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Abstract 

In this study, existence, characteristics, dimensions and use of authentic 
leadership in educational applications which is one of the new types of 
leaderships is examined. For the leader to be authentic, he has to constitute a 
stable self in the organisation, determine his role in the organisation actively 
and he must determine compatible goals necessary for both his professional 
and individual development. Leader must be unbiased about the evaluation 
of environment and followers. He must exhibit leadership behaviours 
suitable to his role in the organisation, his values and expectations about him 
in the future. Authentic leadership is stated with such terms as the level of 
knowing himself, information accessing without bias, organising himself, 
emotional intelligence, positive psychological wealth, self-confidence, 
changes in the perspectives, superior skills, openness in relations, balanced 
information computing, having high moral values and positive psychological 
wealth. 
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Özet 

Bu çalışmada yeni bir liderlik biçemi olarak otantik liderlik incelenmiş 
otantik liderliğin ortaya çıkışı, özellikleri, boyutları ve eğitim 
uygulamalarındaki yeri yerli ve yabancı kaynaklar ışığında incelenmiştir. 
Liderin örgüt içinde otantik olabilmesi için sabit bir öz benlik duygusu 
oluşturması, örgüt içindeki rolünü aktif olarak belirlemesi, mesleki gelişim 
ve bireysel olarak kendi gelişimi için uyumlu hedefler belirlemesi gerekir. 
Liderin çevreyi ve izleyenleri değerlendirmede ön yargısız olması, örgüt 
içindeki rolüyle, kendi değerleri ve gelecekte kendisiyle ilgili beklentileriyle 
uyumlu bir liderlik davranışı sergilemesi gerekir. Otantik liderlik, kendini 
tanıma düzeyi, ön yargısız bilgi işleme, kendini düzenleme, duygusal zeka, 
olumlu psikolojik sermaye, kendine güven, bakış açısında değişim, üstün 
benlik, ilişkisel şeffaflık, dengeli bilgi işleme, yüksek ahlaki değerlere sahip 
olma, olumlu psikolojik sermaye gibi kavramlarla ifade edilmektedir. 
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1. Otantik Liderliğin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 

Liderlik meselesi birçok bakış açısıyla çokça araştırılmış bir konudur, ancak bu 
çalışmaların çok azı etik bakış açısıyla yapılmıştır. Yöneticilerin etik olmayan 
davranışları, dedikodular ve skandallar nedeniyle etik liderlik yönünde 
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araştırmalarda artış gözlenmektedir. Otantik liderlikte yöneticilerin bu etik 
yönlerinin daha fazla öne çıkarılmasıyla ilgilenmektedir. Otantik liderlikte daha 
fazla birlik olma, yüksek düzeyde hedefe ulaşma isteği ve kendi değerlerine bağlılık 
vardır. Bütün çalışanların ihtiyaçlarını karşılayan dayanıklı örgütler oluştururlar. 
Bu nedenle otantik liderler çalışanlarda iş doyumu, örgütsel bağlılık, görevde 
kalma isteği ve iş yükümlülüğü gibi çok sayıda olumlu çıktıya dönüştürülebilen 
daha fazla güven duygusu oluştururlar  (Hassan ve Ahmed, 2011:1). Bu bölümde 
örgütsel ve bireysel amaçları gerçekleştirmede olumlu psikolojik yetenekleri ve 
daha fazla öz farkına varma ve kendi kendini düzenleme becerisine sahip otantik 
liderliğin (Luthans & Avolio, 2003) gelişimi üzerinde durulacaktır. 

Otantik liderliğin kökleri eski Yunan bilim ve felsefesine uzanmaktadır. Otantiklikle 
ilgili modern dönem çalışmaları ise 1980’lerden sonra olmuştur. Otantik liderliğin 
çıkış noktası ise Avolio’nun “dönüşümcü, bütüncül liderlik, olumlu örgütsel 
davranış, liderliğe olumlu yaklaşımlar” konulu çalışmalarına uzanmaktadır 
(Hassan ve Ahmed, 2009). Yapılan literatür taramasında otantik liderlik ile ilgili 
yazılmış bütün tezlerin ve diğer çalışmaların (Zhu, 2006; Wood, 2007; Cameron, 
2007; Nichols, 2008; Tuttle, 2009; Sell, 2009; Schabram, 2009; Tarah, 2009; 
Sinclair, 2010; Beyer, 2010; Cottrill, 2011;  Puls, 2011; Kiersch, 2012; Wherry, 
2012 ...) genellikle Luthan ve Avolio’nun 2003’te “Otantik liderliğin gelişimi”,  
(Authentic leadership development) adlı yayınlarına ve yine  Avolio vd. (Avolio, 
Gardner, W.L., Walumbwa, F.O., Luthans, F., and May, D.R.)  2004 yılında 
yayınlanan, “Maskeyi açmak: otantik liderin izleyenlerin tutum ve davranışlarını 
etkileme sürecine bir bakış” (Unlocking the mask: A look at the process by which 
authentic leaders impact follower attitudes and behaviors) ve yine aynı yazarların 
2005 yılında yayınlanan “Otantik liderlik teori ve uygulaması: Kökleri, etkisi ve 
gelişimi” (Authentic leadership theory and practice: Origins, effects and 
development) adlı kitap ve yayınlarına atıfta bulundukları görülmektedir. Sexton’a 
(2007: 3) göre ise otantik liderlik kavramının içeriğini oluşturanlar George (2003); 
Luthans ve Avolio (2003); Pearce (2003); Avolio vd. (2004);  Avolio ve Gardner 
(2005)’dır.  

Otantik liderlik yeni ün kazanmaya başlamış ve yeni duyulan bir kavramdır. 
Otantik liderlik olumlu liderlik biçemlerinden olup geleneksel liderlik biçemlerinin 
ötesinde izleyenleri ahlaki ve etik davranışıyla etkileme yoluna gider (Tuttle, 2009; 
Houchin, 2011). Otantik liderliğin ölçüsü samimi olabilme yeteneğiyle ölçülür 
(Houchin, 2011: ii). Birçok araştırmacı için otantik liderlik henüz kendisini 
kanıtlamamış, daha fazla araştırılmaya ihtiyaç duyulan bir alan olarak 
görülmektedir (Tuttle, 2009; Wood, 2007). 

2. Otantik Liderlik ile İlgili Önemli Çalışmalar 

Otantiklik kavramının liderliğe uyarlanması ilk olarak sosyoloji ve eğitim 
alanlarında olmuştur. İlk çalışmaları yapan Seaman otantiklikten çok liderin 
otantik olmaması üzerine yoğunlaşmıştır. Seaman “Otantik Olmama Ölçeği”ni 
geliştirmiştir, ancak geliştirdiği bu ölçeğin yapı geçerliliği şüphelidir. Henderson ve 
Hoy bu yapıyı eğitimsel liderlik alanında tekrar gözden geçirmiş ve yeni maddeler 
ekleyerek Seaman’in yaptığı ölçeği geliştirmişlerdir. Onlara göre otantik olmamak, 
liderin kalıplardan ve liderlik rolüne özgü taleplerden açık bir şekilde şikâyetçi 
olmasıdır (Avolio ve Gardner, 2005: 321-322). Harten otantikliğin olumlu 
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psikolojiden doğduğunu ve kişinin kendi deneyimlerine sahip olması, duyguları, 
ihtiyaçları, istekleri, tercihleri, inançları ve kendi kendini tanıması ve kendisiyle 
uyum içinde davranması olarak tanımlanmıştır. Otantiklik, kişinin kendisi ve 
değerleriyle uyum içinde olmasıdır (Zhu, 2006: 12). 

Walumbwa vd. (Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing & Peterson, 2008: 94) 
otantik liderliği psikolojik kapasite ve olumlu etik iklim üzerine inşa edilmiş, öz 
farkında olmayı güçlendiren, içselleşmiş bir ahlaki bakış açısına sahip, bilgiyi 
işleme süreçleri dengeli, izleyenlerle olan ilişkilerde şeffaf ve olumlu kişisel 
gelişimi destekleyen bir liderlik olarak tanımlamışlar ve  otantik liderlik ölçeğini 
geliştirmişler, geçerlilik ve güvenirlilik çalışmalarını yapmışlardır.  

Başka bir ölçek geliştiren araştırmacı Tuttle (2009), pilot uygulama sonuçları 
doğrultusunda 20 maddelik otantik liderlik ölçeğini geliştirdiğini ve bu ölçeğin iki 
boyuttan oluştuğunu ifade etmiştir. Bu boyutlar düzenleyici otantiklik (13 madde, 
alfa=.93) ve ilişkisel otantikliktir (7 madde, alfa=.93). Katılımcılara bu davranışları 
gösterme sıklıklarını 5 seçenekli Likert ölçeğindeki hiç anlamından (0)’dan sık sık 
anlamına gelen (4) seçeneği arasında derecelendirmeleri istenmiştir.  

