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HĠZMETKÂR LĠDERLĠĞĠN ĠKĠ TARAFLI ĠSTĠSMARI: BĠR ÖRNEK OLAY 

BILATERAL ABUSE of SERVANT LEADERSHIP: A CASE STUDY 

Özet 

Robert K. Greenleaf hizmetkâr liderlik kavramını 1970 yılında yayınladığı “Lider Olarak 

Hizmetkârlık” isimli yayınıyla ortaya koymuştur. Onun tarifine göre lider bir hizmetkârdır. 

Takipçiler açısından bakıldığında da liderin hizmetkar olması durumu oldukça makul 

görülmektedir. Ancak istismara açık olması nedeniyle, liderlik karizmasını da tehdit edebilecek bir 

durum barındırmaktadır. Takipçilere hizmet etmek açısından hizmetkâr liderlik, liderlerden 

çalışanlara hizmet eden olmayı, aldıklarından daha fazla vermeyi ve kendi ihtiyaçlarından çok 

çalışanların ihtiyaçlarına hizmet eden bireyler olmalarını bekler. Örgütsel amaçlara hizmet etmek 

olarak değerlendirildiğinde ise hizmetkâr lider, hazırlamış olduğu olumlu ortam ile çalışanların 

görev tanımlarından daha fazla çaba göstermelerini teşvik ederek işletmenin genel performansına 

katkı sağlamaktadır. Liderlik ve hizmetkârlık kavramları bir arada aynı kişide nasıl olabilir sorusu 

konuyla ilgili bir paradoksu şekillendirmektedir. İlave olarak çıkar çatışmalarına ortam oluşturması 

da karanlık bir tarafının olması ihtimalini doğurmaktadır. Liderliğin olumlu yönlerinin yanı sıra 

karanlık yüzü de son zamanlarda araştırmalara konu olmaya başlamıştır. Bu yüzden yüzeysel 

görüntüden ziyade bu ilişkinin arka planına odaklanmak gerekmektedir. Bu araştırma, hizmetkâr 

liderliğin iki taraflı istismarını yani buzdağının görünmeyen tarafını ortaya koymayı ve konuya 

dikkat çekerek ileri araştırmalarla desteklenebilmesi hususunda araştırmacıları odaklama amacı 

taşıyan bir başlangıç çalışmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Hizmetkar Liderlik, İstismar, Liderlik 

1. GĠRĠġ 

Robert K. Greenleaf hizmetkâr liderlik kavramını 1970 yılında yayınladığı “Lider Olarak 

Hizmetkârlık” isimli yayınıyla ortaya koymuştur. Onun tarifine göre lider bir hizmetkârdır. 

Takipçiler açısından bakıldığında da liderin hizmetkâr olması durumu oldukça makul 

görülmektedir. Ancak istismara açık olması nedeniyle, liderlik karizmasını da tehdit edebilecek bir 

durum barındırmaktadır. Örgütsel açıdan bakıldığında ise lider tarafından karşılık beklemeden 

yapılan yatırımların arka planında mutlaka bir beklentinin var olması durumu söz konusudur. Her 

iki yönde de istismara açık durumların olma olasılığı yüksektir. Bu yüzden yüzeysel görüntüden 

ziyade bu ilişkinin arka planına odaklanmak gerekmektedir. Bu araştırma, hizmetkâr liderliğin iki 

taraflı istismarını yani buzdağının görünmeyen tarafını ortaya koymayı ve konuya dikkat çekerek 

ileri araştırmalarla desteklenebilmesi hususunda araştırmacıları odaklama amacı taşıyan bir 

başlangıç çalışmasıdır.  
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2. HĠZMETKÂR LĠDERLĠK 

Gittikçe karmaşıklaşan sosyal yaşamla birlikte işletmelerin de çeşitlenmesi ve farklılaşması, lider 

etkinliğinde farklı liderlik tarzlarını ön plana almıştır (Yalçın ve Karadağ 2013, 116). Hizmetkâr 

liderlik kavramını ilk ortaya atan kişi olan Greenleaf, Doğu’ya Yolculuk kitabındaki bir karakterden 

esinlenmiştir (Greenleaf 1977, 28). Hermann Hesse’nin Doğu’ya Yolculuk kitabında bahsi geçen 

lider karakterli hizmetkâr Leo şöyle demektedir: “Uzun yaşamak isteyen her varlık başkalarına 

hizmet etmek zorundadır. Başkalarını buyruğu altına almak isteyenlerinse ömrü uzun olmaz” 

(Hesse 1997, 20). Bu yaklaşımdan hareket eden Greenleaf’a göre lider bir hizmetkârdır 

(Trompenaars ve Voerman 2009, 3).  

Hizmetkâr liderlik bireylerin yaşamlarını zenginleştiren, daha iyi organizasyonel yapılar kuran ve 

daha dikkatli bir dünya oluşturan uygulamaları içeren bir felsefedir (Koyuncu, et al. 2014, 1084). 

Hizmetkâr liderlik, geleneksel liderlik yaklaşımlarının yetersizliklerinden ötürü savunulmaktadır 

(Zhang, Lee ve Wong 2016, 1148). Günümüzde yeniliklere ve çalışanların refahına önem 

verilmekte, etik ve sevecen davranışı temel alan liderlik tarzları önem kazanmaktadır (Dierendonck 

2010, 1228).  

Hizmetkâr liderlik şiddetle ihtiyaç duyulan takipçi odaklı, manevi ve ahlaki boyutları olan bir 

liderlik tarzıdır (Sendjaya, Sarros ve Santora 2008, 405). Öner’e göre hizmetkâr liderlik kavramı 

diğer liderlik teorilerinin aksine yeni bir yaklaşım getirmekte ve güce dayalı klasik varsayımları 

sorgulamaktadır. Çalışanlar başta olmak üzere, müşterilere ve hatta topluma dahi daha fazla hizmet 

verilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır (Öner 2012, 303).  

Hizmetkâr liderliğin takipçilere odaklanmayı vurgulayan temel özellikleri bu kavramı dönüşümcü 

liderlikten ayırmaktadır (Dierendonck ve Nuijten 2011, 257). Greanleaf’ın tanımına göre liderlik 

etme arzusu öncelikle hizmet etme motivasyonunu barındırmaktadır (Sousa ve van Dierendonck 

2017, 273). 

