y6nelik
olarak siyasi kararlann ahnmasrsi.irecindeliderin rolti analiz edilirken
cincelikle "Rasyonel Segim Teorisi"ne krsaca delinilmesinde fayda
gdrtilmektedir.
Rasyonel Segim Teorisi'ne g6re siyasi aktdrler amaglar u$runa
hareket ederler. Ne istediklerini bilirler ve birgok segenekigerisinden
en iyisini segebilirler.2aBu yaklagrm, ekonomi bilimindeki insan
dawamgmrn fayda maliyet analizinden esinlenerek geliqtirmig2s,
sosyal ve siyasi boyuta tagmmrgtrr. Teoriye gdre; karar vericiler
kargrlagtrklan durumu dikkatlice inceler, hedeflerini g<iz oniinde tutar
ve kullanabilecekleri vasrtalan belirlerler. Karar vericiler bu inceleme
sonrasl uygulanmasr mtimktin farkh segeneklerinmaliyetleri ile olasr
sonuglanm ve faydalannr karqrlaqtrraraktamamenobjektif ve rasyonel
bir tasanm ile ortaya grkarlar. Akademik gewelerde, kararlann bu
gekilde ahndrlr hakkrnda genel bir uzlagrbulunmasrnara$men, insanrn
birgok nedenle bazen rasyonaliteden aynldrlr da iddia edilmekte ve
teoriye itirazlar yiikselmektedir.z6
Rasyonel Segim Teorisi'ne ilk itiraz, insani ve siyasi hedefler
ile tercihlerin tam olarak objektif ve basit olmadrfr, aksine stibjektif
ZJ
1A

25
26

Cockram,Van Den Heuvel, a.g.m.s.10.
William H. Riker, "The Political Psychology of Rational Choice Theory", Political
Psychologt,Cilt. 16, Sayr. 1, 1995,s.23-45.
John T. Jost, Jim Sidanius, Po litical Psycholog,t, Psychology Press,USA, 2004, s. 241.
Jost, Sidaniug a.g.e. s. 242.
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ve karmagrkoldu$u konusundagelmektedir.Aynca, sosyalve siyasi
hedeflerinkolayhkla ayrrt edilebilmesive gdzlenebilmesioldukga
zordur.Bu nedenlesiyasikarar alma siirecininve kararlanntam olarak
bilimselmetotlarlaincelenmesikolay delildir.
Diler bir itiraz Tversky'nin "Beklenti Teorisi" tarafindan
getirilmektedir.Bu teoriye gdre;z1
insamnkararvermesindeekonomik
fayda diigiincesininyarunda psikolojik faklOrler de dnemli yer
tutmaktadrr. Bu durum 6zellikle risk altrnda karar almada daha
belirgindir. Riskin oldulu durumlardakarar vericiler kazantmlan
maksimizeetmefttenziyadekayrp olasrh[mr abartmayaelilimlidir.
Karar vericiler,kazangortammdarislten kagarlar,zatar ortamrndaise
risk alrlar.28"Kayrptanhoqlanmama"
olarakadlandrnlankararalmanrn
bu dzelli$, ulusal ve uluslararasrpolitikalanri olugumu ve karar
alma stireci tizerinde rinemli etkilere sahiptir. Karar vericiler, kazang
ortamrndabulunuluyorsa,igbirligi yapmayadahahanrdrlar. Avantajh
durumlanndanfaydalanmakigin kiigiik bir risk alma ddhil daha 6te
hamlelerikumarolarakgdrmeve kaybetmekorkusualrr basmaktadrr.
Siyasi karar almaya yrinelik olarak yukarrda dzetlenen
yaklagrmlardakiinsana <izgii faktdrleri ortaya grkarmadapsikoloji
dalmmgiderekyaygmkullanrmalambuldupugdriilmektedir.Ozellikle
politik psikoloji liderlerin karar alma yaklaqrmlanrunanlagrlmasrnda
kritikrol oynamaktadrr.
Politikpsikoloji;liderinsezgileri,biligselyaprsr
ve giidiileri, kigilik dzellikleri ve liderlik tarzrnrn,krizlerin olugumu
ve y0netilmesiile iligkilerinin incelenmesiagtsmdanyarnh sonuglar
vermektedir.

