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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUSAL LİDERLERİN 

ROLLERİ VE ULUSLARARASI İZDÜŞÜMLERİ 

ERÇETİN, Şefika Şule*-HAMEDOĞLU, Mehmet Ali**  
    TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Küreselleşme; ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel, politik ve çevresel 

boyutlarda uluslararası bütünleşme, dayanışma olarak değerlendirilebileceği 

gibi bir medeniyetler çatışması olarak da düşünülebilir. Bu bakış açılarından 

ilkinde, küreselleşme karmaşık bir kültürel, siyasi ve yasal örgüte sahip insan 

topluluklarının; belli bir halkın, bölgenin, ulusun sahip olduğu kültür ve yaşam 

biçimlerinin yakınlaşması, benzeşmesi olarak algılanırken ikincisinde, çok daha 

keskin çizgilerde ayrışması, çatışması olarak görülmektedir. Hangi yaklaşımla 

olursa olsun küreselleşme, ulusları olumlu veya olumsuz tüm doğurgularıyla 

çok boyutlu olarak etkilemektedir. Bu bağlamda ulusal düzeyde liderlik rolleri 

farklılaşmış ve çeşitlenmiştir.  

Bu çalışmada küreselleşme sürecinde ulusal liderlerin rolleri ve uluslararası 

olası izdüşümleri M. Kemal ATATÜRK’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken 

üstlendiği roller ve uluslararası izdüşümleri bağlamında irdelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, uluslararası bütünleşme, Atatürk.  
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Öyle şartlar içinde Mustafa Kemal’in yaptığını yapacak demiyorum.  
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Azminde demiyorum,  

Belki onun kadar azimli olanlar vardı; 

Bilgili de demiyorum,  

Şüphesiz ondan daha bilgili olanlar da vardı; 

Fakat kırk yıllık ömrümde,  

Onu liderlik dehasında kimseyi tanımadım.  
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Küreselleşme dünya çapında olma ya da dönüşme (Bozkurt, 2000: 17), 

Dünyanın bütünleşmesi ve tek bir pazar hâline gelmesidir (Lubebers, 1996: 1). 

Küreselleşme kavramı, günümüzde her türden görüş için gündemi yakalama 

hâline gelmiş bulunmaktadır (Hirst ve Thompson, 1998: 26). Bu kavram, 

akademik söylemden kültürel, siyasi ve medyatik söyleme, ekonomi ve devlet 

politikalarından günlük hayat diline kadar uzanan geniş bir yelpaze üzerinde, 

hem dünyanın gitgide küçülen niteliğinin bir simgesi, hem de 

toplumsal/mekansal içsel bir kurucu unsuru olarak kullanılmaktadır (Keyman, 

1995).  

Küreselleşme, siyasi bakımdan liberal demokrasi, ekonomik bakımdan 

piyasa ekonomisi ve kültürel anlamda da post modernizm (farklı kültürlerin 

kaynaşması) olgularının evrensel boyutlar kazanması anlamına da gelmektedir 

(Aydın, 2000: 2).  

Küreselleşme sürecinin ülkelerarası gelişmişlik düzeyi farklarını 

azaltabileceği veya ortadan kaldırabileceği savunulmuş, modern toplum, 

yenidünya düzeni, evrensel barış, çok partili demokratik sistem gibi kavramlarla 

birlikte anılır hâle gelmiştir. Küreselleşme açısından bir başka değerlendirme ise 

tekelci kapitalizmin günümüzdeki görünümü şeklindeki yorumudur. Buna göre 

küreselleşme süreci kapitalist gelişme süreci ile sıkı bağlılık içindedir 

(Mutioğlu, 2002: 958). Teknolojik gelişme ve artan rekabet koşullarında 

gelişmiş ülkeler giderek küresel anlamda güç kazanırlarken, gelişmekte olan 

ülkeler giderek kazanılan haklardan ödünler vermektedirler (İnce, 2001: 33).  