Hizmetkâr liderlik kavramı çok boyutludur ve örgütsel veya yönetsel alanların dışında, din, 

psikoloji, kişisel gelişim gibi çeşitli alanlarda da karşılaşılmaktadır. Hizmetkâr liderlik tarzının, 

Greenleaf’ten çok daha önce hatta binlerce yıl öncesinde uygulandığı ve hizmetkâr liderlik 

özelliklerin peygamberlerde görüldüğünü dile getirerek kavramın çok eski dönemlerden gelen bir 

uygulamasının olduğunu belirtmektedir. Ayrıca antik monarşilerde ve yakın çağlarda devlet 

başkanlarının halk önünde ve halka hizmet sözü vererek törenle taç giymelerinden, günümüz 

politikacıların kamuya hizmeti öne çıkartmasına kadar uygulamada kendine yer bulmuştur ve 

bulmaya devam etmektedir (Sendjaya ve Sarros 2002, 58). 

2.1. Hizmetkâr Liderliğin Özellikleri Ve Boyutları 

Hizmetkâr liderlik kavramının içeriğinde bulunan göstergeler sürekli geliştirilerek ve birbiri üzerine 

eklemeler yapılarak sunulmaya devam etmektedir. Araştırmalar incelendiğinde kavramsal 

çalışmaların yanında, çok sayıda ampirik çalışmaya rastlamakla beraber, büyük ölçüde fikir 

ayrılıklarıyla karşılaşılmaktadır. Bu durumun literatürde bir karışıklık yaratmasına rağmen, 

hizmetkâr liderlik kavramını zenginleştirdiği de aşikârdır. Greenleaf (1970) ile başlayan kavram 

yolculuğu bugün dahi şekillenmeye ve diğer tarzlarla kıyaslanmaya devam etmektedir. 

Greenleaf’ e göre hizmetkâr liderliğin üç göstergesi bulunmaktadır (Takala 2009, 67): 

 Hizmet: Alt kademedekilere, organizasyona veya topluma hizmet esasıyla hareket 

edilmesidir. 
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 Vizyon AnlayıĢı: Organizasyon için ortak bir vizyonun geliştirilmesi ve çalışanların bunu 

paylaşmaları noktasında onları etkilemek ve ileri görüşlü olmaktır. 

 Tevazu: Astların başarılarını liderin kişisel kazanımlarının önüne koyulmasıdır. 

Greenleaf tarafından açıkça belirtilen, hizmetkâr liderlik göstergeleri farklı araştırmacılar tarafından 

geliştirilerek sağlam bir model oluşturulmaya çalışılmıştır. Bunlardan biri Farling ve arkadaşları 

tarafından yapılan derleme çalışmasıdır. Araştırmaya göre hizmetkâr liderlik aşağıdaki 

değişkenlerden oluşmaktadır (Farling, Stone ve Winston 1999, 51): 

 Vizyon 

 Etki 

 Güvenilirlik 

 Güven 

 Hizmet 

Russell ve Stone, hizmetkâr liderlik özelliklerinin sınıflandırılmasına yönelik yaptıkları çalışmada, 

fonksiyonel ve ilave özellikler şeklinde bir ayrıma gitmişlerdir. Araştırmada daha önce Robert 

Greenleaf Enstitüsü’nün CEO’su Larry Spears (1998) tarafından derlenen özelliklere diğer 

araştırmacıların eklediği nitelikleri de katarak yeni bir sınıflandırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 

ortaya çıkan özellikler Tablo-1’de görülmektedir (Russel ve Stone 2002, 147): 

Tablo 1Greenleaf Enstitüsü'nün Düzenlediği Hizmetkar Liderlik Özellikleri 

Fonksiyonel Özellikler Ġlave Özellikler 

Vizyon İletişim 

Dürüstlük Güvenirlik 

Bütünlük Yetenek 

Güven İdare Etme 

Hizmet Görünürlük 

Modelleme Etkililik 

Öncülük İkna Edicilik 

Başkalarının Takdiri Dinleme 

Güçlendirme Teşvik Etme 

  Öğretme 

  Delege Etme 

 

Patterson tarafından tanımlanan hizmetkâr liderlik modelinde ise yedi boyut bulunmaktadır 

(Patterson 2003, 7): 

 Ahlaki Sevginin Kanıtlanması: Lider takipçilerine karşı büyük bir sevgi besler. Bu 

sevginin temelinde her bir çalışan, ihtiyaç, istek ve arzuları olan bir insan şeklinde 

değerlendirilir. 

 Alçakgönüllülük: Lider, kendine daha az odaklanır ve takipçilerine daha fazla önem verir.  

 Fedakârlık: Lider bir beklentiye sahip olmaksızın, başkasına yardım etmeye ilişkin gönüllü 

davranışlar sergiler. 

 Vizyonerlik: Liderin, çalışanlarının vizyonlarına bağlı olarak örgütün vizyonunu 

oluşturmasıdır. 
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 Güven: Liderin adil ve etik davranışlar sergilemesi sebebiyle insanlarda lidere karşı bir 

güven duygusu oluşmasıdır. 

 Yetkilendirme: Çalışanlara yaptıkları işlerin sorumluluğu yüklenir, gerekli yetkiler verilir. 

 Hizmet: Hizmetkâr Liderlik Teorisi’nin kalbidir. Temel felsefesi, kişilerin kendi 

çıkarlarından ziyade başkalarının çıkarlarını düşünmeleridir.  

2000’li yıllarda hizmetkâr liderlik kavramının ölçülmesine yönelik çalışmalar ve ölçek geliştirme 

araştırmalarına sıklıkla rastlanmaktadır. Geliştirilen kavramsal modellerle ilgili olarak çok sayıda 

ölçme aracı da kurgulanmıştır. 

Bunlarla ilgili önemli çalışmalardan birisi de Barbuto ve Wheeler tarafından yapılan araştırmadır. 

Çalışmaya göre hizmetkâr liderlik altı boyuttan oluşmaktadır (Barbuto ve Wheeler 2006, 318): 

 Fedakârlık Çağrısı: Liderin başkalarının yaşamlarında olumlu bir fark yaratma arzusudur. 