Liderin Sezgileri
Sezgiler,belirsizlik ortamlanndayararholabilir ancakgenellikle
aqrn basitleqtirme,bencillik, beklentinin6mel olarak doprulanmasr,
mevcut bilgiye taraflr yakla$lm ve ham dtiqiincelerindevamt gibi
sistematikmuhakemehatalannayol agabilmektedir.
Jervistarafindan1.DiinyaSavaqr,
2.Dinya Savaqtve So[uk Savag
27
28

Daniel Kahneman,Amos Tversky, "ProspectTheory: An Analysis Of DecisionsUnder
Nsll', Econometric,Cilt. 47,1979, s. 313-327
.
Jeftey D. Berejikian, "Model Building With ProspectTheory: A Cognitive Approachto
IntemationalRelations",
PoliticalPsychologt,Cilt.23,Sayr.4,2002,s.759-787.
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ddnemindeki siyasi kararlar incelenirken sezgilerin kullamlmasmdan
kaynaklanan ilging hatalar bulunmugtur.2e
Jevis'e gore; karar vericiler,
segenekleri incelerken gatrgma kogullarrm basitlegtirmek, bdylece
gtipheye yer brrakmayacak gekilde uzlagryla karar almmasrm miimktin
krlacak bir "yaklaqrm benimsemiqlerdir. Agrrr basitlegtirme, karar
vericilerin karmaqrk fakt<irlerle u!'ragmayr reddettikleri durumlarda
ortaya grkmrgtrr.2. Diinya Savagr'ndaAlmanlar, ingiltere'deki casus
gebekelerinin ingilizler tarafindan ele gegirildi[ini ve yanhq bilgiler
verildilini birgok rapora ra[men dnemsememiglerdir. Avrupa'ya
yaprlacak grkarmamn yeri ve zamanr konusundaAlman istihbaratrna
yanlry bilgi gelmiq, liderler tarafindan dikkate almmamrq ve sonunda
maflubiyete yol agrlmrgtrr.3o
Benzer hatayaingilizkarar vericiler, I 930'larda Almanlann askeri
giiciinii delerlendirirken diiqmiiglerdir. Almanlann askeri giiciinii
kendi askeri giigleri ile kryaslarken sadecerakamsal verileri dikkate
almrqlar,Almanlann ingilizlere karqr kullanabileceli birinci hat olarak
adlandrrdrklan askeri kapasiteyi hesabakatmrqlar,gerideki imkdnlanm
goz ardr etmiqlerdir. Daha onemlisi, iki tarafin askeri giiciiniin
mukayesesindetanklarrn zrh kahnhlr, ugaklann hareket yetene[i ve
ateg giicti gibi karmagrk niteliksel faktcirleri dikkate almamrglardr.
Agrrr basitlegtirmehatasringilizlere pahahyamal olmugtur.3I

Liderin Biligsel Yaprsr Ve Giidiileri
insanm biliqsel yaplsmm, dznellik ve yorumlayrcrhk gibi sosyal
ydnleri ile yakrn balr oldugu genel olarak kabul gormektedir. Ayrica
insan sosyalbir varhk olarak kabul edilmekte,biligsel yapr ikincil olarak
gcirtilmektedir. Bu qu anlama gelmektedir. Fiziksel diinya hakkrndaki
alg:Janmrz ve bilgimiz, sosyal baplam, sosyal kategoriler, 6z saygt,
ciz giiven ve <inemli olma gibi temel giidiiler tarafindan siiziilerek
oluqmaktadrr. Dolayrsryla birisi igin gergek, inga edilen ve gcireceli
olup, go[unlukla dznel yargiar igermekte,soysal olarak giidtilenmiq 6n
yargian ve hatalan banndrrmaktadrr.
"Gtidiilenmi$ bili$" kavramr politik bilimlerde onemli bir yer
29
30
31

RobertJervis,"The Drunkard'sSearch", Political Psycholog, JoIn T. Jost,Jim Sidanius
(ed),PsychologyPress,USA, 2004,s.259-2'11.
Jervis,a.g.m.s. 261
Jervis,a.g.m.s. 266-267
.
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tutmaktadrr. Ornelin Redlawsk32, gtidiilenmiq akrl yiirtitmenin
segmenlerin adaylar hakkrnda bilgi edinme stirecini etkiledifini
saptamrgttr.Siyaset biliminde gtidiilenmig dtiqtinme ile iligkilendirilen
kavram ideolojidir. Larson33,segmenlerdenziy ade politika yaprcrlara
odaklanarak inang sistemlerinin ve cilrenilmig gemalann drg politika
kararlannm verilmesindeki rineminin altmr gizmektedir. Larson'un
vurguladrlr asrl gey; karar vericinin gahgtrlr olay senaryolanrun ve
tutum gablonlannrn belirlenmesinde ideoloji, sosyalleqme, kigisel
deneyim ve uzmanhlrn <inemliolduludur.
Politik psikologlann iizerinde gahgtrlr di[er bir konu, siyasi g6rtq
veya siyasi mizag ile otoriterlik arasrndakiiligkidir. Siyasi mizag; agm
tehdit algrlama, hoqgcirtistizliik, do[macrhk ve tutuculuk geklinde
olabilmektedir. Araqtrrmalar, otoriter elilimlerle tehdit algrlama
arasmda iliqkiyi kamtlamaktadr.3a Jost ve arkadaglarr tarafindan
yaptlan aragtrrmada3smuhafazakdrhk, otoriter kigilik <izellikleri,
dogmatiklik, belirsizli[e tahammiilsiizliik, ideolojik akrl yiiriitme ve
sistemi sorgulamamaarasmdayakrn iligki oldu[u ifade edilmektedir.

