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ÖZET 

KAMU VE ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE 

ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL MEŞRUİYET ALGILARI 

Fidan, Tuncer 

Doktora, Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Balcı 

Mart 2016, xx+ 280 sayfa 

Bu çalışmada kamu ve özel ortaöğretim kurumları yönetici ve öğretmenlerinin 

örgütsel meşruiyet algılarının ve yöneticilerin örgütsel meşruiyet stratejilerini ne 

düzeyde kullandıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Nicel ve nitel araştırma 

yöntemlerine yer veren “karma araştırma” modeli niteliğinde olan araştırmanın hedef 

evrenini, İstanbul İlinde görev yapan 722 kamu ve 468 özel lisede görev yapan 4,209 

yönetici ve 44,633 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın örnekleminde 352 yönetici ve 

381 öğretmen yer almıştır. Çalışmanın nitel bölümüne, kamu ve özel okullarda görev 

yapan sekiz yönetici ve sekiz öğretmen katılmıştır.  

Örneklemi oluşturan gruplara araştırmacı tarafından hazırlanan “Örgütsel 

Meşruiyet Ölçeği” ve “Örgütsel Meşruiyet Stratejileri Ölçeği” uygulanmıştır. Nicel 

araştırma ölçeklerine ilişkin katılımcıların verdikleri yanıtların aritmetik ortalama ve 

standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Araştırmaya katılanların bağımsız değişkenlere 

göre örgütsel meşruiyet algı düzeyleri ile yöneticilerin kullandıkları stratejilere ilişkin 

görüşlerini belirlemek için ilişkisiz örneklemler t-testi, tek faktörlü varyans analizi 

(ANOVA) ve Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Örgütsel meşruiyet yönetimi 

stratejilerinin örgütsel meşruiyet algısının önemli yordayıcıları olup olmadıkları çoklu 

regresyon analizi ile incelenmiştir. Anlamlılık testlerinde α=.05 anlamlılık düzeyi esas 

alınmıştır. Araştırmanın nitel aşamasında katılımcılar ile görüşme yapılmış, ardından 

görüşme dökümleri içerik analizine tabi tutulmuştur.  
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 Bu araştırmada elde edilen bulgular kamu ve özel okul yönetici ve 

öğretmenlerinin pragmatik, ahlaki ve bilişsel meşruiyet türlerinde yüksek düzeyde 

meşruiyet algısına sahip olduklarını göstermiştir. Bunun yanında özel okul yönetici ve 

öğretmenleri bütün meşruiyet alt boyutlarında, kamu okullarındaki meslektaşlarına 

nazaran daha yüksek meşruluk algısına sahiptir. Yöneticiler meşruiyet kazandırma ve 

sürdürme stratejilerini genellikle kullanırken, onarma stratejilerini nadiren 

kullanmaktadır. Ayrıca kazandırma, sürdürme ve onarma stratejileri pragmatik 

meşruiyetin takas ve etki-kişilik meşruiyeti alt boyutlarının anlamlı yordayıcısıdır. 

Ahlaki meşruiyet türünün alt boyutları olan sonuç, işlem ve yapı meşruiyeti alt boyutları 

ise kazandırma ve sürdürme stratejileri tarafından anlamlı bir şekilde yordanırken, 

onarma stratejileri herhangi bir etkiye sahip değildir. Kazandırma, sürdürme ve onarma 

stratejileri bilişsel meşruiyet türünün anlaşılabilik alt boyutunun anlamlı 

yordayıcılarıdır. Öte yandan aksidüşünülmezlik alt boyutunda değişkenlik anlamlı bir 

şekilde farklılaşmamaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Meşruiyet, Meşruiyet Yönetimi Stratejileri, 

Meşrulaştırma  
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ABSTRACT 

 

ORGANIZATIONAL LEGITIMACY PERCEPTIONS OF PUBLIC AND 

PRIVATE HIGH SCHOOL ADMINISTRATORS AND TEACHERS 

 

Fidan, Tuncer 

PhD Dissertation, Department of Educational Admininistration and Policy 

Supervisor: Prof. Dr. Ali BALCI 

March, 2016, xx+ 280 pages 

 

The aim of this study is to determine the organizational legitimacy perception 

levels of public and private high school administrators and teachers, and the frequencies 

of organizational legitimacy management strategies used by administrators.  A mixed 

type research design in which quantitative and qualitative methods were included was 

employed in this study. In quantitative stage, the target population of the study consisted 

of 4,209 administartors and 44,633 teachers working at 722 public and 468 private 

schools. Proportional stratified sampling technique was adopted to choose 352 

administrators and 381 teachers to represent the population. In the qualitative stage, the 

study group was composed of eight administrators and eight teachers working in public 

and private schools. 

“Organizational Legitimacy Scale” and “Organizational Legitimacy 

Management Scale” developed by the researcher were used in this study. Arithmetic 

mean and standart deviation values were calculated for the scores of the participants in 

the quantitative stage. To determine whether the organizational legitimacy perceptions 

and opinions on legitimacy management strategies of participants differ in terms of 

independent variables of the study t-test, one way analysis of variance and Kruskal 

Wallis H test were conducted. Also multiple regression analysis was conducted to 

determine whether the legitimacy management strategies were significant predictors of 
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organizational legitimacy perceptions of the participants or not. The significance tests 

were performed at two-tailed level of 0.05. Content analysis was conducted of the 

qualitative data obtained from the interviews with the participants in the qualitative 

stage.  

The findings obtained in the study demonstrate that public and private high 

school administrators and teachers have high levels of pragmatic, moral and cognitive 

legitimacy perceptions regarding their schools. In addition, private school 

administrators and teachers have higher levels of perceptions on all sub-dimensions of 

organizational legitimacy than their colleagues in public schools have. Administrators 

usually use gaining and maintaining strategies, whereas they occasionally use repairing 

strategies. Moreover gaining, maintaining and repairing strategies of legitimacy 

management are significant predictors of the subdimensions of pragmatic legitimacy. 

Furthermore, gaining and maintaining strategies are predicted to be positively related to 

the subdimensions of moral legitimacy, while repairing strategies are not. Finally 

gaining, maintaining and repairing strategies are significant predictors of 

comprehensibility subdimension of cognitive legitimacy, whereas the variability does 

not differ significantly in taken-for-grantedness subdimension.  

 

Key Words: Organizational Legitimacy, Legitimacy Management Strategies, 

Legitimation 
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ÖNSÖZ 

 

 İnsanlığın siyasal kazanımlarının özeti niteliğindeki meşruiyet, siyaset felsefesi 

ve yönetim sosyolojisi disiplinlerinin merkezinde yer almasına rağmen toplumsal 

dinamiklerin değişkenliği nedeniyle kısmen de olsa belirsizliği barındıran bir kavram 

olagelmiştir. Bununla birlikte kavramın barındırdığı belirsizlik, onu her zaman siyasal 

ve felsefi tartışmaların öznesi konumuna yükseltmiştir. Antik Roma hukukunun 

legitimus’unun katılığı kadar keyfiyetten uzak nesnelliği ile başlayan meşruiyet 

serüveni (Berger, 1991, 543), aydınlanma çağının isyankârlığı ile birleşerek 

legitimus’un dışladığı normatif alanın gücünün kabul edilmesiyle devam etmiştir 

(Hobbes, 1651, 66; Luhmann, 1990, 220; Rawls, 2007, 107, 129-130). Cezbedici 

niteliklerine rağmen meşruiyet her zaman inandırıcı bir kavram olamamıştır. Nazik ve 

kırılgan yapısı gerçekliği konusunda şüphelere yol açmıştır. Örneğin Marks ona 

inanmamıştır (Ebenstein ve Ebenstein, 2000, 647), Foucault ise meşruiyetin değil gücün 

her yerde olduğunu ileri sürerek karamsarlığın galibiyetini ilan etmiştir (Foucault, 1990, 

93; Bevir, 1999). Ancak yine de yönetilenlerin gücü ve yukarı yönlü etkileme her 

zaman kabul edilen bir gerçek olmuştur. 

 Felsefi tartışmalardan farklı olarak sosyolojik yaklaşım meşruiyet kavramını, 

geçici ve dar kapsamlı normatif tartışmaların ötesine taşımıştır. Normatif tartışmaların 

zihinlerdeki yansımalarının etkileri kavrama ilişkin tartışmaları başka bir boyuta 

taşımıştır. Artık meşruiyet yalnızca siyasal süreçlerle ortaya çıkan ve anlık itaatle 

yaratılan geçici bir kavram değil, insanın davranışlarından tutun da onun üzerinde baskı 

oluşturan büyük toplumsal kurumların oluşumuna kadar sınırlayıcı ve düzenleyici 

etkide bulunan, belki de Foucault’un güç kavramı kadar etkili ve yaygın bir kavramdır 

(Giddens, 1979, 107; Powell ve Colyvas, 2008, 976). Meşruiyet sayesinde artık örgütsel 

yaşama ilişkin çelişkilerin dahi Weberyan bir açıklaması vardır. Örgütsel yaşama 

bireysel özelliklerin toplamı şeklinde yaklaşan davranışçılığın içine düştüğü hataya 

karşı bir çözüm önermek olası hale gelmiştir. Örgütler onu oluşturan bireylerin 

davranışlarının toplamından daha fazlasını veya azını ifade etmektedirler. Sınırlayıcı ve 

etkinliklerini sürdürmek için gerekçeler talep eden bir çevrede yaşamaktadırlar. 

Varlıklarını sürdürmek için iç ve dış paydaşlara geçerli nedenler üretmek zorundadırlar 

(Sinnerbrink, 2011, 180-181; March ve Olsen, 1984; DiMaggio ve Powell, 1991, 3). 
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Özetle meşruiyet kavramı; etkili ve verimli olmadıkları halde neden bazı örgütlerin 

güçlü bir şekilde varlıklarını sürdürdüklerine dair inandırıcı bir açıklamadır. 

 Bahsi geçen tartışmaların ışığında bu çalışma sosyal psikoloji, sosyoloji ve 

yönetim alanyazınında önemli bir araştırma alanı olan meşruiyet kavramına eğitim 

yönetimi perspektifinden yaklaşarak yönetici ve öğretmenlerin meşruiyet algılarını ve 

yöneticilerin bu algıyı yönetmek üzere kullandıkları stratejileri betimlemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Eğitim örgütlerine ilişkin meşruiyet çalışmaları özellikle örgüt 

sosyolojisi alanında yoğunlaştığından eğitim örgütlerine ilişkin önemli bir başlangıç 

noktası sunmaktadır.  

 Araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın problemi, amacı, önemi, 

sınırlılıkları ve tanımları birinci bölümde yer almıştır. İkinci bölümde araştırmanın 

yöntemi, üçüncü bölümde ise araştırmadan elde edilen bulgu ve yorumlar sunulmuştur. 

Son olarak dördüncü bölümde araştırmanın sonuçları ve önerileri bulunmaktadır.  

 Bu çalışma ortak bir emeğin ürünüdür. Öncelikle akademik derinliğinden her 

zaman ilham aldığım ve çalışmanın her aşamasında destekleyici tutumu ile önümü 

aydınlatan çok değerli hocam Prof. Dr. Ali BALCI’ya; öğrencisi olmaktan gurur 

duyduğum değerli hocam Prof. Dr. İnayet AYDIN’a; tezin çeşitli aşamalarında zaman 

ayırıp yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Yasemin KARAMAN 

KEPENEKÇİ’ye; olumlu ve yapıcı eleştirileriyle çalışmaya katkıda bulunan değerli 

hocam Doç. Dr. Şakir ÇINKIR’a; tez izleme komitemde yer alan ve çalışmamın çeşitli 

aşamalarında değerli görüş ve önerileri ile ışık tutan sayın hocam Doç. Dr. Kürşad 

YILMAZ’a; ölçek uygulama safhasında yardımlarını esirgemeyen İstanbul Maarif 

Müfettişleri Başkanı Bahattin ALPAGUT’a; manevi desteklerini hep yanımda 

hissettiğim arkadaşlarım Ali BALTACI, Caner CENERCİ ve İnci ÖZTÜRK’e; 

yaşamım boyunca bana hep güvenen ve dualarını üzerimden eksik etmeyen aileme 

sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  

 Mart 2016 
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanın problemi tanımlanmış, amaçları belirlenmiş, önemi 

vurgulandıktan sonra önemli kavramlar tanımlanmıştır. 

1.1. Problem 

İtaat, otorite sahibinden gelen buyruklara uyum sağlamaktır. İnsanların diğer 

insanlara itaat etmelerinin temel nedenlerinden birisinin onlara bağımlı olmalarından 

kaynaklandığı ileri sürülebilir. İşgörenlerin işverenlere, memurların amirlere boyun 

eğmeleri bu çerçevede değerlendirilebilir. Güçlü olan, aşağı toplumsal tabakalara 

mensup olanların boyun eğmelerini sağlamak amacıyla onları etkileme yoluna gidebilir 

ve toplumsal veya örgütsel normlara uyum göstermelerini sağlayabilir. Ancak salt 

zorlamaya dayalı uyum davranışı üzerine bina edilen yapıların etkililiğini ve 

sürdürülebilirliğini sağlamanın da imkânsız olduğu ortadadır (Rousseau, 2008, 16). 

Rousseau (2008, 16) güçlü olanın, gücünü doğru ve rızaya dayalı bir güce 

dönüştürmediği müddetçe sonsuza kadar hâkimiyetini sürdüremeyeceğini 

belirtmektedir. Bu noktada birey ve örgüt arasındaki etki-uyum sürecinin inanç, değer, 

düşünce sistemleri, vb. değişkenleri de içermesi gerektiği, başka bir ifadeyle meşru bir 

süreç olması gerektiği sonucuna gidilebilir.  

1.1.1. Meşruiyet:  Tanımı ve Kuramsal Temelleri 

Meşruiyet en geniş anlamda doğruluk olarak tanımlanabilir (Heywood, 2002, 

210). Meşruiyet, bir şeyin zora değil bir hakka dayanması, dolayısıyla da saygıya layık 

olması ve itaat edilebilir bulunmasıdır (Buchanan ve Keohane, 2008, 25). Meşruiyet 

diğerlerinin onayını almak demektir. Belirli bir role doğru bir şekilde yerleştirilmeye ve 

bu rolün gerektirdiği işlevlerin doğru bir şekilde yerine getirildiğine olan inançtır 

(Lawson, 1993, 41). Meşruiyet, güç veya onun tehdidinden değil yönetilenlerin 

değerlerinde kaynağını bulan bir destektir (Claessen, 1988, 23).  

Siyasi perspektiften meşruiyet bir sistemin veya mevcut siyasi kurumların 

toplum için en uygun olduğu inancının oluşturulması ve sürdürülmesidir (Lipset, 1981, 

64). Siyasal anlamda meşruiyet, yetersizlik ve başarısızlıklarına rağmen siyasi 
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kurumların alternatiflerine göre daha iyi olduklarına ve yönetilenlerin itaatini hak 

ettiklerine dair inançtır (Linz, 1988, 65; akt. Dogan, 1994, 297), diğer bir deyişle 

yönetenlerin yönetilenlerin gözünde yönetme hakkına sahip olmasıdır (Bahar, 2008, 

235). Meşruiyet ilişkisi yalnız yönetenler için değil yönetilenler için de önem 

taşımaktadır. Yönetimde meşruiyet, yönetilenlerin iktidarı gönül rızası ile saygıdeğer ve 

itaate layık bulmaları ve bu sayede yöneten-yönetilen ilişkisinin çoban-sürü ilişkisi 

olmaktan çıkarak demokratik bir niteliğe bürünmesidir (Aydın, 2002, 116). Zira çağdaş 

demokratik sistemlerin meşruiyet düzeyi büyük ölçüde içinde doğdukları toplumlardaki 

bölünmelerin temelinde yatan sorunların çözülme yöntemlerine bağlıdır (Lipset, 1981, 

64). 

Heywood (1994, 95-96) meşruiyet kavramının net olarak tanımlanabilmesi için 

güç ve otorite arasındaki farkın kavranması gerektiğini ifade etmektedir. Weber’e 

(2008, 28-29) göre güç; bir sosyal ilişki içinde, bir aktörün hangi temele dayanırsa 

dayansın, direnmeyle karşılaşsa bile istediğini yapabilme konumunda olma ihtimalini 

ifade ederken, otorite belirli içerikteki bir emre belirli bir grup tarafından itaat etme 

ihtimalini anlatmaktadır. Grimes (1978), Weber’in (2008) tanımlarının herhangi bir 

otoriteyi meşru bir güç olarak nitelemesinden dolayı güç ve otorite kavramlarını 

betimlemekte başarısız olduğunu ileri sürmektedir.  

Bu noktada Buckley (1967; akt.; Grimes, 1978) güç kavramını, bir kimsenin 

diğerlerinin rızalarına, iradelerine veya bilgilerine başvurmadan amaçlarını 

gerçekleştirebilmek için diğerlerinin eylemleri üzerinde kontrol veya etki sahibi olması 

şeklinde tanımlamaktadır. Otorite kavramını ise bir kimsenin diğerlerinin davranışlarını, 

rızalarını alarak kolektif amaçlara yönlendirebilmesi şeklinde tanımlamaktadır 

(Buckley, 1967; akt.; Grimes, 1978). Bu kavramlaştırmalar sayesinde meşruiyetin, gücü 

doğru otoriteye dönüştüren nitelik olduğu görülmektedir. Meşruiyet doğru otorite 

sahibine yönetme gücünün devredilme durumuna işaret etmektedir. Yönetme gücü 

yöneten kişiye verilir ve yönetilenlerin korkuya dayanmaksızın kendi rızaları ile boyun 

eğmesi sağlanır (Heywood, 1994, 95-96).  

Meşruiyetin nesnel ve tek türden bir ölçütü yoktur. Ancak toplumun ortak bir 

değer alanı olarak “ahlak”, “uzlaşma” veya “toplumsal sözleşme” gibi normatif 

açıklamalar bunların en önemlileri arasında sayılabilir. Bu ölçütlerin ortak özelliği ise 

toplumu kapsayıcı olmaları ve yönetilenlerin bağlılığına gerekçe oluşturmalarıdır 

(Cohen, 1975, 5; Aydın, 2002, 116). 



3 

Meşruiyetin dayandığı ölçütlerin niteliği, kavramın yasallık ile ilişkisini 

gündeme getirir. Zaman zaman birbirlerinin yerlerine kullanılsalar da meşruiyet ve 

yasallık gerçekte farklı kavramlardır. Yasallık; kolluk kuvvetleri ve yargı erki yoluyla 

devlet tarafından icra edilen doğru ve yanlış davranışa ilişkin yasal düzenlemelerden 

oluşan bir sistem olarak tanımlanabilir (Vargas-Hernandez, 2014, 294). Yasallık, 

yasadan farklı olarak kimin hangi amaçla sahip olduğuna bakmaksızın yasal olarak 

kabul edilen anlamları, otoritenin kaynaklarını ve kültürel pratikleri ifade etmektedir. 

Zira toplumsal rollerimiz, statülerimiz, ilişkilerimiz, yükümlülüklerimiz ve 

sorumluluklarımız önemli ölçüde yasaların izlerini taşırlar. Başka bir ifadeyle yasallık 

hem normatif ve bilişsel bir çatı hem de kaynak kümesi olarak işlev göstererek 

toplumsal alanın inşa edilmesini sağlayabilmektedir (Ewick ve Silbey, 1998, 20-23).  

Öte yandan yasallığın bu güce sahip olabilmesi meşruiyet ile mümkündür. 

Meşruiyet genel toplumsaldır, yasallık ise siyasal ve biçimseldir (Aydın, 2002, 116). 

Yasallık yürürlükteki kanunların dayattığı yükümlülükleri ifade ederken, meşruiyet bu 

yükümlülükleri gerekçelendiren toplumsal ilkeleri ifade etmektedir (Cooper, 2013, 

132). 

Siyasi otorite kendi ortaya koyduğu teamüllere bağlı olarak yasalar çıkarır ve bu 

yasalara uygunluk da yasallığı getirir. Ama bu süreç toplum vicdanı tarafından 

desteklenmezse meşruiyet kazanamaz (Aydın, 2002, 116-117). Zira meşruiyet hem 

yasal düzenlemelerin esası ile hem de bu yasal düzenlemelerin içinden doğduğu düzenle 

ilişkilidir (Dyzenhaus, 1996). Yasalar ve bu yasalara dayalı olarak alınmış kararlar, 

yalnızca toplum tarafından akla yatkın ve kabul edilebilir bulunan koşullar altında 

üretildiği takdirde meşru sayılabilirler (Tyler ve Mitchell, 1994). Başka bir ifadeyle 

yasal olduğu halde meşru olmayan veya meşru olduğu halde yasal olmayan eylemler 

olabilir (Aydın, 2002, 117). Karşılaştırma yapmak gerekir ise meşru olan yasal olandan 

daha çok kabul görebilir.  

Meşruiyet bir düzene verilir ve bu düzenin otoriter veya bağlayıcı niteliklere 

sahip olmasını sağlar. Meşruiyet ile güç ve otorite gibi yönetimin diğer öğeleri 

arasındaki ilişki hakkında iki temel yaklaşımın varlığından bahsedilebilmektedir. Birinci 

yaklaşım meşruiyeti inanç veya davranışla ilgili olarak gören ve hâlihazırdaki veya 

gelecekteki olası yönetim ilişkilerinde mevcut olacağını ileri süren tarihi-sosyolojik 

yaklaşımdır. Tarihi-sosyolojik yaklaşım herhangi bir yönetimin meşruiyeti hakkında 

normatif bir değerlendirme yapmamaktadır ve buna göre meşruiyet nasıl oluştuklarına 
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bakılmaksızın yürürlükteki kurallara uyma istekliliğidir. Bu yaklaşıma göre başarılı bir 

yönetimin meşru olup olmadığına ilişkin değerlendirmelere esas teşkil edecek neden 

veya ilkeler belirlemek yerine yönetilenlerin onayını alma becerisine 

endekslenmektedir. İkinci yaklaşım meşruiyeti ahlaki olarak benimsenebilirlik 

temelinde değerlendiren normatif yaklaşımdır. Başka bir ifadeyle bu yaklaşım tarihi 

olayların normatif derecelendirmesine dayalı bir değerlendirmedir. Normatif yaklaşım 

meşruiyeti, yönetenlerin yönetilenlerden itaat bekleyebileceği anlayışına dayalı ahlaki 

veya rasyonel bir ilke olarak görmektedir. Bu nedenden dolayı meşruiyet iddiası itaatten 

daha önemlidir (Heywood, 2002, 210; Barker, 1990, 33-34).   

Tarihi-sosyolojik bir kavram olarak meşruiyetin anlaşılmasına ilişkin ilk katkı 

İbni Haldun tarafından yapılmıştır. Ibni Haldun’un tarihi-sosyolojik perspektife 

kazandırdığı en önemli kavramlardan biri asabiyyettir. Asabiyyet birlik ruhuna dayalı 

olan güçtür. Başka bir ifadeyle asabiyyet hem birlik ruhunu hem de bundan doğan gücü 

kapsamaktadır. Asabiyyetin ilk kaynağı akrabalık ve soy bağlarıdır. Fakat bunlar 

asabiyyetin işlevsel olması için yeterli değildir. Asabiyyetin ortaya çıkması için düşman 

istilaları gibi tehditler nedeniyle insanların bir araya toplanması gerekmektedir. 

Asabiyyetin gayesi ise devlet kurmaktır. Bu noktada asabiyyet kavramının devleti 

kurma ve yönetme gücüne dönüştüğü ifade edilebilir. Öte yandan asabiyyetler her 

zaman başka asabiyyetlerle karşı karşıya gelebilir. Bu durumda ancak tebaayı kendisine 

boyun eğdirebilen, vergiler toplayabilen ve sınırları koruyabilen yönetme gücünü elde 

edebilir (Kongar, 2006, 66-67; Bahar, 2008, 9). Özetle asabiyyet kuramı ile İbni 

Haldun, tarihsel olayları üstün bir kişinin eseri olarak görmek yerine toplumsal 

dayanışmaya bağlamaktadır. Üstün insan olarak kabul edilen kişileri başarılı kılan 

kişisel yeteneklerinden çok içinde yaşadıkları toplulukları kazanmak için gösterdikleri 

beceridir (Uygun, 2008, 34-35). 

Tarihi-sosyolojik yaklaşımın önemli temsilcileri arasında yer alan Weber meşru 

otorite/tahakküm sistemlerini sınıflandırmaya çalışmış ve her bir sınıfı meşruiyetin 

üzerinde kurulduğu temel olarak tanımlamıştır. Weber meşruiyetin tahakküme olan 

katkısından çok meşruiyet, itaatin nedenleri ve özelliklerini tartışmaktadır. Weber’in 

çalışmalarında meşruiyet, normatif yaptırım veya zorlama ile sürdürülen itaatin hem bir 

bileşeni hem de ona katkıda bulunan bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır (Barker, 

1990, 34; Weber, 2008, 39-40). 
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Tarihi-sosyolojik yaklaşımdan farklı olarak normatif yaklaşımın temsilcilerinin 

meşruiyeti ahlaki benimsenebilirlik temelinde değerlendirmelerinden dolayı, meşru 

yönetimin ölçütleri zamana ve toplumlara göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin 11. 

yüzyıl Türk düşünürü Yusuf Has Hacib’e göre egemenlik tanrısal kaynaklıdır ve iktidar 

yöneticilere Tanrı tarafından ihsan edilmiştir. Bununla birlikte egemenin gücü sınırsız 

değildir. Tanrısal buyruklara ve Töreye uygun olarak yönetmelidir. Yöneticinin görevi 

yönetilenlerin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yönetici elbette yönetilenlerden daha üst 

konumdadır, ancak Töre yöneticiden daha üsttedir (Saray, 1989, 51-52). 

Normatif kuramcılara göre, sosyolojik yaklaşımın temsilcileri rejim veya 

yönetim sisteminin meşruiyetine odaklanırken siyasi otoritenin rağbet görmeyen 

politikalar, düşük güven düzeyine sahip liderler veya hükümetler, vb. nedeniyle 

zorlandığı durumlara çok az değinmektedir (Beetham, 1991, 65-66). Bu noktada 

Beetham (1991, 65-66) meşruiyetin Weber’in yaptığı gibi meşru olana inanç olarak 

görülmesinin ona nasıl sahip olunduğunun yadsınmasına yol açacağına işaret 

etmektedir. Bu da halkla ilişkiler kampanyaları yoluyla doğruluk savı üretme gücüne 

sahip olanların meşruiyeti belirleme gücüne de sahip olmasına yol açabilmektedir. 

Beetham (1991, 15-20) üç koşul karşılandığı takdirde gücün meşru olduğunu 

belirtmektedir: 

1. Otorite önceden belirlenmiş kurallara uygun olarak elde edilmeli ve kullanılmalıdır.

2. Kurallar; (i) otoritenin doğru kaynaklara sahip olduğuna ve (ii)  sınırlarının ve

kullanımına ilişkin standartların düzgün bir şekilde belirlendiğine dair toplumsal 

inançlara dayanmalıdır. 

3. Otorite sahibi makamlar açık bir şekilde astlarının rıza ve onayını almalı ve diğer

meşru otoriteler tarafından tanınmış olmalıdır. 

Bu koşulların ilki kurallarla ilgili, ikincisi inançlara dayalı olarak 

gerekçelendirme (yani meşrulaştırma), üçüncüsü de rıza veya tanıma eylemleriyle 

ilgilidir. Bu üç koşulun her birinin meşruiyete katkıda bulunması nedeniyle birbirlerinin 

alternatifi olmadığı söylenebilir. Birlikte astlara otoriteye uyum sağlama veya onunla 

işbirliği yapma amacıyla ahlaki temeller sağlamaktadırlar. Her biri de farklı karşıtlara 

sahiptirler (Beetham ve Lord, 1998, 4). Birinci koşulun karşıtı gayrimeşruluktur 

(illegitimacy) ve kuralların ihlalini ifade etmektedir. Gayrımeşruluk savları kuralların 

tatmin edici bulunmadığı ve bu kurallar yoluyla geliştirilen çözüm önerilerinin yetersiz 
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bulunduğu dönemlerde sıklıkla görülmektedir (Neuhold, 2008, 336). İkinci koşulun 

karşıtı meşruiyet eksikliğidir (legitimacy deficit) ve zayıf meşrulaştırma ve itiraz edilen 

değerleri ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle kurallar ve olması gerekene ilişkin 

inançlar arasındaki çelişkiye işaret etmektedir (Luck, 2002, 67). Üçüncü koşulun karşıtı 

gayrimeşrulaştırmadır (delegitimation) ve rıza veya onayın geri çekilmesini 

anlatmaktadır. Gayrımeşrulaştırma yoluyla, bir varlık veya eylem ahlaki yükümlülük 

veya kabul alanı dışına itilebilmektedir  (Kelman, 2001, 59; Beetham ve Lord, 1998, 4). 

Beetham ve Lord (1998, 9) bu üç koşul nedeniyle meşruiyetin hep ya da hiç 

ilişkisi değil dereceli bir olgu olduğundan bahsetmektedir. Meşruiyetin zayıflaması, 

yönetimin üzerinde kurulu olduğu yönetilenlerin itaati veya desteğine daha az 

güvenmesi gerektiği, başka bir ifadeyle yönetilenlerin yönetimin sunduğu gerekçelere 

olan inançlarının azaldığı anlamına gelmektedir.  

Meşruiyetin dereceli özelliğiyle ilgili Linz’in (1988, 66; akt.: Hawkesworth ve 

Kogan, 2004, 114) belirttiği gibi ‘Hiçbir siyasal rejim halkın % 100’ünün desteğini 

alacak kadar meşruiyete sahip değildir. Siyasal sistemin meşruiyetinin yanında 

yürütmeyi oluşturan iktidarlar, onların uyguladıkları politikalar da % 100 meşruiyete 

sahip değildir. Sahip oldukları meşruiyet düzeyi de sonsuza dek sürmez’. Meşruiyet 

hiçbir zaman oybirliği değildir. Gruplar ve bireyler hiçbir zaman siyasi gücün otoritesini 

eşit oranda tanımazlar. Birbirlerine kayıtsız toplumsal tabakalar, isyankâr alt-kültürler, 

pasif itaatsizler, silahlı teröristler ve bunların yanında yöneticilerin meşruiyetine kısmen 

inanmış kitleler genellikle her toplumda görülmektedir (Hawkesworth ve Kogan, 2004, 

114). Easton’a göre (1965, 163; akt.: Hawkesworth ve Kogan, 2004, 114) kanunların 

ihlal edilmesiyle ölçüldüğü haliyle uyum davranışında gözlenen sapma, şiddetin varlığı, 

muhalif hareketlerin büyüklüğü veya güvenliğe harcanan para miktarı toplumsal 

desteğin belirtileri arasındadır. 

Bir rejimin meşruiyetini ölçme amaçlı kamuoyu yoklamaları meşruiyetin 

kendisinden çok onunla ilgili şeyleri ölçme amacındadır. Çünkü bir iktidarın herhangi 

bir politikasına veya üyesine düşük halk desteği verilmesi, o iktidarın genel 

meşruiyetini etkilemeyebilir. Tüm bu güçlüklerine rağmen meşruiyet, siyasi sistemlerin 

incelenebilir ve değerlendirilebilir bir özelliğidir. Bu nedenden dolayı meşruiyet 

kavramı ampirik olarak sınanabilir, zira yalnızca ampirik yaklaşım meşruiyet 

tartışmalarının sıklıkla içine düştüğü eşsözsel (totolojik) kısırdöngüden uzak durabilir 

(Dogan, 1994, 302; Hawkesworth ve Kogan, 2004, 114). 
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Neo-Marksist kuramcılar tarafından Weberyan meşruiyet yaklaşımına 

alternatifler geliştirilmiştir. Ortodox Marksistlere göre meşruiyet burjuva efsanesinden 

öte gitmeyen bir sahtekârlıktır. Gramsci’yi (1992) takip eden modern Marksistler ise 

meşruiyetin kapitalizmin kısmen siyasal desteği güvence altına alma yeteneği tarafından 

desteklendiğini kabul etmektedirler. Bu nedenden dolayı Habermas ve Offe (1984; akt.: 

Alestalo, Bislev ve Furaker, 1991, 36-57) sadece sınıf sistemiyle ilgilenmekle kalmayıp 

aynı zamanda meşruiyetin sürdürüldüğü mekanizmayla da (demokratik süreç, parti 

rekabeti, refah, toplumsal reform, vb.) ilgilenmişlerdir. Ortodoks Marksizmle 

aralarındaki mesafeye rağmen Neo-Marksistler, siyasal sistemin meşrulaştırılması 

sürecinin özündeki güçlüğün eşitsizlikçi sınıf sisteminden kaynaklandığını ileri 

sürmüşlerdir. Habermas kapitalist toplumların salt rıza kavramına dayanarak siyasi 

istikrarlarını sürdürmelerini güçleştiren bir dizi kriz eğilimi tanımlamıştır. Ona göre bu 

gerilimin merkezinde bir tarafta kapitalizmin sermaye biriktirme baskısının, bir tarafta 

da demokratik siyasetin serbest bıraktığı halk baskısının yer aldığı zıtlıklar ve çatışmalar 

yer almaktadır (Habermas, 1984, 145-149; Heywood, 2002, 213-214). 

1.1.1.1. Meşruiyet Kuramları 

Kuramsal açıdan merkezi bir konumda yer almasına rağmen meşruiyete ilişkin 

çoğunlukla zıt kutuplarda yer alan sayısız perspektif mevcuttur (Thornhill, 2008). 

Meşruiyet; bilimsel çözümlemelerin bir kısmında yönetilenlerin gönüllü olarak düzenin 

kanunlarına uydukları takdirde yönetim sistemlerinin sahip oldukları bir nitelik olarak 

görülmektedir. Bir kısmında da yurttaşların barışçıl bir şekilde uzlaşmaya varabildiği ve 

düzene gösterdikleri uyumu harekete geçirebildiği takdirde yönetim sistemlerinin sahip 

oldukları bir nitelik olarak görülmektedir. Bunun yanında belirsizliğin hâkim olduğu bir 

çevreye uyum sağlamak, iktisadi ve siyasi kriz ortamlarında dahi belirli işlevlerini 

istikrar içinde sürdürebilmek için yurttaşlarının ulaştığı uzlaşmayı kullanabildiğinde 

siyasal sistemlerin meşruiyete sahip olabileceğini ileri süren perspektifler de mevcuttur 

(Beetham, 1991, 168). Meşruiyet tartışmaları içinde tarihi-sosyolojik yaklaşımlar ile 

normatif yaklaşımlar arasındaki ayrım göze çarpmaktadır (Thornhill, 2008). 

1.1.1.1.1. Tarihi-Sosyolojik Meşruiyet Kuramları 

Tarihi-sosyolojik yaklaşım, meşruiyetin belirlenmesi için rasyonel 

çıkarsamalarla elde edilebilen kalıcı standartların mevcut olduğu yönündeki savı 

reddetmektedir. Meşruiyet sorunu hakkında birçok farklı sosyolojik düşünme kalıbı 
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mevcuttur (Downing, 1992, 5-9). Birçok farklı tarihi-sosyolojik meşruiyet kuramı 

bulunmasına rağmen bu çalışmada örgütsel meşruiyet araştırmaları için temel teşkil 

eden kuramlar tartışılmıştır. 

1.1.1.1.1.1. Weber: Meşruiyet Sınıflandırması 

Weber meşruiyeti “yönetme hakkına” olan inanç, başka bir ifadeyle yönetenin 

meşruluğuna inanç olarak tanımlamaktadır (Heywood, 1994, 6). Bu tanımın gerisinde 

Weber’in sosyolojiye ilişkin savları yatmaktadır. Weber toplumdaki güç ilişkilerini 

daha ziyade sosyal eylem perspektifiyle açıklamaktadır. Weber’e göre güç; birey veya 

bireylerin, sosyal eyleme katkıda bulunan diğerlerinin dirençlerine rağmen iradelerini 

sosyal eylemde ortaya koyabilme ihtimalidir. Güç, genel anlamda bütün toplumsal 

ilişkilerin parçasıdır. Bireyler ailede, toplumsal olaylarda, iş yaşamında, kamusal 

söylemde, kısaca her yerde gücü kullanabilmektedir. Bununla birlikte güç, sosyal 

eylemin düzene sokulması için yeterli bir dayanak değildir. Bu noktada Weber 

tahakküm kavramını kullanmaktadır. Weber’e göre tahakküm; bireylerin veya 

toplumsal grupların kendilerine yöneltilmiş buyruklara itaat etme ihtimalidir. Tahakküm 

meşru olabildiği gibi gayrimeşru da olabilmektedir. Weber’in esas ilgi konusu meşru 

tahakküm biçimleri, ya da buyruk verme veya görev tevdi etme hakkına sahip meşru 

otorite türleridir (Bratton, Denham ve Deutschmann, 2009, 235). Weber sosyal eylem 

sınıflandırmasıyla ilişkili üç tür ideal meşru tahakküm veya otorite türünden 

bahsetmektedir (Weber, 1946, 77-85; 1995, 315-316): 

1.1.1.1.1.1.1. Geleneksel otorite. Weber’in ilk tip siyasal meşruiyeti uzun 

zamandır süregelen gelenek ve göreneklere dayanmaktadır. Uygulamada geleneksel 

otorite meşru kabul edilmektedir, çünkü o her zaman var olmuştur: Yaptırım gücünü 

tarihten alır, zira önceki kuşaklar onu kabul etmiştir. Genellikle değişmez kurallar 

bütünü olarak işlev gösterir, yani sorgulanması düşünülmeyen sabit geleneklerdir. 

Nesillerdir uygulana gelmiş usullerin gücünü yansıtmaktadır. Geleneksel otoritenin en 

belirgin örnekleri pederşahilik (hükümdarın kulları üzerindeki veya efendinin 

hizmetkârlar üzerindeki otoritesi, v.b.) ve yaşlıların hâkimiyeti (gerontokrasi: yaşlıların 

yönetimi, genellikle köyün yaşlılarının otoritesi olarak görülür) biçimlerinde 

gözlenmektedir. (Winkler, 2010, 32; Heywood, 2002, 211; Kronman, 1983, 45) 

1.1.1.1.1.1.2. Karizmatik otorite. Bu otorite biçimi bireysel kişiliğin gücüne, 

yani bireyin karizmasına dayanmaktadır. Karizmatik otorite; bireyin kişisel statüsüne, 
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toplumsal veya bürokratik konumuna bağlı olmaksızın liderin bir çeşit kahraman veya 

aziz olarak takipçilerine doğrudan ve kişisel etkide bulunma kapasitesi yoluyla işlev 

göstermektedir. Karizmatik otoritenin yalnızca bir hediye veya doğal eğilim 

olmamasına rağmen, amacı karizmayı üretmek olan liderlik kültleri tarafından daima 

desteklenmektedir (Weber, 1995, 316; Heywood, 2002, 212; Weber, 2008, 39-40). 

Weber karizmatik otoriteyi toplumsal değişmeyle ilişkilendirmektedir. Toplumsal yapı 

meşruluğunu kaybettiği zaman karizmatik bir lider ortaya çıkar ve eski yapının 

küllerinden yeni bir düzen inşa eder (Kongar, 2006, 98). 

1.1.1.1.1.1.3. Yasal-rasyonel otorite. Weber’in üçüncü tip siyasal meşruiyeti 

otoriteyi açık ve yasal olarak belirlenmiş bir dizi kuralla ilişkilendiren yasal-rasyonel 

otoritedir. Weber’e göre yasal-rasyonel otorite bir çok modern devlette işlev gösteren en 

yaygın otorite biçimidir. Başkanın, başbakanın veya devlet memurunun gücü nihai 

olarak makam sahibinin yapabileceklerini kısıtlayan biçimsel ve anayasal kurallar 

tarafından belirlenmiştir. Yasal-rasyonel otorite sınırlandırılmış hükümet ilkesini 

korumakta ve rasyonel işbölümü yoluyla etkililiği arttırmaktadır. Bununla birlikte, 

Weber ayrıca bu tipteki meşruiyetin karanlık yönlerine de dikkat çekmektedir. Yüksek 

düzeydeki etkililiğin bedeli bürokratik örgütlenme biçimin yaygınlaşmasıyla toplumsal 

çevrenin kişiliksizleşmesi ve gayrı-insani niteliklere bürünmesidir (Weber, 1995, 315; 

Heywood, 2002, 212-213; Kronman, 1983, 45). 

Weber’in meşruiyet sınıflandırması birçok tarihsel çalışmaya anlamlı bir şekilde 

uygulanmıştır. Weber’den günümüze değin araştırmacılar meşruiyet olgusunu bu 

sınıflandırmadaki üç tipten birine yerleştirmekte ve gelişimini çizgisel bir süreçte 

izlemektedir. Tarihi düzlemde yönetimin meşruiyet kaynağı karizmatik otoriteden 

geleneksel otoriteye, oradan da yasal rasyonel otoriteye doğru evrilmektedir (Schaar, 

1981, 15). Tarihi araştırmalar geleneksel ve karizmatik otoritenin köklerinin otoriter 

rejimlerde olduğunu göstermektedir. Bu iki sınıf gerçek demokrasilerde neredeyse hiç 

görülmemektedir. Yasal-rasyonel otoriteye dayalı günümüz devletlerinin özellikle 

demokratik rejimlere sahip olanları meşruiyet taşımaktadır. Başka bir ifadeyle 

demokratik niteliklere sahip olmayan otoriter rejimler de Weber’in sınıflandırmasına 

göre meşruiyet taşımaktadır ve bu sınıflandırma demokrasi ve meşruiyet arasındaki 

ilişkiyi tanımlamakta yetersiz kalmaktadır (Dogan, 1994, 297). Bu noktada Herz (1978, 

320; akt. Dogan, 1994, 300-301) rasyonel-yasal otoritenin heterojen doğasından 
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bahsetmekte ve bu tipteki otoritenin farklı meşruiyet düzeylerine sahip dört türevi 

bulunduğundan bahsetmektedir: 

Bu türevlerden ilki yurttaşlarının büyük çoğunluğu tarafından meşru kabul 

edilen ileri çoğulcu demokratik sistemlerdir. İkinci türev yöneticinin sivil veya asker 

kökenli olabildiği otoriter bürokratik sistemlerdir. Bu sistemlerde yurttaşlık haklarına 

kısmen saygı duyulmaktadır. Üçüncü tür diktatörlük, tiranlık veya totaliter sistemlerdir. 

Bu sistemlerde rejim yurttaşların büyük çoğunluğunca kabul edilmez ancak rejimin 

gayrimeşruluğu da açıkça ifade edilemez. Dördüncü türev yönetimin ne kabul edildiği 

ne de reddedildiği ve meşruiyet tartışmalarının anlamsız olduğu sistemlerdir. Çünkü 

düşük ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik seviyesinden kaynaklanan engeller 

bireylerin zihinlerinde yönetimin meşruiyet sorgulamalarının oluşmasını 

engellemektedir. Aksilikler, baskılar ve karışıklıklar yöneticilerden değil ilahi veya 

doğal nedenlerden kaynaklanmaktadır (Herz, 1978, 320; akt. Dogan, 1994, 300-301).  

1.1.1.1.1.2. Parsons: Sosyal Sistem 

Parsons, meşruiyete ilişkin açıklamalarında yapısalcı-işlevselci yaklaşımı 

kullanmaktadır. Weber’in yolunu izleyerek otoritenin nedenini açıklayan meşruiyetin, 

siyasal kurumlardaki eylemin gönüllü ve zorunlu yönlerinin temeli olduğunu ifade 

etmektedir. Meşruiyet; kişilere, şeylere veya hayali varlıklara değil bir düzenin 

normlarına atfedilen bir özelliktir ve eylemin düzenlenmesiyle ilgilidir (Parsons, 1960, 

650-670; akt.: Gerhardt, 2002, 43). Meşruiyet olağan bir şekilde işlev gösteren sosyal 

sistem tarafından ulaşılan ve korunan uzlaşmaya dayalı olarak ortaya çıkan bir olgudur 

(Cohen, 1975, 5).  

Öte yandan meşruiyet toplumun büyük bir çoğunluğunun onayladığı yasal-

rasyonel norm uygulamalarının yanı sıra karizmanın, geleneğin veya ideolojinin 

kurumsallaşmış uygulamalarına dayalı olarak da kurulabilmektedir (Gerhardt, 2002, 43-

44, 175). Siyasal bir düzenin toplumun büyük çoğunluğunun gözünde meşru olması, 

meşru olduğunu düşünsün veya düşünmesin bir bireyin sırf bu nedenden dolayı düzene 

uyum sağlamasının çıkarına olduğu düşüncesine yol açmaktadır. Zira Parsons’un 

düşüncelerinde toplumsal düzenin meşruiyeti güç kullanımının rutinleşmesine bağlıdır 

(Gerhardt, 2002, 71). 

Weber’in yöntembilimine benzer şekilde Parsons’un (1966) sosyal sistem 

kuramının temelinde sosyal eylem kavramı yer almaktadır. Parsons’a göre aktörler arası 
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etkileşimin sonucunda sosyal davranış sosyal sistemin en temel birimine 

dönüşmektedir. Sosyal sistemin yapısını karşılıklı etkileşim sürecine giren aktörler arası 

ilişkiler oluşturmaktadır (Parsons, 1991, 24-25). Aktör; sosyalleşme süreci sonucunda 

toplumsal nitelik kazanan ve onu toplumsal yapıya bağlayan rolü edinen bireydir (Balcı, 

2003, 5; Trevino, 2001, xiii). Eylem (aksiyon); tek tek bireysel aktörler veya toplum söz 

konusu olduğunda onu oluşturan bireyler için önem arz eden aktör-durum sisteminde 

ortaya çıkan bir süreçtir. Somut eylem sisteminin yapılanması neticesinde ortaya sosyal 

sistem, kişilik sistemleri, kültürel sistem ve davranışsal organizma alt sistemleri ortaya 

çıkmaktadır (Parsons ve Platt, 1973, 8; Parsons, 1991, 4-6).  

Eylem alt sistemleri aynı zamanda yaşayan sistemlerin çözümlemesi için 

kullanılan dört işlevli genel bir paradigmanın uygulamasını oluşturmaktadır. En 

küçükten en büyüğe bütün sistemler etkili bir şekilde işlev gösterebilmek ve sistem 

olarak varlıklarını sürdürebilmek için dört işlevsel sorunla baş etmek zorundadır: Uyum 

(A), Hedefe Ulaşma (G), Bütünleşme (I) ve Örüntü Sürdürme (L). Parsons; bu 

paradigmayı genel eylem sistemine uyguladığında Uyum (A) işlevini davranışsal 

organizmayla, Hedefe Ulaşma (G) işlevini kişilik sistemleriyle, Bütünleşme (I) işlevini 

sosyal sistemle ve Örüntü Sürdürme (L) işlevini kültürel sistemle ilişkilendirmektedir. 

Daha sonraki dönemlerde bu paradigma AGIL şeması olarak adlandırılmıştır (Parsons 

ve Platt, 1973, 10-15).  

Diğer sistemlerden farklı olarak sosyal sistem; bir araya gelen aktörlerin kültürel 

olarak yapılandırılmış ve paylaşılmış semboller sistemi aracılığıyla karşılıklı etkileşime 

girmeleri neticesinde varlık kazanmaktadır (Parsons, 1991, 5-6). Parsons AGIL 

şemasını sosyal sisteme uyarladığında Şekil 1’deki sonuçlara ulaşmaktadır (Parsons ve 

Platt, 1973, 19). 

Şekil 1’de görüldüğü üzere sosyal sistemin alt sistemleri ekonomi (A), siyaset 

(G), topluluk (I) ve akrabalık ilişkileridir (L). Uyum (A) işlevi; dışsal çevreye ilişkin bir 

sorun olup sosyal sistemin faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu kaynakları elde ettiği ve 

dağıttığı süreçleri ifade etmektedir. Hedefe Ulaşma (G) işlevi; dışsal çevreye ilişkin bir 

sorundur ve sosyal sistemin hedeflerini belirlemesini ve bu hedeflere ulaşmak için 

kaynakların tahsisini ve harekete geçirilmesini gerektirmektedir. Bütünleşme (I) işlevi 

içsel örgütlenme sorunudur. Sistemin karşı karşıya kalabileceği büyük çatışmalardan 

kaynaklanan bozulmaları önleme yeteneğine sahip örgütlenmeleri üretme amacıyla 
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sosyal sistemi oluşturan farklı çeşitlilikteki ilişkilerin eşgüdümlenmesini ifade 

etmektedir. 

L I 

Akrabalık 

İlişkileri 

Topluluk ve 

Kültürel Öğeler 

Ekonomi Siyaset 

A    G 

Şekil 1. Sosyal Sistemin Yapısı 

Kaynak: Parsons, T. ve Platt, G. M. (1973). The American University. Cambridge, MA: Harvard 

University Press, s. 19 

Son olarak, Şekil 1’de görüldüğü gibi Örüntü Sürdürme (L) işlevi yine içsel bir 

soruna işaret etmektedir. Sosyal sistemin normatif kalıpları sürdürdüğü ve aktörler arası 

gerilimleri yönettiği süreçleri ifade etmektedir (Trevino, 2001, xiii; Parsons ve Platt, 

1973, 10-12).  

Parsons otorite ve meşruiyet kavramlarını siyaset alt sistemi ve onun genel 

sembolik aracı olan siyasal güç ile ilişkilendirerek tartışmaktadır. Hedefe ulaşma 

eylemini ihtiva ettiğinden otorite, siyaset alt sisteminin bir işlevini yerine getirmektedir. 

Bu noktada otorite, meşru eylem için yönlendirici bir çerçeve oluşturan toplumsal 

değerleri temsil etmektedir. Aktör için değerler üç farklı boyutta konumlanmıştır: 

Birincisi dünya hakkındaki varoluşsal inançları, ikincisi kişilik olarak güdüsel 

ihtiyaçları ve üçüncüsü toplumdaki diğer aktörlerle ilişkileridir. Sosyal eylemde 

bulunmak zorunda olduğunu hissettiği otorite ilişkilerini kabul ettiğinde aktör otoriteyi 

meşrulaştırmaktadır. Meşruiyet, bireysel olarak aktörlerin eyleme dökmek suretiyle 

bağlılıklarını gösterdiği değer kalıplarına ilişkin bir dizi ölçütün karşılanması 
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neticesinde ortaya çıkmaktadır. Aslında meşrulaştırılan şey değerler değil eylemlerdir. 

Otorite ve meşruiyet/meşrulaştırma farklı olgulardır. Otorite bir meşrulaştırma 

kategorisi değil bilakis onu sınırlandıran bir kurumsallaşma kategorisidir. Bu bakış 

açısından otorite, meşru sosyal eylem için dayanak teşkil eden usullerin 

kurumsallaşması ve aktör topluluğunun bütünleşme seviyesidir. Meşruiyet ise toplumun 

genel değerlerine dayalı olarak elde edilen bir üründür. Özetle otorite bir grup veya 

örgütün etkililiğini, elit bir azınlık veya oligarşik bir yapıdan ziyade toplumun genelinin 

yararına güvence altına almaktadır  (Parsons, 1958; akt.: Gerhardt, 2002, 194-195). 

Cohen’e göre (1975, 5) Parsons’un meşruiyeti, olağan bir şekilde işlev gösteren 

sosyal sistem tarafından ulaşılan ve korunan uzlaşmaya dayalı olarak ortaya çıkan bir 

olgudur. Toplumda ortaya çıkan işlevsel talepler gerilime yol açmaktadır ve bu 

gerilimlerin giderilmesi siyasetin görevidir. Parsons siyaset alt sistemine kolektif 

hedeflere ilişkin kararların alınması, uygulanması ve bu suretle gerilimlerin azaltılması 

işlevini atfetmektedir. Parsons; Hobbes ve Weber ile aynı şekilde kolektif hedeflere 

ulaşılması şeklinde kavramlaştırdığı uzlaşmayı, siyasal faaliyet yoluyla yürütülen ve 

sürüdürülen toplumsal kuralların kaynağı olarak görmektedir. Parsons’un mantığına 

göre bu kurallar siyasal etkinliğin bir sonucu değildir. Zira Parsons toplumsal 

uzlaşmanın evrimine ilişkin soruları yanıtsız bırakmış ve benimsediği yapısalcı-

işlevselci perspektif nedeniyle siyasal süreçlere ilişkin tanımlamaları, kuralların 

yaratılması sürecinde oluşan uzlaşma açıklamalarından dışlamıştır. Bu nedenden dolayı 

Parsons için güç kullanımı gibi bir davranışın siyasi olduğuna ilişkin bir uzlaşma veya 

kolektif bir tanımlama oluştuğunda meşruiyet ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle bir 

eylem, yalnızca içinde bulunduğu işlevsel alt sistem içinde ve onun değerleriyle uyum 

içinde ifa edildiği takdirde meşru olabilmektedir (Cohen, 1975, 5-6). 

Parsons sosyal sisteme özgü meşruiyet tanımını ve meşrulaştırma süreçlerini, 

toplum gibi daha büyük sistemlerin işlevine katkı sağlayan belirli hedeflere ulaşma (G) 

yönelimli sosyal sistemler olarak tanımladığı örgütlere de uygulamıştır. Parsons’a göre 

örgütler; hedeflerini tanımlayan ve meşrulaştıran kurumsallaşmış değerler sistemi ve bu 

değerleri içinde işlev gösterdiği toplumda ifade etme mekanizmalarına dayalı olarak 

çözümlenebilmektedir. Bu ifade etme işleminin gerçekleştiği başlıca üç bağlam 

mevcuttur: (1) İktisadi anlamda gerekli kaynakların, finansmanın, personelin ve 

örgütlenmenin sağlanması; (2) politika, kaynak tahsisi ve eşgüdümle hakkındaki 

kararlara odaklanan işlevsel kodlar; ve (3) örgütü diğer örgütlerle bütünleştiren 



14 

sözleşme, otorite ve evrensel kuralların kurumsallaşmasıyla ilgili kurumsal yapı 

(Parsons, 1956a). 

Örgütler hedefi başka sistemler tarafından kullanılan çıktıları üretmek olan 

sistemlerdir. Bahsi geçen kurumsallaşmış değerler sistemi perspektifinden 

yaklaşıldığında, toplumun öteki alt sistemlerinin işlev göstermesinde farklılık yaratan 

örgüt içi süreçlerin bazı sonuçları vardır. Başka bir ifadeyle bazı çıktıların üretimi 

olmadığı takdirde tüketici birim olağan işlevlerini yerine getirememektedir. Bu nedenle, 

önceki örgütün çıktısının sonraki örgüt için ulaşılabilir kılınması, sözleşme veya takas 

kavramlarına dayalı bir çerçevede analiz edilebilen bir uzlaşmanın hükümlerine tabi 

olmalıdır. Bu noktadan hareketle örgütler, kaynakların kontrolü ve hedeflere 

yönlendirilmesi suretiyle hedefe ulaşma işlevini yerine getirmeye çalışan açık sosyal 

sistemlerdir. Açık sosyal sistem niteliği örgütleri aynı zamanda daha büyük sistemin 

özelleşmiş veya farklılaşmış işlevlere sahip alt sistemlerine ve böylece büyük sistemin 

değer kalıplarının ortağına dönüştürmektedir (Parsons, 1956a). 

Parsons’a göre herhangi bir sosyal sistemi çözümlemede ana referans noktası 

dayandığı değer kalıbıdır. Değer kalıbı sistemin ya da örgütün işlev gösterdiği duruma 

ilişkin temel yönelimlerini tanımlamakta ve böylece katılımcı bireylerin etkinliklerine 

yön vermektedir. Örgütler söz konusu olduğunda sözü geçen değerler sistemi daha 

büyük değerler sisteminin alt değerler sistemi olarak tanımlanabilmektedir. Zira örgütün 

kendisi de daha büyük sosyal sistemin alt sistemi konumundadır. Buradan hareketle iki 

sonuca ulaşmak mümkündür: (1) Daha büyük sistemle bütünleşmemiş sapkın (deviant) 

bir örgüt söz konusu değilse, örgütün değer sistemi daha büyük sistemin daha genel 

değerlerini yansıtmalıdır, (2) bir örgütün değer sisteminin en gerekli özelliği örgütün 

daha büyük sistem içindeki yerinin veya rolünün meşrulaştırılmasıdır (Parsons, 1956a). 

Bir örgüt hedeflerinin öncelik derecesine göre tanımlandığından, değer 

sisteminin odak noktası bu hedeflerin elde edilmesinin (G) daha büyük sistem için arz 

ettiği işlevsel öneme göre hedeflerin meşrulaştırılması olmalıdır. Bunun yanında 

hedeflerin, örgüt ve üyelerinin diğer muhtemel çıkar ve değerleri üzerinde bir meşruiyet 

derecesine sahip olması gerekmektedir. Böylece toplumdaki bir örgütün değerler 

sistemi iktisadi üretim hedefini meşrulaştıran iktisadi rasyonelliğin bir türevine 

dönüşmektedir. Örgütün üretime bağlılığı, örgüt içinden kaynaklanabilecek diğer 

işlevsel çıkarlar üzerinde hedefe ulaşma işlevinin sürdürülmesi şeklinde 
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meşrulaştırılmaktadır. Buradaki başarı sembolü yalnızca mali hedeflere ulaşma değildir, 

zira karlılık toplumun geneli için aslında bir işlev değildir (Parsons, 1956a). 

En genel anlamda örgütün değerleri bir sistem olarak onun varlığını 

meşrulaştırmaktadır. Bunun yanında değerlerin uygulanması için gerekli olan işlemlerin 

işlevsel kalıpları da değerler sistemi tarafından meşrulaştırılmaktadır. Hedef türünün 

meşrulaştırılması ve diğer çıkarlar üzerinde öncelik kazanmasının yanında, alt 

hedeflerin ve bunlara ulaşmak için gerekli olan göreli olarak alt düzey işlemlerin de 

meşrulaştırılması gerekmektedir. Meşrulaştırma süreci burada da sona ermemektedir. 

Örgütün uyum sürecini yönlendiren hangi etkinliklerin benimsenip yürütüleceğine 

ilişkin normatif kurallara ihtiyaç duyulmaktadır. Buna ek olarak özellikle diğer rollerine 

kıyasla üyelerin örgüte bağlılık yükümlülüklerini tanımlayan örgütün bütünleşmesine 

yönelik kural ve ilkeler de meşrulaştırma sürecinde yerlerini almaktadır (Parsons, 

1956a). 

Sonuç olarak, örgütsel meşruiyet tartışmalarında değer sistemi referans olarak 

kullanıldığında üç önemli sonuca ulaşılmaktadır: (1) Örgütün uymak zorunda olduğu 

temel zorunluluğun hedeflerine ulaşmak veya işlevini sürdürmek için gerekli olan 

kaynakların temin edilmesi hususu olduğundan bu kaynakların temin usulleri 

kurumsallaşmanın ana başlıklarından birini oluşturmaktadır. (2) Örgüt, somut hedefe 

ulaşma süreçlerinde bu kaynakların nasıl kullanılacağına ilişkin kurumsallaşmış usullere 

sahip olmalıdır. (3) Son olarak örgüte yönelik taahhütlerin sınırlarını tanımlayan ve 

düzenleyen kurumsal kalıpların varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Birden çok örgütün 

faaliyet gösterdiği çevrede bu örgütlerle ilişki içindeki şahısların ve kaynaklar üzerinde 

kontrol sahibi olanların varlığı muhtemeldir ve girilen taahhüt ilişkilerini düzenleyen 

kurumsal kalıplar toplumun hoş gördüğü sınırlar içinde kullanılmalıdır (Parsons, 

1956a).  

Cohen (1975, 6) Parsons’un toplumsal kuralların oluşturulması ve 

meşrulaştırılması sürecinde uzlaşmayı ana hareket noktası olarak kabul ettiği halde 

uzlaşmaya yol açan süreçleri açıklığa kavuşturmadığını ifade etmektedir. Öte yandan 

Dahrendorf (1959, 170) Parsons’un otorite ve meşruiyet açıklamalarında sistemin 

sürekliliğine ve dengeye (homeostatis) odaklanarak toplumsal uzlaşmayı değerler 

sistemine havale ettiğini belirtmektedir. Parsons’un sosyal sistem kuramı, uzlaşmaya 

ulaşma sürecinde etkili olan toplumsal çatışmalar ve onların gerisinde yatan toplumsal 

çelişkileri açıklayamamaktadır (Dahrendorf, 1959, 169-170). Benzer şekilde Giddens 
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Parsons’un gücü, doğrudan otoritenin türevi olarak gördüğünü belirtmektedir. Bu 

yaklaşıma göre otorite, gücü destekleyen kurumsallaşmış meşruiyetten ibarettir. 

Dahrendorf’tan (1959, 169-170) farklı olarak Giddens, Parsons’un aslında 

meşrulaştırma sürecinin değişkenleri olan uzlaşma ve çatışma kavramları ile gücün 

hiyerarşik niteliğinin (yöneten-yönetilen ayrımı) farkında olduğu görüşündedir. Bu 

kavramlar analitik çerçeve içinde mevcuttur, ancak Parsons’un geliştirdiği güç 

kavramlaştırmasından ve açıklamalarından kasıtlı olarak dışlanmışlardır (Clegg, 2002, 

137). 

1.1.1.1.1.3. Luhmann: İşlemsel Meşruiyet 

Luhmann meşruiyet sorununu ilk kitaplarından biri olan 1969 tarihli 

“Legitimation durch Verfahren (İşlemler Yoluyla Meşrulaştırma)” adlı eserinde ele 

almıştır.  Meşruiyet sorunu; Luhmann’ın sosyolojik aydınlanma olarak bahsettiği, başka 

bir ifadeyle aydınlanma çağının insan merkezli fikirlerinin sosyoloji yardımıyla yeniden 

yorumlanmasını ifade etmektedir. Luhmann’ın meşruiyet kuramı, kişilerin siyasi kararın 

içeriğinin doğruluğuna ikna olmasına veya salt kararın içeriğinin sorgulanmasına dayalı 

klasik meşruiyet düşüncesinden farklılaşmaktadır. Luhmann ikna veya uzlaşmaya dayalı 

meşruiyet düşüncesini benimsememektedir (Lee, 2000; Brunczel, 2010, 151).  

Luhmann’ın meşruiyet hakkındaki temel savı modern toplumda kararların 

meşruiyetinin işlemler (prosedürler) tarafından sağlandığıdır. Başka bir ifadeyle 

meşrulaştırma işlemler yoluyla ortaya çıkmaktadır (Wintgens, 2012, 200). İşlem 

kavramı siyaset bilimi alanyazınınında yaygın kullanımı olan bir kavram değildir, ancak 

Luhmann’a göre bu kavram yeterince işlenmemiştir ve modern toplumda oynadığı rol 

hakkında yeterli bilgi mevcut değildir. En büyük yetersizlik ise işlemlerin yalnızca 

hukuki bakış açısıyla kavranmasıdır. Luhmann’a göre bu bakış açısı sosyolojik 

çözümlemelerle desteklenmelidir. Yani normatif ve ampirik yaklaşımlar birlikte işe 

koşulmalıdır (Luhmann, 1983, 11-13; akt.: Brunczel, 2010, 151-152).  

İşlem kuramları doğru kararı verme sürecinde uygulanan işlem basamakları 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yasal süreçler adaleti ortaya çıkarmalıdır; meclis seçimleri 

halk iradesini yansıtmalıdır. Bununla birlikte sosyolojik bakış açısı bu işlemlerin doğru 

kararlarla sonuçlandığı savına şüpheyle yaklaşmaktadır. Bunun yanında karar 

süreçlerinde öngörülen zaman kısıtlamaları da kararın doğruluğu hakkındaki şüpheleri 

arttırmaktadır. Normatif öğeler işlem tartışmasında vazgeçilmezdir, fakat verilen kararın 
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meşruluğu konusunda bir sonuca varmada tek başlarına yetersizdirler (Brunczel, 2010, 

152). İşlemler söz konusu olduğunda ilk düzeydeki seçim işlemleri düzenleyen yasal 

normların oluşturulmasıdır. Bu yasal normlar aşağı yukarı anayasaya tekabül 

etmektedir. Seçimin ikinci düzeyinde, yani işlemlerin uygulanma safhasında bu normlar 

sorgulamanın nesnesi olmazlar, çünkü hazır bir şekilde sunulurlar. İşlemi düzenleyen 

yasal normlar işlemin uygulanma çeşitliliğini azaltırlar. İkinci düzey seçim önceden 

seçilmiş olasılıklara dayansa da, işlemin başarısı kararın başarısına bağlıdır (Brunczel, 

2010, 153-154). 

 İşlemler iki önemli özelliğe sahiptir: Bir taraftan durum ne kadar karmaşık 

olursa olsun başarıya ulaşmayı sağlarken bir taraftan da insanların kararın sonucu 

üzerinde uzlaşmaya varmadan yalnızca işlemi düzenleyen normlar üzerinde uzlaşmaya 

varmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu iki özellik bahsi geçen meydan okumalara karşı 

çözüm sunabilmektedir. Sorunun diğer parçası olan önceki meşrulaştırma araçlarının 

günümüz toplumlarında işlevlerini kaybetmesi hususunda işlemler uzlaşma ihtiyacını 

kişilerin daha fazla anlaşma ihtimalinin bulunduğu çok genel bir düzeye yükselterek 

çözüm sunmaktadır. Her halükarda bu genel normlara karşı itirazlar olmaktadır ve 

olacaktır, ancak bu işlemler süreklilik kazandıkça karşıtlar marjinalleşmektedir. 

Normların geniş kabulü, insanların günlük kararlar üzerinde değil de sadece genel 

normlar üzerinde uzlaşmaya varma zorunluluklarından dolayı genellik derecelerine 

bağlıdır (Brunczel, 2010, 154). 

 Luhmann’ın meşruiyet kuramının en önemli sonucu meşruiyet sorununun 

kararın içeriğinden ziyade işlemlere odaklanmasıdır. Kararın kabul gerekçesi içeriği 

değil bu karara nasıl ulaşıldığıdır, yani işlemdir. Luhmann’a göre meşruiyet belirli bir 

hoşgörü sınırları içinde içeriği henüz belirlenmemiş olan kararları kabul etme 

istekliliğidir (Febrajo, 1988, 147).  

 İşlemlere yapılan vurgu bu usullerin üzerinde neden geniş bir uzlaşmaya 

varıldığı ve meşru kabul edildikleri sorusuna yol açabilir. Luhmann bu hususta da ikna 

kavramını reddetmektedir. İşlemlerin meşru kabul edilme gerekçeleri doğru olduklarına 

ilişkin ikna edilmemiz değil bu kabulün öğrenme sürecimize dayanmasıdır. İşlemler 

meşruiyetlerini onları kurumsallaştırarak belirgin hale getiren toplumsal iklime 

borçludur. Başka bir ifadeyle mevcut kurulu düzeni meşru olarak görürüz, çünkü o 

bireylerin bilinçli ve kasıtlı bir sorgulamayla ulaştıkları uzlaşmadan ziyade düşünmeden 

normlara uyum sağlama eğilimleri sayesinde işlev göstermektedir. Dahası 
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kurumsallaşmış işlevle işlemin meşruiyeti sağlandığında, yüzeysel bir katılım onay için 

yeterlidir (Kalipke, 2010, 233; Brunczel, 2010, 154-155). Başka bir deyişle siyasal 

sistemlerde kazanan kadar kaybeden de işlemin meşruiyetine hizmet etmektedir (Brus, 

1995, 102). 

Luhman’ın meşruiyet kavramı meşruiyetin ikna veya ortak değerlerle ilişkili 

olduğu düşüncesinden ayrılmaktadır (Lee, 2000). Zira uzlaşmayla ulaşılan kararın 

önermelerine dayandığında meşruiyet fazlasıyla istikrarsız bir olguya dönüşmektedir. 

Meşruiyet karar verme süreciyle ilişkilendirildiğinde insanlar için kararın önermelerini 

onaylama zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna ek olarak önermeler, yani ortak 

rasyonalite veya ortak değerler üzerinde uzlaşmaya varmak kararın kabulünü de garanti 

etmemektedir (Brunczel, 2010, 155).  

Luhman’ın meşruiyet kavramının bir başka özelliği de işlem kavramına 

yüklediği ikili özelliktir. Bu ikili özelliğe duyulan ihtiyacın gerekçesi meşrulaştırma 

sürecinin ikili bir sorunu çözme gerekliliğidir. Bir tarafta karmaşık kararlar verilmelidir 

ve herkesi karar sürecine dâhil etmek imkânsızdır; diğer tarafta bu tür kararlar geniş 

halk yığınlarınca benimsenmelidir. Bu ikilik fiili (operatif) düzey ve sembolik düzey 

şeklinde betimlenebilmektedir. Fiili (operatif) düzey gerçek yaşamdaki karar alma 

sürecidir. Sembolik düzey işlemin normatif betimlemesidir. Örneğin meclis seçimleri 

halk tarafından iktidarın sahibini belirleme aracıdır, ancak halk ve hükümet farklı 

olgulardır. Hükümet fiilen yönetim gücünü elinde bulundururken sembolik olarak halk 

iradesini yansıtmaktadır. Bunun yanında Luhmann işlemin ikili özelliğini üretim 

(Herstellung) ve sunum (Darstellung) kavramlarını kullanarak da betimlemektedir. 

Birincisi kararın fiili üretim aşamasını ifade ederken ikincisi kararın yönetilenlere 

sunulmasını ifade etmektedir. Halk yığınları meclis kararlarının arka planının, yani nasıl 

geliştirildiğinin genellikle farkında değildir, onlar genellikle kendilerine sunulan kadar 

bilgi sahibidirler. Son olarak Luhmann açık ve örtük işlevler arasında ayrım yapmak 

suretiyle üçüncü bir betimleme daha yapmaktadır. Örneğin seçimlerin açık işlevi 

seçmenlerin iradesini yansıtmak iken örtük işlevi insanların diğer seçimlere kadar 

siyasete müdahil olmalarını engellemek ve karar sürecini kolaylaştırmaktır (Brunczel, 

2010, 155-156). 

Bu kavramsal çiftler birbirlerine yakın anlamlara sahiptir. Aslında hepsi 

işlemlerin ikili özelliğini betimlemektedir. Luhmann’a göre diğer kuramlara nazaran 

kendi kuramının daha fazla ön plana çıkmasının nedeni de bu ikili özelliğe yapılan 
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vurgudur  (Fuchs, 1999). İkili özellikler aynı zamanda işlemin yasal veya normatif ve 

sosyolojik veya ampirik yönünü yansıtmaktadır. Sembolik düzey, sunum ve açık 

işlevler yasal veya normatif yönü oluştururken, fiili (operatif) düzey, üretim ve örtük 

işlevler sosyolojik veya ampirik yönü oluşturmaktadır (Brunczel, 2010, 156) 

 Luhmann’ın meşruiyet kuramının özelliklerinden birisi de işlemlerin 

karmaşıklığı azaltıcı işlevine yapılan vurgudur (Luhmann, 1994). Görüldüğü üzere 

sistemlerin en önemli işlevlerinden biri de karmaşıklığı azaltmaktır ve işlem de bir 

sosyal sistem olduğuna göre aynı işlevi karar mekanizmaları için yerine getirmektedir. 

Meşrulaştırma işlemi sırasında karmaşıklığın azaltılmasına duyulan ihtiyaç toplumdaki 

çatışma ve çatlaklar karar sürecine sızma teşebbüsünde bulunduğunda kendisini 

hissettirmektedir. İşlemler meclis seçimlerinde olduğu gibi oyların genellikle birkaç 

alternatife yığılmalarını sağlayarak sosyal yapı özelliklerini ortaya koyabilmektedir 

(Brunczel, 2010, 157).  

 Sistem toplumsal rol kavramını kullanarak, yani işlemlere ilişkin rolleri diğer 

rollerden ayrıştırarak da karmaşıklığı azaltma işlevini yerine getirebilmektedir. İnsanlar 

işleme bütün bir kişilikleriyle değil, seçmen, temsilci, avukat, v.b. yalnızca önceden 

belirlenen sınırlı rollerle katılırlar. Rollerin ayrıştırılmasındaki esas gerekçe işlemin 

etkililiğini arttırmaktır. İnsanın bütün toplumsal rollerinin dâhil edildiği karar süreci son 

derece karmaşık bir yapıya bürünerek amacından uzaklaşabilmektedir (Luhmann, 1983, 

47-48; akt.: Brunczel, 2010, 157) 

 Luhmann’ın meşruiyet kuramının en önemli bulgusu meşruiyetin yasal 

normlarla yüzeysel bir uyumdan, başka bir ifadeyle yasallıktan kaynaklandığı savıdır. 

Ancak bu husus Luhmann’ın yüzeysel bir uyumun yeterli olduğu düşüncesinde olduğu 

anlamına gelmemektedir. Biraz da Habermas’ın etkisiyle Luhmann; meşruiyetin 

zorlamanın kendisi değil, zorlamanın oluştuğu bağlamın özelliği olduğu 

düşüncesindedir. Bu nedenle karar süreci tek bir toplumsal grubun tekelinde olmamalı 

ve bütün grupları yansıtacak şekilde tasarlanmalıdır (Brunczel, 2010, 158; Ricketson, 

2001, 131). Bunun yanında güven de önemli bir etkendir. Toplumun güven düzeyi 

yükseldikçe siyasal sistemin meşruiyeti de güçlenmektedir (Luhmann, 1979; akt.: Lewis 

ve Weigert, 1985).  

 Luhmann’a yönelik en önemli eleştiriler 1998 yılındaki ölümüne dek 30 yıl 

boyunca polemiğe girdiği vatandaşı Habermas’tan gelmiştir. Luhmann’ın işlemsel 



20 

meşrulaştırma savına karşı Habermas’ın ilk eleştirisi bütünüyle ret olmuştur. 

Habermas’a göre yasama ve yürütme organları kesinlikle işleme usullerine göre değil 

toplumdaki genel tahakküm sistemini destekleyen genel toplumsal yorum yoluyla 

meşrulaşmaktaydı (Guibentif, 1996, 56). İletişimsel Eylem kuramıyla birlikte 

Habermas, işlemsel meşrulaştırma savına karşı olan tutumunu yumuşatmıştır. 

Habermas’a göre sürekli değişen ve hızla büyüyen pozitif hukuk mevzuatı karşısında 

modern hukuki meselelerde işlem yoluyla meşrulaştırmaya razı olunmaktadır. Zira 

birçok vakada yürürlükteki mevzuattan bağımsız doğrulama veya gerekçelendirme 

imkânsız olduğu gibi yaşam dünyası bakış açısından yaklaşıldığında anlamsızdır. Bu 

husus hukukun, kitle iletişim araçlarıyla kontrol edilen alt sistemleri örgütleme aracı 

olarak hizmet ettiği durumlar için doğrudur. Çünkü bahsi geçen alt sistemler uzlaşma 

yönelimli eylemin normatif bağlamı karşısında özerk hale gelmiştir. Başka bir ifadeyle 

alt sistemin işlev gösterebilmesi için ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemelerin 

meşrulaştırılması, farklı tarafları iletişimsel eylem yoluyla bir araya getirerek uzlaşmayı 

sağlayan yarı özerk kamusal alanların bahis konusu alt sistemleri yaşam dünyasının geri 

kalanından özerkleştirmesi neticesinde mümkün olmaktadır. Özetle Habermas, 

Luhmann’ın savını bütünüyle çürütmek yerine meşrulaştırma usulü için yeterlilik 

ölçütleri belirleme uğraşısı içindedir (Igwe, 2004, 150-152).  

Habermas yasallığın meşruiyeti sağlayabileceği savını bütünüyle 

reddetmemektedir. Zira hukuki usuller iletişimsel eylem yaşantılarıyla ilgilidir. Yasal 

normların üretimi ve uygulanması usuli rasyonelliğin, yani eyleme ilişkin tartışmalı 

yorum ve yönelimlerin rasyonel bireylerin müzakereleriyle eritildiği düzlemin ahlaki 

pratiklerine uygun olarak makul sınırlar içinde yürütülmektedir. Bunun yanında usul 

yoluyla meşrulaştırma eylemiyle ilgili kamusal süreçler devreye girmektedir. Bir tarafta 

yasal olarak oluşturulmuş siyasi irade oluşturma usulünün, öte yanda özerk kamusal 

alanların iletişimsel akışlarının yer aldığı kamusal süreçler yoluyla makro-sosyal 

düzeyde meşrulaştırma eylemi gerçekleştirilebilir (Habermas, 1980, 98-99; Igwe, 2004, 

151-152). Sonuç olarak Habermas, Luhmann’ın insani özellikleri yadsıyan 

yöntembilimini reddederek eleştirel kuramı ve normatif perspektifi işlevselci 

sosyolojiyle birleştirme çabasındadır. Bu yolda Parsons ve Luhmann’ın sosyal sistem 

tanımlarını kabul etmekte, ancak yaşam dünyasını ihmal ettiği için sosyal sistemin 

toplumu tam olarak açıklayabildiği savını reddetmektedir (Calhoun, 1992, 46).  
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1.1.1.1.1.4. Meyer, Rowan, Scott ve Zucker: Yeni Kurumsalcılık 

Kurum ve kurumsallaşma kavramları genel sosyolojinin merkezi kavramları 

arasında yer almaktadırlar. Sosyal bilimlerin genelinde bu kavramlar emredici kuralların 

veya bağlayıcı toplumsal örgütlenmelerin varlığını ifade etmek amacıyla 

kullanılmaktadır. Berger ve Luckmann’a göre (1991, 72) kurum, toplumsal aktörlerin 

alışkanlığa dönüşmüş tekrarlayan eylemleridir. Kurumları oluşturan tekrarlayan eylem 

türleri her zaman paylaşılmış ve içinden doğduğu toplumsal grubun bütün üyelerine 

açıktır. (Berger ve Luckmann, 1991, 72). Jepperson (1991, 143) ise kurum kavramını; 

örgütlü ve yerleşik işlem (prosedür) şeklinde tanımlamaktadır. Bu işlemler genellikle 

toplumu oluşturan temel kurallar olarak tezahür ederler. Ardından bireyler tarafından 

dışsal etkiler olarak deneyimlenir ve çözümlenirler. Kurum kavramına ilişkin 

tanımlamalarda göze çarpan farklılık kavramın kullanım genişliğinden ve farklı 

disiplinlerde farklı şekillerde ele alınmasından kaynaklanmaktadır (Jepperson, 1991, 

143). Kurum kavramı bireysel insani eylemlerin yanı sıra bireysel toplumsal aktörleri, 

kültürel ve tarihi etkileri ve büyük toplumsal birliktelikleri ifade etmek için de 

kullanılabilir (Berger ve Luckmann, 1991, 72; Jepperson, 1991, 143).  

Kurum kavramı belirli bir durum veya özellik kazanmış olan toplumsal bir 

düzen veya kalıptır. Kurumsallaşma ise bu kazanma sürecini ifade etmektedir 

(Jepperson, 1991, 145). Bu noktada Broom ve Selznick (1955; akt. Selznick, 1996) 

kurumsallaşmayı “istikrarsız, gevşek yapılı ve dağınık etkinliklerden düzenli, istikrarlı 

ve toplumsal açıdan bütünleştirici kalıpların ortaya çıkması” olarak tanımlamaktadır. 

Diğer bir ifadeyle kurumlar; toplumsal uzlaşıya yönelik kolektif müdahaleler yoluyla 

değil, kasıtlı kolektif eylemlerin veya çevresel şokların engellemediği, kalıpları 

destekleyen ve sürdüren rutinleşmiş yeniden üretime dönük işlemler yoluyla 

üretilmektedir. Bu haliyle kurumsallaşma bir biçime, istikrarlılığa veya varlığını 

sürdürmeye dönüşmektedir (Jepperson, 1991, 145).  

Toplumsal kurumlar ve kurumlar arası etkileşimlere ilişkin tartışmalar 20. 

yüzyılın başından itibaren sosyal kuram alanında önemli bir ağırlığa sahip olagelmiştir. 

Örneğin Weber düzenli, sistematik ve rutin işlemler yoluyla iş bölümü, tutarlı soyut 

kurallar sistemi, hiyerarşi, nesnellik ve yetkinlik özelliklerine sahip ideal bürokrasi 

tanımı geliştirmiştir. İdeal bürokrasinin oluşturduğu örgütsel yapı ve kurumsallaşma 

süreci, insanlar üzerinde katı ve kontrole yönelik bir demir kafes oluşturarak bireysel 

özgürlükleri kısıtlayabilen mekanizmalara dönüşme riskini de beraberinde getirmiştir 
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(Lunenberg ve Ornstein, 2008, 42). Zira formel yapı örgüt şemasını oluşturan ofisler, 

bölümler, konumlar ve programlar gibi öğelerin dışavurumudur ve bu öğeler örgüt içi 

etkinliklerin nasıl ve nereye kadar birlikte yürütüleceğine kılavuzluk eden rasyonel 

teorinin açık hedefler ve politika bileşenleriyle ilişkilidir. Bu yapısal öğelerin ve 

hedeflerin rasyonel ve nesnel özellikleri aynı zamanda bürokratik örgütlenmelerin 

özünü oluştururlar (Meyer ve Rowan, 1991, 42). Weber bir taraftan örgütlerin yapısal 

özelliklerine ilişkin tartışmaları sosyal teoriye kazandırması nedeniyle takdir edilirken 

bir taraftan da modern örgütlerin kurumsallaşma süreçlerinin birörnekleşmesine yol 

açan ideal tip bürokrasi kavramlaştırması yaparak gelecekteki ampirik araştırmaların 

önüne set çekmekle itham edilmektedir (Scott, 1975).  