 Duygusal ġifa Olmak: Liderin takipçiler için uygun dinleme ortamı oluşturarak onların 

kişisel travmalarına yönelik duygusal tedavi yaklaşımıdır. 

 Bilgelik: Takipçilerin faydasını artıran en önemli unsur bilgiye sahip bir liderdir. Bu açıdan 

bilgi hizmetkâr liderin etkinliğini artıran önemli bir unsurdur. 

 Ġkna Edici Haritalama: Lider diğerlerini örgütsel amaçlar için motive ederek teşvik eder, 

onlara cazip bir yol haritası sunarak ikna etmesi yaklaşımıdır. 

 Örgütsel Sorumluluk: Kişilerin çıkarlarının yanında kurum çıkarlarının da önemli olduğu 

yaklaşımıdır. 

Dierendock ve Nuijten (2011) tarafından yapılan çalışmada ise hizmetkâr liderlik için aşağıdaki 

boyutlardan oluşan bir ölçek geliştirilmiştir (Dierendonck ve Nuijten 2011, 256): 

 Güçlendirme: İnsanları destekleme ve kişisel gelişimlerinin teşvik edilmesi üzerine 

odaklanmaktadır. 

 Geride Durma: Liderin öncelikli olarak başkalarıyla ilgilenmesidir. Başarı durumlarında 

kendini değil takipçileri ön plana çıkartılması olarak tanımlanmaktadır. 

 Hesap Verebilirlik: İnsanları kontrol edebildikleri performans için hesap verebilir kılmaktır. 

 Affetme:Hatalardan dolayı affedici ve tekrar motive edici yaklaşım sergilemektir. 

 Cesaret:Risk almak ve eski sorunlara yeni yaklaşımlar getirerek çözüm üretmektir. 

 Otantiklik:Gerçek benliğin düşünceler ve duygularla tutarlı bir şekilde ifade edilmesidir. 

 Tevazu:Kendi başarı ve yeteneklerini doğru bir perspektife koyabilmektir. 

 Sorumlu Yöneticilik:Ortak çıkarlar doğrultusunda harekete geçirebilmektir. 

Görüleceği gibi literatür, hizmetkar liderlikle ilgili oldukça fazla sayıda boyutu barındırmaktadır. 

Bazı kavramlar doğrudan eş anlamlı iken bazıları ise yeni eklenmiş ve hizmetkâr liderlik kavramı 

boyutlarına daha da derinlik kazandırmıştır. Genel incelemeler neticesinde hizmetkâr liderlik 

kavramının lider özelinde değerlendirildiği de görülmektedir. Literatür bizlere hizmetkâr lider nasıl 

olmalıdır, hangi özellikleri taşımalıdır sorularını cevaplarken ve bir kişi veya kurumda hizmetkâr 

liderlik tarzının olup olmadığının ölçülebileceği envanterleri sunmaktadır. Bu çalışma kapsamında 

hizmetkâr liderliğin lider özelinden çok kurumlar ve takipçiler açısından değerlendirilmesi 

yapılarak istismara açık olan tarafı ele alınacaktır. Amaç liderlik tarzını yok saymak, aslında başka 

bir tarzın ürünü olarak göstermek veya kötülemek değildir. Hizmetkâr liderlik kavramı hem 

kurumların hem de takipçilerin istismarına açık durumlar oluşturabileceği için bu yönüyle analiz 

edilmesi uygun görülmüştür.  
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2.2. Örgütler Ve Takipçiler Açısından Hizmetkâr Liderlik 

Lider ve takipçiler, kurumsal amaçların etrafını saran yörüngede birlikte hareket ederken, her 

takipçi liderin yörüngesinde dönmemektedirler (Schindler 2015, 14). Bu açıdan lider-takipçi 

ilişkisinin önemli bir bileşeni, liderin takipçilere göre kendini nasıl algıladığı ve takipçilerin lideri 

nasıl algıladıklarıdır (Hollander 2014, 47). Lider ve takipçileri arasında doğrudan veya dolaylı 

olarak gerçekleşen ve karmaşık bir hal alan bu etkileşim, tüm takipçilerin, lider tarafından 

anlaşılması gereken istek ve arzularını ön plana çıkartmaktadır. Ancak, tüm fikirleri benimsemek ve 

herkesin çıkarlarının ele alınmasını sağlamak, potansiyel olarak tehlikeli bir liderlik anlamına 

gelmektedir. Özellikle farklı ilgi alanları söz konusu olduğunda, lider-takipçi ilişkisi sosyal bir 

sürecin parçası haline gelmektedir. Ancak lider, gücünü ve yeteneklerini liderlik ekibinin 

tamamlayıcı özelliği olarak kullanır (Brewer 2014, 91). Nihayetinde liderlik gönüllü bir takip 

gerektirir ve bu nedenle, takipçinin gelişimine daha fazla dikkat ve yatırım yapılmaktadır (Yung ve 

Tsai 2013, 52). 

Hizmetkâr liderlik sadece hizmetkâr rolünün değil aynı zamanda hizmetkâr niteliğinin de alındığı 

kararlı bir inanç ve güçlü bir karakter olarak tasvir edilmektedir (Sendjaya ve Sarros 2002, 62). Bu 

bakış açısına göre ise hizmetkâr liderliğin iki eşsiz unsuru bulunmaktadır. Biri organizasyonel 

amaçlara hizmet etmek diğeri ise takipçilere hizmet etmektir (Dierendonck ve Patterson 2010, 26).  

Takipçilere hizmet etmek açısından hizmetkâr liderlik, liderlerden çalışanlara hizmet eden olmayı, 

aldıklarından daha fazla vermeyi ve kendi ihtiyaçlarından çok çalışanların ihtiyaçlarına hizmet eden 

bireyler olmalarını bekler. Bu açıdan bakıldığında diğer liderlik tarzlarından ayrıldığı en temel 

farklılık, hizmet yönelimli olma tutumudur (Akyüz ve Eren 2013, 193).  