Otantik liderlik ile ilgili Türkiye’de çok az sayıda çalışma yapılmıştır. Bu 
çalışmalardan ilki Kesken ve Ayyıldız (2008)  tarafından yapılan, “Liderlikte yeni 
perspektifler: Pozitif ve otantik liderlik” adlı çalışmalarıdır. Çalışmada işletmelerde 
neden yeni liderlik biçemlerine ihtiyaç duyulduğu araştırılmış ve yeni bir bakış 
açısı olarak pozitif ve otantik liderlikler tanıtılarak literatüre katkıda bulunmak 
amaçlamıştır.  

Diğer bir çalışma ise Ünnü’ye (2009) aittir olup iktisat ve İşletme alanlarında 
yapılmıştır. Ünnü,  (2009) Politik Pazarlamada Pazar Yönlülük ve Otantik Liderliğin 
Önemi adlı tarama yöntemiyle yapılan çalışmasında politik pazarlamada pazarlama 
yaklaşımının uygulaması olan pazar yönlülük ve liderliğin önemini tartışmış ve 
etik liderliği kapsayan otantik liderlik kavramına ve kavramın politik pazarlama 
açısından uygulamalarından bahsetmiştir. 

İşletme alanında yapılan bir başka çalışmayı da Memiş vd. (2009) yapmıştır.   
Türkiye’de Otantik Liderlik Üzerine Bir Keşif Çalışması adlı bildiri 17. Ulusal Yönetim 
ve Organizasyon Kongresi’nde sunulmuştur. İşletme alanından olan araştırmacılar 
Türkiye’de henüz yeni olan otantik liderlik kavramının Türkiye’deki toplumsal 
değerler ve beklentilere uygun özelliklerini ortaya koymaya çalışmışlardır.  
Yaptıkları çalışmada, kişisel farkındalık, ilişkilerde şeffaflık, karar almada denge ve 
içselleştirilmiş ahlâkî bakış açısı olmak üzere otantik liderliğin dört önemli 
boyutunu kişi odaklı ve bütünleştirici bakış açısı olmak üzere iki farklı bakış 
açısıyla vermişlerdir. Yapmış oldukları çalışmada, yabancı literatürde yer alan 
otantik liderlik boyutlarının Türkiye’de de ortaya çıktığı yönünde olmuştur (Tablo 
1’de çalışmayla ilgili özet bilgi yer almaktadır). 

Otantik liderlik ile ilgili olarak Türkiye’de yapılmış iki yüksek lisans tezi çalışması 
bulunmaktadır. Bu çalışmalardan birisi Gündoğdu’nun (2010) “Otantik liderlik 
davranışının çalışanların işe ilişkin duygusal iyilik algıları üzerindeki katkısı ve 
yöneticiye güvenin bu ilişki üzerindeki şartlı değişken rolü” başlığıyla, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsün İşletme Bölümünde yapılmıştır. 
Araştırmada, otantik liderliğin göreve ilişkin duygusal iyilik algısı (job related 
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affective well-being) üzerindeki katkısı araştırılmıştır. Ayrıca bu ilişki üzerinde 
yöneticiye güvenin şartlı etkisi incelenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, otantik 
liderlik davranışının çalışanların göreve ilişkin duygusal iyilik algıları üzerinde 
pozitif katkısı olduğu görülmüştür. Ayrıca yöneticiye güvenin otantik liderlik ve 
çalışanların göreve ilişkin duygusal iyilik algısı arasındaki ilişki üzerinde şartlı 
değişken rolü oynamadığı da çalışmanın diğer bir bulgusudur. 

Otantik liderlikle ilgili diğer çalışma ise Yaşbay (2011) tarafından “Otantik liderlik 
ve örgütsel bağlılık ilişkisi”  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İşletme Anabilim Dalında, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında yapılmıştır. 
Çalışmanın amacı, otantik liderlik algısının akademisyenlerin örgütsel bağlılığına 
olan etkilerini ortaya koymak ve örgütsel bağlılık ve otantik liderlik arasındaki 
ilişkilerin ortaya çıkarılmasıdır.   

Otantik liderliğe ilişkin Türkiye’de yapılan diğer bir çalışmayı ise Örgüt’ün (2012) 
“Yöneticilerin Otantik Liderlik Düzeylerinin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi ve Bir 
Araştırma” adını taşımaktadır. Çalışmada otantik liderlik, pozitif psikolojik 
sermayeyi güçlendirme potansiyeli taşıyan, temelde açıklık, doğruluk esasına 
dayalı, geleneksel rol ve statü ayrıcalıklarına dayanmaksızın kendisini olduğu gibi 
ifade edebilme yeteneği  biçiminde tanımlanmıştır. Otantik liderlik davranışının, 
negatif yaklaşımı temsil eden sinizm ile mücadelede olumlu bir etkiye sahip 
olabileceği varsayan araştırma işletme alanında yapılmıştır. 

Otantik liderlik ile ilgili belki de en yeni çalışma, Walumbwa vd. (2008)’nin 
geliştirdiği ölçeğin Türkçeye uyarlanması, güvenirlik ve geçerlik çalışmasının 
yapılması şeklinde olmuştur. Tabak vd. (Tabak, Polak, Çoşar, Türköz, 2012) ölçeği 
Türkçeye uyarlamışlar, güvenirlik ve geçerlik çalışmasını yapılmışlardır.  Otantik 
Liderlik Ölçeği’nin Türkçe tercümesindeki güvenirlik ve geçerliklerinin kabul 
edilebilir değerlerde olduğunu bulmuşlardır. Doğrulayıcı faktör analizinden elde 
edilen uygun uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir aralıklarda olması nedeniyle 
ölçeğin yapısal geçerliğinin doğrulandığını ve orijinal ölçekle uyum göstererek 
yapıyı ölçtüğü sonucuna varmışlardır. Uyarlanan ölçeğin orijinal ölçekle boyut 
yapılarının kabul edilebilir seviyelerde uyum gösterdiği ve faktör yüklerinin her iki 
ölçekte de birbirlerine yakın değerler aldığı sonucuna varmışlardır.  

3. Otantiklik ve Otantik Liderlik Kavramları 

Otantik liderliği anlamak otantik davranışı bilmek gerekir. Burada otantik 
davranışı tanımlamakta fayda var. Otantik davranış liderin ifade edilen inanç ve 
vaatler doğrultusunda hareket etmesi olarak ifade edilmektedir. Buradaki düşünce 
otantik liderlerin güç, kabul edilme veya maddî kazanç gibi dış güdüleyicilerden 
ziyade kendi iç ahlâk anlayışlarınca yönlendirilmeleridir. Davranışların dışsal 
ödüllerden ziyade iç değerlerle yönetildiği unutulmamalıdır. Bu tartışmalı olsa da 
otantik liderlerin en önemli boyutlarından biridir. Bazı araştırmacılar Gardner, 
Avolio, and Walumbwa, 2005) öz farkındalığı ve kendini düzenlemeyi otantik 
liderliğin merkezi olarak alan bir model önerisinde bulunmuşlardır. Liderin 
geçmişinin, otantik liderliğe hizmet eden olayların başlatılmasının, ahlâk, şefkat ve 
güce dayalı örgüt ikliminin liderin izleyenler üzerindeki etkisini yumuşatacağını 
ileri sürmüşlerdir. Bunlara ek olarak, olumlu modelleme ile otantik liderin 
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izleyenlerde güven, işte kalma, iş yerinin refahı ve gerçekliğini, sürdürülebilir 
performansını geliştirebileceklerini ileri sürmüşlerdir (Tuttle, 2009). 

Otantik liderlik, pozitif psikolojik sermayeyi güçlendirme potansiyeli taşıyan, 
temelde açıklık, doğruluk esasına dayalı, geleneksel rol ve statü ayrıcalıklarına 
dayanmaksızın kendisini olduğu gibi ifade edebilmedir (Çağ, 2012; Kiersch, 2012). 
Otantik liderliğin, dönüşümcü, karizmatik, etik, hizmetkar, ruhsal liderlik gibi 
olumlu liderlik türleriyle birçok benzer yönü vardır (Avolio ve Gardner, 2005). 

