
 

99 İLHAM VEREN LİDERLİK ALINTISI 

Liderler, başkalarını etkileyen ve yönlendiren kişilerdir. İşyerinde, eğitim ortamlarında ve diğer 

ortamlarda birçok liderlik pozisyonu vardır. Liderlikle ilgili alıntıları okumak, mevcut ve geçmiş 

liderlerden liderlik tavsiyesi almanıza yardımcı olabilir.  

Liderlik sözleri, bireylerin çevrelerindeki dünyayı daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Ayrıca 

liderlerin başkalarına ilham vermesi ve motive etmesi için yararlı bir yol olabilirler. İşte liderlik hakkında 

99 ilham verici alıntı: 

LİDERLİĞİ TANIMLAYAN ALINTILAR 

"Liderler umut satar." - Napolyon Bonapart 

"Lider, yolu bilen, giden ve yol gösterendir." -John Maxwell 

"Liderlik, vizyonu gerçeğe dönüştürme kapasitesidir." - Warren Bennis 

"Benim liderlik tanımım şudur: Erkekleri ve kadınları ortak bir amaç için bir araya getirme kapasitesi ve 

iradesi ve güven uyandıran karakter." — Genel Montgomery 

"Örnek liderliktir." — Albert Schweitzer 

"Liderlik etkidir." — John C. Maxwell 

"Liderlik, sizin istediğiniz bir şeyi, o istediği için başkasına yaptırma sanatıdır." — Genel Dwight 

Eisenhower 

"Liderliğin üç esası vardır: alçakgönüllülük, açıklık ve cesaret." — Fuchan Yuan 

"Yolun götürdüğü yere gitmeyin. Yol olmayan yere gidin ve iz bırakın." — Ralph Waldo Emerson 

"Karamsar rüzgardan şikayet eder. İyimser rüzgarın değişmesini bekler. Lider yelkenleri ayarlar." — 

John C. Maxwell 

LİDERLİK NİTELİKLERİ HAKKINDA ALINTILAR 

"Büyük liderler zayıflığın olmamasıyla değil, açık güçlü yönlerin varlığıyla tanımlanır." -John Zenger 

"Hiçbir unvanınız veya konumunuz olmasa bile, insanların gönüllü olarak takip edeceği türden bir lider 

olun." — Brian Tracy 

"Büyük liderler neredeyse her zaman büyük basitleştiricilerdir." — General Colin Powell 



"Liderliğin en yüksek kalitesi dürüstlüktür." -Dwight Eisenhower 

"Yenilik, liderle takipçiyi birbirinden ayırır." — Steve Jobs 

"Bir koç olarak veya herhangi bir liderlik pozisyonunda uzun vadeli başarı elde etmek için bir şekilde 

takıntılı olmalısınız." — Pat Riley 

"Bir liderin son sınavı, arkasında başka insanlarda devam etme inancını ve iradesini bırakmasıdır." — 

Walter Lippman 

"Önümüzdeki yüzyıla baktığımızda, liderler başkalarını güçlendiren kişiler olacak." -Bill Gates 

"Bir lider, insanları gitmek istedikleri yere götürür. Büyük bir lider, insanları gitmek istemedikleri ama 

olması gereken yerlere götürür." — Rosalynn Carter 

"Liderlik sadece iyi geçinmek için ilerleyemez. Liderlik, günün ahlaki meydan okumasını karşılamalıdır." 

— Jesse Jackson 

BİR LİDERİN SORUMLULUKLARI HAKKINDA ALINTILAR 

"Bir liderin ilk sorumluluğu gerçeği tanımlamaktır. Sonuncusu teşekkür etmektir. Arada lider bir 

hizmetkardır." — Max De Pree 

"Liderliğin işlevinin daha fazla takipçi değil, daha fazla lider üretmek olduğu önermesiyle başlıyorum." 

— Ralph Nader 

"Liderler çözümler hakkında düşünür ve konuşurlar. Takipçiler sorunlar hakkında düşünür ve konuşur." 

— Brian Tracy 

"Eylemleriniz başkalarına daha fazla hayal kurma, daha fazlasını öğrenme, daha fazlasını yapma ve daha 

fazla olma konusunda ilham veriyorsa, siz bir lidersiniz." -John Quincy Adams 

"Liderlik sorunları çözmektir. Askerlerin sorunlarını size getirmeyi bıraktığı gün, sizin onları yönetmeyi 

bıraktığınız gündür." — Colin Powell 

"Liderliğin testlerinden biri, bir sorunu acil duruma gelmeden önce fark etme yeteneğidir." — Arnold 

Glasow 

"İnsanların büyümesi ve gelişmesi liderliğin en yüksek çağrısıdır." — Harvey Firestone 

"Liderin görevi, halkını bulundukları yerden daha önce bulunmadıkları yere götürmek." - Henry 

Kissinger 

"Liderlik, tüm başarılı çabaların %99'unun anahtarıdır." — Erskine Bowles 

"Liderin hızı çetenin hızıdır." — Mary Kay Kül 

Liderliğin kökenleri hakkında alıntılar 

"Liderler doğmazlar, yapılırlar. Ve her şey gibi, çok çalışarak yapılırlar." — Vince Lombardi 