Örgütsel amaçlara hizmet etmek olarak değerlendirildiğinde ise hizmetkâr lider, hazırlamış olduğu 

olumlu ortam ile çalışanların görev tanımlarından daha fazla çaba göstermelerini teşvik ederek 

işletmenin genel performansına katkı sağlamaktadır. Özellikle rol model davranışları, 

uygulamalarının özünde adaletli olmanın olması ve iş görenleri lidere dönüştürme amaçlı çabasını 

destekleme için çalışanları güçlendirmeyi temel sorumluluklarından birisi olarak benimsemeleri iş 

görenleri daha fazla motive edecek hizmetkâr liderlik uygulamaları olarak sayılabilmektedir 

(Baytok ve Ergen 2013, 106). 

Hizmetkâr liderlik, bir liderlik tarzı olduğu kadar liderliğin sorumluluklarına yönelik bir tutumdur. 

En sıklıkla otokratik ya da hiyerarşik liderlik biçimleriyle birlikte sunulur ve anlaşılır. Geleneksel 

liderlik biçimlerinin takipçileri motive etmek için yetersiz olduğu gerçeğini dikkate alır (Wong 

2000, 4). Liderlerin liderlik ettiği kimselere hizmet etmesi fikrinin idealist olduğu kadar pragmatik 

bir tarafı da vardır. Kişinin amaç hikâyesini bilmesi, hayatında neyin önemli olduğundan kesin 

olarak emin olması ve bunu biraz da kendine sakladığı şeklinde algılanabilmektedir. İş dünyasının 

kontrol edilemeyen bireysel hırsların yol açtığı ahlaki çöküntülerle ilgili saplantısı önemli bir 

noktanın, bariz bir yönetim suiistimali olsun ya da olmasın, kişisel hırsların, işte elde edilecek 

başarılı sonuçlara mal olabildiğinin gözden kaçırılmasına neden olmaktadır (Senge 2013, 380). 

2.3. Hizmetkâr Liderliğin İki Taraflı İstismarı  

Liderliğin olumlu yönlerinin yanı sıra karanlık yüzü de son zamanlarda araştırmalara konu olmaya 

başlamıştır. Bu alanda yapılan çalışmalar daha çok yıkıcı, olumsuz, taciz eden, zorbalık uygulayan, 

zararlı liderlik gibi farklı liderlik davranışlarından söz etmektedir (Aygün, Gümüşoğlu ve Graham 

2013, 2). Liderliğin karanlık tarafının ve özellikle kötü niyetli liderliğin çalışanların yaratıcı 

performansına etkileri hakkında çok az şey bilinmektedir (Liu, Liao ve Loi 2012, 1187).Sevilen bir 

devlet başkanı, kötü şöhretli bir dünya lideri, bir Fortune 500 yöneticisi,  hizmetkâr fikirli bir dini 



 

 

TÜRKAY                                                             2018 / NİSAN                                                    Yıl: 2 Sayı: 8 

 

6 

önder olsa dahi, lider-takipçi ilişkisinin karanlık tarafı, kurbanlarını seçmeye gelince, herhangi bir 

ayrım gözetmemektedir (McIntosh ve Rima 2007, 55). 

Liderleri yöneticilerden ayıran davranışlar, örgütleri için olumsuz sonuçlar üretme potansiyeline de 

sahiptir. Liderin vizyonu çok çeşitli nedenlerle başarısız olabilmektedir. Lider gerçeklik algısını 

kaybederse, vizyonu onun için bir sorumluluk haline gelmektedir. Örneğin, liderin davranışları 

abartıldığında veya tamamen kişisel kazanç için araç haline geldiğinde, lider ve organizasyon zarar 

görebilmektedir (Conger 1990, 44). Kısmen risk alma ve macera peşinde koşma ile karakterize 

edilen aşırı dışadönük vakalar, belirli bir grubun istikrarını ve hayatta kalmasını tehdit 

edebilmektedir(Judge, Piccolo ve Kosalka 2009, 864). Liderlerin toplumu hayal kırıklığına uğrattığı 

çok sayıda örnekle karşılaşılmaktadır. Liderler hakkında sahip olunan bilgi artışı, liderlik etiği 

üzerindeki kafa karışıklığını da artırmaktadır. Liderler ne kadar kusurlu olursa, son derece etik 

liderler için özlem o kadar büyük olmaktadır (Ciulla 2014, 23). Her ne kadar personel, sonuçları 

etik olarak yerine getirmekten sorumlu olsa da, doğru yönlendirme sağlama ve yüksek performans 

standartlarını belirleme sorumluluğu liderlerle ilgilidir. Lider, eylemleri ve kararları ile 

organizasyonun değerlerini ve performans standartlarını pekiştiren bir rol modelidir. Mesela, etik 

olarak, önyargısız davranan liderler (örneğin, davranış kurallarının bilinmesi ve kişisel olarak takip 

edilmesi gibi), personel algılarını ve eylemlerini güçlendiren etik bir iklime katkıda bulunacaktır ve 

böylece kurumsal kültür de desteklenmiş olacaktır (Brewer 2014, 182). 

Transformasyonel liderler, takipçileri kendilerinden beklenenin ötesine geçmeye ve geliştirmeye 

teşvik eden kişilerdir. Bu açıdan yöneticiler ile çalışanlar arasındaki etkileşime odaklanmış olan 

transaksiyonel liderlikten farklıdır. Transformasyonel liderlik, takipçinin zihnini ve amacını 

dönüştürerek, onları kendi çıkarlarından daha yüksek bir seviyeye getirerek transaksiyonel liderliği 

geliştirir (Khoo ve Burch 2008, 87). Bu görüş Patterson’ın (2003), hizmetkâr liderliğin, dönüşümcü 

liderlik teorisinin mantıksal bir uzantısı olduğuna dair söyleminden yola çıkılarak hizmetkar 

liderliğin de kapsadığı bir tanımlama olarak değerlendirilebilir. 