Otantiklik felsefi olarak “bir ahlaki erdem, kişinin sivil ve dini değerlere karşı ahlaki 
sorumluluğu; “etik bir seçim” olarak, öz, ideal zihin ve ruh ile gerçek arasındaki bir 
fark, yada kişinin alternatifleri seçme ve hedef düzenlemede özel ilgilerini ve 
toplusal sorumluluğunu dengeleme isteğinin ve yeteneğinin tanınması;  psikolojik 
bir terim olarak, özellik veya durum olarak otantiklik; kişinin kendi inançlarını 
ifade etmesi kendi kararlarının sorumluluğunu kabulüdür. Bir kimlik olarak 
otantiklik ise, kişinin deneyimlerini sahiplenmesi ve gizli düşüncelerine ve 
duygularına göre hareket etmesidir (Novicevic vd., 2006: 66). 

Örgütlerde liderliğin uzun dönemde etkili ve başarılı olabilmesi için otantik olması 
gerekir. Filozoflar, dini liderler ve düşünürler, liderlerin otantik ve etik olmalarının 
önemini vurgulamışlardır. liderlerin günlük konuşma, eylem, karar ve 
davranışlarında kendilerini izleyenlerin model alması için yüksek düzeyde ahlaki 
ve etik davranış göstermeleri gerekir (Hassan ve Ahmed, 2011).  

Otantik liderler, nasıl düşündüğünün ve davrandığının farkında olan ve 
izleyenlerce kendinin ve diğerlerinin değer/ahlaki bakış açısının, bilgi ve 
güçlerinin farkında olan, bulundukları ortamın farkında, kendine güvenen, umut 
dolu, iyimser, kendini çabuk toparlayabilen, sorunların üstesinden gelebilen ve 
yüksek ahlaki kişiliğe sahip kişiler olarak algılanırlar (Luthans ve Avolio, 2003; 
Ilies, vd., 2005; Gardner vd., 2005: Avolio vd. 2004: 4; Avolio ve Gardner, 2005: 
321) . Otantik liderlik şeffaflık, fedakârlık ve davranış tutarlılığı gibi davranışları 
kapsayan bir liderlik biçemi olarak gelişmiştir. Liderliğin ahlaki ve etik boyutuna 
ilişkin yapılan tüm çalışmalar, dönüşümcü, ruhsal ve otantik liderlik gibi liderlik 
biçemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Gardner, vd., 2005; Eagly, 2005).   

Otantik liderlik kendi kendine doğru olmak (to thine own self be true) kavramına 
dayanmaktadır. Otantiklik, kişinin kendi güçlü ve zayıf yönlerini, değerlerini 
bilmesi ve bu bilgiyi kendi davranışlarını yönlendirmede kullanmasıdır. Otantik 
bireyler dış standartlara ve kabul etmediklere politikalara göre yaşamazlar. Ancak 
otantiklik kişinin sadece kendi kişisel değerleriyle hareket edeceği bir şey olarak 
da algılanmamalıdır. Bunun tersine otantiklik, liderin kendisi ve diğerleriyle olan 
ilişkilerini karşılıklı destekleyici olarak görür. Bu yüzden otantik liderler karar 
verirken davranışın farklı açılardan sonuçlarını ölçüp tartarlar, yerleşik değerler 
ve kendi iç değerleriyle uyumlu dış değer yargılarını da göz önünde bulundurarak 
karar verirler. Öyleyse otantik liderliği, otantikliğin liderliğe uyarlanmış şekli 
olarak tanımlamak mümkündür. Otantik liderlik kavramının bileşenlerini kendini 
tanıma, ilişkilerde şeffaflık, karar almada dengeli yaklaşım ve içselleştirilmiş ahlak 
anlayışı oluşturmaktadır (Avolio ve Gardner, 2005: 319). 
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4. Otantik Liderliği Oluşturan Nitelikler 

 Otantik liderliği diğerler liderlik biçemlerinden ayıran temel özellikler farklı 
çalışmalarda bir bütün olarak veya kısmen verilmiştir. Otantik liderliği oluşturan 
temel özellikler, otantik liderliğin temel önermeleri, otantik liderlik için 
oluşturulan boyutlar bu bölümde verilmiştir. 

Memiş vd. (2009) 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde sunulan 
“Türkiye’de Otantik Liderlik Üzerine Bir Keşif Çalışması” adlı bildirilerinde, yabancı 
literatürde yer alan otantik liderlik boyutlarının Türkiye’de de ortaya çıktığı 
sonucuna varmışlar ve çalışmalarını aşağıdaki tabloda özetlemişlerdir. Bu tabloda 
yer alan Kişisel Farkındalık, İlişkilerde Şeffaflık, Karar Almada Denge ve 
İçselleştirilmiş Ahlak Anlayışı otantik liderliğin temel boyutları olarak birçok 
çalışmada yer almaktadır. Otantik liderliği diğer liderlik türlerinden ayıran ve yeni 
bir liderlik biçemi olarak ortaya çıkmasının bu farklı boyutlardan kaynaklandığı 
düşünülebilir.  

Tablo 1. Keşif Çalışmasının Sonuçları  
KİŞİSEL FARKINDALIK İLİŞKİLERDE ŞEFFAFLIK 
Kişi Odaklı Bakış Açısı Kişi Odaklı Bakış Açısı 

Olumlu ve olumsuz yönlerinin farkında olma Açık ve dürüst iletişim kurabilme 
Hatalarını ve zayıflıklarını açığa çıkartmaktan 

çekinmeme 
Dürüst geri bildirim verme 

Kendini geliştirme  Hatasını kabul etme  
Kendine yönelik eleştiri yapabilme Duygularında samimi ve içten olabilme 

Bütünleştirici Bakış Açısı Bütünleştirici Bakış Açısı 
Toplumsal çıkarı öne koyma Astlarını kırmadan doğru geribildirimde bulunma 

Astlarının değerlerinin farkında olma İlişkilerde adaleti ve dürüstlüğü gözetme 
Astlarının güçlü ve zayıf yönlerini fark etme Çift taraflı iletişim kurma 

Kırıcı olmadan astlarında farkındalık yaratma Nazik ve aşamalı geribildirim verme 
Astlarının başarılarını görme ve takdir etmeyi 

bilme 
Astların fikirlerine değer verme 

Astlarına akıl hocalığı, koçluk ve danışmanlık 
yapma 

Grup dayanışması yaratma 

Müşfik ve candan olma Sosyal mesafeyi dengeleme 
Astlarına yetki devri yapma  

Gerektiğinde kendini feda etmeyiilme  
Empati gösterme  

KARAR ALMADA DENGE İÇSELLEŞTİRİLMİŞ AHLAK ANLAYIŞI 
Kişi Odaklı Bakış Açısı Kişi Odaklı Bakış Açısı 

Karar alma sürecinde başkalarının fikirlerine 
danışma 

Yüksek ahlaki değerlere sahip olma 

Bilgi ve verileri objektif gözle değerlendirme Öz değerlerinin arkasında sıkı bir şekilde 
durabilme 

Ortama ait hususları da karar alma sürecinde 
değerlendirme 

Prensiplerini özümseme ve içselleştirme 

 Düşünce, değer ve inanışları ile gösterdiği 
davranışlar arasında tutarlılık sergileme 

Bütünleştirici Bakış Açısı Bütünleştirici Bakış Açısı 
Farklı fikirlere önyargısız yaklaşma  Hayat tarzı ve değerleri ile astlarına örnek olma 
Fikirleri değerlendirmede adil olma Mütevazi olma 

Karar almada katılımı destekleme ve sağlama Sabır gösterme 
 Bütünleştirici bir misyona sahip olma 
 Başkalarına saygı ve hoşgörü gösterme 

(Memiş vd., 2009: 298-299) 
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Otantik liderlikle ilgili çalışmalarda otantik liderliğin olumlu psikolojiden doğduğu, 
olumlu psikoloji ile özellikle ilişkili olduğuna vurgu yapılır. Olumlu psikolojik 
sermaye olarak tanımlanan bu özellik, otantik liderliğin boyutlarından ayrı bir 
özellik olarak kaynaklarda yer aldığından, otantik liderliğin boyutlarından önce 
olumlu psikolojik sermaye ile ne kastedildiğini anlamakta fayda var. 

4.1. Olumlu Psikolojik Sermaye 

Otantik liderlik ölçekleri incelendiğinde olumlu psikolojik sermaye dışındaki diğer 
özelliklerin otantik liderliğin farklı boyutları olarak verildiği görülmektedir. Bazı 
araştırmacılar olumlu psikolojik sermayeyi içselleştirilmiş ahlaki bakış içinde 
vermişlerdir. Ancak olumlu psikolojik sermayeyi ahlaki bakış açısının dışında 
başka özellikleri de anlatmak için kullanan araştırmacılar mevcuttur. Kişinin kendi 
iç dünyasındaki ahlaki anlayış, dengeli bilgi işleme, ahlaki bakış açısı gibi yollarla 
kendi öz farkındalığını yaratmasının liderlerin iç dünyasını şekillendirmesi gibi, 
kişilerarası unsurlar, otantik liderlerin dışa vurumlarını ve davranışlarını 
şekillendirmektedir.  