Hangi yaklaşımla değerlendirilirse değerlendirilsin küreselleşme, ulusları 

olumlu veya olumsuz tüm sonuçlarıyla bireysel ve kurumsal düzeyde çok 

boyutlu olarak etkilemektedir. Bu etkinin nasıl olacağının önemli belirleyicileri 

olan liderlerin ulusal ve küresel sorumlulukları artmış ve ağırlaşmıştır (Erçetin, 

2007).  

Liderlik; kararlılık, risk alma, kendine güven, etik değerlere önem verme, 

vizyon sahibi olma vb. özelliklerin ön plana çıktığı bir süreç olarak 

değerlendirildiğinde (Erçetin, 2000: 12-21) küreselleşen dünyada lider hızlı 

değişimi yakalayabilen ve kültürel farklılıklara, çeşitliliklere saygı göstererek 

yönetebilendir. Küresel liderler başkalarına karşı açık ve esnek yaklaşımlar 

sergilerler. Birbiriyle kıyaslanamaz geçmişlere, art alanlara sahip insanlar ve 

olaylarla baş edebilirler. Alternatif tutumlar ve algılar geliştirmeye kendilerine 

bu anlamda meydan okumaya gönüllüdürler (Erçetin, 2007). Küresel liderler, 

kendisinin ve başkalarının imajları, rol algıları, gereksinimleri, değerleri, 

standartları ve beklentilerinin kendi kültürel çevresinden etkileneceğini, birlikte 

çalıştıkları insanları nasıl etkileyeceğini bilirler.  

Bunun için çok geniş bir alanda girdi sağlayarak, çok boyutlu etki yaratarak, 

karmaşık sorunlara farklı çözümlemeler üreterek farklılıklardan çok daha etkili 

bir büyük enerji alanı oluştururlar ve ulusun tüm kurum ve kuruluşlarıyla 

birlikte, millî değerlerini koruyarak, etik şartlara uygun bir şekilde kendi 
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çıkarlarına yönlendirebilirler. Bunun için de vizyon sahibi olma, küresel okur 

yazarlık, millilik, paylaşılan liderlik ve etik gibi önemli beceriler gerekir. Bu 

beceriler, Atatürk’ün millî mücadele sırası ve sonrasında ortaya koyduğu 

liderlik becerileri kapsamında örneklenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada 

küresel liderlik rolleri;  

1. Vizyon Sahibi Olmak  

2. Küresel Okur Yazarlık 

3. Millîlik 

4. Paylaşımcı Liderlik 

5. Etik  

olarak belirlenmiştir.  

1. Vizyon Sahibi Olmak: Vizyon sahibi liderler, örgüte ilişkin, düşlenen bir 

gerçeği tasarlayabilen, geliştiren ve paylaşabilen, var olanla olması gerekeni 

yalın bir gerçeklikle dengeleyebilen, bilinenden bilinmeyene yönelip gerçekleri, 

ümitleri, rüyaları, fırsatları kurgulayarak gelecek yaratabilen, özeğini kişisel 

değerlerin oluşturduğu örgütsel bir çevre yaratabilen, kendi kişisel değerleri 

doğrultusunda çevresini harekete geçirebilen, sosyal örüntüleri geniş bir 

kapsamda algılayabilen, riske girebilen kişilerdir (Erçetin, 2000: 88-89).  

Atatürk, savaşı kaybetmiş, Mondros’u, Sevr’i imzalamış Osmanlı’nın 

içinden yeni bir cumhuriyet vizyonuyla birlikte Misakı-ı Millî’yi belirleyerek bu 

vizyonunu hayata geçirmek için tüm ulusu örgütleyip ayaklandırmayı 

başarabilmiştir. Erzurum Kongresinden sonra, ülkenin kurtuluşuna hiç kimsenin 

inanmadığı bir ortamda ülkeyi kurtarmanın yanı sıra neleri hedeflediğini 

gösterirken;  

“1. Zaferden sonra şekli hükûmet Cumhuriyet olacaktır. 2. Padişah ve 

hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacaktır. 3. Tesettür 

kalkacaktır. 4. Fes kalkacak, medeni milletler gibi şapka giyilecektir”.  