Liderin Kigili$ Ve Tarzr
Uluslararasr iliqkiler alanmda kararlann almmasmda ve
uygulanmasmdakarar vericilerin kigilik dzellikleri ve liderlik tarzlannr
ihmal etme elilimi alrr basmaktadrr. Bu kapsamda iig yaklaqrm
dikkat gekmektedir. ilk olarak, biiyUk uluslararasr olaylarda kigilerin
gok dnemli etki yaratmadrgr; anargik sistemin, ig politik konulann
ve kurumsal dinamiklerin baskm faktdrler olarak <ine grktrlr kabul
edilmektedir. ikinci olarak, liderlerin nadiren yarattrklan fark,
genellegtirmeyeve kuram olugturmayayol agabilecekkadar biiyiik ve
anlamh grirtilmemektedir.Ugtincii olarak, kiqilerin gahqrlmasmrnteorik
olarak oldukga zor oldufu iddia edilmekfedir.
)z

JJ

5+
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David P. Redlawsk, "Hot Cognition or Cool Consideration: Testing the Effects of Motivated
Reasoningon Political Decision Making", Journal of Politics , cilt 64,2002, s. 1021-1044.
Deborah Welch Larson, "The Role of Belief Systems and Schemas is Foreign Policy
Decision-Making", PolifimlP$Elolog,cilt 15, sayr l, 1994, s. 17-34.
Stanley Feldman, and Karen Stenner, "Perceived Threat and Authoritarianism", Political
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Gergekte, uluslararasriligkilerde kigilik farklan ve liderlik
rizellikleri dikkate ahnmadrlrndabenzerkogullardade[igik iilkelerde
farkh siyasi karar ve eylemlerinortaya grkrgnedenleriniagrklamak
zordur. Liderlerin hedefleri, yeteneklerive kusurlan, bir devletin
niyetleri yeteneklerive stratejilerininbelirlenmesindekritik <ineme
sahiptir.Liderler, sadecekendi devletlerinineylemlerinidelil, aynr
zamanda.yabancr
liderlerindolayrsryladiper devletlerintepkilerinide
gekillendirirler.Liderler uluslararasriligkilerdebelirli koqullaraltrnda
daha fazla 6nem kazamrlar.Biiyiik de[igim zamanlannda,kurumlar
gahgmahalindeoldulundave giig bir liderin avuglanndatoplandrlrnda
lider kigilikleri gokdahadnemlidir.Liderler aymzammrdagiig
dengesi,
i9 kamuoyuve btirokratiksiyasetgibi Onemlifaktdrleriqekillendirirler.36
Burayakadarsdylenenlerden
liderlerinsiyasikararalmastirecinin
temelelemanlanndan
oldulu ve kigililin siyasikararlardayadsmamaz
bir rol oynadrlr sonucunaulagrlabilir.Yarutlanmasrgerekensoruo
liderlerin liderlik tarzlan ve kigiliklerinin siyasi alanr hangi yollarla
ve nasrl gekillendirdi[idir.Byman ve Pollack3T,
Napolyon,Hitler ve
SaddamHiiseyin gibi bazr dnemli gahsiyetleriincelendiktensoffa,
siyasi liderlerin kigilikleri vasrtasrylaneden olduklan uluslararasr
sonuglanvurgulamaktadrr.Risk almayaefilimli liderler krizlere neden
olmakta, kuruntulu liderler savaglanbaglatmaktave gereksizgekilde
uzamasmaneden olmakta,abartrhve hayali vizyona sahip liderler
uluslararasr
ve b<ilgeselsistemleribozmakta,tahminedilebilir liderler
ise uzun ddnemli ittifaklar kurarakistikrarakatkr sa$lamaktadr.
Diler taraftan,sosyalbilimciler siyasikigiligi kuramsallagtrrmaya
gahgmaktadu.
Immelman'agdre bu alandayaprlangahgmalargOyle
dzetlenmektedir.
Lasswell'iniig siyasitipi; krgkrrtrcr,
ydnetici,teorisyen
olarak sralanmaktadr. Hermannise siyasi karar vermeyi etkileyen 4
kigilik dzellilinden bahsetmektedir;
giidiiler, inanglar,kararvermetarzr
ve insanlarlailigki tarzrdn.Barberise,iki geneltiptenbahsetmektedir.
Otoriter ve Makyavelisttipler. Di[er taraftanKaarbo, liderlik tarzmm
karar verme siirecincetinemli etkisinin oldulunu ve bu nedenledrg

36
)t

Daniel L. Byman, Kenneth M. Pollach "Let Us Now Praise Great Men: Bringing the
StatesmanBackla",InternationalSecurity,Cilt.25,Sayr.4,Spring200l,s. l0T-146.
Byman, Pollack, a,g.m. s. L07-146.