İç faktörlerden sonra liderin kişiliğini oluşturan ikinci önemli unsur kişilerarası 
ilişkiler boyutudur. Bu unsurlar gözlemciler, arkadaşlar ve izleyenler tarafından 
daha rahat bir şekilde görülebilirler. Bu unsurlardan en kritik olanları psikolojik 
sermaye, güven ve şeffaflıktır. Otantik lider için ahlaki olmak ne kadar önemli ise 
psikolojik sermaye, güven ve şeffaflıkta o kadar önemlidir. Bazı araştırmacılar 
(Luthans ve Avolio, 2003; Avolio ve Gardner, 2005) otantik liderliğin olumlu 
psikolojik sermayeye ihtiyaç duyduğunu ve otantik liderliğin doğasında yüksek 
ahlaki standartların olduğunu, otantik liderlerin ahlaki ikilemleri değerlendirecek 
kapasitelerinin olduğunu vurgulamışlardır.  

Olumlu psikolojik sermaye, otantik liderlerin profilini oluşturacak çok sayıda 
önceden öngörülebilen ve olumlu kişilik özelliği niteliğindeki özelliklerle ilişkilidir. 
Bu özellikler (Luthans ve Avolio 2003: 248-249): 

 Otantik liderler bulundukları durumda doğru davranışı sergilemek için çok 
sayıda sonuç değeriyle yönlendirilirler, 

 Otantik liderlerin gerçekte kullandıkları değerlerle sahip oldukları değerler 
arasında boşluk yoktur, 

 Otantik liderler kendi zayıf yönlerini bilirler ve bunları diğerleriyle açık bir 
şekilde tartışabilirler, 

 Otantik liderler riskli durumlarda öndedirler, diğerlerine ilham veren 
güven, umut, iyimserlik ve esnekliğin modeli olurlar, 

 Otantik liderler, öncülük yapan iş arkadaşlarını zaman içinde kendilerine 
eşit önemde görünen yerlere göndermekten vicdan azabı duymazlar, 

 Otantik liderler gri alanlarda, gölgede kalan durumlarda hüküm verecek 
ahlâkî kapasiteye sahiptirler. 

Sık sık bireylerin davranışlarının olumsuz yönlerine odaklanan Freud 
psikolojisinin tersine, olumlu psikoloji tam tersini yapar. Olumlu psikoloji 
insanların zayıf yönlerinden çok, güçlü yönlerine, olumsuzluklardan çok olumlu 
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yönlerini güçlendirmeyi hedefler. Otantik lideri oluşturan özellikler bu olumlu 
psikolojide yatmaktadır. Bu olumlu özellikler güven, iyimserlik, umut ve esnekliktir. 
Bu özellikler genellikle otantik liderliğin özü gibi görülmektedir. Otantik liderler bu 
tür davranışlar sergilediklerinde izleyenler içinde birer model oluşturmuş olurlar. 
Örgütsel misyon içinde böyle bir biriyle bağlantılı olumlu kolektif kimlik ve 
değerler oluşturmaktan otantik lider sorumludur (George, 2003; Luthans ve 
Avolio, 2003: 248). 

Bandura’ya göre kendine daha fazla güvenen ve kendine yararlı bireyler a) verilen 
bir görevin ve zorluğun üstesinden gelebilirler, b) görevi başarmak için daha fazla 
motivasyon ve çaba harcarlar, c) sorunlarla karşılaşıldığında daha fazla direnç 
göstereceklerdir. Birey geçmişteki sorunları ve engelleri ne kadar başarılı çözerse, 
gelecekteki sorun ve engellerle ilgili kendisine olan güveni de o kadar artırır. Birey 
bir durum karşısında korkmuyorsa, cesaret gösteriyorsa, bu kişi aynı zamanda 
güven sergilemektedir (Luthans ve Avolio 2003).  

Otantik liderlerin olumlu psikolojik sermayelerinden, kendine güvenden sonra 
umut verici olmak gelir. Otantik liderlerin ileriye daha olumlu bakabilme 
yetenekleri vardır. Çünkü otantik liderlerin gerçekte umut verici, güvenilir 
olmaları ve izleyenlere bu şekilde umut ve güven vermeleri söz konusudur (Avolio 
vd., 2004) . Otantik liderlerin psikolojik olarak iyimser olmaları gerekir. Olumlu 
psikolojik sermaye içinde anılan iyimserlik bardağa yarı boş değil de yarı dolu 
bakmaktır. Bu özellik sadece liderlik için değil, yaşam için önemli bir özelliktir 
(Puls, 2011: 19). Otantik liderler her neyin içinde kendilerini bulurlarsa bulsunlar 
iyimserliği elden bırakmazlar. İyimser kişiler, yüksek motivasyon, performans, iş 
doyumu ve moral sergilerler (Avolio vd., 2004: 813).   

Olumlu psikolojik sermaye içinde esneklik de yer almaktadır. Esneklik, gerçeği 
olanca çıplaklığıyla kabul etmek, hayatın anlamlı olduğuna inanmanın somut bir 
delili, uyum sağlayabilmek için yaratıcı olma yetisi, belirli değişikliklere uyum 
sağlayabilmek gibi her lider için kritik olan özellikleri kapsar (Luthans and Avolio, 
2003). Bireyler yararlı olduklarını hissettiklerinde, başarılı olma ihtimallerinin 
başarısız olmaktan daha ağır basacağına inanırlar. Bireylerin esnek olmaları göz 
korkutucu ve ezici durumlarda dahi ilerlemelerini sağlar (Puls, 2011: 20). 

İzleyenler liderlerine güvendikleri zaman performansları artar. Liderlik özellikleri 
olarak geçen tüm özelliklerin daha etkili olabilmesi ancak lidere güvenle mümkün 
olacaktır. Diğer bir deyişle, izleyenler liderlerine güvendiklerinde bu güçlü bir 
şekilde onların gönüllü olarak lidere uymalarını ve hizmet etmelerini sağlar. 
İzleyenlerin lidere güveni onların örgüt veya lider için daha fazla risk almaları 
anlamına gelir. “Başkasının kopyası değil siz samimi ve otantik olduğunuzda, 
insanlar size güvenecektir” (George vd., 2007: 129). 

Otantik liderliğin kişiler arası boyutunda yer alan son unsur olan şeffaflık hayatî 
önem taşımaktadır. Kişiler arası ilişkilerin, ilişkilerde araç olma, ara buluculuk 
yapma, yorumlama, geri bildirim için kaynaklık etmek, desteklemek, değişim ve 
gelişim için izin vermek önemli işlevleri vardır. Bu nedenle, şeffaf bir liderin kendi 
değer ve inançları doğrultusunda hareket etmek, yaptıklarıyla değerleri arasında 
fark olmaması, izleyenlere ve kişinin kendisine olduğu gri görünmesi gerekir 
(Gardner, vd. 2005: 358). 
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Otantik liderlik ile ilgili yapmış oldukları çalışmalarda, araştırmacıların otantik 
liderliğin olumlu psikolojik sermaye dışında dört önemli özelliğine 
odaklandıklarını belirtmişledir. Otantik liderlik açısından önemli görülen bu 
özellikler (Cottrill, 2011: 31; Sexton, 2007: 5): 

 Öz farkındalık, güçlü, zayıf yönleri, değerleri ve tercihleriyle ilgili derin 
bilgiye sahip olmak, 

 İlişkisel şeffaflık: diğerleriyle etkileşimlerde açıklık ve bütünlüğün olması, 
 Karar Almada Dengeli Bilgi İşleme, karar verirken muhtelif bakış açılarını 

düşünebilme yeteneğinin olması, 
 İçselleştirilmiş ahlaki bakış açısı, düşüncelerinde ve davranışlarında, 

değerlerini kullanmada bütünlük göstermek ve davranışı yönetirken dış 
standartları iyi değerlendirmek. 

4.2. Liderin Öz Farkındalığı (Self-awareness) 

Liderin öz farkındalığı otantikliğin bir parçasıdır. Schabram (2009)’a göre bu 
özellik otantik liderlik hakkında üzerinde en fazla fikir birliği olan konudur. 
Otantik liderler diğerleriyle etkileşimlerini geliştirmek için geri bildirime bakarlar 
ve diğerlerinin kendi kapasitesini nasıl gördüğünü doğru bir şekilde tanımlayabilir. 
Otantik liderin çok yönlü kişiliğinin doğasını anladığını, güçlü ve zayıf yönlerini 
bildiğini ifade eder  (Walumbwa vd., 2008: 95-121).  