Bu arada M. Müfit Bey, “Darılma Paşam ama hayalperest taraflarınız var” 

der. M. Kemal Paşa’nın yanıtı nettir: “Bunu zaman tayin eder. Sen yaz”.” 5. 

Latin hurufu kabul edilecek”.  

M. Müfit Bey, bu söylenenlere inanmadığını hissettirerek “Paşam kafi kafi!” 

der (Kansu: 1988: 131) .  

 Günümüz Türkiye’si bakımından düşünüldüğünde, ülkemizin, kuzeyde, 

güneydoğuda ve balkanlarda, sınırların tam da yerlerine oturmadığı bir 

coğrafyanın ortasında bulunması, ulusal güvenlik ve çıkarların en üst düzeyde 

gündemde ve tehlikede olduğu şu günlerde vizyon sahibi liderlere sahip 

olmanın değeri açıkça görülebilir.  

2. Küresel Okur Yazarlık: Küresel değişimi ve hızı yakalayabilen, 

gelişmeleri takip edip görebilen liderlerin özelliğidir. Atatürk’ün dış politikası 
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gerçekçidir. Boş hayaller peşinde koşmaz. Maceracılıktan uzak durmayı 

hedefler.  

Atatürk dış politika anlayışını ideolojik dogmalara, önyargılı saplantılara 

değil, aklı ve bilimi esas alan bir çizgi üzerine oturtmuştur. Küresel değişmeleri, 

anlaşmaları, anlaşmazlıkları görüp değerlendirmiş, Sadabad paktı, Akdeniz 

Antantı, Balkan Antantı, Milletler Cemiyetine giriş ve bunlarla bağlantılı olarak 

Sovyetler, İran, Irak, Suriye İtalya, Fransa ve İngiltere gibi hem savaştığı hem 

de komşusu olan ülkelerle yapılan anlaşmalarla, önce sınırlarını güvene almıştır. 

Tüm bunların dünyanın yeni bir hareketlenme içinde olduğu zamanlarda 

yapılması elbette bir tesadüften ibaret değil, Atatürk’ün üstün dehası ile 

hareketlenmeleri çok öncelerden kestirebilmesinin bir sonucudur. Bu 

birliktelikler Türkiye’ye birçok platformda güç sağlamış ve bölgesel bir güç, 

hâlini almasını sağlamıştır. Somut birkaç örnek verecek olursak; Mussolini’nin 

Balkanları bir cehenneme çevirmesi önlenmiş, Boğazlar konusunda 

Türkiye’nin, Montrö gibi zamanının devasa bir başarısına imza atmasını 

sağlamış, Ortadoğu’da İran-Irak, İran-Afganistan sınır anlaşmazlıklarında etkin 

rol üstlenerek çözümlenmesini sağlamış ve sonuçta hakem ve hâkim bir devlet 

hâline gelmemizi sağlamıştır (Kütahya, 1998: 3). Batılı güçlere karşı 

savaşılmasına rağmen her fırsatta batı ile yakınlaşmayı sağlayacak bir yol 

izlemiştir. Batıcı olmadan batılılaşmak ilkesiyle, Latin harflerinin kabulü, 

takvim ve ölçülerde batı sistemini kullanmak, medeni kanunun kabulü gibi 

devrimlerle Türkiye’nin geleceğinin tarihini yazmıştır.  

3. Millîlik: Küresel liderin en önemli özelliklerinden birisi olup liderin, 

ülkesinin çıkarlarını gözetmesi, kültürlerin etkileşimi sırasında milli değerlerin 

yok olup gitmesini önlemektir. Atatürk, tam bağımsızlık, ülke çıkarlarının ve 

milli değerlerin korunması bakımından yaptıkları ile günümüz liderlerine örnek 

çok iyi bir örnektir, bu konulardaki duyarlılığını“Tam bağımsızlık denildiği 

zaman, elbette siyasi, malî, iktisadî, adlî, askerî, kültürel ve benzeri her hususta 

tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde 

bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek manasında bütün 

bağımsızlığından mahrumiyet demektir.”  ifadelerinde açıkça ortaya koymuş, 

kurtuluş mücadelesini de bu ilkeler ışığında yürütmüştür.  