İkinci Dünya Savaşını takip eden yıllarda Philip Selznick ve öğrencilerinin 

siyasi kurumlar ve formel kamu örgütleri hakkındaki çalışmaları kurumsallaşma 

kuramının örgüt çalışmalarındaki en etkili örneklerinden birinin, daha sonra verilen adla 

“eski kurumsalcılığın” ortaya çıkmasını sağlamıştır. Selznick kuramını geliştirirken 

Michels ve Barnard’ın önemli ölçüde etkisi altında kalmıştır (Scott, 1987, DiMaggio ve 

Powell, 1991, 12). Selznick (1984, 13) örgütsel yapıyı örgüt içi katılımcıların özellikleri 

ve bağlılıkları ile dış çevre kaynaklı etki ve kısıtlamalara tepki olarak şekillenmiş 

uyumsal araç olarak görmektedir. Kurumsallaşma ise bu uyum sürecini ifade 

etmektedir. Kurumsallaşma ile ifade edilen örgütsel etkinliklere teknik gerekliliklerin 

ötesinde değer aşılamaktır (Selznick, 1984, 17). Kurumsallaşma süreci zaman içinde 

gerçekleşir ve örgütün kendine özgü tarihini, örgüt üyelerini, kapsadığı grupları ve bu 

grupların yarattıkları hakları ve çıkarları yansıtır. Bir örgütün kurumsallaşma derecesi 

bireysel ve grup etkileşimi için sağladığı hareket sahasıyla ilintilidir. Örgütün amaçları 

ne kadar kesinleşirse, faaliyetleri ne kadar uzmanlaşmış ve teknik ise, toplumsal güçler 

örgütün gelişimini etkilemek için o kadar az imkâna sahip olacaktır (Selznick, 1984, 

16). 

Davranışçı devrim, siyasi çözümlemelere pozitivizm, rasyonel seçim teorisi ve 

davranışçılık gibi yeni perspektifler kazandırmıştır. Eski kurumsalcılar statü ve hukuki 

doktrinler gibi nispeten formel veya maddi özneleri incelemek için enformel tarihi ve 

yorumcu yöntemler kullanırken, davranışçılık tutumlar ve süreçler gibi maddi olmayan 

özneleri incelemek için formel, pozitif ve bilimsel yöntemleri kullanmaktadır. Bu 

nedenle kurumsal yaklaşım dar kapsamlı olduğu gerekçesiyle gözden düşmüş, sosyal 

bilimler çalışmalarının odak noktası bireyi çevreleyen kurumdan bireye kaymıştır 
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(Ethington ve McDonagh, 1995). Davranışçılar formel toplumsal kurumları; bireysel 

çıkarlar gibi daha temel etkenler tarafından yönlendirilen siyasal davranışın içinde 

cereyan ettiği, yalnızca bireysel düzeydeki özelliklerin toplamından ibaret bir olgu 

olarak görmüşlerdir. Ancak toplumsal, siyasal ve iktisadi kurumların giderek 

büyüdükleri, daha karmaşık ve donanımlı hale geldikleri ve kolektif yaşam üzerinde 

daha fazla etkiye sahip oldukları bir dünyada toplumsal bağlamı ve toplumsal 

kurumların sürekliliğini göz ardı etmelerinin maliyeti yüksek olmuştur (March ve 

Olsen, 1984). 

Bu noktada March ve Olsen (1984), davranışçılığın örgüt çalışmalarındaki 

yansıması olan rasyonel çağdaş kuramların betimlemeleriyle gerçek dünyada 

gözlemlediklerimiz arasında tutarsızlıklar bulunduğunu belirtmektedir. Örneğin örgütsel 

ve siyasal değişme araştırmaları, rasyonel aktör veya işlevselci açıklamalarla 

uyuşmayan sonuçlara ulaşmaktadır: Yöneticiler ve siyasetçiler kabul edilen ancak 

uygulanmayan politikaları savunurlar, yöneticiler harıl harıl bilgi toplarlar, ancak 

çözümleyemezler, uzmanlar tavsiye için değil meşruiyet mesajı vermek için tutulurlar 

(DiMaggio ve Powell, 1991, 3).   

Benzer şekilde egemen kuramlar formel örgütlerin eşgüdümleme ve kontrol 

konularında modern dünyada başarılı oldukları varsayımını ileri sürmektedir. Bu 

varsayım örgütlerin formel şablonlarına uygun bir şekilde işlev gösterdikleri, 

eşgüdümlemenin rutinleştiği, kural ve işlemlerin takip edildiği ve uygulanan 

etkinliklerin formel yapının talimatlarına uygun olarak yürütüldüğü görüşüne dayalıdır. 

Ancak 20. yüzyıl başındaki araştırma sonuçları dahi formel ve enformel örgüt arasında 

büyük uçurumlar bulunduğunu göstermiştir. İlgili bir bulgu da formel örgütlerin gevşek 

yapılı sistemler olduklarıdır: Yapısal öğeler birbirlerine ve örgütsel etkinliklere gevşek 

bir şekilde bağlıdır, kurallar çoğunlukla ihlal edilirler, kararlar çoğunlukla 

uygulanamazlar, veya uygulansalar bile belirsiz sonuçlara yol açarlar, teknolojiler 

verimlilik konusunda sorun yaratırlar, değerlendirme ve denetim sistemleri ya çökmüş 

vaziyettedir ya da eşgüdümlemeyi sağlayamayacak kadar belirsizleşmiştir (Weick, 

1976; Meyer ve Rowan, 1991, 43; Aydın, Arastaman ve Akar, 2011). 

Kolektif siyasi ve iktisadi davranışı bireysel seçimlerin toplamının sonucu olarak 

gören davranışçılık ile kurumların yalnızca kendisini oluşturan birimlerin güçlerini ve 

seçimlerini yansıttığını ileri süren rasyonel aktör modellerine yönelik artan 

memnuniyetsizlik (DiMaggio ve Powell, 1991, 4-6), Meyer ve Rowan’ın (1991) 
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çalışmalarıyla birlikte kurumsalcılığın yeniden dirilmesine yol açmıştır. Yeni 

kurumsalcılık akımı 1970’ler boyunca farklı disiplinlerde farklı seyirler izlemiştir. 

Örneğin iktisattaki yeni kurumsalcılık eskisinden farklı rasyonel temellere dayanırken, 

siyaset biliminde siyasal kurumların çözümlenmesinde eski kurumsalcılığın devamı 

olan tarihsel yaklaşımı ile iktisadi kurumsalcılık yaklaşımları şeklinde iki farklı ekol 

ortaya çıkmıştır. Sosyolojide ise egemen olan yaklaşım normatif temeller üzerine bina 

edilen bilişsel yaklaşımdır. Bu yaklaşım, örgütler arası süreçlerin incelenmesinden 

ziyade örgüt çevresinde işlev gösteren kültürel inanç sistemlerinin etkilerine 

odaklanmaktadır (Scott, 1995, 31).  

Yeni kurumsalcılık yaklaşımı, formel örgütsel yapının yalnızca teknik 

gereklilikleri ve kaynak bağımlılıklarını yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda rasyonel 

mitler, eğitim sistemi ve meslekler yoluyla meşrulaştırılan bilgi, kamuoyu ve hukuk gibi 

etmenlerin de aralarında bulunduğu kurumsal güçler tarafından da şekillendirildiğini 

ileri sürmektedir. Bu yaklaşımın merkezinde yatan düşünce, örgütlerin toplumsal ve 

siyasal çevrelerine gömülmüş olmaları nedeniyle örgütsel uygulamaların ve yapıların 

çoğunlukla daha geniş çevrelerinde inşa edilen kurallar, inançlar ve geleneklerin 

yansımaları veya onlara verilen tepki olarak görülmeleridir (Powell ve Colyvas, 2008, 

976). 

Yeni kurumsalcılığın kökleri Selznick ve öğrencilerinin eski kurumsalcılığına 

dayandığından aralarında benzer noktalara rastlamak mümkündür. Her iki yaklaşım da 

örgüt çalışmalarındaki rasyonel aktör modeline şüpheyle yaklaşmaktadır ve 

kurumsallaşmayı, takip edebilecekleri yol sayısını kısıtlayarak örgütleri daha az 

rasyonel kılan duruma bağlı bir süreç olarak görmektedir. Her ikisi de örgütler ve 

çevreleri arasındaki ilişkiyi vurgulamakta ve örgütlere ilişkin formel açıklamalarla 

çelişen gerçeklik boyutlarını ortaya çıkarmayı vaat etmektedir. Son olarak her ikisi de 

örgütsel gerçekliğin şekillenmesinde kültürün rolünü öne çıkarmaktadır (DiMaggio ve 

Powell, 1991, 12). Sayılan benzerliklere rağmen iki yaklaşım arasında önemli 

farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar Çizelge 1’de özetlenmiştir. 

Eski kurumsalcılık grup çatışması, strateji ve liderlik konularındaki 

çözümlemelerinde politik bir perspektif benimsemektedir (DiMaggio ve Powell, 1991, 

12; Selznick, 1996). Örneğin Selznick (1949, 240-241) kamu kurumları liderlerinin 

kurumlarının genel politikalarının dışındaki programları yürütebilmek için kurum dışı 

bileşenleri bünyesine ekleyerek dengeleme yoluna gidebileceğini belirtmektedir. Öte 
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yandan yeni kurumsalcılık, örgüt içi ve örgütler arası çıkar çatışmalarından çok örgütler 

arası ilişki kalıplarına odaklanmakta (Scott ve Meyer, 1991, 109-111) veya örgütlerin 

yüksek düzeyde karmaşıklaşmış idari yapılar oluşturarak bu çatışmalara nasıl tepki 

verdiklerine değinmektedir (Scott ve Meyer, 1991, 126-127).  

Çizelge 1 

Eski ve Yeni Kurumsalcılık 

Eski Yeni 

1. Çıkar çatışması Merkezi Çevresel 

2. Durağanlık (eylemsizlik)

kaynağı 
Kazanılmış haklar Meşruiyet zorunluluğu 

3. Yapısal vurgu Enformel yapı Formel yapının sembolik rolü 

4. Örgütün içine gömülü

olduğu üstyapı 
Yerel çevre/halk Alan, sektör veya toplum 

5. Gömülmüşlüğün

(embeddedness) doğası 
Eklenen bileşen Kurucu bileşen 

6. Kurumsallaşma konumu Örgüt Alan veya toplum 

7. Örgütsel dinamikler Değişme Süreklilik 

8. Faydacılık eleştirisinin

dayanakları 

Çıkarların bağdaştırılması 

kuramı 
Eylem kuramı 

9. Faydacılık eleştirisi için

sunulan kanıtlar 
Beklenmedik sonuçlar Düşünmeden yapılan etkinlikler 

10. Bilişin (kavrayışın) en

önemli şekilleri 
Değerler, normlar, tutumlar 

Sınıflandırmalar, rutinler, 

komutlar, şemalar 

11. Sosyal psikoloji Sosyalleşme kuramı Yükleme (atfetme) kuramı 

12. Düzenin bilişsel temelleri Bağlılık 
Alışkanlıklar, uygulamalı 

eylemler 

13. Amaçlar Yeri değiştirilmiş Belirsiz 

14. Gündem Politikayla ilintili Cezalandırıcı 

(Kaynak: DiMaggio, P. J., ve Powell, W. W. (1991). Introduction. (Ed.: W. W. Powell ve P. J. 

DiMaggio), The new institutionalism in organizational analysis. Chicago: University of Chi-cago Press. 

S. 13) 

Eski ve yeni yaklaşımlar kurumsallaşmanın örgütsel rasyonelliği kısıtladığı 

varsayımında görüş birliği içinde olmalarına rağmen farklı kısıtlama kaynakları 

tanımlamışlardır. Bu konuda eski kurumsalcılık politik takaslar ve ittifaklar sonucunda 

örgüt içi kazanılmış hakları öne çıkarırken, yeni kurumsalcılık istikrar ve meşruiyet ile 

nadiren açık bir şekilde ifade edilen ortak anlayışı öne çıkarmaktadır (Zucker, 1983, 5; 

DiMaggio ve Powell, 1991, 12) 

Bu farklılıklar iki yaklaşımın örgütsel yapıya bakışını da etkilemektedir. Eski 

kurumsalcılık; etki kalıpları, koalisyonlar ve hizipler, işe alma ve terfilerde adam 

kayırmacılık gibi enformel etkileşimin örgütteki gücünü öne çıkarmaktadır. Bu şekilde 
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enformel yapıların formel yapıdan nasıl saptıkları ve onu kısıtladıklarını göstermeyi ve 

nasıl küçük ve sınırlı çıkarların bir örgütün rasyonel görevlerinin yerini aldıklarını 

ortaya koymayı amaçlamaktadır (Selznick, 1949, 260; DiMaggio ve Powell, 1991, 12). 

Buna karşılık yeni kurumsalcılık irrasyonelliği doğrudan formel yapının yerine 

koymaktadır ve bazı bölümlerin ve işletme prosedürlerinin yaygınlaşmasını 

göstermeleri beklenen işlevden ziyade örgütler arası etkiler, uyum ve kültürel 

açıklamaların ikna ediciliğine bağlamaktadır (Meyer ve Rowan, 1991, 41; DiMaggio ve 

Powell, 1983). 

İki yaklaşım arasındaki diğer bir farklılık da çevrelerini kavramlaştırma 

şekilleriyle ilgilidir. Eski kurumsalcılar örgütlerin, personelin kurduğu çoklu bağlantılar 

ve yüz yüze etkileşimle şekillendirilen örgütler arası anlaşmalar yoluyla yerel çevreye 

gömülü oldukları savını ileri sürmektedir (DiMaggio ve Powell, 1991, 13). Bununla 

birlikte, yeni kurumsalcılar yerel çevre yerine sektör veya endüstriler, meslekler ve 

ulusal çevre düzeyindeki alanlarla ilgilenmektedir (Scott ve Meyer, 1991, 109-111). Bu 

görüşe göre çevre örgüt tarafından sonradan eklenen bir bileşenden çok örgütün içine 

sızan ve aktörlerin dünyaya, yapılara, eylemlere ve düşüncelere bakışlarını şekillendiren 

lensler yaratan kurucu bileşen konumundadır (DiMaggio ve Powell, 1991, 13).  

Kurumsallaşmanın bileşenler arasındaki kısıtlayıcı ilişkiler ağı içinde zamanla 

evrilen bir süreç olmasından dolayı eski kurumsalcılar örgütleri hem kurumsallaşma 

düzeyi hem de sürecin içinde cereyan ettiği temel birim olarak görmektedir. Buna 

karşın, yeni kurumsalcılar kurumsallaşmayı sektörel veya toplum düzeyinde, yani 

örgütler arası çevrede gerçekleşen bir süreç olarak görmektedir. Belirli örgütler değil 

örgütsel biçimler, yapısal bileşenler ve kurallar kurumsallaşmaktadır. Böylelikle eski 

kurumsalcılar örgütlere organik bütünler olarak yaklaşırken, yeni kurumsalcılar 

standartlaşmış öğelerin gevşek bir şekilde bir araya geldiği dizilişler olarak 

yaklaşmaktadır (DiMaggio ve Powell, 1991, 14).  

Eski kurumsalcılara göre kurumsallaşma gelenek ve teamüllerin korunması 

yoluyla eşi benzeri olmayan bir örgütsel karakter oluşturmaktadır. Karakter kavramı 

kurumun yüksek düzeyde sembolik ve işlevsel tutarlılığa sahip olmasını 

gerektirmektedir. Bu süreç örgütsel düzeyde yaşandığından eski kurumsalcılara göre 

örgütler arası farklılıkları arttırmaktadır (Selznick, 1949, 181-182). Yeni kurumsalcılara 

göre ise kurumsallaşma örgütler arası düzeyde gerçekleştiğinden yerel çevreleri 

eşbiçimli hale getirerek çeşitliliği azaltmaktadır (DiMaggio ve Powell, 1983; Zucker, 
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1991, 85-86). Bununla birlikte örgütün standartlaşmış bileşenleri gevşek yapılıdır ve 

çoğunlukla çok az işlevsel bütünlük sergilerler (Balcı, 2008, 174-175; Meyer ve Rowan, 

1991, 43). Yeni kurumsalcılık örgütlerin benzerliklerini vurgulamakla kalmayıp aynı 

zamanda kurumsallaşmış bileşenlerin istikrarına da vurgu yapmaktadır. Eski 

kurumsalcılık ise örgütün yerel çevresiyle uyum sağlama sürecini yansıtan değişmeyi 

öne çıkarmaktadır (DiMaggio ve Powell, 1991, 14). 

Her iki kurumsalcılık yaklaşımının da örgütsel davranışın bireylerin 

eylemlerinin toplamı olduğu savını reddetmesine rağmen bunu farklı gerekçelerle 

yapmaktadırlar. Eski kurumsalcılar için sorun bireylerin maddi ve ideal çıkarları takip 

ettikleri varsayımıyla ilişkilidir. Zira örgütler itaatsiz araçlardır ve bunları yönlendirme 

konusunda gösterilen çabalar çoğunlukla öngörülemeyen sonuçlara yol açmaktadır 

(Selznick, 1949, 255). Yeni kurumsalcıların ret gerekçesi ise çoğu insan davranışının 

doğasının düşünülmeden girişilen, rutin, aksidüşünülmez olduğunu öne süren alternatif 

bireysel eylem kuramıdır (DiMaggio ve Powell, 1991, 14). Yeni kurumsalcılık çıkarları 

ve aktörleri kurumlar tarafından oluşturulmuş bileşenler olarak görmektedir (Zucker, 

1991, 85; Jepperson, 1991, 145). 

Eski ve yeni kurumsalcılık arasında kurumsallaşmış davranışın temellerine 

ilişkin önemli görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Eski kurumsalcılara göre göze çarpan 

bilişsel şekiller değerler, normlar ve tutumlardır. Örgütlere değer aşılandığında 

kurumsallaşma gerçekleşir. Örgüt üyelerinin seçimleri normlar tarafından şekillendirilir 

ve örgüte ilişkin yargılarda yansıtılırlar. Örgüte yeni gelenler örgütsel değerlerin 

içselleşmesiyle sonuçlanan ve örgütsel bağlılıkla görünür hale gelen sosyalleşme 

sürecine girerler. Öte yandan yeni kurumsalcılık eski yaklaşımın ahlaki referans 

çerçevesinden uzaklaşmıştır. Yeni kurumsalcılığa göre kurumsallaşma bilişsel bir 

süreçtir (Zucker, 1983, 25). Tabi ki kurumlar normatif yükümlülükleri barındırmaktadır, 

ancak toplumsal yaşama daha çok toplumsal aktörlerin göz önünde bulundurmaları 

gereken gerçeklikler olarak girmektedirler (Meyer ve Rowan, 1991, 42). Normlar veya 

değerlerden ziyade aksi düşünülmez komutlar, kurallar ve sınıflandırmalar kurumların 

yapı taşlarıdır. Kurumlar duygusal bağlılık yaratan somut örgütlerden çok makro 

düzeyde soyutlamalar, rasyonelleşmiş ve kişiler üstü buyruklar (Meyer ve Rowan, 1991, 

44) ve ahlaki sadakat gerektiren herhangi bir varlıktan bağımsız paylaşılmış

tipikleştirmelerdir. Yeni kurumsalcılar sosyalleşme kuramını ve onun özdeşleşme ve 

içselleştirme süreçlerini reddetmektedirler. Onun yerine daha üstü kapalı psikolojik 
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model ve kuramlar tercih edilmektedir: Mevcut bilişsel şemaların ve komutların karar 

vericileri sonuçlarda değişiklik yaratabilecek yeni kanıtlara direnmeye sevk ettiği 

bilişsel modeller; toplumsal kategorilerin yardımıyla bireylerin bilgiyi nasıl 

örgütlediğini öne çıkaran öğrenme kuramları; ve aktörlerin meşru açıklamalar 

menüsünden uygun gerekçeleri seçtiği yükleme kuramı (DiMaggio ve Powell, 1991, 14-

15).  

Yeni kurumsalcılık örgütsel biçimler ve uygulamalar arasındaki şaşırtıcı 

homojenliği öne çıkarmaktadır (DiMaggio ve Powell, 1983). Yeni kurumsalcılık 

alanyazını örgütlerdeki rutinleşmiş, tekrarlayan, alışkanlığa dönüşmüş ve düşünülmeden 

girişilmiş davranışlara odaklanmıştır (DiMaggio ve Powell, 1991, 8-14). Yeni 

kurumsalcılık kısıtlamaların, kuralların ve normların eylemi nasıl şekillendirdiğini 

göstererek kurumlar arası benzeşmeyi ortaya çıkarma amacındadır. Rekabetçi 

çevrelerde işlev gösteren örgütler için dahi, özgür seçim bağlamında ortaya çıkan 

geleneksel kasıtlı, faydacı, işlevsel ve rasyonel eylem kavramları ile bu gerçekliğin 

açıklanamayacağı yeni kurumsalcılığın temel varsayımlarından birini oluşturmaktadır 

(Levy, 2004). Zira örgütsel alan veya sektörün kuruluş aşaması tamamlandıktan sonra 

örgütler üzerinde karşı konulmaz bir homojenleşme eğilimi ortaya çıkmaktadır 

(DiMaggio ve Powell, 1983). Örgütler üzerindeki homojenleşme baskısı eşbiçimlilik 

(izomorfizm) ilkesi yardımıyla somutlaştırılabilmektedir. Hawley (1986, 84) 

eşbiçimlilik ilkesini, aynı çevresel koşullarla sınırlanmış olan popülasyon içindeki bir 

birimin karşılıklı etkileşime girdikçe diğer birimlerle benzeşmesi olarak 

tanımlamaktadır. DiMaggio ve Powell (1983) eşbiçimlilik ilkesinin üç mekanizma 

yoluyla gerçekleştiğini ifade etmektedir: (1) Zoraki eşbiçimlilik, (2) taklitçi eşbiçimlilik 

ve (3) normatif eşbiçimlilik. 

1.1.1.1.1.4.1. Zoraki eşbiçimlilik. Zoraki eşbiçimlilik; bağımlı oldukları diğer 

örgütlerin ve içinde işlev gösterilen toplumun kültürel beklentilerinin örgütler 

üzerindeki hem enformel hem de formel baskılarından kaynaklanmaktadır. Bu tür 

baskılar yasal yaptırım, zorlama, ikna, üzerinde uzlaşılan standartlar şeklinde 

hissedilmektedir. Örneğin iletişim ve ulaştırma teknolojileri hizmetleri sunan örgütler, 

onları kullanan örgütler üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bir diğer örnekte ise bağımsız 

alternatif okullar her ne kadar bağımsızlık savıyla hareket etseler de okullar bölgesi üst 

yöneticileri ve diğer kurumlarla iletişimlerini sürdürebilmek için müdür atamak zorunda 

kalmışlardır. Bu tür hiyerarşik örgütlenmeler ile etkileşim içinde bulunma zorunluluğu 
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bağımsız okullar örneğinde olduğu gibi daha eşitlikçi ve kolektivist farklı örgütlenme 

biçimlerinin ortaya çıkmasının önündeki en önemli engel olarak görülebilir (DiMaggio 

ve Powell, 1983).  

1.1.1.1.1.4.2. Taklitçi eşbiçimlilik. Her kurumsal eşbiçimlilik eğilimi zoraki 

nedenlerden kaynaklanmayabilir. Taklitçiliği cesaretlendiren belirsizlik de zoraki 

nedenler kadar güçlü bir eşbiçimlilik nedenidir. Örgütsel teknolojiler yeterince 

anlaşılamadığında, amaçlar belirsiz olduğunda veya çevre sembolik belirsizlikler 

ürettiğinde örgütler diğer örgütleri model alma eğilimindedir. Taklitçi eşbiçimlilik, bir 

örgüt belirsiz nedenler veya çözümlerle karşı karşıya kaldığında çok az maliyetle uygun 

çözümün üretilmesine olanak tanımakta ve örgütün başarılı ve meşru olarak 

algılanmasını sağlamaktadır. Örneğin 90’lı yıllarda Amerikan şirketleri düşük verimlilik 

ve personel sorunlarının üstesinden gelebilmek için etkililiği kanıtlanmış Japon kalite 

modellerini uygulamaya başlamıştır (DiMaggio ve Powell, 1983). 

1.1.1.1.1.4.3. Normatif eşbiçimlilik. Kurumsal eşbiçimliliğin üçüncü kaynağı 

profesyonelleşmeden kaynaklanan normatif eşbiçimliliktir. Profesyonelleşme; bir 

mesleğin üyelerinin iş koşullarını ve yöntemlerini tanımlamak, üreticilerin üretilmesini 

kontrol etmek ve mesleki özerklikleri için bilişsel bir temel ve meşrulaşma sağlamak 

üzere giriştikleri kolektif bir çabadır (DiMaggio ve Powell, 1983). Tanımdan da 

anlaşılabileceği üzere profesyonelleşmenin iki özelliği eşbiçimlilik için kaynak teşkil 

etmektedir. Birincisi üniversitedeki uzmanlar tarafından üretilen bilişsel temeldeki 

formel eğitime ve meşrulaştırmaya dayalıdır. İkinci özellik ise örgütlere yayılmış olan 

ve yeniliklerin hızla yayılmasına olanak tanıyan meslektaş ağlarının büyümesi ve 

güçlenmesidir. Normatif eşbiçimlilik özellikle aynı üniversiteden mezun olan 

yöneticilerle çalışma geleneğine sahip örgütlerde belirginleşmektedir. Bunun yanında 

sağlık, mühendislik, v.b. işgören örgütlerinin güçlü olduğu alanlarda işlev gösteren 

örgütlerde mesleki sosyalleşme örgütsel farklılaşmayı beslemek yerine eşbiçimliliği 

güçlendiren bir etkiye sahiptir (Balcı, 2003, 113-114; DiMaggio ve Powell, 1983). 

Yeni kurumsalcılık kurumların ortaya çıkışına ve örgütsel dinamiklere ilişkin 

geleneksel yaklaşımların yetersiz kaldığı alanlarda yeni bir perspektif getirmiştir. Öte 

yandan yeni kurumsalcılığa yöneltilen eleştirilerin odak noktasını da örgütsel değişmeye 

ilişkin kazandırdığı bu perspektif oluşturmaktadır. Yeni kurumsalcılar, özellikle iki 

noktaya yöneltilen eleştiriler nedeniyle toplumsal ve siyasal çıktıları açıklamada yeni 

kurumsalcılığın sağladığı üstünlüklere şüpheyle yaklaşabilmektedir. Birincisi, siyasal 
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yaşamda yeni kurumsalcılığın patika (izlek) bağımlılığı ve kurumsal denge sayıltılarının 

öngördüğünden daha fazla kurumsal değişme örneği bulunmaktadır. Bununla birlikte bu 

eleştirinin dayanak noktasını kurumsal reform ve revizyon uygulamaları 

oluşturmaktadır. Reform, uyarlama ve evrimin değişme sayılıp sayılamayacağı hususu 

ilgili alanyazındaki sıcak tartışma konularından birini oluşturmaktadır ve ampirik 

çalışmalara dayalı örgütsel değişme kuramı geliştirme süreci henüz tamamlanamamıştır. 

İkinci eleştiri noktası ise tutarlılık sorunlarıyla ilgilidir. Yeni kurumsalcılık yaklaşımının 

örgütsel değişmeyi dışsal güçlere gönderme yapmadan açıklayabilmesi gerekmektedir. 

Patika bağımlılığının kurumsal denge için geçerli bir sayıltı olduğu hususunun sadece 

sayıltının kendisi dışındaki etkenlerin itirazına açık olması onu kuramsal açıdan ne ikna 

edici ne de savunulabilir kılmaktadır. Bu nedenle yeni kurumsalcı kuramcılar bu 

kuramsal tekelden kurtulmak için daha özgün bir kurumsal değişme kuramı 

geliştirmekle uğraşmalıdır (Harty, 2005, 73-74).  

1.1.1.1.1.5. Heider, Jones, Davis, Kelly ve Weiner: Yükleme Kuramı 

Yükleme kuramının temelleri Gestalt ekolünden gelen Heider tarafından 

oluşturulmuştur. Heider’in çalışmaları zaman içinde Jones ve Davis ile Kelley 

tarafından geliştirilmiş, yönetim alanyazınında en çok kullanılan versiyonlarından birine 

Weiner tarafından son şekli verilmiştir (Weiner, 1995, 3). Yükleme kuramı insanların 

bilim adamı gibi davrandıkları, başka bir ifadeyle insanların rasyonel bir şekilde bilgi 

topladıkları ve bir davranışın nedenlerine ilişkin karara vardıkları sayıltısına dayalıdır   

(Weiner, 2004, 5).  

Heider (1958) insanların, genel insan davranışları hakkında kuramlar üreten 

içgüdüsel psikologlar olduğunu ve bu kuramların sistematik psikoloji kuramlarıyla aynı 

biçimlere sahip olabildiğini ileri sürmekteydi. İnsanlar kendi davranışlarının güdülerden 

kaynaklandıklarının farkında oldukları için altında yatan güdüleri keşfedebilmek için 

diğer insanların davranışlarının nedenlerini araştırmaktadır. Bu doğrultuda insan 

davranışına yol açan kişisel özellikler, kalıcı yetenekler veya istikrarlı özellikleri 

keşfetmeye çalışırlar. Bu noktada Heider içsel ve dışsal nedenler ayrımı yapmıştır. 

Başarı genellikle kişilik özellikleri, yetenek gibi içsel (kişisel) özelliklere atfedilirken 

başarısızlık şans gibi dışsal (çevresel) özelliklere atfedilmektedir (Vaughan ve Hogg, 

2014, 75-76).  
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Yükleme kuramıyla ilgili ikinci çalışma Amerikalı sosyal psikologlar olan Jones 

ve Davis (1965) tarafından geliştirilen “uyuşan çıkarımlar” kuramıdır. Jones ve Davis 

diğer kişiler hakkında yüklemeler yapmanın en önemli özelliğinin amaçların ve 

niyetlerin değerlendirilmesi olduğuna inanmaktadır. Uyuşan çıkarımlar kuramının odak 

noktası eylemlerin kişisel niyet veya amaçlar nedeniyle ortaya çıkan içsel nedenlerden 

mi yoksa içinde bulunulan durum nedeniyle ortaya çıkan dışsal nedenlerden mi 

kaynaklandığı hususudur (Hayes, 1993, 31-32). Kişilerin özgür iradelerine dayalı olarak 

eyleme giriştiği yüklemesi içsel iken, içinde bulunulan durum nedeniyle kişinin eyleme 

giriştiği yüklemesi dışsaldır (Mizerski, Golden ve Kernan, 1979). 

Yükleme kuramıyla ilgili diğer bir çalışma olan “Kovaryans Modeli” Amerikalı 

sosyal psikolog olan Kelley (1967) tarafından geliştirilmiştir. Modelin odak noktasını 

gözlemcilerin diğer insanların eylemlerinin sonuçlarının sorumluluğunu nasıl 

yükledikleri hususu oluşturmaktadır (Martinko, 1995, 8). Kelley yükleme sürecini 

varyans analizi çatısını kullanarak betimlemiştir. Bu analizde farklı zamanlardaki farklı 

gözlemlerden elde edilen bilgi ve tek bir gözlemden elde edilen bilgi olmak üzere iki tür 

bilgi için yükleme süreci kavramlaştırması yapmıştır. Farklı zamanlardaki farklı 

gözlemlerden elde edilen bilgi durumunda nedensel yüklemenin kovaryans ilkesi hayata 

geçmektedir. Tek bir gözlemden elde edilen bilgi durumunda konfigürasyon ilkesi 

hayata geçmektedir. Kelley kovaryans ilkesine dayalı olarak üç potansiyel nedensel 

yükleme boyutu betimlemiştir: (1) Uyarıcı nesne; varlık boyutunu oluşturmaktadır, (2) 

gözlemci; kişi boyutunda yer almaktadır ve (3) bağlam; etkinin içinde oluştuğu zaman 

ve/veya durum. Yükleme boyutlarında elde edilen bilginin belirginliği, benzerliği ve 

tutarlılığına dayalı olarak insanların dış dünyayla ilgili doğru izlenimlere ulaşma 

dereceleri içsel veya dışsal yükleme seçimine olanak tanımaktadır (Mizerski, Golden ve 

Kernan, 1979). 

Yönetim alanyazınında yaygınlıkla kullanılan yükleme kuramlarından biri olan 

“Başarı Motivasyon Kuramı” Weiner (1985) tarafından geliştirilmiştir. Weiner’in 

kuramı yükleme sürecinin duygusal ve davranışsal sonuçlarına odaklanmaktadır. Bu 

kuram üç algılanan nedensellik boyutu önermektedir: Nedenin konumu (kişinin içinde 

veya dışında), nedenin istikrarlılığı (istikrarlı veya istikrarsız) ve nedenin kontrol 

edilebilirliği (kontrol edilebilir veya edilemez). Bu üç boyutun her biri, başarıya veya 

başarısızlığa yönelik yüklemelerin nasıl olacağını belirlemektedir (Weiner, 1985). 

Örneğin nedenin istikrarlı olduğu durumlarda içsel neden yetenek iken dışsal neden 
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görevin güçlük derecesidir. Nedenin istikrarsız olduğu durumlarda ise içsel neden çaba 

iken dışsal neden şans etkenidir (Försterling, 2011, 112).  

Yükleme sürecinde insanlar kendilerinin veya diğerlerinin davranışlarını 

açıklarken durumsal veya kişisel etkenlerin etkilerini abartarak veya hafife alarak 

hatalar yapabilirler. Bu hatalara yüklemede önyargı adı verilir. Bu hatalardan en sık 

gözlenenleri şu şekilde sıralanabilir (Bordens ve Horowitz, 2012, 81-86; Arkin, 

Appelman ve Burger, 1980): 

1. Hatalı yükleme (misattribution): İnsanların duygusal durumları manipüle edildiğinde

veya yeterince güdülenmediklerinde ve durum bağlamına yeterince aşina 

olmadıklarında kendi duyguları ve davranışlarının nedenleri hakkında hatalı yükleme 

yapmalarıdır (Bordens ve Horowitz, 2012, 81) 

2. Temel yükleme hatası (fundamental attribution error): Bir davranışın nedenleri

hakkında kişilik temelli açıklamaların abartılırken durumsal açıklamaların hafife 

alınmasıdır (Bordens ve Horowitz, 2012, 82). 

3. Aktör-gözlemci önyargısı (the actor-observer bias): Elde edilen sonuçlar arzulanan

nitelikte olmadığında aktörler kendi davranışları için dışsal yükleme yaparken aynı 

davranış için gözlemciler içsel yükleme yapmaktadır. Başka bir ifadeyle insanlar kendi 

hatalarını çevresel etkenlere bağlarken başkalarının hatalarını onların kişilik 

özelliklerine bağlama eğilimindedir (Bordens ve Horowitz, 2012, 85-86). 

4. Yanlış uzlaşma önyargısı (the false consensus bias): Kişilerin kendi duygu ve

davranışlarının herkes tarafından paylaşıldığına inanma eğilimleridir (Bordens ve 

Horowitz, 2012, 86). 

5. Kendine hizmet etme yanlılığı (self-serving bias): Başarılı sonuçların içsel, kontrol

edilebilir ve istikrarlı nedenlere yüklenirken, başarısız sonuçların dışsal, kontrol 

edilemeyen ve istikrarsız nedenlere yüklenmesi eğilimidir (Arkin, Appelman ve Burger, 

1980). 

İnsan davranışının gerisinde yatan nedenleri anlamada sağladığı üstünlüklere 

rağmen yükleme kuramı ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. Yüklemeler, olağan ve 

sıradan sonuçların elde edildiği durumlarda yükleme kuramında öngörüldüğü gibi 

davranışları yönlendirmeyebilirler. Buna ek olarak yükleme kuramının aşırı derecede 

indirgemeci ve mekanik olduğu yönünde eleştiriler de mevcuttur. İnsanlar ne kuramın 
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öngördüğü gibi rasyonel ve makul düşünce yapısına sahiptir ne de toplumsal ve kültürel 

etkileri geçersiz kılacak ölçüde çevrelerinden soyutlanmıştır (Wentzel, 2014, 545). 

1.1.1.1.1.6. Jost ve Banaji: Sistemin Meşrulaştırılması Kuramı 

Sistemin meşrulaştırılması kuramı (system justification theory) John T. Jost ve 

Mahzarin R. Banaji tarafından geliştirilmiştir. Kuramın temellerini Marx, Gramsci ve 

Habermas’ın düşünceleri oluşturmaktadır (Zelditch, 2001, 47). Sistemin 

meşrulaştırılması kuramının temel sayıtlısı insanların durumsal ve kişisel etkenlere göre 

değişen farklı derecelerde mevcut toplumsal, iktisadi ve siyasal düzenlemeleri savunma, 

destekleme ve meşrulaştırma eğiliminde olduklarıdır (Jost ve Toorn, 2012, 313).  

Jost ve Banaji (1994; akt.: Jost, Banaji ve Nosek, 2004) dezavantajlı grup üyeleri 

için çatışmaya yol açabilecek üç meşrulaştırma eğilimi tanımlamıştır. İlk eğilim ego 

meşrulaştırmasıdır. Ego meşrulaştırması; uygun bir benlik imgesi geliştirilmesi ve 

sürdürülmesi ihtiyacı ve bireysel bir aktör olarak kişinin geçerli ve meşru hissetmesidir. 

İkinci eğilim grup meşrulaştırmasıdır. Bu aynı zamanda sosyal kimlik kuramının da ana 

konusudur. Grup meşrulaştırması; kişinin kendi grubu hakkında uygun imge 

geliştirmesi ve sürdürmesi arzusu ile grup üyesi arkadaşlarının eylemlerini savunması 

ve meşrulaştırmasıdır. Üçüncü eğilim sistem meşrulaştırılmasıdır. Sistemin 

meşrulaştırılması; statükonun meşrulaştırılması yönündeki toplumsal ve psikolojik 

ihtiyaçlar ile statükonun iyi, adil, doğal, çekici ve hatta kaçınılmaz olarak görülmesidir 

(Jost, Banaji ve Nosek, 2004). 

İnsanların toplumsal eşitsizlikleri kabullenmelerine yol açan yegâne etken 

egemen grupların zorlayıcı güçleri değildir (Dowding, 2011, 651). Sistemin 

meşrulaştırılması kuramına göre insanlar eşitsizliğin sistematik biçimlerini 

içselleştirmekte ve sürdürmektedir. Bu eğilim o kadar güçlüdür ki bazı durumlarda 

yüksek statülü grupların tercihleri bizzat alt grup üyelerince muhafaza edilmektedir 

(Jost, Pelham ve Carvallo, 2002). Araştırmalar, dezavantajlı grupların yoksunlukları ve 

olumsuz koşulları nedeniyle insanlar tarafından genellikle hor görüldüğünü ortaya 

koymuştur. Bu bağlamda maruz kaldıkları ayrımcılıklar ve adaletsizlikler o grupların 

kendi davranış ya da varoluş biçimlerinin bir sonucudur. Başlarına gelenleri hak 

ettikleri düşünülür. Üstelik bizzat dezavantajlı grupların üyelerinin, sistemi 

meşrulaştırmaya ve gruplar arası hiyerarşiyi sürdürmeye hizmet eden ideolojileri, 

mitleri, inançları bilinçli ya da bilinçli olmayan bir şekilde onayladıkları görülmüştür. 
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Sosyal ve ekonomik hiyerarşinin üretilmesi ve sürdürülmesi büyük ölçüde, yüksek ve 

düşük statülü gruplar arasındaki ortaklığa ve işbirliğine dayalıdır. Başka bir ifadeyle, 

hiyerarşi farklı sosyo-ekonomik kesimlerce sözbirliğine dayalı olarak paylaşılmakta ve 

yeniden üretilmektedir (Göregenli, 2012, 69; Jost ve Hunyady, 2003; Jost ve Hunyady, 

2005). 

Sistemin meşrulaştırılması kuramının ilham kaynağı insanların kapitalizm, 

pederşahi kültür, çekirdek aile, işyeri, v.b. çoklu sosyal sistemlerde eş zamanlı olarak 

yaşadıkları düşüncesidir. Sosyal sistemler kısmen onları destekleyen eğilim ve inançlar 

vasıtasıyla varlıklarını sürdürmektedirler. Bu nedenle kuramın bilimsel amacı herhangi 

bir sistem veya kurumun yalnızca etkilerini açıklamak değil bireylerin veya grupların 

düşüncelerini, hislerini ve davranışlarını etkileyen aileden topluma dek uzanan geniş bir 

yelpazedeki sosyal sistemlerde rol oynayan genel mekanizmaları veya süreçleri 

tanımlamaktır (Jost, 2001; Jost ve Toorn, 2012, 322). Sistemin meşrulaştırılması; 

yaygın toplumsal, siyasi, ekonomik, cinsel ya da yasal koşulların sadece var 

olmalarından dolayı kabul gördüğü, tanımlandığı ve meşrulaştırıldığı psikolojik 

süreçlere tekabül etmektedir. Başka bir deyişle sistemin meşrulaştırılması psikolojik bir 

süreç olarak ifade edilebilir (Göregenli, 2012, 69-70).  

Sistemin meşrulaştırılması; belirsizlik ve tehdidin üstesinden gelmeyi sağlayan 

çeşitli epistemik, varoluşsal, ideolojik, v.b. ihtiyaçları karşılamaktadır. Bu nedenden 

dolayı sistemin meşrulaştırılması yönündeki motivasyonun gücü ve bu motivasyonun 

ifade edilmesi durumsal ve bireysel etkenlere göre farklılık gösterebilmektedir. Statüko 

(a) kaçınılmaz olarak görüldüğünde, (b) güçlü bir şekilde eleştirildiğinde veya meydan 

okumayla karşılaştığında ve (c) bireyler sisteme bağımlı olduklarında veya onun sıkı 

denetimi altında olduklarında sistemi meşrulaştırma motivasyonunda artış 

görülmektedir (Jost ve Toorn, 2012, 335). 

Çok çeşitli meşrulaştırma süreç veya tipinden bahsedilebilir. Eşitsizliklerin 

içselleştirilmesi, kurbanın suçlanması veya yüceltilmesi, toplumsal grupların sistemin 

meşrulaştırılmasına yol açacak biçimde kalıpyargılanması, “Ekşi üzümler ve tatlı 

limonlar” rasyonalizasyonu (beklentilerin sosyal sistemin sunduklarıyla uyumlu hale 

getirilmesi), mevcut kurumların ve siyasi otoritenin doğrudan desteklenmesi bu süreç ve 

tiplerin belli başlıları arasında sayılabilmektedir. Bu süreçlerden bir kısmı bilinç 

düzeyinde, bir kısmı ise bilinçli olmayan, örtük bir düzeyde işlemektedir (Jost ve Toorn, 

2012, 335; Göregenli, 2012, 69-70).   
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Avantajlı grupların üyeleri için sistemin meşrulaştırılması ego ve grup 

meşrulaştırılması süreçleriyle uyum içindedir. Bu kişiler için meşrulaştırma özsaygınlık, 

grup içi adam kayırma ve uzun vadeli psikolojik sağlıklılıkla olumlu yönde bir ilişki 

içindedir. Dezavantajlı grupların üyeleri için ise sistemin meşrulaştırılması tam tersi bir 

etkiye sahiptir. Sistemin meşrulaştırılması her iki grup için de hafifletici bir işlev 

görmektedir. Sistemi meşrulaştıran inanç ve ideolojilerin onaylanması hem avantajlı 

hem de dezavantajlı grup üyeleri için kısa vadede olumsuz duyguları azaltırken olumlu 

duyguları arttırmakta ve çatışmaları azaltıcı yönde etki göstermektedir (Jost ve Toorn, 

212, 335). Bu kuramsal çerçeveye göre dezavantajlı grup üyelerinin, yalnızca ego ve 

grup meşrulaştırması eğilimlerinin sistemin meşrulaştırması eğilimine ağır bastığı 

takdirde toplumsal değişimi talep ettikleri ileri sürülebilir (Jost, Banaji ve Nosek, 2004). 

Sistemin meşrulaştırılması kuramının destekçilerine göre sosyal kimlik kuramı 

dezavantajlı grup üyelerinin toplumsal ve siyasal statükoya yönelik psikolojik 

tepkilerini tam olarak açıklayamamaktadır. Zira hiyerarşi yalnızca toplumsal grup içi 

özdeşleşme ile sürdürülememekte, alt grup üyeleri eşitsizliği sürdürmede aktif rol 

almaktadırlar (Jost, Banaji ve Nosek, 2004). Bu güçlü eleştiriye karşılık sosyal kimlik 

kuramının savunucuları bu eleştirinin kuramsal çerçevenin sınırlılığından değil özellikle 

grup dışı adam kayırmacılığı hakkındaki araştırma sayısının yetersiz olmasından 

kaynaklandığını ifade etmektedir. Bundan başka sosyal kimlik kuramı savunucuları, bu 

kuram aleyhindeki savların sistemin meşrulaştırılması kuramına ihtiyaç duyulmasını 

gerektirecek ölçüde yeterli kanıt sunamadığını ileri sürmektedir (Rubin ve Hewstone, 

2004). 

Sistemin meşrulaştırılması kuramına yöneltilen bir eleştiri de mevcut toplumsal 

düzene verilen desteğin büyük ölçüde motivasyon (isteklilik) süreçlerine bağlanmasıdır. 

Bu kurama göre ideolojik aşılama siyasal elitlerin toplumun geri kalanına inanç transfer 

ettiği tamamen edilgen bir süreçtir. Başka bir ifadeyle statükoya yönelik önyargı, v.b. 

bilişsel süreçler bu kuramda göz ardı edilmektedir (Jost ve Andrews, 2012, 1094). 

Tarihi-sosyolojik çözümlemenin barındırdığı kuramsal çeşitliliğe rağmen, bu 

çeşitlilik içinde onları normatif çözümlemeden ayırt eden bir dizi ortak özelliğe ulaşmak 

mümkündür. Öncelikle tarihi-sosyolojik çözümlemeler modern toplumların devletlerin 

veya sosyal sistemlerin hâkimiyeti altında olduğunu, devletlerin veya sosyal sistemlerin 

de bu toplumlar içinde ana işlevsel aracılar olarak geliştiğini ileri sürmektedir. İkinci 

olarak normalde uzlaşma veya onaylanmış gereklilik öğesine dayandığı halde bu 
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çözümlemeler devletin veya sistemin meşruiyetinin, onun işlevinin sabit olmayan bir 

bileşeni olduğunu ve bağımsız bir norm veya önkoşul ile ilişkilendirilemeyeceği savını 

ileri sürmektedir. Üçüncü olarak bu kuramlar devletin, sistemin veya siyasal gücün 

toplum içinde özerkliğe sahip olabileceğini reddetmekte ve devletin veya sistemin 

meşruiyetinin, meşruiyetin içeriği veya uygulanmasıyla değil toplumsal sözleşme, 

toplumsal süreçlerle etkileşim ve konjonktür yoluyla sağlanabileceğini savunmaktadır 

(Thornhill, 2008). 

1.1.1.1.2. Normatif Meşruiyet Kuramları 

Normatif kuramlar meşruiyeti kazanmak ve korumak için siyasal sistemin, 

yurttaşların özgürlüklerinin koşulu olarak gördükleri genel ilkeleri yasal güvence altına 

alması gerektiği varsayımına dayanmaktadır. Bu tür durumlarda yurttaşlar siyasal 

otoriteye buyruk verme ve itaat bekleme hakkını atfederler ve yurttaşlar siyasi otoritenin 

yayınladığı kanunlara büyük ölçüde uyum sağlar. Normatif kuramlar toplumda, 

toplumsal kurumlar halinde görünür hale gelen farklı oluşumların ve bu kurumları 

yetkili ve meşru kılan belirli normatif ilkelerin mevcut olduğu savına dayanmaktadır 

(Thornhill, 2008).  

Dönemsel ve toplumsal koşullara göre farklılık görülebildiğinden yönetim ve 

siyaset alanyazınında çok çeşitli normatif meşruiyet kuramları mevcuttur. Kuramsal 

çeşitliliğe rağmen normatif kuramların meşruiyetin genel özelliklerine odaklandıkları 

söylenebilir. Bu yaklaşımda meşruiyet kendisi için rasyonel gerekçeler üretebilen ve bu 

gerekçeleri anayasa ve anayasal haklar vasıtasıyla yasama süreçlerine yansıtabilen 

sistemlerin bir özelliği olarak görülmektedir. Normatif meşruiyet tartışmaları yöneten 

ve yönetilenlerin ortak veya kamusal düzlemde bir araya gelmelerini sağlayarak sözü 

edilen uçurumları kapatma amacı taşımaktadır. Bu uçurumun nasıl kapatılacağı 

sorusuna verilen yanıtlar; bir tarafta farklılıkları korumayı, bir tarafta da yönetenler ile 

yönetilenler arasındaki ayrılıkların üstesinden gelmeyi amaçlayan kamusal alan 

kavramının alacağı şekilleri de yansıtmaktadır. Bu yanıtlar aynı zamanda normatif 

meşruiyet tartışmalarının sınıflaması niteliğini de taşıyan dörtlü bir kuramsal sınıflama 

içinde tartışılabilir (O’Sullivan, 2000, 140-141): 

1.1.1.1.2.1. Liberal Kuram 

Liberal kuram tarafsızlık ideali temelinde kurgulanan, başka bir ifadeyle mutlak 

tarafsızlık kavramına dayalı bir bakış açısını yansıtmaktadır. Yönetim ilişkisinin 
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çözümlenmesi “hiçbir bakış açısı kullanmadan” rafine bir tarafsızlık kavramı etrafında 

yapılır. Buradaki tarafsızlık kavramı o kadar ideolojik öğelerden arınmıştır ki, bütün 

insani ilgi ve kaygılardan uzak durarak gerçek yaşamda ulaşılmazı zor bir nokta olan 

mutlak önyargısızlığa ulaşmayı amaçlayan bir düşüncenin etkisi altına girer. Liberal 

kuramın yönetimdeki yansıması hizmet kuramıdır. Raz’a göre otoritenin 

benimsenmesinin önkoşulu, asli görevi olan yönetilenlere hizmet işlevinin yerine 

getirmesine bağlıdır. Liberal yorumun temel sorunu meşruiyeti özünde bir rasyonalite 

kuramına indirgeyerek siyasal bağlamdan koparmasıdır (O’Sullivan, 2000, 141-142).   

1.1.1.1.2.2. Söylem Kuramı  

Söylem kuramı aynı zamanda “müzakere kuramı” olarak da bilinmektedir. Bu 

kuram, rasyonalite kavramını radikal bir şekilde değiştirerek liberal tarafsızlık idealinin 

yol açtığı güçlüklerin üstesinden gelme amacındadır. Liberal rasyonalite kavramının en 

belirgin kusuru “neden” öğesinin siyasi süreçten bağımsız olarak onun öncesinde var 

olduğu varsayımından kaynaklanmaktadır. Gerçekte, söylem kuramı rasyonaliteyi 

liberal filozofların savunduğu gibi ayrı ve özerk bireylerin mülkü olarak görmez. O 

daha çok özgür ve rasyonel kamusal tartışma veya söylem yoluyla paylaşılan bir 

başarıdır (O’Sullivan, 2000, 143-144). Söylem kuramına örnek olarak Habermas’ın 

iletişimsel rasyonalitesi, yani tarafların gerçek yaşamdaki asimetrik özelliklerinden 

sıyrılıp kamusal alanda tartışmanın eşit paydaşı olarak kolektif bilinci oluşturabilmeleri 

verilebilir (Habermas, 1975, 45-49). 

Söylem kuramı ile ilgili sorun, liberal tarafsızlık kavramından kaynaklanan 

sorunları hafifletmesine rağmen siyasi açıdan liberal perspektifi korumasıdır. Söylem 

kuramının en önemli temsilcisi olan Habermas’ın düşüncelerinde de bu sorun fark 

edilmektedir. Habermas; yönetilenlerin yönetim mekanizmalarında yansıtılmasında 

temel gerekliliğin, onun tabiriyle ideal konuşma durumu sayesinde ulaşılabilen 

iletişimsel rasyonalite ideali olduğunu belirtmektedir. İletişimsel rasyonalite liberal 

kuramdan farklı olarak araçsal (enstrümantal) olmayan niteliklere sahiptir. Miller (1987) 

Habermas’ın kamusal alandaki iletişim ve tartışmaya ilişkin fikirlerini meritokratik 

olarak nitelemektedir. İletişimsel eylemin dayandığı iletişimsel rasyonelliğin yanılsama 

olduğunu ileri süren Miller (1987, 90-92) örneğin kamusal alandaki tartışmaların 

tarafları arasındaki formel eşitlik önkoşulunun toplumsal eşitsizliği maskelediğini 

belirtmektedir. Kamusal alanda eşit konuşma imkanına sahip olmak statükonun, yani 

hakim yönetici sınıfın meşruiyetinin yeniden ifade edilmesinden başka bir sonuca yol 
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açmayabilir (Miller, 1987, 90-92). Çünkü iletişim toplumdaki güç ilişkilerini 

simgeleştiren bir araçtır. Toplum üyelerinin dil edimleri ekonomik ve toplumsal 

koşullar ile sınıf farklılıklarının etkisiyle şekillenmektedir (Joseph, 2004, 127). Foucault 

da toplumsal sistemlerde bilginin güç olduğunu belirterek bireylerin siyasal ve 

toplumsal güç söyleminde çok fazla değerleri olmadığını ifade etmektedir. Bireylerin 

fiziksel ve zihinsel varlıkları gücün tahakkümü altındadır ve söylemlerinde genellikle 

hâkim gücü onaylamaktan başka bir şey yapmazlar. Bu nedenden dolayı da 

Habermas’ın kamusal alan ve iletişim tezleri de Foucault’a göre aslında idealizmdir 

(McNeely, 2003, 3-4). 

1.1.1.1.2.3. Agonik Kuram 

Agonik meşruiyet kuramının başlangıç noktasını; insani varoluşun vazgeçilmez 

özelliklerinin hem liberal hem de söylem kuramlarında mevcut olan evrensel rasyonalite 

kavramı uğruna feda edilmemesi oluşturur. Daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse, 

agonik adanmışlık çağdaş demokrasinin her türlü farklılık ve ötekiliğe eşit oranda saygı 

göstermesini sağlamaktadır. Bu kuramın en önemli temsilcilerinden Connolly  (2002, 

2004) asimetrik güç ilişkileri konusundaki hâkim kuramların büyük ölçüde şiddeti 

perdeleme araçları olduklarını düşünmektedir. Zira bu kuramlar öteki konumundaki kişi 

veya gruplara önceden belirlenen kategorileri dayatarak sistem içindeki farklılıkları yok 

etme yollarını güçlendirmektedir. Bununla birlikte Connolly, ötekileri hiçbir zaman tam 

olarak anlayamayacağımızdan bizi onların yaşamaları ve konuşmaları için alan 

bulmamız yönünde cesaretlendirmektedir. İnsani benliği toplumsal kontrol yörüngesine 

çekmeden kendi kendini sürdürebilecek toplumsal düzen idealini desteklemektedir. 

Agonik kuram insancıllığı göz kamaştırıcı görünse de bazı sorunlara yol açmaktadır. İlk 

olarak öngördüğü yoğun idealizm gerçek yaşamdaki bireylerden çok azizlere uygundur. 

İkinci olarak yoğun bir şekilde değerler bombardımanına tutulmuş çoğunluğun onları 

küçümseyen azınlığın hâkimiyeti altına girmesine yol açabilmektedir (O’Sullivan, 2000, 

145-146). 

1.1.1.1.2.4. Sivil Birliktelik Kuramı 

Çağdaş batı dünyasının temel kuramı niteliğindeki sivil birliktelik kuramına göre 

yönetilenlerin yönetime katılmalarını sağlayabilecek yegâne temel tamamen biçimsel 

veya prosedürsel temeller üzerine oturtulmuş kamusal alanın oluşturulmasıdır. Sadece 

bu yolla farklılıkların egemen olduğu koşullarda zorlayıcı olmayan bütünleşme modeli 
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geliştirmek mümkündür. Sivil meşruiyet kavramının cazibesi; yaşam hakkında hiçbir 

ortak düşüncesi olmayan bireylerin kendilerine belirli bir yaşam tarzını dayatmayan 

ancak seçtikleri yaşamı sürdürebilmelerine olanak tanıyan koşulları belirleyen kuralları 

benimseme konusunda birleşmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu koşulların en önde 

geleni hukukun üstünlüğü kuralının gözetilmesidir. Kısaca sivil birliktelik (örgütlenme) 

kuramı, ilk modern savunucusu olan Hobbes’tan Hayek ve Oakeshott’a uzanan bir dizi 

düşünür tarafından geliştirilmiş bir kavramıdır. Sahip olduğu üstünlüğe rağmen sivil 

birliktelik kuramının öngördüğü biçimsellik paydaşların duygusal özelliklerinden 

kaynaklanan davranışları konusunda fazlasıyla hoşgörüsüzdür. Buna ek olarak devlet 

üstü örgütlenmelerin meşruiyet sorunu için güçlü bir dayanak oluşturamamaktadır 

(O’Sullivan, 2000, 146-147).  

Farklı perspektifler nedeniyle normatif yaklaşım, tarihi-sosyolojik yaklaşıma 

göre son derece basite indirgenmiş bir yaklaşımdan ibarettir. Meşruiyete ilişkin farklı 

toplumsal yaşantılar genellemeler içinde yok olmakta ve gücün kullanımının genel 

rasyonel normlarla uyumlu meşru kurumsal düzenlemelere indirgenmesi ideolojik 

açıdan sığ bir çözümlemeye işaret etmektedir. Siyasal gücün dayandığı ve etkide 

bulunduğu toplumsal süreçlerden uzaklaştırılması gerçeğin kurama yansımasını 

engellemektedir. Bunun yanında siyasal meşruiyetin belirlenmesinde kuramın rolüne 

ilişkin aldatıcı savların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Başka bir ifadeyle kuramsal 

tümdengelim sürecine abartılmış bir siyasal rol atfetmekte ve sorgulamalarını siyasal 

güce ilişkin gerçeklerden uzak bir düzlemde yürütmektedir (Thornhill, 2008).  

1.1.2. Örgütsel Meşruiyet 

İlk yönetim kuramlarına göre örgütler; madde girdilerini verimli bir şekilde 

çıktılara dönüştürmek için rasyonel sistem düşüncesine uygun olarak tasarlanan 

toplumsal makinelerdir (Cameron ve Green, 2004, 88). Buna ek olarak bu mekanik 

kuramların hâkim olduğu dönemdeki kuramcılar örgütleri çevreleriyle açık ve kesin 

sınırlara sahip varlıklar olarak görmekteydiler. Bununla birlikte, 1960’lı yıllardan 

itibaren bu yaklaşım değişmeye başlamıştır. Açık sistem kuramları (Thompson, 2007, 6-

13) örgütsel sınırların geçirgen ve sorunlu olarak görüldüğü yeni bir anlayışı getirmiştir.

Kurumsal kuramlar (Peters, 2005, 25-46) örgütsel çevredeki bir çok dinamiğin,  

teknolojik veya maddesel zorunluluktan değil kültürel norm, sembol, inanç ve 
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ritüellerden kaynaklandığını vurgulamaktadır. Bu dönüşümün merkezinde örgütsel 

meşruiyet kavramı yatmaktadır. Weber (Whimster, 2004, 295-310) ve Parsons’dan 

(1956; 2005, 1-14) itibaren araştırmacılar örgütsel aktörleri; kısıtlayan, oluşturan ve 

güçlendiren normatif ve bilişsel güçleri kapsayan çok geniş kuramsal düzenin 

merkezine yerleştirmişlerdir. 

Merkezi önemine rağmen örgütsel meşruiyet hakkındaki alanyazın dağınık 

kavramsal nirengi noktaları sunmaktadır. Örgütsel meşruiyet birçok araştırmaya konu 

olmuş, ancak bu araştırmalarda meşruiyet olgusunun yalnızca sınırlı bir yönü ele 

alınmış ve alternatif bakış açılarını veya farklılaşan yaklaşımları kapsayacak bir çatı 

oluşturmayla çok fazla ilgilenilmemiştir. Örneğin son dönem meşruiyet çalışmaları 

stratejik ve kurumsal olmak üzere iki ayrı gruba ayrılma eğilimindedir. Stratejik 

gelenekteki çalışmalar (Ashforth ve Gibbs, 1990; Dowling ve Pfeffer, 1975; Pfeffer, 

1981; Pfeffer ve Salancik, 2003 gibi) yönetsel bir perspektif benimsemekte ve 

toplumsal destek sağlamak amacıyla örgütlerin davetkâr semboller oluşturma 

yöntemlerine vurgu yapmaktadır. Kurumsal gelenekteki çalışmalar (DiMaggio ve 

Powell, 1983; Meyer ve Rowan, 1991, 41-62; Zucker, 1987 gibi) ise daha müstakil bir 

duruş sergilemekte ve tek bir örgütü aşan sektör boyutundaki yapılandırma 

dinamiklerinin kültürel baskıları üretme yöntemlerine vurgu yapmaktadır. Alanyazında 

her iki geleneğe ilişkin yoğun meşruiyet tartışmaları bulunmasına rağmen, bu iki 

gelenekteki çalışmalar aynı konuda konuştuklarını zannettikleri halde farklı konulardan 

bahseden insanlar gibi ele alınabilir (Suchman, 1995; Deephouse ve Suchman, 2008).  

Örgütsel meşruiyet tanımları yıldan yıla farklılaşabilmektedir (Suchman, 1995). 

Maurer (1971, 361; akt.: Suchman, 1995) meşruiyete hiyerarşik ve değerlendirici bir 

perspektiften yaklaşmaktadır. Bu yaklaşıma göre meşrulaştırma örgütün eş veya alt 

düzey sistemlerde var olma hakkının gerekçelendirildiği bir süreçtir. Pfeffer ve 

meslektaşları (Dowling ve Pfeffer, 1975; Pfeffer, 1981; Pfeffer ve Salancik, 1978) 

değerlendirme perspektifini korumuşlar, ancak kültürel uyum sağlama sürecini örgütün 

öz gerekçelendirmesinin üzerinde bir yere yerleştirmişlerdir. Bu görüşe göre meşruiyet 

“örgütsel etkinliklerle ortaya konan toplumsal değerlerle daha üstteki sosyal sistemdeki 

kabul edilebilir davranış normları arasındaki uyumdur” (Dowling ve Pfeffer, 1975; 

Parsons, 1956; 1991, 37-65). Scott ve Meyer (1994, 9) ayrıca meşruiyetin, örgüt ve 

kültürel çevrenin uyumundan kaynaklandığını belirtmektedir, ancak bu araştırmacılar 

değerlendirici bir perspektiften çok bilişsel bir perspektif benimsemektedir. Onlara göre 
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örgütler talep gördüklerinde değil anlaşıldıklarında meşru olabilirler. Buna göre 

“örgütsel meşruiyet ortaya konmuş olan kültürel nedenler kümesinin örgütün varlığına 

ilişkin açıklamalar sunabilme derecesidir” (Meyer, Boli ve Thomas, 1994, 16-26; 

DiMaggio ve Powell, 1991, 1-38; Suchman, 1995; Deephouse ve Suchman, 2008).  

Alanyazındaki tartışmaların sonucunda meşruiyet; bir varlığın eylemlerinin 

arzulanabilir, doğru veya toplumsal norm, değer, inanç ve tanımlara uygun olduğuna 

dair genel bir algı veya varsayım şeklinde betimlenebilir (Ginzel, Kramer ve Sutton, 

1992; akt.: Suchman, 1995). Meşruiyet geneldir, çünkü bir nevi değerlendirme 

şemsiyesi niteliğindedir. Bir noktaya kadar olumsuz eylem veya olaylara karşı 

dirençlidir, yani meşruiyet belirli olaylara karşı dirençlidir, ancak örgüt tarihindeki 

olaylara dayalıdır. Örgüt nadiren toplumsal normlardan ayrıldığı takdirde yine de 

meşruiyetini koruyabilir, çünkü bu ayrılmalar örgütün geneline ilişkin oluşan algıyı 

tamamen değiştirme gücüne sahip değildir (Perrow, 1981). Meşruiyet; gözlemcilerin 

örgütü gördükleri şekliyle ona verdikleri tepkiyi temsil eden algı veya varsayımdır, bu 

nedenden dolayı meşruiyet nesnel olarak elde edilir ancak öznel olarak yaratılır. Örgüt 

dramatik bir şekilde toplumsal normlardan uzaklaşabilir, ancak bu durum fark 

edilmediği için yine de meşruiyetini koruyabilir. Meşruiyet; meşrulaştırılmış varlığın 

davranışları ve bazı toplumsal grupların paylaşılmış inançları arasındaki uyumu 

yansıtacak şekilde toplumsal olarak yapılandırılır. Bu nedenden dolayı meşruiyet 

gözlemcilerin bireyselliğine karşın kolektif niteliklere sahiptir. Özetle bir kişi belirli bir 

davranışın meşruiyete sahip olduğunu söylerken aslında onun toplumsal bir grubun o 

davranışı davranış kalıbı olarak algıladığından bahsetmektedir (Deephouse ve Suchman, 

2008; Suchman, 1995). 

Örgütün yaşamını sürdürebilmesi meşru görülmesine, başka bir ifadeyle örgütsel 

performans ile kurumsal normların uyumuna bağlıdır (Arnold, Handelman ve Tigert, 

1996). Bunun yanında örgütler, süreklilik ve güvenirliği sağlamak ve paydaşların aktif 

ve pasif desteklerini sağlamak amacıyla meşruiyete gereksinim duymaktadır. Örgütlerin 

birbirlerine tezat oluşturan amaçlar nedeniyle meşruiyete duydukları gereksinim farklı 

meşruiyet perspektiflerini gündeme getirmektedir (Deephouse ve Suchman, 2008; 

Suchman, 1995; Scott, 2001, 58-61).  

Örgütsel meşruiyet alanyazını yukarıda da belirtildiği gibi bir stratejik biri 

kurumsal olmak üzere iki farklı perspektifte değerlendirilebilmektedir (Elsbach, 1994; 

Oliver, 1991). Büyük ölçüde Dowling ve Pfeffer (1975), Pfeffer (1981), Pfeffer ve 
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Salancik (2003) ve Ashforth ve Gibbs (1990) ile anılan stratejik yaklaşım; “toplumsal 

örgütler arasındaki rekabet ve çatışma öğelerinden biri de inanç sistemleri veya bakış 

açıları arasındaki çatışmadır” önermesiyle başlamaktadır (Pfeffer, 1981; Suchman, 

1995). Sonuç olarak stratejik yaklaşıma göre meşruiyet, örgütlerin kültürel 

çevrelerinden çekip çıkardıkları ve amaçları doğrultusunda kullandıkları (Ashforth ve 

Gibbs, 1990; Dowling ve Pfeffer, 1975) işlevsel bir kaynak olarak görülmektedir. Bu 

araçsal bakış açısını kullanan stratejik meşruiyet araştırmacıları; sembollerin ve 

törenlerin sınırsız işlenebilirliği varsayımına dayanan meşrulaştırma süreçleri üzerinde 

yüksek düzey yönetsel kontrolün bulunduğunu savunmaktadır (Pfeffer, 1981). Bu 

sayede stratejik meşruiyet araştırmacıları, meşrulaştırma etkinliklerinin biçimi 

hakkındaki sembollerin esnekliği ve kullanışlılığını öne çıkaran yöneticilerle daha sabit 

tepkilerden yana olan paydaşların arasındaki çatışmaları ortaya çıkarabileceklerini ileri 

sürmektedir (Ashforth ve Gibbs, 1990). Bu görüşe göre meşrulaştırma kasıtlı, hesaplı ve 

çoğunlukla karşıtıyla birlikte var olan bir olgudur (Suchman, 1995).  

Stratejik geleneğe zıt olarak, yeni-kurumsalcı araştırmacılar (DiMaggio ve 

Powell, 1983, 1991; Meyer ve Rowan, 1991; Meyer ve Rowan, 2006, 1-14; Zucker, 

1987) meşruiyeti operasyonel bir kaynaktan ziyade temel inançlar kümesi olarak 

tanımlamaktadırlar (Deephouse ve Suchman, 2008). Örgütler meşruiyetlerini yalnızca 

çevrenin kültüründen elde etmezler. Dış kurumlar örgütü oluşturmada ve ona etki 

etmede her açıdan önemli roller üstlenirler. Kültürel tanımlar örgütün nasıl 

oluşturulduğunu, nasıl işletildiğini ve aynı zamanda nasıl anlaşıldığını ve 

değerlendirildiğini belirlemektedir. Bu gelenek içinde, meşruiyet ve kurumsallaşma 

aslında eş anlamlıdır. Her iki olgu örgütleri doğal ve anlamlı kılarak onları güçlendirir; 

kaynaklara erişim ise genellikle bir yan üründür. Kurumsal geleneğe mensup 

araştırmacılar bir meşrulaştırma stratejisini, örgütlerin onu kullanarak nasıl 

paydaşlarından destek elde ettiği göstererek açıklamaktadır. Bu nedenden dolayı 

kurumsalcılar hem yönetim kurumunun hem de yönetici-paydaş çatışmasının önemini 

çok fazla önemsememektedir. Güçlü ve kısıtlayıcı bir sembolik çevrede yöneticinin 

kararları çoğunlukla paydaşların tepkilerini belirleyen aynı inanç sistemleri tarafından 

belirlenmektedir (Suchman, 1995). Sonuç olarak belirli örgütlerin stratejik 

meşrulaştırma çabalarını incelemekten çok kurumsalcılar, örgütlerin faaliyet 

gösterdikleri alan veya sektörün (ör.: sağlık bakımı, eğitim, basın yayın, enerji, v.b.) 

kolektif yapılanmasına vurgu yapmaktadır (DiMaggio ve Powell, 1983). Örgütler, 
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yöneticiler, performans ölçütleri ve paydaş talepleri daha büyük kurumsallaşmış 

kültürel çatıların hem ürünleri hem de üreticileri olarak düşünüldüğünde sembolik ve 

katı ürünler/sonuçlar önemsiz hale gelmektedir (Suchman, 1995).  

Elsbach (1994) Kaliforniya sığır endüstrisi sektöründeki meşruiyet yönetimi 

hakkındaki araştırmasında stratejik ve kurumsal geleneğin alanyazına yaptıkları 

katkıları bütünleştirme arayışındadır. Araştırma bulgularına göre örgütsel meşruiyetin 

temelini oluşturan örgütsel nedenler onaylama ve ret davranışlarının bileşiminden 

oluşmaktadır ve onaylama davranışı örgütsel meşruiyetin korunması sürecinde ret 

davranışına nazaran daha etkilidir. Buna ek olarak örgütün kurumsallaşmış özelliklerini 

öne çıkarılmasının teknik özelliklerinin öne çıkarılmasından daha etkili olduğu ortaya 

çıkmıştır. Son olarak onay davranışına dayalı nedenler ile kurumsallaşmış özelliklerin 

birleştirilmesinin, bu bileşenlerin her birinden daha fazla etkiye sahip olduğu bulgusu 

elde edilmiştir. Sonuç olarak araştırma bulguları, kurumsal kuramlar ile izlenim 

yönetimi kuramları kavramlarının birleştirilmesinin, paydaşların yüksek düzeyde 

meşruiyet algısına sahip olmalarına yol açan örgütsel nedenlerin daha iyi anlaşılmasını 

sağlayabileceğini göstermektedir (Elsbach, 1994). 

Daha büyük pencereden yaklaşıldığında stratejik ve kurumsal yaklaşımların 

aslında bir perspektif sorunu olduğu görülmektedir. Stratejik kuramcılar örgüt 

yöneticilerinin örgüt dışına bakış açısını kullanırken kurumsal kuramcılar örgüt 

dışındakilerin örgüte bakış açısını kullanmaktadır (Elsbach, 1994). Bu perspektif 

farklılıkları, araştırmacıların hangi meşrulaştırma dinamiklerini gördüklerini hangilerini 

görmezden geldiklerini belirleyebilmektedir. Çünkü gerçek yaşamdaki örgütler hem 

stratejik operasyonel güçlüklerle hem de kurumsal yapılarından kaynaklanan baskılarla 

karşı karşıyadır. Bu ikili bakış açısını, meşruiyetin hem yönetilebilir bir kaynak olarak 

hem de kabul edilmiş inanç sistemi olarak rol oynadığı daha büyük resimde bir araya 

getirmek gerekmektedir (Suchman, 1995; Swindler, 1986). 

1.1.2.1. Örgütsel Meşruiyet Türleri 

Konuyla ilgili alanyazın tarandığında en yaygın olarak kullanılan iki temel 

sınıflandırmanın mevcut olduğu görülmektedir (Scott, 2001, 51-61; Suchman, 1995). 

Scott (2001, 51-61) örgütsel meşruiyeti; örgütsel normlara uyum ile ilgili düzenleyici 

(regulative) meşruiyet, toplumsal yaşamdaki ahlaki kurallara uyum ile ilgili normatif 

meşruiyet ve meşrulaştırma ilişkisinin yarattığı bilişsel süreçlerle ilgili kültürel-bilişsel 
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meşruiyet olmak üzere üç alt başlıkta incelemektedir. Öte yandan daha yaygın bir 

kullanıma sahip olan sınıflandırmada Suchman (1995; Deephouse ve Suchman, 2008), 

pragmatik meşruiyet, ahlaki meşruiyet ve bilişsel meşruiyet olmak üzere başlıca üç tür 

örgütsel meşruiyetten bahsetmektedir. Bahsi geçen üç tür örgütsel meşruiyet, örgütsel 

etkinliklerin arzulanılır, doğru ve toplumsal norm, değer, inanç ve tanım sistemleriyle 

uyumlu olduğuna dair genelleşmiş algı veya varsayımla ilişkilidir. Bununla birlikte her 

bir tür farklı davranış dinamiklerine dayanmaktadır. Her birinin de altında farklı alt 

kategoriler yer almaktadır (Deephouse ve Suchman, 2008; Suchman, 1995).  

1.1.2.1.1. Pragmatik Meşruiyet 

Pragmatik meşruiyet bir örgütün en yakın paydaşlarının çıkar hesaplarına 

dayalıdır. Suchman’a göre (1995) pragmatik meşruiyet takas meşruiyeti, etki meşruiyeti 

ve kişilik (dispositional) meşruiyeti olmak üzere üç başlık altında incelenebilir: 

1.1.2.1.1.1. Takas meşruiyeti. Takas meşruiyetinin temelinde toplumsal takas 

kuramı yer almaktadır. Takas kuramı; eşya, hizmet, dostluk, v.b. ihtiyaç duyduğumuz 

ve değer verdiğimiz şeylerin diğer insanlardan temin edilebileceği sayıtlısına 

dayanmaktadır. Bu kaynaklar için insanlar birbirlerine bağımlıdır. İnsanların toplumsal 

etkileşimden, toplumsal fayda yapılarından ve takas ilişkilerini yönlendiren bağımlılık 

ilişkilerinden fayda sağlarlar ve onlara katkıda bulunurlar. Toplumsal takasın temel 

bileşenleri aktörler, kaynaklar, yapılar ve süreçlerdir. (Molm, 2003, 261).  

Aktörler takas sürecinin taraflarıdır. Bireysel kişilerin yanında müşterek tüzel 

kişilikler de aktör olarak tanımlanabilmektedir. Bu esneklik takas kuramına mikro 

düzeydeki kişiler arası takas ilişkilerinden makro düzeydeki örgütler arası takas 

ilişkilerine kadar betimleme yeteneği kazandırmaktadır. Aktör diğer aktörlerin değer 

verdiği bir eşyaya veya davranışsal yeteneklere sahip olduğunda bunlar kaynaklara 

dönüşmektedir. Toplumsal takas kaynakları yalnızca eşya veya hizmetlerden ibaret 

değildir. Toplumsal onay veya statü gibi toplumsal değer arz eden çıktıları üretme 

yetenekleri de takas kaynakları arasında yer almaktadır. Takasın tarafı olarak eylemde 

bulunan aktörler belirli bir maliyet karşılığında diğer aktörler için çıktılar üretirler. 

Takas ilişkileri doğrudan takas, genel takas ve üretken takas gibi farklı şekiller alabilen 

karşılıklı bağımlılık yapıları içinde gelişmektedir. Takas imkânı aktörlere takas sürecini 

başlatma fırsatı tanır. Bu eylem karşılık gördüğünde veya kabul gördüğünde karşılıklı 
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olarak faydalar değiş tokuş edilir ve takas işlemi tamamlanır. Bu işlem aynı aktörler 

arasında süreklilik arz ettiğinde takas ilişkisi kurulmuş olur (Molm, 2003, 260-261).  

İnsanları karşılıklı ilişki kurmaya yönelten ve dolayısıyla takas süreçlerine yol 

açan kuvvet sosyal çekimdir (Blau, 2009, 21). Takas süreçleri sonucunda güç 

farklılaşmaları ortaya çıkmaktadır. Diğerlerinin ihtiyaç duyduğu hizmetleri yöneten 

veya herhangi bir buyruktan muaf olan kişiler diğerlerinin uyum göstermelerini 

sağlayarak onlar üzerinde güç sahibi olmaktadır. Bu gücün adil kullanımı yönetilenlerin 

onayının alınmasını, yani meşrulaşmayı sağlarken, adaletsizlik ret davranışına yol 

açmaktadır (Blau, 2009, 22).  

Örgütsel meşruiyet bağlamında örgüt paydaşları arasındaki takas ilişkisi 

meşrulaştırma süreçleri için temel teşkil emektedir. Örgütün üyeleriyle girdiği iş 

sözleşmesi; üyeleri maaş, v.b. faydalar karşılığında bazı hizmetleri yerine getirmeye ve 

yönetimin talimatlarını takip etmeye zorlayan toplumsal bir kurumdur. Bu tür 

yükümlülükler işverenlerin, işgörenlerin görev ve talimatları yerine getirmelerini 

beklemelerine yol açan toplumun kültüründeki kurumsallaşmış normlarla 

pekiştirilmektedir. Bu yükümlülüklerin ve yönetme yetkisinin nihai meşruiyet kaynağı 

işgörenlerin hizmetlerini satın alan ve geçinmek için onları bağımlı kılan örgütün 

kaynaklarıdır. Bunun yanında üst yönetimin işten çıkarma ve terfi gibi bazı yetkilerinin 

performans değerlendirme ve raporlama gibi mekanizmalar yoluyla ast yöneticilere 

göçerilmesi işgörenlerin kariyerlerini performans ve uyum derecelerine bağımlı hale 

getirmektedir (Blau, 2009, 205).  

Fakat tek başına bireysel yükümlülükler meşruiyet için yeterli değildir. Yalnızca 

paylaşılmış kolektif değerler bir yöneticinin gücünü meşrulaştırabilmektedir. Bu 

bağlamda işgörenlerin kolektif çıkarlarını geliştiren yönetsel uygulamaların ortak 

yükümlülükler yaratabildiği ifade edilebilir. Yönetimin uygulamalarının ortak refaha 

katkıda bulunduğuna dair işgörenler arasında toplumsal bir uzlaşmaya varıldığında 

örgütsel talimatlara uyumu toplumsal yükümlülüğe dönüştüren ortak bağlılık duygusu 

ve grup normları ortaya çıkmaktadır (Blau, 2009, 207). Bu husus araştırma bulgularıyla 

da desteklenmektedir. Bir örgütün veya onun temsilcisinin işgörenlerin fayda 

sağlamalarına olanak tanıyan olumlu eylemleri, yüksek düzeyde niteliğe sahip takas 

ilişkisinin kurulmasına katkıda bulunarak işgörenler için yükümlülükler 

yaratabilmektedir (Settoon, Bennett ve Liden, 1996). Özetle örgüt paydaşları hep 

birlikte kendilerine fayda sağlayan yönetsel uygulamaları onayladıklarında yöneticinin 
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otoritesini meşrulaştıran toplumsal normların oluşmasını sağlamaktadır (Blau, 2009, 

207). 

Shore ve Barksdale (1998) paydaşların ve örgütün karşılıklı yükümlülükleri 

arasındaki dengeye dayalı dörtlü bir takas sözleşmesi modeli önermektedir. Bu modelde 

yükümlülükler; örgütün ve paydaşların sözleşme şartını yerine getirmek zorunda 

oldukları yüksek düzeyden çok düşük bir zorunluluk hissinin yer aldığı düşük düzey 

arasında derecelendirilmiştir. Shore ve Barksdale’nin (1998) modeli Şekil 2’de 

sunulmuştur. 

Örgütsel Yükümlülükler 

Yüksek Düzey Orta-Düşük Düzey 

Paydaş 

Yükümlülükleri 

Yüksek Düzey 
Karşılıklı Yüksek 

Yükümlülükler 

Aşırı Paydaş 

Yükümlülüğü 

Orta-Düşük 

Düzey 

Düşük Düzey 

Paydaş 

Yükümlülüğü 

Karşılıklı Düşük 

Düzey 

Yükümlülükler 

Şekil 2. Takas İlişkileri Modeli 

Kaynak: Shore, L. M. ve Barksdale, K. (1998). Examining degree of balance and level of obligation in 

the employment relationship: a social exchange approach. Journal of Organizational Behavior. 19, 731-

744. 

Örgüt-paydaş ilişkisi yüksek düzeyde karşılıklı yükümlülükleri kapsadığında 

takas ilişkisi dengeye kavuşmaktadır.  Bu duruma karşılıklı yüksek yükümlülük takası 

adı verilmektedir. Hem paydaşlar hem de örgüt düşük-orta düzey yükümlülüğe sahip 

olduğunda takas ilişkisi yine dengeye kavuşmaktadır. Bu duruma karşılıklı düşük düzey 

yükümlülük takası adı verilmektedir. Bu türden takas ilişkilerinde paydaşlar çok düşük 

düzeyde bir çabayla örgütle ilişkilerini sürdürebileceklerinin bilincindedir. Zira örgütten 

beklentileri de çok düşüktür (Shore ve Barksdale, 1998).  
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Örgütlerde iki tür dengesiz takas ilişkisi gözlenmektedir. Dengesiz takas 

ilişkileri nadiren gözlenmektedir ve doğası itibariyle geçicidir. Paydaş yükümlülükleri 

örgütün yükümlülüklerinden daha yüksek olduğunda paydaşlar geçmişte örgütün 

kendilerine yönelik iyi davranışlarından ötürü borçlu hissetmektedir. Bu duruma aşırı 

paydaş yükümlülüğü adı verilmektedir. Aşırı paydaş yükümlülüğü durumunda 

paydaşlar örgütün geçmişteki iyi davranışlarını dengeleme uğraşısı içindedir (Shore ve 

Barksdale, 1998).   