"Kamuoyuna takıntılı bir toplumda yaşıyoruz. Ancak liderlik hiçbir zaman popülerlikle ilgili olmadı." — 

Marco Rubio 

"Sanırım liderlik bir zamanlar kaslar anlamına geliyordu, ancak bugün insanlarla iyi geçinmek anlamına 

geliyor." - Mahatma Gandi 

"Eğitim, liderliğin anasıdır." — Wendell Willkie 



"Liderlik ve öğrenme birbirinin olmazsa olmazıdır." - John F. Kennedy 

"Bugünün okuyanı yarının lideri." - Margaret Fuller 

"Milyonlarca kişi elmanın düştüğünü gördü ama nedenini soran Newton oldu." — Bernard Baruch 

"İletişim sanatı liderliğin dilidir." - James Humes 

İŞ YERİ İÇİN LİDERLİK SÖZLERİ 

"Çalışma biçimlerindeki harika şirketler, büyük liderlerle başlar." — Steve Ballmer 

"Yönetim düzenlemek ve anlatmakla ilgilidir. Liderlik beslemek ve geliştirmekle ilgilidir." — Tom Peters 

"Yönetim, başarı merdivenini tırmanmada verimliliktir. Liderlik, merdivenin doğru duvara yaslanıp 

yaslanmadığını belirler." — Stephen Covey 

"Kalbin işin içinde, işin de kalbinde olmalı." — Bir Wang 

"Toplantılardan hoşlanan insanlar hiçbir şeyden sorumlu olmamalıdır." — Thomas Sowell 

"Yönetim işleri doğru yapmaktır. Liderlik doğru işleri yapmaktır." — Peter Drucke 

"İnsanlar lider ve patron arasındaki farkı soruyorlar. Lider yönetir ve patron yönetir." - Theodore 

Roosevelt 

"Liderler, kuruluşlarını henüz duyulmamış müzik türlerinde dans etmeye teşvik etmelidir." - Warren 

Bennis 

"Keskin, keskin olanı kullanır." — Ray Kroc 

"Liderliğin en büyük hediyesi, sizin başarılı olmanızı isteyen bir patrondur." — Jon Taffer 

VİZYON İLE İLGİLİ LİDERLİK SÖZLERİ 

"Ulus, kulaklarını tıkayan liderlere bakmakta çok zorlanacak." — Sör Winston Churchill 

"İnsanlar vizyonu satın almadan önce lideri satın alırlar." — John C. Maxwell 

"Liderliğin özü, bir vizyona sahip olmanız gerektiğidir. Bu, her fırsatta açık ve güçlü bir şekilde ifade 

ettiğiniz bir vizyon olmalıdır. Belirsiz bir trompet üfleyemezsiniz." — Muhterem Theodore Hesburgh 

"Eğer kişi şanslıysa, tek başına bir fantezi bir milyon gerçeği tamamen değiştirebilir." — Maya Angelou 

"En büyük liderler, insanları ortak bir vizyon etrafında birleştirerek başkalarını harekete geçirir." — Ken 

Blanchard 

"Vizyonun olmadığı yerde umut da yoktur." — George Washington Carver 

"Eylem ile vizyon dünyayı değiştirebilir." - JA Baker 

TAKİPÇİLERLE İLGİLİ LİDERLİK SÖZLERİ 

"Bir lider, insanlar varlığından zar zor haberdar olduğunda en iyisidir. İşi bittiğinde, amacına ulaştığında, 

derler ki: Biz kendimiz yaptık." - Lao Tzu 

"İnsanları yönetmiyorsun, işleri yönetiyorsun. İnsanları yönetiyorsun." — Tuğamiral Grace Murray 

Hopper 



"En iyi yönetici, istediğini yapmak için iyi adamları seçecek kadar sağduyuya sahip ve onlar bunu 

yaparken onlara karışmaktan kendini alıkoyabilecek kadar kendine hakim olandır." - Theodore 

Roosevelt 

"Liderlik etiketinin bazen ne kadar boş olduğunu ve takipçiliğin ne kadar kahramanca olabileceğini 

hatırlatıyorum." - Warren Bennis 

"Hiç kimse, diğerinin rızası olmadan başka bir adamı yönetecek kadar iyi değildir." — Abraham Lincoln 

"Liderler, başkalarıyla ilişki kuracak kadar yakın, ancak onları motive edecek kadar da ileride olmalıdır." 