Tüm bu özellikleri yanında Büyük Önder, ulusal mücadele konusunda her 

hangi bir biçimde bağımsızlığını kaybetmiş uluslara da örnek olmuştur. Bağımlı 

durumda ve sömürülen az gelişmiş halklara “siyasal bağımsızlıklarına ancak 

kendi güçleri sayesinde kavuşabileceklerini” ve bunun da ancak 

antiemperyalizm, tam bağımsızlık ve laiklikle mümkün olacağını ısrarla 

belirtmiştir. Mustafa Kemal önderliğindeki ulusal bağımsızlık hareketi ve 

ardından gelen devrimler, Çinli birçok aydın ve devlet adamını etkilemiştir. 

Yazarlar yazılarında kendilerinden farklı olarak Türk Milletinin Mustafa Kemal 

önderliğinde ümitsizliğe düşmediğini, tek vücut olarak cesur bir ordu kurup 

savaştıklarını ve akıllı bir dış siyasetle tam bağımsızlıklarına kavuştuklarını 
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anlatmıştır. Yeni Türkiye’yi örnek göstererek gereken dersleri çıkarmaları 

gereğini hatırlatmışlardır (Temel, 2001: 109).  

Türkiye’de yapılanlardan etkilenen bir diğer ülke ise İran’dır. Şah Rıza 

Pehlevi, 1934’te Anadolu’da yaptığı bir aylık gezi sırasında modern Türkiye’yi 

ile görebilmiş ve başbakanına, Tahran’a döndüğünde ne çarşaf, ne fes ne de 

türban görmek istemediğini bildirmiştir. Bir süre sonra peçe ve fes resmen 

kaldırılmıştır.  

Pakistan halkı da modern Türkiye’nin kurucusu olan Atatürk’ü kendi 

modelleri ve kahramanları gibi görmüşlerdir.doğu İslam dünyasının en büyük 

politik lideri şeyh Muhammed İkbal Atatürk devrimlerini överek: “Gerçek 

şudur ki, Müslüman Devletler arasında bugün, Türkiye, dogmatik uykudan 

uyanan tek devlettir. Müslüman devletlerarasında yalnızca Türkiye, entelektüel 

özgürlük hakkını aramıştır. Yalnız o idealden gerçeğe geçebilmiştir” sözleriyle 

Türkiye’ye ve Atatürk’e olan hayranlığını dile getirmiştir.  

Amaç ve ilkeleri, Mustafa Kemal’in önderliğinde Erzurum ve Sivas 

Kongreleri’nde tespit edilen Millî Mücadele’nin dış politikasında içinde 

yaşanılan dünyanın gerçeklerini gören anlayışın büyük etkisi vardır. Mustafa 

Kemal’in önemli ölçüde yön verdiği bu gerçekçi ve çıkarcı dış politika, Millî 

Mücadele’nin başarıya ulaşmasında önemli katkılarda bulunmuş, bu 

mücadeleden sonra da devleti hiçbir zaman savaş tehlikesi ile karşı karşıya 

bırakmadan, onun uluslararası hedeflerine ulaşmasını sağlamıştır. Mustafa 

Kemal, hiçbir devlete veya millete karşı nedensiz veya gereksiz sempati ya da 

antipati duymamış, ulusal çıkarları dışında hiçbir oluşumun yanında ya da 

karşısında yer almamıştır.o, yalnızca ülkesi ve milleti için yapması gerekeni 

yapmıştır. Bu nedenle Millî Mücadele yıllarında ulusal dış politika yolunda tek 

kılavuzu, hangi devletin hangi rejimle yönetildiği, eskiden dost ya da düşman 

olduğu değil, Türk Milletinin yüksek çıkarları olmuştur.  