Liderlik ve hizmetkârlık kavramları bir arada aynı kişide nasıl olabilir sorusu konuyla ilgili bir 

paradoksu şekillendirmektedir. İlave olarak çıkar çatışmalarına ortam oluşturması da karanlık bir 

tarafının olması ihtimalini doğurmaktadır. Bir kişi hem hizmet ederken hem de nasıl liderlik 

yapabilir sorunsalına Greenleaf’ın açıklaması şöyledir: Liderlik ve hizmetkârlık iki farklı 

uçtur. Aralarında insan doğasının sonsuz çeşitliliğinin bir parçası olan gölgelendirmeler ve 

harmanlar bulunmaktadır(Greenleaf 1977, 34). Bu görüşü tersler nitelikte Coser (1967) modern 

toplumlardaki bireylerden farklı aşamalarda birden çok rol oynamaları beklendiğini, iki rolün eş 

zamanlı yürütülmesinin de çıkar veya rol çatışmasına dönüşeceğini belirtmektedir (Coser 1967, 

197).  

Lider ve takipçiler arasındaki ilişkiler her zaman suistimale açık bir konudur. Liderin demokratik 

yaklaşımı zaman zaman takipçiler tarafından suistimal edilirken örgütsel süreçleri de olumsuz 

etkilediği durumlar oluşabilmektedir. Bu tarz yaklaşımlarda zaman kayıpları artmakta ve bazen 

önemli ya da önemsiz tüm karar sistemi yavaş işlemektedir (Eren 2012, 463).  

Hizmetkâr liderlik tarzı her iki taraf açısından da ele alındığında iki taraflı istismar etme durumu 

söz konusu olabilmektedir. Özellikle hizmetkârlık ve liderlik kavramları ilişkiler açısından bir arada 

tezatlık oluşturmaktadır. Hizmetkâr liderlerin takipçileriyle olan yakın ilişkileri çoğu zaman lider-

takipçi veya üst-ast ilişkisini etkileyebilmektedir. Ast olan kişi veya takipçi, liderin hizmetkârlığını 

kendine mal ederek onu da zamanla kendi seviyesinde görmeye başlayabilir. Hangi tarz liderlik 

sergileniyorsa sergilensin hepsinin içerisinde karizmatik unsurların yer alması lidere güç katacaktır. 

Lider hizmetkâr eylemlerin arkasında kurumsal çıkarları sürdürürken, tam tersi bir durumda liderin 

hizmetkâr olması karizmasını da yitirmesine ortam sağlayabilmektedir.  
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Hizmetkâr liderliğin gerektirdiği, ilişkilerin kişiselleştirilmesi ve daha samimi bir çalışma ortamının 

oluşturulması durumu liderliğin değersizleşmesi veya liderlik karizmasının kaybolması gibi bir 

ortamı oluşturabilmektedir. Kimi durumda hizmetkâr liderlik davranışları karizmaya olumlu etki 

edebilmekte ve takipçilerinin gözünde lideri daha karizmatik bir yapıya konumlandırmaktadır. Buna 

karşılık liderin örgüt üyeleriyle yüksek düzeyde yakınlaşması, onları öne çıkartma ve onlara yol 

gösterme çabası, onun takipçiler nazarında zamanla değersizleşmesine de yol açabilmektedir. 

Onlarla sürekli bir arada geçirdiği zaman, kendisinin bir liderden çok bir arkadaşa veya bir ağabeye 

dönüştüğü izlenimi verebilmektedir. Buna kısaca liderliğin değersizleşmesi veya liderlik 

karizmasının ölmeye başlaması da denilebilir. 

Örgütler kaynaklarının kendilerine sadık olma motivasyonunu güvence altına almak için sahip 

oldukları enerjilerini aktif tutmak isterler (Coser 1967, 196). Bunu da liderlik mekanizmasını 

kullanarak harekete geçirirler ve bu amaçla gücü seçtikleri bir kişide toplarlar. Otoriteye sahip olan 

kişilerin her zaman bunu kötüye kullanma olasılığı bulunmaktadır (Beerel 2009, 119). Gücü elinde 

bulunduranlar eğer aynı güce sahip kişiler tarafından denetim altında tutulurlarsa liderlik gücünün 

kötüye kullanılması engellenebilmektedir (Greenleaf 1977, 76). 

İstismar kültüre, ırka ve dine bağlı olmadan her toplumda ve her gelişim düzeyinde yaşanmış 

olabilen bir kavramdır. Bireyin geçirmiş olduğu bebeklik, çocukluk ve ergenlik gibi dönemlerde 

ailesi, bakımından sorumlu olduğu kişiler, akrabaları, arkadaşları, akranları, öğretmenleri ve içinde 

bulunduğu toplumdaki diğer bireyler tarafından ne tür istismarlara maruz kaldıkları merak edilen bir 

konu olmuştur. Bu konuda tıp, hukuk, sosyoloji, psikoloji gibi çeşitli bilim dalında çok sayıda 

araştırmalar yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir (Ersanlı, Yılmaz ve Özcan 2013, 150). 

Literatürde takipçilerin istismar edilmesine yönelik çok sayıda bulgu yer alırken örgütselistismarın 

tipolojisine dair sınıflandırmaya rastlanamamıştır. Ancak kuramsal argümanların dışına çıkarak 

örgütlerde gerçekleşen lider-takipçi ilişkileri incelendiğinde, liderin istismarına dair iki farklı 

durumla karşılaşılmaktadır. Birincisi hizmetkârlık ruhuyla kesinlikle örtüşmeyen, doğrudan örgüt 

çıkarlarına ve kendi kişisel çıkarlarına yönlendirecek şekilde yapay bir hizmetkâr davranış 

sergilemektir. Böyle bir tarz maddi çıkarları ön plana aldığından dolayı “maddi istismar” olarak 

adlandırılabilmektedir. Aynı zamanda politik istismar olarak da adlandırılan bu durum takipçilerin 

çıkarlarına hareket ediyor görünümü altında bireysel ve kurumsal amaçların daha ön plana 

çıkartılmasıdır. İkincisi ise manevi çıkarın öncelikli tutulduğu hizmetkâr liderliğin altında görülen 

din istismarı, duygu sömürüsü, duygusal kışkırtma ve diğer tavırlarla etki altına alarak takipçileri 

daha mahcup hissettirme ve insanların iyi niyetlerini suistimal etme tarzını yürütmektir. Bu şekilde 

gerçekleşen suistimale ise manevi istismar denilebilmektedir. 