Gardner vd. (2005) otantik liderliği, liderin hem kendi deneyimlerine (düşünce, 
duygu, değerler, inançlar)  sahip olması hem de kişinin gerçek kendisi ile uyum 
içinde hareket etmek şeklinde tanımlarlar.  Kişi bu anlayışa ancak başkalarıyla 
etkileşimde bulunarak vakıf olabilir, çünkü bireyin kendine özgü bilgisi sınırlı 
kalabilir. Otantik liderler kendi bilgilerinin sınırlarını bilirler ve kendileriyle ilgili 
başkalarından bilgi toplarlar. Otantik liderler sadece olumlu özelliklere 
odaklanmazlar, kendi bilinmezleri, korku, heyecan ve hayal kırıklığıda kişinin 
kendisini tanımasına ve diğerleriyle ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olur  
(Cottrill, 2011: 31). Otantik liderlerin hayatlarında açık, net bir amaçları vardır 
(George, 2003), davranışları da ödül, saygınlık, statü, onur elde etmekten çok bu 
amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. Otantik liderler sadece liderlik pozisyonunda 
oldukları için değil, aynı zamanda kendi benlikleri öyle gerektirdiği için öyle 
davranırlar.  

4.3. İlişkisel Şeffaflık (relational transparency)  

Otantik liderler, tam olarak ne söylemek istediklerini söylerler ve hata 
yaptıklarında gönüllü olarak hatalarını kabul ederler. Otantik liderler, gerçek 
duygularını ve hislerini izleyenlere anlatmada göreli olarak şeffaftırlar, gerçek 
duygularını yansıtırken aynı zamanda uygunsuz ve duygulara zarar verebilecek 
bilgiyi azalmak için düzenlemeler yaparlar (Gardner vd., 2005). Gerçek kendini 
(trueself) diğerlerine sunmayı vurgulayan ilişkisel şeffaflık (Walumbwa vd. 2008) 
açık bilginin paylaşımı, gerçek düşünceler yoluyla ve uygun olmayan hislerin 
gösterilmesinin kısıtlanmasıyla gelişir. Uygun hislerin gösterilmesi ise açık 
değildir, örgüte ve kültüre bağlı olarak değişebilir. Otantik liderler diğerleri ile 
samimi bir biçimde ilgilenirler, merhamet gösterirler, izleyenler arasında güveni 
ve bağlılığı geliştirirler. Bu yüzden izleyenler gerçekte liderin huzuruna çıkabilirler 
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ve lider de izleyenlerle anlamlı bağlantılar kurmaya isteklidir (George, 2003). Bu 
durumu duygusal zekâdan (Klenke, 2005) veya ilişkisel şeffaflığın liderin kendi 
kimlik, değer, duygu ve amaçlarını ifşa etmesinden kaynaklanabilir (Hughes, 
2005). 

Sorunların çözümünde etik bir ikilem olduğu yönünde kanaat oluştuğu zaman 
otantik liderler bu durumun üstesinden gelebilmek için soruna ilişkin alternatifleri 
şeffaf bir şekilde değerlendirme sürecini başlatırlar. Alternatiflerin 
değerlendirildiği süreçte her bir çözüm önerisinin sonuçlarının değerlendirilmesi 
ve alternatiflere ilişkin elde edilen bilgilerin ilgili taraflarla paylaşılması liderin 
şeffaflığını gerektirir (Gardner vd., 2005: 317). Bu bağlamda otantik liderliğin 
örgütlerde köklü bir farklılık yaratacağı, şeffaf ilişkiler kurulmasını teşvik edeceği 
ve izleyiciler arasında güven, bağlılık yaratan karar verme süreçlerini ve olumlu 
ahlaki iklimin benimsendiği bir örgütsel iklimin oluşumuna katkıda bulunulacağı 
görüşü savunulmaktadır (Ünlü, 2009: 1265). 

4.4. Karar Almada Dengeli Bilgi İşleme 

Otantik liderler kendi fikirlerine meydan okuyabilecek fikirleri kışkırtırlar. Karar 
vermeden önce mutlaka farklı bakış açılarını dinler, konuya ilişkin bilgi toplarlar. 
Dengeli bilgi işleme süreci bilginini ön yargısız bir şekilde değerlendirilmesini 
gerektirir. Ayrıca, optimum öz güven düzeyine sahip olan liderin bilgiyi işlemede 
daha yüksek veya düşük öz güvene sahip olanlara oranla bilgiyi daha az ön yargıyla 
işlediği vurgulanmıştır (Kernis 2003). Kendini düzenleme ve gelişim ile birlikte 
dengeli bilgi işleme, bir liderin karar verme sürecinde yanlış karar vermeyi 
engelleyen ilgili bilgiyi bir araya getirip analiz ettiği zaman ortaya çıkar. Otantik 
liderler kendi görüşlerine meydan okuyabilecek görüşler isteyen ve gerektiğinde 
bakış açılarını değiştirebilmelerini sağlayan dengeli bilgi işleme gösterirler 
(Walumbwa vd., 2008). Bu gelişen ve kapsamlı bir çevrede gerekli bir özelliktir. 
Kişinin kendini düzenleme ve gelişiminde ve karar verme sürecinde bilgiyi dengeli 
işleyebilmesi, farklı bakış açılarıyla olaylara bakabilmesi, kararların güvenilirliğini 
de artıracak, izleyenlerde lidere güven oluşmasını da sağlayacaktır.  

4.5. İçselleştirilmiş Ahlaki Bakış Açısı 

Otantik liderler davranışlarıyla uyum içinde inançlar sergiler ve kendi temel 
inançlarına dayalı olarak karar verirler (Walubwa vd., 2008: 121). İçselleştirilmiş 
bir ahlaki bakış açısının olması, otantik liderlerin ilişkisel şeffaflıklarını 
destekleyecek şekilde hatalar yapıldığında birisinin zayıf ya da eksikliğini 
kapatmaması onu zor duruma sokar. Bütün bunlarla birlikte otantik liderlerin 
doğası ahlaki ve etiktir (Cottrill, 2011: 33). 

Otantik liderlerin içselleştirilmiş ahlaki bakış açısı göstermeleri, otantik liderlerin 
gruplar, örgütler veya toplumlar yerine kendi iç etik standartlarınca 
yönlendirilmeleri ve kendi kendileri düzenlemeleri anlamına gelir. Ancak bu kendi 
kendini düzenleme liderin diğerleriyle etkileşimde bulunmadığı anlamına 
gelmemelidir. Diğerleriyle olan ilişkiler liderin dışarıdan gelen etkileri incelemesi, 
geliştirmesi ve bunları bazı içsel değer ve standartlarla etkileştirmesine olanak 
sağlar. Otantik liderlerin bütün paydaşların farklı ilgi ve ihtiyaçlarını karşılaması 
gerekir. Ayrıca otantik liderler bu içsel değerlerle tutarlı bir şekilde kendi öz 
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disiplinlerini gösterirler. Bu öz disiplini gösterirken başkalarının söylemesine 
ihtiyaç duymazlar (George, 2003; Walumbwa vd., 2008).  

Otantikliğin özünü tutarlılık, birlik, açıklık, vaadini yerine getirebilme ve 
kabullenmenin oluşturur belirtilmiştir. Bunlara ek olarak, güvenirlik ve bağlılığın 
bilişsel güven düzeyine katkı sağlayan temel unsurlar olduğu belirtilmiştir 
(Luthans ve Avolio, 2003). Toplum örgütsel liderlerden kar üretmenin yanında 
yüksek fazilet, ahlak ve dürüstlük üretmelerini bekler (Walumbwa vd., 2008). 
Otantik liderlik davranışı çalışanlarda yüksek dürüstlük algısı oluşturur ve bu 
dürüstlük algısı otantik liderlik ile örgütsel çıktı arasında arabuluculuk eder 
(Kierch (2012:1). 

Otantik ve ahlaki izleyenler oluşturmak için örgütlerin otantik ve dönüşümcü 
liderlik geliştirmeleri gerekir. Ayrıca örgütler izleyenlerin ahlaki karar 
yönelimlerini geliştirmek için liderlerin ahlaki yönlerini cesaretlendirebilirler. 
Liderlerin ahlaki cesaretlilikleri bulaşıcıdır ve kendilerini izleyenlere de bunu 
bulaştırırlar. Zhu (2006: 96) örgütler için otantik liderliği tavsiye ederek, liderlerin 
öz farkındalıkları, kendi güçlü ve zayıf yönlerini anlayabilmeleri ve amaç, anlam, 
değerler ve kendi kendisiyle uyum içinde izleyenleri yönetebilmeleri için 
eğitilmeye ihtiyaç duyabileceklerini ifade etmiştir.  