Son türdeki dengesiz takas ilişkisinde düşük paydaş yükümlülüğü ve yüksek 

örgüt yükümlülüğü gözlenmektedir. Bu duruma düşük düzey paydaş yükümlülüğü adı 

verilmektedir. Bu durumun parçası olan paydaşlar geçmişte takas ilişkisinin kendilerine 

düşen kısmını yerine getirdiklerini ancak bunun karşılığını göremediklerini 

düşünmektedir (Shore ve Barksdale, 1998). Bu konu Robinson, Kraatz ve Rousseau’nun 

(1994) araştırmasıyla da desteklenmektedir. İşgörenler, işverenlerin psikolojik 

sözleşmeyi ihlal ettiğini düşündüklerinde işgören yükümlülükleri düşerken işverenin 

yükümlülük düzeyi değişmemektedir.  

Örgüt ve paydaş arasındaki takas ilişkisi çoğunlukla çıkara dayalı bir ilişkidir, 

ancak bu ilişki ayrıca örgütsel eylemin açıkça paydaşın refahı üzerinde etkili olduğu 

siyasi, ekonomik ve toplumsal karşılıklı bağımlılığı da kapsayabilir. Her iki durumda da 

paydaşlar kendilerini etkileyen örgütsel eylemin uygulamadaki sonuçlarını belirleyen 

örgütsel davranışı dikkatle incelemektedir (Wood, 1991; Rupp ve Cropanzano, 2002). 

Bu nedenden dolayı pragmatik meşruiyet; en basit seviyede, uygulanan örgütsel 

politikanın örgütsel paydaşlar için ifade ettiği değere dayalı olarak oluşan bir tür “takas 

meşruiyetine” dönüşmektedir (Dowling ve Pfeffer, 1975). Bununla birlikte takas 

meşruiyetiyle ilgili uygunluk kavramı kültürlere göre farklılık gösterebilmektedir. 

Örneğin bazı kültürlerde rüşvet, vb. tali gelirler meşru takas ilişkisi içinde 

görülebilmektedir. Daha genel çerçevede ele alındığında, takas meşruiyetinin daha 

genel olan, ancak kültürlere göre farklılık gösterebilen geleneksel materyalist güç ve 

bağımlılık ilişkilerinin bir türevi olduğu ifade edilebilir (Emerson, 1962; Ritzer, 2005, 

246-248; Blau, 2009, 118-125).  

Takas süreci, örgüt ile işgören arasındaki bir ilişkiden ibaret olmayıp örgütler 

arası bağımlılık ilişkilerinde de meşrulaştırıcı bir etkiye sahiptir. Örgütlerin pragmatik 

meşruiyet düzeyi arttıkça takas ilişkisi yoluyla kaynaklara ulaşma yeteneği de 

artmaktadır. Levine ve White (1961) örgütler karşılıklı olarak faaliyet sahalarını 
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tanıdıklarında ve kabul ettiklerinde aralarındaki takas sürecinin kolaylaştığını 

belirtmektedir. Benzer şekilde Wilson ve Stokes’un (2004) araştırması finansman, v.b. 

gerekli kaynaklara ulaşmada meşruiyetin önemli bir role sahip olduğunu ortaya 

koymuştur. Paydaşlar arasındaki pragmatik meşruiyet, takas ilişkisinin üzerine bina 

edilebileceği norm, değer, inanç ve tanımları yansıtan ortak bir dil geliştirmek suretiyle 

mümkün olmaktadır. 

1.1.2.1.1.2. Etki meşruiyeti. Pragmatik meşruiyetin takas meşruiyetine nazaran 

daha toplumsal olarak yapılandırılmış başka bir türü de “etki meşruiyetidir”. Bu 

durumda paydaşlar örgütü belirli konulardaki takas ilişkisi nedeniyle değil daha büyük 

ve uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmesinden dolayı desteklemektedir (Suchman, 1995). 

Örgütlerin üyelerinin davranış veya eğilimlerini etkileme derecesinin hangi 

sınırlar içinde meşru sayılacağı sorunu özellikle toplumsal hareketlerin yoğunlaştığı 

dönemlerdeki örgüt çalışmalarında önemli bir yere sahip olmuştur. Bu sorunun temeli 

iki temel ve aynı zamanda zıt sava dayanmaktadır. Birinci sav örgütlerin en iyi işlev 

gösterebilmesi için astların davranışlarını doğrudan şekillendirebilen örgütsel elitlerin 

gerekli olmasıdır. İkinci sav otoriter hiyerarşik yapılanma içinde bireylerin yok 

sayılmasının bireysel farklılıklar ile eşitlik, adalet, v.b. temel ilkelerin yadsınmasına yol 

açmasıdır. Bu sorunun çözümü için örgütün işleyişinin sağlanması için lüzum duyulan 

otorite ile bireyselliği güvence altına alan bağımsızlık arasında denge kurulmalıdır. Zira 

örgütsel görevlerin yerine getirilebilmesi astların üstlerinin etkisini kabul etmelerine 

bağlıdır (Schein ve Ott, 1962; Paap, 1976).  

Örgütler veya iş grupları norm ve davranış standartları geliştirerek uygulamaya 

koyarlar. Geliştirilen norm ve standartlar örgüt üyelerinin yaşamlarının örgütü 

ilgilendiren formel yönünün yanında informel yönü üzerinde de etkili olabilir. Fakat bu 

norm ve standartların meşruiyet dereceleri gruplara ve örgütlere göre farklılık 

gösterebilir. Örgütlerin sahip olduğu bu etki bazı durumlarda baskıya dönüşerek aşırı 

uyum davranışına ve dolayısıyla işgörenlerin yaratıcılığının körelmesine yol 

açabilmektedir. Bazı durumlarda da ast ve üst işgörenlerin örgütsel norm ve standartları 

benimseme düzeyleri arasında farklılıklar görülmektedir. Başka bir ifadeyle ast ve üst 

işgörenler meşru etki sınırlarını farklı tanımlayabilmektedir. Farklı tanımlamalar 

örgütlerde yaşanan iletişim sorunlarına ve duygusal çatışmalara yol açabilmektedir 

(Schein ve Ott, 1962). 
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Taraflar arasında etki meşruiyetine ilişkin bir uzlaşmaya varıldığında, ast-üst 

ilişkilerindeki güç dengesi sağlanmış olur. Araştırmalar işgörenler üzerindeki örgütsel 

etki meşruiyet alanları hakkında insanlar arasında makul bir görüş birliği olduğunu 

göstermektedir. Sendika liderleri, şirket yöneticileri, üst düzey askeri yetkililer, 

üniversite öğrencileri, kadınlar ve erkekler hakkında yapılan araştırmalara göre bütün 

gruplar arasında etkinin meşruiyet derecesine ilişkin bir görüş birliği mevcuttur (Schein 

ve Ott, 1962; Davis, 1967; Davis, 1968; Bedeian, 1975; Bedeian ve Armenakis, 1975; 

Paap, 1976). 

Newstrom ve Davis (2002, 234) alanyazındaki araştırmalara dayalı örgütsel etki 

meşruiyet modeli geliştirmiştir. Modeldeki iki temel değişken iş sırasındaki ve dışındaki 

davranış ile işle ilgili ve ilgisiz davranıştır. Ofis düzeni ve iş saatlerinin belirlenmesi 

gibi davranışlar iş sırasındaki davranışlara örnek olarak gösterilebilir. İşgörenlere göre 

bu tür davranışlar yüksek düzeyde örgütsel etki meşruiyetine sahiptir. İnanç, tasarruf 

tercihleri, tatil alışkanlıkları, v.b. davranışlar iş dışındaki davranışlara örnek olarak 

gösterilebilir. Bu türden davranışlar işgörenlere göre genellikle düşük düzeyde örgütsel 

etki meşruiyetine sahiptir. Yöneticiler ve işgörenler arasındaki anlaşmazlık konusunu 

teşkil eden davranışlar işgörenin işyeri dışında örgütün saygınlığını etkileyebilecek 

nitelikteki davranışlarıdır (Newstrom ve Davis, 2002, 234). Newstrom ve Davis’in 

modeli Şekil 3’te sunulmuştur.  
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Şekil 3. Örgütsel Etki Meşruiyeti Modeli 

(Kaynak: Newstrom, J. W. ve Davis, K. (2002). Organizational Behavior: Human Behavior at Work. 

(11’th Edition). New York, NY: McGraw-Hill, s. 234)  
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Modelde görülebileceği üzere davranış işyerinde ve işle ilgili gerçekleştiğinde 

yönetici ve işgörenler arasında örgütsel etkinin yüksek düzeyde meşruiyete sahip 

olduğuna ilişkin bir uzlaşma söz konusudur.  Davranış ve iş arasındaki ilişki 

zayıfladıkça meşruiyet düzeyi de düşüş kaydetmektedir. Davranış işyerinde ancak işle 

ilgisiz olduğunda (öğle arasında kart, tavla, vs. oynamak gibi) meşruiyete ilişkin 

sorunlar da ortaya çıkmaktadır (Newstrom ve Davis, 2002, 234). 

Örgütün işyeri dışında işgörenin davranışlarını düzenleme gücü sınırlıdır. Fakat 

işyeri dışında da olsa işgörenin davranışının işiyle ilişkililik düzeyi arttıkça işgören 

üzerindeki örgütsel etkinin de artması gerektiği savı daha çok destek bulmaktadır. 

Madde bağımlılığı, bulaşıcı hastalıklar, işgörenler arasındaki gönül ilişkileri ve iş 

etiğiyle ilgili konular özellikle örgütlerin dikkatini çekmektedir. Bununla birlikte 

sınırdaki davranışlar hakkında yorum yapmak güçtür. İşgörenin işyeri dışındaki 

davranışları için kontrol mekanizmaları geliştirmek oldukça tartışmalı ve sancılı bir 

sürece dönüşebilmektedir. İşyeri dışındaki davranışlara ilişkin işgörenlerin öznel 

meşruiyet algılarının yanında alınacak önlemler ve uygulanacak yaptırımların niteliği bu 

süreci içinden çıkılmaz bir hale dönüştürebilmektedir (Newstrom ve Davis, 2002, 235). 

Marsh’a göre (2001, 137) etki meşruiyeti örgütün demokratiklik düzeyiyle 

yakından ilişkilidir. Salt gücün hâkim olduğu baskıcı kamusal alan verimli ve 

aydınlatıcı tartışmaları dışlamaktadır. Bu tür tartışmaların varlığı veya yokluğunun etki 

meşruiyetinin ölçülmesinde ampirik bir değişken olduğu ifade edilebilir. Ancak nasıl ki 

örgütün meşruiyetine duyulan inanç ile örgütsel meşruiyet denkse, gerçek örgütsel etki 

de meşru etkiye denktir (Marsh, 2001, 137). Başka bir ifadeyle etki kaynağının 

meşruiyetine yönelik inanç güçlendikçe öznenin etkiyi benimseme olasılığı da 

güçlenmektedir (Tedeschi, 2009, 38). Bu nedenden dolayı etki meşruiyeti, çıktıların 

ölçülmesinin ve kaynaklandıkları eylemleri belirlemenin zor olduğu örgütler için önem 

arz etmektedir. Zira paydaşlar örgütün kendi çıkarlarına hizmet edip etmediğini 

anlamakta güçlük yaşamaktadır. Bu tür durumlarda örgüt iç ve dış paydaşlarını yönetim 

süreçlerine dâhil ederek meşruiyetini güçlendirme yolunu seçebilir (Brinkerhoff, 2005).  

Etki meşruiyeti düzeyi, örgütler paydaşlarını politika geliştirme süreçlerine dâhil 

ettiğinde veya onların performans standartlarını belirlemelerine müsaade ettiğinde 

yükselmektedir. Bu sayede paydaşların örgütsel normları benimsemeleri kolaylaşmakta 

ve otorite ile bireysellik arasında uzlaşma tesis edilebilmektedir. Belirsiz nedensellik 

(neden sonuç ilişkisi) dünyasında, paydaşın refahına yönelik örgütün çaba gösterdiğinin 
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en belirgin göstergesi örgütün otoritesinin bir kısmını örgütsel eylemden etkilenen 

paydaşa göçermesidir (Battu, 2008, 163-164; Daft, 2008, 243). Örgütün bu yönde sahip 

olduğu eğilimler çoğunlukla kısa vadeli sonuçlardan daha önemli (ve daha kolaylıkla 

ulaşılabilen) olumlu sonuçlara yol açmaktadır (Meyer ve Rowan, 1991; Suchman, 

1995).  

1.1.2.1.1.3. Kişilik (dispositional) meşruiyeti. Pragmatik meşruiyete ilişkin 

çalışmalar büyük ölçüde takas ve etki konularında yoğunlaşırken üçüncü bir türev, 

“kişilik meşruiyeti” de bu alana dâhil edilmektedir. Örgütlerin kişileştirilmesi özellikle 

hukuk, örgütsel davranış, örgütsel suçlar ve sosyal sorumluluk konularında çalışan 

sosyal bilimciler tarafından yaygınlıkla kullanılan bir yaklaşımdır (Shichor, 2006, 182; 

Samuel, 2010, 35). Zucker’in (1987) not ettiği gibi modern kurumsal düzen artan bir 

şekilde örgütleri kişileştirmektedir ve onları özerk, uyumlu ve ahlaki sorumluluğa sahip 

aktörler olarak görme eğilimindedir (Bruhn, 2001, 53-54; Horowitz, 1986; Berger ve 

Luckmann, 1991, 87).  

Örgütler genellikle daha büyük bir çevrede faaliyet gösteren alt düzey sistem 

veya kalıplar olarak nitelenmektedir. Bu alt düzey sistem veya kalıplar örgütsel 

yaşamda yapılması gerekenleri ifade eden paylaşılmış norm ve alışkanlıkların işlev 

gösterdiği bağlamlara dayalıdır ve kendileri de aynı zamanda bu bağlamlara gömülü 

vaziyettedirler. Paylaşılmış norm ve alışkanlıklar bireysel niteliklerden ziyade kolektif 

niteliklere sahiptir ve alt düzey sistem veya kalıpların tek bir özerk kolektif kişi veya 

organizma şeklinde eylemde bulunmasını sağlamaktadır. Bu nedenden dolayı her bir 

örgüt makul bir düzen içinde etkinliklerinin sürdürülmesini sağlamak amacıyla kolektif 

bir kişilik oluşturmaktadır (O’Donovan, 1999). 

Bu kolektif kişiliğin örgütün kültürel yapısı (O’Donovan, 1999) ile onu 

oluşturan paydaşların değerlerini (Balmer, 1999) yansıttığı ileri sürülebilir. Zira zaman 

içinde ortaya çıkan gelenek ve uygulamaları örgütsel kültüre dâhil ederek örgüt 

üyelerinin algılamalarının, yorumlamalarının, anlayışlarının ve iletişimlerinin temelini 

oluşturan referans çerçevesi niteliğinde ortak anlam ve varsayım ağı sunmaktadır. 

Bunun yanında örgütün kişilik algısı; ortak norm, gelenek, kurallar ve onaylanan örgüt 

içi formel ve informel güç ilişkileri tarafından yönlendirilen üyelerin gündelik işlerini 

yerine getirmelerini sağlayan rutinleşmiş kurumsal yapıyı da yansıtmaktadır (Akhilesh, 

2008, 20; O’Donovan, 1999).  
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Slaughter, Zickar, Highhouse ve Mohr (2004); Aaker’in (1997) marka kişiliği 

için geliştirdiği tanımdan hareketle örgütsel kişiliği, örgütle ilişkili olarak algılanan 

insan kişilik özellikleri kümesi olarak tanımlamaktadır. Burada kastedilen bir örgütün 

insan kişiliği gibi kişiliğe sahip olması veya örgütlerin insanlaştırılarak onlara canlı 

insan muamelesi yapılması değildir. Örgütsel kişiliğin örgütü tanıyan insanların 

algılarından kaynaklandığı ifade edilebilir. Bu nedenden dolayı örgütsel kişilik 

algılamaları örgütün paydaşlar gözündeki çekiciliğine ilişkin ipuçları sunmaktadır 

(Slaughter, Zickar, Highhouse ve Mohr, 2004). Bu bakış açısından, paydaşlar örgütlere 

çoğunlukla amaçları, zevkleri, stilleri ve kişilikleri olan bireyler olarak yaklaşmakta ve 

örgütlerin meşruiyetini “çıkarlarımız için en iyisini yapmaktadır, değerlerimizi 

paylaşmaktadır, dürüsttür, güvenilirdir, naziktir, akıllıdır, v.b. mecazi ifadeler 

kullanarak nitelemektedir (Eisenberger, Armeli, Rexwinkel, Lynch ve Rhodas, 2001; 

Rhoades ve Eisenberger, 2002). 

Slaughter, Zickar, Highhouse ve Mohr (2004) örgütsel kişilik algısı ölçeği ve bu 

ölçeğe dayalı olarak beşli bir örgütsel kişilik algısı sınıflandırması geliştirmiştir. 

Araştırmacılar örgütsel kişilik algısı boyutlarını şu şekilde betimlemektedir (Slaughter, 

Zickar, Highhouse ve Mohr, 2004; Slaughter ve Greguras, 2009): 

1. Erkek İzciler: Bu boyutta güçlü olan örgütler paydaşlarına göre arkadaş canlısı,

özenli, cana yakın, aile bağlılığına sahip, işbirlikçi ve yardımsever özelliklere sahiptir. 

2. Yenilikçilik: Bu boyutta güçlü olan örgütler daha ilginç, heyecan verici, eşsiz,

yaratıcı ve orijinal olarak görülmektedir. 

3. Egemenlik: Bu boyutta güçlü olan örgütler başarılı, popüler, baskın, meşgul ve aktif

olarak nitelenmektedir. 

4. Tasarruf: Tutumlu olarak algılanan örgütler düşük bütçeli, alt düzey, basit,

küçültülmüş, yarım yamalak, fakir, cılız ve mahrum olarak tanımlanmaktadır.  

5. Stil: Bu boyutta güçlü olan örgütler diğerlerine nazaran daha şık, zarif, öne çıkan ve

modaya uygun olarak tanımlanmaktadır. 

Erkek izciler, yenilikçilik, egemenlik ve stil boyutlarında daha yüksek algı 

düzeyine sahip örgütler paydaşların gözünde daha çekiciyken tasarruf boyutunda 

yüksek algı düzeyine sahip örgütlerin paydaşlar için daha az cazip olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır (Slaughter, Zickar, Highhouse ve Mohr, 2004; Slaughter ve Greguras, 

2009). Benzer şekilde Kim, Lee ve Lee (2008) örgütlerin kendilerine has özelliklerinden 
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kaynaklanan işlerin yürütülme yöntemlerinde görülen farklılıkların bireysel ve örgütsel 

performans düzeyiyle çok yakından ilişkiye sahip olduğunu ifade etmektedir. Otto, 

Chater ve Stott (2011) prestijli bir kişilik algısının büyüklük ve karlılık ile, yenilikçi bir 

kişilik algısının büyümeyle olumlu yönde ilişkili olduğu bulgusuna ulaşmıştır.  

Örgütün kişileştirilmesi örgüt paydaşları üzerindeki kontrolün güçlenmesine 

neden olabilir. Öte yandan güçlü bir kişilik çok farklı yapısal özelliklere sahip örgütlerin 

birleşmelerini veya devralınmalarını kolaylaştırabilir. Birleştirici gücüne rağmen tıpkı 

insani kişilikler gibi örgütsel kişilik de kontrolü dışındaki dış çevrenin etkisine açıktır. 

Örgüt dışından atanan üst yöneticiler veya dış kaynaklı zorluklara karşı girişilen 

yeniden yapılanma çabaları örgütün aynı anda farklı kişiliklere bürünmesine yol 

açabilir. Bu durum ayrıca bir örgütün kimliğinin aslında onu oluşturan bireylerin 

etkilerine açık olduğunun göstergesidir (Balmer, 1999). Bu hususta Levinson (1965) 

örgüt temsilcilerinin eylemlerinin, onun kişisel saiklerinden ziyade örgütün niyetinin 

göstergesi olarak algılandığını belirtmektedir. Örgütün kişileştirilmesinin altında yatan 

neden örgüt temsilcilerinin eylemlerinin yasal, ahlaki ve mali sorumluluğunun bütün 

örgüt tarafından üstlenilmesidir. Örgütün kişileştirilmesi temelinde paydaşlar 

kendilerine yönelik davranışları örgütün kendilerini desteklediğine veya gözden 

düştüklerine ilişkin gösterge olarak görmektedir (Levinson, 1965).  

Eisenberger, Huntington, Hutchison ve Sowa (1986) hakkaniyet, yönetici 

desteği, örgütsel ödüller ve iş koşulları gibi etmenlerin paydaşlarda yükümlülük 

duygusu, yani örgütün meşru olduğuna ilişkin algı yaratabilen destekleyici eylemler 

olarak algılanabileceğini ifade etmektedir. Paydaşlar örgütün eylemlerinden örgütün 

katkılarına ne ölçüde değer verdiğini ve refahlarını gözettiğine ilişkin inançlar 

oluşturabilir. Bu türden bir destek algısı paydaşların örgütün refahını gözetme ve 

amaçlarına ulaşmada ona yardımcı olma konularda yükümlülük hissetmelerine yol 

açabilmektedir. Lakin algılanan örgütsel destek örgütsel eylemin sıklığı, şiddeti ile övgü 

ve onay ifadelerinin samimiyet derecelerinden etkilenebilmektedir (Eisenberger, 

Armeli, Rexwinkel, Lynch ve Rhodas, 2001; Blau, 2009, 104). 

Örgütlerin kişileştirilmesi örgütsel eylemlerin genel örgütsel meşruiyet algısı 

içinde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca zor zamanlarda örgütün iyi bir kişiliğe 

sahip olduğu algısı izole başarısızlık, hata, v.b. durumların gayrimeşrulaştırıcı etkilerini 

sınırlandırmaktadır. Dahası, bu pragmatik endişelerin ötesinde, örgüt kişiliğine ilişkin 
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değerlendirmeler bir örgütün ahlaki meşruiyetine ilişkin değerlendirmelerle de 

ilişkilendirilebilir (Suchman, 1995; Wartick ve Cochran, 1984).  

1.1.2.1.2. Ahlaki (Normatif-Düzenleyici) Meşruiyet 

Ahlaki meşruiyet örgüte ve etkinliklerine ilişkin olumlu yönde normatif bir 

değerlendirme sunmaktadır (Aldrich ve Fiol, 1994; Parsons, Shils ve Olds, 2001, 85). 

Pragmatik meşruiyetten farklı olarak ahlaki meşruiyet sosyotropiktir. Başka bir ifadeyle 

konu edilen etkinliğin yalnızca değerlendiren kişi için faydalı olup olmadığı yargısına 

dayanmakla kalmayıp, bu etkinliğin toplumsal açıdan yapılması gereken doğru şey olup 

olmadığı yargısına da dayanmaktadır. Bu yargılar sırasıyla etkinliğin paydaşın 

toplumsal değer sistemiyle tanımlanmış olan toplumsal refahı geliştirip geliştirmediğine 

dair inançları yansıtmaktadır. Bu fedakârlığa dayalı temellendirmede doğal olarak 

çıkarlar da hesaba katılır. Özünde ahlaki meşruiyet, dar kapsamlı kişisel çıkardan farklı 

olarak toplumun diğer üyelerinin de çıkarının gözetildiği bir mantığı yansıtmaktadır 

(Suchman, 1995).  

Genel olarak ele alındığında ahlaki meşruiyetin üç farklı biçime büründüğü 

görülmektedir: Çıktı ve sonuçların değerlendirmesi, teknik ve işlemlerin (prosedürlerin) 

değerlendirmesi ve son olarak sınıf ve yapıların değerlendirmesi (Scott, 1977, 63-95; 

Scott ve Meyer, 1991, 108-140; Suchman, 1995).  

1.1.2.1.2.1. Sonuç meşruiyeti. Örgütler özel bir hedef veya sonuca ulaşmak için 

tasarlanan araçlardır. Bu nedenden dolayı örgütlerin ne derecede hedeflerine ulaşmayı 

başardıkları önem kazanmaktadır (Pugh, Hickson and Hinings, 2007, 120). Bu gerçek 

aynı zamanda örgütlerin sonuç performansına dayalı olarak değerlendirilmesi gerektiği 

yönündeki modern çağın rasyonalist efsanelerine yol açmıştır (Morgan, 2006, 203). 

Weber ve Michels gibi erken dönem örgüt bilimcileri örgütlerin toplumsal yaşamdaki 

resmi görevleri veya işlevlerine ilişkin teşhis edilebilir hedefleri olduğu düşüncesini 

savunmuştur. Bu düşünce daha sonra Parsons tarafından hedefe ulaşma etkinliği 

örgütün temel işlevleri arasında zikredildiğinde daha fazla ağırlık kazanmıştır (Mohr, 

1973). Parsons sonuca, yani hedefe ulaşmayı bütün örgütlerin genel bir özelliği olarak 

görmektedir. Bütün sistemler yaşamak için kendileri için belirlenen hedeflere ulaşmak 

zorundadır. Bir tür sistem olan örgütler için hedefe ulaşma diğer bütün sorunların 

üzerinde bir önceliğe sahiptir ve bu önceliğin formel örgütlenmeleri diğer örgütlenme 

biçimlerinden ayırdığı ifade edilebilir (Gross, 1969; Parsons ve Platt, 1973, 10-15).  
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Parsons’a göre (1956a) örgütler, hedefi başka alt sistemler tarafından kullanılan 

çıktıları üretmek olan alt sistemlerdir. Toplumun öteki alt sistemlerinin işlev 

göstermesinde farklılık yaratan örgüt içi süreçlerin bazı sonuçları vardır ve bazı 

çıktıların üretimi olmadığı takdirde tüketici birim olağan işlevlerini yerine 

getirememektedir. Bu husus nedeniyle örgütler toplumun ve alt sistemlerinin genel 

kurumsallaşmış değerler sisteminin kontrolü altındadır ve örgütlerdeki temel hadise 

örgütün ulaşmaya çalıştığı hedeflerin, yani sonuçların elde edilmesi için gerekli gücün 

harekete geçirilmesidir. Bu noktada örgütsel etkinliğin sonucunu meşrulaştıran etken 

örgütün tabi olduğu değerler sistemi iken ona etkili bir şekilde ulaşmayı sağlayan 

etkenin güç olduğu ifade edilebilir (Parsons, 1956b).  

Örgütlerin daha büyük toplumsal yapıların parçaları ve bu yapıların değerler 

sistemine tabi olmaları örgütsel etkinliklerin sonuçlarına göre farklı kültürlerde farklı 

şekiller almalarına yol açmaktadır. Lakin bu farklılaşmada temel referans noktası 

örgütlerin her zaman toplumda bir sistem olarak işlevlerini sürdürmeleridir (Parsons, 

1956b). Sonuçların örgütler için arz ettiği önem nedeniyle Parsons (1956b) AGIL 

şeması temelinde dörtlü bir örgütsel hedef sınıflandırması geliştirmiştir: (A) Uyuma 

yönelik hedefler, (G) uygulamaya yönelik hedefler,  (I) bütünleşmeye yönelik hedefler 

ve (L) örüntü sürdürmeye yönelik hedefler.  

(A) İktisadi üretim yönelimli örgütler: Tamamen iktisadi katma değer üretimini 

hedefleyen işletmelerdir (Parsons, 1956b).  

(G) Siyasi hedef yönelimli örgütler: Toplumdaki gücün üretilmesi ve 

paylaşılmasını hedefleyen örgütlerdir. Devlet kurumları bu tür örgütlere örnek teşkil 

etmektedir (Parsons, 1956b).  

(I) Bütünleşme yönelimli örgütler: Toplumsal düzeyde etkililikten ziyade 

yeterliliğe hizmet eden örgütlerdir. Ana faaliyet sahaları çatışmaların çözümlenmesi ve 

kurumsallaşmış beklentilerin yerine getirilmesidir. Yargı kurumları ve siyasi partiler bu 

tür örgütler arasında sayılabilir (Parsons, 1956b). 

(L) Örüntü sürdürme yönelimli örgütler: Kültürel ve eğitimsel kurumlar ile 

toplumsal değerlerin sürdürülmesiyle ilişkili diğer kurumlar bu başlık altında 

değerlendirilebilir. Okullar bu türün en belirgin örnekleridir. Eğitim kurumları bir 

taraftan sosyalleşme sürecinin bir parçası olarak bir taraftan da kültürün yaratıcı bir 

şekilde değiştirilmesi sürecinin araçları olarak işlev göstermektedir. Bu nedenle sosyal 
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sistem için işlevleri daha çok değerlerle ilişkilidir ve ürettikleri sonuçlar kısa vadeli 

faydadan ziyade uzun vadeli yüksek çıkarlara yöneliktir (Parsons, 1956b).  

İşlevselci örgüt sosyolojisinin sonuca dayalı sınıflandırmalarına karşı önemli 

eleştiriler getiren Etzioni’ye göre hedef yaklaşımı örgütün bütün yönlerini yansıtmaktan 

uzak sınırlı bir yaklaşımdır. Zira çok az örgüt önceden belirlenen hedeflere 

ulaşabilmektedir. Bir örgütün enerjisinin önemli bir kısmı hedeflere ulaşılmadan evvel 

örgütsel süreçler içinde yok olmaktadır (Gross, 1969).  Bu noktadan hareketle çoklu 

hedef yaklaşımını benimseyen Perrow (1961) örgütsel hedefleri örgütün genel ve formel 

amaçlarını yansıtan resmi hedefler ile örgütün ana politikaları içinde gömülü, başka bir 

ifadeyle günlük rutinler içinde işgörenlerin günlük kararlarının sonucunda ortaya çıkan 

informel yönü ağır işlevsel (operatif) hedefler olmak üzere iki gruba ayırmaktadır. 

Perrow’un (1961) çoklu hedef yaklaşımı, örgütlerin çeşitli gruplar tarafından öznel 

hedeflere ulaşmak amacıyla kullanılabildiği ve sonuçların farklı gruplar tarafından farklı 

şekillerde değerlendirilebildiği hususunu öne çıkarmasından ötürü eşsizdir (Georgiou, 

1973). 

Her ne kadar resmi ve işlevsel hedefler örgütsel etkinliklerin tasarlanmasında 

önem arz etseler de bütün örgütlerin ilişkisel ve kurumsallaşmış bağlamlarda gömülü 

olmaları, örgütsel etkinlikler için kabul edilebilir gerekçeler ve örgütlerin meşruiyet, 

istikrar ve kaynak elde etmelerini sağlamaktadır (Meyer ve Rowan, 1991, 54). 

Kurumsallaşmış bağlamların gerisinde yer alan örgütsel etkinliklerin sonuçlarına ilişkin 

tepkiler aslında toplumun örgütten beklentilerine bağlıdır. Toplumsal beklentilerin 

doğası ise örgütün toplumsal işlevlerine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. 

Örneğin girişimcilik ideolojisiyle desteklenen kar maksimizasyonunu hedefleyen bir 

örgüt ile kamu hizmeti üreten bir örgütün farklı beklentilerle karşı karşıya gelmesi 

kaçınılmazdır (Abbot, 1974). 

Başka bir ifadeyle örgütsel davranış salt teknik etkililik perspektifinden değil 

geniş ölçüde kabul görmüş inançlar, kurallar ve normların da göz önünde 

bulundurulduğu kurumsal perspektiften yaklaşılarak değerlendirilebilmektedir (Meyer, 

2006, 52; Rusca ve Schwartz, 2012; Fidan ve Öztürk, 2015b). Bu bağlamda yüksek 

derecede kurumsallaşmış çevrelerde faaliyet gösteren örgütler, örgüt dâhilinde ve 

sınırlarında gerilimlere yol açan bir dizi zorluklarla yüz yüze gelmektedir. Örneğin 

okullar başka okullardan öğrenci alarak başka okullar için öğrenci yetiştirmeli, bu amaç 

için sınıflarda öğretmen görevlendirmeli ve öğretim programlarını uygulamalıdır. Öte 
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yandan verimliliğin öne çıktığı pazarlar için üretim yapan örgütler, üretim 

etkinliklerinin sonuçlarıyla doğrudan ilişkili bir yapıyı meşrulaştıran kurumsallaşmış bir 

çevrenin baskısını okullara nazaran daha az hissetmektedir. Bunun yanında sonuçların 

değerlendirilmesi için kullanılacak standartlara ilişkin kurumsallaşma düzeyinde de 

farklılıklar görülebilmektedir. Bazı örgütler sonuca ulaşmak için rutin ve açıkça 

tanımlanmış teknolojiler kullanmaktadır. Bu durumda başarıyı belirleyen genellikle 

verimlilik ve etkinliktir  (Meyer ve Rowan, 1991, 54; Cunningham, 1977). Örneğin 

etkililiğin gerçekleşen sonuçlara bağlı olduğu birçok sanayi sektöründe ürünler, 

tüketicilerin kalite ve değer yargılarının üreticilerin ödül veya meşruiyet düzeyini 

belirlediği pazarlarda satışa sunulmaktadır (Anderson, 2010, 50; Scott, 1977, 75; Steers, 

1975). 

Ne var ki örgütlü kolektif toplumların yükselişi ve toplumsal karşılıklı 

bağımlılığın giderek artması pazar başarısına dayalı meşrulaştırmayı zayıflatmaktadır. 

Okullar, ar-ge birimleri ve devlet bürokrasileri gibi örgütler değerlendirmesi güç 

sonuçlara ulaşmak için değişken ve belirsiz teknolojiler kullanmaktadır (Balcı ve 

Öztürk, 2014) ve bu husus kargaşanın yaygınlaştığı çevrelere uyum sorunu yaşayan 

açıkça tanımlanmış teknolojileri kullanan örgütler karşısında önemli bir üstünlük 

sağlamaktadır. Zira öngörülemeyen teknik risklerin veya çevresel değişmelerin yarattığı 

sorunlar karşısında verimlilik veya etkinliğe dayalı çözümler etkisiz kalmaktadır. Bu tür 

durumlarda iç ve dış paydaşlar, sonuçlara olan güven ve inancı teşvik eden ve 

başarısızlığa karşı tampon rolü üstlenen kurumsallaşmış kurallara ihtiyaç duymaktadır 

(Meyer ve Rowan, 1991, 54-55). 

 Sözü edilen farklılıklar nedeniyle etkinliklerinin sonuçlarına göre örgütler bir 

uzam üzerinde sıralanabilir. Uzamın bir ucunda başarının ilişki ağlarının yönetimine 

dayandığı güçlü sonuç denetimine tabi üretim örgütleri yer alırken, diğer ucunda 

başarının kurumsal kuralların yol açtığı eşbiçimliliğin (izomorfizm) sağladığı güven ve 

inanca dayandığı kurumsallaşmış örgütler yer almaktadır. İki nedenden ötürü bir 

örgütün bu uzam içindeki konumunun hem kalıcı olmadığı hem de üretilen sonuçların 

teknik özelliklerine dayalı olmadığı ileri sürülebilir. Birinci neden sonuçların teknik 

özelliklerinin toplum tarafından tanımlanması ve her zaman ampirik bir şekilde 

keşfedilmelerine olanak tanıyacak somut nitelikler taşıyamamasıdır (Meyer ve Rowan, 

1991, 55). Üstelik bazı örgütlerin etkinlik alanları ürünün tanımlanma güçlüğünden 

veya zaman içindeki aşırı miktarlarda boyuta ulaşmasından dolayı ölçme sorunlarına yol 
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açabilmektedir. Örneğin muharebe silahları sıfır hata baskısıyla çalışmak zorunda 

olmalarına rağmen kullanılmalarını gerektirecek olaylar nadiren yaşanmaktadır 

(Suchman, 1995).  

İkinci neden ürünlerin, hizmetlerin ve kullanılan teknolojilerin doğası örgütler 

ve içinde etkinlik gösterdikleri çevre tarafından sıklıkla yeniden tanımlanmaktadır. 

Yeniden tanımlama bazen teknikleri ve değerlendirme standartlarını açıklığa 

kavuşturmaktadır. Ancak bazı durumlarda tekniklerin ve sonuçların yeniden 

tanımlanması daha fazla belirsizliğe yol açmakta ve örgüt paydaşlarının sonuçlar 

üzerindeki denetim hakkı azalmaktadır. Örneğin okullar sıkı etkililik ölçütlerine göre 

değerlendirilen belirli eğitimleri üretmekten sertifikasyon ölçütlerine göre 

değerlendirilen belirsiz bir şekilde tanımlanmış hizmetleri üretmeye doğru evrilmiştir 

(Balcı, 2011, 12-13; Meyer ve Rowan, 1991, 55). Yasal düzenlemeler, bilimsel disiplin 

temelli eğitim içeriği standartları, bürokratik yapı ve rasyonelleşmiş uygulamaların 

birörnekleştirici etkilerine rağmen üretilen sonuçlar halkın genelinin üzerinde uzlaştığı 

istikrarlı hedefler olmaktan uzaktır. Bunun yerine sonuçlar yurttaşların büyük 

çoğunluğunu kapsadığına inanılan merkezdekilerin rıza gösterdiği beklentileri 

yansıtmaktadır (Abowitz, 2011). Benzer şekilde pazar rekabeti bulunmayan sektörlerde 

düzenleyici üst kurum veya kuruluşlar örgütsel etkililiği ölçmeye yönelik sonuca dayalı 

ölçütler uygulayabilmektedir (Anderson, 2010, 50; Scott, 1977, 75; Suchman, 1995). 

Otomobil egzoz emisyonları, hastane ölüm oranları, akademik sınav başarısı, vb. 

alanlardaki ölçütler bu duruma örnek teşkil edebilir (Meyer ve Rowan, 1991, 55).   

Modern toplumlardaki rasyonelleşme eğiliminin eğitim sonuçlarının giderek 

artan bir şekilde seküler, formel ve teknik sertifikasyon ölçütleriyle ilişkilendirilmesine 

yol açması okulları yalnızca bireyleri gelecekteki rollerine hazırlayan örgütlü 

sosyalleştirme ağları olmaktan çıkarmıştır. Eğitimin bu özelliği tahsisat kuramı 

(allocation theory) yardımıyla betimlenebilir.  Buna göre modern toplumlarda eğitim, 

insanları ve bilginin kamusal sınıflandırmasını yaratan kurallar ağına sahip gelişmiş bir 

kurumdur. Bireylerin bu sınıflar (veya konumlar) içinden hangilerine yerleştirilecekleri 

(yani tahsis edilecekleri), hangi bilgiyle yüklenecekleri ve hangi bireylerin toplumdaki 

değerli konumlara tahsis edilecekleri eğitim süreciyle mümkün olmaktadır. Tahsisat 

kuramına (ve genel olarak kurumsalcılık kuramına) göre eğitim kurumları hem okula 

devam eden hem de etmeyen bireyler üzerinde etkiye sahiptir. Örneğin okul terkleri 

neticesinde sistemden çıkan bireyler için başarısızlık adlı bir sınıf (veya kategori) 
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mevcuttur ve genellikle bu tanımlama sistemden çıkanlarca da kabul görmektedir. Elit 

okullara kabul edilen bireyler ise mezuniyetlerinden önce özgüven ve yüksek yetkinlik 

örnekleri sergilemektedir. Eğitim toplumun örgütlenmesinde, yeteneklerin ve 

mesleklerin oluşturulmasında merkezi bir öneme sahiptir. Bunun yanında tahsisat 

kuramı tamamlanan öğrenim düzeyinin, eğitimsel sonuçları belirlemede neden devam 

edilen okulun özelliklerinden daha etkili olduğunu da açıklayabilmektedir. Bu haliyle 

eğitimin toplum için sosyalleşmeden öte bir anlama sahip olduğu ileri 

sürülebilmektedir. Özetle kurumsalcılık perspektifinden eğitim, sosyalleştirme 

etkisinden bağımsız olarak okulların doğrudan toplumsal başarı ve başarısızlığı 

belirlemesine olanak tanıyan toplumsal kurallar altında işlev gösteren bir kurumdur  

(Apple, 1995, 43; Meyer, 1977; Bowles ve Gintis, 2002).      

Bununla birlikte tahsisat kuramı, eğitim sistemlerinin kurumsal özelliklerini ele 

alırken genellikle eğitimin geniş sonuç tayfı içinden yalnızca küçük bir kesimine 

odaklanmakta ve eğitim sürecinden geçirilen bireyler için ulaşılacak sonuçlara 

odaklanmaktadır. Tahsisat kuramı; aslında eğitime hem toplumdaki rolleri oluşturur ve 

değiştirir, hem de bu rollere zoraki bir şekilde personel tahsis eder şekilde yaklaşan 

genel kurumsal kuramın (meşrulaştırma kuramının) sınırlandırılmış bir şeklidir. Modern 

eğitim sistemleri sosyo-ekonomik farklara bakmaksızın yeni rolleri tanımlayan büyük 

ölçekli kamusal sınıflandırma sistemlerini içermektedir. Bu sınıflar yeni tanımlanmış 

kişiliklerin içinde davrandıkları ve başkalarıyla etkileşime geçtikleri yeni yapılardır. 

Sadece yeni kişilikler değil yeni yetenekler de tepeden inme bir şekilde yaratılmaktadır. 

Eğitimin meşrulaştırıcı bu etkisi okullar tarafından işlenen bireyler üzerindeki 

etkisinden daha büyüktür. Zira bu etki eğitim yaşantılarından bağımsız bir şekilde 

insanların toplumsal davranışlarını değiştirme gücüne sahiptir (Meyer, 1977).  Bu 

noktada Meyer ve Rowan (2006, 5) eğitim kurumları üzerindeki temel kısıtlamanın 

okullardaki süreçlere ilişkin etkililik kaygısı değil, kamunun inanç ve güveninin 

sürdürülmesi amacıyla kurumsallaşmış norm, değer ve teknik bilgiye uyumu gerektiren 

meşruiyet arayışı olduğunu belirtmektedir.  

 Eğitim sonuçlarının çözümlenmesindeki güçlü perspektifine rağmen tahsisat 

kuramı özellikle toplumsal konumların dağıtımının çözümlenmesinde yetersiz 

kalmaktadır. Tahsisat kuramı eğitime bireyleri toplumdaki sabit konumlara yerleştiren 

bir değişken olarak yaklaşmakta ve bu konumların dağıtılması işlevini diğer iktisadi ve 

siyasi güçlere bırakmaktadır. Buna ilave olarak dinamik işgücü piyasasına vurgu yapan 
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istihdam modelleri (iş arama/job search, sinyal, v.b.) tahsisat kuramının etkisini genel 

olarak zayıflatmıştır. Bu modeller eğitim kurumları ile toplum arasındaki dengede güç 

ibresini biraz daha toplumdan yana kaydırmıştır (McCall, 1970; Spence, 1973; Noldeke 

ve Van Damme, 1990; Araujo, Gottlieb ve Moreira, 2007; Frijters ve der Klaauw, 

2006). Bu hususta Bowles ve Gintis (2002) eğitimin insanları tahsis edildikleri rolleri 

meşru kabul etmeleri yönünde sosyalleştirici bir etkiye, başka bir ifadeyle mevcut 

toplumsal yapıyı meşrulaştırıcı bir role sahip olduğunu belirtmektedir.  

Bahsi geçen nedenlerden ötürü tahsisat kuramı eğitimin toplumdaki konum 

ağlarını oluşturduğu, değiştirdiği ve bireyleri bu konumlara yerleştirdiği yönündeki 

genel savın özel bir kesiti olarak görülebilmektedir. Diğer bir ifadeyle okullar ürettikleri 

sonuçlar vasıtasıyla içine gömülü oldukları ve aynı zamanda oluşmasında etkide 

bulundukları kurumsallaşmış yapının meşrulaştırılmasında da etkili olabilmektedir. 

Öncelikle eğitim mevcut bilginin sınıflandırmalarını tanımlayan ve meşrulaştıran bilgi 

kuramı ile bu bilgiye sahip olan bireylerin sınıflandırmalarını tanımlayan ve 

meşrulaştıran personel kuramı olarak işlev göstermektedir. Buna ek olarak eğitim hem 

elitleri hem de sıradan yurttaşları geçerli kılarak, yani konumlarını benimseterek 

toplumsal bir işlev gösterebilir. Eğitimin bu husustaki meşrulaştırıcı etkisi sertifikasyon, 

konum tahsisi, v.b. yollarla yalnızca elitleri desteklemek suretiyle eşitsizliği 

meşrulaştırdığı (Bowles ve Gintis, 2002) şeklinde bir eleştiriyle karşılaşabilirken 

modern devlet ve evrensel yurttaşlık kavramlarıyla olan yakın ilişkisi üstünlük olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Açmak gerekirse eğitim kurumları; ortak toplumsal, kültürel, 

siyasal ve bilimsel kavramlaştırmalar oluşturarak birleştirici yurttaşlık, ulus, v.b. 

tanımların oluşmasını sağlayabilir  (Meyer, 1977). 

Okulların içinde işlev gösterdikleri kurumsallaşmış yapıyla karşılıklı 

meşrulaştırma ilişkisi içinde olmaları toplumdaki dini ve ideolojik bölünmeler, kamusal 

yaşam ve inanç arasındaki değişen ilişkiler ve toplumsal değerlerin kamu kurumlarıyla 

ilişkisi üzerindeki kültürel tartışmalara bağlı olarak üretilen hizmete ve sonuçlara ilişkin 

farklı ahlaki sorgulamalara yol açabilmektedir (Sikkink, 1999). Bu sorgulamalar 

eğitimin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin zamana ve toplumsal bağlama göre 

farklılaşabildiğini göstermektedir. Bunun nedeni de okulların ürettiği sonuçların hem 

ampirik hem de (öznel) normatif ölçütlere göre değerlendirilmesidir. Örneğin Aristo 

bireylerin eğitimin sonuçlarına ilişkin görüşlerinin farklı “iyi yaşam” 
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kavramlaştırmalarına sahip olmalarından dolayı son derece ihtilaflı olduğunu 

belirtmektedir  (Ward, 2006).   

Aynı konuda Antonio Gramsci geleneksel kurumsallaşmış eğitim sistemlerinin 

ve okulların toplumsal sınıf bölünmelerinin aşılmasına değil daha katı hukuken 

tanımlanmış tabakalara yol açacağını ifade etmektedir. Okullar (özellikle alt sınıfların 

devam ettiği meslek okulları) sınırlı ölçekte ve faydacılık ilkesi doğrultusunda faaliyet 

gösterdiğinden alt sınıflara mensup öğrencileri özel bir meslek veya toplumsal konum 

için programlayarak mevcut toplumsal eşitsizliği yeniden üretmekte ve dahası 

meşrulaştırmaktadır. Bu hususta Gramsci’nin önerdiği çözüm alt sınıflara mensup 

dezavantajlı öğrencilerin siyasal yaşamın etkili bir üyesi olmalarına olanak tanıyan 

bilgiye ve kültüre erişimlerini sağlayacak akademik eğitim ağırlıklı birlikçi (üniter) 

okulların kurulmasıdır (Borg ve Mayo, 2011, 138).  

Illich (2009, 24-25) okulların toplumu diplomayla belgelenen gruplara bölerek 

alt sınıflara içi boş kurtuluş vaatlerinde bulunduğunu belirtmektedir. Okullar bir taraftan 

da sertifikasyon, kaynaklar, v.b. konularda tekelleşerek mezunlar ile mezun ihtiyacı 

bulunanlar arasında arabuluculuk yapmaktadır. Bu işlevini gerçekleştirmek için 

kurumsallaşmış toplumsal düzene en iyi şekilde hizmet edebileceğini gösterenleri 

seçmekte ve böylece kendisi de o düzenin parçasına dönüşmektedir. Bunun sonucunda 

okullar kurumsallaştırılmış değerlerin aktarıcısı rolüne bürünmektedir. Bireyler de dahil 

olmak üzere öğrenmeyle ilgili her şey ölçülebilir standart veya sertifikasyonlara 

dönüştürülmekte ve öğrenciler de bunlara bağımlı hale getirilmektedir (Illich, 2009, 54-

59; Spring, 2010, 11). Öyle ki özgürleşme dahi kurumsal süreçlerin sonuçlarından biri 

olarak görülmektedir. Illich’e göre bu konudaki çözüm; okulu bir devlet kurumu 

olmaktan çıkararak kişilerin kendilerini okulsuzlaştırmalarına imkân tanımaktır (Illich, 

2009, 67).  

Eğitimin kurumsallaşmış niteliklerinin yol açtığı sorgulamalar alanyazındaki 

bazı ampirik araştırmalarla da desteklenmektedir. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler 

örgütsel etkinliklerin sonuçları üzerinde çok fazla etkileri olmadığından yakınırken 

yöneticiler ve karar mekanizmasının üst mertebelerinde yer alanlar sendika, siyasi parti, 

sivil toplum, v.b. grupların baskısından yakınmaktadır. Toplumun siyasi baskıları 

yöneticileri ciddi bir şekilde kısıtlarken yurttaşlar okulların yöneticiler tarafından kendi 

çıkarları doğrultusunda yönetildiğine inanmaktadır (Kerchner, Mitchell ve Johnson, 

1988; Kerchner ve Koppich, 2007). İlaveten toplumun düşük gelir grubuna mensup 
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üyeleri okulların çocuklarının ihtiyaçlarını ihmal ettiğine inanırken yüksek gelir 

grubuna mensup toplum üyeleri okulların çocuklarının umutlarını en az hazırlıklı 

öğrencilerin düzeyine gerilettiğine inanmaktadır (Berliner and Biddle, 1995; Ward, 

2006). 

1.1.2.1.2.2. İşlem meşruiyeti. Hâkim konumdaki rasyonel mitler sonuca dayalı 

değerlendirmeleri öne çıkarsa da, bu mitler aynı zamanda sonuçlardan bağımsız olarak 

bazı yöntemleri bilimsel bazılarını da şarlatanlık olarak niteleyen nedensellik ağları 

oluşturabilmektedir. Bu nedenle toplumsal değerlere dayalı ürünler üretmenin yanı sıra 

örgütler toplum tarafından kabul görmüş teknik ve işlemleri kullanarak meşruiyet 

depolayabilmektedir (Suchman, 1995).  

Örgütler çevrelerinden girdileri alan, onları kendilerine özgü etkinlik ve 

süreçlerle işleyen ve çevrelerine çıktılar veren sistemlerdir (Katz ve Kahn, 1966, 1978; 

akt.: Miner, 2011, 167). Örgütsel etkinliklerin sonuçlarının tasarlanması ve üretim 

süreci çok uzun bilişsel ve fiziksel eylem serilerinden oluşmaktadır. Her bir üretim 

aşaması farklı araçlar ve teknikler, farklı uzmanlık alanlarına sahip bireyler ve farklı 

düzeylerde eşgüdümleme etkinliklerini gerektirmektedir. Bu sürecin her bir aşaması 

işlem (veya usul) olarak nitelenmektedir (Perrow, 1967; Dosi ve Grazzi, 2010).  

Modern örgütlerde konumlar ve politikalar gibi programlar ve işlemler de 

kamuoyu, önemli paydaşlar, eğitim süreciyle meşrulaştırılan bilgi, toplumsal itibar, 

hukuk kuralları veya mahkeme içtihatlarıyla belirlenmektedir. Formel örgütlenmenin bu 

öğeleri rasyonel mitler olarak işlev gösteren güçlü kurumsal kuralların göstergeleridir 

(Meyer ve Rowan, 1991, 44).  

Bu noktada Weber (1995, 67) biçimsel olarak doğru olan ve kabul edilmiş 

usullere uygun olarak yapılan kuralların benimsendiği takdirde yasal-rasyonel 

meşruiyetin sağlanabileceğini ifade etmektedir. Buna göre işlemlerin meşruluğu 

yasallığa bağlanabilirken kuralların da meşru usuller, yani işlemler sonucunda 

üretilebildiği ifade edilebilir. Lakin bu işlemlerin belirli durumlara özgü bağlayıcı 

niteliklerinin kolektif olarak benimsenmesi gerekmektedir (Thomas, Walker ve 

Zelditch, 1986).  

Meşruiyeti otorite sistemleri içinde değerlendiren Weber’den (1995) farklı 

olarak Parsons’un (1956a) meşruiyet kavramını örgütün içine gömülü olduğu 

kurumsallaşmış değerler sistemine dayalı olarak tanımlaması nedeniyle örgütün ana alt 
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hedeflere ilişkin işlemlerin kurumsallaşmış değerler sistemine uygun olması, başka bir 

ifadeyle onun tarafından meşrulaştırılması gerekmektedir. Bunun yanında kaynak 

temini, bu kaynakların nasıl kullanılacağı ve diğer örgütlerle ilişkilerin nasıl 

yürütüleceği hususuna ilişkin işlemler kurumsallaşmış değerler sistemiyle 

meşrulaştırılmaktadır (1956a). Dolayısıyla örgütlerin, etkinlikleri daha üst sistemin 

amaçlarıyla uyumlu olduğu ölçüde meşru oldukları ileri sürülebilmektedir (Dowling ve 

Pfeffer, 1975).    

Parsons’un (1956a) perspektifinden yaklaşıldığında meşruiyet yalnızca iktisadi 

kaynaklar için girişilen rekabete dayalı olarak değerlendirilemeyeceğinden salt yasallığa 

dayalı bir meşruiyet tanımı yetersiz olacaktır. Zira demokratik sistemlerde dahi yasal 

düzenlemeler ile toplumsal norm ve değerler tamamen örtüşememektedir. Bu hususun 

üç nedeni olduğu ifade edilebilir. Birincisi dinamik doğaya sahip toplumsal normlardan 

farklı olarak yasal düzenlemeler daha formel, olgunlaşmak için belli bir süreye ihtiyaç 

duyan ve belirli yazılı hukuk kurallarına veya teamüllere dayalı süreçlere gereksinim 

duymaktadır. İkincisi toplumsal normlar çelişkili olabilirken yasal düzenlemeler göreli 

bir tutarlılığa sahiptir.  Son olarak kanunların formel doğasına ilişkin sorunlar 

mevcuttur. Toplumlar bazı davranışları yasal yaptırım uygulamadan enformel bir 

şekilde hoş görebilmektedir. Öte yandan daha otoriter yönetim şekillerinde yasallık ve 

meşruiyet arasında daha büyük farklar gözlenmektedir. Çünkü yönetim usulleri 

yönetilenlerin norm ve değerlerini takip edemeyecek derecede katı ve dışa kapalıdır 

(Dowling ve Pfeffer, 1975).   

Örgütsel işlemlerin kurumsallaşmış değerler sistemine dayalı normatif 

değerlendirmesi yalnızca yasal perspektifi değil, aynı zamanda sosyolojik perspektifi de 

kapsayan bir süreçtir. Bu nedenle işlemler genellikle söylem etiği, işlemsel adalet, 

kamusal erişim, çıktıların toplumsal kabulü, v.b. ölçütlere göre değerlendirilmektedir. 

Bununla birlikte işlemler ve dayandıkları kurallar farklı olgulardır. Luhmann’a göre 

(1969, 41; akt.: Schank, Michaeler ve Scheffer, 2010) işlem; kısmi özyönetime sahip ve 

karmaşıklık azaltıcı bir sosyal sistemdir.  Bu tanım ile Luhmann yasallıktan arınmış bir 

sosyolojik işlem kavramının temellerini atarken aynı zamanda işlemleri yasallığın 

gerisinde yatan normatif tartışmalardan soyutlamaktadır (Schank, Michaeler ve 

Scheffer, 2010). Luhmann işlem meşruiyetini, gerekli işlemleri takip ederek belirli 

hoşgörü sınırları içinde henüz kesinleşmemiş sonuçları kabul etme istekliliği olarak 
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tanımlamaktadır. Diğer bir ifadeyle sistem herhangi bir normatif değerlendirmeye 

ihtiyaç duymaksızın kendi kendisini meşrulaştırmaktadır (Brus, 1995, 102).  

Verilen tartışmalar sonucunda örgütlere sosyolojik bakış açısını benimseyen 

yeni kurumsalcıların, Parsons’ın (1959a) perspektifinden örgütsel işlemlerin 

meşrulaştırılması sorununa değindiği ifade edilebilir. Zira yeni kurumsalcılık 

perspektifinden işlemsel meşruiyet, örgütsel etkinliklerin doğrulayıcısı olan bir 

zorunluluktur (Selznick, 1996).  

Örgütler çalışma yaşamına ilişkin kurumsallaşmış rasyonel kavramlar tarafından 

tanımlanan uygulama ve işlemleri örgütsel yapılarına dâhil etme baskısı altındadırlar. 

Bu kavramlaştırma içerisinde çevre, örgütlere kurumsallaşmış işlemler sunmaktadır. Bu 

kurallar yeni örgütsel durumları tanımlamakla yetinmemekte, mevcutları da yeniden 

tanımlamaktadır. Her bir durumda rasyonel bir şekilde işlev göstermek için gerekli olan 

araç ve yöntemleri tayin etmektedirler (Meyer ve Rowan, 1991, 41-45; Lawrence, 

1991). Burada ifade edilen rasyonel bir şekilde işlev göstermekten kasıt eylemlerin 

gerekçelerini diğer aktörlere açıklayabilmektir. Bunu yapabilmek için örgütler hâkim 

konumdaki rasyonelleşmiş kavramlara bel bağlamak durumundadır. Kurumsallaşmış 

değerler sistemine gömülü vaziyetteki bu kavramlar (terimler, bilgi, v.s.) belirli bir 

örgütsel yapı veya amaç ile ilişkilidir. Kurumsallaşmış işlemler ve paylaşılmış 

genellemelere ilişkin kavramlar hâlihazırda toplumdaki yerleşik bilgiyi yansıtmaktadır: 

İşlemler eylemler yoluyla zaman içinde kurumsallaşmalıdır; inançlar aktörler ağında 

karşılıklı paylaşılarak genelleşmiş olmalıdır. Özetle kurumsalcılık perspektifi bilginin 

işlenmiş biçimine odaklanmaktadır, yani işlemler gökten düşen buyruklar değil 

karşılıklı paylaşılmış simgeler ve yorumlar olarak inşa edilmiş ve aksi düşünülemez 

hale gelecek derecede yerleşmiş olgulardır (Lawrence, 1999; Meyer ve Rowan, 1991, 

42). 

Kurumsallaşmış hizmetler, teknikler, politika ve programlar güçlü mitler olarak 

işlev gösterirler ve bu mitler örgütler tarafından törenler olarak benimsenmektedir. 

Kurumsallaşan işlemler örgüt için bağlayıcı mitlere dönüşebilir. Üretim, muhasebe, 

personel seçimi veya veri işlemeye ilişkin teknik işlemler örgütsel sonuçlara ulaşmak 

için kullanılan aksi düşünülemez araçlara dönüşebilir. Etkililiğe bağlı kalınmaksızın 

kurumsallaşmış işlemler bir örgütün meşru, rasyonel ve modern olarak algılanmasına 

yol açabilir. Onların kullanımı sorumluluğun göstergesidir ve örgütü ihmal konulu 

ithamlardan koruyabilir (Meyer ve Rowan, 1991, 45). Zira işlem meşruiyeti özellikle 
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kamu kurumları için hesapverebilirlik, şeffaflık ve işlem ve teknikler hakkında 

uzmanlığı gerektirmektedir (Biermann ve Gupta, 2011; Willke, 2012, 84). Aynı şekilde 

Licht, Naurin, Esaiasson ve Gilljam (2011) eğitim kurumlarında karar 

mekanizmalarının şeffaflık düzeyi ile algılanan meşruiyet düzeyi ve hesapverebilirlik 

arasında olumlu yönde bir ilişki bulunduğunu belirtmektedir.  

Örgütlerin değerli ancak gözle görünür olmayan sonuçlar ürettiğinde durumlarda 

doğru uygulamalar, işlemler ve teknikler örgüt etkinliklerine ilişkin ahlaki 

değerlendirmelere temel oluşturmaktadır. Bu türden bir işlem meşruiyeti sonuçlara 

ilişkin açık ölçütlerin yokluğunda daha fazla önem kazanmaktadır (Scott, 2003, 139-

140). Sonuçların kolaylıkla gözlenebildiği durumlarda dahi doğru işlem, teknik veya 

araçların kullanımı olumlu yönde ahlaki değer katmaktadır. Bu husus özellikle 

çıktıların; kültürel inançlar tarafından büyük ölçüde konjonktürel olarak tanımlandığı ve 

belirli yöntemlerin bilim, yurttaşlık ve özgür irade gibi bazı toplumsal örgütlenme 

ilkelerinin törensel uygulaması olarak göklere çıkarıldığı mesleki etkinlikler söz konusu 

olduğunda doğrudur (Suchman, 1995).  

Mamafih kurumsallaşmış işlemlere uyum çoğunlukla etkililik ölçütüyle 

çelişmektedir. Zira etkililiği teşvik etmek gayesiyle etkinlikleri eşgüdümlemek ve 

denetlemek örgütün törensel uyumuna zarar vermekte ve toplumdan sağladığı destek ve 

meşruiyeti zayıflatmaktadır. Törensel uyumu sürdürmek ve teknik etkinliklerin ve 

işlemlerin belirsizliklerine karşı formel yapılarını korumak için örgütler günlük iş 

etkinlikleriyle formel yapıları arasında boşluklar oluşturarak gevşek yapılı sistemlere 

dönüşme yolunu seçmektedir (Meyer ve Rowan, 1991, 41). 

Kurumsalcılık perspektifinden işlemler ve dayandıkları kuralların ana kontrol 

mekanizmasının aslında zorlama veya normatif baskılarla gerçekleşen örgütlerdeki 

eşbiçimlilik (izomorfizm) eğilimi olduğu söylenebilir (DiMaggio ve Powell, 1991, 67-

71). Zoraki eşbiçimlilik eğilimine yol açan kurumsal kurallar davranışları sınırlayabilir 

ve düzenleyebilir. Bu savdan hareketle düzenleyici (regülatif) süreçler kural koyma, 

diğerlerinin bu kurallara uyup uymadığını denetleme ve gerektiği takdirde ödül veya 

ceza gibi önlemlerin kullanılmasını kapsamaktadır (Scott, 1995, 35-36). Örneğin devlet 

tarafından uygulanması zorunlu koşulmuş yasal ve teknik düzenlemelere dayalı işlemsel 

eşbiçimlilik (izomorfizm) örgütler için güçlü bir düzenleyici meşruiyet kaynağına 

dönüşebilmektedir (DiMaggio ve Powell, 1991, 67).  
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Scott’a göre (1995, 37) düzenleyici (regülatif) yasal düzenlemelerin yanında 

değer ve normları içeren normatif sistemler de işlemlere (veya usullere) meşruiyet 

kazandırabilir. Değerler; mevcut yapı veya davranışın kıyaslanabileceği ve 

değerlendirilebileceği standartların oluşturulmasıyla ilgili tercih edilen veya arzulanan 

duruma ilişkin kavramlaştırmalardır. Normlar işlerin nasıl yürütüleceğine dair usulleri 

ve sonuçlara ulaşmak için kullanılacak meşru araçları belirlemektedir. Normatif 

sistemler sadece sonuçları tanımlamakla kalmayıp onlara ulaşmak için gerekli adil 

rekabet, v.b. uygun yöntemleri de belirlemektedir. Bazı değer ve normlar toplumun 

bütün üyelerine uygulanabilir iken bazıları yalnızca seçilmiş aktör veya konumlara 

uygulanabilmektedir (Scott, 1995, 37).  

Bir örgütün başarısı kurumsallaşmış kurallara dayalı eşbiçimliliğe (izomorfizm) 

dayandığı takdirde iki genel sorunla karşılaşılmaktadır. Birincisi teknik etkinlikler ve 

etkililik talepleri kurumsallaşmış bir örgütün törensel üretim kurallarına uyum sağlama 

çabalarında çatışma ve tutarsızlığa yol açmaktadır. İkincisi bu törensel kuralların 

dayandığı mitler farklı örgütsel çevrelerden kaynaklanmaktadır ve kurallar birbirleriyle 

çelişebilmektedir (Meyer ve Rowan, 1991, 55). 

Kurumsallaşmış mitleri sergileyen formel yapılar etkililik odaklı yapılardan 

farklıdır. Zira törensel etkinlikler somut sonuçlardan ziyade kategorik kurallarla 

ilişkilidir. Örneğin hasta işgörenler kabul edilebilir tıbbi yöntemler uygulayan doktorlar 

tarafından tedavi edilmelidir. Uygulanan tedavi yöntemlerinin uygunluğu tedavinin 

etkililiğinden daha önemlidir. Benzer şekilde kayıt oranlarına bakmaksızın üniversiteler 

uygun bölümleri açmak zorundadır (Meyer ve Rowan, 1991, 55). 

Öte yandan kategorik kurallar etkililik mantığıyla çelişmektedir. Törensel 

kategorik kuralların yol açtığı maliyetler etkililik ve verimlilik bakış açısından 

değerlendirilse de örgütler kurumsallaşmış törensel kuralları sıklıkla uygulamaktadır. 

Pahalı teknolojiler verimlilik perspektifinden yaklaşıldığında ağır bir maliyet getirirken 

firmalara prestij de kazandırabilir. Benzer şekilde dış paydaşların onayını kazandıran 

profesyonel danışmanların varlığını verimlilikle açıklamak güçtür, ancak iç ve dış 

meşruiyetin sürdürülmesinde önem taşımaktadırlar (Meyer ve Rowan, 1991, 55-56).  

Örneğin eğitim alanındaki reformlar, program geliştirme uygulamaları, eğitime 

erişim programlarının yaygınlaştırılması, yeni ölçme değerlendirme teknikleri v.b. 

uygulamaların meşruiyetinin kaynağı genellikle etkililik ve verimlilik arayışından çok 
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dönemlerinin egemen ideolojik, politik ve bilimsel anlayışlarıdır. Bu nedenle eğitim 

kurumları toplum mühendisliği merkezli eleştirilere maruz kalabilmektedir (Ward, 

2006; Abowitz, 2011). Bu noktada Ward (2006) eğitim politikalarının ve öğretim 

programlarının belirlenmesi sürecine demokratik katılımın sağlanmasının okullar 

üzerindeki toplum kontrolünün artmasına ve ahlaki sorgulamaların azalmasına yol 

açabileceğini ileri sürmektedir.  

Kategorik kurallarla etkililik arasındaki çelişkinin bir başka nedeni de kategorik 

kurallar yüksek düzeyde genellenmiş niteliklere sahipken teknik etkinliklerin belirli, 

standart dışı ve emsali olmayan niteliklere sahip olmasıdır. Bu nedenden dolayı 

kurumsallaşmış bir çevrenin genel kuralları çoğunlukla belirli ve özel durumlar için 

uygun değildir. Örneğin bazı hastalar geleneksel tedavilere cevap vermeyebilir. 

Hükümet tarafından zorunlu kılınan öğretim programları yerelde öğrenciler için uygun 

olmayabilir. (Meyer ve Rowan, 1991, 56).  

Formel yapı kurallar ve programlar üzerinde belirleyici olduğu halde öğretim 

süreci gibi teknik etkinlikleri kontrol edemeyebilir. Okul düzeyindeki eşgüdümleme 

çabaları da çoğunlukla yetersiz kalmaktadır. Okul yöneticileri ve öğretmenler genellikle 

özerk birimler olarak işlev göstermektedir. Öğretim süreci zayıf bir şekilde 

denetlenmektedir. Okul müdürleri öğretimsel uygulamaları çoğunlukla kontrol 

etmemekte veya geliştirme sürecine katılmamaktadır (Cohen ve Miller, 1980). Bunun 

yanında sınavlar öğretim sürecinin etkililiğin belirlenmesinden ziyade bireysel başarıyı 

ölçen araçlara dönüşmüştür (Meyer, 1977).  

Kategorik kurallar ile etkililik arasındaki diğer bir çatışma kaynağı da 

kurumsallaşmış öğeler arasındaki çelişkidir. Kurumsal çevreler çoğunlukla çoğulcudur 

ve toplum tutarsız mitler dayatma eğilimindedir. Bu nedenle dış destek ve istikrar 

arayışındaki örgütler uyumsuz yapısal öğeleri bünyelerine dâhil etmek zorunda kalırlar. 

Alanları örtüşse de yeni meslekler örgüt yapısına dâhil edilir. Belirli bir alanla ilgili 

birbirleriyle çekişen farklı programlar kabul edilebilir. Örneğin okullarda uygulanacak 

öğretim programlarının belirlenmesi hususunda bütün eğitim paydaşları kendi amaçları 

doğrultusunda etkide bulunma arzusundadır (Meyer ve Rowan, 1991, 56). Bu noktada 

Abowitz (2011) öğretim programlarının paydaşlar arası tartışmalar, eğitimcilerin 

düşünce ve beklentileri, siyasetçiler ve yurttaşların arzularının yanında ulusal ve uluslar 

arası eğilimlerin ürünü olması gerektiğini ifade etmektedir. Zira okulların meşruiyeti 

kısmen bu standartların karşılanmasına bağlıdır (Abowitz, 2011).  
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Bu bağlamda aile ve eğitim yapısının farklılaşması, eğitimcilerin uzmanlaşması 

ve profesyonelleşmesi, devlet etkisinin güçlenmesi, laik ve rasyonel eğilimler ve 

kültürel çoğulculuk gibi modernliğin değişen özellikleri değer, ahlak, din ve kamu 

kurumları arasındaki kültürel sınırların tartışıldığı durumları yaratmıştır. Kamu 

okullarının rasyonelleşmesi bireylerin normatif ilişkilerinin hakim olduğu yaşam 

alanıyla eğitimsel alanın formel ve profesyonel alanı arasındaki farkın açılmasına yol 

açmıştır (Sikkink, 1999). Bu bağlamda bireyler (veya yurttaşlar) inanç, değer ve 

okulların işlevlerine ilişkin algı farklılıklarına bağlı olarak okul kurallarıyla kullanılan 

program, yöntem ve tekniklere ilişkin farklı meşruluk sorgulamaları yapmaya 

başlamıştır (Ward, 2006; Karaman-Kepenekçi, 2005). Sikkink’in (1999) bulgularına 

göre dini azınlıklar, zayıf toplumsal sınıfların mensupları, muhafazakâr gruplar, aşırı 

ideolojik gruplar, kırsal bölgelerde yaşayanlar ile ırksal ve etnik azınlıkların okullara ve 

uygulanan programlara yabancılaşma düzeyleri daha yüksektir. Buna ek olarak 

sorgulayıcı yaklaşım sadece toplumsal gruplara has bir özellik değildir. Cinsiyetler 

arasında da farklılıklar görülebilmektedir (Sikkink, 1999). 

Eleştirel eğitim kuramcıları işlemlere ilişkin ahlaki sorgulamalara sınıf 

perspektifinden yaklaşmaktadır. Gramsci’ye göre (akt.: Borg ve Mayo, 2011, 137) 

eğitim, eğitsel kurumların sınırlarını aşan geniş bir faaliyetler dizisi içinde 

gerçekleşmektedir. Okullar diğer kamu kurumlarına nazaran toplumu şekillendiren 

sosyal, siyasal ve iktisadi güçlerin aracısı haline dönüşmüştür. Okullar ve programlar 

toplumun çıkarları yerine bireysel tüketicilerin dar çıkarlarına ve iktisadi politikalara 

hizmet edecek şekilde piyasa terimleriyle yeniden şekillendirilmektedir (Giroux, 2011, 

72-73; Illich, 2009, 52-53). Bunu da ortak kültürün öğrenilmesi, katı disiplin kuralları, 

otoriter pedagoji ve standartlaştırılmış öğretim programları vasıtasıyla 

gerçekleştirmektedir (Giroux, 2011, 72-73). Okullarda öğrenciler egemen bilimsel 

mitlerle meşrulaştırılmış, başarı ölçütlerinin eğitim mühendislerince belirlendiği ve 

tüketici öğrencilerin isteklerini pazarlanabilir değerlere uyduran öğretim programlarıyla 

baş başa kalmaktadırlar. Bunun yanında belirli dil kullanımı, akıl yürütme usulleri, 

toplumsal ilişkiler ve yaşantılar, dikte edilen örtük kurallar ve programlar vasıtasıyla 

meşrulaştırılmaktadır. Böylece okul hayata hazırlanmayı yabancılaştırmakta ve 

öğrencileri gerçek eğitim ve yaratıcılıktan uzak tutmaktadır (Illich, 2009, 60-66; Giroux, 

1989, 129).  
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Gramsci’nin (akt.: Borg ve Mayo, 2011, 138-139) bu husustaki önerisi kamu 

okullarının iki aşamadan oluşmasıdır. İlk aşamada ağırlık disipline, dikkate, temel 

yeteneklerin edimine ve hümanist eğilimlerin kazanılmasına verilmelidir. İkinci 

aşamada ise yaratıcılık, disiplin ve hazırlıktır. Fakat burada sözü edilen hazırlık yalnızca 

üniversite için değil doğrudan doğruya pratik bir karaktere sahip iş için hazırlık 

olmalıdır. Öğrencilerin gerektiğinde siyasal yaşama dâhil olmalarını kolaylaştırmak için 

ağırlık mesleki konulara değil akademik konulara verilmelidir (Borg ve Mayo, 2011, 

138-139). 

Okulların eşitsizliği yeniden üretme özelliğine karşı öğrencilerin gösterdikleri 

tepkileri tasvir etmek amacıyla eleştirel eğitim kuramcıları tarafından direnç kuramı 

geliştirilmiştir. Direnç kuramına göre alt sınıflar ile ırksal veya toplumsal azınlıklara 

mensup öğretmen ve öğrenciler toplumun üst sınıflarının kültürel hegemonyasını 

sürdürmeye hizmet eden eğitim sisteminin uygulamalarına direnç göstermektedir. 

Öğrenciler okulda pasif bir alıcı değildir. Aksine eğitim sisteminin aktif bir üyesidir. 

Okullarda yaygın olan ve amaçlanan norm, kural ve şartlara sıkça çeşitli şekillerde 

yaratıcı bir şekilde tepki gösterici hareketlerde bulunurlar. Direnç kuramına göre 

toplumdaki alt kademe gruplardan gelen öğretmen ve öğrenciler, işlevi toplumdaki 

konumlarını yükseltmek olan ve görünüşte demokratik bir kurum olan okulun rolüne 

meydan okumaktadırlar (Giroux, 1989, 129; 2001, 200; Hickox, 1982; Rury, 1999). 

Benzer şekilde Emler ve Reicher (2005; akt.: Sanches, Pereira ve Carugati, 

2012) disiplin sorunlarının öğrencilerle kurumsal otorite arasındaki ilişkinin 

bozulmasının göstergelerinden olduğunu ileri sürmektedir. Öğrencilerin otoriteye 

yönelik olumsuz tutumları kurallara uyum sağlamama ve kabahatli eylemlere dâhil olma 

düzeyiyle güçlü bir korelâsyona sahiptir (Sanches, Pereira ve Carugati, 2012; Esteves ve 

Rachitskiy, 2009; Maguin ve Loeber, 1996). Chiu ve Walker (2007) ve Devine (2008) 

öğrencilerin okul kurallarının ve uygulamalarına ilişkin sıklıkla ahlaki sorgulamalara 

giriştikleri ve bu hususun okuldaki disiplin sorunlarının yaygınlaşması, öğrenci 

başarısında düşüş ve kurumsal yozlaşma gibi sonuçlara yol açabileceği bulgularına 

ulaşmışlardır.  

 1.1.2.1.2.3. Yapı meşruiyeti. Ahlaki meşruiyetin üçüncü türü yapısal veya 

sınıfsal olarak adlandırılabilir. Bu durumda paydaşlar örgütü değerli ve desteği hak 

etmiş olarak görmektedirler, zira örgütün yapısal özellikleri onun ahlaki açıdan yeğ 
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tutulan örgüt sınıflandırması içinde değerlendirilmesine yol açmaktadır (Suchman, 

1995). 

Bireylerin örgüt içindeki davranışları hem örgüt içi hem de örgüt dışı etkenlerin 

etkisi altındadır. Örgüt içinde bireylerin davranışlarını etkileyen en önemli etken hiç 

şüphesiz örgütsel yapıdır (Fidan ve Öztürk, 2015a; Öztürk ve Balcı, 2014). Bir örgütün 

yapısı Leavitt (1965, akt.: Marlow ve Rowland, 1977, 1)  tarafından tanımlandığı 

şekliye “bir örgütün çeşitli parçaları, bileşenleri veya bölümleri arasındaki yerleşik ilişki 

kalıplarıdır.” Örgütsel yapıya yapılan vurgu örgüt çalışmalarında yeni bir eğilim 

değildir. Zira örgüt veya örgütsel davranış hakkında yapılan herhangi bir araştırma en 

azından tanım olarak yapı kavramından veya örgütün nasıl bir araya geldiğinden 

bahsetmek zorundadır (Marlow ve Rowland, 1977, 1). 

Modern toplumlarda örgütsel yapı kavramı söz konusu olduğunda öncelikle 

bürokratik kurumlar akla gelmektedir. Weber örgüt çözümlemelerinde yapısalcı-

işlevselci perspektifi benimseyerek bürokratik yapının en etkili politik ve idari kontrol 

amaçlı örgütlenme biçimi olduğunu ileri sürmüştür. Weber’in ideal bürokrasisi otorite 

hiyerarşisi ve takip edildikleri takdirde büyük örgütler için etkili bir sistem yaratabilen 

kurallar ve işlemler sistemi ile öne çıkan bir yapıdır (Farazmand, 2002, 25; Meyer ve 

Rowan, 1991, 42). Weber’e göre (2008, 43-45) kurallar ve işlemler, işbölümü, 

hiyerarşik örgütlenme, uzmanlaşma, gayrişahsîlik ve yazılı iletişim özellikleri 

bürokrasi-insan ilişkilerinde düzen ve tahmin edilebilirliği sağlamaktadır. 

Parsons’tan (1956a) itibaren örgütsel çözümlemelerde sistem yaklaşımı hâkim 

olmuştur. Parsons’a göre (1956a) örgütler daha büyük sosyal sistem içinde belirli bir 

hedefe ulaşmak için işlev gösteren ve başka sistemler için üretim yapan alt sistemlerdir. 

Örgütün parçaları veya bileşenleri ve aralarındaki ilişkiler örgütler de alt sistemlere 

sahip sistemler oldukları savından hareketle çözümlenebilmektedir. Bu nedenle örgütün 

kendisi başlı başına bir yapı olarak çözümlenebilirken alt birimler veya bileşenler de 

yapı olarak çözümlenebilmektedir (Balcı, 2014, 178-180; Marlow ve Rowland, 1977, 

2). 

Örgütlere açık sistem perspektifinden yaklaşan Katz ve Kahn’a göre (1966, 77-

78) çevresiyle alış veriş içindeki açık sistemin girdi ve çıktı işlemleri, sistemin

sınırlarındaki rol yükümlülükleri ve alt örgütler arasındaki etkileşimle 

desteklenmektedir. Bu eylemlerin kalıpları örgütün alt sistem yapılarını 
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oluşturmaktadır. Katz ve Kahn (1966, 86) örgütsel alt sistemleri üretim veya teknik, 

sürdürme (maintenance), sınır sistemleri, uyum ve yönetim yapıları olmak üzere beşli 

bir sınıflandırmayla betimlemektedir. 

Örgütsel yapıya sistem perspektifinden yaklaşan Katz ve Kahn’dan (1966) farklı 

olarak Mintzberg (1980) daha durumsal bir perspektif benimseyerek bir örgütün 

yapısının örgütsel strateji, maruz kalınan çevresel etki ve örgütsel yapı arasındaki 

karşılıklı etkileşimin neticesinde ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Bu etkenler arasında 

uyum sağlandığı takdirde yüksek düzeyde performans gösteren etkili örgütler ortaya 

çıkabilmektedir. Aksi halde örgütler ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir. 

Mintzberg (1980) bir örgütün yapısının işleyen öz, stratejik zirve, orta hat, teknik yapı, 

destek personeli ve ideoloji olmak üzere altı temel bileşeni bulunduğunu ifade 

etmektedir. 

Klasik örgüt kuramında formel örgütlerin anatomik yapı çözümlemelerinin 

büyük bir ağırlığa sahip olduğu görülmektedir. Oysa ki bir çok durumda örgütler, 

formel yapılarına paralel ancak ondan çok daha farklı olabilen enformel veya toplumsal 

yapılara sahip olabilmektedir (Marlow ve Rowland, 1977, 3). Formel örgütün paydaşları 

formel örgütün kural ve tanımlarından farklı enformel normlar, davranış kalıpları, statü 

ve güç sistemleri, iletişim ağları, sosyometrik yapılar ve iş düzenlemeleri 

oluşturabilmektedir (Scott, 1995, 59). Enformel yapı örgüt paydaşlarının formel konum, 

rol ve ilişki kurallarını değiştirerek kişisel özelliklerin ve ilişkilerin belirleyici olduğu 

rol ve ilişkilerin ortaya çıkmasına yol açabilmektedir (Scott, 1995, 20).  

Formel ve enformel örgüt arasındaki ayrım erken dönem araştırmacıların 

(Dalton, 1959; Downs, 1967; Homans, 1950, v.b.) da dikkatini çekmiştir.  Weick (1976) 

formel örgütleri gevşek yapılı sistemler olarak betimleyerek bu sorunun üstesinden 

gelmeye çalışmıştır. Yapısal öğeler birbirlerine ve örgütsel etkinliklere gevşek bir 

şekilde bağlıdır. Gevşek yapılı niteliklere sahip olmaları formel örgütlerin yükselişini 

betimlemede, formel yapıların işleri eşgüdümlemede ve kontrol etmede üstünlüğe sahip 

oldukları varsayımından bağımsız yeni açıklamaları gerektirmektedir. Bu noktada 

formel yapıların meşruiyeti, alternatif Weberyan bir kaynak olarak ileri sürülebilir. 

Hâkim kuramlara göre yapısal meşruiyet, rasyonellik normlarına dayanan 

bürokratikleşme hakkındaki savlardır. Normların bürokratikleşme kuramlarında rol 

oynamalarının nedeni modern toplumlarda ve kişiliklerde formel örgütlenmeyi 

kolaylaştırdığı düşünülen genel değerler olarak inşa edilmeleridir. Bununla birlikte 
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rasyonellik normları genel değerler değildir. Bu normlar daha çok kurumsallaşmış 

toplumsal yapıya ilişkin kurallar, anlayışlar ve anlamlarda belirli ve güçlü bir şekilde 

varlıklarını sürdürmektedir (Meyer ve Rowan, 1991, 43-44). 