Küreselleşmenin ulus devlet üzerindeki diğer bir etki alanı ise kültür 

konusudur. Medya, eğlence sektörü ve çok uluslu şirketler gibi güç odaklarını 

elinde bulunduran Batılı ülkeler, elbette kendi kültürlerini dünyanın her yanına 

götürmeye çalışacaklardır. Bu durum ulusal kültürleri tahrip edebilir. Böylesine 

bir yıkımı önlemek için ulus devletin yapması gereken; kendi öz kültürüne sahip 

çıkarak onun devamını sağlamak ancak bunun yanında bir takım evrensel 

değerleri de kültüre yansıtmaktır.  

Atatürk’e göre “Millet, aynı kültürden insanların oluşturduğu toplumdur”. 

Demek ki, “millî kültür”, bir devleti ayakta tutan unsurların en önemlisidir. 

Çünkü millî kültür oluştuğunda ortaya millet çıkar. Millet ise mutlaka bir devlet 

oluşturur. Atatürk’ün sözleri, ortak bir kültür oluşturan eğitimin millî birlik ve 

beraberlik açısından önemini açıkça ortaya koyar: “Yetişecek çocuklarımıza ve 

gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırları ne olursa olsun, ilk önce ve her 

şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, millî geleneklerine 

düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir. Dünyada 
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uluslararası duruma göre böyle bir mücadelenin gerektirdiği manevi unsurlara 

sahip olmayan kişiler ve bu nitelikte kişilerden oluşan toplumlara hayat ve 

bağımsızlık yoktur. Çocuklarımızı aynı eğitim derecesinden geçirerek 

yetiştireceğiz. Kesinlikle bilmeliyiz ki, iki parça hâlinde yaşayan milletler 

zayıftır, hastadır. Çocuklarımıza vereceğimiz öğrenim sınırı ne olursa olsun 

onlara esas olarak şunları öğreteceğiz: Milletine, Türkiye Devleti’ne, TBMM’ne 

düşman olanlarla mücadele; bu mücadelenin sebep ve vasıtaları ile 

donatılmayan millet için yaşama hakkı yoktur.” (Unan: 1959). Atatürk Türk Dil 

Kurumu, Türk Tarih Kurumu vb. eserleriyle de millî değerlerine verdiği önemi 

ortaya koymuştur.  

4. Paylaşımcı Liderlik: küresel lider, ulusunu medeni uluslar seviyesine 

yükseltebilen, bilim ve teknolojide çağın gereklerini yakalayabilmiş bir toplum 

yaratabilendir. Bunu yapabilmek için ulusal kurum ve kuruluşlarla birlikte 

uyumlu davranışlar ve uygulamalar ortaya koymak gereklidir. Paylaşımcı 

yönetim, bir toplumsal-politik sistemdeki karşıt çıkarları olan bütün aktörlerin 

ortak çabalarıyla elde edilen sonuçların oluşturduğu yapı ya da düzendir 

(Bozkurt vd., 1998: 274). Liderliğin paylaşımı, siyasal sistemin yönetiminde 

hükûmet ile toplum arasında ortak çaba ve karar almada karşılıklı söz sahibi 

olma koşullarına dayanır. Siyasal sorunlar ve kamuoyunu yakından ilgilendiren 

hususlarda, iktidarın kullanılması, siyasal kararların alınması ile ilgili olarak 

gücün sorumlu bir biçimde kullanımıdır.  

Atatürk, Cumhuriyet’i kurmadan önce meclisi açarak, daha ilk günlerden 

liderliğini ulusuyla paylaşmayı hedeflemiştir. Atatürk’ün yaptığı yeniliklerin 

tümünde çevresinde değişik kişilerin oluşu, (özellikle de meşhur Atatürk 

Sofralarında1), çok partili döneme geçiş, Atatürk’ün paylaşımcı liderlik 

özelliklerini ortaya koyan örneklerdir.  