Otantik liderlik, dönüşümcü liderlik ve etik liderlikle ortak özellikler taşırlar (Puls, 
2011). Ancak otantik liderlik dönüşümcü liderlikten üç belirgin noktada ayrılır. 
Öncelikle otantik liderler, öz farkındalıklarının olması yönleriyle ayrılırlar. Otantik 
liderler önemli meselelerde, değerler, inançlar konusunda nerede durduklarını 
bilirler ve izleyenleriyle olan etkileşimlerinde şeffaftırlar  (Walumbwa vd., 2008: 
104). Diğer önemli bir farklılık ise otantik liderlerin karizmatik olmak durumunda 
olmamalarıdır. Karizmatik liderler izleyenleri ikna etmek, etkilemek ve harekete 
geçirmek için güzel konuşma sanatından faydalanırken otantik liderler kendileri ve 
izleyenler için anlam, olumlu sosyal gerçek yapılar yaratarak izleyenlere enerji 
verirler (Avolio ve Gardner, 2005: 330). 

Sparrowe, bütün otantik liderlerin etik olduğunu varsaymanın doğru olmadığına 
dikkat çekmiştir. Sparrowe, “bir otantik lider eğer cömertlik, saygı ve evrensellik 
gibi geniş etik prensipler doğrultusunda ve daha fazla iyiye ilgi göstererek yaşarsa 
o zaman onun liderliği otantiktir” der. Bu değerlerden cömertlik ve evrensellik 
olumlu etik bir iklimin oluşturulması ile yakından ilgilidir. Cömertlik liderin 
kendinden hemen sonra gelenlere ilgi göstermesi, onların refahını artırmasıdır. 
Otantik liderlikte kimin yakın olduğuna dair sınırlar belirgin olmadığından çok az 
kişi bu sınırın dışındadır. Evrensellik ise herkesin refahına ilgi gösterme, eşitlik, 
sosyal adalet, farklı fikir ve düşüncelere hoş görülü olmaya dayanır. Bu yüzden 
otantik liderlik başkalarını anlamayı ve takdir etmeyi, bütün insanları korumayı 
vurgular (Cottrill, 2011:34). 

Otantik liderliğin özelliklerini ve niteliklerini belirlemeye yönelik birçok çalışma 
yapılmıştır. İllies vd. (2005) bir model ileri sürmüşler ve modellerine mutluluk ve 
refah üretme anlamına gelen eudaemonic well-being adını vermişlerdir. Bu modele 
göre kendini ifade etme, kendini gerçekleştirme ve geliştirme, deneyimlerin 
derinliği, kendine güven gibi Aristotel’e ait kavramlar otantik liderliğe öncülük 
etmişlerdir. Bu nedenle otantik liderler izleyenlerde mutluluk ve refahı:  
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 kişisel ve örgütsel kimlik,  

 olumlu duyguların yayılması,  

 olumlu davranışsal modelleme,  

 kendi kendine karar vermeyi teşvik etme,  

 olumlu sosyal etkileşimler yoluyla sağlarlar.  

Bu model otantik liderliğin teorik olarak gelişmesine katkıda bulunsa da henüz 
deneysel olarak test edilmemiş bir modeldir (Tuttle, 2009: 18). Başka bir çalışmayı 
Shamir ve Eilan yapmıştır. Shamir and Eilam de otantik lider ve otantik liderliğe 
ilgi duymuşlar ve otantik liderlerin 4 özelliğini tespit etmişlerdir  (Avolio ve 
Gardner,  2005: 321): 

 Otantik liderler liderliklerini aldatmak ve diğerlerinin beklentilerini 
onaylamak yerine bizzat kendilerine doğrudurlar, 

 Otantik liderler statü, onur veya başka diğer bireysel yararlar yerine kendi 
inançlarıyla güdülenirler, 

 Otantik liderler orijinaldirler, kopya değil, yani kendi kişisel görüşlerince 
yönlendirilirler, 

 Otantik liderlerin davranışları kişisel değer ve inançlara dayanır. 

Bu özelliklerin de büyük ölçüde daha önce verilen özelliklerde örtüştüğü 
görülmektedir. Otantik liderler doğuştan bu özelliklere sahip değildirler, bu 
özelliklerini geliştirmeye çalışır, eksikliklerini giderirler (George, 2003: 12). Güçlü 
bir kurum kültürü ve sosyal kültürlerde nasıl kabul göreceklerini ve radikal bir 
değişim gerçekleştirmek için hangi kültürel değerlerden yararlanmaları gerektiğini 
bilirler (Goffee vd., 2005). Kendilerine karşı dürüsttürler. Başkalarının 
beklentilerine uymak adına kişiliklerinden ödün vermezler. Statü, kişisel çıkarlar 
yerine sosyal çıkarlar ile güdülenirler. Davranışlarının temelini değer ve kanaatleri 
oluşturur (Avolio ve Gardner; 2005: 321).  

Otantik liderlik olumlu liderlik türlerinden olup, diğer olumlu liderlik türlerinden 
ayrılarak tek başına bir liderlik biçemi olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle otantik 
liderliğin, dönüşümcü liderlik, spritüel liderlik, hizmetkâr liderlik, etik liderlik gibi 
birçok liderlik biçemiyle benzerlik ve farklılıklara sahip olduğu görülmektedir. 
Araştırmalar da en çok otantik liderlik ve dönüşümcü liderlik üzerine 
yoğunlaşmıştır.  Her iki liderlikte olumlu psikoloji üzerine inşa edilerek liderin 
izleyenler ve işle olan ilişkisini önemserler.  Otantik liderlik konusunda yapılan ilk 
çalışmalar, otantik liderliği daha geneli tanımlayan “temel yapı” olarak ele 
almışlardır (Schabram, 2009: 28). Otantik liderlik karizmatik, hizmetkâr, ruhsal, 
etik ve diğer olumlu liderlik teorilerini özelliklerini birleştirir. 

Otantik liderliğin temel önceliği öz benliğe odaklanmak iken, dönüşümcü liderliğin 
dikkatinin dışarıya verdiği görülmektedir. Bass otantik liderliği Maslow’un 
ihtiyaçlar hiyerarşisindeki kendini gerçekleştirme benzetmiştir (Schabram, 2009). 
Bu liderin kendisi olması, kendisi gibi davranması, şeffaf olması anlamına 
gelmektedir. 
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Yönetmeyi dönüşümcü ve otantik liderlikten hiçbiri de vurgulamazken, 
dönüşümcü liderlikte liderlik yapma daha fazla vurgulanmıştır. Otantik liderler 
izleyenlerin lidere dönüşmesi için uğraşmazlar. Davranış ikincil çıktı olarak 
görülür ve dönüşüm planlanmamıştır. Otantik liderlik engellenmemiş bireyin 
kendi gerçeği, kendi girişimi, öz benliği ile ilgilenir. Otantik liderlik bir taktik 
olmayıp, liderin kendisine doğru olduğu, öz benliğinin farkında olduğu bir 
durumdur.  Otantik liderler amaca ulaşmak için uğraşmaktan ziyade önemli bazı 
değer, inanç ve meselelerde nerede duracaklarını bilirler ve diğerleriyle 
ilişkilerinde şeffaftırlar (Walumbrwa vd., 2008: 104). Otantik liderlik üstün ahlak, 
davranış ve ilişkinin örneğini oluşturan bir rol modeldir. Otantik liderler kendi 
inanç ve değerlerinin farkındadırlar ve bu değerlerden taviz vermezler (Avolio, 
2005). Otantik liderliği dönüşümcü liderlikten ayıran önemli bir özellik ise otantik 
liderlerin karizmatik olma zorunluluklarının olmamasıdır. Otantik liderliğin 
zıddına, her dönüşümcü liderin karizmaya sahip olması gerekir (George, 2003). 