98

Okt6yBNGoL

politikayr dolayh olarak etkiledilini ifade etmektedir.38
Liderlik tarzlan arasrndakarizmatik liderlik krizlerde ayn bir rol
iki tip karizmatik lider tarifederek, birey liderleri
oynamaktadr. Popper3e
sosyalleqmigliderlerden ayrrmaktadrr.Bu aynmda en fazla vurgu ilk
gocukluk yrllarrndaki balkhk modellerine, babamnyoklu$u ve yetersiZ
sevgiye yaprlmaktadr. Popper'e gdre bu fakt<irlerin, kiginin giidiisel
ve balhhk modelleri olugturmastnda,di[er insanlar, kendisi ve diinya
hakkrndaki algrsmm gekillenmesindednemli etkilerde bulunmaktadr.ao
6me[in, babanrnyoklu[u goculrln "biiytik bir baba" olmast igin qiddetli
bir miicadeleye girmesine yol agarken,ebeveynlerindenyetersiz sevgi
grirtilmesi ise saldrrganhk,duygudaghkeksikli$i, aqn kibirlilik ve hatta
patolojik narsizme neden olabilmektedir.arBu nedenle birey liderler
kagrnganiligki modelleri sergilerler,kendilerinin yiicelme ve ytikselme
yolundaki yolun ve stirekli gabalarrsonuculider olurlar. Birey liderler
sosyal olmayan bir diinya vizyonuna sahip olurlar ve kiqisel giivenli$i
ntifuz ile sa$lamayr amaglarlar.a2
Diler taraftan, qefkatli bir baba roliinii arzuLayarakdzg0ven
duygusuna sahip sosyalleEmigliderler giivenli balhhk modellerini
geligtirir, giicti ntifuz saplamakigin depil dilerlerini hareketegegirmek
igin kullanrrlar.a3Bu tip liderler krizlerde yaptct rol oynarlar.Hayalperest
yaklaqrmlardanve ani tepkilerden kagarlar;igbirliline yatkrn olurlar.

I.iderler Ve iyi Muhakeme
Buraya kadar krizlerin ydnetiminde dnemli olan ve lidere 6zgti
birgok fakttir tartrgrlmrgtrr.Tarhgmanmanasonuglarrndanbiri, liderlerin
kriz dncesi ve sonraslkararlanrun, biligsel, giidiisel ve kigiseldzellikler
gibi do!"rudansiyasi olmayan deliqkenlerdendnemli orandaetkilenmesi

39

Bkz. Aubrey Immelman, "The Assessmentof Political Personality: A Psychodiagrostically
Relevant Conceptualization and Methodology", Political Psychologt, Cilt. 14, Sayr.
4, December 1993, s. 725-742. Juliet Kaarbo, "Leadership Styles Of Prime Ministers:
How Individual Differences Affect The Foreign Policymaking Process", The Leadership
Quarterly, Aut:tmn 1998, Cilt. 9, Sayt. 3, s.243-263.
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gergekligidir.Bu durumgergekolmasrnara$men,aym lider tarafindan
verilenkararlannbir krsmrdoErusonuglaryaratrnasl,bir krsmmmise
..iyi muhakeme,'
yanhqsonuglardolurmasrrunagrklamasr
kawammda
yatmaktadr.aaverbeekas
iyi muhakemeigin yedi dfgiit belirlemiqtir.
Bunlar;