Olumsuz sonuçlara neden olan lider davranışlarından birisi de liderin narsist olmasıdır. Narsisizm 

çarpıtılmış bir benlik görüntüsüdür ve aşırı narsisizm, yüksek felaketle sonuçlanma olasılığı 

taşımaktadır (Clements ve Washbush 1999, 172).Narsistik liderler, kendi başarılarını ve 

yeteneklerini abartma eğiliminde olmaktadırlar. Bir başkasının başarısı veya yeteneklerinin 

tanınması, kendisine yönelik bir tehdittir ve takipçilerinden istedikleri özel hayranlıktan mahrum 

kalma riskini taşır. Narsist liderler başkalarını kendi hedeflerini ilerletmek için kullanma 

eğilimindedirler. Narsizm, hizmetkâr liderlik kavramına taban tabana zıt görünmesine rağmen 

sıklıkla kendine yer bulmaktadır (McIntosh ve Rima 2007, 116). 

Tüm bu ters davranışlar liderden kaynaklanmaz. Dönüşümcü liderlik teorisinin önerebileceğinin 

aksine, ilham veren ve güçlenen takipçiler, lider için kesin olarak olumsuz sonuçlar doğuran 

eylemlerde bulunabilmektedirler. Bu eylemlerin bir kısmı, kişisel fayda elde etmek için yapılan 

amaçlı girişimlerden kaynaklanmaktadır ve diğerleri, yalnızca lider-takipçi ilişkisi üzerinde 

olumsuz bir etkiye sahip olan kişisel özelliklerden kaynaklanmaktadır (Clements ve Washbush 

1999, 172). 
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Özünde hizmetkâr liderlik kavramı tek başına değerlendirildiğinde barındırdığı felsefe ve nitelikleri 

bakımından özel bir davranış şeklidir. Greenleaf (1972)  hizmetkârlık kavramını; dini kurumlar, 

üniversiteler ve şirketler şeklinde ayrı ayrı gruplandırarak ele almıştır (Greenleaf 1972, 9). 

Literatürde yoğun bir şekilde dini liderlere atfedilen bir tarz olarak gösterilmekte ve kişiler 

nazarında yüceltilmektedir. Ancak kurumların açgözlülüğü, insanların değişmesi, güç zehirlenmesi, 

suistimale açık olması, çevresel taleplerin farklılaşması ve sayılabilecek daha onlarca faktörden 

kaynaklı olarak karşılıklı istismar süreçleri başlamakta ve sürdürülmektedir. Özellikle değişen çevre 

sürekli olarak örgütleri ve onların liderlerini de etki altına almakta ve kişiler durumsallık 

çerçevesinde rol değiştirebilmekte veya değiştirmek zorunda kalmaktadırlar. Greanleaf bu durumun 

kısa süre içerisinde açığa çıkacağını ve uzun süreli bir hilekârlığın olamayacağını belirtmektedir 

(Keith 2016, 116).Hizmetkârlık felsefe olarak negatif unsurları barındırmadığı ve güvene dayalı bir 

ilişkiyi temel aldığı için olası tüm istismarların zamanla ortaya çıkacağı varsayımını da 

taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında esas sorun hizmetkâr liderlik tarzında veya onun icrasında 

değil, kısa süreli de olsa yaşanan olumsuzlukların, suistimallerin ve istismarların yaratacağı inanç 

ve değer kaybının liderde veya takipçilerde oluşturabileceği olumsuz izlenimlerin olabileceği 

gerçeğidir. Böyle bir olasılık güven temelini sarsacağından dolayı liderlik mekanizması ve 

kurumlarda olumsuz olarak etkilenecektir. 

Dierendock ve Nuijten’in (2011) Hizmetkâr liderlik boyutlarına göre karşılıklı istismar durumları 

incelendiğinde Tablo 2’de görülen istismar potansiyellerinin ortaya çıkma olasılığı bulunmaktadır.  

Tablo 2 Boyutlar Özelinde Lider ve Takipçiler Açısından İstismar Potansiyelleri 

Hizmetkar Liderliğin 

Boyutları 

Liderin 

Ġstismar 

Potansiyeli 

Takipçilerin 

Ġstismar 

Potansiyeli 

Güçlendirme Var Var 

Geride Durma Var Var 

Hesap Verebilirlik Yok Yok 

Affetme Yok Var 

Cesaret Yok Yok 

Otantiklik Yok Var 

Tevazu Yok Var 

Sorumlu Yöneticilik Var Var 

 

Tablo 2’de belirtilen istismar potansiyelleri boyutlar özelinde ele alındığında neden istismar 

potansiyeli olduğu veya neden istismar potansiyeli olmadığına dair görüşler aşağıda yer almaktadır: 

Güçlendirme: Hizmetkâr lider takipçilerinin gelişimini destekler ve onları güçlendirmeyi ilke 

edinir. Burada güçlenen takipçilerin, gücü elde ettikten sonra lideri izlemeyi bırakması ve kendi 

kişisel çıkarları doğrultusunda farklı tercihler yapması olasıdır. Bu durumda takipçi liderin ona 

gösterdiği yaklaşımı istismar ediyor denilebilir. Benzer şekilde liderin takipçi özelinde onu 

güçlendirmeye çalışması, özünde zayıf ama maliyeti düşük olan kişiyi güçlendirerek, düşük 

maliyetli ama güçlü bir çalışan olarak örgütsel çıkarlar için yönlendirmesi durumu da 

oluşabilmektedir. 

Geride Durma: Liderin başarı durumunda kendisini değil takipçilerini ön plana çıkartma çabası 

olarak bilinen geride durma davranışı, liderin geride durmasıyla fazla öne çıkan takipçinin kişisel 

çıkarlarıyla birlikte büyümesine neden olabilir. Böylece takipçiler mevcut lideri kullanarak farklı bir 

konuma yükselmeyi başarırlar. Bazen bu kişiler lider için tehdit oluşturmaya dahi 
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başlayabilmektedirler. Liderin geride durması olası sorunların ön planda duran takipçinin 

yüklenmesi gibi bir durumu da doğurabilir. Bu bağlamda liderler kendilerini kasıtlı olarak geri 

çekerek sağlam bir konumda durmak isteyerek durumu suistimal edebilirler. 