Liderlik Dergisinde (Leadership Quarterly) özel bir sayı çıkartılarak otantik liderlik 
kavramına ilişkin kavramsal tanımlamalar yapılmış ve gelecekte yapılabilecek 
çalışmalarla ilgili olarak öngörülere yer verilmiştir. Avolio ve Gardner (2005)’ın 
daha öncede anlatıldığı gibi, otantik liderlik kavramına ilişkin tanımlamaları ve 
otantik lider ile diğer liderlik biçemler (karizmatik, dönüşümsel, hizmetkâr, ruhsal, 
etik) arasındaki ilişkiye ve farklılıklara yapmış oldukları vurgu ile otantik liderliğin 
ayrı bir liderlik biçemi olarak literatürde yer almasına katkıda bulunmuşlardır. 
Dönüşümcü liderler güçlü bir vizyon veya fikre güvenirken, otantik liderlerde 
derinlemesine bir benlik hissiyle hareket ederler. Otantik liderler bireysel 
örneklerden yola çıkarak bireylere ilham verirken, karizmatik lider güzel konuşma 
veya dramatik sunum gibi yöntemleri kullanır. Hizmetkar ve ruhsal liderlikle 
karşılaştırıldığında bu liderlik teorilerinin kurama dayanmadığı, kuramsal 
araştırmalarla desteklenmedikleri görülür (Birds vd., 2009: 155).  

Hizmetkâr liderlik ile spritüel liderliğin çok benzeştiği, birinin diğerinin itici gücü 
konumunda olduğu düşünülmektedir. Otantik liderlik ile bu liderlikler arasında 
önemli benzerlikler vardır. Bu liderlik biçemleri incelendiğinde her üçünün de 
özgüven, cesaret ve umutlu olmayı vurguladıkları görülmektedir. Ancak bu liderlik 
biçemlerinin her birisinin bu kavramlara yaklaşımları farklı olmuştur. Otantik 
liderlikte olduğu gibi öz-farkındalık ve öz denetim hizmetkâr ve spritüel liderlik 
biçemlerinde de görülmektedir. Ancak bu kavramlar otantik liderlikte kuramsal 
olarak ele alınmış ve deneysel çalışmalarla desteklenmiştir. (Kesken & Ayyıldız, 
2008: 747). Hizmetkâr liderlikte izleyenlerin öz-farkındalığı ve öz denetimleri 
üzerinde yeterince durulmamış, performans üzerindeki etkisini destekleyecek 
bulgulara yeterince yer verilmemiş veya bu bulguların varlığını ortaya çıkaracak 
çalışmalar mevcut değildir.  

5. Otantik Liderlik ve Eğitim Alanında Uygulamalar 

Otantik liderlik ile ilgili olarak yabancı dilde yazılmış çok sayıda tez bulunmasına 
rağmen bu çalışmaların geneli işletme, iktisat alanlarına yönelik olarak yapılmıştır. 
Türkiye’de ise daha önce bahsedildiği gibi, yapılmış çok az çalışma vardır. Yapılan 
iki, üçü geçmeyen makale ve iki yüksek lisans tezinin tamamının işletme alanında 
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yapıldığı görülmektedir. Eğitim alanında Türkçe alan yazında henüz yapılmış 
çalışma bulunmamakla beraber, yabancı alan yazında bazı çalışmalar yapılmıştır. 

Bir çok araştırmacıya göre (Gardner vd., 2005; Hughes, 2005; Norman, 2006), lider 
ve üyeler arasındaki güven etkili iş yapmanın temelinde yer alır. Liderler güven 
oluşturma ve geliştirmede öncelikli role sahip olsalar da, liderin hangi 
uygulamasının böyle bir durumu ortaya çıkardığı konusunda yapılan araştırmalar 
çok azdır. Ancak, otantik ve dönüşümcü liderliğin izleyenler üzerinde güven 
oluşturma açısından etkili olduklarını gösteren bazı işaretler vardır. Örgütlerde 
etkililik için lidere güven son derece önemlidir. Okul gibi görevlerin farklılaştığı, 
uzmanlaşmanın oluştuğu örgütlerde yüksek düzeyde dayanışmaya, bilgi 
paylaşımına ve güvene ihtiyaç duyulur. Türkiye de otantik liderlik ile ilgili 
işletmelerde çok az çalışma yapılmış, okullarda ise hiç çalışma yapılmamıştır. Bu 
nedenle otantik liderlik araştırma yapılmaya değer bir liderlik biçemi olarak 
düşünülmüş ve dünyada özellikle eğitim örgütlerinde yapılan çalışmalar 
incelenerek otantik liderliğin eğitim örgütlerindeki önemi ortaya konulmaya 
çalışmıştır.         

 “Okul Müdürünün Otantik Liderliği ile Öğretmen Güveni ve Bağlılık Düzeyi 
(Engagement) Arasındaki İlişki” (Relationships Among Principal Authentic 
Leadership and Teacher Trust and Engagement Levels) adlı çalışmada (Bird vd., 
2009), okul müdürlerinin öğretmenlerin güven ve bağlılık düzeyleri üzerine 
olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırma da katılımcıların 
demografik özelliklenin önemli bir etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır.  

 “Ortaokul Müdürlerinin Otantik Liderlik Davranışları ve Çok Kıdemli Öğretmen 
İşgücünün İş Doyumu” (Authentic Leadership Behaviors of Secondary School 
Principals and Job Satisfaction of the Multigenerational Teacher Workforce) adlı 
çalışmada (Sinclair, 2010) çok kıdemli öğretmenlerin ortaokul müdürlerinin 
otantik liderlik boyutlarından değerler, vicdan, amaç, ilişki inşa etmek, öz disiplini 
ne ölçüde algıladıklarını, iş doyumuna katkısı açısından bu davranışların kıdeme 
göre farklılıklarını ortaya çıkarmak, iş doyumu açısından otantik liderlik gösteren 
müdürlerle çalışan ve çalışmayanlar arasındaki farkı ortaya koymayı amaçlamıştır. 
Sinclair’in yapmış olduğu çalışma otantik liderlik davranışı gösteren ortaokul 
müdürlerinin yönetimindeki öğretmenlerin daha yüksek iş doyumu gösterme 
eğiliminde olduklarını desteklemektedir. Sadece okul müdürlerinin öz disiplin ile 
ilgili genel olarak bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Sonuç olarak, yapılan çalışma 
otantik liderlik davranışının öz disiplin haricinde, öğretmenlerde iş doyumunu 
artırdığını göstermiştir.  

İnsanların günlerinin büyük bir bölümünü yıllarca aynı işte geçirmeye devam 
etmeleri, onların yaşamda mutlu olabilmeleri ve işlerinden doyum almalarıyla 
ilişkilidir (Yetim, 2001: 163).  Bireylerin çalışma ortamlarında kendi yetenek, 
beceri ve ilişkilerini geliştirmeleri, iş yaşamlarını anlamlı ve değerli bulmaları için 
önemlidir. Öğretmenlerin mesleklerinde 25-30 yılı verimli bir şekilde geçirmeleri 
ancak mesleklerini sevmeleri, çalışma ortamlarının insani değerleri önde tutması, 
maddi ve manevi olarak kendilerini iyi hissedebilmeleriyle ilişkidir. Otantik 
liderliğin öğretmenlerin iş doyumuna katkısı, otantik liderliğin ilişkisel şeffaflığı ile 
doğrudan ilgilidir. Karar verme sürecinde düşünceleri ve değerleri önemsenen 
öğretmenlerin yaptıkları işe verdikleri önem ve değer artacaktır. Walumbwa vd. 
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(2008)’in ilişkisel şeffaflık konusunda açık bilgiye vurğu yapmasıda bu yüzdendir. 
Açık bilginin paylaşımı, gerçek düşünceler yoluyla ve uygun olmayan hislerin 
gösterilmesinin kısıtlanmasıyla gelişir. Olumlu ilişkiler öğretmenlerin iş doyumunu 
artıracaktır. 

Yapılan araştırmalara göre otantik liderlik ile çalışanların iş tutumu arasından 
olumlu ilişki olduğu (Birds vd., 2009: 156) eğitim ortamlarında otantik liderliğe 
özgü çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Begley (2001) özellikle değerlerin otantik 
liderlik açısından önemine vurgu yapmış ve değerlerin otantik liderin hedeflerinin 
daha anlaşılır, zorlayıcı ve başarılabilir olduğunu tartışmıştır.  

Okul yöneticilerinin öz bilinçli olmaları gerekir. Öncelikle liderler öz bilinç 
sayesinde değerlerin liderlik davranışlarını nasıl etkilediğini anlayabilirler. Bu 
anlayıştaki liderler dışarıya bakar ve ilişkilerini geliştirirler. Kişinin kendi 
yansıması, mesleki gelişim açısından önemli bir araçtır (Branson, 2007). “Otantik 
liderlik, etkili liderliğin habercisi durumunda olsa da bu fikirlerin gerçek dünyada 
test edilmeleri gerekir” diyen Birds vd (2009), yaptıkları çalışmada bunu test 
etmeye çalışmışlardır. Çalışmada, okul yöneticilerinin otantik liderlik inanç ve 
davranışlarını yaşantılarıyla ne oranda birleştirebildikleri ve bu birleştirmenin 
yönetilenler üzerindeki etkileri araştırılmıştır.  