L

- Amaglann gdzdengegirilmesi,
- Segenekleringrizdengegirilmesi,
- Bilgi toplanmasr,
- Yeni bilginin iglenmesive birlegtirilmesi,
- Oncedenelenen segeneklerintekrar diigiiniilmesi,
- Tercih edilen segenelin maliyet, risk ve etki analiziyaprlmasr,
- Uygulama, kontrol ve olasrhk planlan (B ya da C planr gibi)
geligtirilmesi geklinde sralanmaktadr. Siyasi fiyaskolar ise bu
ril giitlerin birgolu gdrmezdengelindilinde ortaya grkmaktadrr.
"iyi muhakeme" iizerine birgok yaklaqrmr inceleyen Teflock,
krizle ilgili kararlann kalitesine katkrda bulunan tig <inemli yaklagrma
vurgu yapmaktadrr. $tipheciler tarafind4n benimsenen ilk yaklagrma
gcire, teqhisler do!ru oldulunda isabetler ya
$ans eseri veya olasrhk
teorisinin saSgciriiliibir gekilde kullanrmmm sonucundadoEru olarak
ofiaya grkar.a6
ikinci olarak karmaqrkhk teorisyenlerine gdre, iyi akrl yiiriitme,
biligsel <inyargrlann ve hatalanniistesindengelme yeteneli ile yakrndan
iligkilidir. Biitiinlegtirici bir qekilde karmaqrk ve dz elegtirel yollarla
dtiqtinentahminciler, kolay tarihsel benzetmelerikabul etmeyi, ktigtik
pargalardan sonuglaraatlamayr, tersine karutlara raEmen ilk izlenimi
stirdtirmeyi ve a$m 6z giiven ve geg anlama tuzaprnadtigmeye dahaaz
e!ilimlidir.aT
ugiinciisii, muhafazakdr bir yaklaqrmr ifade etmektedir. Buna
gdre, iyi akrl yiirtitme, ortaya grkan siyasi krizlerde veya siyasi karar
44
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noktalanndarasyoneltepkiler vermek igin ekonomik,teknolojik ve
jeopolitik gibi temel stireglereyopunlaqarakkrsa ddnemli konularr
ihmal etmeyigerektirir.
Tetlockyukandakitig yaklagrmrn
dagegerliliklerininolabilecelini,
sorununhangi kogullar altrndahangisininen iyi sonugverece[inin
bulunmasroldulunu iddia etmektedir.a8
Yukarrdakitartrqmalardan
siyasetteiyi muhakemenintig dnemli
defigkeni; gans,biligsel karmagrkhkve analitik akrl, kapsamhbakeq
agrsrdiler bir ifadeyletiim tarihselve siyasiolgu ve stireglerhakkrnda
Ug yaklagrm
bilgi ile siyasiolaylantahminyeteneliolaraksrralanabilir.
igerisinde,bazrliderlere6zgfl bir dzellik olarak ortayagrkan"biligsel
yarar vardr.
kapanma"kavramrmnkrsacaagrklanmasrnda
Basit bir ifadeyle,kapanma,insanlarkesin bir bilgi elde etrhek
ve kararlannt
istedikleribir konu hakkrndanihai sonucaulaqtrklannda
verdikleri anda ortaya grkmaktadrr.Kruglanski biligsel kapanmayr,
tingdrme arzusu, sistem ve diizeni' tercih, belirsizlikten kagr'nma,
kararhhk ve dar gdriigliiliik gibi birgok farkh ydnlerle belirginlegen
gizli bir deligken olaraktanrmlamaktadr.ae
Kararlannbii$k 6nem tagrdrlrve riske sokulacakgok geylerin
oldulu ddnemlerde,liderlerin kararlannda,kapanma gtidiisii akl
ytiriitmenin acelecilili ve sabitlenmesinitegvik etmektedir. Bu gu
demektir;kigi, ilgili bilgi pargalanmihmal ederekmiimkiin olduSunca
gabukkararvermekisteyecekve konuylailgili kararrntaksinebilgiler
olsa bile uzun siire deliqtirmek istemeyecektir.Gergektebiliqsel
kapanmamnsonuglanher tiirlii karar verme siireci iizerinde olumsuz
etki yapmaktave ,tarih boyunca verilen onemli yanltg kararlann
nedenlerindenbirini agrklamaktadrr.
ingiltere eski baqbakanlanndan
Neville Chamberlain'in2. Dflnya Savagr'nmrlncesindeHitler'e kargt
kriz ydnetiminde
uyguladr$ryafigtrrmapolitikasr,biliqselkapanmarun
yaratacapr
galplcl
sonuglara
iligkin
bir 6rnekolugturmaktadr.
Neville Chamberlain, 1937-1940yrllan arasmdaingiltere'de
bagbakanhkyapmr$, Alman yayrlmacrhlmakargt izledili yahgtrrma