Hesap Verebilirlik: İnsanları eylemleri için hesap verebilir kılmak her iki taraf açısından da 

istisnai durumlar oluşmadıkça istismar potansiyeli taşımamaktadır. 

Affetme: Affetme boyutunun lider açısından istismara açık bir durumu bulunmamakla birlikte 

takipçiler açısından kolaylıkla istismar edilebilecek bir boyuttur. Liderin affedici davranışlar 

sergilemesi en fazla suistimale açık olan boyuttur. Nihayetinde hata yapılsa dahi affedileceğini 

bilmek insanları rahatlatacaktır ve kendilerini yanlış yapmamak adına çok fazla zorlamayacaklardır. 

Çünkü her şekilde affedici bir mekanizma onların çıkarına konumlanmış şekilde başlarında 

bulunmaktadır.  

Cesaret: Risk almak ve eski sorunlara yeni yaklaşımlar getirerek çözüm üretmek olarak tanımlanan 

cesaret boyutunun gerek lider gerekse de takipçiler açısından istismar edilebilecek bir tarafı 

bulunmamaktadır. 

Otantiklik: Otantiklik günümüz işletmelerinde yaşanana liderlik sorunlarının ortadan kalkması için 

gerekli önemli bir davranıştır. Liderin özgün, dürüst ve güvenilir olması olarak kısaca 

tanımlanabilen davranış biçimi lider tarafından değil ancak takipçi tarafından istismar edilme 

potansiyeli taşımaktadır. Lider dürüstken takipçi onun dürüstlüğünden yararlanarak istismari 

durumlar meydana gelebilir. 

Tevazu: Kendi başarı ve yeteneklerini doğru bir perspektife koyabilmektir. Ancak bazen fazla 

tevazu liderin değersizleşmesi ve karizmasını tehdit eden bir durum oluşturabilir. Bu açıdan yeri 

geldiğinde liderlerin tevazuyu bir kenara bırakmaları gerekebilmektedir. Aksi halde liderin 

sıradanlaşması şeklinde bir sonuçla karşılaşılabilir. 

Sorumlu Yöneticilik: Ortak çıkarlar doğrultusunda harekete geçirebilmek tanımlaması çıkar odaklı 

bir boyut olduğu için her iki taraf açısından da istismar potansiyeli taşımaktadır. 

Burada önemli olan lider veya takipçi istismarına yönelik uygun ölçeklerle birlikte saha 

çalışmalarının yapılarak Tablo 2’nin genellenebilir bir yapıya taşınması gereğidir. Bu çalışma 

kapsamında konuya odaklı bir örnek olay incelemesi yapılmıştır. 

3. ÖRNEK OLAY ĠNCELEMESĠ 

Hizmetkâr liderliğin iki yönlü istismarına yönelik olarak özel bir çalışma yapılmıştır. Araştırma, 

İstanbul’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede gerçekleştirilmiştir ve araştırmanın 

kapsamını özel bir örnek olay oluşturmaktadır. Örnek olay olarak ele alınan firma 

İstanbul/Türkiye’de inşaat sektöründe faaliyet gösteren, sektöründe tanınan, bilinen ve güvenilen 

firmalar arasında yer alan bir işletmedir. 30 yıllık geçmişi bulunmaktadır. Bu süreçte yüzlerce 

başarılı proje tamamlamış ve yüzlerce insana istihdam sağlayarak katma değer oluşturmuştur. 

Sektörel anlamda pazar talebi süreklilik arz etmekte ve firmanın işleri olumlu bir seyir 

göstermektedir. Buna paralel olarak insan kaynağı da sürekli artmıştır. Şirket yapısal olarak bir aile 

işletmesidir. Firma ortakları aile üyeleridir ancak firma çalışanları ve üst düzey yöneticileri ağırlıklı 

olarak aile dışındaki profesyonellerden oluşmaktadır. 

Çalışmada yarı yapılandırılmış mülakat tekniği tercih edilmiş ve firmada çalışan 24 kişiyle 

görüşülmüştür. Elde edilen veriler, içerik analizi yardımıyla değerlendirilmiştir. Araştırma kısa bir 
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süre içerisinde ve tek bir işletmede gerçekleştirildiği için çalışma sonuçları bu şirkete aittir ve 

genellenmesi doğru değildir. 

İçerik analizinin yapıldığı şirket bünyesinde çalışanların demografik özellikleri Tablo 3’te 

görülmektedir: 

Tablo 3 Demografik Veriler 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER FREKANS YÜZDE 

YAŞ 

18-25 3 12,5% 

26-30 7 29,2% 

31-35 7 29,2% 

36-40 3 12,5% 

41-45 3 12,5% 

46 ve Üzeri 1 4,2% 

CİNSİYET 
Kadın 5 20,8% 

Erkek 19 79,2% 

KADEME 

Üst Düzey Yönetici 6 25,0% 

Orta Düzey Yönetici 6 25,0% 

Alt Düzey Yönetici 6 25,0% 

Ast Memur 6 25,0% 

 

Katılımcılara hizmetkâr liderliğin boyutları sunularak, hangi liderlik davranışını daha fazla tercih 

ettikleri sorulmuştur. Verilen cevapların dağılımı Tablo 4’te yer almaktadır: 

Tablo 4 Tercih Edilen Lider Davranışları 

TERCĠH EDĠLEN LĠDER DAVRANIġLARI 

LĠDER DAVRANIġLARI FREKANS YÜZDE 

Güçlendirme 8 33% 

Geride durma 2 8% 

Hesap verebilirlik 1 4% 

Affetme 1 4% 

Cesaret 1 4% 

Otantiklik 4 17% 

Tevazu 6 25% 

Sorumlu yöneticilik 1 4% 

 

Veriler değerlendirildiğinde katılımcıların en fazla tercih ettikleri lider davranışının %33 oranla 

güçlendirme olduğu, bu davranışı takip eden diğer yüksek oranın da tevazu olduğu görülmektedir. 

Oranlar incelendiğinde, çalışanların kendi gelişimlerinin ön planda tutulmasına yönelik istekli 

oldukları ve liderlerinin tevazu göstermesini tercih ettikleri anlaşılmaktadır. 