Bu husustan hareketle Scott (1977) yapıyı; örgütün belli başlı işleri yerine 

getirmek üzere toplumsal olarak oluşturulmuş kapasitesinin göstergesi olarak 

tanımlamaktadır. Meyer ve Rowan (1991, 50) örgütün kurumsal yapısının “örgütün 

doğru ve yeterli bir tarzda genelin değerlerini yansıtan amaçlara dayalı olarak eylemde” 

bulunduğunu naklettiğini ifade etmektedir. Yapısal açıdan meşru bir örgüt kamunun 

güvenini kazanmış olacaktır, çünkü o “bu iş için doğru örgüttür”. Bununla birlikte bu 

doğruluk hissi örgütsel rekabetten çok örgütsel kimlik simgeleriyle ilişkilidir. Örneğin 

eğitim örgütleri “iş için doğru” oldukları hissini; belirli eğitimbilimsel işlemleri 

uygulamak veya belirli eğitim çıktıları üretmekten ziyade “modern okulun” yapısal 

özelliklerine, yani derslikler, sınıf temelli ilerleme, v.b. özelliklerine borçludur (Meyer, 

1977). Zira ticari şirketler gibi örgütler teknik etkinlikleri etkin bir şekilde 

eşgüdümlemeye yarayan örgütsel yapıları teşvik eden piyasa mekanizmaları içinde 

doğarken, okul gibi kurumsal yapılar belirli rol ve programları rasyonel ve meşru olarak 

tanımlayan toplumların içinde doğmuştur (Meyer, Scott ve Deal, 1980).  

Bu nedenden dolayı eğitim örgütleri eğitim sürecinin teknik yönünü yansıtacak 

yapısal araçlardan yoksun oldukları ve yeterince etkili işlev gösteremedikleri yönünde 

eleştirilerle karşılaşmaktadır. Ancak yeni kurumsalcılık perspektifinden yaklaşıldığında 

eğitim örgütleri, eğitim sürecini rasyonel bir üretim sürecine dönüştürmek üzere değil, 

toplumsal olarak oluşturulmuş kurumsal kategorilere uyum sağlamak üzere oluşmuştur 

(Meyer, Scott ve Deal, 1980). Başka bir ifadeyle formel örgütler yalnızca toplumsal 

örgütlenme ağlarının rasyonelleşmiş ürünleri değildir. Modern toplumlarda rasyonel 

formel yapı toplumsal gerçekliğe ilişkin genel anlayışı da yansıtmaktadır. Modern 

örgütlerdeki birçok konum, program, politika, süreç, v.b. yapısal öğeler paydaşlar, 

kamuoyu, bilimsel bilgi ve hukuk kuralları ile meşrulaştırılmaktadır. Formel yapının 

aldığı şekiller örgütleri kısıtlayan rasyonel mit olarak işlev gösteren güçlü kurumsal 

kuralların tezahürleridir (Meyer ve Rowan, 1991, 44). Örneğin bürokratik mitlerin 

egemenliği nedeniyle büyük, karmaşık yapılı ve çok işlevli örgütler küçük, basit yapılı 

ve tek işlevde uzmanlaşmış örgütlere nazaran dış paydaşlar tarafından daha meşru 

olarak algılanmaktadır (Massey, 2001).  



73 

Modern toplumlarda formel örgütsel yapıyı oluşturan mitlerin iki temel özelliği 

bulunmaktadır: Birincisi bu mitler çeşitli toplumsal amaçları teknik amaçlar olarak 

teşhis eden ve bu teknik amaçları rasyonel bir şekilde takip etmek için gereken araçları 

belirleyen rasyonel ve nesnel emirlerdir. İkincisi, bu mitler yüksek düzeyde 

kurumsallaşmıştır ve böylece herhangi bir bireysel paydaş veya örgütün muhakeme 

yeteneğini aşmaktadır. Bu mitler sonuç olarak aksi düşünülemez hale gelerek iş 

çıktılarından bağımsız olarak meşru olarak kabul edilmektedir. Formel yapının 

meslekler, programlar ve teknolojiler gibi bir çok öğesi yüksek düzeyde kurumsallaşmış 

ve mitlere dönüşmüşlerdir (Meyer ve Rowan, 1991, 44).  

Formel yapının kurumsallaşması eşbiçimlilik süreciyle gerçekleşmektedir. 

Eşbiçimililik iki şekilde gerçekleşmektedir. Birincisinde örgütler karşılıklı teknik ve 

takas bağımlılığı içinde oldukları çevrelerinden kaynaklanan zoraki, taklitçi ve normatif 

birörnekleştirici etkiler nedeniyle çevreyle eşbiçimliliğe sahip yapısal öğeleri 

bünyelerine dâhil ederek bağımlılık ilişkilerini yönetme yolunu seçmektedir (Hawley, 

1986, 84). İkincisi ise örgütlerin yapısının toplumsal olarak inşa edilmiş gerçekliği 

yansıtma eğilimidir. Bu bakış açısına göre örgütler büyük ölçüde çevreleri tarafından 

belirlenmektedir ve aynı zamanda da o çevrenin parçasıdırlar (Parsons, 1956a, 1956b).  

Eşbiçimlilik yoluyla örgütler etkililik sağlamak amacından çok dış çevre 

tarafından meşrulaştırılmış öğeleri bünyelerine dâhil edere meşruluk algısı 

yaratmaktadır. Ayrıca bu tür yapısal öğelerin değerinin tanımlanması amacıyla dışsal 

veya törensel değerlendirme ölçütleri benimsenmektedir. Son olarak dış çevredeki sabit 

kurumlara olan bağımlılık, dalgalanmaları azaltarak istikrarı desteklemektedir. Sayılan 

nedenlerden ötürü eşbiçimlilik örgütlerin başarısını ve sürdürülebilirliğini 

arttırmaktadır. Dışsal olarak meşrulaştırılmış formel yapının örgütlere dahil edilmesi iç 

ve dış paydaşların adanmışlık düzeylerini yükseltmektedir. Son olarak dışsal 

değerlendirme ölçütünün kullanımı örgütü bağımsız bir sistemden toplumun alt 

sistemine dönüştürerek başarısızlıklara karşı tampon oluşturmaktadır (Meyer ve Rowan, 

1991, 44).  

Örneğin okullar, hastaneler ve kamu hizmeti veren diğer kurumlar içine gömülü 

oldukları kurumsal çevreyle olan karşılıklı ilişkileri nedeniyle hatırı sayılır bir hayatta 

kalma yeteneğine sahiptir (Meyer ve Rowan, 1991, 53; Zucker, 1983). Bu noktada 

Sikkink (1999) okulların meşruiyetlerini toplumsal ilişkiler ağının parçaları olmalarına 

borçlu olmalarından hareketle meşruiyet kaybının bu bağın zayıflamasıyla başladığını 
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belirtmektedir. Alanyazındaki araştırmalar okul-toplum arasındaki bağın istikrarının 

büyük ölçüde toplumsal homojenliğe bağlı olduğunu göstermektedir. Kuşaklararası 

değer farklılaşmaları, dini, ırksal ve etnik farklılaşma, v.b. etkenler toplumsal bütünlüğü 

azaltarak toplumun kamu okullarına ve genel olarak eğitim kurumlarının yapısal 

niteliklerine ilişkin meşruiyet algılarını zayıflatarak yabancılaşmaya yol açmaktadır 

(Sikkink, 1999). Hatta bazı araştırmacılar daha da ileri giderek okul terklerinin bazı 

toplumsal grupların okulların değerine ve meşruiyetine olan inançlarının 

kaybettiklerinin göstergesi olduğunu ileri sürmektedir (Frdericks, Blumnfeld ve Paris, 

2004; Sanches, Pereira ve Carugati, 2012).  

Okul kurumunun meşruiyetine ilişkin sorgulamalar alternatif veya özel okullar 

gibi farklılaşma eğilimini benimseyen kurumların kurulmasına yol açabilir, ancak 

meşruluk kazanmak için gerekli yapı ve sınıflamaları kabul etmek zorundadırlar (Meyer 

ve Rowan, 1991, 52). Elsbach ve Sutton (1992) verilen örneklerde olduğu gibi 

örgütlerin teknik yeterliliğe dayalı etkinlikleri ile birörnekleştirici kurumsallaşmış 

yapılar arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan çelişkiler ve tutarsızlıklar yaşadıkları 

takdirde yaşanan çatışmayı maskelemek veya dikkati başka bir yöne çekmek için bazı 

tasarımlar geliştirdiklerini belirtmektedir.  

Benzer şekilde Meyer ve Rowan (1991, 57) kurumsallaşmış örgütlerde 

etkinliklerin kontrolü ve eşgüdümlenmesi yönündeki girişimlerin çatışmalara ve 

meşruiyet kayıplarına yol açabildiğini ifade etmektedir. Bu nedenle örgütler yapı 

öğelerini teknik etkinliklerden ayrıştırma (decoupling) yolunu seçmektedir. Ayrıştırma 

süreci sonucunda örgütsel etkinlikler yöneticinin denetim alanı dışında 

gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla profesyonelleşme teşvik edilmekte ve görevler 

profesyonellere devredilmektedir. Ayrıştırma süreci örgütsel hedefleri de 

belirsizleştirdiğinden teknik amaçların yerini kategorik amaçlar almaktadır. Örneğin 

hastaneler tedavi etmekten ziyade hastaları muayene ederler, okullar öğrenme 

üretmekten ziyade öğrenci üretirler. Teknik performans hakkındaki veriler ya ortadan 

kaldırılmıştır ya da göze batmayacak kadar önemsizleştirilmiştir. Örneğin hastaneler 

tedavi oranlarını açıklamak istemezler, kamu hizmeti veren örgütler etkililiklerine 

ilişkin verileri yayımlamak istemezler ve okullar başarı ölçütlerinin önemini azaltmaya 

çalışırlar (Meyer ve Rowan, 1991, 57-58; Boxenbaum ve Jonsson, 2008, 80-81).  

Bunun yanında örgütler bütünleşmeden de kaçınmaktadır. Programların 

uygulanmaları ihmal edilir. Denetim ve değerlendirme törenselleştirilir. Son olarak da 
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insan ilişkileri çok önemlidir. Örgütler salt formel kurallara dayalı olarak etkinlikleri 

eşgüdümleyemezler, ki bire bir uygulandıkları zaman çatışmalara yol açarlar. Kuralların 

ihlal edilmesi pahasına insanların enformel bir şekilde eşgüdümlenmesine büyük önem 

verilir (Karaman-Kepenekçi ve Aypay, 2009; Meyer ve Rowan, 1991, 57-58). Bununla 

birlikte her örgüt ayrıştırma sürecinde aynı başarıyı yakalayamaz. DiMaggio ve Powell 

(1984; akt.: Zucker, 1987) örgütlerin büyüklüğü, yaşı ve mali statüsünün ayrıştırma 

sürecinde etkili olduğunu ve ayrışmanın bağımsız mali kaynaklara sahip örgütlerde 

diğerlerine nazaran daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşmıştır.  

Görüldüğü üzere örgütsel yapının büyük ölçüde düzenli olarak tekrar eden 

işlemleri içermesinden dolayı (Nicotera, Clinkscales ve Walker, 2003, 9-10; Whitford, 

2012, 398), işlemsel ve yapısal meşruiyetin sınırları birbirlerine karışabilmektedir. 

Bununla birlikte, işlemsel meşruiyet birbirlerinden bağımsız olarak görülen ayrı 

rutinlere odaklanırken (ör. Örgüt ürünlerini kusurlara karşı denetliyor mu?), yapısal 

meşruiyet zaman içinde tekrarlayan bütün bir sistemin etkinliklerinden kaynaklanan 

genel örgütsel özelliklere odaklanmaktadır (ör.: Örgütün bir kalite kontrol birimi var 

mıdır?). Bu noktada yapılar stratejiler, amaçlar, sonuçlar, v.b. daha az görünür hedefler 

için kolaylıkla gözlenebilen aracılar olarak işlev göstermektedir (DiMaggio ve Powell, 

1983; Suchman, 1995).  

1.1.2.1.3. Bilişsel Meşruiyet  

Meşruiyet, örgütsel süreçlerin yanında bilişsel süreçlerle de ilişkilidir. Meşruiyet 

paydaşların bazen örgüte olumlu yönde desteğini, bazen de egemen kültürel normların 

etkisiyle yüzeysel kabulünü içermektedir (Suchman, 1995). Jesperson’un (1991, 147) 

belirttiği gibi bu türden bir kabul ediş değerlendirmeye dayalı bir eylemden 

ayrılmaktadır: Bir kimse bir eylemi, onun hakkında olumlu veya olumsuz 

değerlendirmeye tabi tutarak kabul edebileceği gibi hiçbir değerlendirmeye tabi 

tutmaksızın doğruluğunu kabul etmekle de yetinebilir. Bu gözlem, çıkar veya 

değerlendirme yerine bilişsel süreçlere dayanan üçüncü türden bir meşruiyet 

dinamiğinin varlığına işaret etmektedir (Aldrich ve Fiol, 1994).  

Wilson ve Stokes (2004) bilişsel meşruiyete sahip olmanın örgütler için takas 

ilişkisinden de öte bir öneme sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Özellikle küçük 

örgütler dış paydaşlarla aralarındaki çıkar ilişkilerini, daha rahat hareket kabiliyetlerine 

sahip oldukları, kendilerini anlayan ve kabul eden örgütlerle kurma eğilimindedirler. 
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Bilişsel meşruiyetin iki türevi öne çıkmaktadır: Anlaşılabilirliğe dayalı meşruiyet ve 

aksidüşünülmezliğe dayalı meşruiyet (Suchman, 1995).  

1.1.2.1.3.1. Anlaşılabilirliğe (comprehensibility) dayalı meşruiyet. 

Meşrulaştırma sürecinde anlaşılabilirliğin rolüne odaklanan kuramcılar toplumsal 

dünyayı katılımcıların yaşantılarını tutarlı ve anlaşılabilir nedenlere dayandırma arayışı 

içinde oldukları kaotik bilişsel çevre olarak betimlemektedir (Scott ve Lyman, 1968). 

Bu görüşe göre meşruiyet büyük ölçüde örgüt ve onun eylemleri için inandırıcı 

açıklamalar sağlayan kültürel modellerin varlığından kaynaklanmaktadır (Zeuner, 2003, 

118; Scott, 1991, 164-182). Bu tür modellerin varlığıyla örgütsel etkinlikler tahmin 

edilebilir, anlamlı ve çekici hale gelirken, yokluklarıyla örgütsel etkinlikler tekrarlayan 

hatalar ve dikkatsizlikler nedeniyle çökmektedir (Suchman, 1995).  

Bu perspektiften meşruiyet yalnızca değerler sorunu değildir, aynı zamanda 

kuruma ilişkin bilgiyi de içermektedir. Zira meşrulaştırma farklı kurumsal süreçlerle 

ilişkili anlamları bütünleştirmek için yeni anlamlar üretme sürecidir. Meşrulaşmanın 

işlevi hâlihazırda kurumsallaşmış nesnelleştirmeleri anlaşılabilir kılmaktır. Örneğin 

akrabalık ilişkilerinin yapısı yalnızca tabu ve ahlak açıklamalarıyla 

meşrulaştırılamamaktadır. Öncelikle yapıyı oluşturan eylemlerin doğruluğunu ve 

yanlışlığını tanımlayan rollere ilişkin bilginin olması gerekmektedir. Bu tür açıklamalar 

ahlaki açıklamalar kadar meşrulaştırıcı niteliklere sahiptir. Meşrulaştırmanın bireylere 

yalnızca bir şeyi neden yaptıklarını söylemekle kalmayıp, o şeyin neden o halde 

olduğunu da açıklaması gerekmektedir. Kısacası kurumsal meşrulaştırmada bilgi 

değerden önce gelmektedir (Berger ve Luckmann, 1991, 110-111).  

Anlaşılabilirliğe dayalı meşrulaşmayı farklı seviyelerde çözümlemek 

mümkündür. Ampirik açıdan bu seviyeler örtüşebilmektedir. Başlangıç seviyesindeki 

meşrulaşma; insan yaşantısının dilbilimsel nesnelleştirmeleri sistemi aktarılır aktarılmaz 

varlık kazanmaktadır. Örneğin akrabalık ilişkilerine ilişkin söz dağarcığının aktarılması 

akrabalık yapısının kendiliğinden meşrulaşmasını sağlamaktadır. Temel meşrulaştırıcı 

açıklamalar tabiri caizse söz dağarcığının üzerine bina edilmektedir. İkinci seviye 

meşrulaşma olgunlaşmamış kuramsal önermeleri içermektedir. Nesnel anlam 

kümelerine ilişkin bir çok açıklayıcı şema bulunabilir. Bu şemalar yüksek düzeyde 

pragmatiktir ve doğrudan somut eylemlerle ilgilidir. Atasözleri, ahlaki vecizeler ve özlü 

sözler bu seviyede yaygındır. Üçüncü düzey meşrulaşma kurumun veya kurumsallaşmış 

öğenin farklılaşmış bilgi kümesi olarak meşrulaştırıldığı açık kuramları içermektedir. 
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Bu tür meşrulaştırmalar kurumsallaşmış davranış grubu için kapsamlı bir referans çatısı 

sunmaktadır. Karmaşıklıkları ve farklılaşmaları nedeniyle bu çatılar onları formel 

süreçler içinde aktaran uzmanlaşmış aktörlere emanet edilirler. Sembolik evrenler 

dördüncü seviye meşrulaşmayı oluşturmaktadır. Bunlar anlamın farklı kısımlarıyla 

bütünleşmiş kuramsal geleneklerdir ve sembolik bütünlük içinde kurumsal düzeni 

kuşatmaktadır. Sembolik süreçler günlük yaşantıların süreçlerinden ziyade gerçeklikle 

ilgili anlamlandırma süreçleridir. (Berger ve Luckmann, 1991, 112-114).  

Sembolik evren aktörlerin bireysel özgeçmişlerini ve kurumsal düzeni 

meşrulaştıran bir düzen getirmektedir. Gerçekliğin farklı alanlarına ait yaşantılar aynı 

anlam evreniyle bütünleştirilirler. Tek tek anlaşılmaz olan anlam alanları günlük 

yaşamın gerçekliğini kuşatarak gerçeklik hiyerarşisi içinde düzenlenir, anlaşılabilir ve 

daha az korkutucu hale getirilir. Başka bir ifadeyle sembolik evren farklı kurumsal 

süreçlerin kapsamlı bir bütünleştirmesini sunmaktadır. Bütünleştirme sonucunda bütün 

bir toplum anlam kazanmıştır. Belirli kurumlar ve roller onları bu kapsamlı dünyaya 

yerleştirerek meşrulaştırılabilmektedir. Örneğin siyasal düzen gücün ve adaletin 

evrensel düzenine gönderme yapılarak meşrulaştırılmaktadır. Siyasal roller ise bu 

kozmik ilkelerin temsilleri şeklinde meşrulaştırılmaktadır (Berger ve Luckmann, 1991, 

115-116). 

Bununla birlikte durumsal düzenin sürekli olarak anlamsız gerçekliklerin varlığı 

tarafından tehdit edildiğini anlamak da önemlidir. Kurumsal düzenin meşruiyeti aynı 

zamanda kaosu uzak tutmayı gerektirmektedir. Bütün toplumsal gerçeklikler kararsızdır. 

Bütün toplumlar kaosla karşı karşıya olan yapılardır. Kuralsız terör, kararsızlığı örten 

meşrulaştırmalar tehdit edildiğinde veya yıkıldığında görünür hale gelmektedir. Örneğin 

karizmatik bir liderin ani ölümü sonrası yaşananalar bu teröre örnek gösterilebilir 

(Berger ve Luckmann, 1991, 121). Bu noktada Suchman (1995) eylemin 

anlaşılabilirliğinin ölçütünün öngörülebilirliği (predictability), anlamın 

anlaşılabilirliğinin ölçütünün de akla yatkınlığı (plausibility) olduğunu belirtmektedir.  

Öngörülebilirlik kurumsallaşma henüz başlangıç evresinde iken ortaya çıkan bir 

özelliktir. En önemli getirisi toplumsal aktörlerin birbirlerinin eylemlerini kestirme 

yeteneği kazanmasıdır. Bu husus beraberinde karşılıklı etkileşimin tahmin 

edilebilirliğini de getirmekte ve bireyleri önemli bir gerilim kaynağından 

kurtarmaktadır. Bu sayede ortak veya ayrı ayrı üstlenilen görevlerde zaman ve çabadan 

tasarruf edilebilmektedir. Bu noktada ortak yaşam artık aksidüşünülmez rutinlerin alanı 
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olarak tanımlanabilir. Eylemlerin büyük bir çoğunluğu çok az dikkat çekmektedir. Her 

bir eylem artık şaşırtıcı niteliklerini kaybetmiş ve diğerlerine potansiyel zarar olmaktan 

çıkmıştır. Bunun yerine olan biten şeyler önemsizleşmiştir. Bu husus iki aktörün ayrı 

ayrı eylemlerini ve karşılıklı etkileşimlerine istikrar kazandıracak bir alt yapı inşa 

ettikleri anlamına gelmektedir (Berger ve Luckmann, 1991, 74-75).  

Uygulamada kurumlar bireysel davranışı kalıba sokarak aksi durumunda bütün 

topluma yayılacak olan belirsizliği ortadan kaldırmaktadır. Kurumlar bireylerin 

davranışını onların ne yapmaları gerektiğine ilişkin güçlü beklentiler oluşturarak 

etkilemektedir. Meşru eylemin sınırlarını belirleyerek bireylerin eylemlerini içinde 

sürdürebilecekleri yapılar oluşturmaktadırlar (Engel, 2005, 264-265).  

Akla yatkınlık ise kurumsal ve bireysel düzeyde olmak üzere iki düzlemde 

tartışılabilir. Öncelikle kurumsal düzenin toplamı farklı kurumsal süreçlerde yer alan 

katılımcılar için anlaşılabilir olmalıdır. Buradaki akla yatkınlık sorunu, bir kimsenin 

kendisinin veya diğerlerinin davranışlarının gerisinde yatan durumsal olarak baskın 

ancak kısmen kurumsallaşmış nedenlerin öznel olarak kavranmasını ifade etmektedir. 

Bu çeşitli roller veya kısmi kurumsal süreçler yoluyla bireylerin katkıda bulundukları 

kurumsal düzenle ilişkili yatay düzlemdeki bütünleşme ve akla yatkınlıktır. İkincisi, 

dikey düzlemde kurumsal düzenin farklı basamakları arasında yol alan bireyin 

yaşamının geneli öznel olarak anlamlı olmalıdır. Başka bir ifadeyle kurumsal olarak 

önceden tanımlanmış evreler olan bireyin özyaşam öyküsü bütün yaşamını akla yatkın 

kılacak ölçüde anlam yüklü olmalıdır (Berger ve Luckman, 1991, 110-111). 

Belirli kurumlar ve kurumsal süreçler belirli bilinç yapıları için toplumsal temel 

olarak görülebilir. Herhangi bir tür bilinçlilik yalnızca belirli toplumsal koşullarda akla 

yatkın olabilir. Bu koşullar akla yatkınlık yapıları adı verilmektedir. Akla yatkınlık 

yapıları toplumla birlikte değişmektedirler (Berger, Berger ve Kellner, 1974, 21). Akla 

yatkınlık yapısı var olduğu müddetçe herhangi bir kurum kendisini insan bilincine 

gerçeklik olarak sunabilir. Örneğin toplumun büyük bir kesimi aynı inancı paylaşıyorsa, 

bu inanç aksidüşünülmez hale gelecektir. Ancak çoğulcu bir inanç yapısına sahip 

toplumlarda akla yatkınlık yapısı zayıflayacağından kişiler inançlarını daha fazla 

sorgulayacaktır (Sire, 2015, 133). 

Anlaşılabilirlik kurumların sürdürülmesinde büyük öneme sahiptir. Bu nedenle 

ampirik çalışmalara dayalı olarak kurumları anlaşılabilirlik uzamı içine yerleştirmek 
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mümkündür. Kural sistemlerini (uygulama, kollama ve caydırma) sürdürmeyi 

amaçlayan çalışmalar yüksek düzeyde anlaşılabilirlikleriyle ayırt edilmektedir. Zira 

etkileşimdeki aktörler kurumun, uygulamanın veya sistemin amaçlarının ve etkisinin 

farkındadır. Uzamın diğer ucunda daha az tahmin edilebilen norm ve inanç sistemleri 

(değer belirleme, şeytanlaştırma, mitleştirme ve rutinleştirme) yer almaktadır. Zira 

rutinlere ve kurumu yeniden üreten törenlere dâhil olan aktörler eylemlerinin nihai 

sonuçlarından haberdar değildir (Lawrence ve Suddaby, 2006, 234).  

Meşruiyet çalışmalarının önemle üzerinde durduğu başka bir husus da bütün 

açıklamaların eşit derecede geçerli olmadığıdır.  Meşruiyeti sağlamak için birey, daha 

büyük inanç sistemleri ve toplumun yaşantılarıyla oluşmuş günlük yaşamın 

gerçekliğiyle, yani kültürel kalıplarla uyum içinde olmalıdır (Geertz, 2010, 393-397; 

Suchman, 1995). Bu durumun sıradan bir örneği yarı iletken üreticilerinin ilk 

mikroişlemcilere meşruiyet kazandırma çabalarında görülmektedir. 1960’lı yılların 

sonunda Intel’in kurucusu Robert Noyce oda büyüklüğündeki bilgisayarların 

mikroişlemciler yardımıyla masaüstüne sığabileceğine insanları inandırmak için durumu 

epeyce basit mecazlarla açıklamak zorunda kalmıştı (Suchman, 1995). 

1.1.2.1.3.2. Aksidüşünülmezliğe (taken-for-grantedness) dayalı meşruiyet. 

Anlaşılabilirlik çalışmalarından farklı olarak, aksidüşünülmezliğe dayalı meşruiyet 

araştırmacıları daha sakin bilişsel tutarlılık ile yavaş ve bütünsel bir değişme 

betimlemektedir. Bu görüşe göre kurumlar düzensizliği yönetilebilir kılmakla kalmayıp 

onu olası muhalefeti engelleyen taraflar arası bir hediyeye dönüştürmektedir (Suchman, 

1995). Bu perspektifin arkatipi niteliğindeki ifadesinde Zucker (1983, 25) meşruiyeti 

bilişsel “dışsallık ve nesnellik” ile tanımlamaktadır. Başka bir ifadeyle toplumsal yapıya 

ilişkin özelliklerin onu en başta yaratan aktörlerin kontrol sürecinden çıkarılması ve 

böylece en temel bilişsel süreçlere odaklanılmasıdır.  

Berger ve Luckmann (1995, 40) aksidüşünülmezliğe yol açan koşulların yaşam 

ve anlam alanlarının güçlü toplumsal beklentiler yaratacak ölçüde örtüşmesiyle ortaya 

çıktığını belirtmektedir. Örtüşmenin gücü arttıkça toplumsal yaşam ve bireyin varlığı 

alışkanlığa dönüşerek herhangi bir dış müdahaleye gerek duyulmaksızın devam 

edebilmektedir. Bu husus bireylerin yaşamlarıyla ilgili sorunları bulunmadığı anlamına 

gelmemektedir. Ancak en azından yaşadıkları dünyayı tanımakta, içinde nasıl 

davranacağını bilmekte, hangi beklentilerin mantıklı olduğunun farkında olmakta ve 

kim olduklarını bilmektedirler. Örneğin toplumsal rollerin bir çoğu aksidüşünülmezliğe 
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erişmiştir. Bu rolleri dolduran bireylerin rollerinden ne derecede hoşnut oldukları 

tartışılabilir, ancak davranışlarına, beklentilerine ve kimliklerine güvenle yön 

verebilecekleri istikrarlı ve açıkça tanımlanmış bir dünyada yaşamaktadırlar. Kısacası 

varlıklarının anlamını her geçen gün yeniden tanımlamak zorunda kalmamaktadırlar. Bu 

belirsiz olmayan varlık tanımı bütün toplumsal aktörler tarafından paylaşılmıştır (Berger 

ve Luckmann, 1995, 40).  

Bu yaklaşımın köklerini muhafazakâr Alman sosyolog Arnold Gehlen’in 

çalışmalarında görmek mümkündür. Gehlen’e göre toplumsal kurumlar kültürel istikrar 

sürecinde merkezi bir rol oynamaktadır. Kurumlar insan eylemlerine süreklilik ve uyum 

kazandıran kültürel olarak oluşturulmuş biçimlerdir. İnsan eylemleri için istikrarlı bir 

arka plan oluştururlar. Bu nedenle kurumsallaşma kendiliğinden, nadiren düşünülerek 

girişilen ve neredeyse otomatik eylemlere yol açmaktadır. Bunun yanında insanların 

düşünülerek giriştikleri eylemler de bu altyapıya dayanmak durumundadır. Zira insan 

yaşamının ağırlığı aksidüşünülmez hale gelmiş rutinleşmiş eylemlere dayalı bir arka 

plan olmaksızın taşınamayacak derecede fazladır. Toplumsal kurumlar, iyi derecede 

bütünleşmiş toplumlarda anlamlı bir dünya inşa etmenin bir çok yolu içinden bir kaçını 

seçmektedir. Toplumsal kurumların seçimi o kadar güçlüdür ki özneler bu seçimlerin 

dışındaki seçenekleri idrak dahi edemezler (Berger ve Kellner, 1965).  

Kurumlar toplumsal etkileşimin yürütülebilmesi ve belirli yolların takip 

edilebilmesi için programlar yaratırlar. İnsanların davranışlarını uydurabilecekleri 

onaylanmış kalıplar oluştururlar. Bu davranış kalıplarına uygun olarak bireyler 

beklentilerini toplumsal rolleriyle uyumlaştırırlar. Kurumlar makul bir şekilde işlev 

gösterdikleri takdirde, bireyler kendilerine toplum tarafından verilen rollerini 

kurumsallaşmış eylem şemaları olarak yerine getirirler ve yaşamlarını büyük ölçüde 

sorgulanmadan kabul edilen kurumlar ve programları tarafından güvence altına alınmış 

şekilde sürdürürler. Başka bir ifadeyle kurumlar insan içgüdülerinin yerini alırlar ve 

alternatifleri üzerinde düşünmeden bir eylemin yerine getirilmesine müsaade ederler. 

Toplumsal açıdan önem taşıyan bir çok etkileşim bu şekilde yarı-otomatik olarak yerine 

getirilmektedir (Berger ve Luckmann, 1995, 41).  

Aksidüşünülmezliğe yol açan mekanizma kurumsal sosyalleşme süreciyle 

betimlenebilmektedir (Balcı, 2003, 3). Kurumsal programlar bireysel bilinçte 

içselleştirilmekte ve bireyin davranışlarını yabancı bir etki olarak değil bireyin kendi 

anlamları olarak yönlendirmektedir. Programların içselleştirilmesi çok aşamalı bir 
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süreçle gerçekleşmektedir. İlk aşamada bireysel kimliğin temellerinin oluşturulduğu 

birincil sosyalleşme yer almaktadır. İkinci aşamada ise bireyleri toplumsal gerçekliğin 

dağıttığı rollere yönelten ikincil sosyalleşme yer almaktadır. Bu şekilde toplumsal 

yapılar bilinç yapılarına dönüşmektedir (Berger ve Luckmann, 1995, 42).  

Bununla birlikte bireylerin öznel dünyaları ile toplumun nesnel gerçekliğinin 

tamamıyla örtüşmesi mümkün değildir. Özellikle birincil sosyalleşmeden ikincil 

sosyalleşmeye geçişte bireyler kurumsal programın dışına çıkma eğilimi gösterebilirler. 

Ancak bu durum dahi normallik sınırları içinde değerlendirilebilmektedir. Kurumsal 

programlardan sapma ve toplumun tarihi anlam haznesinden farklılaşma çok nadir 

görülmekte ve bireylerle sınırlı kalmaktadır (Berger ve Luckmann, 1995, 42). 

Görüldüğü üzere kurumlar güçlerini sorgulanamayan geçerliliklerinden 

almaktadırlar. Bu nedenle çoğulculuk kurumların kontrol gücünü ve 

sürdürülebilirliklerini güçleştirmektedir. Çoğulculuk ve özgürlük perspektifinden 

farklılaşmış bireylerin yaşamlarını aynı tipteki sorgulanmayan anlam kalıpları ve 

davranış normlarına uygun olarak sürdürmelerini beklemek son derece güç bir iştir. 

Çoğulculuk düzeyi arttıkça toplumsal kurumların çekirdeğini oluşturan aksidüşünülmez 

sayıltılar azalma eğilimindedir. Bu nedenle toplumsal kurumların sorgulanmalarının, 

kurumların üzerine bina edildikleri meşrulaşmış anlam ve eylem kalıplarının 

aksidüşünülmezliğine yönelik sorgulamalara işaret ettiği ileri sürülebilir (Berger ve 

Luckmann, 1995, 43-45). 

Suchman (1995) eylemin aksidüşünülmezliğinin ölçütünün kaçınılmazlığı 

(inevitability), anlamın aksidüşünülmezliğinin ölçütünün de sürekliliği (permanence) 

olduğunu belirterek toplumsal sorgulamaların hedefine ilişkin ipuçları sunmaktadır. 

Benzer şekilde Berger ve Luckmann (1991, 167) birincil sosyalleşmenin gerçekliği 

kaçınılmazlık olarak içselleştirdiğini belirtmektedir. Bireyin günlük yaşamını oluşturan 

toplumsal eylem kalıplarının kaçınılmaz olarak görüldüğü bir içselleştirme başarılı bir 

sosyalleşme süreci olarak görülebilmektedir (Balcı, 2003, 5-6). Zira tarih içinde 

olgunlaşmış olan sembolik evren, toplumsal bir ürün olarak kendisini ve içerdiği alt 

anlamları bireylere kaçınılmaz bir bütünlük olarak sunabilmiştir. Yine de günlük yaşam, 

aksidüşünülmez gerçekliğini korumayı başarsa da her zaman marjinal eylemlerin 

tehdidi altındadır (Berger ve Luckmann, 1991, 115, 167; Balcı, Baltacı, Fidan, Cereci 

ve Acar, 2012). 
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Kaçınılmazlıktan farklı olarak süreklilik kurumsallaşmış eylemin anlamıyla 

ilişkilidir. Bütün meşrulaştırmalar toplum tarafından oluşturulmuş gerçekliğin 

sürdürülmesi amacına hizmet etmektedir. Başka bir ifadeyle bir kurumun anlamının 

aktarılması, o kurumun toplumun süreklilik arz eden sorununa getirilen süreklilik arz 

eden bir çözüm olarak kabul edilmesine bağlıdır. Bu nedenle kurumsallaşmış eylemler 

sürekli bir şekilde bu anlamlarla ilişkilendirilmelidir. Kurumsal anlamlar 

unutulmalarından kaçınmak için sürekli bir şekilde bireylerin bilincine işlenmelidir 

(Berger, 1973, 44; Berger ve Luckmann, 1991, 87). Çünkü insanlar belirsizlikten 

kaçınmak için toplumsal kurumlara süreklilik kazandırmak zorundadırlar (Turner, 1992, 

116). 

Görülen o ki bu türden bir aksidüşünülmezliğe dayalı meşruiyet aslında bu 

zamana kadar tanımlanan en ince ve en güçlü meşruiyet kaynağını ifade etmektedir. 

Alternatifler olmadığında meydan okumalar da olmaz ve bu nedenden dolayı 

meşrulaştırılmış varlığın doğruluğundan kuşkulanılamaz. Maalesef bu türden bir 

meşruiyet yalnızca en talihli yöneticilerin ulaşabileceği bir noktadır. Teknolojiler ve 

politikalar nadiren hiç düşünülmeden kabul edilmekte ve aksidüşünülmezlik 

meşruiyetine sahip olmaktadır. Pazar ekonomileri ve çoğulcu siyasal kültürler, bir 

örgütün nadiren kabul edilenler dışında bir teknolojiyi kullanabileceğini veya belirli bir 

programı takip edebileceğini varsaymaktadır. Bu nedenden dolayı yüksek düzeyde 

nesnelleşmiş ve dışsal uygulamalarda bulunan örgütler dahi yüzde yüz kabul 

edilebilirlik meşruiyetine sahip olmayı başaramayabilir (Suchman, 1995). 

1.1.3. Meşruiyet Yönetimi 

Okul, hastane, v.b. kamu kurumlarının yapısını şekillendiren mitler yasal 

düzenlemelere dayalı meşruiyetin öne çıktığı resmi çevrelerde etkinlik 

göstermektedirler. Devlet örgütü vasıtasıyla toplumlar, belirli örgütsel yapıları 

meşrulaştıran yasal-rasyonel düzenler oluşturmuşlardır. Yasama ve yargı erklerini 

oluşturan kurumlar yasal düzenlemeler ve eğitim sistemi, yerel yönetimler, 

sertifikasyon, v.b. yönetsel örgütlenmeler yaratarak rasyonelleşmiş kurallar, işlemler ve 

işgörenlerden oluşan güçlü bir kurumsal çevre inşa etmektedir (Meyer ve Rowan, 1991, 

47). Bu bağlamda, yasallığa dayalı düzenleyici süreçler kural koyma, bireylerin 

uyumunu denetleme ve gerektiğinde ödül ve ceza yoluyla gelecekteki davranışları 
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şekillendirme yoluyla hâlihazırda siyasal süreçlerle meşrulaştırılmış yapıların 

kurumsallaşmasını sağlayabilmektedir (Scott, 1995, 35).  

Yasallığın düzenleyici gücüne rağmen, meşruiyet dinamiklerinin çoğulluğu 

yöneticiler için örgütün kültürel çevresi içinde geniş bir manevra alanı sağlamaktadır 

(Ashforth ve Gibbs, 1990; Oliver, 1991). Örgütlerin bütün paydaşlarını tatmin 

edemeyeceği açıktır ve hiçbir yönetici örgütünü, paydaşları istese de onu akla yatkın 

kılan inanç sisteminden tam anlamıyla ayrı tutamaz. Bununla birlikte inanç 

sistemlerinin sınırlarında yönetsel inisiyatifler; örgütsel etkinliklerin arzulanabilir, 

doğru ve içinde bulunulan kültürel bağlam ile uyumlu olarak algılandıkları ölçüde 

önemli farklılıklar yaratabilir. Kültürel süreçlere benzer şekilde, meşruiyet yönetimi de 

büyük ölçüde iletişime (bu durumda örgüt ve paydaşları arasındaki iletişime) 

dayanmaktadır (Massey, 2001; Dowling ve Pfeffer, 1975; Suchman, 1995).  

Bu iletişim yalnız, anlam yüklü eylem ve sözel olmayan görüntüleri de kapsayan 

geleneksel söylemin ötesine uzanmaktadır. Böylece ustaca düzenlenmiş bir meşruiyet 

yönetiminin; farklı tekniklerle donanmış ve mevcut duruma uygun olarak hangi 

tekniklerin kullanılması gerektiğine ilişkin gelişmiş bir farkındalık ile donatılmış olması 

gerektiği ortaya çıkmaktadır. Farklı meşruiyet türlerinin mevcudiyeti ve aralarındaki 

sınırların belirsizliği sözü edilen tekniklerin farklı türlere göre değişkenlik/ farklılık 

gösterebileceğine işaret etmektedir. Bu noktada üç genel meşruiyet yönetimi 

stratejisinden bahsedilebilir: meşruiyet kazandırma stratejileri, meşruiyeti sürdürme 

stratejileri ve meşruiyeti onarıcı stratejiler (Suchman, 1995). 

1.1.3.1. Meşruiyet Kazandırma 

Özellikle toplumsal düzende daha önce az rastlanan yeni bir etkinliğe başlarken, 

örgütler yeni etkinliği genele kabul ettirmek veya uygulayıcılara geçerliğini ispatlamak 

gibi bir zorlukla karşılaşmaktadır. Yeniliğin yarattığı bu yük (Freeman, Carroll ve 

Hannan, 1983, 692; Brockhoff, Emanuels ve Verweij, 2006, 19-21) iki farklı yönden 

değerlendirilebilir. Birincisi yeni operasyonlar teknik sorunlara veya zayıf 

kurumsallaşmaya sahip olduğunda, örneğin Pazar ekonomisinde pazara ilk girenler 

sektör yaratma işi için çok büyük çaba sarf etmek zorunda kalmaktadır (Aldrich ve Fiol, 

1994). Zucker (1983, 25) bu türden bir gerçekliğin esasen yeni etkinliklerin hali 

hazırdaki kabul edilmiş etkinliklerin şemsiyesi altında bütünleştirilmesini önermektedir, 

ancak sektörel öncüler yeni etkinlikleri, yenilerin sıra dışı, tali veya gayrimeşru 
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görünebileceği endişesi ile eski rejimlerden ayırma ihtiyacı hissedebilmektedir 

(Suchman, 1995). 

İkinci yön yeni oluşturulan sektöre ve eski sektöre yeni girenlere eşit güç 

uygulanmasıyla ilgilidir. Bu, (a) yeni ve sadık paydaşlar yaratma ve (b) mevcut meşru 

yapıları destek vermeye ikna etmeyi kapsayan iki uçlu bir çabadır. Ashforth ve Gibbs 

(1990) örgütsel teknolojiler belirsiz veya riskli olduğunda, örgütsel amaçların tartışmalı 

veya geleneklere aykırı olduğunda ve paydaşlarla örgüt arasında kurulacak ilişkinin 

uzun ve sürdürülmesinin zor olduğu durumlarda hem paydaşların hem de destekçilerin 

destek sürecinde ayak sürüyeceğini belirtmektedir.  

Meşruiyet kazandırma genellikle proaktif bir süreçtir, çünkü yöneticiler 

gelecekle ilgili planlara ve meşruiyet ihtiyacına ilişkin ileri düzeyde bilgi sahibidir. 

Meşruiyet kazandırma stratejilerinin üç grupta toplanabileceği görülmektedir (Suchman, 

1995): (1) örgüt çevresindeki mevcut paydaşların emirlerine uyma çabaları, (2) farklı 

çevrelerde örgütün mevcut uygulamalarını destekleyecek paydaşların seçilmesine 

yönelik çabalar ve (3) yeni paydaşlar (veya takipçiler) ve meşrulaştırıcı inançlar 

yaratmak suretiyle çevresel yapıyı manipüle etme çabaları.  

1.1.3.1.1. Örgüt çevresine uyma. En kolay meşrulaştırma stratejilerinden biri de 

mevcut kurumsal düzene uyum sağlamaktır. Bu türden bir uyum örgütsel yapıların 

dönüştürülmesi yoluyla veya yalnızca uyum mesajı vermek için yüzeysel, törensel bir 

imaj değişikliğiyle sağlanmaktadır. Mevcut bilişsel yapıların dışına çıkmayı 

gerektirmediği için en zahmetsiz stratejilerden biridir (Suchman, 1995; Meyer ve 

Rowan, 1991, 52).     

1.1.3.1.2. Çevreler arasından seçim yapmak. Örgüt yöneticileri çevresinin 

gözünde olduğundan farklı bir şekilde algılanmasını istemiyorsa, uyumun ötesine 

geçerek daha proaktif stratejiler uygulamalıdır. Bunun da en kolayı örgütü olduğu gibi 

kabul edebilecek ve ek değişiklikler talep etmeyecek bir çevre bulmaktır. Bilişsel 

aksidüşünülmezlik örgütleri mevcut alternatifler dışına çıkmaktan alıkoysa da daha üst 

düzeydeki toplumun kültürel yapısının parçalı ve çoğunlukla çatışmalı hali aktörlerin 

mevcut anlam yapıları içinden seçim yapabilecekleri boşluklar yaratmaktadır (Suchman, 

1995). Benzer şekilde Pfeffer ve Salancik (2003, 194) toplumun bir kısmının onayının 

alınmasının yeterli olacağını belirtmektedir. 
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1.1.3.1.3. Çevreyi manipüle etme. Örgütler genellikle uyum sağlayarak veya 

çevreler arasında seçim yaparak meşruiyet kazanırken bazıları için bu yeterli 

olmayabilir. Özellikle önceki kurumsallaşmış uygulamalardan ayrılan yenilikçi örgütler 

ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için kültürel çevrelerine müdahale edebilirler. Bu 

durumda yöneticiler mevcut kültürel inançlar veya açıklamalarla yetinmeyerek yeni 

toplumsal gerçekliği aktif bir şekilde yaygınlaştırma yolunu seçmelidir. Bu türden bir 

proaktif manipülasyon daha az kontrol edilebilir, daha az bilindik ve sonuç olarak daha 

az anlaşılabilir bir çaba olarak görülebilir. Örgüt bu süreçte savlarının aklayatkınlığını 

kanıtlamak için yeni bir çevreyi bünyesine katabileceği gibi yalnızca çevresini manipüle 

etmekle de yetinebilir (DiMaggio, 1991, 268-269; Suchman, 1995).  

Üç grubun hepsi karmaşık örgütsel değişme ve örgütsel iletişim yapılarının 

karışımlarını ihtiva etmektedir (Dowling ve Pfeffer, 1975), ancak bunlar ayriyeten 

göreli olarak edilgen uyumdan göreli olarak etken manipülasyona doğru uzanan bir 

uzam içinde yer almaktadır (Suddaby ve Greenwood, 2005; Oliver, 1991; Suchman, 

1995).  

İlk dönem örgütsel meşruiyet araştırmacılarından olan Galaskiewickz (1985), 

örgütlerin hayırseverlik etkinliklerinin uygulanması, iç ve dış işbirliklerinin kurulması, 

örgüt dışı aktörlerin onaylarının alınması ve örgütsel etkinliklerin yasallığına vurgu 

yapılması yoluyla meşruiyet kazanma arayışı içinde olduklarını belirtmektedir. Long ve 

Driscoll’un (2008) özellikle yaşamına yeni başlamış örgütlerin, paydaşlarına ve 

rakiplerine kendilerini kabul ettirmek amacıyla etik kuralları, v.b. toplumsal normlara 

uyum gösterme yolunu seçtiği yönündeki bulguları Galaskiewickz’in (1985) 

sonuçlarıyla örtüşmektedir. Tornikoski ve Newbert (2007) ise örgütün kaynaklara 

erişimini kontrol eden dış paydaşların örgütün operasyonel olduğu yönünde ikna 

edilmesinin, örgütsel meşruiyet üzerinde uyma davranışından çok daha güçlü bir etkiye 

sahip olduğunu belirterek farklı bir perspektiften Galaskiewickz’i (1985) 

desteklemektedir.  

Galaskiewickz’den (1985) farklı olarak O’Donovan (2002) meşruiyet 

yönetiminin durumsal niteliğinin yeniden gözler önüne serildiği araştırmasında, 

uygulanan strateji ve taktiklerin örgütsel etkinliğin türüne ve paydaşlar için taşıdığı 

önem derecesine göre farklılaşabileceği sonucuna ulaşmaktadır. Meşruiyet kazanma 

sürecinde yöneticiler durum bağlamına göre, örgütsel değerlerin değiştirilmesi ile 

kamusal tartışmadan ve olumsuz algıya yol açabilecek bilginin ifşa edilmesinden 
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kaçınma stratejilerini sıklıkla kullanabilmektedir (O’Donovan, 2002). Sektör ve etkinlik 

türünün yanında Kostova ve Zaheer (1999) meşrulaştırıcı çevre, örgüt ve meşrulaşma 

süreci etkenleriyle ilgili üç tür karmaşıklığın da meşrulaşma sürecinde etkili olduğunu 

ortaya koymuştur.  

1.1.3.2. Meşruiyeti Sürdürme. 

Genel olarak örgütsel meşruiyete ilişkin alanyazın, meşruiyeti sürdürme görevini 

meşruiyet kazanma veya onarma görevlerinden çok daha kolay olarak betimlemektedir. 

Ashforth ve Gibbs’e (1990, 183) göre, “Meşruiyet, bir defa kazanıldığında sanki 

ezelden beridir kabul görmüşçesine davranma eğilimine sahiptir”. Meşruiyet 

değerlendirmeleri de formaliteye dönüşmekte (Ashforth ve Fried, 1988) ve artan bir 

oranda rutinleşmektedir. Benzer şekilde Zucker (1991) kurumsal sistemin sibernetik bir 

sistem olarak dönüt temelli eylemde bulunduğunu, herhangi bir bileşende meydana 

gelen dalgalanmalara karşı direndiğini veya onarma yoluna gittiğini (Slade, 2008, 83-

84) belirtmektedir. Buna karşın, entropi örgütsel yaşamın yaygın bir özelliğidir ve bu

nedenden dolayı örgütler meşruiyetlerini ve etkililiklerini sürdürmek zorundadırlar 

(Samuel, 2010, 60). Kural dışılıklar, hatalar, başarısızlıklar, yenileme (inovasyon) 

projeleri ve dış şoklar en güvenli örgütlerin dahi meşruiyetlerini tehdit etmektedir. Bu 

tür talihsizlikler çok kısa süre içinde çözümlenmeden ardı arkasına geldikleri zaman 

tehdit iyice belirginleşmektedir (Suchman, 1995).  

Buna ek olarak meşruiyetin bazı özellikleri de sürdürülmesinde zorluklara yol 

açmaktadır. Farklı özelliklere sahip heterojen paydaşlar farklı meşruiyet algısına ve 

inançlara sahiptir. Bu kişilerin buluştuğu ortak payda niteliğindeki mevcut meşruiyet 

zemini fazlasıyla kaygan niteliklere sahiptir. Bunun yanında, meşruiyetten kaynaklanan 

istikrar örgütsel katılaşmaya, yani paydaşların her türlü değişmeye güvensizlikle baktığı 

durağan bir sisteme yol açmaktadır. Son olarak meşruiyetin yarattığı kurumsallaşma 

beraberinde karşıtlarını da yaratmaktadır. Mevcut meşruiyet sisteminin kaynağı 

niteliğindeki proaktif liderin uyguladığı politikalara kişisel çıkar veya ideolojik 

gerekçelerle karşı koyanların gayrimeşrulaştırıcı çabaları denge durumunu her an 

bozabilmektedir (Suchman, 1995; Ashforth ve Gibbs, 1990; Scheid-Cook, 1992; 

Powell, 1991, 183-203).   

Meşruiyeti sürdürme ile ilgili stratejileri, gelecekteki değişmeleri kavramak ve 

geçmiş başarıları korumak adlı iki grupta incelemek mümkündür: Meşruiyeti sürdürme 
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stratejileri kazandırma stratejileri kadar aktif olmasalar da, koruyucu stratejiler tamamen 

algıya dayalı stratejilere göre daha fazla inisiyatif gerektirmektedir. Bu stratejilerin ilk 

grubunda yer alan gelecekteki değişmeleri kavrama stratejileri, paydaş tepkilerini fark 

etmek ve gelecekteki zorlukları öngörmeyi kapsamaktadır. İkinci grupta yer alan geçmiş 

başarıları koruma stratejileri örgütlerin dönemsel olarak kazandıkları meşruiyetleri uzun 

süreli biçimlere dönüştürme çabalarını kapsamaktadır (Scott, 2003, 352; Ashforth ve 

Gibbs, 1990; Suchman, 1995). 

1.1.3.2.1. Değişmeyi kavrama. Örgütlerin paydaş tepkilerini fark ederek olası 

sorunları öngörme yeteneklerinin geliştirilmesine dayalı proaktif stratejilerdir. Örgütsel 

entropiye ilişkin alanyazın karar vericilerin çoğunlukla kendilerini sorun bulunmadığına 

veya sorun olsa da ciddi olmadığına inandırma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu 

nedenle yöneticilerin kendi meşrulaştırıcı mitlerinin cazibesine karşı dikkatli olması ve 

bu mitlerin sorgulanmasına yol açabilecek herhangi bir sorunu dikkate alması 

gerekmektedir. Algıya dayalı değişmeyi kavrama stratejilerine örnek olarak örgütün 

kültürel çevresinin izlenmesi ve çevre öğelerinin karar alma süreçlerine dâhil edilmesi 

gösterilebilir (Suchman, 1995). Yöneticiler örgüt içi sosyal ağları örgüt dışı bilgi 

kaynaklarına bağlayabilecek köprü niteliğindeki işgörenler istihdam ederek paydaşların 

değerleri, inançları ve tepkileri hakkında bilgi edinme yolunu seçebilirler (Tushman, 

1977).  

1.1.3.2.2. Geçmiş başarıları koruma. Öngörülemeyen sorunlara karşı 

korunmanın yanında, örgütler hâlihazırda kazanmış oldukları meşruiyeti destekleme 

yolunu da seçebilirler. Özellikle örgütler meşruiyetlerini dönemsel biçimlerden sürekli 

biçimlere dönüştürerek güvenliklerini arttırabilirler. Koruma stratejilerine örnek olarak 

hataları önlemek için örgütsel süreçlerin denetlenmesi, daha açık meşrulaştırma 

stratejilerini azaltarak daha üstü kapalı ve incelikli tekniklere ağırlık vermek ve 

destekleyici inanç, tutum ve açıklamalardan oluşan koruyucu repertuar oluşturmak 

sayılabilir (Suchman, 1995).  

Bunun yanında, her ne kadar genellikle onarma stratejileri arasında sayılsa da 

yöneticilerin özür dilemeleri ve sorunların yinelenmeyeceğine ilişkin vaatte bulunmaları 

örgüt paydaşlarını tatmin edebilmekte ve hatalı yönetimden kaynaklanan güven kaybını 

ortadan kaldırarak meşruiyeti sürdürme stratejisi olarak işlev gösterebilmektedir 

(Tschirhart, 1996; Coleman, 1990, akt.: Massey, 1997). Özellikle örgütsel 

uygulamaların çoğunlukla daha üst kurumsal yapılar tarafından belirlendiği kamu 
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kurumlarında özür dilemek sorunlarla ilgili dönütler yardımıyla uygulamaların 

geliştirilerek sürdürüldüğü mesajını vermektedir (Sillince ve Brown, 2009; Aydın ve 

Karaman-Kepenekçi, 2008). 

Aynı sektörlerde faaliyet gösteren örgütler benzer evrimsel kalıplara sahip 

olmalarından dolayı benzer meşruiyet gereksinimlerine sahiptir. Şebeke örgütlerle ilgili 

araştırmasında Human ve Provan (2000); örgütlerin hem iç hem de dış paydaşların 

desteklerini kazanmalarının etkili bir strateji olduğu bulgusuna ulaşmaktadır. Meşruiyet 

krizi beklentilerinin yoğun olduğu sektörlerde, örgütsel etkinliklerin toplumsal normlara 

uygunluğu konusundaki algının ve gelecekteki olası takas ilişkilerinin korunması 

stratejilerinin sıklıkla kullanılabildiği görülmektedir (Patel ve Xavier, 2005). 

O’Donovan (2002) meşruiyeti sürdürme stratejilerinin, örgütlerin faaliyet gösterdikleri 

sektörlerin yanında etkinlik türlerine göre de farklılaşabileceğini belirtmektedir. 

Örneğin sürdürme ihtiyacının yüksek olduğu durumlarda büyük ölçüde çevresel 

normlara uyma stratejisi uygulanırken, düşük olduğu durumlarda daha aktif, değerlerin 

değiştirilmesine yönelik stratejiler uygulanabilmektedir.  

1.1.3.3. Meşruiyeti Onarma. 

Birçok yönden meşruiyeti onarma görevi meşruiyet kazandırma görevi ile 

benzerlikler taşımaktadır. Bununla birlikte, meşruiyet yaratmadan farklı olarak 

meşruiyeti onarma anlama ilişkin öngörülemeyen krizlere verilen tepkisel bir yanıtı 

temsil etmektedir. Bu tür krizler genellikle kendi meşrulaştırıcı mitlerinin tuzağına 

düşen ve tökezleyinceye dek kültürel destekteki düşüşü fark edemeyen yöneticilerin 

başına gelmektedir. Bu tepkisel (reaktif) yöneticiler sorunlarıyla ilgilenmeye 

başladıklarında alışılagelmiş mevcut meşrulaştırma stratejileri ve savları geçerliliğini 

yitirmiş olabilmektedir. Geçmişin başarısı bir anda gelecek için ayak bağına 

dönüşebilmektedir. Önceki meşruiyet savları yönetimin hızlı tepkide bulunma 

yeteneğini kısıtlamaktadır. Önceki savlardan kopamayan yönetici ince eleyip sık 

dokumayı tercih etmekte, mevcut örgütsel etkinlikleri değiştirme yönünde bir çabaya 

girişmemekte ve rolünün rutin gerekliliklerini yerine getirmekle yetinmektedir 

(Suchman, 1995; Ashforth ve Gibbs, 1990).  

Yönetimin manevra yeteneğini zayıflatmanın yanı sıra, ortaya çıkan meşruiyet 

krizi yöneticileri örgüt dışı güvenilir müttefiklerinden de koparabilir. Meşruiyet krizleri 

aslında, normların ihlal edilmesiyle oluşan suçluluk durumu ve hissinden sürekli olarak 
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kaçınan sosyal ağlara benzer şekilde, kendi kendini pekiştiren geribildirim döngülerine 

dönüşme eğilimi gösterirler. Daha somut bir şekilde açıklamak gerekirse, desteğin bu 

şekilde “geri çekilmesi” önemli kaynakların akşını sekteye uğratarak örgütsel 

performansta gözlenen düşüş eğilimini şiddetlendirmektedir (Sutton ve Callahan, 1987). 

Bununla birlikte tamamen meta (eşya) takası süreci yerine sorun, meşruiyet kaynağını 

oluşturan sosyal ağda yaşanıyorsa “geri çekilme dizisi” daha da tehditkâr hale gelebilir. 

Zira meşrulaştırma ağırlıklı olarak karşılıklı bir süreçtir. Olumsuz eğilimlerin bulaşma 

riski uzun dönemli müttefiklerin dahi ayrılmalarına ve hatta karşılıklı saldırı ve dışlama 

davranışlarına neden olabilir (Suchman, 1995).  

Meşruiyet kazandırma stratejilerinin büyük çoğunluğu aynı zamanda bir krizin 

ardından meşruiyetin yeniden tesis edilmesi amacıyla da kullanılabilmektedir. 

Gayrimeşrulaşmış örgüt, daha genel meşrulaştırma stratejilerini uygulamadan evvel 

öncelik arz eden bozulmalarla ilgilenmelidir. Örgüt yöneticileri, örgütsel meşruiyete 

zarar veren geçmişteki belirli eylemlere ilişkin paydaş değerlendirmeleriyle örgütün 

geneline ilişkin paydaş değerlendirmeleri arasında sınır çizmelidir. Meşruiyet 

kazandırma stratejilerinin yanında, bu konudaki sınırlı alanyazında yöneticilere tavsiye 

edilen stratejiler şunlardır: (1) normalleştirici nedenler-anlamlar ortaya koymak, (2) 

yeniden yapılandırma ve (3) paniğe kapılmama (Marcus ve Goodman, 1991; Scott ve 

Lyman, 1968; Ashforth ve Gibbs, 1990; Suchman, 1995).  

1.1.3.3.1. Normalleştirici nedenler-anlamlar ortaya koyma. Meşruiyet krizleri 

performans sorunlarıyla birlikte görülse de aslında örgüte ilişkin anlam yapılarındaki 

sorunlardan kaynaklanmaktadır. Paydaşlar olası sonuçların zarar, etkili görünen 

işlemlerin hileli veya samimi görünen yapıların aldatıcı olduklarından şüphelenmeye 

başlamışlardır. Sonuç olarak onarma süreci öncelikle tehdidi oluşturan unsurların veya 

sorgulamaların örgüte ilişkin genel değerlendirmelerden ayrılmasını içeren 

normalleştirici açıklamalar geliştirmekle başlamalıdır. Örneğin yöneticiler yaşanan 

sorunları inkâr edebilirler veya özür dileyebilirler. Ancak özür dilemek yöneticilik 

niteliklerinin sorgulanmasına yol açabileceğinden yöneticiler bu stratejiden genellikle 

kaçınırlar. Bunun yerine genellikle yaşanan sorunları gerekçelendirme yolunu 

seçmektedirler. Başka bir ifadeyle araçları ve sonuçları yeniden tanımlayarak yaşanan 

sorunların örgüte egemen ahlaki ve bilişsel inançlarla uyumlu gösterme yolunu 

seçebilirler. Son olarak yöneticiler ahlaki sorumluluklarından kurtulamadıklarında en 

azından bilişsel meşruiyeti korumak isteyebilirler. Bu amaçla yaşanan sorunları farklı 
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dünya görüşlerini veya anlam perspektiflerini kullanarak açıklamak isteyebilirler 

(Ashforth ve Gibbs, 1990; Suchman, 1995). 

1.1.3.3.2. Yeniden yapılandırma. Normalleştirici nedenler-anlamlar herhangi bir 

sonuca götürmediğinde örgütler stratejik yeniden yapılanma yoluyla yeniden 

meşrulaşmayı sağlayabilmektedir. Ancak gelişigüzel yapısal değişiklikler örgütün 

istikrarsız ve güvenilmez görünmesine yol açabilir. Bu nedenle normalleştirici 

açıklamalarla desteklenmiş dar kapsamlı değişiklikler hasarı sınırlamada etkili olabilir. 

Örneğin sorunların üstünü örtme yerine örgüt bir birimin işlevlerinin kusurlu olduğunu 

itiraf ederek açık ve kararlı bir şekilde bu kusurları düzeltme yolunu seçebilir. Bu 

amaçla resmi denetim kurumlarından denetim talep edebilir, bir ombudsmana 

başvurabilir veya şikâyet işlemlerini başlatabilir. Yeniden yapılanmanın ikinci ana 

stratejisi ise örgütü kötü etkiden uzaklaştırmaktır. Bu da yönetim kademesinde 

yapılacak bir değişim ile mümkün olmaktadır (Suchman, 1995).  

1.1.3.3.3. Paniğe kapılmama. Ani krizler karar verme sürecini bozan ve 

başarısızlığa yol açan katı ve aceleci tepkilere yol açabilir. Meşruiyet onarma bir çok 

açıdan meşruiyet kazandırmaya benzemektedir. Her ikisi de yoğun etkinlikleri ve 

kararlılığı gerektirmektedir, ancak onarma süreci çevresel tepkilere ince ve duyarlı 

tepkileri vermeyi gerektirmesi açısından meşruiyet sürdürmeye benzemektedir 

(Ashforth ve Gibbs, 1990; Suchman, 1995).  

Meşruiyet krizlerinin yönetimin manevra yeteneğinin kısıtlanmasına yol 

açmasından dolayı meşruiyeti kazandırma ve sürdürme stratejilerinden farklı olarak 

onarma stratejilerinin daha az durumsal nitelik taşıdığı ifade edilebilir. Paydaş veya 

izleyici algılarını değiştirmeye yönelik teşebbüsler ile mevcut normlara uyma 

istekliliğinde görülen artış meşruiyet krizleri sırasında yöneticilerin benimsedikleri 

stratejilerin ağırlıkla izlenim yönetimi kapsamına girdiği yönünde fikir vermektedir 

(O’Donovan, 2002). Palel ve Xavier’in (2005) asbest kullanımından kaynaklanan 

örgütsel meşruiyet sorunlarının incelendiği araştırmalarında ulaşılan, meşruiyet krizi 

sırasında inkar, izleme mekanizmasının kurulması, özür dilenmesi veya düzeltici 

eylemlerin uygulanması, sorun oluşturan aktör veya paydaşlarla ilginin kesilmesi ve 

açıklama sunma stratejilerinin kullanıldığı yönündeki bulguların O’Donovan’ın (2002) 

bulgularını desteklediği ifade edilebilir.  
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Eğitim dışı ticari örgütlerden farklı olarak okulların daha büyük kurumsallaşmış 

sistemlerin içine gömülü olmalarından dolayı meşrulaştırma sürecinin siyasal 

süreçlerden soyutlanamadığı ileri sürülebilir. Zira yasama süreçleri vasıtasıyla siyasi 

yöneticiler yeni kurumlar oluşturabilmekte, yasal yetkilerini tanımlayabilmekte, 

hedefleri ve karar alma süreçlerini belirleyebilmekte, işgören atamalarını kontrol 

edebilmekte ve kurumun bütçesi üzerinde kontrol sağlayabilmektedir. Bu türden bir 

siyasi süreç kurum yöneticileri için atanmaları öncesinde meşru otoriteye sahip olma 

olanağı tanımaktadır (Majone, 1999). Başka bir ifadeyle örgütün meşrulaştırıcı 

açıklaması yine kendisi, yani devlet olabilir (Meyer ve Scott, 1983, 201-202, akt.: 

Deephouse ve Suchman, 2008, 54-55).  

Bu nedenle eğitim yönetiminde bir nebze işlevselci paradigmanın da etkisiyle, 

bizatihi okul yöneticilerinin katı yönetimsel kontrol aracı olarak görülmelerine ve 

bilişsel meşrulaştırmanın dayandığı anlamlandırma süreçlerinin göz ardı edilmelerine 

yol açabilmektedir (Anderson, 1990). Alanyazındaki araştırmalar, yöneticilerin okul 

genelini ilgilendiren hususlarla ve bütçe, personel, müfredat v.b. alanları kendi yetki 

sınırları içinde görme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Zira bu alanlarla ilgili 

hâlihazırda daha üst kurumsal süreçlerle meşrulaştırılmış otorite okul müdürlerine 

verilmiştir. Ancak öğretmenlerin her zaman etki sahibi olmayı istedikleri ve ağır 

meşruiyet sorgulamalarına giriştikleri bu alanlardaki sorunlu uygulamaları zorla kabul 

ettirmek amacıyla hâlihazırda meşrulaştırılmış otoritenin kullanımı yönetici ve 

öğretmenler arasında gerilimlere yol açabilmektedir (Çalışır, 2008; Malen, 1994, 154).  

 

1.1.4. Eğitim Örgütlerinde Meşruiyet 

Okullar bireysel ihtiyaçlardan ziyade toplumsal ihtiyaçları karşılamak için 

oluşturulan ve merkezi siyasal otoritenin denetimi altındaki örgütlerdir. Okullar 

kendileri dışındaki örgütlerin ihtiyaçlarını karşıladıkları ölçüde meşruiyet 

kazanabilmekte ve etkinliklerini sürdürmek için gerekli kaynaklara ulaşabilmektedir 

(Meyer ve Rowan, 2008, 217). Bunun yanında eğitimin kamusal nitelikleri ve devlet 

bütçeleri içinde önemli bir ağırlığa sahip olması, eğitim örgütlerini devlet politikalarının 

uygulama sahasına dönüştürmektedir (Rowan, 2006, 17).   

Eğitim örgütleri üzerindeki toplum ve devlet kontrolünün artması, bireylerin 

tahsis edilecekleri toplumsal rolün veya kimlik sınıfının eğitim süreçleri yoluyla 
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meşrulaştırılması işlevini öne çıkarmıştır. Kullanışlı rol veya kimlik havuzu içinden 

yapılacak bir seçim yerel çevredeki düzensizliklerden uzak, standartlaşmış ve güvenilir 

toplumsal tipikleştirmeleri gerekli kılmıştır (Meyer, 1977; Bowles ve Gintis, 2002). 

Bireylerin tahsis edilecekleri toplumsal kategorilere ilişkin bu gereklilik, zamanla 

eğitim örgütlerinin üretim süreçlerinin standartlaştırılmasını ve yönetilmesini amaçlayan 

büyük ölçekli eğitim bürokrasilerinin doğmasına yol açmıştır. Eğitim yalnızca 

öğretmen-öğrenci ilişkisi olarak görülseydi bu türden bir kolektif kontrole gereksinim 

duyulmayabilirdi. Ancak eğitim örgütleri modern toplumların akreditasyon kurumları 

olarak ortaya çıkmışlardır ve modern birey-toplum ilişkisi mevcut toplumsal 

kategorilerin meşrulaştırılması için eğitim sürecinin standartlaşmasını ve kontrol 

edilmesini gerektirmektedir (Meyer 1977; Meyer ve Rowan, 2006, 5).  

Eğitim toplumsal aktörler tarafından okullaşma perspektifinden 

değerlendirilmektedir. Başka bir ifadeyle eğitim; sertifikalı (veya uygun diplomaya 

sahip) bir öğretmenin akredite bir okula kayıt yaptırmış bir öğrenciye standartlaşmış 

program konularını öğretmesidir. Bu nedenle okullaşmanın doğasını, toplum tarafından 

meşru kabul edilen bir dizi standartlaşmış kategorilere gönderme yapmadan tanımlamak 

mümkün değildir. Üstelik bu standartlaşmayı sağlamak amacıyla oluşturulan büyük 

ölçekli bürokrasiler dahi okullaşma perspektifinden kaynaklanan normatif beklentilerle 

kısıtlanmışlardır. Başka bir ifadeyle eğitim, kamu bürokrasilerinin de üzerinde yer alan 

ve eğitim örgütlerindeki rolleri, konuları ve içerikleri tanımlayan ve meşrulaştıran 

paylaşılmış toplumsal anlayış tarafından yönlendirilmektedir (Meyer ve Rowan, 2008, 

219; Meyer ve Rowan, 1991, 55).  

Yukarıdaki tartışmaların ışığında eğitim örgütlerinin toplum için okullaşma 

üretmeleri için kuruldukları ifade edilebilir. Zira bu örgütler standart tipte öğretmenler 

ve içerikler kullanarak standart öğrenci kategorilerinden standart tipte mezunlar 

yaratmaktadırlar. Amaçları ve yapıları toplumsal kuralların, normların ve ideolojilerin 

sınırları içinde tanımlandığı ve kurumsallaştığı için, bu örgütlerin meşruiyetleri ve 

gerekli kaynaklara erişim yetenekleri, yapıları ile toplumun eğitimsel kategorilere ilişkin 

paylaşılmış anlayışı arasındaki uyuma bağlıdır (Meyer ve Rowan, 1977; Parsons, 

1956a). Bu uyum sağlanamadığı takdirde (Örneğin örgütün akredite statüsüne ilişkin 

şüpheler oluştuğunda veya uygun sertifikaya sahip öğretmen çalıştırılmadığında veya 

öğrencilere alanlarıyla ilgili standart dersler verilmediğinde) mezunlar ne kadar nitelikli 
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olursa olsun çatışma ve gayrimeşruluk ithamları kaçınılmazdır (Meyer ve Rowan, 2008, 

219). 

Sonuç olarak modern toplumlarda eğitim örgütleri daha üst toplumsal süreçlerle 

tanımlanmış özelliklerin sıkı bir şekilde kontrol edilmelerine hizmet etmektedirler. 

Okullar, örgüt dışı aktörler tarafından tanımlanan ve nitelikleri belirlenen öğretim 

programlarını, öğretmenleri ve öğrencileri formel yapılarına dahil ederek gayrimeşruluk 

ithamlarından ve itibar kayıplarından korunmaktadırlar. Aynı zamanda önemli 

kazanımlar da elde etmektedirler. Toplumsal uzlaşmayla belirlenmiş kategorileri 

kullanan okullarda paydaşların adanmışlık düzeyleri yükselir. Öğrencileri ve öğretim 

programlarını etiketleyerek kurumsal olarak desteklenen eşbiçimlilik baskılarına uyum 

sağlarlar ve böylece mali kaynak elde edebilirler (Meyer ve Rowan, 2008, 220). Kısaca, 

dışsal anlayışlara uyum sağlamanın ödülü toplumsal kaynakları örgütsel amaçlara 

yönlendirebilmektir (DiMaggio ve Powell, 1983). 

Öte yandan bütün bu tartışmalar eğitim örgütlerinin neden törensel kategorilere 

uyum sağladıklarını açıklarken, öğretim konusundaki enformel eğilimlerini 

açıklayamamaktadır. Bu noktada modern eğitim bürokrasilerinde öğretimsel 

etkinliklerin denetiminin iki şekilde yürütüldüğü ileri sürülebilir: Birincisi sınavlar 

yoluyla eğitimsel durumun sertifikalanması (Davies, Quirke ve Aurini, 2006, 110), 

ikincisi de kurallara uyumu sağlamak için öğretimsel etkinliklerin denetlenmesidir 

(Meyer ve Rowan, 1991, 59; Aydın, 2008, 4). Bununla birlikte bireysel sınav sonuçları 

çoğunlukla okulların değil öğretmenlerin başarı ölçütü olarak görülmekte, program 

kazanımları ise nadiren standartlaşma aracı olarak kullanılmaktadır. Zira eğitim 

örgütlerinin yerel çevreyle son derece bütünleşmiş olmaları, onları meşruiyetlerini 

korumak için yerel çevrenin beklentilerine ve baskılarına açık hale getirmektedir. 

Bunun yanında, yerel etkiye açıklık eğitim örgütlerinin yöneticilerinin profesyonellik 

düzeylerini azaltarak öğretimsel etkinlikler üzerindeki örgütsel kontrolü 

zayıflatmaktadır (Meyer ve Rowan, 2008, 220-221).  

Yöneticilerin perspektifinden okullarının güvenilirliklerini ve törensel 

kategorilerin geçerliliklerini sürdürmek okullarının başarısı için büyük önem 

taşımaktadır. Çünkü devlet bürokrasisinin, toplumun, öğrencilerin, velilerin ve 

öğretmenlerin güvenleri kazanıldığı takdirde toplumsal bir gerçeklik olarak okulun 

meşruiyeti sürdürülebilmektedir. Bu gruplar okulun toplumsal kategorilerinin sahte 

olduğu kanısına varırsa, güvenilirlik ve geçerliliğe ilişkin genelleşmiş algılar ortadan 
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kalkmaktadır. Bu nedenle eğitim örgütleri meşruiyetlerini sürdürmek için formel 

yapılarını günlük etkinliklerinden ve çıktılarından ayrıştırma (decoupling) yolunu 

seçmektedir  (Meyer ve Rowan, 1991, 57; Weick, 1976).   

Eğitim örgütlerinde bir çok ayrıştırma yöntemi kullanılmaktadır. Yöneticilerin 

veya denetçilerin neden çok yakından sıkı bir denetimden kaçındıkları sorusunun cevabı 

bu hususta önemli bir ipucu sağlamaktadır. Yöneticilerin sıkı denetim uygulamalarından 

kaçınmaları iç paydaşların güvenlerini ve adanmışlıklarını yükseltebilmektedir. 

Öğretmen profesyonelliği ve özerklik mitleri de bu amaca hizmet etmektedir 

(Boxenbaum ve Jonsson, 2008, 80-81; Meyer ve Rowan, 1991, 57-58). Aynı zamanda, 

öğretmenlerin öğretimsel yetkinliğe sahip olduklarını varsayarak denetimden kaçınmak 

öğretimsel etkinliklerin toplumsal kategorilere uyumunun sağlanması sorumluluğunu 

öğretmenlere yüklemektedir  (Abowitz, 2013, 36-37).  

Yakın denetim ve değerlendirmeden kaçınmanın ikinci nedeni eğitime atfedilen 

değerin öğretimsel etkinliklerin verimliliğini garanti edememesinden 

kaynaklanmaktadır. Eğitime okullaşma törenlerinin uygulanması olarak yaklaşıldığı 

takdirde, okullaşmanın niteliği düşük öğrenci-öğretmen oranı, ayrıntılı ve pahalı dersler 

gibi yol açtığı maliyetlerle gözlemlenebilmektedir. Devlete, akreditasyon kurumlarına, 

topluma ve okul paydaşlarına göre bu tür maliyetler bir okulun niteliğinin ve anlamının 

göstergeleridir (Sanders, 1990, 215). Öte yandan okullara yalnızca işgücü piyasası için 

öğretimsel çıktılar üretme araçları olarak yaklaşmak, okulun bir çok özelliğinin iktisadi 

açıdan verimsiz olarak görülmesine ve meşruiyet tartışmalarının ortaya çıkmasına yol 

açmaktadır (Meyer ve Rowan, 2008, 222).  

Yakın denetim ve değerlendirmeden kaçınmanın üçüncü nedeni, ayrıştırmanın 

törensel kategorileri, örgütsel etkinliklerin teknik çekirdeğinden kaynaklanan 

belirsizliklerden korumasıdır. Eğitim örgütlerinde merkezde kurumsallaşan kural ve 

programların yerel düzeyde teknik belirsizliklere yol açması son derece olağandır. 

Örneğin devlet tarafından zorunlu koşulan öğretim programları öğrenciler için çok ağır 

olabilmektedir. Bu tür durumlarda merkezi kural ve programların, yerel düzeyde okul 

şartlarına uyarlanmaları gerekebilmektedir. Bu tür kural ve programlar yardımıyla 

öğrencilerin ne öğrendiklerini veya öğretmenlerin ne öğrettiklerini ölçmek, 

belirsizliklere yol açmanın yanında okulların statüsü ve uygun eğitimin ne olduğuna 

ilişkin kategorik kuralların etkililiğine ilişkin şüphelere yol açmaktadır (Meyer ve 

Rowan, 1991, 55-56; Spillane ve Burch, 2006, 88-94).  
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Dördüncü neden ise ayrıştırmanın okullara tutarsız ve çelişkili kurumsallaşmış 

kural ve programlara uyum sağlama yeteneği sağlamasıdır. Okullar çoğulcu çevrelere 

uyum sağlayan çoğulcu örgütlerdir. Bu çoğulculuğun yarattığı belirsizliğin, çatışmanın 

ve tutarsızlığın üstesinden gelmenin bir yolu da birimler arasındaki bağları 

gevşetmektir. Modern örgütler uzmanlaşmış birimlere ayrılmıştır. Bu ayrışma alt 

birimler arasında karşılıklı bağımlılık ve eşgüdümlemeden ziyade yalıtılmışlık ve 

özerkliği sağladığında mesleki kategoriler arasındaki yetki karmaşasının veya tutarsız 

programlar arasındaki uyuşmazlıkların önüne geçilmiş olur (Meyer ve Rowan, 1991, 

60; Spillane ve Burch, 2006, 87). Örneğin okullarda olağan sınıf içi etkinlikler 

haricindeki işleri yerine getirmek için birbirlerinden bağımsız bir şekilde çalışan 

yönetici, danışman, terapist, v.b. bir çok uzman istihdam edilmektedir (Meyer ve 

Rowan, 2006, 222; 1991, 55-56).  

Sonuç olarak formel yapılarını gündelik etkinliklerinden ayrıştırarak örgütler 

törensel kategorilerin etkililiğine ilişkin belirsizlikleri, başka bir ifadeyle meşruiyet 

kaygılarını azaltmış olurlar. Öğretmen veya öğrenci davranışları denetlenmediğinde 

veya sınıf içinde soyutlandığında devlet, toplum ve üst yöneticiler gibi paydaşlar 

etkililik sorunları, çelişkiler ve tutarsızlıklarla ilgili çok az bilgilendirilirler. Bu şekilde 

öğretmen ve öğrenciler, hangi davranışın törensel kategorilere uygun olduğunu 

belirleyen toplum, eğitim bürokrasisi, v.b. daha büyük toplumsal güçler tarafından çok 

fazla rahatsız edilmeden eşsiz ve özel iletişimlerini sürdürebilirler (Meyer ve Rowan, 

2006, 222-223).  

Meşruiyete ilişkin alanyazın incelendiğinde eğitim örgütleriyle ilgili çalışmaların 

örgüt sosyolojisi alanında yoğunlaştığı ve bu alan dışındaki ampirik çalışmaların büyük 

çoğunlukla eğitim dışı örgütlere odaklandığı görülmektedir. Buna ek olarak örgütsel 

demokrasi, etkililik, güven, bağlılık gibi araştırma konuları için dayanak teşkil edebilen 

örgütsel meşruiyet algısının okul yöneticileri tarafından nasıl yönetildiğine ilişkin 

alanyazında yeterli çalışmaya rastlanamamıştır. Bunun yanında okulların formel 

yapılarına paralel ancak ondan çok daha etkili olabilen enformel yapıların formel rol ve 

kuralları ne derece farklılaştırdığı, başka bir ifadeyle yöneticilerin öğretmenleri 

enformel bir şekilde eşgüdümlemek ve böylelikle öğretmenler nazarındaki 

meşruluklarını korumak amacıyla neler yaptıklarına ilişkin kapsamlı bir araştırmaya 

rastlanamamıştır. Problem bölümünde sunulan araştırma ve tartışmaların ışığında bu 

araştırmanın problemini, İstanbul İlindeki kamu ve özel ortaöğretim kurumlarında görev 
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yapan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel meşruiyet algıları ve okul yöneticilerinin 

uyguladıkları meşruiyet yönetimi stratejilerinin neler olduğu oluşturmaktadır.  

1.2. Amaç 

Araştırmanın genel amacı, İstanbul İli kamu ve özel ortaöğretim okulları 

yönetici ve öğretmelerinin okullarına ilişkin örgütsel meşruiyet algılarının ve okul 

yöneticilerinin uyguladıkları meşruiyet yönetimi stratejilerinin saptanmasıdır. Bu 

amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Kamu ve özel okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin örgütsel meşruiyetin

pragmatik meşruiyet türüne ilişkin algıları nasıldır? 

2. Kamu ve özel okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin örgütsel meşruiyetin

pragmatik meşruiyet türüne ilişkin algıları; 

a) görev durumuna,

b) kamu ve özel okul durumuna,

c) cinsiyete,

d) eğitim durumuna,

e) mesleki kıdeme,

f) yöneticilik kıdemine,

g) okul büyüklüğüne göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır?

3. Kamu ve özel okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin örgütsel meşruiyetin

ahlaki meşruiyet türüne ilişkin algıları nasıldır? 

4. Kamu ve özel okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin örgütsel meşruiyetin

ahlaki meşruiyet türüne ilişkin algıları; 

a) görev durumuna,

b) kamu ve özel okul durumuna,

c) cinsiyete,

d) eğitim durumuna,

e) mesleki kıdeme,
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f) yöneticilik kıdemine,

g) okul büyüklüğüne göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır?

5. Kamu ve özel okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin örgütsel meşruiyetin

bilişsel meşruiyet türüne ilişkin algıları nasıldır? 

6. Kamu ve özel okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin örgütsel meşruiyetin

bilişsel meşruiyet türüne ilişkin algıları; 

a) görev durumuna,

b) kamu ve özel okul durumuna,

c) cinsiyete,

d) eğitim durumuna,

e) mesleki kıdeme,

f) yöneticilik kıdemine,

g) okul büyüklüğüne göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır?