48
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Closxe", Journal ofPersonality and Social Psychologt,byt. 67,1994,s.lM9.
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politikasrndan dolayrs0,Almanlann giiglenmesine,Qekoslovakyabaqta
olmak iizere birgok iilkenin iqgal edilerek tiim Avrupa'mn sava$a
stiriiklenmesine firsat vermekle suglanmtgtu. Chamberlain, Hitler'in
esas ilgi alammn doluda olduluna inandrlr igin Komiinist SSCB'ye
karqr kendileriyle ittifaka girece[ini, hatta Hitler'i Sovyet topraklanna
ydneltebilecelini umut etmig, Qekoslovak topra[r olan Sfldetlerin
Almanya'ya verilmesinden sonra, daha cinceBismarck'm yaptr[r gibi
Hitler'in de artrk kazandrklannr elinde tutmaya galtgacalrnrummuqtur.
Chamberlain'in bu politikasr sonraki yrllarda "korkakhk politikasr"
olarak ta adlandrrrlmrgve kigilik <izellikleri, giidiileri, biliqsel faktdrleri
ve siyasi mizaq ile iligkilendirilmigtir.
Neville Chamberlain'i yafi qtrma politikasma ydnlendirennedenleri
ortaya gtkarmaya gahqanpolitik ve sosyal psikologlar ilging sonuglara
ulaqmrgtrr.Chamberlain, alfi yagrnda annesini kaybetmiq, babasrndan
sevgi ve ilgi g6rmemiq, duygusal yakrnhktan ve aile ortamrndan
tzakta btiyiimiiqtiir. Chamberlain, zorlu bir miicadele ile iist mevkilere
ytikselmiq, sosyal y<inii geliqmemig, eleqtiriye kapah, katr diigiinceli,
biligsel kapanmayr tercih eden bir lider olmuqtur. Aynca, siyasi
mizaq giicii ele gegirmek igin her geyi yapabilecek bir kiqilik ve a$ri
muhafazakArhkla tammlanmrgtrr. Chamberlain, kendisine Avrupa'yr
savagtankorumak gibi bir rol bigildipine inanmrg ve bunu gdriiqmeler
y aparak, gerekirse tavizler gergeklegtirebilece[ini diiqiinmtigttir. 5t
1937'de verdili karan, biligsel kapanma nedeniyle, ilerleyen
yrllarda ortaya grkan agrk emarelere,muhalefetten, kendi partisinden,
kabinedenve miittefiklerden gelen eleqtirilerera[men de[iqtirmemiqtir.
Sonugta A"'nrpa'run krizi sava$a d<iniigmtigtiir. Bagarrszhkta
Chamberlain'in dnemli rolii tartrgmasu olarak kabul edilmektedir.
Makalenin bu bdltimiinde yaprlan tartrgmalann sonuglannr
birkag tablo ile dzetlemek, liderlerin krizlerin ortaya grkmasmda ve
ydnetilmesinderollerinin anlaqilmasragrsmdanfaydah gdrtilmektedir.

5l

Yatrytrma politikasr,.Il. Diinya Savagr'na giden ddnemde ilgiltere Bagbakam Neville
Chamberlain'le rizdeqleqenpolitikaya verilen isimdir. "Appeasement Politikasf'olarak da
adlandrnlr.
Selyrrrs orsolja,'A Question of Leadership:British Decision-Makers and Their Motivations
in the 20th Century", (Yaymlanmamrg Yiiksek Lisans Tezi), Budapegte, 2007, s. 76-77,
http://mindchocolate.academia.edu/OrsolyaSelymes/Papers/1048065/A_Questio"_oL
Leadership_British_Decisionmakers_and_Their_Motivations_in_the
20th_Century
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Oncelikleuluslararasr
krizlerin kategorileriile lider dzelliklerinin
etkileqimine96zatmaktayararvardr. Tablo-l'deLebowve Qakmak'rn
uluslararasrkriz kategorileri srralanmaktave bu her bir kategoride
liderin rolii araqttnlmaliladrr.Liderler dzellikle dflgrnanhklann
haklr gdsterilmesiile risk alarak h.trz yaratmave btiyUtme,diler bir
planlanmrgve istenenkrizlerdednemli derecederol
struflandrrmayla,
oynamaktadr.
Tablo. 1: UluslararasrKriz Kategorileri Ve Liderin Rolii
Uluslararasrkriz
kategorileri

Lider/liderlerin

Diigmanhklarrn
hakh g0sterilmesi
(Planlanmrgve istenen
kriz)

-Liderinideolojik durugu

Yan ve ardrqft etkiler
nedeniyle ortaya gftan
krizler (Ani, dolayh ve
kazakrizleri)
Risk alarak kasrth
olarak kriz yaratma ve
biiyiitme (Planlanmrg
ve istenenkriz)

rolii

-Biligselyaprsr,
-KiSilik dzellikleri
-Giidiileri bu tiir krizlerin qrkmasmdaOnemlidir.
Lider krizi isteyenkiqi olarakigbirlilinden
kagmr, trmanmayl hedefleyentaamtzi
stratejileribenimser.
ABD BagkanrBush'unneomuhafazakdr
ideolojisi,srradanzek6sr,saldrrgan
ve i9 birliline yana$mayan
kigilik dzellikleriIrak
ve Afganistaniggallerindeetkili olmuqtur.
Bu tiir krizlerin ortayagtktgrndaliderin fazla
etkisi
bir rolii olmamasma
ra$menyOnetiminde
biiyiiktiir.
oldu[u gibi
Diigmanhklannhakh gdsterilmesinde
bu ttir krizlerdede liderin dzellikleri6n plana
Qrkar.