Katılımcılara işletmelerinde öne çıkan lider davranışlarının ne olduğu sorulduğunda verilen 

yanıtların yüzdesel dağılımı Tablo 5’te görülmektedir: 
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Tablo 5 İşletmede Öne Çıkan Lider Davranışları 

ĠġLETMEDE ÖNE ÇIKAN LĠDER DAVRANIġLARI 

LĠDER DAVRANIġLARI FREKANS YÜZDE 

Güçlendirme 3 13% 

Geride durma 2 8% 

Hesap verebilirlik 3 13% 

Affetme 3 13% 

Cesaret 3 13% 

Otantiklik 3 13% 

Tevazu 4 17% 

Sorumlu yöneticilik 3 13% 

 

Verilere göre tevazu ön planda görülmesine rağmen hemen hemen diğer lider davranışlarında 

dengeli bir dağılım görülmektedir. Bu enformasyon hizmetkâr liderliğin tüm boyutlarıyla işletme 

içerisinde yer aldığına ışık tutar niteliktedir. 

Araştırma katılımcılarına hangi liderlik davranışının takipçiler tarafından istismara açık olduğu 

sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya verilen yanıtların dağılımı Tablo 6’da görülmektedir: 

 

Tablo 6 Takipçi İstismarına Açık Lider Davranışları 

TAKĠPÇĠ ĠSTĠSMARINA AÇIK LĠDER 

DAVRANIġLARI 

LĠDER DAVRANIġLARI FREKANS YÜZDE 

Güçlendirme 5 21% 

Geride durma 4 17% 

Hesap verebilirlik 1 4% 

Affetme 6 25% 

Cesaret 1 4% 

Otantiklik 3 13% 

Tevazu 2 8% 

Sorumlu yöneticilik 2 8% 

 

Tablo 6 verilerine göre takipçilere yönelik affetme davranışının en yüksek oranı aldığı ve affetme 

davranışını sırasıyla güçlendirme ve geride durma davranışlarının takip ettiği görülmektedir.  

Son olarak katılımcılara işletmedeki faaliyetleri esnasında kurum veya lider tarafından istismar 

edilip edilmediklerine dair düşünceleri sorulmuştur. Verilen yanıtların dağılımı Tablo 7’de 

görülmektedir: 
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Tablo 7 Takipçilerin İstismar Edildiği Düşüncesi 

TAKĠPÇĠLERĠN ĠSTĠSMAR EDĠLDĠĞĠ DÜġÜNCESĠ 

 
FREKANS YÜZDE 

Her zaman istismar ediliyorum 2 8% 

Genelde istismar ediliyorum 3 13% 

Bu konuda kararsızım 6 25% 

Nadiren  istismar ediliyorum 5 21% 

Hiçbir zaman istismar edilmiyorum 8 33% 

 

Veriler neticesinde takipçilerin %33’ünün istismar edilmedikleri, %25’inin de bu konuda kararsız 

kaldığı görülmektedir. İşletme içerisindeki bazı çalışanların kendilerine yönelik istismar varlığından 

yana puanlama yaptıkları da dikkate değer önemli bir bulgu olarak işletme yöneticilerince 

irdelenmesi gerekmektedir. Ayrıca, hizmetkâr liderliğin tüm boyutlarının görüldüğü işletmede, 

kişilerin istismar edildiklerini düşünmeleri, hizmetkâr liderliğin istismar edici bir tarafı olduğunu da 

göstermektedir. 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Hizmetkâr liderlik iki taraflı istismara açıktır. Lider sahte bir görüntüyle takipçilere hizmetkâr 

izlenimi verebilir. Bunun arka planında beklentileri farklıdır ve onları suistimal ederek 

beklentilerine ulaşabilir. Benzer şekilde takipçiler onun hizmetkâr yaklaşımlarını kullanarak onu bir 

hizmetçiye dönüştürebilirler. Ayırt etmek kolay olmadığı gibi liderin suistimali çok daha hızlı açığa 

çıkabilmektedir. Özellikle otantiklikten verilen taviz belli olduğunda yani liderin söyledikleriyle 

eylemleri tutarsızlaşmaya başladıkça durum kendini gösterme potansiyeli taşımaktadır. 

Eğer lider ve takipçi arasında ilahi bir etkileşim yoksa ilişkilerin sıradanlaşması gibi bir durum da 

liderin karizmasını tehdit etmektedir. Bu durum liderin etkinliğini de ortadan kaldırmaya yönelik 

olumsuz etki yapabilmektedir. 

Hizmetkar liderlik literatürde oldukça sofistike bir tarz olarak görülmekle birlikte olumsuz 

taraflarına yönelik dikkate değer bir çalışma bulmak oldukça zordur. Konuyu örnek olaylarla 

destekleyecek araştırmalar ve doğrudan ölçümüne yönelik saha çalışmalarının yapılması ileri 

araştırma noktasında önerilmektedir. Konu derinlemesine irdelenmediği ve zayıf yönleri ortaya 

koyulmadığı sürece işletmeler karşılıklı suistimalden ötürü önemli kaynaklarını yitireceklerdir. 

Bu çalışma kapsamında, iki taraflı istismarı irdeleyerek hangi boyutta hangi tarafın istismar 

potansiyeli taşıdığı ortaya koyulmakla beraber çalışmanın saha araştırmalarıyla uyumlu olup 

olmadığını gözlemlemek gerekmektedir. Sadece bir işletmeye yönelik yapılan içerik analizi,teorik 

yaklaşımla paralel sonuçlar vermiştir. Özellikle liderin affetme, güçlendirme ve geride durma 

davranışlarının potansiyel istismar durumu oluşturacağı bizzat mülakata katılan kişiler tarafından da 

vurgulanmıştır.  

İleri araştırmalar için özellikle ilgili boyutların ölçeği kullanılarak farklı örneklemler üzerinde test 

edilmesi önerilmektedir. İşletme dünyası, gerek saha çalışmaları gerekse örnek olay analizleriyle 

ilgili boyutları irdeleyebileceğimiz sınırsız ortamlar sunmaktadırlar. 
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