7. Kamu ve özel okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin, yöneticilerin meşruiyet

yönetiminde uyguladıkları 

a) meşruiyet kazandırma,

b) meşruiyeti sürdürme ve,

c) meşruiyeti onarma stratejileri ile ilgili görüşleri nasıldır?

8. Kamu ve özel okul yöneticilerinin meşruiyet yönetiminde uyguladıkları

meşruiyet kazandırma, meşruiyeti sürdürme ve meşruiyeti onarma stratejileri ile ilgili 

yönetici ve öğretmen görüşleri; 

a) görev durumuna,

b) kamu ve özel okul durumuna,

c) cinsiyete,

d) eğitim durumuna,

e) mesleki kıdeme,

f) yöneticilik kıdemine,
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g) okul büyüklüğüne göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır?

9. Yönetici ve öğretmenlerin; okul yöneticilerinin meşruiyet yönetiminde

uyguladıkları meşruiyet kazandırma, meşruiyeti sürdürme ve meşruiyeti onarma 

stratejilerine ilişkin görüşleri, pragmatik meşruiyet, ahlaki meşruiyet ve bilişsel 

meşruiyet algısının anlamlı yordayıcıları mıdır? 

1.3. Önem 

Okullarda örgüt-birey etkileşimlerinin konu edildiği araştırmalarda 

davranışçılığın etkisiyle genellikle rasyonel seçim ve bireysel çıkarlar gibi temel 

etkenlerin yönlendirdiği bireysel davranışlarla bu davranışların toplamından oluştuğu 

varsayılan kolektif eylemler tarafından yönlendirilen toplumsal kurumlar merkezde yer 

almıştır. Bununla birlikte örgütlerin salt bireysel davranışların toplamından ibaret 

olduğu yanılgısı bu davranışlar üzerinde etkili olan karmaşık toplumsal kurumlar ve 

eğilimlerin göz ardı edilmelerine yol açmıştır (Habermas, 1980, 98-99; Igwe, 2004, 

151-152; March ve Olsen, 1984).  

Okullardaki yöneten-yönetilen ilişkisinin dar kapsamlı pragmatik yönelimli 

davranışlarla sınırlandırılması ve bu davranışları şekillendiren kurumsallaşmanın 

gerektirdiği eşbiçimlilik baskılarına gönderme yapmadan betimlemelere girişilmesi 

kuram ve gerçek dünya arasında tutarsızlıklara yol açabilmektedir. Bu bakımdan 

yönetici ve öğretmen davranışlarının yapılaşmasını sağlayan temel etken olan 

meşrulaşma süreçlerinin ve bu süreçlere yön veren pragmatik, ahlaki ve bilişsel 

dinamiklerin çözümlenmesi, davranışçılık perspektifinin göz ardı ettiği daha üst 

eşbiçimlilik baskılarının bireysel algı ve yöneticilerin stratejik araçlar kümeleri 

üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılmasında önem arz etmektedir.  

Bu yolla elde edilecek daha gerçekçi betimlemeler yöneten-yönetilen ilişkisine 

yönetilen perspektifinden yaklaşarak onların meşruiyet algıları ile bu algıları 

şekillendirebilecek stratejik araçlar kümesinin içeriği hakkında ipuçları sunabilir. 

Mevcut meşruiyet algısının ortaya çıkarılması, yönetici ve yönetilenler arasında 

gerilimlere yol açan sorunların belirlenmesi ve yöneticilerin örgüt ve yönetilenler 

arasındaki uyum sorunlarında sergiledikleri tutumların ortaya çıkarılması gibi 

hususların okullardaki meşrulaştırma çabalarını başarısızlığa uğratan etkenlerin 

saptanmasını kolaylaştırabileceği düşünülmektedir. Elde edilen veriler büyük 
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beklentilerle girişilen değişmelerin neden yönetilenler tarafından benimsenmediği, 

stratejik avantajlarına ve işgörenlere sağladığı faydalara rağmen neden bazı yasal 

düzenleme ve uygulamaların yerleşmediği gibi soruların yanıtlanmasını sağlayabilir 

(Weick, 1976; Meyer ve Rowan, 1991, 43).  

Bunun yanında bu araştırmayla kamu ve özel okul yönetici ve öğretmenlerinin 

örgütsel meşruiyet algı düzeylerinin ve yöneticilerin kullandıkları stratejilere ilişkin 

görüşlerinin okul türü, görev, cinsiyet, öğrenim durumu, mesleki kıdem, yöneticilik 

kıdemi ve öğrenci sayısı değişkenleri bakımından saptanması olanağı doğacaktır. 

Böylelikle örgütsel meşruiyet algısının şekillenmesinde ve yöneticilerin kullandıkları 

stratejilerin sıklığının belirlenmesinde örgütsel ve bireysel değişkenlerin ne derecede 

etkili olabileceğini değerlendirmek mümkün olacaktır.   

Yöneticilerin yönetilenlerin meşruiyet algılarını yönetmek için kullandıkları 

stratejik araçların betimlenmesi ve kullanma sıklıklarının saptanması ve bu stratejik 

araçların pragmatik, ahlaki ve bilişsel meşruiyet algıları üzerindeki etki düzeylerinin 

belirlenmesi bu stratejilerin hangi durumlarda kullanılması gerektiği hususunu açıklığa 

kavuşturabilir. Bu yolla okul yöneticilerinin yalnızca üst kademelerle iletişimi sağlayan 

ara kademe yönetici rolünden çıkarak etkili stratejik kaynaklarla donanmış proaktif 

liderlere dönüşmesi sağlanabilir. Ayrıca bu özellik nedeniyle araştırma, yönetici ve 

öğretmenlerin örgütsel meşruiyet algıları ile yöneticilerin kullandıkları meşruiyet 

yönetimi stratejileri arasındaki ilişkileri çözümlemesi bakımından yönetim 

alanyazınındaki ender çalışmalardan biri (Elsbach, 1994; Elsbach ve Sutton, 1992; 

Ashforth ve Gibbs, 1990), eğitim yönetimi alanında ise ilk çalışma olacaktır.  

1.4. Sınırlılıklar 

Araştırma, İstanbul İlindeki kamu ve özel ortaöğretim kurumları yönetici ve 

öğretmenlerinin örgütsel meşruiyete ilişkin algı düzeylerinin saptanmasıyla sınırlıdır. 

Mesleki ve teknik ortaöğretim okulu yönetici ve öğretmenleri kapsam dışı tutulmuştur.  



100 

1.5. Tanımlar. 

Meşruiyet: Okullardaki yapının, otoritenin, kuralların, yönetim sisteminin ve 

süreçlerinin zora değil de hak ve hukuka dayanmak suretiyle öğretmenlerin gözünde 

saygıya ve itaate layık bulunmasıdır.  

Örgütsel Meşruiyet: Okulun eylemlerinin daha üstteki Türk toplumunun norm, değer, 

inanç ve tanım sistemi ile uygunluk taşıdığına dair genelleşmiş bir algıdır.  

Meşruiyet Yönetimi: Okulun genelinin veya belirli bir etkinliğinin güçlendirilmesini, 

yeni bir etkinliğin kalıcı hale getirilmesini veya mevcut bir etkinliğin ortadan 

kaldırılmasını hedefleyen ve meşrulaştırıcı stratejilerin yanında gayrimeşrulaştırıcı 

stratejileri de içeren örgütsel davranış türleridir.  

Okul Yöneticisi: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ve özel ortaöğretim okullarında 

görev yapan ve araştırma kapsamında ulaşılacak olan okul müdür ve müdür 

yardımcılarıdır. 

Öğretmen: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ve özel ortaöğretim okullarında görev 

yapan ve araştırma kapsamında ulaşılacak olan öğretmenlerdir.  
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BÖLÜM 2 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırma evreni ve örneklem, veri toplama 

araçlarının geliştirilmesi, verilerin toplanması, verilerin çözümlenmesi ve 

yorumlanmasına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, kamu ve özel ortaöğretim okullarındaki yönetici ve 

öğretmenlerin örgütsel meşruiyet algıları ile yöneticilerin kullandıkları örgütsel 

meşruiyet stratejilerini belirlemek ve bu stratejilerin örgütsel meşruiyet algısını ne 

düzeyde yordadığını belirlemek üzere nicel ve nitel araştırma yöntemlerine yer 

verilmiştir. Dolayısıyla bu araştırma tarama modeli ve nitel görüşme verilerini içeren 

“eşzamanlı karma araştırma” yönteminde desenlenmiş bir çalışmadır. Araştırmanın 

nicel boyutunda yönetici ve öğretmenlerin örgütsel meşruiyete ilişkin algılarını ve okul 

yöneticilerinin kullandıkları meşruiyet yönetimi strateji ve taktiklerini belirlemek üzere 

alanyazına dayalı olarak araştırmacı tarafından iki ölçek geliştirilmiştir. Araştırmanın 

nitel boyutunda ise yönetici ve öğretmenlerin örgütsel meşruiyete ilişkin algılarını ve 

okul yöneticilerinin meşruiyet yönetimi strateji ve taktiklerinin belirlenmesi ve 

yorumlanması amacıyla görüşme tekniği uygulanmıştır. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın hedef evrenini İstanbul ilindeki kamu ve özel orta öğretim 

kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticiler oluşturmaktadır. İstanbul İl Milli 

Eğitim Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2014-2015 eğitim öğretim yılında il 

genelinde 722 kamu ve 468 özel ortaöğretim kurumunda görev yapmakta olan 4.209 

yönetici ve 44.633 öğretmen araştırmanın hedef evrenini oluşturmaktadır. Ancak, 

evrendeki yönetici ve öğretmenlerin araştırmacının ulaşamayacağı büyüklükte olması 

nedeniyle evrenden örneklem alma yoluna gidilmiştir. Araştırmanın örnekleminde, 
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kamu ve özel ortaöğretim okullarını temsil eden örneklem büyüklüğünün 

hesaplanmasında Cochran’ın (1962, Akt: Balcı, 2013, 102) tabakalı örneklemede 

örneklem büyüklüğünü saptamada yaygın olarak kullanılan formülü kullanılmıştır. 

n= 
𝑡2(𝑃𝑄)/𝑑2

1+ [(
1

𝑁
)𝑡2(𝑃𝑄)/𝑑2]

 Formülde, 

n= Örneklem büyüklüğünü, 

N= Evren büyüklüğünü 

d= Tolerans düzeyini (.05 ya da .01) 

t= Güven düzeyinin tablo değerini (t= 1.96 veya 2.58) 

PQ= (.50)(.50)=.25 Maksimum örneklem büyüklüğü için örneklem yüzdesini 

göstermektedir. 

Formül kullanılarak yapılan hesaplamalarda hoşgörü düzeyi .05, güven düzeyi 

tablo değeri  1.96 kullanılmıştır. Formüle göre, 4.209 yöneticiyi temsil için en az 352; 

44.633 öğretmeni temsil için en az 381 öğretmenin seçilmesinin gerektiği 

hesaplanmıştır. Ancak ölçeklerin geri dönmemesi, boş dönmesi ya da 

değerlendirilemeyecek durumda olması göz önünde bulundurularak sayı yöneticiler için 

400; öğretmenler için 500 olarak öngörülmüştür.  

Araştırmada, evrende belirlenen alt grupların, evrende var oldukları oranda 

örneklemde temsil edilmesi, diğer bir deyişle evrendeki elemanların her temel 

karakteristiğinin örneklemde de aynı oranda olması gerektiği durumlarda kullanılan 

(Fraenkel ve Wallen, 1990, 71; Fink, 1995, 30), tabakalama değişkenlerine ilişkin 

ölçümlerin tarafsızlığını artıran (Fowler, 1993, 16), tabakalı örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Başka bir ifade ile tabakalı örnekleme tekniği ile ilçe sınırları dâhilinde 

görev yapan toplamdan seçilen yönetici ve öğretmen sayılarının belirlenen alt evrendeki 

oranları ile temsil edilmesi güvence altına alınmıştır. Örnekleme alınırken her alt tabaka 

ayrı ayrı basit tesadüfî örnekleme gibi örneklenmektedir (Balcı, 2013, 100). Alt 

tabakalar belirlenirken İstanbul Ticaret Odası ve Kalkınma Bakanlığı tarafından da 

kullanılan Şeker’in (2011) İstanbul’da Yaşam Kalitesi Araştırması temel alınmıştır. 

Şeker (2011) çalışmasında demografik yapı, sağlık, eğitim, ekonomik durum v.b. 
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değişkenlere ilişkin verileri kullanarak yaşam kalitesi düzeylerine göre İstanbul 

İlçelerini beş sınıfa ayırmıştır. Yaşam kalitesi düzeyine göre ilçe sınıflaması ve bu 

sınıflarda yer ilçelere göre ortaöğretim kurumu, yönetici ve öğretmen sayıları Çizelge 

2’de bulunmaktadır. 

Çizelge 2. 

İlçe Sınıfları ile Bu İlçelerde Yer Alan Okul, Yönetici ve Öğretmen Sayıları 

Yaşam 

Kalitesi 

Düzeyleri 

İlçeler Kamu 

Okulu 

Sayısı 

Özel 

Okul 

Sayısı 

Kamu 

Yönetici 

Sayısı 

Kamu 

Öğretmen 

Sayısı 

Özel 

Yönetici 

Sayısı 

Özel 

Öğretmen 

Sayısı 

Birinci 

Derece 

Kadıköy 

Beşiktaş 

Beyoğlu 

Şişli 

73 58 317 3.786 133 1.594 

İkinci 

Derece 

Fatih 

Bakırköy 

Sarıyer 

Ataşehir 

Adalar 

Üsküdar 

128 97 554 6.407 223 2.187 

Üçüncü 

derece 

Beykoz 

Bahçelievler 

Kağıthane 

Beylikdüzü 

Büyükçekmece 

Şile 

Çatalca 

Silivri 

Eyüp 

Ümraniye 

Kartal 

Tuzla 

Avcılar 

Pendik 

Küçükçekmece 

Maltepe 

Zeytinburnu 

345 208 1.497 16.812 478 3.890 

Dördüncü 

Derece 

Başakşehir 

Sultangazi 

Sancaktepe 

Güngören 

Çekmeköy 

Bayrampaşa 

Arnavutköy 

Esenyurt 

Bağcılar 

135 78 586 6.004 179 1.404 

Beşinci 

Derece 

Sultanbeyli 

Gaziosmanpaşa 

Esenler 

41 28 178 2.093 63 446 

Toplam 39 İlçe 722 468 3.133 35.102 1.076 9.531 

İlçelere gönderilecek ölçeklerin hangi okullarda hangi yönetici ve öğretmenlere 

uygulanacağına Çizelge 2’deki Şeker’in (2011) sınıflandırmasına dayalı tabakalı 
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örnekleme yöntemi ile karar verilmiştir. Örneklemi oluşturan yönetici ve öğretmenlerin 

yaşam kalitesi düzeylerine göre ilçelere dağılımı Çizelge 3’te sunulmuştur.  

Çizelge 3. 

Örnekleme Alınan Yönetici ve Öğretmenlerin İlçelere Göre Dağılımı 

Yaşam 

Kalitesi 

Düzeyleri 

İlçeler Kamu 

Okulu 

Sayısı 

Özel 

Okul 

Sayısı 

Kamu 

Yönetici 

Sayısı 

Kamu 

Öğretmen 

Sayısı 

Özel 

Yönetici 

Sayısı 

Özel 

Öğretmen 

Sayısı 

Birinci 

Derece 

Kadıköy 

Şişli 
15 7 27 32 11 13 

İkinci 

Derece 

Fatih 

Ataşehir 

Üsküdar 

25 12 47 55 18 19 

Üçüncü 

derece 

Bahçelievler 

Kağıthane 

Ümraniye 

Kartal 

Pendik 
Küçükçekmece 

60 25 126 144 39 33 

Dördüncü 

Derece 
Sultangazi 

Sancaktepe 

Bağcılar 

25 9 49 51 15 12 

Beşinci 

Derece 

Sultanbeyli 

Esenler 
7 3 15 18 5 4 

Toplam 16 İlçe 132 56 264 300 88 81 

Çizelge 3’te sunulan araştırma örnekleminde yer alan 264 kamu okulu 

yöneticisinden 44 fazlası olan 308 kamu okulu yöneticisine, 88 özel kamu okulu 

yöneticisinden 8 fazlası olan 96 özel okul yöneticisine tabakalardaki oranlara bağlı 

kalınarak ulaşılmıştır. Aynı şekilde araştırmanın örnekleminde yer alan 300 kamu okulu 

öğretmen sayısından 107 fazlası olan 407 kamu okulu öğretmenine, 81 özel okul 

öğretmeninden 19 fazlası olan 100 özel okul öğretmenine tabakalardaki oranlara bağlı 

kalınarak ulaşılmıştır.  

Kayıp ve uç değerler çıkarıldıktan sonra geriye kalan 280 kamu okulu ve 85 özel 

okul yöneticisi olmak üzere 365 okul yöneticisinden ve 332 kamu okulu ve 94 özel okul 

öğretmeni olmak üzere 426 öğretmenden elde edilen veriler çözümlenmiştir. Buna göre 

yalnızca özel okul yöneticisi için belirlenen örneklem sayısının % 97’si çözümlemeye 

dâhil edilirken, diğer gruplarda belirlenen büyüklüklerinin üzerine çıkılmıştır.  
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2.2.1. Katılımcılara İlişkin Kişisel Bilgiler 

 Araştırmanın örneklemine giren katılımcıların görev, cinsiyet, yaş, eğitim 

durumu, mesleki kıdem, yöneticilik kıdemi, okul türü ve öğrenci sayısı değişkenlerine 

ilişkin dağılımları ve yüzdeleri Çizelge 4’te sunulmuştur.  

 

Çizelge 4.  

Katılımcılara İlişkin Kişisel Bilgiler 

Değişken Düzey Yönetici   Öğretmen 

n % n % 

Okul Türü Kamu 280 76,7 332 77,9 

Özel 85 23,3 94 22,1 

Toplam 365 100,0 426 100,0 

Cinsiyet Kadın 88 24,1 266 62,4 

Erkek 277 75,9 160 37,6 

Toplam 365 100,0 426 100,0 

Eğitim Durumu Lisans 254 69,6 324 76,1 

Lisansüstü 111 30,4 102 23,9 

Toplam 365 100,0 426 100,0 

Mesleki Kıdem 5 ve altı 27 7,4 125 29,3 

6-10 40 11,0 78 18,3 

11-15 77 21,1 97 22,8 

16-20 92 25,2 70 16,4 

21 ve üzeri 129 35,3 56 13,1 

Toplam 365 100,0 426 100,0 

Yöneticilik Kıdemi 5 ve altı 201 55,1 - - 

6-10 68 18,6 - - 

11-15 40 11,0 - - 

16-20 32 8,8 - - 

21 ve üzeri 24 6,6 - - 

Toplam 365 100,0 - - 

Öğrenci Sayısı 0-500 82 22,5 113 26,5 

501-1000 131 35,9 184 43,2 

1001-1500 85 23,3 83 19,5 

1501 ve üzeri 67 18,4 46 10,8 

Toplam 365 100,0 426 100,0 

 

Çizelge 4’te görüldüğü üzere katılımcıların % 46,1’i yönetici, % 53,9’u 

öğretmendir. Yöneticilerin % 76,7’si kamu okullarında, 23,3’ü özel okullarda görev 

yapmaktadır. Öğretmenlerin % 77,9’u kamu okullarında, % 22,1’i özel okullarda görev 

yapmaktadır. Yöneticilerin % 24,1’i kadınlardan oluşurken öğretmenlerin % 62,4’ü 
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kadınlardan oluşmaktadır. Yöneticilerin % 69,6’sı, öğretmenlerin de % 76,1’i lisans 

mezunudur. Yöneticilerin büyük bir çoğunluğu 16 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahipken 

öğretmenlerin büyük çoğunluğu 15 yıl ve altı mesleki kıdeme sahiptir. Araştırmaya 

katılan yöneticilerin % 55,1’i 5 yıl ve altı, % 18,6’sı 6-10 yıl arası, % 11’i 11-15 yıl 

arası, % 8,8’i 16-20 yıl arası ve % 6,6’sı 21 yıl ve üzeri kıdeme sahiptir. Yöneticilerin 

ve öğretmenlerin büyük çoğunluğu 1000 ve altı sayıda öğrenciye sahip okullarda görev 

yapmaktadır. 

Araştırmanın nitel aşaması ise kamu ve özel okul yöneticileri ve öğretmenleri 

üzerinde yürütülmüştür. Araştırma örneklemine giren okul yöneticileri ve öğretmenlerle 

önceden hazırlanmış yarı- yapılandırılmış görüşme formuna dayalı olarak derinlemesine 

görüşme yapılmıştır. Araştırmanın bu aşamasında görüşme yapılmış okul yöneticileri ve 

öğretmenler ‘çalışma grubu’ olarak nitelendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 

İstanbul ilinde görev yapan sekiz okul yöneticisi ve sekiz öğretmenden oluşmaktadır. 

Morse’a göre (1991, 135) çalışma grubunun büyüklüğünün yeterliliğine nicel 

araştırmadaki gibi sayı değil doyum (saturation) ve tekrarlanabilirlik (replikasyon) kanıt 

oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle verinin doyuma ulaşması, kategorilerde veri 

tekrarlanmasına yol açmakta; veri tekrarlanabilirliği ise araştırmanın kapsamlılığını ve 

tamlılığını doğrulamaktadır. Bu doğrultuda çalışma grubu; en uygun nitel verilerin elde 

edilmesini, veri kaybının asgari düzeye indirilmesini ve kategorilerin etkin bir şekilde 

doyuma ulaşmasına olanak tanıyacak şekilde kamu ve özel okullarda görev yapan kadın 

ve erkek yöneticilerden oluşturularak nitel analizin inanılırlık (credibility) koşullarından 

olan veri çeşitlemesi koşulu (Shenton, 2004; Denzin, 1978, 295; akt.: Berg, 2001, 6) 

yerine getirilmiştir. 

2.3. Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi 

Araştırmanın nicel aşamasında veri toplamak amacıyla “Örgütsel Meşruiyet 

Ölçeği” ve “Meşruiyet Yönetimi Stratejileri Ölçeği”, nitel aşamada ise veri elde etmek 

amacıyla yarı yapılandırılmış “Örgütsel Meşruiyet Görüşme Formu” geliştirilmiştir. 

2.3.1. Örgütsel Meşruiyet ve Örgütsel Meşruiyet Yönetimi Stratejileri Ölçekleri 

Kamu ve özel okul yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel meşruiyet algı 

düzeylerinin belirlenmesi için öncelikle üç ana meşruiyet türü olan pragmatik 

meşruiyet, ahlaki meşruiyet ve bilişsel meşruiyete ilişkin ilgili alanyazın taranmıştır. 
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Alanyazın taraması sonucunda pragmatik meşruiyetin takas, etki ve kişilik; ahlaki 

meşruiyetin sonuç, işlem ve yapı; bilişsel meşruiyetin anlaşılabilirlik ve 

aksidüşünülmezlik boyutlarında kavramlaştırıldığı ve araştırmalara konu edildiği 

belirlenmiştir. Bu kapsamda farklı türlerde örgütsel meşruiyet algısının araştırılmasında 

kullanılan ölçekler incelenerek bu alt boyutları ölçen ölçeklerden ve alanyazındaki 

kavramlaştırmalardan yararlanılmıştır (Elsbach, 1994; Suchman, 1995; Shore, Tetrick, 

Lynch ve Barksdale, 2006; Eisenberger, Huntington, Hutchison ve Sowa, 1986; Shore 

ve Barksdale, 1998; Shore, Tetrick, Lynch ve Barksdale, 2006; Schein ve Ott, 1962; 

Scott, 1975; Meyer ve Rowan, 1991, Zucker, 1983; Meyer, 1977; Berger ve Luckman, 

1995; Schabracq, 2007). Diğer yandan kamu ve özel liselerde çalışan sekiz öğretmen ve 

sekiz yönetici ile ön görüşmeler yapılarak örgütsel meşruiyet türlerine ilişkin çeşitli 

sorular yöneltilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda üç meşruiyet türü kapsamındaki sekiz 

alt boyutta katılımcıların algı düzeylerini belirlemeye yönelik 40 maddeden oluşan bir 

madde havuzu oluşturulmuştur.  

Kamu ve özel okul yönetici ve öğretmenlerinin okul yöneticilerinin kullandıkları 

meşruiyet stratejilerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla öncelikle izlenim 

yönetimi, algı yönetimi ve meşruiyet yönetimine ilişkin alanyazın incelenmiştir. 

Alanyazın taraması sonucunda örgütsel meşruiyet yönetimi stratejilerinin kazandırma, 

sürdürme ve onarma stratejileri boyutlarında kavramlaştırıldığı ve araştırmalara konu 

edildiği saptanmıştır (Elsbach, 1994, 2000, 2003; Bolino, Kacmar, Turnley ve Gilstrap, 

2008; Shrives ve Brennan, 2015; Ogden ve Clarke, 2005; Suchman, 1994; Patel ve 

Xavier, 2005; Massey, 2001; O’Donovan, 2002; Lawrence, Wickins ve Phillips, 1997). 

Diğer yandan kamu ve özel liselerde çalışan sekiz öğretmen ve sekiz yönetici ile ön 

görüşmeler yapılarak yöneticilerin kullandıkları örgütsel meşruiyet yönetimi 

stratejilerine ilişkin çeşitli sorular yöneltilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda üç alt boyutta 

katılımcıların, yöneticilerin kullandıkları örgütsel meşruiyet stratejilerine yönelik 

görüşlerini saptamaya yönelik 37 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuştur.  

Geliştirilen “Örgütsel Meşruiyet Ölçeği” ve “Örgütsel Meşruiyet Stratejileri 

Ölçeği” içerik ve kapsam geçerliliğinin belirlenebilmesi için tez danışmanı, eğitim 

yönetimi ve denetimi, ölçme ve değerlendirme ile araştırma ve istatistik alanında uzman 

kişilerin
1
 görüş ve önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Ön deneme için son

1
 Prof. Dr. Ali Balcı, Prof. Dr. İnayet Aydın, Prof. Dr. Yasemin Karaman Kepenekçi, Prof. Dr. Nizamettin 

Koç, Doç. Dr. Kürşat Yılmaz, Doç. Dr. Mehmet Özbaş, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sever, Yrd. Doç. Kaan 
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şekli verilen ölçme aracı üç bölümden oluşmuştur. Ölçme aracının birinci bölümünde 

katılımcıların kişisel bilgilerini, ikinci bölümde katılımcıların örgütsel meşruiyet algı 

düzeylerini, üçüncü bölümde ise yöneticilerin kullandıkları örgütsel meşruiyet 

stratejilerine ilişkin katılımcıların görüşlerini belirlemeye yönelik ifadeler yer almıştır. 

Veri toplama aracının ön deneme çalışması için oluşturulan şekli, katılımcıların kişisel 

bilgilerine ilişkin sekiz sorudan, katılımcıların örgütsel meşruiyet algılarına yönelik 40 

ifadeden ve yöneticilerin kullandıkları örgütsel meşruiyet stratejilerine ilişkin 

katılımcıların görüşlerine yönelik 37 ifadeden oluşmuştur. İki ölçeğin geçerlik 

güvenirlik analizleri ayrı ayrı yapılmıştır. Örgütsel meşruiyet türleri olan pragmatik, 

ahlaki ve bilişsel meşruiyet türleri için hazırlanan ifadelere bir bütün olarak geçerlik 

güvenirlik analizleri uygulanmıştır. 

Örgütsel Meşruiyet Ölçeği ve Örgütsel Meşruiyet Stratejileri Ölçeğinin ön 

uygulaması farklı zamanlarda iki farklı grupla yürütülmüştür. Örgütsel Meşruiyet 

Ölçeğinin ön uygulaması, evrende yer alan okullarla benzerlik gösteren, ancak 

örneklemde yer almayan 50 öğretmen ve 51 yönetici üzerinde yürütülmüştür. Ön 

deneme katılımcılarının % 30’u özel okullardan seçilmiştir. Benzer şekilde Örgütsel 

Meşruiyet Stratejileri Ölçeğinin ön uygulaması, evrende yer alan okullarla benzerlik 

gösteren, ancak örneklemde yer almayan 50 öğretmen ve 50 yönetici üzerinde 

yürütülmüştür. Ön deneme katılımcılarının % 30’u özel okullardan seçilmiştir. Ön 

deneme sonucunda veri toplama araçları ile ulaşılan geçerlik ve güvenirlik analizlerine 

ilişkin bulgulara izleyen başlıklarda verilmiştir.  

2.3.1.1. Örgütsel Meşruiyet Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri 

Örgütsel Meşruiyet Ölçeğine açımlayıcı faktör analizi uygulanmasından önce, 

örneklem büyüklüğünün faktörleştirmeye uygunluğunu test etmek amacıyla Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda  K.M.O değerinin .902 

olduğu belirlenmiştir. Buna göre örneklem büyüklüğünün faktör analizi yapmak için 

“mükemmel” olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Tavşancıl, 2010, 50). Barlett küresellik testi 

sonucu incelendiğinde, elde edilen ki-kare değerinin manidar olduğu görülmüştür (X
2 

(101) = 3376.890; p<.01). Bu doğrultuda verilerin çok değişkenli normal dağılımdan 

geldiği kabul edilmiştir.  Bu sonuçlara dayanarak toplanan verilerin faktör analizi için 

uygun olduğuna karar verilmiştir. Faktör analizi sırasında, ölçekte yer alan ve 

Zülfikar Deniz, Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir, Yrd. Doç. Dr. Nihan Demirkasımoğlu, Yrd. Doç. Dr. Gökhan 

Arastaman ve Arş. Gör. İnci Öztürk’e teşekkür ederim. 
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birbirinden bağımsız alt faktörleri belirlemek amacıyla maksimum değişkenlik (varimax 

dik döndürme) yöntemi kullanılmıştır.  

Yapılan analiz sonucunda, analize temel olarak anılan 40 madde için özdeğeri 

1’in üzerinde olan sekiz bileşen olduğu görülmüştür. Bu bileşenlerin toplam varyansa 

yaptığı katkı % 77.913’tür. Söz konusu sekiz bileşen açıklanan toplam varyans tablosu 

ile yamaç-birikinti grafiği incelenerek ve alanyazındaki kavramsal boyutlar göz önünde 

bulundurularak analizin yedi faktör için tekrarlanmasına karar verilmiştir. Bu karar 

aracın geliştirilmesi sürecinde belirlenen teorik yapıda beklenen faktör sayısına yakın 

olması açısından da anlamlı görülmektedir. Yedi faktör için yapılan analize 8. Faktörde 

yer alan 36. maddedeki “Okulumuzda, işlerin daha farklı nasıl yapılabileceği hakkında 

sürekli olarak sorgulamalar yapılmaktadır.” ve 40. maddedeki “Okulumuzda işlerin 

yapılma şekli zamanla değişse de kurumsal amaçlar her zaman aynıdır.” ifadeleri dâhil 

edilmemiştir.  

Ölçeğin faktör desenini ortaya koymak amacıyla yapılan açımlayıcı faktör 

analizinde faktör yük değerleri için kabul düzeyleri .45 olarak belirlenmiştir. Yedi 

faktör için yapılan analizde, binişiklik ve faktör yük değerlerinin kabul düzeyini 

karşılayıp karşılamaması açısından değerlendirildiğinde, 4. maddede yer alan 

“Çalışanlar her zaman desteklendikleri için okulumuzun çıkarlarını gözetirler.” (.527, 

.593), 6. maddede yer alan “Okulumuz çalışanların hedeflerine önem verir” (.445, .483, 

.409), 20. maddede yer alan “Okulumuzda yapılan işler kuralına uygun olarak 

yürütülür.” (.507, .601), 22. maddede yer alan “Okulumuz çalışanları, yapılan işlere 

ilişkin yönetsel kararları genellikle desteklemektedir.” (.485, .507), 27. maddede yer 

alan “Okulumuzun mevcut imkânlarının ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını biliyorum.” 

(.462, .422, .471) ve 28. maddede yer alan “Okulumuzun kurumsal amaçlarının neler 

olduğunu çok iyi biliyorum.” (.487, .543) ifadelerinin binişik olduğu, başka bir ifadeyle 

aynı anda birden fazla faktörde yer aldıkları görülmüştür. Bunun yanında 35. maddede 

yer alan “Okulumuzda yapılan işler, doğrulukları sorgulanmadan uygulanmaktadır”  

ifadesinin madde toplan korelasyonu .20’den daha küçük olduğu için teste alınmamıştır. 

Sonuç olarak 4, 6, 20, 22, 27, 28, 35, 36 ve 40. maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Dokuz 

maddesi atıldıktan sonra yedi faktörlü bir yapı gösteren ölçekte açıklanan toplam 

varyans % 75.525 olarak belirlenmiştir. Analiz sonunda elde edilen varyans oranları ne 

kadar yüksekse, ölçeğin faktör yapısı da o kadar güçlü olmaktadır. Sosyal bilimlerde 

yapılan analizlerde %40 ile %60 arasında değişen varyans oranları yeterli kabul 
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edilmektedir (Tavşancıl, 2010, 48). Ölçeğin genel Cronbach’s Alfa güvenirlik 

katsayısı .955 olarak bulunmuştur. Örgütsel Meşruiyet Ölçeği’nin birinci faktöründe 

yer alan maddelerin faktör yük değerleri, madde toplam korelasyonları, Cronbach’s 

Alpha güvenirlik katsayısı ve açıklanan varyans oranı Çizelge 5’te yer almaktadır. 

Çizelge 5 

Örgütsel Meşruiyet Ölçeğinin Birinci Faktörüne Ait Maddelerin  Faktör Yük Değerleri, 

Madde Toplam Korelasyonları, Cronbach’s Alpha Güvenirlik Katsayısı ve Açıklanan 

Varyans Oranı 

Md. 

No 
Faktör 1: Anlaşılabilirlik Fak. 

Yük 

Değ. 

Md. 

Top. 

Kor. 

32 Okulumuzda işler akla en yatkın bir şekilde yürütülmektedir.  0.842 0.838 

31 Okulumuzda işimle ilgili bir şey yaptığımda gelecekteki sonuçlarının 

neler olacağını çok iyi biliyorum.  

0.824 0.815 

33 Okulumuz yöneticilerinin kararları akla yatkın gerekçelere 

dayanmaktadır.  

0.813 0.866 

30 Okulumuzda gelecekte işimi nasıl yapacağımı çok iyi biliyorum.  0.771 0.840 

34 Okulumuzda karşılaşılan sorunlara akla yatkın çözümler 

geliştirilmektedir.  

0.738 0.804 

29 Okulumuzun nasıl işlediği hakkında iyi derecede bilgi sahibiyim.  0.562 0.741 

Açıklanan varyans: % 16.691 Cronbach’s Alpha: .939 

Çizelge 5’te görüldüğü gibi Örgütsel Meşruiyet Ölçeğinin birinci faktöründe 

(anlaşılabilirlik) ölçeğin 32, 31, 33, 30, 34 ve 29. maddeleri toplanmıştır. Bu maddede 

toplanan maddelerin faktör yük değerleri .562 ile .842 arasında değişmektedir. Faktörün 

iç tutarlılık katsayısı Cronbach’s Alpha .939 olarak belirlenmiştir. Bu faktöre ait 

açıklanan varyans oranı % 16.691’dir. Faktörde yer alan maddelerin madde toplam 

korelasyonlarının .741 ile .866 arasında değiştiği görülmektedir. Ölçeğin ikinci 

faktöründe yer alan maddelere ilişkin veriler Çizelge 6’da sunulmuştur.  

Çizelge 6’da görüldüğü gibi Örgütsel Meşruiyet Ölçeğinin ikinci faktöründe 

(etki-kişilik) ölçeğin 12, 13, 10, 11, 9, 8, 5 ve 7. maddeleri toplanmıştır. Bu maddede 

toplanan maddelerin faktör yük değerleri .567 ile .750 arasında değişmektedir. Faktörün 

iç tutarlılık katsayısı Cronbach’s Alpha .918 olarak belirlenmiştir. 
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Çizelge 6 

Örgütsel Meşruiyet Ölçeğinin İkinci Faktörüne Ait Maddelerin Faktör Yük Değerleri, 

Madde Toplam Korelasyonları, Cronbach’s Alpha Güvenirlik Katsayısı ve Açıklanan 

Varyans Oranı 

Md. 

No
Faktör 2: Etki-Kişilik Fak. 

Yük. 

Değ. 

Md. 

Top. 

Kor. 

12 Okulumuz, işlerini yürütebilmeleri için çalışanlarını yeterli yetki ile 

donatır.  

0.750 0.784 

13 Okulumuz, kurumsal performans ölçütlerinin belirlenmesi sürecine 

çalışanlarını dâhil eder.  

0.720 0.713 

10 Okulumuz, kurum politikası geliştirme sürecine çalışanlarını dâhil eder. 0.702 0.828 

11 Okulumuz, kuralların belirlenmesi sürecine çalışanlarını dâhil eder.  0.679 0.753 

9 Okulumuz, çalışanlarını etkileyen kararlarda onların çıkarlarını gözetir.  0.623 0.762 

8 Okulumuz çalışanlarının refahına önem verir.  0.609 0.699 

5 Okulumuz ile çalışanları arasındaki ilişkiler karşılıklı güvene dayanır.  0.574 0.621 

7 Okulumuz, çalışanlarının kişisel değerlerine önem verir. 0.567 0.695 

Açıklanan varyans: % 14.615           Cronbach’s Alpha: .918 

İkinci faktöre ait açıklanan varyans oranı % 14.615’tir. Faktörde yer alan 

maddelerin madde toplam korelasyonlarının .621 ile .828 arasında değiştiği 

görülmektedir. Ölçeğin üçüncü faktöründe yer alan maddelere ilişkin veriler Çizelge 

7’de sunulmuştur.  

Çizelge 7 

Örgütsel Meşruiyet Ölçeğinin Üçüncü Faktörüne Ait Maddelerin  Faktör Yük Değerleri, 

Madde Toplam Korelasyonları, Cronbach’s Alpha Güvenirlik Katsayısı ve Açıklanan 

Varyans Oranı 

Md. 

No
Faktör 3: İşlem Fak. 

Yük. 

Değ. 

Md. 

Top. 

Kor. 

21 Toplum, okulumuzda yapılan işleri (kurallar, uygulamalar, yöntemler, 

teknikler, vs.) onaylamaktadır.  

0.714 0.749 

17 Okulumuz, yasal düzenlemelerde (yasa, yönetmelik, öğretim programı, 

v.s.) belirtilen standartları karşılar.

0.711 0.741 

19 Okulumuzda uygulanan yasal düzenlemeler toplumsal değerlere 

uygundur.  

0.683 0.802 

18 Okulumuz yöneticileri, yasal düzenlemeleri hassasiyetle takip eder.  0.602 0.793 

23 Okulumuzda yapılan işler, toplumun kurumdan beklentilerini 

karşılamaktadır. 

0.560 0.750 

Açıklanan varyans: % 11.292         Cronbach’s Alpha: .907 
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Çizelge 7’de görüldüğü gibi Örgütsel Meşruiyet Ölçeğinin üçüncü faktöründe 

(işlem) ölçeğin 21, 17, 19, 18 ve 23. maddeleri toplanmıştır. Bu maddede toplanan 

maddelerin faktör yük değerleri .560 ile .714 arasında değişmektedir. Faktörün iç 

tutarlılık katsayısı Cronbach’s Alpha .907 olarak belirlenmiştir. Bu faktöre ait açıklanan 

varyans oranı % 11.292’dir. Faktörde yer alan maddelerin madde toplam 

korelasyonlarının .741 ile .802 arasında değiştiği görülmektedir. Ölçeğin dördüncü 

faktöründe yer alan maddelere ilişkin veriler Çizelge 8’de sunulmuştur.  

Çizelge 8 

Örgütsel Meşruiyet Ölçeğinin Dördüncü Faktörüne Ait Maddelerin  Faktör Yük 

Değerleri, Madde Toplam Korelasyonları, Cronbach’s Alpha Güvenirlik Katsayısı ve 

Açıklanan Varyans Oranı 

Md. 

No
Faktör 4: Takas Fak. 

Yük. 

Değ. 

Md. 

Top. 

Kor. 

2 Okulumuz, çalışanlarının gösterdiği çabaları karşılıksız bırakmaz.  0.763 0.737 

3 Okulumuzla çalışanları arasındaki ilişkide karşılıklı sağlanacak fayda 

oldukça fazladır.  

0.743 0.654 

1 Okulumuzda, çalışanların gösterdikleri çaba ile karşılığında aldıkları 

fayda arasında denklik gözetilir.  

0.730 0.682 

Açıklanan varyans: % 9.356        Cronbach’s Alpha: .831 

Çizelge 8’de görüldüğü gibi Örgütsel Meşruiyet Ölçeğinin dördüncü faktöründe 

(takas) ölçeğin 2, 3 ve 1. maddeleri toplanmıştır. Bu maddede toplanan maddelerin 

faktör yük değerleri .730 ile .763 arasında değişmektedir. Faktörün iç tutarlılık katsayısı 

Cronbach’s Alpha .831 olarak belirlenmiştir. Bu faktöre ait açıklanan varyans oranı % 

9.356’dır. Faktörde yer alan maddelerin madde toplam korelasyonlarının .654 ile .737 

arasında değiştiği görülmektedir. Ölçeğin beşinci faktöründe yer alan maddelere ilişkin 

veriler Çizelge 9’da sunulmuştur.  

Çizelge 9’da görüldüğü gibi Örgütsel Meşruiyet Ölçeğinin beşinci faktöründe 

(sonuç) ölçeğin 14, 16 ve 15. maddeleri toplanmıştır. Bu maddede toplanan maddelerin 

faktör yük değerleri .744 ile .790 arasında değişmektedir. 
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Çizelge 9 

Örgütsel Meşruiyet Ölçeğinin Beşinci Faktörüne Ait Maddelerin  Faktör Yük Değerleri, 

Madde Toplam Korelasyonları, Cronbach’s Alpha Güvenirlik Katsayısı ve Açıklanan 

Varyans Oranı 

Md. 

No                
Faktör 5: Sonuç Fak. 

Yük. 

Değ. 

Md. 

Top. 

Kor. 

14 Okulumuzun mezunlarının nitelikleri toplumsal değerlerle uyumludur.  0.790 0.721 

16 Toplum, okulumuz mezunlarının gerektiği gibi yetiştirildiğine 

inanmaktadır.  

0.752 0.724 

15 Okulumuz mezunları, toplumun beklentilerini karşılayacak donanıma 

sahiptir.  

0.744 0.779 

Açıklanan varyans: % 9.159                     Cronbach’s Alpha: .862 

 

Beşinci faktörün iç tutarlılık katsayısı Cronbach’s Alpha .862 olarak 

belirlenmiştir. Bu faktöre ait açıklanan varyans oranı % 9.159’dur. Faktörde yer alan 

maddelerin madde toplam korelasyonlarının .676 ile .736 arasında değiştiği 

görülmektedir. Ölçeğin altıncı faktöründe yer alan maddelere ilişkin veriler Çizelge 

10’da sunulmuştur.  

 

Çizelge 10 

Örgütsel Meşruiyet Ölçeğinin Altıncı Faktörüne Ait Maddelerin  Faktör Yük Değerleri, 

Madde Toplam Korelasyonları, Cronbach’s Alpha Güvenirlik Katsayısı ve Açıklanan 

Varyans Oranı 

Md. 

No                
Faktör 6: Yapı Fak. 

Yük. 

Değ. 

Md. 

Top. 

Kor. 

25 Okulumuz, eğitim sisteminin gerektirdiği standartları karşılayacak 

şekilde tasarlanmıştır.  

0.722 0.742 

24 Okulumuz, kurumsal hedeflere ulaşmayı sağlayacak biçimde 

yapılandırılmıştır. 

0.692 0.648 

26 Okulumuz, hedeflerine ulaşmak için olabilecek en doğru birimlere 

(yönetim, rehberlik, sınıflar, yardımcı hizmetler, zümreler, vs.) sahiptir.  

0.687 0.765 

Açıklanan varyans: % 7.820                      Cronbach’s Alpha: .849 
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Çizelge 10’da görüldüğü gibi Örgütsel Meşruiyet Ölçeğinin altıncı faktöründe 

(yapı) ölçeğin 25, 24 ve 26. maddeleri toplanmıştır. Bu maddede toplanan maddelerin 

faktör yük değerleri .687 ile .722 arasında değişmektedir. Faktörün iç tutarlılık katsayısı 

Cronbach’s Alpha .849 olarak belirlenmiştir. Bu faktöre ait açıklanan varyans oranı % 

7.820’dir. Faktörde yer alan maddelerin madde toplam korelasyonlarının .648 ile .765 

arasında değiştiği görülmektedir. Ölçeğin yedinci faktöründe yer alan maddelere ilişkin 

veriler Çizelge 11’de sunulmuştur.  

Çizelge 11 

Örgütsel Meşruiyet Ölçeğinin Yedinci Faktörüne Ait Maddelerin  Faktör Yük Değerleri, 

Madde Toplam Korelasyonları, Cronbach’s Alpha Güvenirlik Katsayısı ve Açıklanan 

Varyans Oranı 

Md. 

No
Faktör 7: Aksidüşünülmezlik Fak. 

Yük. 

Değ. 

Md. 

Top. 

Kor. 

37 Okulumuzda yapılan işleri, şu anki hallerinden farklı bir şekilde yapmak 

imkânsızdır. 

0.883 0.703 

38 Okulumuzun amaçları sürekli ve değişmezdir.  0.818 0.573 

39 Okulumuzun görevleri ikide bir değişmez, süreklilik gösterir.  0.618 0.436 

Açıklanan varyans: % 6.889          Cronbach’s Alpha: .739 

Çizelge 11’de görüldüğü gibi Örgütsel Meşruiyet Ölçeğinin yedinci faktöründe 

(aksidüşünülmezlik) ölçeğin 37, 38 ve 39. maddeleri toplanmıştır. Bu maddede toplanan 

maddelerin faktör yük değerleri .618 ile .883 arasında değişmektedir. Faktörün iç 

tutarlılık katsayısı Cronbach’s Alpha .739 olarak belirlenmiştir. Bu faktöre ait açıklanan 

varyans oranı % 6.889’dur. Faktörde yer alan maddelerin madde toplam 

korelasyonlarının .439 ile .703 arasında değiştiği görülmektedir.  

Örgütsel Meşruiyet Ölçeğinin ön deneme sonuçları genel olarak 

değerlendirildiğinde, pragmatik, ahlaki ve bilişsel meşruiyet türlerine ilişkin boyutların 

faktörler tarafından temsil edildiği görülmektedir. Örgütsel meşruiyet ölçeğinin yapısını 

yansıtan şekil, aracın yapısını anlamayı kolaylaştırması açısından Şekil 4’te 

gösterilmiştir. 
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Şekil 4. Örgütsel meşruiyet türleri ve bu türlerle ilişkili ölçek alt boyutları 

Şekil 4’te görüldüğü gibi pragmatik meşruiyetin takas, etki ve kişilik boyutlarına 

ilişkin ifadeler faktör 4 ve faktör 2’ye, ahlaki meşruiyetin sonuç, işlem ve yapı 

boyutlarına ilişkin ifadeler faktör 5, faktör 3 ve faktör 6’ya, bilişsel meşruiyetin 

anlaşılabilirlik ve aksidüşünülmezlik boyutlarına ilişkin ifadeler faktör 1 ve faktör 7’ye 

dağılmıştır. Ölçeğin son hali 31 maddeden oluşmaktadır (Ek: 1).  

2.3.1.2. Örgütsel Meşruiyet Yönetimi Stratejileri Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik 

Analizleri 

Örgütsel Meşruiyet Yönetimi Stratejileri Ölçeğine açımlayıcı faktör analizi 

uygulanmasından önce, örneklem büyüklüğünün faktörleştirmeye uygunluğunu test 

etmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda  

K.M.O değerinin .809 olduğu belirlenmiştir. Buna göre örneklem büyüklüğünün faktör 

analizi yapmak için “çok iyi” olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Tavşancıl, 2010, 50). 

 Takas 

Etki-Kişilik 

Sonuç 

İşlem 

Yapı 

Anlaşılabilirlik 

 Aksidüşünülmezlik 

  Pragmatik 

 Ahlaki 

     Bilişsel 

  Örgütsel 
Meşruiyet 
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Barlett küresellik testi sonucu incelendiğinde, elde edilen ki-kare değerinin manidar 

olduğu görülmüştür (X
2 

(100) = 2190.210; p<.01). Bu doğrultuda verilerin çok değişkenli

normal dağılımdan geldiği kabul edilmiştir.  Bu sonuçlara dayanarak toplanan verilerin 

faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir. Faktör analizi sırasında, ölçekte yer 

alan ve birbirinden bağımsız alt faktörleri belirlemek amacıyla maksimum değişkenlik 

(varimax dik döndürme) yöntemi kullanılmıştır.  

Yapılan analiz sonucunda, analize temel olarak anılan 37 madde için özdeğeri 

1’in üzerinde olan sekiz bileşen olduğu görülmüştür. Bu bileşenlerin toplam varyansa 

yaptığı katkı % 66.988’dir. Söz konusu sekiz bileşen açıklanan toplam varyans tablosu 

ile yamaç-birikinti grafiği incelenerek ve alanyazındaki kavramsal boyutlar göz önünde 

bulundurularak analizin üç faktör için tekrarlanmasına karar verilmiştir. Bu karar aracın 

geliştirilmesi sürecinde belirlenen teorik yapıda beklenen faktör sayısına denk olması 

açısından da anlamlı görülmektedir. Üç faktör için yapılan analize 4-8. Faktörlerde yer 

alan 6. maddedeki “Uygulama için kamuoyunun hazır olduğunu ifade ederim.”, 7. 

maddedeki “Uygulama lehine toplumun baskısı olduğunu belirtirim.”, 11. maddedeki 

“Uygulamayla ilgili önemli işleri, yakınlık duyduğum kişilere veririm.”, 14. maddedeki 

“Kurum paydaşlarına (yönetici, öğretmen, öğrenci, veli) uygulama ile ilgili eğitimler 

veririm.”, 17. maddedeki “Uygulamayla ilgili öğretmen meslek örgütlerinden destek 

isterim.”, 20. maddedeki “Uygulamayla ilgili sorunların, kamuoyu önünde 

tartışılmasını engellerim.”, 21. maddedeki “Uygulamayla ilgili sorunların yayılmasını 

engellerim.”, 24. maddedeki “Önceki uygulamalarla kıyaslayarak uygulamanın kuruma 

daha yaralı olduğunu savunurum.”, 27. maddedeki “Uygulamada yaşanan sorunları 

çözmeleri için üst yönetime havale ederim.”, 28. maddedeki “Uygulamada sorun 

yaşanmaması için uzman kişilerin danışmanlığından faydalanırım.”, 34. maddedeki 

“Sorun yaşandığında uygulamanın kaldırılması için üst yönetime teklifte bulunurum.” 

ve 35. maddedeki “Sorun yaşandığında uygulamayla ilgili inceleme/soruşturma 

talebinde bulunurum.” ifadeleri dâhil edilmemiştir.  

Ölçeğin faktör desenini ortaya koymak amacıyla yapılan açımlayıcı faktör 

analizinde faktör yük değerleri için kabul düzeyleri .45 olarak belirlenmiştir. Üç 

faktörde yer alan 25 madde için yapılan analizde, binişiklik ve faktör yük değerlerinin 

kabul düzeyini karşılayıp karşılamaması açısından değerlendirildiğinde, bu nedenlerden 

dolayı madde çıkarılmasına gerek olmadığı görülmüştür. On iki maddesi atıldıktan 

sonra üç faktörlü bir yapı gösteren ölçekte açıklanan toplam varyans % 56.482 olarak 
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belirlenmiştir. Tavşancıl (2010, 48), sosyal bilimlerde yapılan analizlerde %40 ile %60 

arasında değişen varyans oranları yeterli kabul edildiği belirtmektedir. Ölçeğin genel 

Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı .882 olarak bulunmuştur. Örgütsel Meşruiyet 

Yönetimi Stratejileri Ölçeği’nin birinci faktöründe yer alan maddelerin faktör yük 

değerleri, madde toplam korelasyonları, Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı ve 

açıklanan varyans oranı Çizelge 12’de yer almaktadır. 

 

Çizelge 12 

Örgütsel Meşruiyet Yönetimi Stratejileri Ölçeğinin Birinci Faktörüne Ait Maddelerin 

Faktör Yük Değerleri, Madde Toplam Korelasyonları, Cronbach’s Alpha Güvenirlik 

Katsayısı ve Açıklanan Varyans Oranı 

Md. 

No. 
Faktör 1: Sürdürme Stratejileri Faktör 

Yük 

Değ. 

Md. 

Top. 

Kor. 

9 Uygulama için üst yönetimin desteğini kazanmaya çalışırım. 0.749 0.749 

18 Kurum paydaşlarının (yönetici, öğretmen, öğrenci, veli)  

uygulamaya yönelik tepkilerini önceden fark etmeye çalışırım. 

0.741 0.684 

31 Uygulamaya destek veren kurum paydaşlarıyla (yönetici, 

öğretmen, öğrenci, veli) ilişkilerimi güçlü tutarım. 

0.691 0.636 

13 Uygulamanın kurumsal amaçlara uygunluğunu kanıtlamak için 

çaba gösteririm. 

0.655 0.687 

25 Uygulamada sorun yaşanmaması için sürekli olarak denetimler 

yaparım. 

0.643 0.642 

36 Uygulamayla ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle kurum adına 

özür dilerim. 

0.639 0.460 

10 Uygulamadan şikâyetçi paydaşların (yönetici, öğretmen, 

öğrenci, veli) görüşlerini dikkate alırım. 

0.617 0.675 

26 Kurum paydaşlarını (yönetici, öğretmen, öğrenci, veli)  

uygulamanın etkililiği ve güvenirliği hakkında ikna etmeye 

çalışırım. 

0.603 0.626 

12 Uygulamanın, kurumun toplumsal imajına yaptığı katkıları 

vurgularım. 

0.551 0.634 

19 Kurum paydaşlarını (yönetici, öğretmen, öğrenci, veli) 

uygulamayla ilgili herhangi bir sorun bulunmadığı konusunda 

ikna etmeye çalışırım. 

0.550 0.513 

16 Uygulamayla ilgili uzman kişilerden danışmanlık talep ederim. 0.503 0.569 

Açıklanan Varyans= % 21.347             Cronbach Alpha = .895 

 

Çizelge 12’de görüldüğü gibi Örgütsel Meşruiyet Stratejileri Ölçeğinin birinci 

faktöründe (sürdürme stratejileri) ölçeğin 9, 18, 31, 13, 25, 36, 10, 26, 12, 19 ve 16. 

maddeleri toplanmıştır. Bu maddede toplanan maddelerin faktör yük değerleri .503 ile 

.749 arasında değişmektedir. Faktörün iç tutarlılık katsayısı Cronbach’s Alpha .895 
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olarak belirlenmiştir. Bu faktöre ait açıklanan varyans oranı % 21.347’dir. Faktörde yer 

alan maddelerin madde toplam korelasyonlarının .460 ile .749 arasında değiştiği 

görülmektedir. Ölçeğin ikinci faktöründe yer alan maddelere ilişkin veriler Çizelge 

13’te sunulmuştur.  

Çizelge 13 

Örgütsel Meşruiyet Yönetimi Stratejileri Ölçeğinin İkinci Faktörüne Ait Maddelerin 

Faktör Yük Değerleri, Madde Toplam Korelasyonları, Cronbach’s Alpha Güvenirlik 

Katsayısı ve Açıklanan Varyans Oranı 

Md. 

No. 
Faktör 2: Onarma Stratejileri Faktör 

Yük 

Değ. 

Md. 

Top. 

Kor. 

22 Uygulamayla ilgili sorunların varlığını inkâr ederim. 0.852 0.773 

29 Otorite kullanarak kurum paydaşlarını (yönetici, öğretmen, 

öğrenci, veli) uygulamayı kabullenmeye zorlarım. 

0.815 0.739 

23 Uygulamayla ilgili sorunları, olduklarından küçük 

göstermeye çalışırım. 

0.808 0.741 

32 Uygulamada ortaya çıkan sorunların kaynağı olarak kurum 

dışı kişi veya olayları gösteririm. 

0.774 0.694 

30 Uygulamanın basitliğini ve kolaylığını iddia ederim. 0.720 0.630 

33 Yaşanan sorunların uygulamanın geçerliliğini ortadan 

kaldırmayacak bir istisna olduğunu iddia ederim. 

0.692 0.572 

37 Uygulamayla ilgili sorun yaşandığında başka konuları 

gündeme getirerek paydaşların dikkatlerini dağıtırım. 

0.674 0.557 

Açıklanan Varyans= % 17.777               Cronbach Alpha = .884 

Çizelge 13’te görüldüğü gibi Örgütsel Meşruiyet Stratejileri Ölçeğinin ikinci 

faktöründe (onarma stratejileri) ölçeğin 22, 29, 23, 32, 30, 33 ve 37. maddeleri 

toplanmıştır. Bu maddede toplanan maddelerin faktör yük değerleri .674 ile .852 

arasında değişmektedir. Faktörün iç tutarlılık katsayısı Cronbach’s Alpha .884 olarak 

belirlenmiştir. Bu faktöre ait açıklanan varyans oranı % 17.777’dir. Faktörde yer alan 

maddelerin madde toplam korelasyonlarının .557 ile .773 arasında değiştiği 

görülmektedir.  

Ölçeğin üçüncü faktöründe yer alan maddelere ilişkin veriler Çizelge 14’te 

sunulmuştur. Çizelge 14’te görüldüğü gibi Örgütsel Meşruiyet Stratejileri Ölçeğinin 

üçüncü faktöründe (onarma stratejileri) ölçeğin 5, 4, 2, 3, 8, 15, 1 ve 5. maddeleri 

toplanmıştır. Bu maddede toplanan maddelerin faktör yük değerleri .674 ile .852 

arasında değişmektedir.  
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Çizelge 14 

Örgütsel Meşruiyet Yönetimi Stratejileri Ölçeğinin Üçüncü Faktörüne Ait Maddelerin 

Faktör Yük Değerleri, Madde Toplam Korelasyonları, Cronbach’s Alpha Güvenirlik 

Katsayısı ve Açıklanan Varyans Oranı 

Md. 

No. 
Faktör 3: Kazandırma Stratejileri Faktör 

Yük 

Değ. 

Md. 

Top. 

Kor. 

5 Uygulamanın yaygınlıkla kullanılan bir standart olduğunu 

ifade ederim. 

0.779 0.611 

4 Uygulamanın toplumsal değerlerle çelişmediğini vurgularım. 0.742 0.666 

2 Uygulamanın alternatiflerine göre daha akla yatkın olduğunu 

vurgularım. 

0.724 0.746 

3 Uygulamanın bilimsel araştırma sonuçlarıyla desteklendiğini 

ifade ederim. 

0.708 0.730 

8 Uygulama için ilgili paydaşların (yönetici, öğretmen, öğrenci, 

veli) desteğini kazanmaya çalışırım. 

0.591 0.545 

15 Üst yönetimi, uygulamayla ilgili çıkabilecek olası sorunlar 

hakkında uyarırım. 

0.565 0.526 

1 Uygulamanın yasal bir zorunluluk olduğunu vurgularım. 0.561 0.556 

Açıklanan Varyans= % 17.359         Cronbach Alpha = .858 

Çizelge 14’te görüldüğü üzere faktörün iç tutarlılık katsayısı Cronbach’s Alpha 

.884 olarak belirlenmiştir. Bu faktöre ait açıklanan varyans oranı % 17.777’dir. 

Faktörde yer alan maddelerin madde toplam korelasyonlarının .557 ile .773 arasında 

değiştiği görülmektedir.  

Örgütsel Meşruiyet Stratejileri Ölçeğinin ön deneme sonuçları genel olarak 

değerlendirildiğinde, alanyazındaki kazandırma, sürdürme ve onarma stratejileriyle 

büyük ölçüde örtüşen üç faktörden oluştuğu görülmektedir.  Ölçeğin son hali 25 

maddeden oluşmaktadır (Ek: 1).  

2.3.2. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu 

Çalışmanın nitel aşamasında veri toplamak amacıyla Örgütsel Meşruiyet 

Görüşme Formu geliştirilmiştir (Ek: 2). Görüşme formunda yer alan sorular iki genel 

başlık altında toplanmıştır. Bunlar örgütsel meşruiyete ilişkin sorular ve yöneticilerin 

kullandıkları örgütsel meşruiyet stratejilerine ilişkin sorulardır. Görüşme formunda yer 

alan soruların belirlenmesinde araştırmanın nicel aşaması için geliştirilmiş olan Örgütsel 

Meşruiyet Ölçeğinde ve Örgütsel Meşruiyet Stratejileri Ölçeğinde yer alan alt 
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boyutlardan yararlanılmıştır. Bu ölçek daha sonra bir öğretmen ve iki yönetici üzerinde 

ön denemeye tabi tutulmuş ve sorulara son şekli verilmiştir. Görüşme formu açık uçlu 

yedi sorudan oluşmaktadır.  

Ardından araştırma evrenine giren okullarda görev yapan ve araştırmaya 

katılmaya gönüllü dördü kamu ve dördü özel okul olmak üzere sekiz okul yöneticisi ve 

dördü kamu ve dördü özel okul olmak üzere sekiz öğretmen ile yarı yapılandırılmış 

görüşme formuna bağlı kalınarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla yüz 

yüze bireysel görüşme yapılmıştır. Katılımcılardan izin alınarak görüşme ses kaydı 

ve/veya not alma işlemi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen 

verilerin doyumunu sağlamak için görüşme süresince tekrarlı sorgulamalar yapılmış, üç 

yönetici ve üç öğretmenle farklı tarihlerde yeniden görüşme yapılmıştır. Sorular, 

katılımcılar tarafından anlaşılmadığı zamanlarda farklı şekillerde sorulmuştur (Shenton, 

2004). Görüşme sırasında sesinin kayda alınmasını ve söylediği bazı cümlelerin 

araştırmacı tarafından yazıya dökülmesini istemeyen bir özel okul yöneticisinin 

görüşmeden çekilmesi olumlu karşılanmış; araştırmaya katılmaya gönüllü olan başka 

bir özel okul yöneticisi çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Ayrıca nitel analizin inanılırlık 

(credibility) koşullarından olan katılımcı teyidi koşulunu karşılamak amacıyla deşifre 

metinleri katılımcılara okutularak katılımcıların ima ettikleri ile deşifre metinlerinin 

birbiriyle eşleşip eşleşmediği ortaya konulmuştur (Shenton, 2004). Bazı katılımcıların 

aynı soruyla ilgili olarak birden fazla görüş belirttiği görülmüştür. Katılımcılara ilişkin 

bilgiler Ek 5’te verilmiştir.  

Araştırma kapsamında araştırmacı tarafından ses kaydı biçiminde elde edilen 

veriler, öncelikle metne dökülmüş ve içerik analizi yapılmıştır. Bu kapsamda veriler 

kodlamış; temalar, kategoriler ve alt kategoriler oluşturulmuş; son olarak bulgular 

yorumlanmıştır. Yapılan kodlamaların güvenirliğinin saptanması amacıyla iki 

uzmandan
2
 görüşme dökümlerini, kodlamaları istenmiştir. Yapılan kodlamalar uyuşum

yüzdesi formülü kullanılarak karşılaştırılmıştır (Miles ve Huberman, 1994, 64). 

Uyuşan kodlar 

       Güvenirlik =      -------------------------------- 

Tüm kodlar 

2
 Ali Baltacı ve İnci Öztürk’e teşekkürler 
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İçsel tutarlılığı veren kodlama denetimine göre kodlayıcılar arası görüş birliğinin 

en az % 80 olması beklenmektedir (Miles ve Huberman, 1994, 64). Bu araştırmada 

kodlayıcılar arası görüş birliği % 83 ve % 85 olarak hesaplanmıştır.  

 

2.4. Araştırma Verilerinin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Araştırmanın verileri İstanbul Maarif Müfettişleri Başkanlığının
3
 yardımıyla 

anketlerin okullara gönderilerek katılımcılara uygulanması yoluyla toplanmıştır. Veri 

toplama aracının uygulanabilmesi için gerekli izin İstanbul İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nden alınmıştır (Ek: 3). Bunun yanında ölçeklerin uygulanması için Ankara 

Üniversitesi Etik Kurul onayı alınmıştır (Ek: 4). Araştırmada toplanan verilerin 

çözümlenmesi için istatistik paket programı kullanılmıştır. Yönetici ve öğretmenlerin 

örgütsel meşruiyet ve meşruiyet yönetimi stratejilerine ilişkin algılarının 

belirlenebilmesi için elde edilen verilerin çözümlenmesi aşağıdaki sırayla 

gerçekleştirilmiştir:  

1. Araştırmaya katılan öğretmenlerin kişisel bilgilerinin değerlendirilmesi için yüzde ve 

frekans hesaplamaları yapılmıştır.  

2. Araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel meşruiyetin takas, etki-kişilik, 

sonuç, işlem, yapı, anlaşılabilirlik ve aksidüşünülmezlik boyutlarına ilişkin algılarının 

belirlenebilmesi için aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların örgütsel meşruiyet ölçeğindeki araştırma sorularına 

verdikleri yanıtların aritmetik ortalamaların değerlendirilmesinde şu değerlendirme 

aralıkları esas alınmıştır: “1.00-1.79 = Hiç Katılmıyorum” , “1.80 – 2.59 = Çok Az 

Katılıyorum”, “2.60 – 3.39 = Orta Derecede Katılıyorum ”, “3.40 – 4.19 = Büyük 

Ölçüde Katılıyorum ”, “4.20 – 5.00 = Tamamen Katılıyorum ” . 

3. Araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin meşruiyet yönetimi stratejilerinin 

kazandırma, sürdürme ve onarma stratejileri boyutlarına ilişkin algılarının 

belirlenebilmesi için aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların örgütsel meşruiyet ölçeğindeki araştırma sorularına 

verdikleri yanıtların aritmetik ortalamaların değerlendirilmesinde şu değerlendirme 

aralıkları esas alınmıştır: “1.00-1.79 = Hiçbir Zaman” , “1.80 – 2.59 = Çok Nadir”, 

“2.60 – 3.39 = Arasıra ”, “3.40 – 4.19 = Genellikle ”, “4.20 – 5.00 = Her Zaman ” . 

                                                           
3
 İstanbul Maarif Müfettişleri Başkanı Bahaddin Alpagut’a teşekkürler. 
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3. Normallik varsayımının karşılanıp karşılanmadığı hususu betimsel istatistikler,

normal dağılım istatistikleri ve grafik testler kullanılarak belirlenmiştir. Örgütsel 

meşruiyetin takas, etki-kişilik, sonuç, işlem, yapı, anlaşılabilirlik ve aksidüşünülmezlik 

boyutlarında ve meşruiyet yönetiminin kazandırma, sürdürme ve onarma boyutlarında 

görev, cinsiyet, eğitim durumu, mesleki kıdem, okul türü ve öğrenci sayısı 

değişkenlerine bağlı olarak anlamlı farklılık olup olmadığı İlişkisiz Örneklemler t-testi 

ve tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Yöneticiler için mesleki kıdem ve 

yöneticilik kıdemi değişkenine bağlı olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı puanların 

normal dağılmaması ve bazı kategorilerdeki yönetici sayısının az olması (n<30) 

nedeniyle normallik varsayımını gerektirmeyen Kruskal Wallis H Testi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir.  

4. Katılımcıların takas, etki-kişilik, sonuç, işlem, yapı,, anlaşılabilirlik ve

aksidüşünülmezlik alt boyutlarındaki algılarının yöneticilerin kullandıkları kazandırma, 

sürdürme ve onarma stratejileri tarafından yordanıp yordanmadığını belirlemek üzere 

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Regresyon analizlerinin 

yorumlanmasında standartlaştırılmış Beta (β) katsayıları ve bunların anlamlılığına 

ilişkin t-testi sonuçları dikkate alınmıştır. Verilerin analizinde .05 anlamlılık düzeyi 

ölçüt alınmıştır. 

5. Araştırmanın nitel aşamasında katılımcılarla gerçekleştirilmiş olan görüşme

dökümleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Ayrıca yer yer görüşme dökümlerinden 

doğrudan alıntılar yapılarak katılımcıların görüşleri betimlenmiştir.  
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BÖLÜM 3 

BULGULAR VE YORUM 

Araştırmanın bu bölümünde, kamu ve özel liselerde görevli yönetici ve 

öğretmenlerin örgütsel meşruiyet algıları ve yöneticilerin kullandıkları meşruiyet 

stratejilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla geliştirilmiş olan veri toplama 

araçlarından elde edilen verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan bulgular ve yorumlar 

sunulmuştur.  

Katılımcılardan elde edilen bulgular; pragmatik, ahlaki ve bilişsel meşruiyet 

türlerinde yönetici ve öğretmenlerin örgütsel meşruiyet algılarına ilişkin bulgular ve 

yöneticilerin kullandıkları örgütsel meşruiyet yönetimi stratejilerine ilişkin bulgular 

başlıkları altında sunulmuş ve yorumlanmıştır. Yönetici ve öğretmenlerle yapılan 

derinlemesine görüşmelerden elde edilen veriler, temaların ilişkili olduğu alt boyutlar 

altında sunulmuş ve yorumlanmıştır.  

3.1. Pragmatik Meşruiyet Türüne İlişkin Bulgular 

Bu bölümde pragmatik meşruiyete ilişkin nicel ve nitel bulgulara yer verilmiştir. 

Araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin pragmatik meşruiyet türünde örgütsel 

meşruiyet algıları, takas meşruiyeti ve etki-kişilik meşruiyeti alt boyutlarında sunulmuş 

ve yorumlanmıştır. Katılımcıların göreve göre takas meşruiyeti ve etki-kişilik 

meşruiyeti alt boyutlarında pragmatik meşruiyete ilişkin algılarının aritmetik ortalama, 

standart sapma ve göreli önem sıra değerleri Çizelge 15’te sunulmuştur. 

Çizelge 15’te görüldüğü gibi, yönetici ( X = 3.84) ve öğretmenler ( X = 3.50) 

takas meşruiyeti alt boyutundaki ifadelere “büyük ölçüde” katıldıklarını 

belirtmektedirler. Alt boyutlardaki ifadelerde sunulan meşrulaştırıcı açıklamaların 

katılımcılar tarafından “büyük ölçüde” onaylandığı ve karşılıklı yüksek yükümlülük 

takasının söz konusu olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 15 

Takas Meşruiyeti ve Etki Kişilik Meşruiyeti Alt Boyutlarına İlişkin Aritmetik Ortalama, 

Standart Sapma ve Göreli Önem Sıra Değerleri 

T
a

k
a

s 
M

eş
r
u

iy
et

i 

Md. 

No. 

İfadeler Görev X ss Önem 

Sırası 

1 Okulumuzda, çalışanların gösterdikleri çaba ile 

karşılığında aldıkları fayda arasında denklik 

gözetilir. 

Yönetici 3.76 .97 3 

Öğretmen 3.36 .99 3 

Toplam 3.55 .98 3 

2 Okulumuz, çalışanlarının gösterdiği çabaları 

karşılıksız bırakmaz. 

Yönetici 3.93 .91 1 

Öğretmen 3.54 .99 2 

Toplam 3.72 .93 1 

3 Okulumuzla çalışanları arasındaki ilişkide 

karşılıklı sağlanacak fayda oldukça fazladır. 

Yönetici 3.83 .94 2 

Öğretmen 3.62 .90 1 

Toplam 3.71 .94 2 

n= 791              Toplam Yönetici 3.84 .79 

Öğretmen 3.50 .83 

Toplam 3.66 .81 

E
tk

i-
K

iş
il

ik
 M

eş
r
u

iy
et

i 

4 Okulumuz ile çalışanları arasındaki ilişkiler 

karşılıklı güvene dayanır. 

Yönetici 4.12 .89 2 

Öğretmen 3.85 .76 1 

Toplam 3.97 .88 2 

5 Okulumuz, çalışanlarının kişisel değerlerine 

önem verir. 

Yönetici 4.21 .83 1 

Öğretmen 3.78 .84 2 

Toplam 3.98 .84 1 

6 Okulumuz çalışanlarının refahına önem verir. Yönetici 3.93 .88 7 

Öğretmen 3.60 .88 3 

Toplam 3.75 .88 6 

7 Okulumuz, çalışanlarını etkileyen kararlarda 

onların çıkarlarını gözetir. 

Yönetici 3.96 .92 5 

Öğretmen 3.56 .99 6 

Toplam 3.74 .93 7 

8 Okulumuz, kurum politikası geliştirme sürecine 

çalışanlarını dâhil eder. 

Yönetici 4.03 .89 3 

Öğretmen 3.58 .88 5 

Toplam 3.79 .89 3 

9 Okulumuz, kuralların belirlenmesi sürecine 

çalışanlarını dâhil eder. 

Yönetici 3.98 .93 4 

Öğretmen 3.60 .92 3 

Toplam 3.77 .93 4 

10 Okulumuz, işlerini yürütebilmeleri için 

çalışanlarını yeterli yetki ile donatır. 

Yönetici 3.95 .88 6 

Öğretmen 3.59 .83 4 

Toplam 3.76 .89 5 

11 Okulumuz, kurumsal performans ölçütlerinin 

belirlenmesi sürecine çalışanlarını dâhil eder. 

Yönetici 3.93 .89 7 

Öğretmen 3.51 .97 7 

Toplam 3.70 .91 8 

n= 791              Toplam Yönetici 4.01 .70 

Öğretmen 3.63 .71 

Toplam 3.81 .71 

Alanyazında da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Kim, Aryee, Loi ve Kim (2013) 

havacılık endüstrisinde etkinlik gösteren bir örgüt yöneticileri ve çalışanlarıyla 
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yürüttükleri araştırmalarında işgörenlerin örgütleriyle orta düzeyde bir sosyal takas 

ilişkisine sahip oldukları bulgusuna ulaşmıştır. Aynı şekilde Colquitt, Baer, Long ve 

Halvorsen-Ganepola (2014) iş idaresi öğrencileriyle yürüttükleri araştırmalarında 

katılımcıların orta düzeyde bir takas meşruiyeti algısına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Shore, Tetrick, Lynch ve Barksdale, (2006) ise yine iş idaresi öğrencileriyle yaptıkları 

uygulamada katılımcıların orta düzeyde bir sosyal takas algısına sahip iken havacılık 

endüstrisinde etkinlik gösteren bir örgüt çalışanlarıyla yaptıkları uygulamada 

katılımcıların ortalamanın üzerinde bir sosyal takas algısına sahip oldukları bulgusuna 

ulaşmıştır.  

Yöneticilerin görece en çok katıldıkları ifade “Okulumuzda, çalışanların 

gösterdikleri çaba ile karşılığında aldıkları fayda arasında denklik gözetilir” iken 

öğretmenler “Okulumuzla çalışanları arasındaki ilişkide karşılıklı sağlanacak fayda 

oldukça fazladır.” ifadesine görece en çok katılmaktadır. Yöneticilerin karşılıklılık 

normunu daha çok öne çıkarırken, öğretmenlerin gelecekteki iyi davranışlarının 

dengelenmesine yönelik beklentisinin daha fazla olduğu ifade edilebilir.  

İşgören ve örgüt arasındaki takas ilişkisi işgörenin ihtiyaç ve hedeflerini örgüte 

getirmesi ve bunları tatmin edebilecek örgütsel kaynaklar karşılığında beceri ve 

enerjisini örgüte sunmasıyla başlamaktadır. Bu ilişkinin temelinde “karşılıklılık normu” 

bulunmaktadır (Angle ve Perry, 1983). Takas meşruiyetine ilişkin bulgulardaki yüksek 

karşılıklılık algısının daha çok yönetici-işgören ilişkisinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Benzer şekilde Elstad, Cristophersen ve Turmo (2011) öğretmen ve 

okul arasındaki takas ilişkisinin yöneticilerle ilişkilerin niteliğine dayalı olarak 

geliştiğini belirtmektedir. Okul müdürleri öğretmenlere iyi davrandıkça bunun 

karşılığında öğretmenler okullarına karşı daha fazla bağlılık hissetmektedir. Bu 

karşılıklılık ilişkisi yalnızca maddi çıkarların söz konusu edildiği kısa vadeli ekonomik 

bir takas değil, karşılıklı güvene dayalı ve tarafların bu ilişkiye yaptıkları yatırım ile 

gelişen uzun vadeli toplumsal bir takastır (Elstad, Cristophersen ve Turmo, 2011; Shore, 

Tetrick, Lynch ve Barksdale, 2006).  

Çizelge 15’te görüldüğü üzere etki-kişilik meşruiyeti alt boyutunda yer alan 

ifadelere yöneticiler ( X = 4.01) ve öğretmenler ( X = 3.63) “büyük ölçüde” katıldıklarını 

ifade etmişlerdir. Yöneticilerin göreli olarak daha fazla katıldıkları ifade “Okulumuz, 

çalışanlarının kişisel değerlerine önem verir” iken öğretmenlerin en çok katıldıkları 

ifade  “Okulumuz ile çalışanları arasındaki ilişkiler karşılıklı güvene dayanır” ifadesidir. 
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Katılımcıların etki-kişilik meşruiyeti alt boyutunda yer alan ifadelere ilişkin 

ortalamaları, okulların imajları ile genel demokratiklik düzeyi hakkında genellikle 

olumlu algıların söz konusu olduğunu göstermektedir.  

Alanyazında durumsal etkenlerin etkisine ve öznel değerlendirmelere açık 

olmasından dolayı etki-kişilik meşruiyetiyle ilgili çelişkili sonuçlar görülebilmektedir. 

Örneğin Eisenberger, Armeli, Rexwinkel, Lynch ve Rhoades (2001) 413 posta 

işgöreniyle yaptıkları araştırmada örgütün, işgörenlerin örgüte yaptıkları katkılara ve 

refahlarına düşük düzeyde önem verdiği algısına sahip oldukları sonucuna 

ulaşmışlardır. Erdoğan, Kraimer ve Liden (2004) ise İstanbul’daki lise düzeyinde görev 

yapan 520 öğretmenle yaptıkları araştırmada öğretmenlerin okullarıyla çok düşük 

düzeyde değer uyumu algısına sahip oldukları halde okullarının yükümlülük oluşturucu 

destekleyici kişisel özelliklerine ilişkin ortalamanın üzerinde bir algı düzeyine sahip 

oldukları bulgusuna ulaşmışlardır. Benzer şekilde, 2,565 İsrailli ilkokul öğretmeniyle 

yaptıkları araştırma sonucunda Bogler ve Nir (2012) öğretmenlerin, okullarının 

yaptıkları katkılara ve refahlarına yüksek düzeyde önem verdiği algısına sahip oldukları 

bulgusuna ulaşmıştır.  

Örgütsel meşruiyet alanyazınında etki meşruiyeti ve kişilik meşruiyeti farklı 

kavramlaştırmalar olarak sunulurken faktör analizi ve ana uygulama sonucu elde edilen 

ampirik sonuçlar aralarında güçlü bir örtüşmenin olduğunu göstermiştir. Suchman 

(1995) ise etki meşruiyetini uzun dönemli örgütsel eylemlerle ilişkilendirirken, kişilik 

meşruiyetini bu eylemlerin özüyle (yani anlamıyla) ilişkilendirmektedir.  

Etki-kişilik meşruiyeti boyutlarının örtüşmesine ilişkin bulguların alanyazındaki 

bulgularla uyumlu olduğu ifade edilebilir. Örneğin Dellve ve Wikström (2009) 

yöneticilerin işgörenler yerine örgütün çıkarları doğrultusunda karar almaya 

başladıklarında, örgütün ve konumlarının meşruluğunu sürdürmek için yöneticilerin, 

takım çalışması yoluyla işgörenleri örgütsel hedef ve politika geliştirme süreçlerine 

dâhil etmek ve güvene dayalı ilişkileri sürdürmek suretiyle etki meşruiyetini sağlama 

yolunu seçebildiklerini belirtmektedir. Aynı şekilde farklı kamu ve özel sektörlerde 

etkinlik gösteren örgütlerin, işlemlerinin paydaşlar tarafından onaylanmasını sağlamak 

ve paydaş çıkarlarına hizmet eden olumlu örgütsel kişilik algısı oluşturabilmek 

amacıyla ilgili paydaşları ürün, hizmet ve politika geliştirme süreçlerine dâhil 

edebildiğine yönelik bulgular mevcuttur (O’Dwyer, Owen ve Unerman, 2011; Durocher 

ve Fortin 2010; Tyler ve Huo, 2002). Öte yandan bu mekanizma ters yönde de 
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işleyebilmektedir. Örgütün paydaşların ihtiyaçlarını ve çıkarlarını göz önünde 

bulundurduğuna ilişkin olumlu kişilik meşruiyeti algısı işgörenlerin uzun vadeli örgütsel 

uygulama ve politikaları onaylamasını kolaylaştırarak etki meşruiyetini pekiştirici bir 

niteliğe bürünebilmektedir (Long, Kuang ve Buzzanell, 2013).  

3.1.1. Katılımcıların Takas Meşruiyeti ve Etki-Kişilik Meşruiyeti Alt Boyutlarındaki 

Algılarının Bazı Bağımsız Değişkenlere Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

 Katılımcıların takas meşruiyeti ve etki-kişilik meşruiyeti alt boyutlarındaki algı 

düzeyleri arasında görev, okul türü, cinsiyet, eğitim durumu, mesleki kıdem, yöneticilik 

kıdemi ve öğrenci sayısı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığına dair 

bulgular sırasıyla aşağıda verilmiştir. 

3.1.1.1. Görev Değişkenine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların takas meşruiyeti ve etki-kişilik meşruiyeti alt boyutlarındaki algı 

düzeylerinin görev değişkenine göre t-testi sonuçları Çizelge 16’da verilmiştir. 

Çizelge 16 

Takas Meşruiyeti ve Etki-Kişilik Meşruiyeti Alt Boyutlarında Göreve İlişkin t-Testi 

Sonuçları 

T
a
k

a
s 

M
. 