Liderlerin rolii, uluslararasrkrizlerin saftralanndada farkhhklar
gdstermektedir.
Kriz dncesisafhasrbelirsizliklervetahminzorluklarrile
doluoldulundansezgiselbecerilerdnegrkmaktadrr.
Ayncabu ddnemde
liderin eksik bilgi ile baglangrgta
biligsel kapanmast,ideolojik baktg
aglsrveyakigiselkrzgrnhklanile kararvermesikrizi biiyiitebilmetteve
kriz ydnetiminigiiglendirmektedir.
Lider krizin diler safhalanndada
g0reetkili olmaktadr(Tablo-2).
azalanbir 6nemderecesine
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Tablo. 2zKrfuin SafhalarrnaG0re Liderin Rolii
Krizin salhalart

Lider/liderlerin

Kriz dncesi

Bu agamadabelirsizlikler 0n plandadrr.Krizin
emarelerinin gdriilmesi, boyutunun ve geligiminin
tahmin edilmesi, sonuglanmn kestirilebilmesi igin
liderin rolii Onemlidir. Sezgileri kuwetli, baglangrgta
biligsel kapanmayapmayan, 6n yargr, ideolojik duruq
ve kigisel giidiilerle hareket etmeyen liderler daha
bagarrholur.

b

rolii

Trrrhanma

Bu safha liderin gegitli savunmave taarruzi stratejiler
arasrndasegim yapmasrve karar vermesi gerekenbir
a$amayrifade eder.Liderin liderlik tarzr, otoriter ve
demokratik bir lider olup olmadrfr, kigisel dzellikleri
segimi etkiler. Demokratik e$ilimli bir lider diplomatik
giriqimlere, uzlagr gabalannaaprrhk verirken, otoriter
lider askeri hamlelere ve tek yanh uygulamalara
girigebilir.

Yumuqama

Liderler yumu$ama saftrasrndada nispeten dnemli rol
oynarlar. igbirliline yatkrn, akilcr davranabilen,dn
yargl ve kiqisel giidiilerinin etkisinde kalmayan liderler
yaprcr sonuglann ortaya grkmasmrsa[layabilirler. Aksi
durum ise krizin derinlegmesineyol agar.

Kriz sonrasr

Kriz sonrast safha, krizin yarutfilr zarann onanmlnl
ve yeni dengenin istikrara kavugturulmasmr gereklirir.
Lider kiqisel ve biligsel rizellikleri ile etkili olur.

Liderler, genellikle uluslararast krizlerin tmanma safhasmda
yaygm olarak uygulanan stratejiler arasmda segim yaparken biligsel
dzellikler, giidiileri, kigilikleri v ve ideolojilerinden etkilenmektedir.
ideolojik durug, biliqsel kapanma ve hhyalperestlik ozellikleri ile
karar verildi$inde llitzi trrnandrran ve kendi devletinin aleyhine olan
sonuglaramarun kalnabilmektedir.