Otantik liderin önemli özelliklerinden birisi olan güvenin izleyenlerde 
oluşturulabilmesi için liderin güvenilir olması, güvenilir davranışlar sergilemesi 
gerekir. Destekleyici ve adil liderlik rolleriyle yöneticiler izleyenlerde güven 
oluşturabilirler. Üyelerde oluşturulan güven ne kadar yüksek ise, çalışanın örgüte 
daha fazla bağlı olması beklenir. Güven aynı zamanda örgüte bağlılık, iş doyumu ve 
çatışma gibi örgüt hayatıyla ilgili birçok kavrama temel teşkil etmektedir. Lidere ve 
örgüte güvenmeye çalışanlar çatışmaya yol açarlar. Yine lidere güvenin düşük 
olduğu örgütlerde çalışan devri ve düşük performans görülebilir.  

Hizmetkâr liderlik alanında eğitim örgütlerinide kapsayan birçok örgütte çalışma 
yapan Ostrem ve Wheeler’ın (2006) bulguları, liderin sergilediği davranışın 
çalışanların işte kalmaları, örgüte ve en yakın denetçiye güvenleri arasında önemli 
ilişkiler olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiği yönündedir. İster yerinden 
yönetim olsun, ister paylaşılmış karar süreçli yönetim olsun, ister de öğrenci 
velilerinin katımıyla yönetim olsun, bütün bu yönetim yöntemlerinin güven 
atmosferi olan bir ortam gerektirir (Tschannen-Moran ve Hoy, 2000). Güven 
öğrencilerin başarılarında farklılık yaratacak, öğretmenlerin kendilerine 
güvenlerini artıracak ve okulun bütün olarak daha etkili olmasına katkı 
sağlayacaktır (Birds vd., 2009). Bütün öğretmenlerin yapmış oldukları ya da 
kendilerinden beklenen görevlerin ve rollerin benzer olmasına rağmen, 
öğretmenlerin performansları arasında önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu 
farklılıklar öğretmenin yöneticilere güveni, mesleğe adanmışlığı, şeffaf yönetici ve 
öğretmen ilişkileriyle de ilişkili olduğu düşünülebilir. 

Tschannen-Moran’un (2001) özel okullarda yapmış oldukları 15 çalışma 
sonucunda, öğretmenlerin beklenen rolden daha fazlasını yapmasıyla, sadece 
tanımlanan rol sınırlarında kalmasının örgütsel vatandaşlık, örgüt iklimi ve 
yönetici davranışlarıyla olumlu ilişki içinde olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Yöneticilerin işbirlikçi davranışları, şeffaf olmaları, güven vermeleri örgütsel 
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vatandaşlık ve otantik liderlik ile ilişkilidir. Otantik liderin özelliklerinden olan 
olumlu psikolojik sermaye, güven vermek, umut dolu olmak, esnek olmak okul 
ortamlarında da eğitim düzeyi yüksek öğretmenlerle ilişkilerde daha olumlu okul 
ikliminin ve kültürünün oluşmasına katkı sağlayacaktır.  

Öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olması gibi, bazı araştırmacılar 
(Luthans ve Avolio, 2003) otantik liderliğin de hayat boyu gelişime açık dinamik 
bir süreç olduğu öne sürmüşlerdir. İyi bir okulun çevreyi değiştirecek yenilikleri 
bireye aktarması gerekir. Okulun çevresinden bu anlamda ayrışması, yenilikçi 
olması, teknoloji ve uygulamalarının okula yansıması, sürekli değişen bir çevrede 
bir taraftan çevreyi değiştirirken diğer taraftan da çevreyle birlikte değişen 
öğrenme ortamlarında, sürekli gelişen bir liderlik okulun amaçlarına ulaşmasında 
daha etkili olabilir.  

6. Sonuç 

Liderin örgüt içinde otantik olabilmesi için sabit bir öz benlik duygusu oluşturması, 
örgüt içindeki rolünü aktif olarak belirlemesi, mesleki gelişim ve bireysel olarak 
kendi gelişimi için uyumlu hedefler belirlemesi gerekir. Liderin çevreyi ve 
izleyenleri değerlendirmede ön yargısız olması, örgüt içindeki rolüyle, kendi 
değerleri ve gelecekte kendisiyle ilgili beklentileriyle uyumlu bir liderlik davranışı 
sergilemesi gerekir. Otantik liderlik, kendini tanıma düzeyi, ön yargısız bilgi işleme, 
kendini düzenleme, duygusal zeka, olumlu psikolojik sermaye, kendine güven, 
bakış açısında değişim, üstün benlik, ilişkisel şeffaflık, dengeli bilgi işleme, yüksek 
ahlaki değerlere sahip olma, olumlu psikolojik sermaye gibi kavramlarla ifade 
edilmektedir.  

Otantik liderlik özellikle belirsizliklerin olduğu zamanlarda izleyenlerin sığınacağı 
güvenli bir liman durumundadır (Avolio ve Gardner 2005). Otantik liderler 
çalışanların örgüt içinde yaptıkları işe anlam vermelerine, kendi benliklerinin 
farkına varmalarına yardımcı olurlar. Şeffaf ilişki ve karar sürecini destekleyerek 
çalışanlarda güven ve işe adanmışlık oluşturan otantik liderlik aynı zamanda etik 
bir iklimin oluşmasına katkı sağlar. Çalışanların zayıf yanlarından çok olumlu ve 
güçlü yönlerine odaklanan otantik liderlik, güven, umut, iyimserlik ve esnekliği 
geliştirerek çalışanların performansını ve adanmışlığını artırır.  

Otantik liderlik, saygı ve güven oluşturan, şeffaflığa önem veren, liderin kendi 
değerlerine yabancı olmadığı ve kendi değerleriyle uyum içinde izleyenleri 
yönlendirdiği bir yaklaşım olarak ele alınabilir. Buna bağlı olarak, otantik liderleri 
oluşturan unsurların toplumda ve kurumlarda saygı ve güven yoluyla motivasyonu 
artırması ve amaçlar doğrultusunda bireyleri harekete geçirerek olumlu sonuçlara 
katkı sağlayabileceği düşünülebilir. Literatürde bu özellikleri bünyesinde toplayan 
başka bir liderlik biçemi bulunmamaktadır. Araştırmacılar, liderlik konusunda 
yapılacak araştırmalarda, otantik liderliği oluşturan bileşenlerden yola çıkarak, 
astlarda yarattığı duygu ve düşünceleri ve kurumsal sonuçları niteliksel ve sayısal 
yöntemlerle araştırabilirler.  

Ahlaki değerlere sahip otantik liderin ayrıca evrensel ve yerel yönleri ortaya 
konabilir. Kültürel açıdan ahlaki liderlik ele alınıp, karşılaştırmalar yapılabilir. 
Özellikle eğitim alanında, eğitim düzeyi yüksek kitlelerin yönetiminde liderin 
otantik özellikler taşıması beklenir. Eğitim yöneticilerinin ahlaki değer yargılarına 
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sahip olması, kendilerini iyi analiz etmeleri, ilişkisel olarak şeffaf olmaları, 
kendilerinin ve çalışanların gelişimine katkı sağlayacak, örgüte bağlığı artıracak 
güven ortamını oluşturmaları gerekir. Otantik liderlik olumlu psikolojik kapasite 
ve yüksek derecede gelişmiş örgütsel bağlamdan doğar. Bu psikolojik ve öğütsel 
ortamın lider açısından kendi özünün farkına varma ve kendi kendini 
düzenleyebilme davranışı gösterme şeklinde olurken, izleyenlerde de olumlu 
bireysel gelişimi destekleyecektir. Okullarda bugünkü çağdaş uygulara 
baktığımızda öğrenen otonomluğu dediğimiz (learner autonomy), bireyin kendi 
kendini geliştirmesi vurgulanmaktadır. Bireye okul ortamlarında her bilgi 
aktarılamayabilir veya bireyin ihtiyaç duyduğu bilgiye okul ortamında ulaşması 
mümkün olmayabilir. Ancak bireyin bilgiye ulaşma ve kendi kendine öğrenebilme 
kapasitesini geliştirdiğinizde birey ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşıp kendisi de 
öğrenebilecektir. Otantik liderliğin, bireyin kendine bu otonomluğu vermesi eğitim 
örgütleri açısından bir kazanımdır. 
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