— John C. Maxwell 

"Lider olmadan önce başarı kendinizi büyütmekle ilgilidir. Lider olduğunuzda başarı başkalarını 

büyütmekle ilgilidir." — Jack Welch 

"İnsanlara asla bir şeyi nasıl yapacaklarını söylemeyin. Onlara ne yapacaklarını söyleyin, 

yaratıcılıklarıyla sizi şaşırtacaklar." — General George Patton 

"Liderlik, insanların daha iyi olma potansiyelini ortaya çıkarmaktır." -Bill Bradley 

ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK İÇİN LİDERLİK SÖZLERİ 

"İtaat etmeyi öğrenmemiş biri iyi bir komutan olamaz." - Aristoteles 

"Her şeyi kendi başına yapmak ya da yaptığı için tüm övgüyü almak isteyen hiç kimse büyük bir lider 

olamaz." - Andrew Carnegie 

"Orkestrayı yönetmek isteyen bir adam, kalabalığa sırtını dönmelidir." — Max Lucado 

"Gücü büyük olan, onu hafifçe kullanmalıdır." — Seneca 

"İtaat etmeyi öğrenen, emir vermeyi de bilir." — Solon 

"İyi bir lider, suçun kendi payından biraz daha fazlasını ve kredi payından biraz daha azını alan kişidir." 

— John C. Maxwell 

"İnsanların kafasına vurarak liderlik edemezsiniz - bu saldırıdır, liderlik değil." -Dwight Eisenhower 

"Liderliğin sınavı, büyüklüğü insanlığa sokmak değil, onu ortaya çıkarmaktır, çünkü büyüklük zaten 

oradadır." - James Buchanan 

"Liderliğinizi her gün kazanın." — Michael Jordan 

LİDERLİK TARZI İPUÇLARI İÇEREN ALINTILAR 

"Etkili liderlik, konuşma yapmak veya beğenilmekle ilgili değildir. Liderlik özelliklerle değil sonuçlarla 

tanımlanır." - Peter Drucker 

"Liderlik sanatı evet değil hayır demektir. Evet demek çok kolaydır." -Tony Blair 

"Bugün başarılı liderliğin anahtarı otorite değil, etkidir." — Kenneth Blanchard 

"Bir hükümdar, cezalandırmakta yavaş, ödüllendirmekte hızlı olmalıdır." — Ovid 

"Keskin kenarlardan mutlaka kaçınmayın. Bazen bunlar liderlik için gereklidir." — Donald Rumsfeld 

"Sana başarının formülünü veremem ama başarısızlığın formülünü verebilirim: Herkesi memnun 

etmeye çalış." — Herbert Swope 



"Asla itaat edilemeyecek bir emir vermeyin." — General Douglas MacArthur 

"Bir liderin kalitesi, kendileri için belirledikleri standartlara yansır." — Ray Kroc 

"Milletini savaşa göndermeden önce tereddüt etmeyen bir lider, lider olmaya uygun değildir." — Golda 

Meir 

EYLEM İÇİN LİDERLİK SÖZLERİ 

"Liderliğin olmadığı dönemlerde toplum hareketsiz kalır. İlerleme, cesur, yetenekli liderler bir şeyleri 

daha iyiye doğru değiştirme fırsatını yakaladığında gerçekleşir." - Harry S. Truman 

"Liderlik kelimelerden çok tavır ve davranışlarda uygulanır." — Harold S. Geneen 

"Duş almış herkesin bir fikri vardır. Farkı yaratan, duştan çıkan, kuruyan ve bu konuda bir şeyler yapan 

kişidir." — Nolan Bushnell 

"Gerçek bir lider, fikir birliği arayan biri değil, fikir birliği şekillendiricidir." -Martin Luther King, Jr. 

"Deniz sakinken dümeni herkes tutabilir." — Publilius Syrus 

"Harika şeyler yapmak zordur, ama büyük şeyleri emretmek daha zordur." - Friedrich Nietzsche 

"Liderlik bir pozisyon değil, bir eylemdir." — Donald McGannon 

KARARLILIKLA İLGİLİ LİDERLİK SÖZLERİ 

"Tarz konusunda akıntıya karşı yüzün. Prensip olarak kaya gibi durun." - Thomas Jefferson 

"Doğru olmak için yüreğinde ne hissediyorsan onu yap, çünkü her halükarda eleştirilirsin." - Eleanor 

Roosevelt 

"Liderlik her zaman uzlaşma koşumunu giymez." — Woodrow Wilson 

"Küçük hedefler düşünün ve küçük başarılar bekleyin. Büyük hedefler düşünün ve büyük başarılar 

kazanın." — David Joseph Schwartz 

"Korkak bir lider, insanların en tehlikelisidir." — Stephen King 

"Bir kaptanın en büyük amacı gemisini korumak olsaydı, onu sonsuza kadar limanda tutardı." — 

Thomas Aquinas 

"Zaman tarafsızdır ve hiçbir şeyi değiştirmez. Cesaret ve inisiyatif kullanan liderler bir şeyleri değiştirir." 

— Jesse Jackson 

"Bir lider, ara sıra yalnız kalmaya istekli olmadığı sürece bu ismi hak etmez." - Henry Kissinger 

"Büyük bir liderin vizyonunu gerçekleştirme cesareti konumundan değil tutkusundan gelir." — John C. 

Maxwell 

"Bir koyun tarafından yönetilen bir aslan ordusundan korkmam. Bir aslanın yönettiği bir koyun 

ordusundan korkarım." - Büyük İskender 