 5. Etik: Küresel liderin bir diğer özelliği ise davranışlarında etik olmasıdır. 

Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan 

değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi kötü gibi ahlaksal açıdan 

araştıran bir felsefe disiplinidir (İnal, 1996: 43). Kendine yapılmasını 

istemediğini başkalarına yapmamaktır.” (Alptekin-Oguzertem, 2002). Filozoflar 

asırlar boyunca etik üzerinde ciddi biçimde kafa yormuşlardır. Bu kafa 

yormaların sonunda, etiğin 3 temel dinamiği olduğu konusunda fikir birliğine 

varmışlardır Bunlar; 

1) Faydacılık, normatif etiği değerlendirirken modern zamanların popüler bir 

aracı olmuştur. Temelinde şöyle bir düşünce vardır “bir karardan veya 

                                                 
1 Atatürk, görev vereceği kişileri türlü yönlerden yoklamak; gerekli durumlarda da kamuoyu 

oluşturmak; dostlarıyla, bazen de düşmanlarıyla iç ve dış politika, iktisat, dil, coğrafya vb. birçok 

ilmi konular, günün önemli sorunları, devrim hareketleri ve her çeşit milli sorunları tartışmak 

için fikir ve kanaatlerin serbestçe açıklanması için müsamahakar kaldığı, ama, dedikodu 

konularına hiç müsaade etmediği yemekler verirdi.  
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hareketten etkilenen tüm unsurlar için beklenen yararlılığı en üst seviyeye 

çıkarmak...”   

2) Normatif etiğin tarafsızlık tarafından belirlendiği düşünce şeklidir. 

Tarafsızlık, tüm katılımcıların eşit saygı ve hürmet gördüğü ortamlarda 

oluşmaktadır.  

3) Çoğulculuk, fertlerin manevi olarak, ahlaki olarak hareket etmesinin 

görevleri olduğu temeline dayanmaktadır (Morrison, 2001: 65-66).  

Küresel bir konumda bulunan çoğu lider, kişisel etikleri ve uluslarının 

standartlarını değiştirmeleri için şiddetli bir baskı altındadır.” Esneklik” kısa 

dönem yararlar sağlarken, küresel liderler kendileri ve ulusları için en yüksek 

etiksel standartları tutarlı bir şekilde uyguladıkları zaman, en etkili seviyeye 

ulaşırlar.  

Küresel bir örgüt için ahlaki bir çevre yaratmak ve devam ettirmek sonu 

olmayan bir görevdir. Yargılar üzerinde bu kadar baskının olduğu dünyada, 

buna karşı koyan küresel liderler her zaman saldırıya maruz kalırlar. Değerlerin 

yerleşmesi kısa dönemde gerçekleşmez.  

“Hedefe ulaşmak için her yol mubahtır.”  şeklindeki Makyavelist mantığın 

her zaman karşısında olan ve ahlaki değerlerden asla taviz verilmemesi 

gerektiğine inanan Atatürk, kendisi gibi çevresindeki insanların da dürüst 

olmasını ister, dürüst olmayan insanları tasvip etmezdi. Son derece hoşgörülü 

olmasına rağmen asla sevmediği ve affedemeyeceği iki şey vardı. Bir yakınına 

sevmediği, şeyler sorulduğunda karşılığında: “Yalan ve emrivaki” dışında 

affedemeyeceği kabahat olmadığını söylenmiştir.  

Atatürk, özel hayatında olduğu gibi devlet yönetiminde de dürüst 

davranmıştır. İleri görüşlülüğü ile kimi, hangi göreve getireceğini iyi bilen 

Atatürk, devlet yönetiminde ehil olanlara sorumluluk vermiştir. Söz konusu 

kişiler, yakın arkadaşları da olsa devletini düşünerek asla iltimas geçmemiştir. 