Görev n X  ss sd t p 

Yönetici 365 11.52 2.31 789 4.95 .00 

Öğretmen 426 10.51 2.42 

E
tk

i-

K
iş

il
i

k
 M

. 

Görev n X  ss sd t p 

Yönetici 365 32.10 5.25 789 7.84 .00 

Öğretmen 426 29.06 5.59 

  

Çizelge 17’de görüldüğü gibi, kamu ve özel okullarda görev yapan katılımcıların 

algı düzeyleri takas meşruiyeti alt boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır 

[t(789)= 4.95; p<.05]. Yöneticiler ( X = 11.52), öğretmenlere ( X = 10.51) göre nispeten 

daha yüksek düzeyde takas meşruiyeti algısına sahiptir.  Bu durumun yöneticilerin 

kendilerini takas ilişkisinin tarafı olarak görmelerinden kaynaklandığı ifade edilebilir. 

Zira adil liderlik algısının takas ilişkisinin önemini arttıran etkenlerden biri olduğuna 

yönelik bulgular mevcuttur (Erdogan, Liden ve Kraimer, 2006). Benzer şekilde 

Zeinabadi ve Salehi (2011) okul yöneticilerinin karara katılım, adalet, v.b. okullardaki 

takas göstergelerinin özendirilmesinde büyük etkiye sahip olduklarını belirtmektedir. 
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Çizelge 16’da görüldüğü üzere, kamu ve özel okullarda görev yapan 

katılımcıların algı düzeyleri etki-kişilik meşruiyeti alt boyutunda anlamlı bir şekilde 

farklılaşmaktadır [t(789)= 7.84; p<.05]. Yöneticiler ( X = 32.10), öğretmenlere ( X = 

29.06) göre görece daha yüksek düzeyde etki-kişilik meşruiyeti algısına sahiptir.  Bu 

hususun Levinson’un (1965) da belirttiği gibi yöneticilerin kendilerini örgütün, 

işgörenler üzerinde güç uygulama aracısı olarak görmelerinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Zira maddi ve sembolik kaynakların kontrolünü elinde tutan işgörene 

ilişkin algının, örgütün kişileştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu 

belirtilmektedir (Levinson, 1965).     

3.1.1.2. Okul Türü Değişkenine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların takas meşruiyeti ve etki-kişilik meşruiyeti alt boyutlarındaki algı 

düzeylerinin okul türü değişkenine göre t-testi sonuçları Çizelge 17’de verilmiştir.   

Çizelge 17 

Takas Meşruiyeti ve Etki-Kişilik Meşruiyeti Alt Boyutlarında Okul Türüne İlişkin t-Testi 

Sonuçları 

T
a
k

a
s 

M
. 

Okul 

Türü 

n X ss sd t p 

Yönetici Kamu 280 11.32 2.30 363 2.96 .003 

Özel 85 12.16 2.25 

Öğrtmn Kamu 332 10.33 2.33 424 2.97 .003 

Özel 94 11.16 2.63 

E
tk

i-
K

iş
il

ik
 

M
. 

Okul 

Türü 

n X ss sd t p 

Yönetici Kamu 280 31.86 5.23 363 1.57 .118 

Özel 85 32.88 5.27 

Öğrtmn Kamu 332 28.64 5.48 424 2.91 .004 

Özel 94 30.53 5.76 

Çizelge 17’de görüldüğü gibi, kamu ve özel okullarda görev yapan yönetici 

[t(363)= 2.96; p<.05] ve öğretmenlerin [t(363)= 2.97; p<.05] algıları takas meşruiyeti alt 

boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Özel okullarda görev yapan yönetici (

X = 12.16) ve öğretmenler ( X = 11.16) , kamu okullarındaki yönetici ( X = 11.32) ve 

öğretmenlere ( X = 10.33) göre görece daha yüksek düzeyde takas meşruiyeti algısına 

sahiptir.  Kamu okulu işgörenlerine göre, özel okul işgörenlerinin okullarıyla 

ilişkilerinde karşılıklılık normunun daha fazla gözetildiği, karşılıklı yükümlülüklerin ve 

zaman içinde oluşan takas ilişkilerinin daha güçlü olduğu (Shore, Coyle‐Shapiro, Chen 
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ve Tetrick, 2009) ifade edilebilir. Gould-Williams ve Davies (2005) bu durumun, kamu 

işgörenlerinin karar mekanizmalarına katılmakta daha isteksiz olmalarından ve işleriyle 

ilgili önemli konulardan daha az haberdar edilmelerinden kaynaklanabileceğini ifade 

etmektedir.  

 Çizelge 16’da görüldüğü gibi, kamu ve özel okullarda görev yapan yöneticilerin 

algıları etki-kişilik meşruiyeti alt boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır 

[t(363)= 1.57; p>.05]. Öte yandan kamu ve özel okullarda görev yapan katılımcıların 

algıları etki-kişilik meşruiyeti alt boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır [t(363)= 

2.91; p<.05]. Özel okullarda görev yapan öğretmenler ( X = 30.53), kamu 

okullarındakilere ( X = 28.64) göre görece daha yüksek düzeyde etki-kişilik meşruiyeti 

algısına sahiptir.  

Söz konusu bulguyla ilişkili olarak alanyazında çelişkili sonuçlar 

görülebilmektedir. Örneğin Rahaman (2012) okulların öğretmenlerin kurumlarına 

yaptıkları katkılara ve refahlarına verdikleri öneme ilişkin okul türüne göre 

öğretmenlerin algılarında anlamlı bir farklılık bulunmadığı bulgusuna ulaşmıştır. Öte 

yandan daha iyi çalışma koşulları sunan ve alanında daha yetkin olarak algılanan 

örgütlerin paydaşlar tarafından daha çekici bulunma eğilimi (Van Hoye, Bas, 

Cromheecke ve Lievens, 2013) nedeniyle, Vigoda-Gadot, Vinarski-Peretz ve Ben-Zion 

(2003) kamu sektörü örgütlerinin paydaşların gözünde olumsuz bir imaja sahip 

olduklarını ve bu hususun onları meşruiyet krizlerine karşı daha savunmasız kıldığını 

belirtmektedir.  

3.1.1.3. Cinsiyet Değişkenine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların takas meşruiyeti ve etki-kişilik meşruiyeti alt boyutlarındaki algı 

düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre t-testi sonuçları Çizelge 18’de verilmiştir.   

Çizelge 18’de görüldüğü gibi, kamu ve özel okullarda görev yapan yöneticilerin 

[t(363)= .28; p>.05] ve öğretmenlerin [t(424)= .87; p>.05] algıları takas meşruiyeti alt 

boyutunda cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Benzer şekilde 

yöneticilerin [t(363)= 1.33; p>.05] ve öğretmenlerin [t(424)= .54 ; p>.05] algıları etki-

kişilik meşruiyeti alt boyutunda cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. 
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Çizelge 18 

Takas Meşruiyeti ve Etki-Kişilik Meşruiyeti Alt Boyutlarında Cinsiyete İlişkin t-Testi 

Sonuçları 

T
a

k
a

s 
M

. 

Cinsiyet n X ss sd t p 

Yönetici Kadın 88 11.58 2.47 363 .28 .784 

Erkek 277 11.50 2.26 

Öğrtmn Kadın 266 10.43 2.40 424 .87 .384 

Erkek 160 10.64 2.45 

E
tk

i-
K

iş
il

ik
 

M
. 

Cinsiyet n X ss sd t p 

Yönetici Kadın 88 32.75 5.44 363 1.33 .184 

Erkek 277 31.90 5.18 

Öğrtmn Kadın 266 28.94 5.71 424 .54 .589 

Erkek 160 29.25 5,41 

Elde edilen bulgularla benzer şekilde alanyazındaki araştırmalarda büyük 

çoğunlukla cinsiyetin takas algısında etkili bir etken olmadığı belirtilmektedir 

(Cropanzano, Prehar ve Chen, 2002; Wayne, Shore ve Liden, 1997). Öte yandan etki 

kişilik meşruiyetine ilişkin elde edilen bulguların alanyazındaki araştırma sonuçlarını 

desteklemediği düşünülmektedir. Zira alanyazında çoğunlukla kadın işgörenlerin etki-

kişilik meşruiyeti algısını etkileyen esnek çalışma saatleri, işlemsel adalet, sosyal 

sorumluluk projeleri, mesleki etik kuralları, katılımcı karar verme ve demokratik liderlik 

gibi örgütün işgörenlerin çıkarlarını korumaya yönelik isteğe bağlı eylemleri konusunda 

daha hassas oldukları ifade edilnektedir (Peterson, 2004; Eagly ve Johnson, 1990).   

3.1.1.4. Eğitim Durumu Değişkenine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların takas meşruiyeti ve etki-kişilik meşruiyeti alt boyutlarındaki algı 

düzeylerinin eğitim durumu değişkenine göre t-testi sonuçları Çizelge 19’da verilmiştir.  

Çizelge 19’da görüldüğü gibi, yönetici [t(363)= .1.10; p>.05] ve öğretmenlerin 

[t(424)= .28; p>.05]  algıları takas meşruiyeti alt boyutunda eğitim durumuna göre 

anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Farklı eğitim seviyelerindeki katılımcıların 

takas meşruiyetine ilişkin algı düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

Alanyazında eğitim durumunun takas ilişkileri üzerindeki etkisine ilişkin çelişkili 

araştırma bulgularına rastlanmaktadır. Jing-zhou, Xiao-xue ve Xia-qing (2010) eğitim 

düzeyi ile işgörenlerin takas algısı arasında pozitif yönlü düşük düzeyde bir ilişki 

bulunduğunu belirtirken Smith (2003), eğitim durumu ile karşılıklı güven ve saygıya 

dayalı ilişkileri ifade eden takas ilişkisinin niteliği arasında herhangi bir ilişkinin 

bulunamadığını belirtmektedir.  
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Çizelge 19 

Takas Meşruiyeti ve Etki-Kişilik Meşruiyeti Alt Boyutlarında Eğitim Durumuna İlişkin 

t-Testi Sonuçları 

T
a

k
a

s 
M

. 

Eğitim 

Durumu 

n X ss sd t p 

Yönetici Lisans 254 11.43 2.29 363 1.10 .784 

Lisansüstü 111 11.72 2.37 

Öğrtmn Lisans 324 10.53 2.48 424 .28 .736 

Lisansüstü 102 10.44 2.25 

E
tk

i-
K

iş
il

ik
 

M
. 

Eğitim 

Durumu 

n X ss sd t p 

Yönetici Lisans 254 31.69 5.43 363 2.24 .03 

Lisansüstü 111 33.02 4.69 

Öğrtmn Lisans 324 29.06 5.73 424 .03 .980 

Lisansüstü 102 29.05 5.15 

Çizelge 19’da görüldüğü üzere, yöneticilerin algıları etki-kişilik meşruiyeti alt 

boyutunda eğitim durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaşırken [t(363)= 2.24; p<.05], 

öğretmenlerin algıları farklılaşmamaktadır [t(424)= .03; p>.05]. Lisansüstü eğitim 

seviyesindeki yöneticiler ( X = 33.02), lisans seviyesindeki yöneticilere ( X  = 31.69) 

göre görece daha yüksek düzeyde etki-kişilik meşruiyeti algısına sahiptir. Elden edilen 

bulgu eğitim seviyesi ile işgören çıkarlarını korumaya yönelik isteğe bağlı örgütsel 

eylemlerin sıklığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı yönündeki alanyazındaki 

genel eğilimi kısmen desteklemektedir (Chow, Lo, Sha ve Hong, 2006; Moideenkutty, 

Blau, Kumar ve Nalakath, 2001). Bu hususla ilgili olarak eğitim seviyesi yüksek 

yöneticilerin esnek çalışma saatleri, adil uygulama, katılımcı karar verme ve demokratik 

liderlik gibi örgütün işgörenlerin çıkarlarını korumaya yönelik isteğe bağlı eylemleri 

konusunda, okullarına ilişkin daha olumlu algılara sahip oldukları ileri sürülebilir. 

3.1.1.5. Mesleki Kıdem Değişkenine İlişkin Bulgular 

Yöneticilerin takas meşruiyeti ve etki-kişilik meşruiyeti alt boyutlarındaki 

algılarının mesleki kıdem değişkenine göre Kruskal Wallis H Testi sonuçları Çizelge 

20’de verilmiştir.  Çizelge 20’de görüldüğü gibi, yöneticilerin algı düzeyleri takas 

meşruiyeti alt boyutunda [x
2

(4)= 1.35; p>.05] anlamlı bir şekilde farklılaşmazken, etki-

kişilik meşruiyeti alt boyutunda [x
2

(4)= 1.47; p<.05] mesleki kıdemine göre anlamlı bir

şekilde farklılaşmaktadır. 
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Çizelge 20 

Yöneticilerin Takas Meşruiyeti ve Etki-Kişilik Meşruiyeti Alt Boyutlarındaki Algılarının 

Mesleki Kıdeme İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Y
ö

n
et

ic
i 

Mesleki 

Kıdem 

n Sıra 

Ort. 

sd X
2 

p Anlamlı 

Fark 

(U) 

T
a

k
a

s 
M

. 

1. 5 ve altı 27 136.28 4 8.20 .084 -- 

2. 6-10 40 189.50 

3. 11-15 77 179.03 

4. 16-20 92 200.11 

5. 21 ve üzeri 129 180.93 

E
tk

i-

K
iş

il
ik

 M
. 

1. 5 ve altı 27 128.54 4 11.57 .021 2-1 

3-1 

4-1 

5-1 

2. 6-10 40 193.39 

3. 11-15 77 184.79 

4. 16-20 92 203.02 

5. 21 ve üzeri 129 175.83 

Farkın hangi gruptan kaynaklandığını tespit edilmek üzere yapılan U testi 

sonuçlarına göre 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip 

yöneticiler 5 yıl ve altı mesleki kıdeme sahip yöneticilere göre daha yüksek düzeyde 

etki-kişilik meşruiyeti algısına sahiptir. Öğretmenlerin takas meşruiyeti ve etki-kişilik 

meşruiyeti alt boyutlarındaki algılarının mesleki kıdem değişkenine göre tek yönlü 

varyans analizi sonuçları Çizelge 21’de verilmiştir.   

Çizelge 21 

Öğretmenlerin Takas Meşruiyeti ve Etki-Kişilik Meşruiyeti Alt Boyutlarındaki 

Algılarının Mesleki Kıdeme Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Ö
ğ

re
tm

en
 

Mesleki 

Kıdem 

n X ss sd F p Anlamlı 

Fark 

(LSD) 

T
a

k
a

s 
M

. 

1. 5 ve altı 125 10.72 2.32 4;421 .93 .45 -- 

2. 6-10 78 10.15 2.24 

3. 11-15 97 10.40 2.61 

4. 16-20 70 10.77 2.36 

5. 21 ve üzeri 56 10.41 2.59 

E
tk

i-

K
iş

il
ik

 M
. 

1. 5 ve altı 125 30.24 5.50 4;421 2.98 .019 1-2 

1-5 2. 6-10 78 27.70 5.36 

3. 11-15 97 29.28 5.33 

4. 16-20 70 28.78 5.92 

5. 21 ve üzeri 56 28.25 5.73 
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Çizelge 21’de görüldüğü gibi, öğretmenlerin algıları takas meşruiyeti alt 

boyutunda mesleki kıdeme göre anlamlı bir şekilde farklılaşmazken [F(4;421)= .93; 

p>.05], etki-kişilik meşruiyeti alt boyutunda mesleki kıdeme göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmaktadır [F(4;421)= 2.98; p<.05]. Farkın kaynağını tespit etmek üzere kullanılan 

LSD testi sonuçlarına göre 5 yıl ve altı mesleki kıdeme sahip öğretmenler ( X = 30.24), 

6-10 yıl arası ( X = 27.70) ve 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme ( X = 28.25) sahip 

öğretmenlere göre görece daha yüksek düzeyde etki-kişilik meşruiyeti algı düzeyine 

sahiptir.  

Alanyazında mesleki kıdemin takas meşruiyeti algısı üzerindeki etkisine ilişkin 

çelişkili sonuçlar göze çarpmaktadır. Shore ve Barksdale (1998) mesleki kıdem ile örgüt 

ve işgören arasındaki takas ilişkilerine ilişkin algı düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmadığını belirtmektedir. Mesleki kıdem ile takas algısı arasında negatif yönlü 

düşük bir ilişki bulunduğunu ifade eden Hofman ve Morgeson’un (1999) bulgularına 

göre ise mesleki kıdem arttıkça takas ilişkisinden kaynaklanan yükümlülük hissi 

azalırken bu çalışmada elde edilen bulgular mesleki kıdem ile birlikte daha dengeli bir 

yükümlülük hissi oluştuğunu göstermektedir.  

Takas meşruiyetine benzer şekilde, alanyazındaki etki-kişilik algısına ilişkin 

araştırmalar incelendiğinde örgütlerin işgörenlerin çıkarlarını korumaya yönelik isteğe 

bağlı eylemleri konusunda çelişkili bulgular göze çarpmaktadır. Coyle-Shapiro ve 

Conway (2005) ile Valentine, Greller ve Richtermeyer (2006) mesleki kıdeme göre 

örgüte ilişkin olumlu kişilik imajı ve destekleyici örgütsel etkenler algısında anlamlı bir 

fark bulunmadığını belirtirken, Fuller, Hester, Barnett ve Relyea (2006), bu 

araştırmanın bulgularından farklı olarak mesleki kıdem ile etki-kişilik özellikleri 

arasında negatif yönlü düşük düzeyde bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre mesleki kıdemle birlikte gelişen olumlu örgütsel etki-kişilik algısının 

işgörenlerin örgütsel eylemlerin inançları ve çıkarları doğrultusunda yürüdüğü inancına 

(Dutton ve Dukerich, 1991) sahip olmasını sağlayabileceğini gösterebilir. 

3.1.1.6. Yöneticilik Kıdemi Değişkenine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan yöneticilerin takas meşruiyeti ve etki-kişilik meşruiyeti alt 

boyutlarındaki algı düzeylerinin yöneticilik kıdemi değişkenine göre Kruskal Wallis H 

Testi sonuçları Çizelge 22’de verilmiştir.   
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Çizelge 22 

Takas Meşruiyeti ve Etki-Kişilik Meşruiyeti Alt Boyutunda Yöneticilik Kıdemine İlişkin 

Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 
Y

ö
n

et
ic

i 

Yöneticilik 

Kıdemi 

n Sıra 

Ort. 

sd X
2

p Anlamlı 

Fark 

T
a

k
a

s 
M

. 

1. 5 ve altı 201 182.14 4 1.35 .852 -- 

2. 6-10 68 176.67 

3. 11-15 40 189.79 

4. 16-20 32 178.53 

5. 21 ve üzeri 24 202.77 

E
tk

i-

K
iş

il
ik

 M
.

1. 5 ve altı 201 183.93 4 1.47 .831 -- 

2. 6-10 68 172.41 

3. 11-15 40 189.38 

4. 16-20 32 179.39 

5. 21 ve üzeri 24 199.42 

Çizelge 22’de görüldüğü gibi, kamu ve özel okullarda görev yapan yöneticilerin 

algıları takas meşruiyeti alt boyutunda [x
2

(4)= 1.35; p>.05] ve etki-kişilik meşruiyeti alt

boyutunda [x
2

(4)= 1.47; p>.05] yöneticilik kıdemine göre anlamlı bir şekilde

farklılaşmamaktadır. Farklı yöneticilik kıdemi gruplarında yer alan katılımcıların takas 

ve etki-kişilik meşruiyetine ilişkin algı düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

Mesleki kıdeme ilişkin anlamlı farklılık bulunduğu halde yöneticilik kıdemine ilişkin 

bulunmaması hususu öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin ileriki dönemlerinde 

yöneticilik görevlerine atanmasıyla açıklanabilir.  

3.1.1.7. Öğrenci Sayısı Değişkenine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların takas meşruiyeti ve etki-kişilik meşruiyeti alt boyutlarındaki algı 

düzeylerinin öğrenci sayısı değişkenine göre tek yönlü varyans analizi sonuçları Çizelge 

23’te verilmiştir.   

Çizelge 23’te görüldüğü gibi, yönetici [F(3;361)= 1.67; p>.05] ve öğretmenlerin 

[F(3;422)= .90; p>.05] algıları takas meşruiyeti alt boyutunda öğrenci sayısına göre 

anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Benzer şekilde yönetici [F(3;361)= .54; p>.05] ve 

öğretmenlerin [F(3;422)= .35; p>.05] algıları etki-kişilik meşruiyeti alt boyutunda öğrenci 

sayısına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. 
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Çizelge 23 

Takas Meşruiyeti ve Etki-Kişilik Meşruiyeti Alt Boyutlarında Öğrenci Sayısına İlişkin 

Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

T
a

k
a

s 
M

. 

Öğrenci Sayısı n X ss sd F p Anlamlı 

Fark 

Y
ö

n
et

ic
i 1. 500 ve altı 82 12.01 2.29 3;361 1.67 .172 -- 

2. 501-1000 131 11.38 2.29 

3. 1001-1500 85 11.44 2.16 

4. 1501 ve üzeri 67 11.26 2.51 

Ö
ğ

re
tm

n
 1. 500 ve altı 113 10.81 2.48 3;422 .90 .440 -- 

2. 501-1000 184 10.46 2.32 

3. 1001-1500 83 10.34 2.41 

4. 1501 ve üzeri 46 10.26 2.65 

E
tk

i-
K

iş
il

ik
 M

. 

Öğrenci Sayısı n X ss sd F p Anlamlı 

Fark 

Y
ö
n
et

ic
i 1. 500 ve altı 82 32.69 5.29 3;361 .54 .654 -- 

2. 501-1000 131 32.10 5.07 

3. 1001-1500 85 31.76 5.23 

4. 1501 ve üzeri 67 31.79 5.58 

Ö
ğ
re

tm
n
 1. 500 ve altı 113 29.43 5.98 3;422 .35 .789 -- 

2. 501-1000 184 29.08 5.32 

3. 1001-1500 83 28.67 5.48 

4. 1501 ve üzeri 46 28.73 5.94 

Çizelge 23’te görülebileceği üzere yönetici ve öğretmenlerin okulları ile faydaya 

dayalı karşılıklı yükümlülük ilişkilerine ilişkin algıları okul büyüklüğüne göre farklılık 

göstermemektedir. Elde edilen bulgular okul büyüklüğü ile takas algısı arasında anlamlı 

bir ilişki bulunmadığını ifade eden Erdoğan, Liden ve Kraimer (2006) ile işgörenlerin 

örgüte ilişkin olumlu kişilik algısı ile örgüt büyüklüğü arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmadığını belirten Joiner’in (2007) bulgularını desteklemektedir. 

3.1.2. Pragmatik Meşruiyet Türüne İlişkin Nitel Bulgular 

Bu bölümde katılımcıların pragmatik meşruiyet türüne ilişkin nitel görüşlerinin 

içerik analizi bulguları verilmiştir. Bulgular Kurum-Çalışan Takas İlişkisi, 

Yükümlülüğe Yol Açan Etki-Kişilik Etkenleri, Kurum İmajına İlişkin Görüşler ve 

Pragmatik meşrulaşmayı Destekleyici Açıklamalar/Gerekçeler başlıkları altında 

tartışılmıştır.  
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3.1.2.1. Ökul- İşgören Takas İlişkisi 

Katılımcıların okullarıyla aralarındaki takas ilişkisine ilişkin nitel görüşleri 

göreve göre iki başlık altında verilmiştir. Çizelge 24’te katılımcıların takas meşruiyetine 

ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 24 

Göreve Göre Okul-İşgören Takas İlişkisine İlişkin Katılımcı Görüşleri 

Kategori 
f 

Yönetici Öğretmen Toplam 

İşgörenlerin yükümlülüğü daha 

fazladır. 
4 - 4 

Okulun yükümlülüğü daha fazladır. 2 4 6 
Okul-işgören yükümlülükleri 

dengelidir. 
2 4 6 

Çizelge 24’te “işgörenlerin yükümlülüğü daha fazladır” (f=4)  kategorisinin 

yöneticilerde yoğunlaşırken “okulun yükümlülüğü daha fazladır” (f=6) ve “Okul-

işgören yükümlülükleri dengelidir.” (f=6) kategorisinin öğretmenlerde yoğunlaştığı 

görülmektedir. Çizelge 25’te Katılımcıların okullarıyla aralarındaki takas ilişkisine 

ilişkin nitel görüşleri okul türüne göre iki başlık altında verilmiştir.  

Çizelge 25 

Okul Türüne Göre Okul-İşgören Takas İlişkisine İlişkin Katılımcı Görüşleri 

Kategori 
f 

Kamu Özel Toplam 

İşgörenlerin yükümlülüğü daha 

fazladır. 
4 - 4 

Okulun yükümlülüğü daha fazladır. 1 5 6 
Okul-işgören yükümlülükleri 

dengelidir. 
3 3 6 
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Çizelge 25’te “işgörenlerin yükümlülüğü daha fazladır” (f=4)  kategorisinin 

kamu okullarında yoğunlaşırken “okulun yükümlülüğü daha fazladır” (f=6) 

kategorisinin özel okullarda yoğunlaştığı görülmektedir. Özel okullarda işgören 

yükümlülüklerine ilişkin ayırt edici bir bulguya ulaşılamadığı göze çarpmaktadır. 

Çizelge 24 ve 25 birlikte değerlendirildiğinde, takas meşruiyeti temasına ilişkin 

toplam yanıtların işgörenlerin yükümlülüğü, örgütün yükümlülüğü ve dengeli 

yükümlülükler olmak üzere üç kategoride toplandığı görülmektedir. Frekansları 

bakımından çoktan aza doğru sırasıyla “okulun yükümlülüğü daha fazladır” (f=6), 

“okul-işgören yükümlülükleri dengelidir” (f=6) ve “işgörenlerin yükümlülüğü daha 

fazladır” (f=4)  şeklinde sıralandıkları görülmektedir. Katılımcıların takas meşruiyetiyle 

ilişkili verdikleri yanıtlardan bazıları aşağıda verilmiştir:  

…her şey onların lehine olacak değil, bize başarı verdikleri

müddetçe bu uygulamalar sorun olmaz. Etkili sonuçlar alınması 

gerekir. Gerçi bazı durumlarda bunların karşılığını alamıyoruz. 

Öğretmenler ve kurum, ikisi de birbirine borçlu aslında ama 

kesinlikle öğretmenler yönetime borçlu. Her zaman yaptığımız 

iyiliğin karşılığını alamıyoruz. (KOM2) 

Hiçbir zaman kimse kimseyi kandıramaz, ben çok fazla emek 

harcadığımı görüyorum, buradan gelen dönütler de yani, sadece 

müdürler ve müdür muavinleri de dâhil olmak üzere aynı şekilde 

övgüyle karşılıyorlar, veliler teşekkürlerle geliyorlar… maddi 

olarak karşılığını aldığımı düşünmüyorum açıkçası. (ÖOÖ2) 

Katılımcıların okullarındaki takas ilişkilerine ilişkin algılarının büyük ölçüde 

dengesiz olduğu görülmektedir. Yöneticilerin aşırı paydaş yükümlülüğüne ilişkin 

algıları ağır basarken öğretmenlerin düşük paydaş yükümlülüğüne ilişkin algılarının 

daha baskın olduğu görülmektedir. Shore ve Barksdale (1998) bu hususun taraflardan 

birinin takas sözleşmesini ihlal ederek yükümlülüklerini yerine getirmekten 

kaçındığında gözlenebileceğini ileri sürmektedir.  

3.1.2.2. Yükümlülüğe Yol Açan Etki-Kişilik Etkenleri 

Katılımcıların okullarındaki yükümlülüğe yol açan uygulamalara ilişkin nitel 

görüşleri göreve göre iki başlık altında verilmiştir. Çizelge 26’da katılımcıların görüşleri 

sunulmuştur. 
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Çizelge 26 

Göreve Göre Yükümlülüğe Yol Açan Etki-Kişilik Etkenlerine İlişkin Katılımcı Görüşleri 

Kategori 
f 

Yönetici Öğretmen Toplam 

Esnek çalışma programı 8 5 13 

İşleriyle ilgili işgörenlere daha 

fazla özerklik tanınması 
4 4 8 

Çalışma ortamlarının çekici hale 

getirilmesi 
2 - 2 

İşgörenlerin refahının (özlük 

haklarının) korunması ve 

geliştirilmesi 

9 3 12 

Örgütün işgörenlerine değer 

vermesi 
5 2 7 

İşgörenler arasındaki uyum 1 1 

Mesleki gelişim olanakları sağlama 4 2 6 

Pozitif yönetim anlayışı 

(bağışlayıcılık, olumlu 

dönütler,iletişim, vb.) 

5 - 5 

İşgörenleri etkileyen kararlarda 

çıkarlarını gözetme 
2 3 5 

Çizelge 26’da “İşgörenlerin refahının (özlük haklarının) korunması ve 

geliştirilmesi” (f=9) kategorisi yöneticilerde yoğunlaşırken “esnek çalışma programı” 

(f=5)  kategorisinin öğretmenlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Yöneticiler ve 

öğretmenler için daha çok yöneticilerin inisiyatifinde olan esnek çalışma saatleri, 

özerklik, refahın gözetilmesi v.b etkenlerin ön planda olduğu ileri sürülebilir. Çizelge 

27’de katılımcıların okullarındaki yükümlülüğe yol açan uygulamalara ilişkin nitel 

görüşleri okul türüne göre iki başlık altında verilmiştir. 

Çizelge 27’de “esnek çalışma programı” (f=9)  kategorisinin kamu okullarında 

yoğunlaşırken “İşgörenlerin refahının (özlük haklarının) korunması ve geliştirilmesi” 

(f=6) kategorisinin özel okullarda yoğunlaştığı görülmektedir. Kamu okulları işgörenleri 

için daha çok yöneticilerin inisiyatifinde olan esnek çalışma saatleri (f= 9) en önemli 

etken iken özel okul işgörenleri için daha kariyer merkezli etkenlerin ön planda olduğu 

ileri sürülebilir. Mevzuatta esnek çalışma saatleri bulunmamasına rağmen Meyer ve 

Rowan’ın (1991, 58) belirttiği gibi yöneticilerin öğretmenleri enformel bir şekilde 

eşgüdümlemek adına ayrıştırma (decoupling) yolunu benimseyerek esnek çalışma 

saatleri konusunda inisiyatif kullandıkları görülmektedir.  
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Çizelge 27 

Okul Türüne Göre Yükümlülüğe Yol Açan Etki-Kişilik Etkenlerine İlişkin Katılımcı 

Görüşleri 

Kategori 
f 

Kamu Özel Toplam 

Esnek çalışma programı 9 4 13 

İşleriyle ilgili işgörenlere daha 

fazla özerklik tanınması 
5 3 8 

Çalışma ortamlarının çekici hale 

getirilmesi 
2 - 2 

İşgörenlerin refahının (özlük 

haklarının) korunması ve 

geliştirilmesi 

6 6 12 

Örgütün işgörenlerine değer 

vermesi 
3 4 7 

İşgörenler arasındaki uyum 1 - 1 

Mesleki gelişim olanakları sağlama 1 5 6 

Pozitif yönetim anlayışı 

(bağışlayıcılık, olumlu dönütler, 

iletişim vb.) 

1 4 5 

İşgörenleri etkileyen kararlarda 

çıkarlarını gözetme 
- 5 5 

Çizelge 26 ve 27 birlikte incelendiğinde yükümlülüğe yol açan etki-kişilik 

etkenleri temasına ilişkin toplam yanıtların dokuz kategoride toplandığı görülmektedir. 

Frekansları bakımından en çok üç kategori sırasıyla “esnek çalışma programı” (f=13), 

“işgörenlerin refahının (özlük haklarının) korunması ve geliştirilmesi” (f=12) ve 

“işleriyle ilgili işgörenlere daha fazla özerklik tanınması”dır (f=8). Katılımcıların etki-

kişilik etkenlerine ilişkin verdikleri yanıtlardan bazıları aşağıda verilmiştir:  

Kurumumuzda bu tür şeyler sıkıntılı. Bize mümkün olduğu kadar 

boş gün çıkarmaya çalışıyor. Cuma namazları saatlerini boş 

bırakıyor. Sendikal faaliyetlerimiz için kolaylık sağlıyor ve boş 

zaman ayarlıyorlar. Bana ayrıca sınıf rehberliği verilmiyor. 

Sendikacı olduğum için ve ders yüküm çok olduğu için sınıf 

rehberliği verilmiyor. Genel olarak programlar esnek 

ayarlanıyor. Ancak okulu kurumsallaştıramıyor. (KOÖ4) 

 

Öğretmenler çok yoğun çalışan ve zihin yükü fazla ağır olan 

insanlar. Çoğu fazla hümanist olduğundan da bir uygulamaya 

yer verilirken kendi refahlarının düşünüldüğünü bilmek onları 

fazlasıyla gaza getiriyor. Ufacık bir “teşekkür ederim 

öğretmenim” ya da “sizi seviyorum öğretmenim” lafıyla bile 

aşka gelen bu insanlar düşünüldüklerini ve önemsendiklerini 

hissedince kuruma bağlılıkları artıyor. (ÖOÖ1) 
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Elde edilen bulguların alanyazındaki ilgili araştırma bulgularını desteklediği 

ifade edilebilir. Jang (2009) esnek çalışma programı ile destekleyici işyeri kültürü 

arasında olumlu yönde ilişkiler bulunduğu bulgusuna ulaşmıştır. Benzer şekilde Rau ve 

Hyland (2002) özellikle yüksek düzeyde rol çatışması yaşayan işgörenlerin esnek 

çalışma programı imkânı tanıyan örgütlere ilişkin daha olumlu algılara sahip olduklarını 

belirtmektedir. Bunun yanında Eisenberger, Fasolo ve Davis-LaMastro (1990) 

refahlarının korunduğu ve geliştirildiği yönünde bir algıya sahip olan işgörenlerin 

örgütleri için daha fazla yükümlülük hissettiklerini ifade etmektedir.  

3.1.2.3. Okul İmajına İlişkin Görüşler 

Katılımcıların okullarının imajına ilişkin nitel görüşleri göreve göre iki başlık 

altında verilmiştir. Çizelge 28’de katılımcıların görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 28 

Göreve Göre Okul İmajına İlişkin Katılımcı Görüşleri 

Kategori 
f 

Yönetici Öğretmen Toplam 

Olumlu İmaj 

Dört dörtlük 1 1 

Mükemmel 1 1 

Balıketli 1 1 

Rahat 1 1 

Özgür 1 1 

Başarılı 1 1 

Yardımsever 1 1 

Huzurlu 2 2 

Orta karar 1 1 

Sıcak 2 1 3 

Aile ortamı 1 1 

Özverili 1 1 2 

Sevecen 1 1 

Hoşgörülü 1 1 

İnsani 1 1 2 

Samimi 1 1 

Dürüst 1 1 

Adil 1 1 2 

Yenilikçi 1 1 

İyi niyetli 1 1 

Yapıcı 1 1 

Olumsuz İmaj 

Taşra 1 1 

Cimri 1 1 2 

Karmaşık 1 1 
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Çizelge 28’de yönrtici ve öğretmenlerin olumlu örgütsel kişilik imajlarının 

büyük ölçüde farklılaştığı dikkati çekmektedir. Genel olarak yönetici ve öğretmenlerin 

örgütsel imajları için belirleyici etkenler ağırlıklı olarak sınav sistemi, akademik başarı, 

iş rutinlerinin katılık derecesi ve kişiler arası ilişkilerin ağırlıklı olarak belirleyici 

etkenler olduğu görülmektedir. Çizelge 29’da katılımcıların okullarının imajına ilişkin 

nitel görüşleri okul türüne göre iki başlık altında verilmiştir. 

Çizelge 29 

Okul Türüne Göre Okul İmajına İlişkin Katılımcı Görüşleri 

Kategori 
f 

Kamu Özel Toplam 

Olumlu İmaj 

Dört dörtlük 1 1 

Mükemmel 1 1 

Balıketli 1 1 

Rahat 1 1 

Özgür 1 1 

Başarılı 1 1 

Yardımsever 1 1 

Huzurlu 2 2 

Orta karar 1 1 

Sıcak 1 2 3 

Aile ortamı 1 1 

Özverili 2 2 

Sevecen 1 1 

Hoşgörülü 1 1 

İnsani 2 2 

Samimi 1 1 

Dürüst 1 1 

Adil 2 2 

Yenilikçi 1 1 

İyi niyetli 1 1 

Yapıcı 1 1 

Olumsuz İmaj 

Taşra 1 1 

Cimri 2 2 

Karmaşık 1 1 

Çizelge 29’da kamu ve özel okullarda görev yapan katılımcıların olumlu ve 

olumsuz kişilik imajlarının büyük ölçüde farklılaştığı dikkati çekmektedir. Kamu 

okullarının örgütsel imajları için belirleyici etkenler ağırlıklı olarak sınav sistemi, 
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akademik başarı ve iş rutinlerinin katılık derecesi iken özel okullarda okul ikliminin ve 

kişiler arası ilişkilerin ağırlıklı olarak belirleyici etkenler olduğu görülmektedir. 

Çizelge 28 ve 29 birlikte değerlendirildiğinde, okul imajı temasına ilişkin toplam 

yanıtların olumlu kişilik imajı ve olumsuz kişilik imajı olmak üzere iki kategoride 

toplandığı görülmektedir. Frekansları bakımından olumlu kişilik imajı kategorisindeki 

alt kategorilerin büyüklük sıralaması “sıcak” (f=3), “huzurlu” (f=2), “özverili” (f=2), 

“insani” (f=2) ve “adil” (f=2) şeklindedir.  Olumsuz kişilik imajı kategorisindeki en 

yüksek frekanslı alt kategori ise “cimri”dir (f=2). Katılımcıların okul imajına ilişkin 

verdikleri yanıtlardan bazıları aşağıda verilmiştir:  

…yani şöyle balıketi bir kurumuz. Neden mi balıketi? Yani öyle

çok zayıf değiliz ama öyle çok da şişman değiliz yani ortanın 

biraz üzerindeyiz. Bu da bizim suçumuz değil çünkü bu SBS, 

OKS, TEOG gibi sınavlarda belli bir yeri var ve o yeri kırıp 

aşamıyorsun. (KOM2) 

… kurumumu yapıcı olarak nitelendirebilirim. İlişkilerimiz

yargılayıcı değil, eksikliklere odaklanmış değil. Her şeyden de 

öte kurumumuz adaletlidir. Herkes hakkı neyse eksiksiz alır. 

(ÖOÖ4) 

Katılımcıların kişilik imajlarının büyük çoğunluğunun olumlu olduğu göze 

çarpmaktadır. Suchman (1995) belirli örgütsel eylemlerin olumlu bir şekilde 

değerlendirilmesiyle türetilen bu tür yargıların genelleşmiş bir örgütsel meşruiyet 

algısına dönüşebileceğini ileri sürmektedir. Benzer şekilde Gadot (2003) ve Vigoda 

(2004) olumlu örgütsel imaj algısının adanmışlık ve performans ile pozitif yönlü, iş 

devri niyeti ile negatif yönlü bir ilişkiye sahip olduğu bulgularına ulaşmışlardır.  

3.1.2.4. Pragmatik Meşrulaşmayı Destekleyici Gerekçeler/Açıklamalar 

Katılımcıların pragmatik meşrulaşmayı destekleyici gerekçeler/açıklamalarla 

ilgili görüşlerine ilişkin bulgular göreve göre iki başlık altında verilmiştir. Çizelge 30’da 

katılımcıların görüşleri sunulmuştur. 
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Çizelge 30 

Göreve Göre Pragmatik Meşrulaşmayı Destekleyici Gerekçelere/Açıklamalara İlişkin 

Katılımcı Görüşleri 

Kategori Alt Kategori 
f 

Yönetici Öğretmen Toplam 

Pragmatik 

Açıklama 

İş koşullarının 

kolaylaştırılması 

2 2 

Etkililik 3 1 4 

Pozitif yönetim anlayışı 1 2 3 

Maddi özendiriciler 2 2 4 

Ahlaki 

(Normatif-

Düzenleyici) 

Açıklama 

Mesleki kimlik 1 4 5 

Adil uygulama 2 4 6 

Yasallık 1 1 

Ahlak kuralları 1 1 

Örf ve adetler 1 1 

Güven 1 1 

İnsani değerler 1 1 

Kamu yararı 4 4 

Uzlaşma 1 1 

Bilişsel 

Açıklama 

Süreklilik 3 3 

Uyum 1 1 2 

Akla yatkınlık 1 1 

Uygulanabilirlik 1 1 

Çizelge 30’da pragmatik etkenlerin tek başlarına meşrulaşma için yeterli 

olmadığı görülmektedir. Yöneticiler pragmatik etkenlerin meşrulaşması için ek 

pragmatik açıklamaların kullanılması gerektiğini ileri sürerken öğretmenler için mesleki 

kimlik ve adil uygulama gibi normatif açıklamaların öne çıktığı görülmektedir.  Çizelge 

31’de katılımcıların pragmatik meşrulaşmayı destekleyici gerekçeler/açıklamalarla ilgili 

görüşlerine ilişkin bulgular okul türüne göre iki başlık altında verilmiştir. 

Çizelge 31’de kamu ve özel okul işgörenleri için pragmatik etkenlerin tek 

başlarına meşrulaşma için yeterli olmadığı görülmektedir. Kamu okulu işgörenleri için 

pragmatik etkenlerin meşrulaşması için en çok adil uygulama gerekliliği ön planda iken 

özel okul işgörenleri için mesleki kimlik ve maddi özendiricilerin gerekliliği öne 

çıkmaktadır.  
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Çizelge 31 

Okul Türüne Göre Pragmatik Meşrulaşmayı Destekleyici Gerekçeler/Açıklamalara 

İlişkin Katılımcı Görüşleri 

Kategori Alt Kategori 
f 

Kamu Özel Toplam 

Pragmatik 

Açıklama 

İş koşullarının kolaylaştırılması 2 2 

Etkililik 2 2 4 

Pozitif yönetim anlayışı 3 3 

Maddi özendiriciler 4 4 

Ahlaki 

(Normatif-

Düzenleyici) 

Açıklama 

Mesleki kimlik 1 4 5 

Adil uygulama 4 2 6 

Yasallık 1 1 

Ahlak kuralları 1 1 

Örf ve adetler 1 1 

Güven 1 1 

İnsani değerler 1 1 

Kamu yararı 2 2 4 

Uzlaşma 1 1 

Bilişsel 

Açıklama 

Süreklilik 1 2 3 

Uyum 1 1 2 

Akla yatkınlık 1 1 

Uygulanabilirlik 1 1 

Çizelge 30 ve 31 birlikte incelendiğinde katılımcıların pragmatik meşrulaşmayı 

destekleyici gerekçeler/açıklamalara ilişkin toplam yanıtların 16 kategoride toplandığı 

görülmektedir. Frekansları bakımından alt kategorilerin sıralanması; “adil uygulama” 

(n=6), “mesleki kimlik” (f=5), “etkililik” (f=4), “kamu yararı” (f=4) ve “maddi 

özendiriciler” (f=4) şeklindedir. 

Açıklamaların geneli incelendiğinde büyük çoğunluğunun normatif nitelikler 

taşıdığı görülmektedir. Katılımcıların gerekçelere/açıklamalara ilişkin verdikleri 

yanıtlardan bazıları aşağıda verilmiştir:  

Katı talimatlarla, otoriteyle ve emirlerle bu iş her zaman 

yürümüyor. Ancak öğretmen lehine kullanılan inisiyatifin 

başarılı sonuçlarla desteklenmesi bu ilişkinin sürekliliğini 

sağlayabiliyor. Yoksa tek taraflı olduğu zaman yönetici de bir 

zaman sonra düş kırıklığına uğruyor ve katılaşabiliyor. 

(KOMY2) 
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Yorgun öğretmenin karşısına bitmek bilmeyen ve 

ücretlendirilmemiş taleplerle çıkıp “ama ben senin yararına bir 

şey yapıyorum, muhteşem kaliteli bir eğitimi bedavaya 

veriyorum, farkında değil misin” demek benimsemeye değil 

sadece tepki duymaya yol açıyor (ÖOÖ1) 

Elde edilen veriler genel olarak değerlendirildiğinde tek bir pragmatik 

açıklamanın meşrulaşma için yeterli olmadığı, sürecin tamamlanması için çoğunlukla 

adil uygulama, mesleki kimlik ve yasallık gibi ek ahlaki (normatif-düzenleyici) 

açıklamalarla desteklenmesi gerektiği görülmektedir. Alanyazında insanların adil olarak 

algıladığı işlemler yoluyla otoritesini kullanan aktörlerin daha meşru olarak 

algılandıklarına ilişkin bulgular mevcuttur (Wayne, Shore ve Liden, 1997; Levi, Sacks 

ve Tyler, 2009). Archer (2008) ve Sachs (2001) ise eğitim işgörenleri için mesleki 

kimliğin, sahip olunması gereken mesleki değerler, yeterlilikler ve değerlendirmeler 

üzerinde normatif kısıtlamalar oluşturarak meşruluk algısı yaratabildiğine işaret 

etmektedir.   

3.2. Ahlaki Meşruiyet Türüne İlişkin Bulgular 

Bu bölümde ahlaki meşruiyete ilişkin nicel ve nitel bulgulara yer verilmiştir. 

Araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin ahlaki meşruiyet türünde örgütsel 

meşruiyet algıları, sonuç meşruiyeti, işlem meşruiyeti ve yapı meşruiyeti alt 

boyutlarında sunulmuş ve yorumlanmıştır. Katılımcıların sonuç meşruiyeti, işlem 

meşruiyeti ve yapı meşruiyeti alt boyutlarında ahlaki meşruiyete ilişkin algılarının 

aritmetik ortalama, standart sapma ve göreli önem sıra değerleri Çizelge 32’de 

sunulmuştur. 

Çizelge 32’de görüldüğü gibi, yönetici ( X = 3.69) ve öğretmenler ( X = 3.43) 

sonuç meşruiyeti alt boyutunda ifadelere “büyük ölçüde” katıldıklarını 

belirtmektedirler. Yönetici ve öğretmenlerin göreli olarak daha fazla katıldıkları ifade 

“Okulumuzun mezunlarının nitelikleri toplumsal değerlerle uyumludur.” ifadesidir. 

Genel olarak katılımcıların ifadelere “büyük ölçüde katılmalarının” alanyazındaki 

bulgularla örtüştüğü ifade edilebilir.  
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Çizelge 32 

Sonuç Meşruiyeti, İşlem Meşruiyeti ve Yapı Meşruiyeti Alt Boyutlarına İlişkin Aritmetik 

Ortalama, Standart Sapma ve Göreli Önem Sıra Değerleri 

S
o

n
u

ç 
M

eş
r
u

iy
et

i 

Md. 

No. 

İfadeler Görev X ss Önem 

Sırası 

1 Okulumuz mezunları, toplumun beklentilerini 

karşılayacak donanıma sahiptir. 

Yönetici 3.67 .87 3 

Öğretmen 3.30 .96 3 

Toplam 3.47 .94 3 

2 Toplum, okulumuz mezunlarının gerektiği gibi 

yetiştirildiğine inanmaktadır. 

Yönetici 3.64 .87 2 

Öğretmen 3.42 .92 2 

Toplam 3.52 .90 2 

3 Okulumuzun mezunlarının nitelikleri toplumsal 

değerlerle uyumludur. 

Yönetici 3.76 .81 1 

Öğretmen 3.58 .84 1 

Toplam 3.66 .83 1 

n= 791              Toplam Yönetici 3.69 .77 

Öğretmen 3.43 .81 

Toplam 3.55 .80 

İş
le

m
 M

eş
ru

iy
et

i 

15 Okulumuz, yasal düzenlemelerde (yasa, 

yönetmelik, öğretim programı, v.s.) belirtilen 

standartları karşılar. 

Yönetici 4.17 .76 4 

Öğretmen 3.94 .80 4 

Toplam 4.05 .79 4 

16 Okulumuz yöneticileri, yasal düzenlemeleri 

hassasiyetle takip eder. 

Yönetici 4.47 .66 1 

Öğretmen 4.21 .72 1 

Toplam 4.34 .71 1 

17 Okulumuzda uygulanan yasal düzenlemeler 

toplumsal değerlere uygundur. 

Yönetici 4.31 .64 2 

Öğretmen 4.07 .79 2 

Toplam 4.12 .76 2 

18 Toplum, okulumuzda yapılan işleri (kurallar, 

uygulamalar, yöntemler, teknikler, vs.) 

onaylamaktadır. 

Yönetici 4.19 .74 3 

Öğretmen 4.03 .72 3 

Toplam 4.11 .74 3 

19 Okulumuzda yapılan işler, toplumun kurumdan 

beklentilerini karşılamaktadır. 

Yönetici 4.00 .77 5 

Öğretmen 3.80 .79 5 

Toplam 3.90 .79 5 

n= 791              Toplam Yönetici 4.23 .60 

Öğretmen 4.02 .63 

Toplam 4.11 .62 

Y
a

p
ı 

M
eş

r
u

iy
et

i 

20 Okulumuz, kurumsal hedeflere ulaşmayı 

sağlayacak biçimde yapılandırılmıştır. 

Yönetici 3.87 .82 2 

Öğretmen 3.64 .82 2 

Toplam 3.75 .83 2 

21 Okulumuz, eğitim sisteminin gerektirdiği 

standartları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Yönetici 3.72 .99 3 

Öğretmen 3.48 .92 3 

Toplam 3.59 .96 3 

22 Okulumuz, hedeflerine ulaşmak için olabilecek 

en doğru birimlere (yönetim, rehberlik, sınıflar, 

yardımcı hizmetler, zümreler, vs.) sahiptir. 

Yönetici 3.88 .90 1 

Öğretmen 3.71 .91 1 

Toplam 3.79 .91 1 

n= 791              Toplam Yönetici 3.82 .80 

Öğretmen 3.61 .75 

Toplam 3.71 .78 



147 

 

Örneğin Wodahl, Ogle ve Heck (2011) yüksek akademik başarı düzeyine sahip 

kamu okullarının meşru sayılabileceğini ifade etmektedir. Salganik ve Karweit (1982) 

ise okulların toplumsal değerlerle örtüşen eğitim felsefelerine sahip olmalarının en 

önemli meşrulaştırıcı etkenlerden olduğunu belirtmektedir. Elde edilen bulgularla 

paralel bir şekilde Holloway, Fuller, Hess, Azuma, Kashiwagi ve Gorman (1990) 

akademik başarı ve okulun öğrencilere kazandırdığı yetkinliklere ilişkin beklentilerin 

karşılanma düzeyinin yüksekliğinin örgütsel meşruiyetin göstergeleri arasında 

sayılabileceği bulgusuna ulaşmışlardır.  

Çizelge 32’de işlem meşruiyeti alt boyutunda yer alan ifadelere yöneticilerin ( X

= 4.23) “tamamen” katılırken öğretmenlerin ( X = 4.02) “büyük ölçüde” katıldığı 

görülmektedir.  Yönetici ve öğretmenlerin göreli olarak daha fazla katıldıkları ifade 

“Okulumuz yöneticileri, yasal düzenlemeleri hassasiyetle takip eder.” ifadesidir. 

Katılımcıların işlem meşruiyeti alt boyutunda yer alan ifadelere ilişkin ortalamaları, 

işlemlerle ilgili olarak yasallığın paydaşlar tarafından en önemli meşruluk açıklaması 

olarak görüldüğü ve toplum tarafından onaylanmış referansların yöneticiler tarafından 

“büyük ölçüde” takip edildiği algısıyla açıklanabilir.  

Elsbach (1994) eğitim dışı örgütlerle ilgili çalışmasında örgütsel işlemlerin 

onaylanma düzeyini ortalamanın üzerinde olduğu ve genel kabul gören kurumsallaşmış 

işlemlerin en etkili normatif meşrulaştırıcı açıklamalar olduğu bulgusuna ulaşmıştır. 

Üstelik yasal niteliklere sahip toplumca onaylanmış işlemler ulaşılacak sonuçların 

tartışmalı olduğu durumlarda dahi meşruluk izlenimi oluşturabilmektedir (Scott, 2003, 

164; Elsbach ve Sutton, 1992). Aynı şekilde Bies (1987) paydaşların daha çok 

işlemlerin düzgün bir şekilde uygulanmasıyla ilgilendikleri sonucuna ulaşırken Tyler ve 

Rasinski (1991) kullanılan işlemlerin meşruiyet algı düzeyi yükseldikçe örgütsel 

meşruiyet algı düzeyinin de yükseldiği bulgusuna ulaşmıştır. Bunun yanında aşırı 

derecede yaygınlaşmış örgütlerin, çok farklı paydaş beklentilerini karşılama 

yükümlülüğünün yol açtığı karmaşıklığın üstesinden gelebilmek ve meşruluk algısı 

yaratabilmek amacıyla genel kabul edilmiş işlem ve davranış standartlarını vurgulama 

yolunu benimsedikleri yönünde bulgular mevcuttur (Scherer, Palazzo ve Seidl, 2013).  

Yapı meşruiyeti alt boyutunda yer alan ifadelere yöneticiler ( X = 3.82) ve 

öğretmenler ( X = 3.61)  “büyük ölçüde” katılmaktadır.  Yönetici ve öğretmenlerin 

göreli olarak daha fazla katıldıkları ifade “Okulumuz, hedeflerine ulaşmak için 

olabilecek en doğru birimlere (yönetim, rehberlik, sınıflar, yardımcı hizmetler, 
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zümreler, vs.) sahiptir.” ifadesidir. Katılımcıların “büyük ölçüde” okulların işlevlerini 

yerine getirmek için doğru yapısal ve toplumsal özelliklere sahip oldukları yönünde bir 

algıya sahip oldukları ifade edilebilir.  

Bu noktada Meyer, Scott ve Deal (1980) okulların varlıklarını sürdürebilmeleri 

için öğretim kategorileri, öğrenci seçimi ve tanımı ve uygun tesisler gibi yapısal 

özelliklere ilişkin toplumsal anlayışa uymak zorunda olduklarını belirtmektedir. Benzer 

şekilde Holloway, Fuller, Hess, Azuma, Kashiwagi ve Gorman (1990) farklı toplumsal 

sınıflara mensup ailelerin okulların örgütsel yapısını onaylama düzeyleri arasında 

herhangi bir farklılık bulunmadığı ve okulların yapısal özelliklerine ilişkin genelleşmiş 

bir algının mevcut olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Kanada’daki başarılı okulların yapısal 

özelliklerine ilişkin araştırmalarında Fallon ve Barnett (2009), kurum paydaşlarının 

iletişim ve yalıtılmışlık sorunlarına yol açsa dahi okul meşruiyetini geleneksel üretim 

biçimine uygun olarak kurulmuş bürokratik örgütsel yapı aracılığıyla sürdürme 

eğiliminde oldukları bulgusuna ulaşmışlardır. Benzer şekilde yasama ve yargı 

kurumlarının meşruiyetini araştıran Muller (1970) bu tür bürokratik kurumların yüksek 

düzeyde yapı meşruiyeti algısına yol açtıkları bulgusuna ulaşmıştır.  

3.2.1. Katılımcıların Sonuç Meşruiyeti, İşlem Meşruiyeti ve Yapı Meşruiyeti Alt 

Boyutlarındaki Algılarının Bazı Bağımsız Değişkenlere Göre Karşılaştırılmasına İlişkin 

Bulgular 

Katılımcıların sonuç meşruiyeti, işlem meşruiyeti ve yapı meşruiyeti alt 

boyutlarındaki algı düzeyleri arasında okul türü, görev, cinsiyet, eğitim durumu, 

mesleki kıdem, yöneticilik kıdemi ve öğrenci sayısı değişkenlerine göre anlamlı bir 

farklılık olup olmadığına dair bulgular sırasıyla aşağıda verilmiştir. 

3.2.1.1. Görev Değişkenine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların sonuç meşruiyeti, işlem meşruiyeti ve yapı meşruiyeti alt 

boyutlarındaki algı düzeylerinin görev değişkenine göre t- testi sonuçları Çizelge 33’de 

verilmiştir.   
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Çizelge 33 

Sonuç Meşruiyeti, İşlem Meşruiyeti ve Yapı Meşruiyeti Alt Boyutlarında Göreve İlişkin 

t-Testi Sonuçları 

S
o

n
u

ç 

M
. 

Görev n X  ss sd t p 

Yönetici 365 11.08 2.31 789 4.68 .00 

Öğretmen 426 10.29 2.42 

İş
le

m
 

M
. 

Görev n X  ss sd t p 

Yönetici 365 21.15 3.01 789 4.95 .00 

Öğretmen 426 20.08 3.07 

Y
a

p
ı 

M
. 

Görev n X  ss sd t p 

Yönetici 365 11.47 2.39 789 3.88 .00 

Öğretmen 426 10.83 2.25 

Çizelge 33’de görüldüğü gibi, kamu ve özel okullarda görev yapan yönetici ve 

öğretmenlerin algı düzeyleri sonuç meşruiyeti alt boyutunda anlamlı bir şekilde 

farklılaşmaktadır [t(789)= 4.68; p<.05]. Yöneticiler ( X = 11.08), öğretmenlere ( X = 

10.29) göre görece daha yüksek düzeyde sonuç meşruiyeti algısına sahiptir. Benzer 

şekilde yönetici ve öğretmenlerin algı düzeyleri işlem meşruiyeti alt boyutunda anlamlı 

bir şekilde farklılaşmaktadır [t(789)= 4.95; p<.05]. Yöneticiler ( X = 21.15), öğretmenlere      

( X = 20.08) göre görece daha yüksek düzeyde işlem meşruiyeti algısına sahiptir. Son 

olarak, yönetici ve öğretmenlerin algı düzeyleri yapı meşruiyeti alt boyutunda anlamlı 

bir şekilde farklılaşmaktadır [t(789)= 3.88; p<.05]. Yöneticiler ( X = 11.47), 

öğretmenlere  ( X = 10.83) göre görece daha yüksek düzeyde yapı meşruiyeti algısına 

sahiptir.   

Ulaşılan bulguların alanyazındaki sonuçları desteklediği ifade edilebilir. 

Willower ve Stetter (1984) okul müdürlerinin kendilerini okullarından ve işgörenlerden 

sorumlu olarak gördükleri, toplumsal beklentilere dayalı kabul edilebilir meşru işgören 

davranışlarına ilişkin belirli görüşlere sahip oldukları, kendilerini okulun saygınlığını ve 

toplumsal konumunu korumakla görevli bir tür gardiyan olarak gördükleri bulgusuna 

ulaşmıştır. Okul müdürleri örgütsel uygulamaların meşruiyetlerinin korunmasında ve 

gerektiğinde yeniden kazandırılmasında sorumluluk hissetmektedir (Willower ve 

Stetter, 1984). Özetle yöneticiler kurumsallaşmış çevrenin mitlerini yansıtan formel 

yapının tasarlanmasında veya meşru örgütsel biçimlerin taklit edilmesinde önemli bir 

rol oynamaktadır (Bidwell, 2001).  

Öte yandan öğretmenler meşrulaştırma sürecinde pasif alıcılar değildir ve 

yöneticilere nazaran daha sorgulayıcı bir tutum benimseyebilmektedir. Coburn (2004) 
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öğretmenlerin birörnekleştirici kurumsal baskılara mesleki normatif bilgiyle 

bağdaşmayanların reddi, formel uygulamaları kullanmadan durumsal enformel 

uygulamalar geliştirmek suretiyle ayrıştırma, yeni uygulama veya bilgiyi öncekilerle 

uyumlu hale getirerek özümseme, formel uygulama veya yapıyla birlikte paralel 

enformel uygulama ve yapının kullanımı şeklinde tepkiler verdikleri bulgusuna 

ulaşmıştır.   

3.2.1.2. Okul Türü Değişkenine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların sonuç meşruiyeti, işlem meşruiyeti ve yapı meşruiyeti alt 

boyutlarındaki algı düzeylerinin okul türü değişkenine göre t- testi sonuçları Çizelge 

34’de verilmiştir.   

Çizelge 34 

Sonuç Meşruiyeti, İşlem Meşruiyeti ve Yapı Meşruiyeti Alt Boyutlarında Okul Türüne 

İlişkin t-Testi Sonuçları 

S
o
n

u
ç 

M
. 

Okul 

Türü 

n X ss sd t p 

Yönetici Kamu 280 10.67 2.16 363 6.49 .00 

Özel 85 12.44 2.29 

Öğrtmn Kamu 332 9.91 2.28 424 6.35 .00 

Özel 94 11.63 2.42 

İş
le

m
 M

. 

Okul 

Türü 

n X ss sd t p 

Yönetici Kamu 280 20.79 2.91 363 4.19 .00 

Özel 85 22.32 3.02 

Öğrtmn Kamu 332 19.66 2.99 424 5.38 .00 

Özel 94 21.53 2.90 

Y
a

p
ı 

M
. 

Okul 

Türü 

n X ss sd t p 

Yönetici Kamu 280 11.00 2.29 363 7.36 .00 

Özel 85 13.04 2.03 

Öğrtmn Kamu 332 10.43 2.16 424 7.29 .00 

Özel 94 12.24 1.99 

Çizelge 34’de görüldüğü üzere, kamu ve özel okullarda görev yapan 

yöneticilerin [t(363)= 6.49; p<.05] ve öğretmenlerin [t(424)= 6.35; p<.05] algıları sonuç 

meşruiyeti alt boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Özel okullarda görev 

yapan yöneticiler ( X = 12.44) kamu okullarındakilere ( X = 10.67) göre görece daha 

yüksek düzeyde sonuç meşruiyeti algısına sahiptir. Aynı şekilde özel okullarda görev 
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yapan öğretmenler ( X = 11.63) kamu okullarındakilere ( X = 9.91) göre görece daha 

yüksek düzeyde sonuç meşruiyeti algısına sahiptir. 

 Yine Çizelge 34’de görüldüğü gibi, kamu ve özel okullarda görev yapan 

yöneticilerin [t(363)= 4.19; p<.05] ve öğretmenlerin [t(424)= 5.38; p<.05] algıları işlem 

meşruiyeti alt boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Özel okullarda görev 

yapan yöneticiler ( X = 22.32) kamu okullarındakilere ( X = 20.79) göre görece daha 

yüksek düzeyde işlem meşruiyeti algısına sahiptir. Aynı şekilde özel okullarda görev 

yapan öğretmenler ( X = 21.53) kamu okullarındakilere ( X = 19.66) göre görece daha 

yüksek düzeyde işlem meşruiyeti algısına sahiptir. 

Yapı meşruiyeti alt boyutunda elde edilen bulgular sonuç ve işlem meşruiyeti alt 

boyutlarında elde edilen bulgularla örtüşmektedir. Kamu ve özel okullarda görev yapan 

yöneticilerin [t(363)= 7.36; p<.05] ve öğretmenlerin [t(424)= 7.29; p<.05] algıları yapı 

meşruiyeti alt boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Özel okullarda görev 

yapan yöneticiler ( X = 13.04) kamu okullarındakilere ( X = 11.00) göre görece daha 

yüksek düzeyde yapı meşruiyeti algısına sahiptir. Benzer şekilde özel okullarda görev 

yapan öğretmenler ( X = 12.24) kamu okullarındakilere ( X = 10.43) göre görece daha 

yüksek düzeyde yapı meşruiyeti algısına sahiptir. 

Elde edilen bulguların alanyazındaki araştırma sonuçlarını desteklediği ifade 

edilebilir. Örneğin Salganik ve Karweit’e göre (1982) kamu okullarının siyasi süreçlere 

dayalı olarak belirlenen beklentilere uygun bir şekilde çıktılarını üretme zorunluluğu 

bulunurken özel okulların yerel toplumun beklentilerine daha fazla odaklanabilmeleri, 

sonuçların meşruluğu konusunda özel okullar lehine meşruluk algısının oluşmasına 

neden olabilmektedir. Aynı husus uygulanan işlemlerde de gözlenebilmektedir. Özel 

okul yönetici ve öğretmenleri değerleriyle örtüşen değerlere sahip okullarda çalışmayı 

seçebilmektedir. Bu husus yalnızca belirli hususlarda öğretim programının 

gerekliliklerini yerine getirmenin ötesinde örgütsel değerleri yansıtan kurallara uygun 

olarak öğrencilerin sosyalleştirilmeleri sürecinde uygulanan işlemler konusunda kurum 

paydaşları arasında uzlaşma ve güvenin sağlanmasına yol açabilmektedir. Bu sayede 

kurumlarının paydaşlar nazarındaki meşruiyetlerini korumak adına özel okul 

yöneticileri ayrıştırma stratejilerini daha fazla uygulama ve yasal referanslara daha az 

başvurma şansına sahip olabilmektedir (Salganik ve Karweit, 1982).  
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Son olarak özel okullarda görev yapan katılımcıların yapı meşruiyeti algı 

düzeylerinin daha yüksek çıkması aynı perspektife göre açıklanabilir. Pfeffer ve 

Salancik (2003, 194) meşrulaştırmanın toplumsal bir süreç olmasına rağmen toplumun 

ne kadarının onayının gerektiğinin belirsiz olduğundan, toplumun bir kısmının onayının 

alınmasının yeterli olacağını belirtmektedir. Kamu ve özel okullarının büyük ölçüde 

aynı yapısal özelliklere sahip olmalarına (Meyer, 1977) rağmen kamu okulları yalnızca 

içine gömülü oldukları daha büyük sistem tarafından meşrulaştırılmaktadır. Öte yandan 

özel okullar ek olarak, sürekli bir şekilde toplumun bir kesimi tarafından tercih edilerek 

meşruiyetlerini yenilemek zorunda olduklarından ayrıştırma stratejilerine daha fazla 

başvurarak yapısal özelliklerini paydaşların tercihlerine yakınlaştırabilirler (Bidwell, 

2001; Ingersoll, 1994).  

3.2.1.3.Cinsiyet Değişkenine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların sonuç meşruiyeti, işlem meşruiyeti ve yapı meşruiyeti alt 

boyutlarındaki algı düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre t- testi sonuçları Çizelge 

35’te verilmiştir.   

Çizelge 35 

Sonuç Meşruiyeti, İşlem Meşruiyeti ve Yapı Meşruiyeti Alt Boyutunda Cinsiyete İlişkin 

t-Testi Sonuçları 

S
o
n

u
ç 

M
. 

Cinsiyet n X ss sd t p 

Yönetici Kadın 88 11.27 2.49 363 .89 .376 

Erkek 277 11.02 2.25 

Öğrtmn Kadın 266 10.41 2.45 424 1.27 .206 

Erkek 160 10.10 2.35 

İş
le

m
 M

. 

Cinsiyet n X ss sd t p 

Yönetici Kadın 88 21.79 2.89 363 2.33 .020 

Erkek 277 20.94 3.01 

Öğrtmn Kadın 266 20.19 3.06 424 1.08 .282 

Erkek 160 19.86 3.06 

Y
a

p
ı 

M
. 

Cinsiyet n X ss sd t p 

Yönetici Kadın 88 11.75 2.40 363 1.24 .214 

Erkek 277 11.38 2.38 

Öğrtmn Kadın 266 10.93 2.26 424 1.22 .225 

Erkek 160 10.66 2.22 

Çizelge 35’te görüldüğü gibi, sonuç meşruiyeti, işlem meşruiyeti ve yapı 

meşruiyeti alt boyutlarında yalnızca işlem meşruiyeti alt boyutunda kadın ve erkek 

yöneticiler arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır [t(363)= 2.33; p<.05]. Kadın 

yöneticiler ( X = 21.79) erkek yöneticilere ( X = 20.94) nazaran görece daha yüksek 
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işlem meşruiyeti algısına sahiptir. Kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin okullarının 

ürettiği çıktılar, bu çıktılar üretilirken kullanılan işlemler ve okullarının örgütsel 

yapılarının meşruluğuna ilişkin algıları büyük ölçüde benzerdir. Elde edilen bulgular 

alanyazındaki bulgularla kısmen örtüşmektedir. Sikkink (1999) kadınların Habermas’ın 

yaşam dünyası kavramlaştırmasıyla daha ilgili olduklarından okullar konusunda daha 

sorgulayıcı oldukları hipotezinin desteklenemediğini, üstelik kadınların erkeklere göre 

kamu okullarına yönelik daha az sorgulayıcı olabileceğini ifade etmektedir. İşlem 

meşruiyeti alt boyutunda yöneticilerle ilgili elde edilen farklılığın özel okullarda görev 

yapan kadın yönetici oranının kamu okullarına göre görece daha yüksek olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  

3.2.1.4. Eğitim Durumu Değişkenine İlişkin Bulgular  

Araştırmaya katılan katılımcıların sonuç meşruiyeti, işlem meşruiyeti ve yapı 

meşruiyeti alt boyutlarındaki algı düzeylerinin eğitim durumu değişkenine göre t-testi 

sonuçları Çizelge 36’da verilmiştir.   

Çizelge 36 

Sonuç Meşruiyeti, İşlem Meşruiyeti ve Yapı Meşruiyeti Alt Boyutunda Eğitim Durumuna 

İlişkin t-Testi Sonuçları 

S
o
n

u
ç 

M
. 

 Eğitim 

Durumu 

n X  ss sd t p 

Yönetici Lisans 254 11.02 2.28 363 .68 .496 

Lisansüstü 111 11.20 2.38 

Öğrtmn Lisans 324 10.37 2.40 424 1.25 .210 

Lisansüstü 102 10.02 2.46    

İş
le

m
 M

. 

 Eğitim 

Durumu 

n X  ss sd t p 

Yönetici Lisans 254 21.00 3.07 363 1.38 .166 

Lisansüstü 111 21.47 2.83 

Öğrtmn Lisans 324 20.19 3.06 424 1.43 .153 

Lisansüstü 102 19.69 3.04 

Y
a

p
ı 

M
. 

 Eğitim 

Durumu 

n X  ss sd t p 

Yönetici Lisans 254 11.38 2.34 363 1.02 .309 

Lisansüstü 111 11.66 2.49 

Öğrtmn Lisans 324 10.91 2.30 424 1.26 .208 

Lisansüstü 102 10.58 2.06    

 

Çizelge 36’da görüldüğü gibi, kamu ve özel okullarda görev yapan yönetici ve 

öğretmenlerin algıları sonuç meşruiyeti [t(363)= .68; p>.05; t(424)= 1.25; p>.05], işlem 
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meşruiyeti [t(363)= 1.38; p>.05; t(424)= 1.43; p>.05] ve yapı meşruiyeti [t(363)= 1.02; 

p>.05; t(424)= 1.26; p>.05] alt boyutlarında eğitim durumuna göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamaktadır. Farklı eğitim seviyelerindeki katılımcıların okullarının ürettiği 

çıktılar, bu çıktılar üretilirken kullanılan işlemler ve okullarının örgütsel yapılarının 

meşruluğuna ilişkin algıları benzerdir. Elde edilen bulguların alanyazındaki bulguları 

desteklemediği söylenebilir. Pandey ve Kingsley (2000) eğitim seviyesi ile formel 

kurallara ve yapılara olan inanç arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunduğunu 

belirtmektedir. Benzer şekilde Fuller, Edelman ve Matusik (2000) eğitim seviyesi 

yüksek işgörenlerin örgütlerin meşruluğuna ilişkin sembolleri yansıtan formel yapıları 

kabullenmede daha istekli olabileceğini ileri sürmektedir.  

3.2.1.5. Mesleki Kıdem Değişkenine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan yöneticilerin sonuç meşruiyeti, işlem meşruiyeti ve yapı alt 

boyutundaki algı düzeylerinin mesleki kıdem değişkenine göre tek yönlü varyans 

analizi sonuçları Çizelge 37’de verilmiştir.   

Çizelge 37 

Yöneticilerin Sonuç Meşruiyeti, İşlem Meşruiyeti ve Yapı Meşruiyeti Alt Boyutlarındaki 

Algılarının Mesleki Kıdeme İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Y
ö
n

et
ic

i 

Mesleki 

Kıdem 

n Sıra 

Ort. 

sd X
2 

p Anlamlı 

Fark 

(U) 

S
o
n

u
ç 

M
. 

1. 5 ve altı 27 135.76 4 6.44 .168 --- 

2. 6-10 40 194.33 

3. 11-15 77 184.25 

4. 16-20 92 189.73 

5. 21 ve üzeri 129 183.83 

İş
le

m
 M

. 

1. 5 ve altı 27 152.98 4 5.93 .203 --- 

2. 6-10 40 203.29 

3. 11-15 77 185.71 

4. 16-20 92 194.30 

5. 21 ve üzeri 129 173.32 

Y
a

p
ı 

M
. 

1. 5 ve altı 27 137.67 4 9.41 .052 --- 

2. 6-10 40 215.86 

3. 11-15 77 181.53 

4. 16-20 92 187.83 

5. 21 ve üzeri 129 179.74 

Çizelge 37’de görüldüğü gibi, yöneticilerin algı düzeyleri sonuç meşruiyeti 

[x
2

(4)= 6.44; p>.05], işlem meşruiyeti [x
2

(4)= 5.93; p>.05] ve yapı meşruiyeti [x
2

(4)= 9.41;
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p>.05] alt boyutlarında mesleki kıdeme göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. 

Öğretmenlerin sonuç meşruiyeti, işlem meşruiyeti ve yapı meşruiyeti alt boyutlarındaki 

algılarının mesleki kıdem değişkenine göre tek yönlü varyans analizi sonuçları Çizelge 

38’de verilmiştir.   

Çizelge 38 

Öğretmenlerin Sonuç Meşruiyeti, İşlem Meşruiyeti ve Yapı Meşruiyeti Alt 

Boyutlarındaki Algılarının Mesleki Kıdeme Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Ö
ğ
re

tm
en

 

 Mesleki 

Kıdem  

n X  ss sd F
 

p Anlamlı 

Fark 

(LSD)  

S
o

n
u

ç 
M

. 

1. 5 ve altı 125 10.28 2.41 4;421 1.42 .226 --- 

2. 6-10 78 9.75 2.27 

3. 11-15 97 10.60 2.64 

4. 16-20 70 10.38 2.16 

5. 21 ve üzeri 56 10.37 2.46 

İş
le

m
 M

. 

1. 5 ve altı 125 20.44 3.15 4;421 1.71 .147 --- 

2. 6-10 78 19.91 3.18 

3. 11-15 97 20.41 3.16 

4. 16-20 70 19.58 2.62 

5. 21 ve üzeri 56 19.51 2.97 

Y
a
p

ı 
M

. 

1. 5 ve altı 125 11.17 2.27 4;421 1.68 .154 --- 

2. 6-10 78 10.43 2.25 

3. 11-15 97 10.94 2.27 

4. 16-20 70 10.55 2.29 

5. 21 ve üzeri 56 10.76 2.02 

 

Çizelge 38’de görüldüğü gibi, öğretmenlerin algıları sonuç meşruiyeti [F(4;421)= 

1.42; p>.05], işlem meşruiyeti [F(4;421)= 1.71; p>.05] ve yapı meşruiyeti [F(3;787)= 1.68; 

p>.05] alt boyutlarında anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Elde edilen bulgularla 

alanyazındaki bulgularla kısmen örtüştüğü ifade edilebilir. Örneğin Chang (2011) 

mesleki kıdem arttıkça eğitim işgörenlerinin akademik başarıya yönelik iyimserlik 

düzeylerinin yükseldiği bulgusuna ulaşırken, Hoy, Hoy ve Kurz (2008) kıdem ile 

iyimserlik algısı arasında herhangi bir ilişki bulunmadığı bulgusuna ulaşmıştır. İşlem ve 

yapı meşruiyetine ilişkin alanyazındaki sonuçlar işgörenlerin mesleki kıdemlerinin iç 

paydaşlardan ziyade dış paydaşların meşruluk algısı üzerinde etkili olduğunu 

göstermektedir. Örgütün diğer örgütlerle daha kolay etkileşim kurabilmesi, kaynaklara 

ulaşabilmesi ve kurumsallaşmış beklentilere uyum sağlayabilmesi işgörenlerin mesleki 

kıdemiyle yakından ilişkilidir (Tornikoski ve Newbert, 2007). 
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3.2.1.6. Yöneticilik Kıdemi Değişkenine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan katılımcıların sonuç meşruiyeti, işlem meşruiyeti ve yapı 

meşruiyeti alt boyutlarındaki algı düzeylerinin yöneticilik kıdemi değişkenine göre 

Kruskal Wallis H testi analizi sonuçları Çizelge 39’da verilmiştir.   

Çizelge 39 

Sonuç Meşruiyeti, İşlem Meşruiyeti ve Yapı Meşruiyeti Alt Boyutlarında Yöneticilik 

Kıdemine İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Y
ö
n

et
ic

i 

Yöneticilik 

Kıdemi 

n Sıra 

Ort. 

sd X
2 

p Anlamlı 

Fark 

S
o

n
u

ç 

1. 5 ve altı 201 179.09 4 1.36 .851 -- 

2. 6-10 68 180.40 

3. 11-15 40 188.78 

4. 16-20 32 194.17 

5. 21 ve üzeri 24 198.60 

Y
a
p

ı 

1. 5 ve altı 201 189.71 4 3.21 .524 -- 

2. 6-10 68 169.42 

3. 11-15 40 170.64 

4. 16-20 32 174.34 

5. 21 ve üzeri 24 197.44 

İş
le

m
 

1. 5 ve altı 201 182.43 4 0.61 .963 --- 

2. 6-10 68 179.23 

3. 11-15 40 190.78 

4. 16-20 32 177.67 

5. 21 ve üzeri 24 192.63 

Çizelge 39’da görüldüğü gibi, kamu ve özel okullarda görev yapan katılımcıların 

algı düzeyleri sonuç meşruiyeti [x
2

(4)= 1.36; p>.05], işlem meşruiyeti [x
2

(4)= 3.21;

p>.05] ve yapı meşruiyeti [x
2

(4)= 1.36; p>.05] alt boyutlarında yöneticilik kıdemine göre

anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Bu husus öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin 

ileriki dönemlerinde yöneticilik görevlerine atanmasıyla açıklanabilir.  

3.2.1.7. Öğrenci Sayısı Değişkenine İlişkin Sonuçlar 

Araştırmaya katılan katılımcıların sonuç meşruiyeti, işlem meşruiyeti ve yapı 

meşruiyeti alt boyutlarındaki algı düzeylerinin öğrenci sayısı değişkenine göre tek yönlü 

varyans analizi sonuçları Çizelge 40’ta verilmiştir.   
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Çizelge 40 

Sonuç Meşruiyeti, İşlem Meşruiyeti ve Yapı Meşruiyeti Alt Boyutunda Öğrenci Sayısına 

İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

S
o

n
u

ç 
M

. 

 Öğrenci Sayısı  n X  ss sd F p Anlamlı Fark  

(LSD) 

Y
ö

n
et

ic
i 1. 500 ve altı 82 12.14 2.39 3;361 11.92 .00 1-2, 1-3, 1-4, 

2-3, 3-4 2. 501-1000 131 11.24 2.19 

3. 1001-1500 85 10.47 2.27 

4. 1501 ve üzeri 67 10.23 1.93 

Ö
ğ

rt
m

n
 1. 500 ve altı 113 11.11 2.35 3;422 9.62 .00 1-2, 1-3, 1-4,  

2-3, 2-4 2. 501-1000 184 10.32 2.53 

3. 1001-1500 83 9.69 2.03 

4. 1501 ve üzeri 46 9.21 2.07 

İş
le

m
 M

. 

 Öğrenci Sayısı  n X  ss sd F p Anlamlı Fark  

(LSD) 

Y
ö
n

et
ic

i 1. 500 ve altı 82 22.10 3.06 3;361 3.94 .009 1-2, 1-3, 1-4 

 2. 501-1000 131 21.03 2.97 

3. 1001-1500 85 20.70 2.77 

4. 1501 ve üzeri 67 20.76 3.08 

Ö
ğ
rt

m
n

 1. 500 ve altı 113 20.86 3.13 3;422 4.73 .003 1-2, 1-3, 1-4 

2. 501-1000 184 19.94 3.06 

3. 1001-1500 83 19.89 2.93 

4. 1501 ve üzeri 46 19.00 2.78 

Y
a
p

ı 
M

. 

 Öğrenci Sayısı  n X  ss sd F p Anlamlı Fark  

(LSD) 

Y
ö
n

et
ic

i 1. 500 ve altı 82 12.58 2.16 3;361 10.28 .00 1-2, 1-3, 1-4, 

 2. 501-1000 131 11.49 2.29 

3. 1001-1500 85 10.70 2.48 

4. 1501 ve üzeri 67 11.04 2.24 

Ö
ğ
rt

m
n

 1. 500 ve altı 113 11.50 2.15 3;422 4.92 .002 1-2, 1-3, 1-4 

2. 501-1000 184 10.57 2.27 

3. 1001-1500 83 10.73 2.31 

4. 1501 ve üzeri 46 10.39 1.96 

 

Çizelge 40’ta görüldüğü gibi, yönetici [F(3;361)= 11.92; p<.05] ve öğretmenlerin 

[F(3;422)= 9.62; p<.05] algıları sonuç meşruiyeti alt boyutunda öğrenci sayısına göre 

anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek için yapılan LSD testi sonuçlarına göre 500 ve altı sayıda öğrenciye sahip 

okullarda görev yapan yönetici ( X = 12.14) ve öğretmenlerin ( X = 11.11); 501-1000, 

1001-1500 ve 1501 ve üzeri sayıda öğrencinin bulunduğu okullarda görev yapan 

yönetici ve öğretmenlere göre sonuç meşruiyeti algı düzeyleri daha yüksektir. Benzer 

şekilde 501-1000 arası öğrenciye sahip okullarda görev yapan yönetici ( X = 11.24) ve 

öğretmenlerin ( X = 10.32), 1001-1500 ve 1501 ve üzeri sayıda öğrencinin bulunduğu 
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okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlere göre sonuç meşruiyeti algı düzeyleri 

görece daha yüksektir. Öğrenci sayısı azaldıkça eğitim sürecinin çıktılarının toplumsal 

değer kalıplarına ve toplumsal beklentilere uygunluk algısının yükseldiği ifade 

edilebilir.  