Sonuq
Liderler, gtiniimiiz ktiresel sisteminin siireklilik arz eden bir
olgusu olarak uluslararasrkrizlerin ortaya grkrgmdave yrinetilmesinde
dnemli bir rol oynamaktadrr. Ulusal boyutta, kriz ydnetim yaprlan,
karar alma sistemleri, iletigim, medya ve halkla iligkiler yaklaqrmlarr
kritik gereklilikler olarak gtir0lmekle beraber; krizlerin belirsizlik,
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anilik, zamanbaskrsr, sonuglanmntahmin edilme zorluSu ve risk alma
gereklilipi gibi dzellikleri liderin roliinti srkhkla 6n plana grkarmaktadr.
Siyasi liderler, genel olarak akilcr davranan ve iyi muhakemenin
sonucu karar veren aktdrler olarak kabul edilmesine ralmen, birey
olarak sezgileri, biliqsel yaprsr ve gtidiileri, kiqili[i ve liderlik tarzr
kararlann almmasmdave krizin ydnetilmesinde etkili olmaktadr.
Sezgiler, belirsizlik ortamlannda, <izellikle kriz dncesi safhasmda
yararh olabilmekte, ancak genellikle aqrn basitleqtirme, bencillik,
beklentinin riznel olarak do!rulamasr, mevcut bilgiye taraflr yaklaqrm
ve ham dtigiincelerin devamr gibi sistematik muhakeme hatalanna yol
agabilmektedir.
Liderin krize yrinelik algrsr,iginde bulundulu sosyalballam, sosyal
kategoriler, oz saygr, ciz giiven ve onemli olma gibi temel gtidiileri
tarafindan siiziilerek olugmaktadr. Dolayrsryla lider igin gergek, inga
edilen ve grireceli olup, gofunlukla <iznel yargrlar igermekte, soysal
olarak gtidiilenmiq dn yargrlar ve hatalan banndrrmaktadrr.
Liderin siyasi gortiq veya siyasi mizaq ile tehdit algrlama arasmda
iliqki bulunmaktadrr. Liderler siyasi gdriiglerinin gereli olarak
krizlere yol agabilmekte ve kriz ydnetiminde farkh uglarda kararlar
alabilmektedir. Bu durum krizin seyrini ve sonuglannretkilemektedir.
Krizlerde rol alan liderin kiqilik ve liderlik dzellikleri, de[iqik
tilkelerde benzer koqullardaki farkh siyasi karar ve eylemlerin ortaya
grkrg nedenlerini agrklamaktadr. Liderlerin hedefleri, yetenekleri
ve kusurlan, bir devletin niyetleri yetenekleri ve stratejilerinin
belirlenmesindekritik Onemesahiptir.
Liderler uluslararasr iligkilerde belirli kogullar altrnda daha fazla
6nem kazanrlar. Biiytik de[iqim zamanlannda, kurumlar gaflgma
halinde oldulunda ve giig bir liderin avuglannda toplandrlrnda lider
kigilikleri gok daha <inemlidir.
Liderlerin sezgisel,biligsel, gtidtisel ve kigilik dzelliklerinin, kriz
y<inetimindebaqannm anahtan olarak gdrtilen iyi muhakemenin Oniine
grkardrlr en biiyiik engel biligsel kapanma qeklinde ortaya grkmaktadr.
Baqlangrgtadznel yargrlarla tutum alan lider, sonraslna ortaya grkan
nesnel verilere kargrn durugunu deligtirmekte zorlanma veya esneklik
gdsterilmesinde geg kalmakta, krizi ydnetememektedir.
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Liderler psikolojik ozellikleri ile karar vericiler olarak <jzellikle,
dtigmanhklarrn hakh gdsterilmesi kapsammda gdriilen planlanmrg ve
istenenekrizlerde dahafazla rol oynamaktadrr.Krizlerin ilk safhalannda
dahaetkili olan rolleri, trmanma safhasmdahastm veya hasrmlarakarqt
uygulanbcak taarruzi ve savunma stratejilerinin isabetle segiminde
kritik tinem arz etmektedir.
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Gtinltik hayahnkaf mhnaz bir pargasolankrizler, ayntmnandauluslararas
iligkilerin de bir gergegidir.Bu ballamda krizler, bir devletin ulusal
deferlerini, grkarlanmve hattiabekasrmtehdit edenve bundandolayr da
karar ahcrlannhzh bir gekildebertarafetuesi gerekenbir risk, gerginlik
halidir. Nitekim, "o5runkurucu" tilke ohnanrnen ternelvasrflanndanbirisi
de ukriz gOziictiltik"tiir.Devletler agrsrndanesasolan, dahagok bir tehditrisk olarak alglanan krizleri, Qincekarprh[r olan "wei-ji" kelimesindede
oldu$u tizere bir firsata ddniigtiirebilme kapasitesi, becerisidir.

siirecive ulagrmSoSukSavag'msonaemresi,ha kazanankiiresellegme
iletigim teknolojilerindeki olalanlistii geliqmelerlebirlikte klasik tehdit
unsurlannmyanndagokdahafarkh tehdiflo deyerlerinialmayabaglamrEn
Bu yiizden,giiniimtizdelrizin kaynaklan,y0nlendirilmesi,y6netilmesive
bu ballamda bilgi akrgrile istihbaratfaaliyetleri gok Onemlidahadnemli
bir hale gelmigtir. Bu durum, bagtaTilrkiye oknak iizere, tiim dtinyada
karar verme stireglerininve kriz ytinetimi mekanizmalanmndahafazla
kurumsallagmasrnr,demokratiklegmesini,planlama ve istihbarat
kabiliyetlerinin daha fazla geligtirilmesini gerekli krlmaktadrr.

Hig kugkusuz,"istihbarat" ve "bilgi akrgr"baganhbir kriz stirecinin,
yOnetimininolmazsaolmazlandrr.Bir diler ifadeyle "istihbarat"ve "bilgi
akrgl", karar ahcr mekanizmalaragrsmdanbir denizaltrnmperiskopu
gibidirler. Dolayrsrylabu gahgmada,kriz ydnetimi ve unsurlan iizerinde
durulduktansonra"literatiirdeguanakadartizerindepek gahqrlmamrg
SSCB
ve RusyaFederasyonqQin gibi tilkelerin laiz politikalan, bdlgesel-ktiresel
ler vb. bir gok hususele ahnmaktave nihai apamada
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