Atatürk’ün bu konudaki bir sözü şöyledir: “Arkadaşlar benden iltimas 

beklememelidir. Hepiniz benim gözümde değerli, önemli kardeşlerimsiniz. Ama 

hepinize gösterdiğim hedef, yüce kutsal bir hedeftir. Hanginiz daha güzel 

yöntemle, başarıyla oraya ulaşırsanız, onu ellerim çatlayıncaya kadar çırparak 

alkışlayacak, takdir edeceğim. Benden iltimas ve taraf tutma beklemeyiniz 

arkadaşlar, adam olanlar, insan olanlar, yüksek ideali olanlar değerlerini 

göstersinler. Benim size kardeşçe söyleyeceğim budur, tüm arkadaşlarımıza 

söylemek zorundayım ki ben o millî hedefe tüm millet kitlesini yürütmek için, 

doğal olarak ahlaki bir durum, bunu isterim.” 

SONUÇ 

Küreselleşme, ulusları olumlu veya olumsuz tüm sonuçlarıyla bireysel ve 

kurumsal düzeyde çok boyutlu olarak etkilemektedir. Bu etkinin nasıl 

olacağının önemli belirleyicileri olan liderlerin ulusal ve küresel rolleri 

değişmiş, sorumlulukları artmıştır.  
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Küreselleşen dünyada liderler hızlı değişimi görebilen ve yakalayabilen 

vizyon sahibi kişiler olmalıdırlar. Atatürk, Misakı Millî ile belirlediği sınırları 

güvence altına almasını bilmiş bunun yanı sıra, Akdeniz Paktı, Balkan Antantı, 

Sadabad Paktı, Lozan Barış Antlaşması vb. yollarla dünyanın büyük bir kısmını 

ilgilendiren sınırların, politika ve stratejilerin belirlenmesinde önemli bir rol 

oynamış vizyon sahibi bir liderdir.  

 Küresel liderler, dünyadaki gelişmeleri görüp değerlendirme ve uyum 

sağlama bakımından küresel okur-yazarlığı olan kişilerdir. Birbiriyle 

kıyaslanamaz geçmişlere, artalanlara sahip insanlar ve olaylarla baş edebilirler. 

Alternatif tutumlar ve algılar geliştirmeye kendilerine bu anlamda meydan 

okumaya gönüllüdürler. Atatürk, demokratikleşme ve Batıcı olmadan 

batılılaşma çabaları ile diğer ülke liderlerinin dahi saygı, sevgi sempati ve 

takdirini kazanmış, dünya üzerindeki birçok ülkenin demokratikleşmesine katkı 

sağlarken, insanlarının daha modern bir toplumda yaşamalarına katkıda 

bulunmuştur.  

Küresel liderler, geniş bir alanda girdi sağlayıp, çok boyutlu etkiler yaratarak 

karmaşık sorunlara farklı çözümlemeler üretir, farklılıklardan çok daha etkili bir 

büyük enerji alanı oluştururlar ve ulusun tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, 

millî değerlerini koruyarak kendi çıkarlarına yönlendirebilirler. Atatürk, 

Kurtuluş Mücadelesi’nin hemen ardından olabilecek tehditlere karşı Türk 

Milletinin menfaatlerini en üst düzeyde tutmuş, misakı millî ile belirlenen 

sınırlardan asla taviz vermeyerek Lozan ve Montrö anlaşmaları ile ülkesinin 

çıkarlarını en üst düzeyde korumuştur.  

Küresel liderler, kendisinin ve başkalarının imajları, rol algıları, 

gereksinimleri, değerleri, standartları ve beklentilerinin kendi kültürel 

çevresinden etkileneceğini, birlikte çalıştıkları insanları nasıl etkileyeceklerini 

bilirler ve ulus için alınacak kararlarda paylaşımcı liderlik tavrı sergilerler. 

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmadan önce Türkiye Büyük Millet 

Meclisini açmış, yetkisini ulusundan almış ve ulusun gereksinimlerini yakın 

çevresiyle birlikte belirleyip paylaşımcı lider özelliğini ortaya koymuştur.  

Küresel liderler, kültürel farklılıklara ve çeşitliliklere saygı göstererek iç ve 

dış politikalarında etik şartlara uygun davranırlar. Atatürk tüm davranışlarda 

etik kurallar çerçevesinde davranmış, ne iç ne de dış politikalarında etik 

kuralların dışına çıkmamıştır. 
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