Çizelge 40’ta ayrıca işlem meşruiyetine ilişkin bulgular sunulmuştur. Yönetici 

[F(3;361)= 3.94; p<.05] ve öğretmenlerin [F(3;422)= 4.73; p<.05] algı düzeyleri işlem 

meşruiyeti alt boyutunda öğrenci sayısına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. 

Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan LSD testi sonuçlarına 

göre 500 ve altı sayıda öğrenciye sahip okullarda görev yapan yönetici ( X = 22.10) ve 

öğretmenler ( X = 20.86); 501-1000, 1001-1500 ve 1501 ve üzeri sayıda öğrencinin 

bulunduğu okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlere göre işlem meşruiyeti algı 

düzeyleri daha yüksektir.  

Çizelge 40’ta görüldüğü üzere, Yönetici [F(3;361)= 10.28; p<.05] ve öğretmenlerin 

[F(3;422)= 4.92; p<.05] algı düzeyleri yapı meşruiyeti alt boyutunda öğrenci sayısına göre 

anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek için yapılan LSD testi sonuçlarına göre 500 ve altı sayıda öğrenciye sahip 

okullarda görev yapan yönetici ( X = 12.58) ve öğretmenler ( X = 11.50); 501-1000, 

1001-1500 ve 1501 ve üzeri sayıda öğrencinin bulunduğu okullarda görev yapan 

yönetici ve öğretmenlere göre yapı meşruiyeti algı düzeyleri daha yüksektir.  

İlgili alanyazın incelendiğinde, elde edilen bulguların alanyazındaki bulguları 

desteklemediği görülmektedir. Örneğin Baum ve Oliver (1991) ile Staw ve Epstein 

(2001) örgütlerin büyüklüğü arttıkça dış paydaşların sonuçlara, işlemlere ve örgütsel 

yapılara ilişkin meşruiyet algılarının güçlendiğini ifade etmektedir. Çizelge 36’daki 

bulgulara neden olarak büyük ölçekli bürokratik örgütlerin yalıtılmışlık ve güçsüzlük 

hissi uyandırarak yabancılaşmaya yol açtığı (Gibson, Finnie ve Stuart, 2015; Schminke, 

Ambrose ve Cropanzano, 2000) ve bu nedenle iç paydaşların küçük örgütleri daha 

meşru görme eğiliminde oldukları ileri sürülebilir. Bununla birlikte Fallon ve Barnett 

(2009) yol açtığı bütün sorunlara rağmen eğitim işgörenlerinin bürokratik yapıları daha 

meşru görme eğiliminde olduklarını belirtmektedir. Bu nedenle söz konusu bulgunun 

özel okulların göreli olarak daha az öğrenciye sahip küçük okullar olmalarından 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  
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3.2.2. Ahlaki Meşruiyet Türüne İlişkin Nitel Bulgular 

 Bu bölümde katılımcıların ahlaki meşruiyet türüne ilişkin nitel görüşlerinin 

içerik analizi bulguları verilmiştir. Bulgular Ahlaki Sorgulama Düzeyi ve Ahlaki 

Meşrulaşmayı Destekleyici Açıklamalar/Gerekçeler başlıkları altında tartışılmıştır.  

3.2.2.1.Ahlaki Sorgulama Düzeyi  

Katılımcıların toplumun ahlaki sorgulama düzeyi temasına ilişkin nitel görüşleri 

göreve göre iki başlık altında verilmiştir. Çizelge 41’de katılımcıların ahlaki sorgulama 

düzeyine ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

 

Çizelge 41 

Göreve Göre Ahlaki Sorgulama Düzeyine İlişkin Katılımcı Görüşleri 

Kategori 
f 

Yönetici Öğretmen Toplam 

Sonuçlar (Akademik Başarı) 6 7 13 

Okul imajı 3 2 5 

Okulun emsallerine göre konumu 3 2 5 

Davranış değişiklikleri 1 5 6 

Bireysel başarı 1 4 5 

Sorgulama yok 1 1 2 

İşlemler 1 2 3 

Kurumsal değerler 1 1 2 

Okul ücretleri  1 1 

Toplumsal değerlere ilişkin 

beklentilerin karşılanması 

 3 3 

 

Çizelge 41’de yönetici ve öğretmenler toplumun sonuç ağırlıklı bir sorgulama 

yaptığı kategorisinde örtüşürken davranış değişiklikleri, bireysel başarı ve toplumsal 

değerlere ilişkin beklentiler kategorileri öğretmenlerde öne çıkmaktadır. Her iki grup 

katılımcının da toplumun ağırlıklı olarak akademik başarıya dayalı sonuç ağırlıklı bir 

sorgulama yaptığı görüşünde oldukları ifade edilebilir. Katılımcıların toplumun ahlaki 

sorgulama düzeyi temasına ilişkin nitel görüşleri Çizelge 42’de okul türüne göre iki 

başlık altında verilmiştir 

 

 



160 

Çizelge 42 

Okul Türüne Göre Ahlaki Sorgulama Düzeyine İlişkin Katılımcı Görüşleri 

Kategori 
f 

Kamu Özel Toplam 

Sonuçlar (Akademik Başarı) 7 6 13 

Okul imajı 4 1 5 

Okulun emsallerine göre konumu 3 2 5 

Davranış değişiklikleri 1 5 6 

Bireysel başarı 2 5 5 

Sorgulama yok 2 2 

İşlemler 4 3 

Kurumsal değerler 2 2 

Okul ücretleri 1 1 

Toplumsal değerlere ilişkin 

beklentilerin karşılanması 

3 3 

Çizelge 42’de kamu ve özel okullarda çalışan katılımcıların toplumun sonuç 

ağırlıklı bir sorgulama yaptığı kategorisinde örtüşürken okul imajı kamu okullarında, 

davranış değişiklikleri ve bireysel başarıya ilişkin beklentilerin karşılanması kategorileri 

özel okullarda öne çıkmaktadır. Her iki grup katılımcının da toplumun ağırlıklı olarak 

akademik başarıya dayalı sonuç ağırlıklı bir sorgulama yaptığı görüşünde oldukları 

ifade edilebilir.  

Çizelge 41 ve 42 birlikte incelendiğinde katılımcıların ahlaki sorgulama düzeyi 

temasındaki toplam yanıtların 10 kategoride toplandığı görülmektedir. Frekansları 

bakımından kategorilerin sıralanması; “sonuçlar” (f=13), “okul imajı” (f=5), “kurumun 

emsallerine göre konumu” (f=5), ve “davranış değişiklikleri” (f=6) şeklindedir. 

Katılımcıların gerekçelere/açıklamalara ilişkin verdikleri yanıtlardan bazıları aşağıda 

verilmiştir:  

 Sadece sonuçlara odaklanmış durumdalar. Üniversite sınavı 

sonucundaki yerleşmelere bakıyorlar. Zaten toplumda okulun 

nasıl bir kurum olduğuna ilişkin bir algı var. Diğer okullara 

göre sıralamasını da bir şekilde öğreniyorlar zaten. İşlemlere, 

yöntemlere, müfredata çok fazla önem vermiyorlar. (KOÖ3) 

… biz aldığımız eğitimlerde okulun kuruluş amacı bize

anlatılırken hocalarımız tarafından daha ziyade belirli değerler 

üzerinde kurulu ve tercih sebebi de bu olan bir okul bizim 

okulumuz. Yani, belli ahlaki değerlerin, belli kriterlerde olan 

ailelerin öncelikli tercihi bu okul (ÖOÖ4) 
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Elde edilen bulgular alanyazındaki bulgularla büyük ölçüde örtüşmektedir. 

Abowitz (2011) ve Holloway, Fuller, Hess, Azuma, Kashiwagi ve Gorman (1990) 

akademik başarı ve okulun öğrencilere kazandırdığı yetkinliklerin düzeyine ilişkin 

sonuçların toplumun büyük bir kesimi tarafından meşruiyet göstergesi olarak 

görüldüğünü ifade etmektedir. Bunun yanında okul imajıyla ilgili bulgular, örgütlerin 

kişilik imajlarının ahlaki sorgulama konusuna dönüşebileceğini belirten Suchman’ı 

(1995) doğrulamaktadır.  

3.2.2.2. Ahlaki Meşrulaşmayı Destekleyici Gerekçeler/Açıklamalar 

Katılımcıların ahlaki meşrulaşmayı destekleyici gerekçeler/açıklamalar temasına 

ilişkin nitel görüşleri göreve göre iki başlık altında verilmiştir. Çizelge 43’te 

katılımcıların ahlaki meşrulaşmayı destekleyici gerekçeler/açıklamalara ilişkin görüşleri 

sunulmuştur. 

Çizelge 43 

Göreve Göre Ahlaki Meşrulaşmayı Destekleyici Gerekçelere/Açıklamalara İlişkin 

Katılımcı Görüşleri 

Kategori Alt Kategori 
f 

Yönetici Öğretmen Toplam 

Pragmatik 

Açıklama 

Maddi özendiriciler 3 1 4 

Etkililik 2 2 

Ahlaki 

(Normatif- 

Düzenleyici) 

Açıklama 

Adil uygulama 2 3 5 

Yasallık 2 1 3 

Bilimsellik 2 2 

Örtüşen değerler 4 4 

Denetim 1 1 

Otorite 1 1 

Uluslararası standartlar 1 1 

Öğrenci yararı 1 1 

Güven 1 1 

Eğitim sisteminin 

gerektirdiği standartlar 

1 1 

Bilişsel 

Açıklama 

Süreklilik 1 1 

Uygulanabilirlik 1 1 

Günlük rutinlere 

uygunluk 

2 1 3 

Akla uygunluk 1 2 3 

Kaçınılmazlık 1 1 2 
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Çizelge 43’te yönetici ve öğretmenler için ahlaki değerler kalıplarına 

uygunluğun tek başına meşrulaşma için yeterli ölçüt olmadığı görülmektedir. 

Yöneticiler maddi özendiriciler ve etkililik gibi pragmatik açıklamaların ahlaki 

açıklamaların desteklenmesi için kullanılması gerektiğini ileri sürerken öğretmenler 

örtüşen değerler ve adil uygulama gibi ek normatif açıklamaların etkili olabileceğini 

ifade etmektedir. Çizelge 44’te okul türüne göre katılımcıların ahlaki meşrulaşmayı 

destekleyici gerekçeler/açıklamalara ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 44 

Okul Türüne Göre Ahlaki Meşrulaşmayı Destekleyici Gerekçelere/Açıklamalara İlişkin 

Katılımcı Görüşleri 

Kategori Alt Kategori 
f 

Kamu Özel Toplam 

Pragmatik 

Açıklama 

Maddi özendiriciler 4 4 

Etkililik 2 2 

Ahlaki 

(Normatif- 

Düzenleyici) 

Açıklama 

Adil uygulama 3 2 5 

Yasallık 1 2 3 

Bilimsellik 2 2 

Örtüşen değerler 2 2 4 

Denetim 1 1 

Otorite 1 1 

Uluslararası standartlar 1 1 

Öğrenci yararı 1 1 

Güven 1 1 

Eğitim sisteminin 

gerektirdiği standartlar 

1 1 

Bilişsel 

Açıklama 

Süreklilik 1 1 

Uygulanabilirlik 1 1 

Günlük rutinlere uygunluk 3 3 

Akla uygunluk 1 2 3 

Kaçınılmazlık 1 1 2 

Çizelge 44’te kamu ve özel okulundan seçilen katılımcılar için ahlaki değerler 

kalıplarına uygunluğun tek başına meşrulaşma için yeterli ölçüt olmadığı görülmektedir. 

Kamu okulu işgörenleri için ahlaki değer kalıplarına uygun uygulamaların meşrulaşması 
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için en çok maddi özendiricilerin gerekliliği ön planda iken özel okul çalışanları için 

adil uygulama, akla uygunluk, örtüşen değerler ve yasallığa dayalı 

gerekçelerle/açıklamalarla desteklenmesi gerekliliği öne çıkmaktadır.  

Çizelge 43 ve 44 birlikte incelendiğinde katılımcıların ahlaki meşrulaşmayı 

destekleyici gerekçeler/açıklamalar temasındaki toplam yanıtların 17 alt kategoride 

toplandığı görülmektedir. Frekansları bakımından alt kategorilerin sıralanması “adil 

uygulama” (f=5), “maddi özendiriciler” (f=4) ve “örtüşen değerler” (f=4) şeklindedir. 

Açıklamaların geneli incelendiğinde büyük çoğunluğunun normatif nitelikler 

taşıdığı görülmektedir. Katılımcıların gerekçelere/açıklamalara ilişkin verdikleri 

yanıtlardan bazıları aşağıda verilmiştir:  

Örneğin kılık kıyafet yönetmeliğiyle ilgili çok kıyamet kopmuştu. 

Serbest olmaması gerekiyor, diye düşünüyorum ben, çünkü hani 

o kadar maddi durum farklılıkları var ki, yani her gün değişik 

giyebilirken bir öğrenci için çok zor mesela, okula gitmek 

istemeye bilir… Üniversitede bile zaten problem oluyordu, hani 

bugün ne giysem diye düşünüyorsun ki, lise çağındaki bir 

öğrencinin bunu düşünmemesi gerekiyor bence. Bu yüzden 

adaletli ve mantıklı olması gerekiyor bir şeyin. (KOÖ1) 

 

Örneğin öğrencilerle yapılacak bir eğitim çalışmasında 

toplumun ahlak kurallarına uygunluğu test edilmişse ve 

yönetimsel güven çalışanlara verilmişse yapılacak o çalışmada 

başarısızlık söz konusu olamaz. (ÖOM2) 

 

Elde edilen veriler genel olarak değerlendirildiğinde tek bir normatif 

açıklamanın meşrulaşma için yeterli olmadığı, sürecin tamamlanması için adil 

uygulama, bilimsellik, örtüşen değerler, yasallık, uluslararası standartlar ve eğitim 

sisteminin gerektirdiği standartlar gibi ek ahlaki (normatif-düzenleyici) açıklamalarla 

desteklenmesi gerektiği görülmektedir. Bu noktada Bowers ve Robinson (2012) ile 

Tyler (2003) adil uygulama ve yasallığın örgütsel uygulamaların algılanan meşruiyet 

düzeyleri üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu belirtmektedir. Rawls (2005, 387) ise 

makul kapsamlı öğretilerin örtüşen mutabakatının normatif gücüne vurgu yaparak 

örtüşen değerlerin meşrulaştırıcı özelliğini öne çıkarmaktadır. Bununla birlikte 

Matheson (2012) maddi özendiricilerin çok dar kapsamlı, yalnızca maddi 

ödüllendirmeye konu edilen uygulamanın sınırları içinde bir onaya yol açabildiğinden 

etkili bir meşrulaştırıcı açıklama olmadığını ifade etmektedir. Üstelik bu tür 

açıklamaların yaygınlıkla kullanımı egemen normatif-düzenleyici açıklamaların 
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zayıflamasına ve etik dışı eylemlerin meşrulaşmasına zemin hazırlayabilmektedir 

(Aydın, 2012, 86-88). 

3.3. Bilişsel Meşruiyet Türüne İlişkin Bulgular 

Bu bölümde bilişsel meşruiyete ilişkin nicel ve nitel bulgulara yer verilmiştir. 

Araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin bilişsel meşruiyet türünde örgütsel 

meşruiyet algıları, anlaşılabilirlik ve aksidüşünülmezlik alt boyutlarında sunulmuş ve 

yorumlanmıştır. Katılımcıların anlaşılabilirlik ve aksidüşünülmezlik alt boyutlarında 

bilişsel meşruiyete ilişkin algılarının aritmetik ortalama, standart sapma ve göreli önem 

sıra değerleri Çizelge 45’te sunulmuştur. 

Çizelge 45’te görüldüğü gibi, anlaşılabilirlik alt boyutunda yer alan ifadelere 

yöneticiler “tamamen” ( X = 4.23)  katılırken öğretmenler “büyük ölçüde” ( X = 3.81) 

katılmaktadır.  Yöneticilerin görece en çok katıldıkları ifade “Okulumuzun nasıl işlediği 

hakkında iyi derecede bilgi sahibiyim.” ifadesidir. Öğretmenlerin ise görece daha çok 

katıldıkları ifade “Okulumuzda gelecekte işimi nasıl yapacağımı çok iyi biliyorum” 

ifadesidir. Katılımcıların anlaşılabilirlik alt boyutunda yer alan ifadelere ilişkin 

ortalamaları, örgütsel çıktılar, işlemler ve yapının tahmin edilebilirliği ve akla 

uygunluğu, başka bir ifadeyle kültürel ve bilişsel kalıplara uygunlukları konularında 

genel bir algının söz konusu olduğunu ifade etmektedir.  

Benzer şekilde Hamrick (1997) eğitim örgütlerinin anlaşılabilirlik düzeyleri 

yükseldikçe amaçlarına ve katkılara ilişkin toplumsal farkındalığın yükselmesinin 

yanında toplumsal rolüne ilişkin açıklamaların güvenirliğinin de yükseldiğini 

belirtmektedir. Öte yandan örgüt paydaşlarının uygulamaların noksanlığına ilişkin 

sorgulamaları arttıkça örgütlerin anlaşılabilirlik düzeylerinin azaldığına yönelik bulgular 

mevcuttur (Roux-Dufort, 2007, 222). Shepherd ve Zacharakis (2003) yeni kurulmuş 

eğitim dışı ticari örgütler hakkındaki araştırmalarında benzer sonuçlara ulaşmışlardır. 

Örgüt paydaşlarının ürün, örgüt ve yönetim hakkındaki bilgi düzeyleri arttıkça örgüte 

ilişkin meşruluk algıları güçlenmektedir. Araştırmada dış paydaşların örgütün tahmin 

edilebilirliği ve aklayatkınlığıyla ilgili her zaman daha fazla bilgi sahibi olmak 

istedikleri bulgusuna ulaşılmıştır (Shepherd ve Zacharakis, 2003).  
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Çizelge 45 

Anlaşılabilirlik ve Aksidüşünülmezlik Alt Boyutlarına İlişkin Aritmetik Ortalama, 

Standart Sapma ve Göreli Önem Sıra Değerleri 

A
n

la
şı

la
b

il
ir

li
k

 

Md. 

No. 

İfadeler Görev X ss Önem 

Sırası 

23 Okulumuzun nasıl işlediği hakkında iyi derecede 

bilgi sahibiyim. 

Yönetici 4.35 .72 1 

Öğretmen 3.81 .82 3 

Toplam 4.06 .82 2 

24 Okulumuzda gelecekte işimi nasıl yapacağımı 

çok iyi biliyorum. 

Yönetici 4.24 .75 2 

Öğretmen 3.96 .85 1 

Toplam 4.09 .82 1 

25 Okulumuzda işimle ilgili bir şey yaptığımda 

gelecekteki sonuçlarının neler olacağını çok iyi 

biliyorum. 

Yönetici 4.22 .71 3 

Öğretmen 3.90 .87 2 

Toplam 4.05 .82 3 

26 Okulumuzda işler akla en yatkın bir şekilde 

yürütülmektedir. 

Yönetici 4.16 .77 6 

Öğretmen 3.73 .83 5 

Toplam 3.93 .83 5 

27 Okulumuz yöneticilerinin kararları akla yatkın 

gerekçelere dayanmaktadır. 

Yönetici 4.18 .77 5 

Öğretmen 3.76 .83 4 

Toplam 3.95 .83 4 

28 Okulumuzda karşılaşılan sorunlara akla yatkın 

çözümler geliştirilmektedir. 

Yönetici 4.20 .75 4 

Öğretmen 3.69 .84 6 

Toplam 3.92 .84 6 

n= 791              Toplam Yönetici 4.23 .62 

Öğretmen 3.81 .66 

Toplam 4.00 .67 

A
k

si
d

ü
şü

n
ü

lm
ez

li
k

 

29 Okulumuzda yapılan işleri, şu anki hallerinden 

farklı bir şekilde yapmak imkânsızdır. 

Yönetici 3.26 1.10 3 

Öğretmen 3.08 1.00 3 

Toplam 3.17 1.05 3 

30 Okulumuzun amaçları sürekli ve değişmezdir. Yönetici 3.41 1.07 2 

Öğretmen 3.30 .95 2 

Toplam 3.35 1.01 2 

31 Okulumuzun görevleri ikide bir değişmez, 

süreklilik gösterir. 

Yönetici 3.67 1.03 1 

Öğretmen 3.54 .92 1 

Toplam 3.60 .97 1 

n= 791              Toplam Yönetici 3.45 .87 

Öğretmen 3.31 .77 

Toplam 3.37 .82 

Aksidüşünülmezlik alt boyutunda yer alan ifadelere yöneticiler “büyük ölçüde” 

katılırken ( X = 3.45) öğretmenler “orta derecede” katılmaktadır ( X = 3.31).  Yönetici 

ve öğretmenlerin daha fazla katıldıkları ifade sürekliliği belirten “Okulumuzun görevleri 

ikide bir değişmez, süreklilik gösterir.” ifadesidir. Aksidüşünülmezlik alt boyutunda 
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yönetici ve öğretmenlerin en az katıldıkları ifade ise kaçınılmazlığı belirten 

“Okulumuzda yapılan işleri, şu anki hallerinden farklı bir şekilde yapmak imkânsızdır.” 

ifadesidir. Katılımcıların okulların genel işlevleri ve görevleri konusunda belirli 

düzeyde süreklilik algısına sahipken bu işlevleri ve görevleri yerine getirirken kullanılan 

işlemlerin seçeneksizliği konusunda daha düşük düzeyde bir algıya sahip olmaları, 

örgütsel yapının sürekliliğinin aynı düzeyde kurumsallaşmış ve aksidüşünülmez hale 

gelmiş işlemlerle desteklenemediğini ifade edebilir.   

Elde edilen bulguların alanyazındaki bulgularla örtüştüğü ifade edilebilir. 

Alanyazında okulların örgütsel yapılarında zamanın ve mekânın kullanımı, programlar, 

sınıflandırma v.b. önemli standartlaşmış aksidüşünülmez örgütsel uygulamaların büyük 

bir alan kapladığı yönünde sonuçlara ulaşılan araştırmalar mevcuttur. Örneğin Tyack ve 

Tobin (1994) okullarda önemli bir yer kaplayan aksi düşünülmez yapıların belirli çıkar 

ve değerlere sahip grupların belirli bir zamanda siyasi süreçlerle oluşturduğu ürünler 

oldukları bulgusuna ulaşmıştır. Ayrıca alışkanlıkların ve rutinlerin emek tasarrufu 

sağlamaları ve eğitim işgörenlerinin işlerinde tahmin edilebilirliği arttırmaları nedeniyle 

aksidüşünülmez uygulamalar okulların geleneksel yapısının önemli bir parçasıdır 

(Arum, 2000; Tyack ve Robin, 1994). Öyle ki öğretmenlerin aksidüşünülmez rutinlerini 

değiştirmektense reformları değiştirmeyi seçebildiklerini gösteren bulgular da 

mevcuttur (Levin, 2004).  

3.3.1. Katılımcıların Anlaşılabilirlik ve Aksidüşünülmezlik Alt Boyutundaki Algılarının 

Bazı Bağımsız Değişkenlere Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

Katılımcıların anlaşılabilirlik ve aksidüşünülmezlik alt boyutlardaki algı 

düzeyleri arasında okul türü, görev, cinsiyet, eğitim durumu, mesleki kıdem, yöneticilik 

kıdemi ve öğrenci sayısı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığına dair 

bulgular sırasıyla aşağıda verilmiştir. 

3.3.1.1. Görev Değişkenine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların anlaşılabilirlik ve aksidüşünülmezlik alt boyutlarındaki algı 

düzeylerinin görev değişkenine göre t-testi sonuçları Çizelge 46’da verilmiştir.  
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Çizelge 46 

Anlaşılabilirlik ve Aksidüşünülmezlik Alt Boyutlarında Göreve İlişkin t-Testi Sonuçları 
A

n
lş

. Görev n X ss sd t p 

Yönetici 365 25.35 3.73 789 9.10 .00 

Öğretmen 426 22.85 3.95 

A
k

sd
ş Görev n X ss sd t p 

Yönetici 365 10.34 2.61 789 2.38 .018 

Öğretmen 426 9.93 2.30 

Çizelge 46’da görüldüğü gibi, kamu ve özel okullarda görev yapan yönetici ve 

öğretmenlerin algı düzeyleri anlaşılabilirlik alt boyutunda anlamlı bir şekilde 

farklılaşmaktadır [t(789)= 9.10; p<.05]. Yöneticiler ( X = 25.35), öğretmenlere ( X = 

22.85) göre görece daha yüksek düzeyde anlaşılabilirlik algısına sahiptir. Aynı şekilde, 

kamu ve özel okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin algı düzeyleri 

aksidüşünülmezlik alt boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır [t(789)= 2.38; 

p<.05]. Yöneticiler ( X = 10.34), öğretmenlere ( X = 9.93) göre görece daha yüksek 

düzeyde aksidüşünülmezlik algısına sahiptir.   

Bulguların alanyazındaki tartışma ve bulguları desteklediği düşünülmektedir. Bir 

örgütün aksidüşünülmezlik konumu büyük ölçüde anlam yapılarının sözlü anlatım 

çerçevesi içine yerleştirilmesiyle mümkün olmaktadır. Örgüt sözlü anlatım çerçevesi 

içine yerleştirilerek toplumsal anlam yapılarına tercüme edildiğinde paydaşlar için 

anlaşılabilir hale gelmektedir. Örgütün bilişsel meşruiyetinin sürdürülmesi bu anlam 

yapılarına uygunluklarının sürdürülmesine bağlıdır ve anlatıcılık rolü çoğunlukla 

egemen eşbiçimlilik eğilimlerinin örgütteki temsilcileri olan yöneticilere verilmiştir 

(Golant ve Sillince, 2007). 

Hughes (2006) bilişsel meşrulaşmanın paydaşların bir olguyu mevcut 

sınıflandırma sistemlerinin bir parçasına dönüştürme süreci olarak tanımlamaktadır. Bu 

süreç kendiliğinden tamamlanamadığında paydaş ile meşrulaştırıcı arasındaki etkin 

müzakereler yoluyla sınıflandırma kurallarının nasıl yorumlanacağı belirlenmektedir 

(Hughes, 2006). Bu noktada Zimmerman ve Zeitz (2002) yöneticilere duyulan güvenin 

bilişsel sınıflandırmaların meşrulaştırmasında üstünlük sağladığını ifade etmektedir. 

Benzer şekilde Phillips, Lawrence ve Hardy (2004) örgütsel uygulamaların toplumsal 

anlam yapılarına ve sınıflandırmalarına uygunluğunu ve etkililiğini göstermek için 

yöneticilerin dil becerilerini kullandıklarını belirtmektedir.  
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Öte yandan bilişsel meşrulaşma paydaşların orijinal zihinsel konumlarından 

meşrulaştırıcı açıklamanın temsil ettiği bilişsel sınıflandırmaya doğru kayma 

sağlandığında başarılabilmektedir (Avakian, 2013). Sonuç olarak yöneticilerin ve 

öğretmenlerin bilişsel meşrulaştırma sürecinin iki farklı tarafı olmaları nedeniyle 

zihinsel anlam sınıflandırmalarının birebir örtüşmeyeceği, yöneticilerin temsil ettikleri 

eşbiçimlilik etkilerine daha yakın olurken öğretmenlerin daha uzak bir konumda yer 

alabileceği görülmektedir.  

3.3.1.2. Okul Türü Değişkenine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların anlaşılabilirlik ve aksidüşünülmezlik alt boyutlarındaki algı 

düzeylerinin okul türü değişkenine göre t-testi sonuçları Çizelge 47’de verilmiştir.   

Çizelge 47 

Anlaşılabilirlik ve Aksidüşünülmezlik Alt Boyutlarında Okul Türüne İlişkin t-Testi 

Sonuçları 

A
n

lş
ıl

a
b

il
ir

li
k

 Okul 

Türü 

n X ss sd t p 

Yönetici Kamu 280 24.97 .79 363 3.58 .00 

Özel 85 26.60 3.20 

Öğrtmn Kamu 332 22.37 3.81 424 4.79 .00 

Özel 94 24.53 3.97 

A
.d

ü
şn

lm
zl

ik
 Okul 

Türü 

n X ss sd t p 

Yönetici Kamu 280 10.25 2.50 363 1.81 .239 

Özel 85 10.63 2.92 

Öğrtmn Kamu 332 9.67 2.23 424 4.29 .00 

Özel 94 10.80 2.35 

Çizelge 47’de görüldüğü gibi, kamu ve özel okullarda görev yapan yönetici 

[t(363)= 3.58; p<.05] ve öğretmenlerin [t(424)= 4.79; p<.05] algıları anlaşılabilirlik alt 

boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Özel okullarda görev yapan yönetici (

X = 26.60) ve öğretmenler ( X = 24.53) kamu okullarındakilere göre kurumlarının 

anlaşılabilirliğine ilişkin görece daha olumlu bir algıya sahiptir. Aynı şekilde kamu ve 

özel okullarda görev yapan öğretmenlerin algıları aksidüşünülmezlik alt boyutunda 
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anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır [t(424)= 4.29; p<.05]. Özel okullarda görev yapan 

öğretmenler ( X = 10.80), kamu okullarındakilere ( X = 9.67) göre kurumlarının 

aksidüşünülmezliğine ilişkin görece daha olumlu bir algıya sahiptir. Öte yandan kamu 

ve özel okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin aksidüşünülmezlik algıları 

arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır [t(363)= 1.81; p>.05] 

 Elde edilen bulguların alanyazındaki tartışmaları kısmen desteklediği ifade 

edilebilir. Özel okullar kıt öğrenci kaynağı için diğer kamu ve özel okullarla 

aralarındaki rekabet nedeniyle daha fazla bilişsel meşruiyet üretmek zorundadırlar 

(Renzulli, 2005). Zira günümüz toplumlarında özel kurumların kamu kurumlarıyla aynı 

şekilde değer yaratma rolüne sahip oldukları aksidüşünülmez hale gelmiştir. Özel 

kurumlar konumları itibariyle kamudaki muadillerine nazaran paydaşların akıllarında 

daha az soru işareti bırakmak ve uygulamalarının toplumdaki anlam yapılarına 

uygunluğunu kanıtlamak için daha çok çaba sarf etmek zorundadır (Palazzo ve Scherer, 

2006).  

Bunun yanında günümüz toplumlarının durağan özellikleri azalırken giderek 

farklılaşmaları, kamu okullarının dayandığı aklayatkınlık yapılarını zayıflatarak 

merkezlerinde yer alan aksidüşünülmez örgütsel uygulamaların daha fazla 

sorgulanmalarına yol açabilmektedir. Bu kurumlar için normatif meşrulaştırma bilişsel 

meşrulaştırmadan daha önemli hale gelmektedir. Öte yandan özel okulların göreli olarak 

toplumun daha küçük bir kısmına hitap etmeleri nedeniyle, sadece o kesimin anlam 

yapılarına uygunluklarının aksidüşünülmezlik kazanmak için yeterli olabileceği 

görülmektedir (Salganik ve Karweit, 1982; Palazzo ve Scherer, 2006; Berger, Berger ve 

Kellner, 1974, 21).  Öte yandan, Brinkerhoff (2005) özel örgütlerin kamu hizmetleri 

için meşru örgütsel biçimler olmadıklarına yönelik genelleşmiş algıyla mücadele etmek 

zorunda olduklarını belirtmektedir. Özel örgütler toplumun anlam yapılarına 

uygunluklarını kanıtlasalar dahi toplumun geneli için aksidüşünülmez konuma erişmek 

yine de garanti değildir (Brinkerhoff, 2005).  

 

3.3.1.3. Cinsiyet Değişkenine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların anlaşılabilirlik ve aksidüşünülmezlik alt boyutlarındaki algı 

düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre t-testi sonuçları Çizelge 48’de verilmiştir.   
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Çizelge 48 

Anlaşılabilirlik ve Aksidüşünülmezlik Alt Boyutlarında Cinsiyete İlişkin t-Testi 

Sonuçları 

A
n

lş
ıl

a
b

il
ir

l

ik
 

Cinsiyet n X ss sd t p 

Yönetici Kadın 88 24.87 3.99 363 1.37 .170 

Erkek 277 25.50 3.63 

Öğrtmn Kadın 266 22.59 4.06 424 1.72 .87 

Erkek 160 23.27 3.71 

A
.d

şn
lm

zl
ik

 Cinsiyet n X ss sd t p 

Yönetici Kadın 88 10.45 2.79 363 .46 .645 

Erkek 277 10.30 2.55 

Öğrtmn Kadın 266 9.96 2.27 424 .45 .653 

Erkek 160 9.86 2.35 

Çizelge 48’de görüldüğü gibi, yönetici ve öğretmenlerin anlaşılabilirlik be 

aksidüşünülmezlik alt boyutlarında cinsiyete göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamaktadır. Alanyazında cinsiyete göre bilişsel meşruiyet algı düzeyine ilişkin 

çelişkili sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir.  

Örneğin Rutherford, Buller ve Stebbins (2009) dış paydaşların bilişsel meşruiyet 

algılarında cinsiyete göre farklılaşma bulunmadığını belirtmektedir. Bununla birlikte 

bilişsel meşrulaşma büyük ölçüde anlam yapılarının sözlü anlatım çerçevesi içine 

yerleştirilmesiyle gerçekleştirilmektedir (Golant ve Sillince, 2007) ve örgütsel iletişimin 

anlatıcılığı arttıkça örgütsel uygulamaların bilişsel meşruiyet düzeyi yükselmektedir 

(Roundy, 2010).  Bu nedenden dolayı kadın ve erkeklerin örgütsel uygulamaların 

anlaşılabilirliği, başka bir ifadeyle toplumsal anlam yapılarına uygunluklarına ilişkin 

algılarında farklılıklar gözlemlenebilmektedir. Örneğin örgüt içi sosyal ağ kalıplarının 

cinsiyete göre şekillenmesi anlam yapılarının içine yerleştirildiği sözlü anlatım 

çerçevesinin farklı cinsiyetlerdeki işgörenlere farklı şekillerde ulaşmasına yol 

açabilmektedir (Hanson ve Blake, 2009). Benzer şekilde bilgiyi dağıtma rolünü üstlenen 

işgörenin cinsiyeti, anlatım çerçevesine ulaşma konusunda diğer işgörenlerin girişim 

sıklıkları üzerinde etkili olabilmektedir (Miller ve Karakowsky, 2005).   
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3.3.1.4. Eğitim Durumu Değişkenine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların anlaşılabilirlik ve aksidüşünülmezlik alt boyutlarındaki algı 

düzeylerinin eğitim durumu değişkenine göre t-testi sonuçları Çizelge 49’da verilmiştir.   

 

Çizelge 49 

Anlaşılabilirlik ve Aksidüşünülmezlik Alt Boyutlarında Eğitim Durumuna İlişkin t-Testi 

Sonuçları 

A
n

lş
ıl

a
b

il
ir

li
k

  Eğitim 

Durumu 

n X  ss sd t p 

Yönetici Lisans 254 25.08 3.67 363 2.06 .041 

Lisansüstü 111 25.95 3.80 

Öğrtmn Lisans 324 22.87 4.06 424 1.72 .82 

Lisansüstü 102 22.77 3.56    

A
.d

ü
şn

lm
zl

ik
  Eğitim 

Durumu 

n X  ss sd t p 

Yönetici Lisans 254 10.29 2.58 363 .478 .633 

Lisansüstü 111 10.44 2.67 

Öğrtmn Lisans 324 10.04 2.37 424 .45 .071 

Lisansüstü 102 9.56 2.03 

  

Çizelge 49’da görüldüğü gibi, yöneticilerin anlaşılabilirlik algıları eğitim 

durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır [t(363)= 2.06; p<.05]. Lisansüstü 

mezunu ( X = 25.95) yöneticiler, lisans mezunlarına ( X = 25.08)  göre daha yüksek 

anlaşılabilirlik algısına sahiptir. Öte yandan öğretmenlerin anlaşılabilirlik algıları ile 

yönetici ve öğretmenlerin aksidüşünülmezlik algılarında eğitim durumuna göre anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır. 

 Alanyazında bu hususta farklı tartışma ve bulgular görülebilmektedir. Örneğin 

Hambrick ve Mason’a göre (1984) bireylerin formel eğitim düzeyleriyle bilgi ve 

becerileri arasında ilişki bulunmaktadır. Zira eğitim bireylerin kişisel değerleri ve 

bilişsel seçimlerinin bir göstergesidir. Benzer şekilde Balabanis ve Diamantopoulos 

(2004) eğitim düzeyi yükseldikçe yabancı eğitim dışı ticari örgütlerin paydaşların anlam 

yapılarına uygunluk düzeyinin arttığı bulgusuna ulaşmıştır. Öte yandan Almobaireek, 

Alshumaimeri ve Manolova (2014) paydaşların eğitim düzeyleriyle bilişsel meşruiyet 

algı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı bulgusuna ulaşmıştır.  
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3.3.1.5. Mesleki Kıdem Değişkenine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların anlaşılabilirlik ve aksidüşünülmezlik alt boyutlarındaki algı 

düzeylerinin mesleki kıdem değişkenine göre tek yönlü varyans analizi sonuçları 

Çizelge 50’de verilmiştir.   

Çizelge 50 

Yöneticilerin Anlaşılabilirlikve Aksidüşünülmezlik Alt Boyutlarındaki Algılarının 

Mesleki Kıdeme İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Y
ö
n

et
ic

i 

Mesleki 

Kıdem 

n Sıra 

Ort. 

sd X
2 

p Anlamlı 

Fark 

(U) 

A
n

la
şı

l.
 

1. 5 ve altı 27 144.19 4 6.41 .170 --- 

2. 6-10 40 181.05 

3. 11-15 77 188.58 

4. 16-20 92 198.66 

5. 21 ve üzeri 129 177.23 

A
.ü

şü
n

lz
lk

 1. 5 ve altı 27 139.09 4 9.07 .059 --- 

2. 6-10 40 168.18 

3. 11-15 77 174.86 

4. 16-20 92 200.71 

5. 21 ve üzeri 129 189.02 

Çizelge 50’de görüldüğü gibi, yöneticilerin algı düzeyleri anlaşılabilirlik alt 

boyutunda [x
2

(4)= 6.41; p>.05] ve aksidüşünülmezlik alt boyutunda [x
2

(4)= 9.07; p>.05]

anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Öğretmenlerin anlaşılabilirlik ve 

aksidüşünülmezlik alt boyutlarındaki algılarının mesleki kıdem değişkenine göre tek 

yönlü varyans analizi sonuçları Çizelge 51’de verilmiştir.   

Çizelge 51’de görüldüğü gibi, öğretmenlerin anlaşılabilirlik [F(4;421)= 1.58; 

p<.05] ve aksidüşünülmezlik [F(4;421)= .62; p<.05] alt boyutlarındaki algıları mesleki 

kıdeme göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Konuyla ilgili alanyazında 

çelişkili sonuçlara rastlanmaktadır.  Örneğin Ostroff ve Kozlowski (1992) kıdemle 

birlikte işgörenlerin rollerine ve örgütlerine ilişkin bilgilerinin arttığı bulgusuna 

ulaşmıştır. 
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Çizelge 51 

Öğretmenlerin Anlaşılabilirlik ve Aksidüşünülmezlik Alt Boyutlarındaki Algılarının 

Mesleki Kıdeme Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Ö
ğ

re
tm

en
 

 Mesleki 

Kıdem  

n X  ss sd F
 

p Anlamlı 

Fark 

(LSD)  

A
n

la
şı

l.
 

1. 5 ve altı 125 22.91 3.98 4;421 1.58 .178 -- 

2. 6-10 78 22.00 4.16 

3. 11-15 97 23.43 3.84 

4. 16-20 70 22.64 3.79 

5. 21 ve üzeri 56 23.16 3.83 

A
.d

şn
lm

zl
k

 1. 5 ve altı 125 10.04 2.31 4;421 .62 .646 --- 

2. 6-10 78 9.64 2.27 

3. 11-15 97 10.07 2.29 

4. 16-20 70 9.74 2.26 

5. 21 ve üzeri 56 10.03 2.41 

 

Benzer şekilde Miller ve Jablin (1991) kıdemle birlikte işgörenlerin 

belirsizlikleri azaltarak öngörülebilirliği daha fazla sağladıkları ve meşru eylemlere 

ilişkin daha fazla bilgi sahibi olduğunu belirtmektedir. Buna ek olarak kıdem ve 

öngörülebilirlik düzeyi arttıkça işgörenlerin rollerine ve örgüte ilişkin elde ettikleri 

bilgiye verdikleri değer de azalmaktadır (VandeWalle, Ganesan, Challagalla ve Brown, 

2000). Elde edilen bulguların alanyazındaki genel eğilimi desteklemediği ifade 

edilebilir.  

 

3.3.1.6. Yöneticilik Kıdemi Değişkenine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların anlaşılabilirlik ve aksidüşünülmezlik alt boyutlarındaki algı 

düzeylerinin yöneticilik kıdemi değişkenine göre Kruskal Wallis H Testi sonuçları 

Çizelge 52’de verilmiştir.   
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Çizelge 52 

Anlaşılabilirlik ve Aksidüşünülmezlik Alt Boyutlarında Yöneticilik Kıdemine İlişkin 

Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Y
ö

n
et

ic
i 

Yöneticilik kıdemi n Sıra 

Ort. 

sd X
2 

p Anlamlı 

Fark 

A
n

la
ş.

 

1. 5 ve altı 201 173.79 4 6.52 .163 -- 

2. 6-10 68 182.32 

3. 11-15 40 218.16 

4. 16-20 32 189.42 

5. 21 ve üzeri 24 194.92 

A
k

d
ü

şü
n

. 

1. 5 ve altı 201 181.24 4 2.23 .677 -- 

2. 6-10 68 182.52 

3. 11-15 40 189.01 

4. 16-20 32 168.06 

5. 21 ve üzeri 24 209.00 

Çizelge 52’de görüldüğü gibi, kamu ve özel okullarda görev yapan yöneticilerin 

algı düzeyleri anlaşılabilirlik alt boyutunda [x
2

(4)= 1.35; p>.05] ve aksidüşünülmezlik alt

boyutunda [x
2

(4)= 2.23; p>.05] yöneticilik kıdemine göre anlamlı bir şekilde

farklılaşmamaktadır. Farklı yöneticilik kıdemi gruplarında yer alan katılımcıların 

anlaşılabilirlik ve aksidüşünülmezlik algı düzeylerinde anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır. Bu husus öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin ileriki dönemlerinde 

yöneticilik görevlerine atanmasıyla açıklanabilir.  

3.3.1.7. Öğrenci Sayısı Değişkenine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların anlaşılabilirlik ve aksidüşünülmezlik alt boyutlarındaki algı 

düzeylerinin öğrenci sayısı değişkenine göre tek yönlü varyans analizi sonuçları Çizelge 

53’te verilmiştir.   

Çizelge 53’te görüldüğü üzere, yöneticilerin [F(3;361)= 3.16; p<.05] ve 

öğretmenlerin [F(3;422)= 2.68; p<.05] algıları öğrenci sayısına göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmaktadır. 500 ve altı sayıda öğrenciye sahip okullarda görev yapan yöneticilerin 

( X = 26.34) anlaşılabilirlik algıları; 501-1000 ( X = 25.21) ve 1001-1500 ( X = 24.61) 

arası öğrenciye sahip okullarda görev yapan yöneticilere göre görece daha yüksektir. 

Aynı şekilde 500 ve altı öğrenciye sahip okullarda görev yapan öğretmenlerin ( X = 

23.74) anlaşılabilirlik algıları; 501-1000 arası ( X = 22.59) ve 1001-1500 arası   ( X = 
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22.48) arası öğrenciye sahip okullarda görev yapan öğretmenlere göre daha yüksek 

yüksektir. Yöneticilerin aksidüşünülmezlik algılarında öğrenci sayısına göre anlamlı bir 

fark bulunamamıştır. Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde göreli 

olarak küçük okullarda görev yapan katılımcıların okullarını daha anlaşılabilir ve 

okullarının yapı ve işlevlerini daha aksidüşünülmez buldukları ileri sürülebilir.  

Çizelge 53 

Anlaşılabilirlik ve Aksidüşünülmezlik Alt Boyutlarında Öğrenci Sayısına İlişkin Tek 

Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

A
n

la
şı

la
b

il
ir

li
k

 

Öğrenci Sayısı n X ss sd F p Anlamlı 

Fark 

(LSD) 

Y
ö
n
et

ic
i 1. 500 ve altı 82 26.34 3.19 3;361 3.16 .025 1-2, 1-3 

2. 501-1000 131 25.21 3.86 

3. 1001-1500 85 24.61 3.79 

4. 1501 ve üzeri 67 25.34 3.79 

Ö
ğ
re

tm
n
 1. 500 ve altı 113 23.74 4.25 3;422 2.68 .046 1-2, 1-3, 

1-4 2. 501-1000 184 22.59 3.92 

3. 1001-1500 83 22.48 3.58 

4. 1501 ve üzeri 46 22.36 3.68 

A
k

si
d

ü
şü

n
ü

lm
ez

li
k

 

Öğrenci Sayısı n X ss sd F p Anlamlı 

Fark 

Y
ö
n
et

ic
i 1. 500 ve altı 82 10.71 2.83 3;361 .79 .500 --- 

2. 501-1000 131 10.25 2.69 

3. 1001-1500 85 10.28 2.42 

4. 1501 ve üzeri 67 10.11 2.39 

Ö
ğ
re

tm
n
 1. 500 ve altı 113 10.48 2.43 3;422 4.49 .004 1-2, 3-2 

2. 501-1000 184 9.52 2.23 

3. 1001-1500 83 10.13 2.26 

4. 1501 ve üzeri 46 9.80 2.05 

Örgüt büyüklüğünün bilişsel meşrulaşma üzerindeki etkilerine ilişkin 

alanyazında çelişkili tartışmalar göze çarpmaktadır. Bu tartışmalara göre örgüt 

büyüklüğü dış paydaşların çoğunlukla daha yüksek bilişsel meşruiyet algı düzeyine 

sahip olmasına yol açmaktadır (Ruef ve Scott, 1998). Öte yandan Deephouse (2006) 

örgüt büyüklüğü ile birlikte bilişsel meşruiyet düzeyinin azalabileceği bulgusuna 

ulaşmıştır. Bununla birlikte paydaşların örgütün büyüklüğünden etkilenerek teknik ve 

idari uygulamaların anlam sınıflandırmalarına ve normatif değerlendirmelere uygunluğu 

konusunda algılarını şekillendirdiklerine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmamıştır 
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(Ruef ve Scott, 1998). Sözü edilen tartışmaların ışığında öğrenci sayısına göre gözlenen 

anlamlı farkın özel okulların büyük ölçüde göreli olarak az öğrenciye sahip küçük 

okullar olmalarından kaynaklandığı ileri sürülebilir.  

3.3.2. Bilişsel Meşruiyet Türüne İlişkin Nitel Bulgular 

Bu bölümde katılımcıların bilişsel meşruiyet türüne ilişkin nitel görüşlerinin 

içerik analizi bulguları verilmiştir. Bulgular Anlaşılabilirliğe Dayalı Meşrulaşmayı 

Destekleyici Gerekçeler/Açıklamalar ve Aksidüşünülmezliğe Dayalı Meşrulaşmayı 

Destekleyici Açıklamalar/Gerekçeler başlıkları altında tartışılmıştır.  

3.3.2.1. Anlaşılabilirliğe Dayalı Meşrulaşmayı Destekleyici Gerekçeler/Açıklamalar 

Katılımcıların anlaşılabilirliğe dayalı meşrulaşmayı destekleyici 

gerekçeler/açıklamalar temasına ilişkin nitel görüşleri göreve göre iki başlık altında 

verilmiştir. Çizelge 54’te katılımcıların görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 54 

Göreve Göre Anlaşılabilirliğe Dayalı Meşrulaşmayı Destekleyici 

Gerekçeler/Açıklamalara İlişkin Katılımcı Görüşleri 

Kategori Alt Kategori 
f 

Yönetici Öğretmen Toplam 

Anlaşılabilirlik 

meşrulaşma için 

yeterlidir. 

Bilişsel 

Açıklama 

Akla uygunluk 1 1 

Öngörülebilirlik 2 2 

Anlaşılabilirlik 

meşrulaşmada etkili, 

ancak yetersizdir. 

P
ra

g
m

at
ik

 

A
çı

k
la

m
a 

İş koşullarının 

kolaylaştırılması 

1 1 

Kolektif ödüllendirme 1 1 

Kolektif fayda 2 2 

Etkililik 1 1 

Maddi özendiriciler 3 3 6 

(Devam Ediyor) 
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(Devam) 

A
h

la
k

i 
(N

o
rm

at
if

-D
ü
ze

n
le

y
ic

i)
 A

çı
k

la
m

a Mesleki etik 2 1 3 

Mesleki kimlik 3  3 

Yasallık 2 1 3 

Adil uygulama 1 4 5 

Denetim 1 2 3 

Çalışma barışı  1 1 

Güven  1 1 

Liderlik 1  1 

Katılımcı yönetim 1  1 

Otorite 1 1 2 

Uzlaşma  2 2 

Sorumluluk  1 1 

Özdenetim 1  1 

Bilişsel 

Açklama 

Hazırbulunuşluluk 2 1 3 

İnandırıcılık 1  1 

Uygulanabilirlik 2  2 

 

Çizelge 54’te yönetici ve öğretmenler öngörülebilirlik ve aklayatkınlık söz 

konusu olduğunda anlaşılabilirliğin meşrulaşma için yeterli olabileceğini belirtmiştir. 

Anlaşılabilirliğin meşrulaşma için yeterli olmadığı durumlarda yöneticiler bu hususun 

ağırlıklı olarak maddi özendiriciler, mesleki etik, mesleki kimlik ve yasallıkla 

desteklenmesi gerektiğini belirtirken öğretmenler ağırlıklı olarak maddi özendiricilerin 

ve adil uygulamanın anlaşılabilirliğe dayalı meşrulaşmada önemli ek açıklamalar 

olduğunu belirtmektedir. Çizelge 55’te katılımcıların anlaşılabilirliğe dayalı 

meşrulaşmayı destekleyici gerekçeler/açıklamalar temasına ilişkin nitel görüşleri okul 

türüne göre iki başlık altında verilmiştir. 

Çizelge 55’te kamu okullarından katılımcılar anlaşılabilirliğin tek başına 

meşrulaşma için yeterli olduğu kategorisinde herhangi bir görüş bildirmezken özel 

okullardan bir katılımcı güvenlik ve sorumluluk söz konusu olduğunda anlaşılabilirliğin 

meşrulaşma için yeterli olduğunu belirtmiştir. Anlaşılabilirliğin meşrulaşma için yeterli 

olmadığı durumlarda kamu okulllarında görev yapan katılımcılar bu hususun ağırlıklı 

olarak adil uygulama ve maddi özendiricilerle desteklenmesi gerektiğini belirtirken özel 

okullardakiler ağırlıklı olarak maddi özendiricilerin, mesleki etik kurallarının, yasallığın 

ve kolektif faydanın anlaşılabilirliğe dayalı meşrulaşmada önemli ek 

gerekçeler/açıklamalar olduğunu belirtmektedir.  
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Çizelge 55 

Okul Türüne Göre Anlaşılabilirliğe Dayalı Meşrulaşmayı Destekleyici 

Gerekçeler/Açıklamalara İlişkin Katılımcı Görüşleri 

Kategori Alt Kategori 
f 

Kamu Özel Toplam 

Anlaşılabilirlik 

meşrulaşma için 

yeterlidir. 

Bilişsel 

Açıklama 

Akla uygunluk 1 1 

Öngörülebilirlik 1 1 2 

Anlaşılabilirlik 

meşrulaşmada etkili, 

ancak yetersizdir. 

P
ra

g
m

at
ik

 

A
çı

k
la

m
a 

İş koşullarının 

kolaylaştırılması 

1 1 

Kolektif ödüllendirme 1 1 

Kolektif fayda 2 2 

Etkililik 1 1 

Maddi özendiriciler 3 3 6 

A
h
la

k
i 

(N
o
rm

at
if

-D
ü
ze

n
le

y
ic

i)
 A

çı
k
la

m
a Mesleki etik 1 2 3 

Mesleki kimlik 1 2 3 

Yasallık 1 2 3 

Adil uygulama 4 1 5 

Denetim 2 1 3 

Çalışma barışı 1 1 

Güven 1 1 

Liderlik 1 1 

Katılımcı yönetim 1 1 

Otorite 2 2 

Uzlaşma 2 2 

Sorumluluk 1 1 

Özdenetim 1 1 

Bilişsel 

Açıklama 

Hazırbulunuşluluk 2 1 3 

İnandırıcılık 1 1 

Uygulanabilirlik 1 1 2 

Çizelge 54 ve 55 birlikte değerlendirildiğinde katılımcıların anlaşılabilirliğe 

dayalı meşrulaşmayı destekleyici gerekçeler/açıklamalar temasındaki toplam yanıtların 

iki kategoride toplandığı görülmektedir. “Anlaşılabilirliğin meşrulaşmada yeterli 

olduğu” kategorisinde “akla uygunluk” (f=1) ve “öngörülebilirlik” (f=2) alt kategorileri 

yer alırken, “anlaşılabilirliğin meşrulaşmada etkili, ancak yetersiz olduğu” kategorisinde 
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frekansları bakımından en çok sırasıyla “maddi özendiriciler” (f=6) ve “adil uygulama” 

(f=5) alt kategorileri yer almaktadır. 

Çizelge 54 ve 55’te sunulan açıklamaların geneli incelendiğinde düzenleyici-

normatif nitelikteki açıklamaların büyük bir ağırlığı olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların açıklamalara ilişkin verdikleri yanıtlardan bazıları aşağıda verilmiştir:  

… eğer ortada bir kural varsa, sağlıklı işleyiş için gerekli bir 

kural varsa… Evet ve bu kuralın ucu bir şekilde bana da 

değecekse o zaman ben bunu çok da sorgulamam açıkçası, diye 

düşünüyorum… (ÖOÖ4) 

 

Sendika diyelim nöbete ücret istiyorsa, gitsin bunu başka bir 

şeyden yapsın, öğretmenler üzerinden yapmasın. 10 tane 

öğretmen nöbet tutmuyor, sendikamın aldığı karara göre 

tutmayacağım diyor… (KOM1) 

 

Bu noktada Suchman (1995) özellikle iç paydaşlar için bireysel çıkarlara ilişkin 

pragmatik etkenlerin etkili bir meşrulaştırıcı açıklama olduğundan bahsetmektedir. Öte 

yandan Matheson’a (2012) göre pragmatik meşrulaştırma, yalnızca meşrulaştırmanın 

konusu olan uygulamayla sınırlı son derece dar kapsamlı bir meşrulaştırıcı açıklamadır. 

Ayrıca kısa vadeli pragmatik meşrulaştırma stratejilerine ağırlık verildiğinde daha kritik 

ve kalıcı normatif açıklamalar geri plana atılabilmektedir. Bunun yanında en kısa süreli 

meşrulaştırıcı açıklama olması, onu özellikle dış paydaşların sorgulamalarına karşı 

savunmasız bırakmaktadır (O’Dwyer, Owen ve Unerman, 2011). 

Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde örgütsel uygulamanın 

toplumsal anlam yapılarına uygunluğunun genellikle meşrulaşmayı sağlayamadığı, 

sürecin tamamlanması için çoğunlukla adil uygulama, yasallık ve mesleki etik gibi 

ahlaki (normatif-düzenleyici) açıklamalarla desteklenmesi gerektiği görülmektedir. Zira 

adil uygulama gibi normatif açıklamalar, anlık meşrulaştırmadan da öte gelecekteki 

eylemler ve örgütsel uygulamalar hakkındaki ahlaki sorgulamaları hafifleterek 

onaylanmalarını kolaylaştırabilmektedir (Çetin ve Çınkır, 2014; Sherman, 1993).  

 

3.3.2.2. Aksidüşünülmezliğe Dayalı Meşrulaşmayı Destekleyici Gerekçeler/Açıklamalar  

Katılımcıların aksidüşünülmezliğe dayalı meşrulaşmayı destekleyici 

gerekçeler/açıklamalar temasına ilişkin nitel görüşleri Çizelge 56’da göreve göre iki 

başlık altında verilmiştir.  
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Çizelge 56 

Göreve Göre Aksidüşünülmezliğe Dayalı Meşrulaşmayı Destekleyici 

Gerekçeler/Açıklamalara İlişkin Katılımcı Görüşleri 

Kategori Alt Kategori 
f 

Yönetici Öğretmen Toplam 

Aksidüşünülmezlik 

meşrulaşma için 

yeterlidir. 

B
il

iş
se

l 
A

çı
k

la
m

a Yeniliklere karşı 

duyulan korku 

1 1 2 

Özyeterlik kaygısı 1 1 

Süreklilik 4 3 7 

Kaçınılmazlık 4 2 6 

Karşılanamayan 

yenilenme ihtiyacı 

1 1 

Aksidüşünülmezlik 

meşrulaşmada 

etkili, ancak 

yetersizdir 

P
ra

g
m

at
ik

 A
çı

k
la

m
a 

İş koşullarının 

kolaylaştırılması 

2 1 3 

Maddi fayda 1 2 3 

Etkililik 1 1 2 

İhtiyaçların 

karşılanması 

3 1 4 

Pozitif yönetim 

anlayışı 

1 1 

Sosyal statü 1 1 

A
h

la
k

i 
(N

o
rm

at
if

-D
ü
ze

n
le

y
ic

i)
 

A
çı

k
la

m
a 

Ahlak kuralları 2 1 3 

Uzlaşma 1 1 

Liderlik 1 1 2 

Adil uygulama 1 2 3 

Örgütsel yapı 1 1 

Mesleki etik 2 2 4 

Mesleki kimlik 1 1 

Yasal boşluklar 1 1 

Yasallık 1 1 

Otorite 1 1 2 

Şeffaflık 1 1 

Denetim 1 1 

Bilişsel 

Açıklama 

Öngörülebilirlik 1 1 2 

Akla yatkınlık 2 2 
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Çizelge 56’da yöneticiler ve öğretmenler göreli olarak en çok kaçınılmazlık ve 

süreklilik durumunda aksidüşünülmezliğin tek başına meşrulaşma için yeterli 

olabileceğini belirtmektedir. Aksidüşünülmezliğin meşrulaşma için yeterli olmadığı 

durumlarda Yöneticiler ağırlıklı olarak iş koşullarının kolaylaştırılması, ihtiyaçların 

karşılanması, ahlak kuralları ve mesleki etik gibi açıklamaların bir uygulamanın 

aksidüşünülmezlik kazanması için yeterli olabileceğini belirtirken öğretmenler maddi 

fayda, adil uygulama ve mesleki etik gibi açıklamaların bu amaçla kullanılabileceğini 

ifade etmektedir. Katılımcıların aksidüşünülmezliğe dayalı meşrulaşmayı destekleyici 

gerekçeler/açıklamalar temasına ilişkin nitel görüşleri Çizelge 57’de okul türüne göre 

iki başlık altında verilmiştir.  

 

Çizelge 57 

Okul Türüne Aksidüşünülmezliğe Dayalı Meşrulaşmayı Destekleyici 

Gerekçeler/Açıklamalara İlişkin Katılımcı Görüşleri 

 

Kategori Alt Kategori 
f 

Kamu Özel Toplam 

 Aksidüşünülmezlik 

meşrulaşma için 

yeterlidir. 

   

B
il

iş
se

l 
A

çı
k
la

m
a Yeniliklere karşı 

duyulan korku 

1 1 2 

Özyeterlik kaygısı 1  1 

Süreklilik 3 4 7 

Kaçınılmazlık 4 2 6 

Karşılanamayan 

yenilenme ihtiyacı 

1  1 

 Aksidüşünülmezlik 

meşrulaşmada etkili, 

ancak yetersizdir 

   

P
ra

g
m

at
ik

 A
çı

k
la

m
a İş koşullarının 

kolaylaştırılması 

2 1 3 

Maddi fayda 1 2 3 

Etkililik 1 1 2 

İhtiyaçların 

karşılanması 

2 2 4 

Pozitif yönetim anlayışı  1 1 

Sosyal statü  1 1 

(Devam Ediyor) 
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(Devam) 

A
h

la
k

i 
(N

o
rm

at
if

-D
ü
ze

n
le

y
ic

i)
 

A
çı

k
la

m
a 

Ahlak kuralları 3 3 

Uzlaşma 1 1 

Liderlik 1 1 2 

Adil uygulama 1 2 3 

Örgütsel yapı 1 1 

Mesleki etik 1 3 4 

Mesleki kimlik 1 1 

Yasal boşluklar 1 1 

Yasallık 1 1 

Otorite 2 2 

Şeffaflık 1 1 

Denetim 1 1 

Bilişsel 

Açıklama 

Öngörülebilirlik 2 2 

Akla yatkınlık 1 1 2 

Çizelge 57’de görüldüğü üzere kamu ve özel okul çalışanları göreli olarak en 

çok kaçınılmazlık ve süreklilik durumunda aksidüşünülmezliğin tek başına meşrulaşma 

için yeterli olabileceği görüşündedir. Aksidüşünülmezliğin meşrulaşma için yeterli 

olmadığı durumlarda kamu okulu çalışanları ağırlıklı olarak iş koşullarını kolaylaştıran 

uygulamaların yerleşme eğiliminde olduğunu belirtirken, özel okul çalışanları ağırlıklı 

olarak mesleki etik kuralları ve ahlak kuralları tarafından desteklendiği takdirde 

aksidüşünülmez derecede yerleşmiş bir uygulamanın meşru sayılabileceğini 

belirtmektedir.  

Çizelge 56 ve 57 birlikte incelendiğinde katılımcıların aksidüşünülmezliğe 

dayalı meşrulaşmayı destekleyici gerekçeler/açıklamalar temasındaki toplam yanıtların 

iki kategoride toplandığı görülmektedir. “Aksidüşünülmezliğin meşrulaşma için yeterli 

olduğu” kategorisinde frekansları bakımından en çok sırasıyla “kaçınılmazlık” (f=4),  

“süreklilik” (f=5) ve “yeniliklere karşı duyulan korku” (f=2) alt kategorileri yer 

almaktadır. “Aksidüşünülmezliğin meşrulaşmada etkili, ancak yetersiz olduğu” 

kategorisinde frekansları bakımından en çok sırasıyla “mesleki etik” (f=4), “iş 

koşullarının kolaylaştırılması” (f=3), “maddi fayda” (f=3), “adil uygulama” (f=3), 

“süreklilik” (f=3), “ihtiyaçların karşılanması” (f=3)  ve “ahlak kuralları” (f=3) alt 

kategorileri yer almaktadır. 

Çizelge 56 ve 57’de sunulan açıklamaların geneli incelendiğinde düzenleyici-

normatif nitelikteki açıklamaların büyük bir ağırlığa sahip oldukları olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların açıklamalara ilişkin verdikleri yanıtlardan bazıları aşağıda 

verilmiştir:  
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Öğrenciler değişiyor, ama öğretmenler aynı şeyleri öğretmeye 

devam ediyor. Bir uygulamanın rutinleşmiş olması, yani 

yerleşmiş olması bir ölçüde benimsenmesi için yeterli. Yenisi 

bulununcaya kadar bunları değiştiremezsiniz. Başka çaresi yok. 

Doğru değil, ancak onu uygulamak zorundasınız. Eğitim 

öğretim süreci baştan sona bu şekilde. Okul da aynı şekilde. 

Seçeneğiniz yok. Dağ orda duruyor. Uygulamanız kaçınılmaz. 

(KOMY2) 

 

Öğretmen, özellikle kemikleşmiş ve yaşantısına tam anlamıyla 

entegre edilmiş uygulamaların değişmesini pek sevmiyor. 

(ÖOÖ1) 

 

Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde kaçınılmazlık ve 

süreklilik gibi seçeneksizliği ifade eden durumlarda bilişsel açıklamaların meşrulaşma 

için yeterli görülebileceği bulgusuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde toplumsal kurumların 

başarısının, kendilerini kaçınılmaz toplumsal gerçeklikler olarak sunarak diğer 

toplumsal kurumların işlevlerinin sürdürülmesi amacına hizmet eden sürekli varlıklar 

olarak kabul edilmeleri olduğu yönünde tartışmalar mevcuttur (Berger ve Luckmann, 

1991, 87, 167). Öte yandan Levine (2001) kaçınılmazlık kavramının modern rasyonel 

örgütlerin sonlu ve ölümlü dünyaları için uygun bir kavram olmadığını belirterek 

dogmatik dini kurumlar haricindeki örgütler için kaçınılmazlığın ve dolayısıyla da 

sürekliliğin bir fantezi olduğunu ileri sürmektedir.  

Levine’nin (2001) ileri sürdüğü savla benzer şekilde katılımcıların çoğunlukla 

örgütsel uygulamaların aksidüşünülmez nitelikler kazanması için tek bir bilişsel 

açıklamanın yeterli olmadığı görüşünde olduğu ifade edilebilir. Elde edilen bulgulara 

göre bilişsel meşrulaşmanın en çok ahlak kuralları, adil uygulama ve mesleki etik gibi 

ahlaki (normatif-düzenleyici) açıklamalarla desteklenmesi gerektiği, onu pragmatik ve 

bilişsel açıklamaların takip ettiği görülmektedir. Bu noktada Ruef ve Scott (1998) 

bilişsel öğelerin hangi aktörlerin var olabileceğine, hangi yapısal özelliklerin ortaya 

çıkabileceğine, hangi işlemlerin takip edilebileceğine ve hangi anlamların bu eylemlerle 

ilişkilendirilebileceğine ilişkin kurallar oluşturarak normatif sistemlerin üzerinde 

kurulacakları temeller oluşturduklarını belirtmektedir. Aynı şekilde Aldrich ve Fiol 

(1994) bilişsel meşrulaştırmanın normatif meşrulaştırmanın öncülü olduğunu 

belirtmektedir. Akreditasyon, diğer örgütlere göre konum, standart normlara uygunluk, 

örgütün misyonu, örgütsel yapı, v.b. normatif öğeler özellikle toplumsal anlam 
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yapılarının parçalarına dönüşmüş kamu hizmeti veren örgütler için etkili meşrulaştırıcı 

etkenler olarak kabul edilmektedir (Ruef ve Scott, 1998).  

3.4. Yöneticilerin Kullandıkları Örgütsel Meşruiyet Yönetimi Stratejilerine İlişkin 

Bulgular 

Bu bölümde yöneticilerin kullandıkları örgütsel meşruiyet stratejilerine ilişkin 

nicel ve nitel bulgulara yer verilmiştir. Araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin 

meşruiyet stratejilerine ilişkin görüşleri, kazandırma stratejileri, sürdürme stratejileri ve 

onarma stratejileri alt boyutlarında sunulmuş ve yorumlanmıştır.  

3.4.1. Kazandırma Stratejileri Alt Boyutuna İlişkin Bulgular 

Katılımcıların kazandırma stratejileri alt boyutuna ilişkin görüşlerinin aritmetik 

ortalama, standart sapma ve göreli önem sıra değerleri Çizelge 58’de sunulmuştur.  

Çizelge 58 

Kazandırma Stratejileri Alt Boyutuna İlişkin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve 

Göreli Önem Sıra Değerleri 

Md. 

No. 

İfadeler Görev X ss Önem 

Sırası 

1 Uygulamanın yaygınlıkla kullanılan bir 

standart olduğunu ifade ederim. 

Yönetici 3.93 .73 5 

Öğretmen 3.81 .70 5 

Toplam 3.87 .72 6 

2 Uygulamanın toplumsal değerlerle 

çelişmediğini vurgularım. 

Yönetici 3.95 .86 6 

Öğretmen 3.82 .80 4 

Toplam 3.88 .84 5 

3 Uygulamanın alternatiflerine göre daha akla 

yatkın olduğunu vurgularım. 

Yönetici 4.04 .77 4 

Öğretmen 3.89 .75 3 

Toplam 3.97 .76 4 

4 Uygulamanın bilimsel araştırma sonuçlarıyla 

desteklendiğini ifade ederim. 

Yönetici 3.91 .86 7 

Öğretmen 3.65 .87 6 

Toplam 3.77 .88 7 

5 Uygulama için ilgili paydaşların (yönetici, 

öğretmen, öğrenci, veli) desteğini kazanmaya 

çalışırım. 

Yönetici 4.35 .68 1 

Öğretmen 4.01 .79 2 

Toplam 4.17 .76 2 

6 Üst yönetimi, uygulamayla ilgili çıkabilecek 

olası sorunlar hakkında uyarırım. 

Yönetici 4.15 .77 3 

Öğretmen 3.89 .87 3 

Toplam 4.01 .84 3 

7 Uygulamanın yasal bir zorunluluk olduğunu 

vurgularım. 

Yönetici 4.23 .75 2 

Öğretmen 4.19 .69 1 

Toplam 4.21 .72 1 

n= 791              Toplam Yönetici 4.08 .55 

Öğretmen 3.89 .54 

Toplam 3.98 .56 
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Çizelge 58’de görüldüğü üzere, yönetici ( X = 4.08) ve öğretmenler  ( X = 3.89) 

kazandırma stratejileri alt boyutunda yer alan stratejilerin yöneticiler tarafından 

“genellikle” kullanıldığını belirtmektedir. Yöneticiler görece en sık kullandıkları 

stratejinin “Uygulama için ilgili paydaşların (yönetici, öğretmen, öğrenci, veli) desteğini 

kazanmaya çalışırım” olduğunu belirtirken öğretmenler yöneticilerin en sık 

kullandıkları kazandırma stratejisinin “Uygulamanın yasal bir zorunluluk olduğunu 

vurgulama” olduğunu belirtmektedir.  

Katılımcıların kazandırma stratejileri alt boyutunda yer alan ifadelere ilişkin 

ortalamaları, meşrulaştırma eyleminin yöneticilerin örgütsel ilişkilerinde önemli bir yere 

sahip olduğunu ve öncelikli stratejilerin yasallığa vurgu ile kişiler arası ilişkilerin 

güçlendirilmesi ve yönetim hiyerarşisinde daha üstte yer alanlara yönelik konu 

benimsetme gibi proaktif davranışlarla ilişkili olduğunu gösterebilir.   

Katılımcıların genel ortalamalarına göre yöneticilerin en sık “uygulamanın yasal 

bir zorunluluk olduğunu vurgulama” stratejisini kullanmalarının alanyazındaki 

araştırma bulgularıyla örtüştüğü ileri sürülebilir. Örneğin Greenwood, Suddaby ve 

Hinings (2002) yönetim sistemlerinin meşru örgütsel biçimler oluşturabilecekleri 

bulgusuna ulaşmıştır. Yasal düzenlemeler yalnızca düzenleyici sistemler değil aynı 

zamanda aktörler ile bu aktörlerin hak ve sorumluluklarını belirleyen kültürel ve bilişsel 

çerçeveler olarak da işlev göstermektedirler (Dacin, Goodstein ve Scott, 2002; Meyer ve 

Rowan, 1991, 47). Bununla birlikte meşruiyet kavramı yalnızca yasallığa dayalı olarak 

tanımlanamamaktadır. Zira demokratik süreçlerle oluşturulan yasal düzenlemelerin dahi 

toplumsal norm ve değerlerle örtüşme düzeyleri mükemmel olmaktan uzaktır. 

Yönetimin otoriterlik derecesi arttıkça yasallık ve meşruiyet arasındaki fark 

açılmaktadır (Dowling ve Pfeffer, 1975). Bunun yanında özellikle yürürlüğe yeni konan 

uygulamalar yasal olarak geçerli olsalar dahi düşük bilişsel meşruiyet düzeyine 

sahiptirler. Bu nedenle bir uygulamaya ilişkin bilgi ve anlayış yaygınlaştırılmadan 

paydaş desteğinin sürdürülemeyeceği ifade edilmektedir (Aldrich ve Fiol, 1994). Zaten 

Çizelge 58’deki bulgular incelendiğinde okul yöneticilerinin meşruiyet kazandırma 

sürecinde düzenleyici yasallık açıklamasının yanında pragmatik, normatif ve bilişsel 

açıklamalara “genellikle” yer verdikleri görülmektedir.  
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Bulgular ilgili paydaşların desteğinin kazanılmasının en sık kullanılan meşruiyet 

kazandırma stratejilerinden biri olduğunu göstermektedir. Bu noktada Suchman  (1995) 

en kolay manipüle edilebilen meşruiyet türü olan pragmatik meşruiyetin örgüt ve 

paydaşları arasındaki doğrudan takas ve etki ilişkilerini yansıttığını belirtmektedir. 

Burada amaç belirli paydaşları örgütün sunduklarına değer vermeleri konusunda ikna 

etmektir. Bunun yanında yöneticiler stratejik iletişim yoluyla da paydaşların 

uygulamalara yaptıkları katkıları olduklarından büyük göstererek uygulamanın etki 

meşruiyeti düzeyini yükseltebilirler (Suchman, 1995; Ashforth ve Gibbs, 1990). Benzer 

şekilde Aldrich ve Fiol (1994) yöneticilerin kurumsallaşmış değerleri değiştirme 

sürecinde kritik paydaşların desteğini kazanmak için öncelikle güveni sağlamaları 

gerektiğini ve bu hususu sağlamak için ben dili yerine biz dilini kullanarak kapsayıcı bir 

iletişim biçimini tercih ettiklerini ifade etmektedir.   

Çizelge 58’deki bulgular, meşrulaştırma sürecinde okul yöneticilerinin alt düzey 

paydaşların yanında “genellikle” üst yönetime yönelik meşrulaştırma amaçlı konu 

benimsetme (issue selling) faaliyetlerinde bulunduklarını göstermektedir. Bununla 

birlikte, okul yöneticileri gibi alt ve orta düzey yöneticiler, konu benimsetme sürecinde 

geniş hareket kabiliyetine sahip özerk aracılar değildir. Bu yöneticiler daha çok 

eylemlerini durum bağlamına uyarlama yolunu seçmektedir. Bu kişilerin yukarı yönlü 

meşrulaştırma çabaları kısıtlı konu benimsetme seçeneklerine ve örgüt içi ilişkiler ağı 

ile sınırlandırılmıştır (Dutton, Ashford, O'neill, Hayes ve Wierba, 1997). Yine de 

Dutton ve Ashford (1993) konu benimsetmenin, başka bir ifadeyle üst yönetimin 

dikkatinin örgütsel uygulamalara ilişkin olası sorunlar hususunda etkilenmesinin 

değişme sürecinin başlangıç evresi olduğunu belirtmektedir. Bu süreçte destekleyici 

kanıt ve unsurlar konu benimsetme sürecinde uyarı konusunun meşrulaşma için önemini 

gösterebilir.  Ayrıca eylemin yalnızca belirli, dar kapsamlı bir etkileme amacı yerine 

örgütsel uygulamaların gelecekteki olası meşruiyet sorunlarıyla ilişkilendirilmesi başarı 

ihtimalini arttırabilir ve olası sorunlar karşısında üst yönetimin desteğini kazanmak için 

ön çalışma niteliğine bürünebilir  (Dutton, Ashford, O'Neill ve Lawrence, 2001). 

3.4.2. Sürdürme Stratejileri Alt Boyutuna İlişkin Bulgular 

Katılımcıların sürdürme stratejileri alt boyutuna ilişkin görüşlerinin aritmetik 

ortalama, standart sapma ve göreli önem sıra değerleri Çizelge 59’da sunulmuştur. 
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Çizelge 59 

Sürdürme Stratejileri Alt Boyutuna İlişkin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve 

Göreli Önem Sıra Değerleri 

Md. 

No. 

İfadeler Görev X  ss Önem 

Sırası 

8 Uygulama için üst yönetimin desteğini 

kazanmaya çalışırım. 

Yönetici 4.26 .69 3 

Öğretmen 4.05 .71 1 

Toplam 4.15 .71 1 

9 Kurum paydaşlarının (yönetici, öğretmen, 

öğrenci, veli)  uygulamaya yönelik tepkilerini 

önceden fark etmeye çalışırım. 

Yönetici 4.21 .66 4 

Öğretmen 3.74 .81 8 

Toplam 3.96 .78 7 

10 Uygulamaya destek veren kurum paydaşlarıyla 

(yönetici, öğretmen, öğrenci, veli) ilişkilerimi 

güçlü tutarım. 

Yönetici 4.39 .63 1 

Öğretmen 3.91 .78 3 

Toplam 4.14 .76 2 

11 Uygulamanın kurumsal amaçlara uygunluğunu 

kanıtlamak için çaba gösteririm. 

Yönetici 4.26 .68 3 

Öğretmen 3.96 .75 2 

Toplam 4.10 .74 3 

12 Uygulamada sorun yaşanmaması için sürekli 

olarak denetimler yaparım. 

Yönetici 4.19 .72 5 

Öğretmen 3.87 .82 5 

Toplam 4.02 .80 6 

13 Uygulamayla ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle 

kurum adına özür dilerim. 

Yönetici 4.06 .88 6 

Öğretmen 3.45 1.02 10 

Toplam 3.73 1.01 9 

14 Uygulamadan şikâyetçi paydaşların (yönetici, 

öğretmen, öğrenci, veli) görüşlerini dikkate 

alırım. 

Yönetici 4.38 .66 2 

Öğretmen 3.75 .94 7 

Toplam 4.05 .77 4 

15 Kurum paydaşlarını (yönetici, öğretmen, 

öğrenci, veli)  uygulamanın etkililiği ve 

güvenirliği hakkında ikna etmeye çalışırım. 

Yönetici 4.19 .73 5 

Öğretmen 3.86 .75 6 

Toplam 4.02 .77 6 

16 Uygulamanın, kurumun toplumsal imajına 

yaptığı katkıları vurgularım. 

Yönetici 4.19 .71 5 

Öğretmen 3.88 .81 4 

Toplam 4.03 .79 5 

17 Kurum paydaşlarını (yönetici, öğretmen, 

öğrenci, veli) uygulamayla ilgili herhangi bir 

sorun bulunmadığı konusunda ikna etmeye 

çalışırım. 

Yönetici 3.90 .87 7 

Öğretmen 3.68 .83 9 

Toplam 3.79 .86 8 

18 Uygulamayla ilgili uzman kişilerden 

danışmanlık talep ederim. 

Yönetici 3.80 .97 8 

Öğretmen 3.42 1.01 11 

Toplam 3.60 1.01 10 

n= 791                          Toplam Yönetici 4.16 .50  

Öğretmen 3.78 .58  

Toplam 3.96 .58  

Çizelge 59’da görüldüğü gibi, yönetici ( X = 4.16) ve öğretmenler     ( X = 3.78) 

sürdürme stratejileri alt boyutunda yer alan stratejilerin yöneticiler tarafından 

“genellikle” kullanıldığını belirtmektedir. Yöneticilerin göreli olarak en sık 

kullanıldığını belirttikleri strateji “Uygulamaya destek veren kurum paydaşlarıyla 

(yönetici, öğretmen, öğrenci, veli) ilişkilerimi güçlü tutarım” iken öğretmenlerin en sık 
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kullanıldığını belirttikleri strateji “Uygulama için üst yönetimin desteğini kazanmaya 

çalışma” stratejisidir. Katılımcıların sürdürme stratejileri alt boyutunda yer alan 

ifadelere ilişkin ortalamaları, yöneticilerin olası değişmeleri öngörmeyi kapsayan daha 

proaktif ve politik stratejilerin yanı sıra yürürlükteki uygulamaların hâlihazırdaki 

meşruiyet düzeylerini koruyucu nitelikteki stratejileri de genellikle kullandıklarını 

gösterebilir. Elde edilen bulguların Suchman’ın (1995) sonuçlarıyla paralellik gösterdiği 

görülmektedir. 

Yöneticilerin kullandıkları sürdürme stratejilerine ilişkin bulguların 

alanyazındaki araştırma bulgularıyla örtüştüğü ifade edilebilir. Örneğin Spillane ve 

Anderson (2014) okul yöneticilerinin çok çeşitlilikteki paydaş beklentilerinin farkında 

olduklarını ve okulların meşruiyetinin sürdürülmesinde bu beklentilerin genellikle göz 

önünde bulundurulduğu bulgusuna ulaşmıştır. Mampaey ve Zanoni ise (2014) farklı 

etnik gruplara hizmet veren okulların meşruiyetlerine ilişkin araştırmalarında okulların 

meşruiyetlerini sürdürme adına bir taraftan egemen normlara formel olarak uyum 

sağlarken bir taraftan da radikal uygulamalarını enformel alanda sınırlayarak ayrıştırma 

yolunu izledikleri bulgusuna ulaşmışlardır. Bunun yanında okul yöneticilerinin aileler 

nazarında okullarının meşruiyetini sürdürmek için algı manipülasyonu amaçlı izlenim 

yönetimi stratejileri kullandıkları bulgusuna ulaşılmıştır (Mampaey ve Zanoni, 2014).  

Benzer şekilde Ashforth ve Gibbs (1990) örgütlerin meşruiyetlerini sürdürmek 

için her şeyin yolunda gittiği yönündeki sürmekte olan rol performansı ve sembolik 

güvenceler ile meşruiyete yönelik olası tehditlerin önceden fark edilerek engellenmesi 

stratejilerini kullandıklarını ifade etmektedir. Bu noktada Elsbach ve Sutton (1992) 

kurumsallaşmış çevreye uyumun sürdürülmesi ve meşru olmayan etkinliklerin formel 

yapıdan ayrıştırılması (decoupling) işleminin (Meyer ve Rowan, 1991, 57-58), 

yöneticilerin paydaşların ilgisini sorunlu alanlardan uzaklaştırmayı amaçlayan izlenim 

yönetimi stratejilerini kullanmalarını kolaylaştırdığını belirterek iki ana stratejinin 

birbirlerinin tamamlayıcıları olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca alanyazında da bu iki 

stratejinin ayrı ayrı kullanıldığı durumlarda meşruiyet kaybının ortaya çıkabileceği ve 

uyum/ayrıştırma stratejilerinin okulda işlerin yolunda gittiğine yönelik algı oluşturma 

amaçlı izlenim yönetimi stratejilerine alan açmak için gerekli oldukları yönünde ampirik 

bulgular mevcuttur (Mampaey ve Zanoni, 2014).  

Öte yandan Oliver (1991) örgütler için kurumsallaşmış çevreye uyum 

sağlamanın kaçınılmaz olmadığını ve paydaş beklentileri çeşitlendikçe örgütlerin bu 
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beklentilere daha fazla direnç gösterme eğiliminde olduklarını ileri sürmektedir. 

Çeşitliliğin egemen olduğu çevrelerde örgütler meşruiyetlerini sürdürebilmek için uyum 

sağlamaktan çok paydaş beklentilerini dengeleyerek ve tavizler vererek uzlaşma, 

kurumsal kural ve beklentilere uyum sağlamaktan kaçınma, çevrenin kurumsallaşma 

baskılarına karşı koyma ve içeriğini değiştirmek amacıyla paydaş beklentilerini 

manipüle etme stratejilerini kullanmaktadır (Oliver, 1991; Palazzo ve Scherer, 2006). 

Yine de elde edilen bulguların Oliver’in (1991) ulaştığı sonuçlarla önemli ölçüde 

uyumlu olduğu görülmektedir.  

3.4.3. Onarma Stratejileri Alt Boyutuna İlişkin Bulgular 

Katılımcıların onarma stratejileri alt boyutuna ilişkin görüşlerinin aritmetik 

ortalama, standart sapma ve göreli önem sıra değerleri Çizelge 60’ta sunulmuştur. 

Çizelge 60 

Onarma Stratejileri Alt Boyutuna İlişkin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve Göreli 

Önem Sıra Değerleri 

Md. 

No. 

İfadeler Görev X ss Önem 

Sırası 

19 Uygulamayla ilgili sorunların varlığını inkâr 

ederim. 

Yönetici 1.81 1.18 6 

Öğretmen 2.30 1.14 5 

Toplam 2.08 1.19 5 

20 Otorite kullanarak kurum paydaşlarını 

(yönetici, öğretmen, öğrenci, veli) uygulamayı 

kabullenmeye zorlarım. 

Yönetici 1.85 1.13 5 

Öğretmen 2.43 1.20 3 

Toplam 2.17 1.21 3 

21 Uygulamayla ilgili sorunları, olduklarından 

küçük göstermeye çalışırım. 

Yönetici 1.93 1.11 3 

Öğretmen 2.38 1.14 4 

Toplam 2.17 1.23 3 

22 Uygulamada ortaya çıkan sorunların kaynağı 

olarak kurum dışı kişi veya olayları gösteririm. 

Yönetici 1.90 1.10 4 

Öğretmen 2.28 1.11 6 

Toplam 2.11 1.13 4 

23 Uygulamanın basitliğini ve kolaylığını iddia 

ederim. 

Yönetici 2.43 1.17 2 

Öğretmen 2.72 1.17 1 

Toplam 2.59 1.13 2 

24 Yaşanan sorunların uygulamanın geçerliliğini 

ortadan kaldırmayacak bir istisna olduğunu 

iddia ederim. 

Yönetici 2.56 1.19 1 

Öğretmen 2.69 1.12 2 

Toplam 2.63 1.13 1 

25 Uygulamayla ilgili sorun yaşandığında başka 

konuları gündeme getirerek paydaşların 

dikkatlerini dağıtırım. 

Yönetici 1.71 1.16 7 

Öğretmen 2.13 1.16 7 

Toplam 1.94 1.18 6 

n= 791              Toplam Yönetici 2.03 .91 

Öğretmen 2.42 .92 

Toplam 2.24 .93 
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Çizelge 60’ta görüldüğü gibi, yönetici ( X = 2.03) ve öğretmenler     ( X = 2.42) 

onarma stratejileri alt boyutunda yer alan stratejilerin yöneticiler tarafından “çok nadir” 

kullanıldığını belirtmektedir. Yöneticiler göreli olarak “Yaşanan sorunların 

uygulamanın geçerliliğini ortadan kaldırmayacak bir istisna olduğunu iddia ederim” 

stratejisinin daha sık kullanıldığını belirtirken öğretmenler göreli olarak “Uygulamanın 

basitliğini ve kolaylığını iddia etme” stratejisinin daha sık kullanıldığını belirtmektedir.  

Katılımcıların onarma stratejileri alt boyutunda yer alan ifadelere ilişkin 

ortalamaları, yöneticilerin meşruiyetini kaybetmiş uygulamaların yeniden 

meşrulaştırılması için onarma stratejilerini çok nadir kullandıklarını göstermektedir. 

Onarma stratejileri boyutunda yer alan ifadelerin ağırlıklı olarak paydaşların 

yürürlükteki uygulamalara ilişkin izlenimlerini güçlü bir şekilde manipüle etmeye veya 

zorlamaya dayalı stratejiler olmaları nedeniyle yöneticiler tarafından genellikle tercih 

edilmediği düşünülmektedir.  

Elde edilen bulguların alanyazındaki araştırma bulgularıyla kısmen uyumlu 

olduğu ileri sürülebilir. Örneğin Spillane ve Anderson (2014) okul müdürlerinin 

kurumlarını yeniden meşrulaştırmak için otoriter ve babacan bir tutum sergileyerek iç 

paydaşları kurumsal amaçlara yönlendirmeye gayret ettikleri bulgusuna ulaşmıştır. 

Bunun yanında özellikle dış paydaşlar nazarında okulun yeniden meşrulaştırılması için 

okulun iç paydaşlarını yeniden bir araya getirebilecek ve ortak amaçlara yöneltebilecek 

paylaşılmış vizyon geliştirme stratejisinin uygulandığı bulgusuna ulaşılmıştır (Spillane 

ve Anderson, 2014). Yeni Zelanda polis teşkilatı hakkındaki araştırmalarında Samkin, 

Allen ve Wallace (2010) yöneticilerin meşruiyet onarma sürecinde yaşanan sorunlarla 

ilgili sorumluluk kabul edilirken aynı zamanda sorunların kaynağının yapılan işin 

tahmin edilemez niteliklerinden kaynaklandığını ileri sürme (aşkınlık), paydaşların 

olumlu düşüncelerini destekleyerek sorunlardan kaynaklanan olumsuz düşüncelerin 

büyümesini engelleme (destekleme), sorun yaşanan paydaşların şikâyetlerini dikkate 

alarak düzeltici eylemlerde bulunma, sorunlu alanları örgütün geri kalanından 

ayrıştırma, sorunların varlığını inkâr etme ve sorunların ödenek yetersizliği gibi örgüt 

dışı nedenlerden kaynaklandığını ileri sürme stratejilerini kullandıkları bulgusuna 

ulaşmıştır.  

Alanyazındaki araştırmalarda belirtilen onarma stratejileriyle Çizelge 60’ta 

belirtilen stratejilerin önemli ölçüde örtüştükleri halde sıklıkları konusunda bir 

farklılaşma olduğu göze çarpmaktadır. Benzer şekilde meşruiyeti onarma sürecinde 
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yeniden yapılanma (Wang, 2010; Barrett, Hinings ve Oborn, 2008, 297), şikâyetçi 

paydaşları yatıştırmak için söylem değiştirme (Beelitz ve Merkl-Davies, 2012), 

toplumun algı ve beklentilerini değiştirme ve toplumun dikkatini sorundan başka bir 

yere çekme (Haniffa ve Cooke, 2005) gibi paydaş algılarını güçlü bir şekilde manipüle 

etmeye yönelik izlenim yönetimi stratejilerini sıklıkla kullanan ticari örgüt 

yöneticilerinden farklı olarak, kar amacı gütmeyen kurum yöneticilerinin bu tür 

stratejileri kullanım sıklıklarında meşruiyet krizlerinden sonra herhangi bir artış 

gözlenmediği belirtilmektedir (O'Keefe ve Conway, 2008).  

Ayrıca onarma stratejileri yoğun bir şekilde kullanıldığı takdirde, meşrulaştırma 

sürecinde kazanılan paydaş desteğinin kaybedilmesi veya zayıflaması ihtimali 

bulunduğundan, yöneticiler tarafından kazandırma ve sürdürme stratejileri kadar etkili 

açıklamalar olarak görülmeyebilmektedir (Waarden, 1992; Brandts ve Sola, 2010). Bu 

nedenle elde edilen bulguların yöneticilerin yeniden meşrulaştırma amacıyla 

kazandırma ve sürdürme stratejilerini kullanmalarından kaynaklandığı ileri sürülebilir.  

3.4.4. Katılımcıların Kazandırma, Sürdürme ve Onarma Stratejileri Alt Boyutlarındaki 

Görüşlerinin Bazı Bağımsız Değişkenlere Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

 Katılımcıların kazandırma, sürdürme ve onarma stratejileri alt boyutlarındaki 

görüşleri arasında okul türü, görev, cinsiyet, eğitim durumu, mesleki kıdem, yöneticilik 

kıdemi ve öğrenci sayısı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığına dair 

bulgular sırasıyla aşağıda verilmiştir. 

3.4.4.1. Görev Değişkenine İlişkin Bulgular  

Katılımcıların kazandırma, sürdürme ve onarma stratejileri alt boyutlarındaki 

görüşlerinin görev değişkenine göre t-testi sonuçları Çizelge 61’de verilmiştir.   

Çizelge 61’de görüldüğü gibi, kamu ve özel okullarda görev yapan yönetici ve 

öğretmenlerin görüşleri kazandırma stratejileri alt boyutunda anlamlı bir şekilde 

farklılaşmaktadır [t(789)= 4.69; p<.05]. Yöneticiler ( X = 28.57), öğretmenlere ( X = 

27.29) göre, kazandırma stratejilerini daha sık kullandıklarını belirtmektedirler. Aynı 

şekilde, kamu ve özel okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin görüşleri 

sürdürme stratejileri alt boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır [t(789)= 9.76; 

p<.05]. Yöneticiler ( X = 45.87), öğretmenlere ( X = 41.64) göre, sürdürme stratejilerini 

daha sık kullandıklarını belirtmektedirler. 
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Çizelge 61 

Kazandırma, Sürdürme ve Onarma Stratejileri Alt Boyutlarında Göreve İlişkin T-Testi 

Sonuçları 
K

zn
d

ır
m

a
 Görev n X ss sd t p 

Yönetici 365 28.57 3.87 789 4.69 .00 

Öğretmen 426 27.29 3.81 

S
ü

rd
ü

rm
e Görev n X ss sd t p 

Yönetici 365 45.87 5.59 789 9.76 .00 

Öğretmen 426 41.64 6.47 

O
n

a
rm

a
 Görev n X ss sd t p 

Yönetici 365 14.22 6.37 789 5.97 .00 

Öğretmen 426 16.95 6.45 

Öğretmenlerin genel olarak meşruiyet kazandırma ve sürdürme stratejilerini 

yöneticilerin ileri sürdükleri sıklıkta kullanılmadığını belirtmeleri hususunun 

alanyazındaki tartışmaları desteklediği ifade edilebilir. Zira meşrulaştırma, paydaşların 

güvenlerini ve desteklerini kazanma amaçlı proaktif ve yoğun bir yönetim etkinliği 

olarak tanımlanmaktadır (Ashforth ve Gibbs, 1990). Bu süreçte paydaşları örgütsel 

eylemlerin toplumsal normlara uygunluğu konusunda ikna etme görevi genellikle 

yöneticilere düşmektedir (Boyd, 2000).  

Örgütsel etkinliklerin meşrulaştırılması ve meşruluklarının sürdürülmesi 

sırasında yöneticiler ve işgörenler arasında algı farklılıkları oluşabilmektedir. 

Yöneticiler ikna ve iletişime dayalı daha yumuşak stratejileri daha sık kullandıklarını 

ileri sürerken öğretmenler de yöneticilerin otorite ve zorlamaya dayalı daha sert 

stratejiler kullandıkları izlenimine sahip olabilirler (Aslanargun, 2009).  

Yöneticiler sağladığı esneklik nedeniyle sembolik güvenceler vermeyi maddi 

eylemlere tercih etmektedir. Diğer yandan paydaşlar ise gözle görünür somut sonuçlara 

yol açan maddi eylemleri tercih etmektedir. Söylenenlerle yapılanlar arasındaki farklılık 

meşrulaştırma sürecini siyasi bir gerilim konusuna dönüştürmektedir. Zira örgüt 

paydaşları meşrulaştırma sürecinde pasif alıcılar değildir. Ayrıca paydaşlar, örgütün 

itibarının güçlü olmadığı durumlarda bu tür stratejileri dikkate almama eğilimi içine 

girebilirler (Ashforth ve Gibbs, 1990).  
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Öte yandan çizelge 61’de görüldüğü üzere daha reaktif, zorlamaya ve ileri 

düzeyde algı manipülasyonunu amaçlayan izlenim yönetimine dayalı onarma 

stratejilerine ilişkin katılımcı görüşleri, daha proaktif ve iknaya dayalı meşruiyet 

kazandırma ve sürdürme stratejilerine ilişkin görüşlerin tam zıttı bir tablo çizmektedir. 

Kamu ve özel okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin görüşleri onarma 

stratejileri alt boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır [t(789)= 5.97; p<.05]. 

Öğretmenler ( X = 16.95) yöneticilere ( X = 14.22) göre, yöneticilerin onarma 

stratejilerine daha sık başvurduklarını belirtmektedirler. Güvensizliğe işaret eden 

zorlamanın (Furst ve Cable, 2008) ve ağır manipülasyon çabalarının yol açtığı olumsuz 

paydaş tepkilerinin kolektif anlam inşa etme süreci olan meşrulaştırmayı (Neilsen ve 

Rao, 1987) olumsuz yönde etkileyebilmesinden (Kacmar ve Carlson, 1999; Suchman, 

1995) dolayı yöneticilerin onarma stratejilerini öğretmenlerin ifade ettiği düzeyden daha 

az kullandıkları iddiasında oldukları ileri sürülebilir. Ayrıca örgütün veya 

uygulamalarının meşruiyetleri sorunlu hale geldikçe paydaşların sorgulamaları artış 

kaydetmekte ve beklentilerden sapmalara işaret eden eylemlere daha az hoşgörü 

gösterilmektedir. Bunu yanında örgütün veya uygulamaların meşruluğu ile ilgili 

çekinceler arttıkça yöneticilerin meşrulaştırma çabalarına karşı duyulan güvensizlik de 

artmaktadır (Ashforth ve Gibbs, 1990).  

3.4.4.2. Okul Türü Değişkenine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan katılımcıların kazandırma, sürdürme ve onarma stratejileri 

alt boyutlarındaki görüşlerinin okul türü değişkenine göre t-testi sonuçları Çizelge 62’de 

verilmiştir.   

Çizelge 62’de görüldüğü gibi, yöneticilerin kazandırma stratejilerinin kullanım 

sıklığına ilişkin görüşleri okul türüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir [t(363)= 

3.64; p<.05]. Özel okul yöneticileri ( X = 29.89) kamu okulu yöneticilerine ( X = 28.17) 

göre görece daha sık kazandırma stratejilerini kullandıklarını ileri sürmektedir. Benzer 

şekilde öğretmenlerin kazandırma stratejilerinin kullanım sıklığına ilişkin görüşlerinde 

okul türüne göre anlamlı bir fark bulunmaktadır [t(424)= 3.17; p<.05]. Özel okul 

öğretmenleri ( X = 28.38), kamu okul öğretmenlerine ( X = 26.98) görece daha sık 

kazandırma stratejilerinin kullanıldığını belirtmektedir. 
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Çizelge 62 

Kazandırma, Sürdürme ve Onarma Stratejileri Alt Boyutlarında Okul Türüne İlişkin t-

Testi Sonuçları 

K
a

za
n

d
ır

m
a
 

Okul 

Türü 

n X ss sd t p 

Yönetici Kamu 280 28.17 3.77 363 3.64 .00 

Özel 85 29.89 3.88 

Öğrtmn Kamu 332 26.98 3.64 424 3.17 .002 

Özel 94 28.38 4.18 

S
ü

rd
ü

rm
e 

Okul 

Türü 

n X ss sd t p 

Yönetici Kamu 280 45.49 5.69 363 2.34 .020 

Özel 85 47.10 5.07 

Öğrtmn Kamu 332 40.80 6.30 424 5.13 .00 

Özel 94 44.57 6.18 

O
n

a
rm

a
 

Okul 

Türü 

n X ss sd t p 

Yönetici Kamu 280 14.64 6.72 363 2.28 .023 

Özel 85 12.84 4.82 

Öğrtmn Kamu 332 16.90 6.30 424 .29 .770 

Özel 94 17.10 6.98 

Kazandırma stratejileriyle benzer eğilimler sürdürme stratejilerinin kullanım 

sıklığında da gözlenmektedir. Yöneticilerin [t(363)= 2.34; p<.05] ve öğretmenlerin [t(424)= 

5.13; p<.05] sürdürme stratejilerinin kullanım sıklığına ilişkin görüşleri okul türüne 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Özel okul yönetici ( X = 45.49) ve 

öğretmenleri ( X = 44.57) kamu okulu yönetici ( X = 45.49) ve öğretmenlerine ( X = 

40.80) göre sürdürme stratejilerinin görece daha sık kullanıldığını belirtmektedir. 

Meşruiyet yönetimi stratejilerine ilişkin genel eğilim onarma stratejileri alt 

boyutunda farklılaşmaktadır. Okul türüne göre okul yöneticilerinin onarma 

stratejilerinin kullanım sıklığına ilişkin görüşleri anlamlı bir farklılık göstermektedir 

[t(363)= 2.28; p<.05]. Kamu okulu yöneticileri ( X = 14.69) özel okul yöneticilerine ( X = 

12.84) göre görece daha sık onarma stratejilerine başvurduklarını belirtmektedir. Öte 

yandan öğretmenlerin okul türüne göre onarma stratejileri boyutuna ilişkin görüşlerinde 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

Elde edilen bulguların alanyazındaki tartışma ve bulgularla uyumlu olduğu ifade 

edilebilir. Zira kamu ve özel örgütler arasında toplum ile aralarındaki ilişkilerinden 

kaynaklanan bazı farklar mevcuttur. Örneğin özel okullar yaşayıp yaşamayacaklarını 
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belirleyen onayı veya desteği sunan toplum veya toplumun bir kesimiyle doğrudan 

ilişkilere sahiptir. Kamu okullarında ise hizmet alanlar çoğunlukla örgütü finanse 

etmemektedir ve siyasal süreçler yoluyla dolaylı olarak hizmet aldıkları kurum veya 

uygulamayı onaylayabilmektedir. Bu nedenle kamu ve özel okullar arasında meşruiyet 

kazandırma ve sürdürme stratejileri farklılık göstermektedir. Özel okullardan farklı 

olarak çok sayıdaki dış paydaşın müdahalesine açık olan kamu okulu yöneticileri, 

siyasal ve bürokratik kısıtlamaları daha fazla göz önünde bulundurmak zorundadır 

(Scott ve Meyer, 1984; Hannigan ve Kueneman, 1977).  

Buna ek olarak meşrulaştırma süreci, örgütü meşru toplumsal kurum ve 

uygulamalarla özdeşleştirmek için örgütsel misyon ve sembollerin değiştirilmesini 

kapsadığından yöneticilerin sahip oldukları özerklik düzeyi stratejilerin çeşitliliği ve 

sıklığı üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir (Dowling ve Pfeffer, 1975). Özel örgüt 

yöneticileri, kamu örgütlerindeki muadillerine göre daha fazla özerkliğe ve dolayısıyla 

meşruiyet sorunlarına değinmede daha fazla esnekliğe sahiptir (Hannigan ve Kueneman, 

1977).  

 Öte yandan çizelge 62’de görüldüğü üzere, kamu ve özel okullarda görev yapan 

öğretmenlerin görüşleri onarma stratejileri alt boyutunda anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamaktadır [t(789)= 1.39; p>.05]. Okullarla ilgili yaşanan meşruiyet krizlerinin 

genellikle okulların içine gömülü oldukları devlet, v.b. daha üst kurumsallaşmış 

yapılardan veya bu yapılara yön veren ideolojilerden kaynaklanması, yeniden yapılanma 

gerekliliği ve çok çeşitlilikteki paydaş beklentilerine cevap verecek nitelikteki yeniden 

meşrulaşma çabalarını okul üstü örgütsel, siyasal ve toplumsal alanlara 

taşıyabilmektedir. Bu nedenle her ne kadar özel okul yöneticileri daha fazla özerkliğe 

sahip olsalar da, hem kamu hem de özel okul yöneticileri için zorlamaya ve ağır 

manipülasyon amaçlı izlenim yönetimine dayalı onarma stratejilerinin kullanımının 

benzer kısıtlamalara tabi olduğu ileri sürülebilir (Mayberry, 1991). Bunun yanında özel 

okulların etkinlik gösterdiği kurumsal çevrenin okullaşmayla ilgili örgütsel modellere 

ek olarak etkililik temelli rekabetçi çevre tarafından şekillenmesinden dolayı (Aurini, 

2006), radikal yeniden meşrulaştırma stratejilerinin yol açabileceği maddi ve insani 

maliyetler yöneticiler için kısıtlayıcı bir etkiye sahip olabilmektedir (Caddell, 2006; 

McEwan ve Carnoy, 2000).  
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3.4.4.3. Cinsiyet Değişkenine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan katılımcıların kazandırma, sürdürme ve onarma stratejileri 

alt boyutlarındaki görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre t-testi sonuçları Çizelge 63’te 

verilmiştir.   

Çizelge 63 

Kazandırma, Sürdürme ve Onarma Stratejileri Alt Boyutlarında Cinsiyete İlişkin T-

Testi Sonuçları 

K
za

n
d

ır
m

a
 Cinsiyet n X ss sd t p 

Yönetici Kadın 88 29.03 4.02 363 .27 .202 

Erkek 277 28.29 3.81 

Öğrtmn Kadın 266 27.36 3.67 424 .53 .601 

Erkek 160 27.16 4.03 

S
ü

rd
ü

rm
e 

Cinsiyet n X ss sd t p 

Yönetici Kadın 88 46.90 5.82 363 2.01 .045 

Erkek 277 45.53 5.48 

Öğrtmn Kadın 266 41.65 6.28 424 .08 .936 

Erkek 160 41.60 6.78 

O
n

a
rm

a
 

Cinsiyet n X ss sd t p 

Yönetici Kadın 88 13.18 5.97 363 1.76 .078 

Erkek 277 14.55 6.47 

Öğrtmn Kadın 266 16.78 6.26 424 .684 .495 

Erkek 160 17.23 6.76 

Çizelge 63’te görüldüğü gibi, yönetici [t(363)= .27; p>.05] ve öğretmenlerin 

[t(424)= .53; p>.05] görüşleri kazandırma stratejileri alt boyutunda cinsiyete göre anlamlı 

bir şekilde farklılaşmamaktadır. Benzer şekilde yönetici [t(363)= 1.76; p>.05] ve 

öğretmenlerin [t(424)= .684; p>.05] görüşleri onarma stratejileri alt boyutunda cinsiyete 

göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Kadın ve erkek katılımcılar, yöneticilerin 

kazandırma ve onarma stratejileri kullanma sıklığı konusunda benzer görüşlere sahiptir. 

Öte yandan çizelge 63’te görüldüğü üzere, öğretmenlerin [t(424)= .08; p>.05] görüşleri 

sürdürme stratejileri alt boyutunda cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermezken, 

yöneticilerin [t(363)= 2.01; p>.05] görüşlerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. Kadın yöneticiler ( X = 46.90), erkek yöneticilere ( X = 45.53) nazaran 

daha sık sürdürme stratejisi kullandıklarını belirtmektedir.  
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Elde edilen bulguların alanyazındaki bulgularla kısmen uyumlu olduğu ileri 

sürülebilir. Örneğin Nagy, Pollack, Rutherford ve Lohrke (2012) yatırım ve finans 

uzmanları ile yürüttükleri çalışmada bilişsel meşrulaşma sürecinde uygulanan 

kazandırma, sürdürme ve onarma stratejilerine ilişkin katılımcı görüşlerinin cinsiyete 

göre farklılaşmadığı bulgusuna ulaşmıştır. Benzer şekilde Williams ve Moffitt (1997), 

meşru örgüt imajı oluşturma sürecinde cinsiyete göre katılımcıların görüşlerinde anlamlı 

bir fark bulunmadığı bulgusuna ulaşmıştır. Öte yandan, sürdürme stratejilerine ilişkin 

elde edilen bulguya benzer şekilde Aydın ve Pehlivan (2010) kadın yöneticilerin 

uzlaşma ve iknaya dayalı koalisyon stratejilerini daha sık kullanma eğiliminde oldukları 

bulgusuna ulaşmıştır. Aslanargun (2009) ise yönetilenlerin perspektifinden 

yaklaşıldığında kadınların erkeklere nazaran yöneticilerin uyguladıkları stratejileri daha 

zorlayıcı buldukları bulgusuna ulaşmıştır.  

Kadın ve erkek katılımcılar arasındaki görüş farklılığının nedeni olarak, 

sürdürme stratejilerinin kazandırma ve onarma stratejilerine nazaran kişiler arası 

ilişkilerde ikna ve inisiyatif kullanımını daha fazla öne çıkarması ve bu nedenle 

kadınların bu stratejileri daha sık kullandıkları gösterilebilir. Bu noktada Harper ve 

Hirokawa (1988) işgörenlerin yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamada erkek 

yöneticilerin cezaya dayalı stratejileri daha fazla kullanırken, kadın yöneticilerin 

diğergamlık ve mantığa dayalı ikna stratejilerini daha fazla kullandıklarını 

belirtmektedir.  

3.4.4.4. Eğitim Durumu Değişkenine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan katılımcıların kazandırma, sürdürme ve onarma stratejileri 

alt boyutlarındaki görüşlerinin eğitim durumu değişkenine göre t-testi sonuçları Çizelge 

64’te verilmiştir.   

Çizelge 64’te görüldüğü gibi, yöneticilerin kazandırma stratejileri alt 

boyutundaki görüşleri öğrenim durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır 

[t(363)= 2.25; p<.05]. Lisansüstü mezunu yöneticiler ( X = 29.26) lisans mezunlarına göre 

( X = 28.27) görece daha sık kazandırma stratejisi kullandıklarını belirtmektedir. 

Sürdürme ve onarma stratejileri alt boyutlarında yönetici ve öğretmenlerin görüşlerinde 

eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.  
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Çizelge 64 

Kazandırma, Sürdürme ve Onarma Stratejileri Alt Boyutlarında Eğitim Durumuna 

İlişkin T-Testi Sonuçları 

K
za

n
d

ır
m

a
 

Eğitim 

Durumu 

n X ss sd t p 

Yönetici Lisans 254 28.27 3.99 363 2.25 .025 

Lisansüstü 111 29.26 3.48 

Öğrtmn Lisans 324 27.26 3.79 424 .27 .787 

Lisansüstü 102 27.38 3.88 

S
ü

rd
ü

rm
e 

Eğitim 

Durumu 

n X ss sd t p 

Yönetici Lisans 254 45.49 5.68 363 1.95 .52 

Lisansüstü 111 46.72 5.28 

Öğrtmn Lisans 324 41.62 6.40 424 .10 .918 

Lisansüstü 102 41.69 6.67 

O
n

a
rm

a
 

Eğitim 

Durumu 

n X ss sd t p 

Yönetici Lisans 254 14.38 6.59 363 .75 .45 

Lisansüstü 111 13.84 5.84 

Öğrtmn Lisans 324 17.23 6.40 424 1.57 .116 

Lisansüstü 102 16.07 6.56 

İlgili alanyazında eğitim durumuna ilişkin çelişkili bulgular dikkati çekmektedir. 

Örneğin Massey (1997) meşrulaştırma mesajlarının tutarlılığı ve tutarsızlığına ilişkin 

eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık bulunmadığını belirtmektedir. Bununla 

birlikte Friestad ve Wright (1994) paydaşların eğitim ve bilinçlilik düzeyleri arttıkça 

etki kaynaklarına, tekniklerine ve sonuçlarına ilişkin daha zengin bilişsel simgelere 

sahip olduklarını ve ikna teşebbüslerine daha fazla direnç gösterdiklerini ileri 

sürmektedir. Aynı şekilde Edwards (2015) Eğitim seviyesinin meşrulaşmaya ilişkin 

paydaş tutumunun şekillenmesinde önemli bir etken olduğu bulgusuna ulaşmıştır. 

Eğitim düzeyi arttıkça meşrulaştırma aracısının uzmanlığı ve kullandığı işlemlerin ve 

stratejilerin meşruluğu konusundaki hassasiyet de artmaktadır (Edwards, 2015). Elde 

edilen bulgular incelendiğinde ise alanyazındaki genel eğilimin aksine, eğitim seviyesi 

yükseldikçe yöneticilerin ikna ve inisiyatif ağırlıklı kazandırma stratejilerini daha çok 

kullanırken sürdürme ve onarma stratejilerinin kullanım sıklığında herhangi bir 

değişmenin gözlenmediği görülmektedir.  
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3.4.4.5. Mesleki Kıdem Değişkenine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan yöneticilerin kazandırma, sürdürme ve onarma stratejileri alt 

boyutlarındaki görüşlerinin mesleki kıdem değişkenine göre tek yönlü varyans analizi 

sonuçları Çizelge 65’te verilmiştir.   

Çizelge 65 

Yöneticilerin Kazandırma, Sürdürme ve Onarma Stratejileri Alt Boyutlarında Mesleki 

Kıdeme İlişkin Görüşlerinin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Y
ö
n

et
ic

i 

Mesleki 

Kıdem 

n Sıra 

Ort. 

sd X
2 

p Anlamlı 

Fark 

(U) 

K
za

n
d

ır
m

a
 1. 5 ve altı 27 160.48 4 2.00 .735 --- 

2. 6-10 40 196.73 

3. 11-15 77 182.61 

4. 16-20 92 185.74 

5. 21 ve üzeri 129 181.73 

S
ü

rd
ü

rm
e 1. 5 ve altı 27 140.06 4 10.89 .028 4-1, 5-1 

2. 6-10 40 188.25 

3. 11-15 77 165.16 

4. 16-20 92 205.07 

5. 21 ve üzeri 129 185.27 

O
n

a
rm

a
 1. 5 ve altı 27 186.06 4 1.06 .899 --- 

2. 6-10 40 180.46 

3. 11-15 77 192.55 

4. 16-20 92 183.29 

5. 21 ve üzeri 129 177.24 

Çizelge 65’te görüldüğü gibi, yöneticilerin algı düzeyleri kazandırma stratejileri 

[x
2

(4)= 2.00; p>.05] ve onarma stratejileri [x
2

(4)= 1.06; p>.05] alt boyutlarında mesleki

kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bununla birlikte sürdürme 

stratejileri alt boyutunda yöneticilerin görüşleri mesleki kıdeme göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir [x
2

(4)= 10.89; p<.05].

Farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere yapılan U testi 

sonuçlarına göre 16-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip yöneticiler sürdürme 

stratejilerini 5 yıl ve altı mesleki kıdeme sahip yöneticilerden daha sık kullandıklarını 

belirtmektedir. Öğretmenlerin kazandımra, sürdürme ve onarma stratejileri alt 

boyutlarındaki algılarının mesleki kıdem değişkenine göre tek yönlü varyans analizi 

sonuçları Çizelge 66’da verilmiştir.   



200 

Çizelge 66 

Öğretmenlerin Kazandımra, Sürdürme ve Onarma Stratejileri Alt Boyutlarındaki 

Görüşlerinin Mesleki Kıdeme Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Ö
ğ

re
tm

en
 

Mesleki 

Kıdem 

n X ss sd F p Anlamlı 

Fark 

(LSD) 

K
zn

d
rm

a
 1. 5 ve altı 125 27.26 3.71 4;421 1.62 .167 --- 

2. 6-10 78 26.53 3.63 

3. 11-15 97 28.00 3.55 

4. 16-20 70 27.18 4.29 

5. 21 ve üzeri 56 27.32 3.96 

S
rd

ü
rm

e 

1. 5 ve altı 125 42.04 6.51 4;421 2.03 .088 --- 

2. 6-10 78 39.82 6.10 

3. 11-15 97 42.32 6.41 

4. 16-20 70 41.60 6.82 

5. 21 ve üzeri 56 42.10 6.24 

O
n

a
rm

a
 

1. 5 ve altı 125 16.61 5.94 4;421 1.66 .157 --- 

2. 6-10 78 18.30 6.52 

3. 11-15 97 16.58 7.13 

4. 16-20 70 15.94 6.45 

5. 21 ve üzeri 56 17.73 6.04 

Çizelge 66’da görüldüğü gibi, öğretmenlerin kazandırma [F(4;421)= 1.62; p>.05], 

sürdürme [F(4;421)= 2.03; p>.05] ve onarma [F(4;421)= 1.66; p>.05] stratejileri alt 

boyutlarındaki görüşleri mesleki kıdeme göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. 

Farklı mesleki kıdem gruplarında yer alan öğretmenler kazandırma, sürdürme ve 

onarma stratejileri kullanma sıklığı konusunda benzer görüşlere sahiptir.  

Çizelge 65 ve 66’da sunulan bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, elde 

edilen bulguların alanyazındaki tartışma ve bulgularla kısmen örtüştüğü ifade edilebilir. 

Çünkü mesleki kıdem, işgörenlerin işlerini yürütme biçimleri ve örgüt içi ilişkileri 

algılama ve anlamlandırma stilleri üzerinde etkili bir değişkendir. Uzun mesleki kıdeme 

ve meşrulaştırmanın öznesi olan uygulamanın geçmişine hâkim olan işgörenler 

sürdürme amaçlı stratejilere ilişkin olumlu bir algıya sahiptir. Çünkü meşrulaştırma 

stratejilerini iletmek için kullanılan dil ve kişiler arası ilişkilerle ilgili daha çok bilgi 

sahibidirler (Hyndman ve Liguori, 2015, 41-44). Benzer şekilde Voegtlin ve Kaufmann 

(2012) bireylerin mesleki deneyimleriyle elde ettikleri yetenekler yardımıyla 

meşrulaşmaya ilişkin söylemi etkileme kapasitesine kavuştuklarını belirtmektedir. 

Mesleki kıdem özellikle yönetici konumundaki işgörenler için genişletilmiş bir eylem 

alanı oluşturabilir. Mesleki kıdem ile kazanılan anlayış ve ilişkiler ağı yoluyla 

işgörenler meşrulaştırma stratejilerini şekillendirecek veya etkileyecek eylem alanına ve 
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bilgiye kavuşurlar. Bu husus biraz da meşrulaştırmanın öznesi olan uygulamaya ilişkin 

anlamlandırma kapasitesinin gelişmişliğiyle ilgilidir (Voegtlin ve Kaufmann, 2012).  

Alanyazındaki tartışmalardan farklı olarak yalnızca sürdürme stratejilerinde 

yöneticilerin mesleki kıdemine göre farklılık gözlenmesi, sürdürme stratejilerinin daha 

çok uzun süreli ve örtük mesajlar içinde taşınması hususuyla açıklanabilir. Zira 

meşrulaştırma sürecinde daha uzun süreli ilişki içindeki aktörler kısa süreli ilişki 

içindeki aktörlere göre anlamlandırmayı kolaylaştıran bilgi paylaşımına daha isteklidir 

(Káptalan-Nagy ve Persson, 2008). 

3.4.4.6. Yöneticilik Kıdemi Değişkenine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan yöneticilerin kazandırma, sürdürme ve onarma stratejileri alt 

boyutlarındaki görüşlerinin yöneticilik kıdemi değişkenine göre Kruskal Wallis H Testi 

sonuçları Çizelge 67’de verilmiştir.   

Çizelge 67 

Kazandırma, Sürdürme ve Onarma Stratejileri Alt Boyutlarında Yöneticilik Kıdemine 

İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Y
ö
n

et
ic

i 

 Yöneticilik 

Kıdemi  

n Sıra  

Ort. 

sd X
2 

p Anlamlı 

Fark  

K
zn

d
ır

m
a
 

 

1. 5 ve altı 201 185.58 4 5.58 .233 -- 

2. 6-10 68 173.54 

3. 11-15 40 181.79 

4. 16-20 32 159.31 

5. 21 ve üzeri 24 221.83 

S
ü

rd
ü

rm
e 

1. 5 ve altı 201 182.59 4 3.99 .493 -- 

2. 6-10 68 188.98 

3. 11-15 40 171.40 

4. 16-20 32 165.63 

5. 21 ve üzeri 24 212.02 

O
n

a
rm

a
 

1. 5 ve altı 201 180.09 4 .67 .955 -- 

2. 6-10 68 186.79 

3. 11-15 40 181.11 

4. 16-20 32 194.97 

5. 21 ve üzeri 24 183.81 

Çizelge 67’de görüldüğü gibi, kamu ve özel okullarda görev yapan yöneticilerin 

görüşleri kazandırma [x
2

(4)= 5.58; p>.05], sürdürme [x
2

(4)= 3.99; p>.05] ve onarma 

stratejileri [x
2

(4)= .67; p>.05] alt boyutlarında yöneticilik kıdemine göre anlamlı bir 

şekilde farklılaşmamaktadır. Farklı yöneticilik kıdemi gruplarında yer alan katılımcılar 

kazandırma, sürdürme ve onarma stratejilerini aynı sıklıkta kullandıklarını ifade 

etmektedir. Sürdürme stratejileri boyutunda mesleki kıdeme ilişkin anlamlı farklılık 
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bulunduğu halde yöneticilik kıdemine ilişkin bulunmaması hususu öğretmenlerin 

mesleki kıdemlerinin ileriki dönemlerinde yöneticilik görevlerine atanmasıyla 

açıklanabilir.  

3.4.4.7. Öğrenci Sayısı Değişkenine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan katılımcıların kazandırma, sürdürme ve onarma stratejileri 

alt boyutlarındaki görüşlerinin öğrenci sayısı değişkenine göre tek yönlü varyans analizi 

sonuçları Çizelge 68’de verilmiştir.   

Çizelge 68 

Kazandırma, Sürdürme ve Onarma Stratejileri Alt Boyutlarında Öğrenci Sayısına 

İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

K
a
za

n
d

ır
m

a
 

Öğrenci Sayısı n X ss sd F p Anlamlı Fark 

(LSD) 

Y
ö
n

et
ic

i 1. 500 ve altı 82 29.62 3.80 3;361 2.96 .032 1-2, 1-3, 1-4 

2. 501-1000 131 28.37 4.07 

3. 1001-1500 85 28.43 3.87 

4. 1501 ve üzeri 67 27.86 3.30 

Ö
ğ
rt

m
n

 1. 500 ve altı 113 27.76 4.06 3;422 1.77 .152 --- 

2. 501-1000 184 27.23 3.84 

3. 1001-1500 83 27.36 3.37 

4. 1501 ve üzeri 46 26.23 3.65 

S
ü

rd
ü

rm
e 

Öğrenci Sayısı n X ss sd F p Anlamlı Fark 

(LSD) 

Y
ö
n

et
ic

i 1. 500 ve altı 82 46.98 5.10 3;361 1.89 .132 --- 

2. 501-1000 131 45.43 5.85 

3. 1001-1500 85 46.09 5.94 

4. 1501 ve üzeri 67 45.05 5.03 

Ö
ğ
rt

m
n

 1. 500 ve altı 113 43.43 6.27 3;422 4.47 .004 1-2, 1-3, 1-4 

2. 501-1000 184 40.91 6.70 

3. 1001-1500 83 41.55 6.44 

4. 1501 ve üzeri 46 40.26 5.10 

O
n

a
rm

a
 

Öğrenci Sayısı n X ss sd F p Anlamlı Fark 

(LSD) 

Y
ö

n
et

ic
i 1. 500 ve altı 82 13.14 5.37 3;361 1.57 .196 --- 

2. 501-1000 131 14.07 6.41 

3. 1001-1500 85 15.22 6.66 

4. 1501 ve üzeri 67 14.56 6.95 

Ö
ğ

rt
m

n
 1. 500 ve altı 113 17.85 6.71 3;422 2.13 .095 --- 

2. 501-1000 184 16.19 6.64 

3. 1001-1500 83 17.73 5.96 

4. 1501 ve üzeri 46 16.36 5.55 

Çizelge 68’de görüldüğü gibi, öğrenci sayısına göre yöneticilerin kullandıkları 

kazandırma stratejilerinin sıklığına ilişkin görüşlerinde anlamlı bir farklılık 
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bulunmaktadır [F(3;361)= 2.96; p<.05]. Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek üzere gerçekleştirilen LSD testi sonuçlarına göre 500 ve altı sayıda ( X = 

29.62) öğrencinin bulunduğu okullarda görev yapan yöneticiler; 501-1000 ( X = 28.37), 

1001-1500 ( X = 28.43) ve 1501 ve üzeri sayıda ( X = 27.86) öğrencinin bulunduğu 

okullarda görev yapan yöneticilere göre görece daha sık kazandırma stratejileri 

kullandıklarını belirtmektedir.  

Yine Çizelge 68’de görülebileceği üzere öğretmenlerin, kullanılan sürdürme 

stratejilerinin sıklığına ilişkin görüşlerinde öğrenci sayısına göre anlamlı bir farklılık 

görülmektedir [F(3;422)= 4.47; p<.05]. Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek üzere gerçekleştirilen LSD testi sonuçlarına göre, 500 ve altı sayıda ( X = 

43.43) öğrencinin bulunduğu okullarda görev yapan öğretmenler; 501-1000 ( X = 

40.91), 1001-1500 ( X = 41.55) ve 1501 ve üzeri sayıda ( X = 40.26) öğrencinin 

bulunduğu okullarda görev yapan öğretmenlere göre yöneticilerin görece daha sık 

sürdürme stratejileri kullandıklarını belirtmektedir. Kazandırma stratejileri alt 

boyutundaki öğretmen [F(3;422)= 1.77; p>.05] görüşlerinde, sürdürme stratejileri alt 

boyutundaki yönetici görüşlerinde [F(3;361)= 1.89; p>.05] ve onarma stratejileri alt 

boyutundaki yönetici [F(3;361)= 1.57; p>.05] ve öğretmen [F(3;422)= 2.13; p>.05] 

görüşlerinde öğrenci sayısına göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  

Elde edilen bulguların alanyazındaki örgüt büyüklüğü arttıkça meşrulaşma 

etkinliklerinin kolaylık ve sıklık düzeylerinin arttığı yönündeki genel eğilimin aksi 

yönünde olduğu görülmektedir. Örneğin Hawn, Chatterji ve Mitchell (2011) örgüt 

büyüklüğü ile örgütün meşrulaşması arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunduğu 

bulgusuna ulaşmıştır. Benzer şekilde Herman ve Renz (1998) örgüt büyüklüğünün, 

bütün paydaşlar için meşrulaştırma yargılarının etkililiği ile olumlu bir ilişkiye sahip 

olduğu bulgusuna ulaşmıştır.  

Lu ve Xu (2006) örgüt büyüklüğünün, örgütün özellikle dış paydaşlar nazarında 

meşrulaşmasında etkili bir etken olduğunu belirtmektedir. Örgüt büyüklüğü arttıkça 

örgütlerin yaşama şansı da artmaktadır. Dış paydaşların örgüt büyüklüğünü önceki 

başarılarının, saygınlığının, güvenilirliğinin ve prestijinin bir sonucu olarak görmeleri, 

büyük örgütlerin uygulamalarının daha hızlı meşrulaşmasını sağlamaktadır. Öyle ki 

bilişsel meşrulaşmasını tamamlayarak aksidüşünülmez niteliklere sahip olan örgütler 

genellikle büyük örgütlerdir (Lu ve Xu, 2006). Öte yandan örgüt büyüklüğünün örgütler 
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arası ilişkilere ve ana işlevlere ilişkin meşrulaşma sağlamasına karşın, örgütler 

büyüdükçe toplumsal meşruiyetlerinin kazanılmasını ve sürdürülmesini güçleştiren 

saldırılara daha çok maruz kaldıkları yönünde bulgular mevcuttur (Kostova ve Zaheer, 

1999). Sözü edilen tartışmaların ışığında öğrenci sayısına göre gözlenen anlamlı farkın 

özel okulların büyük ölçüde göreli olarak az öğrenciye sahip küçük okullar 

olmalarından kaynaklandığı ileri sürülebilir.  

3.4.5. Örgütsel Meşruiyet Yönetimi Stratejilerine İlişkin Nitel Bulgular 

Bu bölümde katılımcıların, yöneticilerin kullandıkları örgütsel meşruiyet 

stratejilerine ilişkin nitel görüşlerinin içerik analizi bulguları verilmiştir. Bulgular 

kazandırma, sürdürme ve onarma stratejileri başlıkları altında tartışılmıştır.  

3.4.5.1. Kazandırma Stratejileri Alt Boyutuna İlişkin Nitel Bulgular 

Bu bölümde katılımcıların, yöneticilerin kullandıkları meşruiyet yönetimi 

stratejilerinin kazandırma stratejileri alt boyutuna ilişkin nitel görüşlerinin içerik analizi 

bulguları verilmiştir. Katılımcıların kazandırma stratejilerine ilişkin nitel görüşleri okul 

türüne göre iki başlık altında verilmiştir. Çizelge 69’da göreve göre katılımcıların 

görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 69 

Göreve Göre Yöneticilerin Kullandıkları Kazandırma Stratejilerine İlişkin Katılımcı 

Görüşleri 

Kategori 
f 

Yönetici Öğretmen Toplam 

Uygulama için ilgili paydaşların desteğini kazanmaya çalışma 5 2 7 

Uygulamanın alternatiflerine göre daha akla yatkın olduğunu 

vurgulama 

6 6 12 

Uygulamanın mesleki etik kurallarıyla çelişmediğini vurgulama 1 1 

Uygulamanın kamu yararına hizmet ettiğini vurgulama 1 1 

Uygulamanın yaygınlıkla kullanılan bir standart olduğunu ifade 

etme 

1 1 2 

Uygulanabilirliği kanıtlamaya yönelik kararlı bir tutum sergileme 1 1 

Uygulamanın, kurumun toplumsal imajına yapacağı katkıları 

vurgularım. 

1 1 

Uygulamanın yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulama 4 4 

Otorite kullanarak kurum paydaşlarını uygulamayı kabullenmeye 

zorlama 

1 1 

Güvene dayalı liderlik tesis ederek paydaşları uygulamaya 

inandırma 

2 1 3 

Kurum paydaşlarının uygulamaya yönelik tepkilerini önceden fark 

etmeye çalışma 

1 2 3 
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Çizelge 69’da hem yönetici hem de öğretmenler göreli olarak en çok 

uygulamanın akla yatkınlığının vurgulanması stratejilerinin kullanıldığını belirtmiştir. 

Çizelge 70’te okul türüne göre katılımcıların görüşleri sunulmuştur.  

Çizelge 70 

Okul Türüne Göre Yöneticilerin Kullandıkları Kazandırma Stratejilerine İlişkin 

Katılımcı Görüşleri 

Kategori 
f 

Kamu Özel Toplam 

Uygulama için ilgili paydaşların desteğini kazanmaya çalışma 3 4 7 

Uygulamanın alternatiflerine göre daha akla yatkın olduğunu 

vurgulama 

7 5 12 

Uygulamanın mesleki etik kurallarıyla çelişmediğini vurgulama 1 1 

Uygulamanın kamu yararına hizmet ettiğini vurgulama 1 1 

Uygulamanın yaygınlıkla kullanılan bir standart olduğunu ifade 

etme 

1 1 2 

Uygulanabilirliği kanıtlamaya yönelik kararlı bir tutum sergileme 1 1 

Uygulamanın, kurumun toplumsal imajına yapacağı katkıları 

vurgularım. 

1 1 

Uygulamanın yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulama 2 2 4 

Otorite kullanarak kurum paydaşlarını uygulamayı kabullenmeye 

zorlama 

1 1 

Güvene dayalı liderlik tesis ederek paydaşları uygulamaya 

inandırma 

3 3 

Kurum paydaşlarının uygulamaya yönelik tepkilerini önceden fark 

etmeye çalışma 

3 3 

Çizelge 70’te hem kamu hem de özel okul çalışanları göreli olarak en çok 

uygulamanın akla yatkınlığının vurgulanması ve ilgili paydaşların desteğinin 

kazanılması stratejilerinin kullanıldığını belirtmiştir. Çizelge 70 ve 71 incelendiğinde 

yöneticilerin kullandıkları kazandırma stratejileri temasındaki bulguların toplam 11 

kategoride toplandığı görülmektedir.  Frekansları bakımından kategoriler sırasıyla 

“Uygulamanın alternatiflerine göre daha akla yatkın olduğunu vurgulama” (f=12), 

“Uygulama için ilgili paydaşların desteğini kazanmaya çalışma” (f=7) ve “Uygulamanın 

yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulama” (f=4) şeklinde sıralanmaktadır. 

Katılımcıların kazandırma stratejilerine ilişkin verdikleri yanıtlardan bazıları aşağıda 

verilmiştir:  
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…öğretmen arkadaşları toplarız, önce onlarla beraber kurul

toplantılarında veya zümrelerde konuşuruz. Yani, onların 

fikirlerini alırım. Yani, bunu nasıl uygulayabiliriz, onların 

iştirakını sağlarım. İştirakını sağladığım zaman biraz daha 

uyum durumları artar. Ama şunu yapsak yani, öğretmenler 

nöbet tutmaya mecburdur veyahut da boş gün kalktı, öğretmen 

şu saatte derse girecektir bitti dersem buna çok ciddi anlamda 

tepki gösterirler. (KOM2) 

…çalıştığınız iş yeri biraz yuvanız haline geliyorsa ama o da

karşılıklı iletişimlerle ilgili bir şey, o zaman bunu yapacaksın, 

bunu edeceksin şeklindeki durumlara sebebiyet verecek bile bir 

ortam yok yani. Dolayısıyla, şahıs beni anlıyor ona göre bir üst 

kurulla konuşuyor, ben onun benim için savaştığını biliyorum 

ona göre onunla iletişim kuruyorum. Karşılıklı güven ortamı ile 

desteklendiği için bu tür şeyler hemen halledilebiliyor. (ÖOÖ1) 

Alanyazında da bilişsel açıklamaların kullanım sıklığını destekleyici tartışmalar 

mevcuttur. Shepherd ve Zacharakis (2003) yeni kurulan örgütlerin veya kurumların en 

önemli sorunlarının bilişsel meşrulaşmalarını tamamlamak olduğunu belirtmektedir. 

Örgütler arzulanabilir olmaktan çok anlaşılır olduklarında bilişsel meşruiyete 

kavuşmaktadırlar. Örgüte ilişkin bilgi olumlu, olumsuz veya yansız olduğuna 

bakılmaksızın bilişsel meşrulaşmayı sağlamaktadır (Aldrich ve Fiol, 1994; Shepherd ve 

Zacharakis, 2003). Bu nedenden dolayı yöneticilerin, örgütsel uygulamaların gerisinde 

yatan durumsal olarak baskın nedenlerin kavranmasını (Berger ve Luckmann, 1991, 

110) amaçladıkları ileri sürülebilir. İlgili paydaşların desteğinin kazanılması hususunu 

Suchman (1995) en kolay manipüle edilebilen meşruiyet türü olan pragmatik 

meşruiyetle ilişkilendirmektedir. Buradaki amaç pragmatik kazanımlar karşılığında 

paydaşların örgütsel uygulamalara desteklerinin güvence altına alınmasıdır (Suchman, 

1995). Nicel bulgularda düzenleyici açıklamalar (yasallık) en sık kullanılan kazandırma 

stratejisi iken nitel sonuçlarda bilişsel açıklamaların (akla yatkınlığı vurgulama ve 

uygulanabilirlikte ısrarcılık) en yüksek frekansa sahip olduğu dikkati çekmektedir.  

Genel eğilimden farklı olarak yöneticilerin sürdürme stratejileri arasında yer alan 

yöneticilerin güvene dayalı liderlik ve kurum paydaşlarının tepkilerini önceden fark 

etmeye çalışma stratejilerini kullandıklarını ifade etmeleri ayırt edici bir bulgu olarak 

görülebilir. Ayrıca nadiren de yöneticiler hâlihazırda kurumsal süreçlerle 

meşrulaştırılmış otoritelerini meşruiyet kazandırma amacıyla kullanabilmektedir. Son 

olarak elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde yöneticilerin ağırlıklı 
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olarak ilgili alanyazında belirtilen kazandırma stratejilerini kullandıkları, ancak nadir de 

olsa sürdürme ve onarma stratejilerini de kullanabildikleri görülmektedir.  

3.4.5.2. Sürdürme Stratejileri Alt Boyutuna İlişkin Nitel Bulgular 

Bu bölümde katılımcıların, yöneticilerin kullandıkları meşruiyet yönetimi 

stratejilerinin sürdürme stratejileri alt boyutuna ilişkin nitel görüşlerinin içerik analizi 

bulguları verilmiştir. Katılımcıların sürdürme stratejilerine ilişkin nitel görüşleri göreve 

göre iki başlık altında verilmiştir. Çizelge 71’de katılımcıların görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 71 

Göreve Göre Yöneticilerin Kullandıkları Sürdürme Stratejilerine İlişkin Katılımcı 

Görüşleri 

Kategori 
f 

Yönetici Öğretmen Toplam 

Kurum paydaşlarının uygulamaya yönelik tepkilerini önceden fark 

etmeye çalışma 

1 2 3 

Başarılı örnekler kullanarak kurum paydaşlarını uygulamanın 

etkililiği ve güvenirliği hakkında ikna etmeye çalışma 

1 1 2 

Güvene dayalı liderlik tesis ederek paydaşları herhangi bir sorun 

bulunmadığı konusunda ikna etmeye çalışma 

3 3 

Uygulamanın akla yatkın özelliklerini öne çıkarma 3 2 5 

Uygulamadan şikâyetçi paydaşların görüşlerini dikkate alma 2 4 6 

Yaşanan sorunların uygulamanın geçerliliğini ortadan 

kaldırmayacak bir istisna olduğunu belirtme 

1 1 

Uygulamayla ilgili uzman kişilerden danışmanlık talep etme 1 1 

Uygulamayla ilgili yaşanan sorunları üst yönetime havale etme 1 1 

Uygulama için dış paydaşların (sendika, vb.) desteğini kazanmaya 

çalışma 

1 1 

Yöneticilik görevinden ayrılma 1 1 

Uygulamayla ilgili sorunların ilgili paydaşlarca öğrenilmesini 

engellemeye çalışma 

1 1 

Soruna neden olan birim veya uygulamayı gözden geçirerek gerekli 

değişiklikleri yapma 

1 1 2 

Uygulamanın yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulama 1 1 2 

Çizelge 71’de yöneticiler göreli olarak en sık örgüt paydaşlarını herhangi bir 

sorun bulunmadığı konusunda ikna etme ve uygulamanın akla yatkın özelliklerini öne 

çıkarma stratejilerini kullandıklarını belirtirken öğretmenler yöneticilerin göreli olarak 

en sık şikâyetçi paydaşların desteğinin kazanılması stratejisinin kullandıklarını 

belirtmiştir. Çizelge 72’de okul türüne göre yöneticilerin kullandıkları sürdürme 

stratejilerine ilişkin katılımcı görüşleri sunulmuştur.  
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Çizelge 72 

Okul Türüne Göre Yöneticilerin Kullandıkları Sürdürme Stratejilerine İlişkin Katılımcı 

Görüşleri 

Kategori 
f 

Kamu Özel Toplam 

Kurum paydaşlarının uygulamaya yönelik tepkilerini önceden fark 

etmeye çalışma 

1 2 3 

Başarılı örnekler kullanarak kurum paydaşlarını uygulamanın 

etkililiği ve güvenirliği hakkında ikna etmeye çalışma 

2 2 

Güvene dayalı liderlik tesis ederek paydaşları herhangi bir sorun 

bulunmadığı konusunda ikna etmeye çalışma 

2 1 3 

Uygulamanın akla yatkın özelliklerini öne çıkarma 3 2 5 

Uygulamadan şikâyetçi paydaşların görüşlerini dikkate alma 3 3 6 

Yaşanan sorunların uygulamanın geçerliliğini ortadan 

kaldırmayacak bir istisna olduğunu belirtme 

1 1 

Uygulamayla ilgili uzman kişilerden danışmanlık talep etme 1 1 

Uygulamayla ilgili yaşanan sorunları üst yönetime havale etme 1 1 

Uygulama için dış paydaşların (sendika, vb.) desteğini kazanmaya 

çalışma 

1 1 

Yöneticilik görevinden ayrılma 1 1 

Uygulamayla ilgili sorunların ilgili paydaşlarca öğrenilmesini 

engellemeye çalışma 

1 1 

Soruna neden olan birim veya uygulamayı gözden geçirerek gerekli 

değişiklikleri yapma 

2 2 

Uygulamanın yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulama 2 2 

Çizelge 72’de hem kamu hem de özel okul çalışanları göreli olarak en çok 

şikâyetçi paydaşların desteğinin kazanılması ve uygulamanın akla yatkın özelliklerinin 

öne çıkarılması stratejilerinin kullanıldığını belirtmiştir. Çizelge 71 ve 72 birlikte 

incelendiğinde yöneticilerin kullandıkları sürdürme stratejileri temasındaki bulguların 

toplam 13 kategoride toplandığı görülmektedir.  Frekansları bakımından kategoriler 

sırasıyla “Uygulamadan şikâyetçi paydaşların görüşlerini dikkate alma” (f=6), 

“Uygulamanın akla yatkın özelliklerini öne çıkarma” (f=5), “Kurum paydaşlarının 

uygulamaya yönelik tepkilerini önceden fark etmeye çalışma” (f= 3) ve “Güvene dayalı 

liderlik tesis ederek paydaşları herhangi bir sorun bulunmadığı konusunda ikna etmeye 

çalışma” (f=3) şeklinde sıralanmaktadır. Katılımcıların sürdürme stratejilerine ilişkin 

verdikleri yanıtlardan bazıları aşağıda verilmiştir:  

…bir birim yarattın veya bir yöntem yarattın, 2-3 sene kullandın

ya da çalıştırdın istenilen sonuca varamadın. Dördüncü sene 

bıçak gibi kesmek, bundan önce hiçbir şey yapılmamış, tamamen 

yanlış yapılmış anlamı verir. Ama bunu geliştirebilirsin ya da 

biraz dönüştürebilirsin, işler hale getirmeye çalışırsın, 

inanıyorsan, böyle bir birime ya da sinerjiye inanıyorsan bunun 
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üzerinde çaba gösterirsin, zaten karar veren de öğretmenler 

olduğuna göre ya da öğrenciler olduğuna göre ya da veliler 

olduğuna göre, işletecek de onlar olduğuna göre onların da 

fikrini alarak revizyonlar yapılabilir (ÖOMY2) 

Karar vericiler mantıklı bir gerekçeyle ortaya çıktığı için, 

tanıdığım öğretmenler de zaten işe yeni başladığı için daha onu 

sorgulayacak durumda değil de benim idarecim bunu 

düşünüyorsa hani demek ki biliyordur, bir haklı sebebi vardır, 

diye düşünüyorsun. O sorgulama kısmını o şekilde kapatıyorsun. 

(KOÖ1)  

Alanyazında elde edilen bulguları destekleyici tartışmalara rastlanmaktadır. 

Örneğin Aldrich (2008, 254) örgütün meşruiyetini sürdürmenin, onu görünür kılmaktan 

öte örgüt ve özellikle dış paydaşları arasında arabuluculuğu gerektirdiği belirtmektedir. 

Zira meşrulaşma dinamik bir süreçtir. Bu süreçte yöneticilerin örgütsel uygulamaların 

imajını, paydaşların ihtiyaçlarının karşılandığı algısını oluşturacak şekilde inşa etmeleri 

ve öngörülemeyen sorunlara karşı bu kırılgan imajı sürdürmeleri gerekmektedir (Flynn 

ve Du, 2012). 

Bu noktada Suchman (1995) sürdürme eyleminin geçmiş başarıların 

korunmasıyla tamamlandığını ifade etmektedir. Çizelge 58’de görüldüğü üzere 

yöneticiler ağırlıklı olarak ilgili alanyazında belirtilen sürdürme stratejilerini 

kullanmakla birlikte kazandırma ve onarma stratejilerini de kullanabilmektedir. Söz 

konusu kazandırma ve onarma stratejilerinin (akla yatkınlık, yasallık, istisnai durumlar, 

v.b.) yöneticiler tarafından Suchman’ın (1995) da belirttiği gibi örgütsel uygulamanın

meşruluğunu sürdürme amaçlı destekleyici inançlar, tutumlar ve açıklamalar olarak 

kullanıldığı ifade edilebilir. Ayrıca özel okullarda görev yapan katılımcıların soruna 

neden olan birim veya uygulamayı gözden geçirerek gerekli değişiklikleri yapma ve 

uygulamanın yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulama stratejilerini kullandıklarını 

ifade etmeleri ayırt edici bir bulgu olarak görülebilir.  

Bunun yanında şikâyetçi paydaşların görüşlerinin alınması hususunu nicel 

bulgularda dördüncü önem sırasında iken nitel bulgularda en yüksek frekansa sahiptir. 

Bununla birlikte nitel bulgulara benzer şekilde, nicel bulgularda da paydaş tepkilerinin 

yakından takip edilerek değişmenin kavranması amaçlı (Suchman, 1995) stratejilerin 

daha sık kullanıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Son olarak yöneticilerin ağırlıklı olarak 

ilgili alanyazında belirtilen sürdürme stratejilerini kullandıkları, ancak meşrulaştırma 
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sürecinin başarısını sürdürebilmek için kazandırma ve normalleştirici onarma 

stratejilerini de destekleyici açıklama olarak kullanabildikleri görülmektedir.  

3.4.5.3. Onarma Stratejileri Alt Boyutuna İlişkin Nitel Bulgular 

Bu bölümde katılımcıların, yöneticilerin kullandıkları meşruiyet yönetimi 

stratejilerinin onarma stratejileri alt boyutuna ilişkin nitel görüşlerinin içerik analizi 

bulguları verilmiştir. Katılımcıların onarma stratejilerine ilişkin nitel görüşleri göreve 

göre iki başlık altında verilmiştir. Çizelge 73’te katılımcıların görüşleri sunulmuştur.  

Çizelge 73 

Göreve Göre Yöneticilerin Kullandıkları Onarma Stratejilerine İlişkin Katılımcı 

Görüşleri 

Kategori 
f 

Yönetici Öğretmen Toplam 

Uygulamanın yaygınlıkla kullanılan bir standart olduğunu ifade etme 1 1 

Uygulamada yaşanan sorunları gidermek için sürekli olarak 

denetimler yapma 

1 1 

Uygulamanın yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulama 2 6 8 

Uygulamadan şikâyetçi paydaşların görüşlerini dikkate alma 4 4 6 

Sorun yaşanan uygulamadaki aksaklıkları gidererek uygulamayı 

yeniden yürürlüğe koyma 

1 1 2 

Sorun yaşanan kurumun/birimin adını değiştirme 1 1 

Sorun yaşanan kurumun/birimin kadrosunu değiştirme 2 2 

Sorunlu kurumu/birimi kapatıp yeni bir kurum/birim olarak açma 2 2 

Sorunlu kurumun türünü değiştirme 1 1 

Sorun yaşanan uygulamayı yürürlükten kaldırma 2 2 

Otorite kullanarak kurum paydaşlarını uygulamayı kabullenmeye 

zorlama 

2 2 

Hiçbir şey yapmama 2 2 

Uygulamanın akla yatkın özelliklerini öne çıkarma 1 2 3 

Uygulamayla ilgili yaşanan sorunlar için disiplin soruşturması 

açtırma 

1 1 

Uygulamayla ilgili yaşanan sorunları üst yönetime havale etme  1 2 3 

Kurumun imajını düzeltici reklam çalışması yapma 1 1 

Uygulamayla ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle kurum adına özür 

dileme 

2 2 

Kurum paydaşlarını uygulamanın etkililiği ve güvenirliği hakkında 

ikna etmeye çalışma 

1 1 2 

Güvene dayalı liderlik tesis ederek paydaşları uygulamada sorun 

bulunmadığı konusunda ikna etmeye çalışma 

1 2 3 

Çizelge 73’te yöneticilerin göreli olarak en sık şikayetçi paydaşların görüşlerini 

dikkate alma stratejisini kullandıklarını belirtirken öğretmenler yöneticilerin en sık 

kullandığı stratejisinin uygulamanın yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulama olduğunu 

ileri sürmektedir. Çizelge 74’te katılımcıların onarma stratejilerine ilişkin nitel görüşleri 

okul türüne göre iki başlık altında verilmiştir. 



211 

 

Çizelge 74 

Okul Türüne Göre Yöneticilerin Kullandıkları Onarma Stratejilerine İlişkin Katılımcı 

Görüşleri 

Kategori 
f 

Kamu Özel Toplam 

Uygulamanın yaygınlıkla kullanılan bir standart olduğunu ifade etme 1  1 

Uygulamada yaşanan sorunları gidermek için sürekli olarak 

denetimler yapma 

1  1 

Uygulamanın yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulama 6 2 8 

Uygulamadan şikâyetçi paydaşların görüşlerini dikkate alma 2 4 6 

Sorun yaşanan uygulamadaki aksaklıkları gidererek uygulamayı 

yeniden yürürlüğe koyma 

1 1 2 

Sorun yaşanan kurumun/birimin adını değiştirme 1  1 

Sorun yaşanan kurumun/birimin kadrosunu değiştirme 1 1 2 

Sorunlu kurumu/birimi kapatıp yeni bir kurum/birim olarak açma 1 1 2 

Sorunlu kurumun türünü değiştirme 1  1 

Sorun yaşanan uygulamayı yürürlükten kaldırma 2  2 

Otorite kullanarak kurum paydaşlarını uygulamayı kabullenmeye 

zorlama 

2  2 

Hiçbir şey yapmama 2  2 

Uygulamanın akla yatkın özelliklerini öne çıkarma 1 2 3 

Uygulamayla ilgili yaşanan sorunlar için disiplin soruşturması 

açtırma 

1  1 

Uygulamayla ilgili yaşanan sorunları üst yönetime havale etme  1 2 3 

Kurumun imajını düzeltici reklam çalışması yapma  1 1 

Uygulamayla ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle kurum adına özür 

dileme 

 2 2 

Kurum paydaşlarını uygulamanın etkililiği ve güvenirliği hakkında 

ikna etmeye çalışma 

 2 2 

Güvene dayalı liderlik tesis ederek paydaşları uygulamada sorun 

bulunmadığı konusunda ikna etmeye çalışma 

 3 3 

 

Çizelge 74’te kamu okulu çalışanlarının göreli olarak en çok uygulamanın yasal 

bir zorunluluk olduğunun vurgulanması stratejisinin kullanıldığını belirtirken özel okul 

çalışanları uygulamadan şikâyetçi paydaşların görüşlerinin dikkate alınması stratejisinin 

kullanıldığını belirttikleri görülmektedir. Çizelge 73 ve 74 incelendiğinde yöneticilerin 

kullandıkları onarma stratejileri temasındaki bulguların toplam 19 kategoride toplandığı 

görülmektedir.  Frekansları bakımından kategoriler sırasıyla “Uygulamanın yasal bir 

zorunluluk olduğunu vurgulama” (f=8) ve “Uygulamadan şikâyetçi paydaşların 

görüşlerini dikkate alma” (f=6) şeklinde sıralanmaktadır. Katılımcıların onarma 

stratejilerine ilişkin verdikleri yanıtlardan bazıları aşağıda verilmiştir:  

Mevcut durumda yapamıyorsanız, radikal karar vereceksiniz, 

bana göre örneğin Xxxxxxxba Lisesi için en radikal karar, o 

okulu ortadan kaldıracaksınız, okulu yıktıracaksınız, yeni bina 

yapacaksınız, komple okulun sistemini değiştireceksiniz ve bunu 
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Milli Eğitim uyguladı zaman zaman. Çok zor okulları ya meslek 

lisesine çevirdi ya Anadolu Lisesi yaptı ya İmam Hatip yaptı. O 

statü değişikliğine gitti ve işe de yaradı, yaramadı değil. 

(KOMY1) 

…bir kere yapının içerisinde belli başlı temel taşları yani, o

çarkı çevirebilecek olduğunu düşündüğünüz adamları bırakmak 

üzere bir kere veli profiline ve öğrenci profiline yeni bir mesaj 

vermek lazım.  Örgütsel yapıyı değiştireceksin, fiziksel yapıyı 

değiştireceksin, reklam boyutunu daha bir devreye sokacaksın 

ama stratejik anlamda belirgin farklılıklar ortaya koyacaksın. 

Yani, veli şunu diyecek, a burada ne oluyor acaba? (ÖOM2) 

Elde edilen bulgular genel olarak incelendiğinde yasallık, yaygın standartlar ve 

akla yatkınlık gibi meşruiyet kazandırma amaçlı açıklamaların meşruiyeti onarma 

amacıyla sıklıkla kullanılması Suchman’ın (1995) ulaştığı sonuçları desteklemektedir. 

Bununla birlikte bu tür stratejilerin onarma amaçlı kullanımı, meşruiyet krizlerinden 

sonra örgütler güvenilirliklerini bir miktar muhafaza ettikleri takdirde mümkün 

olmaktadır (Suchman, 1995).  

Buna ek olarak alanyazında sürdürme stratejisi olarak tanımlanan bazı 

stratejilerin de meşruiyeti onarma amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Ashforth ve 

Gibbs (1990) meşruiyet krizlerinin paydaş beklentilerini tam olarak karşılayamayan 

örgütlere yönelik bir tehdit olduğunu belirtmektedir. Paydaş beklentilerinin 

karşılanamaması ve bunun yol açtığı aşırı sorgulamalar örgüt yönetiminin esnekliğini 

zayıflatabilir ve meşrulaşmanın öznesi olan uygulamaya ilişkin ayrıştırma 

yöntemlerinin kullanılmasını güçleştirebilir. Bu nedenle sürdürme stratejilerine benzer 

şekilde, meşruiyeti onarma sürecinde şikâyetçi paydaşların görüşlerinin dikkate 

alınması, uygulamanın etkililik ve güvenirliği ile uygulamaya ilişkin herhangi bir sorun 

bulunmadığı hakkında paydaşların ikna edilmesi gibi sürdürme stratejilerinin ayrıştırma 

amacıyla kullanılması ve böylelikle izlenim yönetimi stratejilerine yer açılması 

gerekebilir (Ashforth ve Gibbs, 1990).  

Elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; meşruiyeti onarma 

sürecinde yöneticilerin yasallık, akla yatkınlık, v.b. kazandırma stratejilerini 

normalleştirici açıklamalar olarak kullandıkları, ayrıştırma amaçlı kişiler arası ilişkilere 

dayalı pragmatik sürdürme stratejilerini normalleştirici stratejilere yer açmak için 

kullandıkları ve sık olmasa da yeniden yapılanma stratejilerine (Suchman, 1995) ve 
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otorite kullanımına (Anderson, 1990) başvurdukları sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca 

onarma stratejileri arasında sayılan izlenim yönetimi stratejilerine neredeyse hiç 

rastlanmaması, meşruiyeti onarma stratejilerine ilişkin Çizelge 60’taki ifadelerin düşük 

sıklık düzeyleriyle uyumlu bir bulgudur.  

 

3.5. Örgütsel Meşruiyetin Yordanmasına İlişkin Bulgular 

 Bu bölümde yöneticilerin kullandıkları örgütsel meşruiyet stratejilerinin 

katılımcıların örgütsel meşruiyet türlerine ilişkin algılarını yordamasına ilişkin çoklu 

regresyon analizinden elde edilen bulgular yer almaktadır. Araştırmanın yordanan 

değişkenleri katılımcıların takas meşruiyeti, etki-kişilik meşruiyeti, sonuç meşruiyeti, 

işlem meşruiyeti, yapı meşruiyeti, anlaşılabilirlik ve aksidüşünülmezlik boyutlarına 

ilişkin algılarıdır. Bu bağımlı değişkenler üzerinde etkisi araştırılan yordayıcı 

değişkenler ise örgütsel meşruiyet yönetimi stratejilerinin kazandırma, sürdürme ve 

onarma alt boyutlarıdır. Bu kapsamda öncelikle örgütsel meşruiyetin alt boyutları ve 

meşruiyet stratejileri alt boyutları arasındaki ilişkiler, Pearson Momentler Çarpımı 

Korelasyonu ile incelenmiş ve sonuçlar Çizelge 76’da verilmiştir.  

Çizelge 75 

Örgütsel Meşruiyet Alt Boyutları ile Örgütsel Meşruiyet Stratejileri Alt Boyutları 

Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Pearson Korelasyon Testi Sonuçları 

Alt Boyut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Takas ---          

2. Etki-Kişilik .737* ---         

3. Sonuç .473* .466* ---        

4. İşlem .536* .644* .569* ---       

5. Yapı .478* .549* .582* .621* ---      

6. Anlaşılabilirlik .589* .701* .476* .689* .588* ---     

7. Aksidüşünülmezlik .237* .405* .365* .420* .420* .432* ---    

8. Kazandırma S. .465* .515* .408* .541* .455* .558* .380* ---   

9. Sürdürme S. .479* .571* .403* .530* .471* .587* .376* .731* ---  

10. Onarma S. -.222* -.301* -.144* -.219* -.159* -.306* -.030 -.262* -.332* --- 

*P< .01 

 Çizelge 75’te görüldüğü üzere 10 alt boyut arasında r>.90 düzeyinde ilişki 

bulunmadığından çoklu bağlantı sorunu söz konusu değildir. Takas alt boyutu ile etki-

kişilik alt boyutu arasında (r= .737, p<.01), etki-kişilik alt boyutu ile anlaşılabilirlik alt 

boyutu arasında (r= .701, p<.01) ve kazandırma stratejileri alt boyutu ile sürdürme 
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stratejileri at boyutu arasında (r= .731, p<.01) pozitif yönlü yüksek düzeyde anlamlı 

ilişkiler bulunmaktadır. Geriye kalan alt boyutlar arasındaki ilişkiler düşük ve orta 

düzeydedir. Onarma stratejileri alt boyutu ile diğer alt boyutlar arasındaki ilişkiler 

negatif yönlüdür. Ayrıca aksidüşünülmezlik alt boyutu ile onarma stratejileri alt boyutu 

arasında anlamlı bir ilişki (r= -.030) bulunmamaktadır.  

3.5.1. Pragmatik Meşruiyet Türüne İlişkin Alt Boyutların Yordanmasına İlişkin 

Bulgular 

Kazandırma stratejileri, sürdürme stratejileri ve onarma stratejileri alt 

boyutlarının takas meşruiyeti ve etki meşruiyeti alt boyutlarını yordamasına ilişkin 

bulgular Çizelge 76’da sunulmuştur. 

Çizelge 76 

Katılımcıların Takas Meşruiyeti ve Etki-Kişilik Meşruiyeti Algılarının Yordanmasına 

İlişkin Bulgular 

T
a
k

a
s 

M
eş

r
u

iy
et

i 

Değişken B Standart 

Hata B 

β t p İkili r Kısmi r 

Sabit 2.52 .68 3.73 .00 

Kazandırma 

S. 

.15 .03 .24 5.45 .00 .47 .19 

Sürdürme S. .11 .02 .28 6.08 .00 .48 .21 

Onarma S. -.02 .01 -.07 -2.01 .045 -.22 -.07 

R= 0.51          R
2
= 0.26                  F(3;787)=  93.12     p= .00 

Takas M= 2.52+0.15 Kazandırma S. +0.11 Sürdürme S. -0.02 Onarma S. 

E
tk

i-
K

iş
il

ik
 

M
eş

r
u

iy
et

i 

Sabit 9.20 1.46 6.29 .00 

Kazandırma 

S. 

.29 .06 .20 4.89 .00 .52 .17 

Sürdürme S. .34 .04 .38 8.94 .00 .57 .30 

Onarma S. -.10 .02 -.12 -3.98 .00 -.30 -.14 

R= 0.60    R
2
= 0.36                  F(3;787)=  147.46              p= .00 

Etki-Kişilik M. = 9.20+0.29 Kazandırma S.+0.34 Sürdürme S. -0.10 Onarma S. 

Çizelge 76’da verilen takas meşruiyeti alt boyutunda yordayıcı değişkenlerle 

yordanan değişken arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde takas 

meşruiyeti algısı ile kazandırma stratejileri ve sürdürme stratejileri arasında pozitif 

yönlü orta düzeyde bir ilişki bulunduğu (r= .47, .48), diğer değişkenler kontrol 

edildiğinde bu ilişkinin pozitif yönlü düşük düzeyde bir ilişki olduğu (r= .19, .21) 

görülmektedir. Öte yandan takas meşruiyeti algısı ile onarma stratejileri arasında negatif 
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yönlü düşük düzeyde bir ilişki bulunmaktadır (r= -.22). Diğer değişkenler kontrol 

edildiğinde ise bu ilişkinin negatif yönlü çok düşük bir düzeye gerilediği göze 

çarpmaktadır (r= -.07). 

 Çizelge 76’da görüldüğü üzere kazandırma stratejileri, sürdürme stratejileri ve 

onarma stratejileri birlikte takas meşruiyeti algısı ile anlamlı bir ilişki vermektedir (R= 

0.51, R
2
= 0.26, p< .05). Adı geçen üç değişken takas meşruiyeti algısı ile orta düzeyde 

(R= 0.51) ilişki içindedir ve toplam varyansın % 26’ını açıklamaktadır. Standardize 

edilmiş regresyon katsayısına göre (β), yordayıcı değişkenlerin takas meşruiyeti algısı 

üzerindeki göreli önem sırası; sürdürme stratejileri (β= .28), kazandırma stratejileri (β= 

.24) ve onarma stratejileridir (β= -.07). Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-

testi sonuçları incelendiğinde kazandırma, sürdürme ve onarma stratejilerinin takas 

meşruiyeti algısının anlamlı yordayıcıları olduğu görülmektedir.  

Yine Çizelge 76’da görüldüğü gibi etki-kişilik meşruiyeti alt boyutunda 

yordayıcı değişkenlerle yordanan değişken arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar 

incelendiğinde etki-kişilik meşruiyeti algısı ile kazandırma stratejileri ve sürdürme 

stratejileri arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki bulunduğu (r= .52, .57), diğer 

değişkenler kontrol edildiğinde bu ilişkinin pozitif yönlü orta ve düşük düzeyde bir 

ilişki olduğu (r= .17, .30) görülmektedir. Öte yandan etki-kişilik meşruiyeti algısı ile 

onarma stratejileri arasında negatif yönlü düşük düzeyde bir ilişki bulunmaktadır (r= -

.30). Diğer değişkenler kontrol edildiğinde ise bu ilişkinin negatif yönlü düşük bir 

düzeye gerilediği göze çarpmaktadır (r= -.14). 

 Çizelge 76’da görüldüğü üzere kazandırma stratejileri, sürdürme stratejileri ve 

onarma stratejileri birlikte etki-kişilik meşruiyeti algısı ile anlamlı bir ilişki vermektedir 

(R= 0.60, R
2
= 0.36, p< .05). Adı geçen üç değişken etki-kişilik meşruiyeti ile orta 

düzeyde (R= 0.60) ilişki içindedir ve toplam varyansın % 36’ını açıklamaktadır. 

Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (β), yordayıcı değişkenlerin etki-kişilik 

meşruiyeti algısı üzerindeki göreli önem sırası; sürdürme stratejileri (β= .38), 

kazandırma stratejileri (β= .20) ve onarma stratejileridir (β= -.12). Regresyon 

katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde kazandırma, 

sürdürme ve onarma stratejilerinin etki-kişilik meşruiyeti algısının anlamlı yordayıcıları 

olduğu görülmektedir.  
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Çizelge 76’da sunulan bulgular meşruiyet kazanma sürecinde kullanılan 

düzenleyici, normatif, bilişsel ve pragmatik açıklamaların pragmatik meşrulaşma 

üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Pragmatik meşruiyet örgütlerin doğrudan 

paydaşlarını etkilemelerini kapsamasından dolayı kullanılan stratejilerin en kısa sürede 

etki gösterdiği, başka bir ifadeyle elde edilmesi ve manipüle edilmesi en kolay 

meşruiyet türüdür (Suchman, 1995). Suchman (1995) pragmatik meşruiyet kazanma 

sürecini paydaş beklentilerinin karşılanması, örgütsel uygulamalara destek verecek 

paydaşların seçilmesi ve desteklenmesi ve uygulama veya örgütsel imajın tanıtılması 

stratejileriyle ilişkilendirmektedir.  

Elde edilen bulguların büyük ölçüde Suchman’ın (1995) ulaştığı sonuçları 

desteklediği görülmektedir. Kazandırma stratejileri takas ve eki-kişilik meşruiyeti 

algısının anlamlı bir yordayıcısıdır. Meşruiyet kazanma amacıyla başvurulan 

düzenleyici açıklamalar pragmatik meşrulaşmayı kolaylaştırmaktadır (Kumar, 2004). 

Zira yasal düzenleyici sistemlere uygunluğu sağlama adına örgütlerin hedefleri ile 

paydaşlarının hedefleri arasındaki uyumu sağlama gayreti (Kumar, 2004), örgütlerin 

kamu kurumlarının onaylarını almalarını sağlayarak (Scott, 2003, 174) üzerlerindeki 

baskıyı hafifletmektedir (DiMaggio ve Powell, 1983). Benzer şekilde meşruiyet 

kazanma sürecinde toplumsal desteği sağlamak ve gereksinim duydukları kaynaklara 

ulaşmak için örgütler, uygulamaları ile parçası oldukları toplumsal sistemin kabul 

edilebilir davranışlara ilişkin normları arasındaki uyumu sağlamak zorundadır (Long ve 

Discroll, 2008; Dowling ve Pfeffer, 1975). Başka bir ifadeyle pragmatik meşrulaşma 

normlara, değerlere, inançlara ve tanımlamalara ilişkin normatif açıklamaları taşıyan 

açıklamaların ortak dil yardımıyla paylaşıldığında mümkün olmaktadır (Wilson ve 

Stokes, 2004). Kurumsallaşmış normatif ve düzenleyici modellerin paydaşlar tarafından 

benimsenmesi ve paylaşılmış zihinsel temsillere dönüştürülmesi yoluyla örgütsel 

uygulamaların akla yatkınlık yapılarıyla (Berger, Berger ve Kellner, 1974, 21; Scott, 

1995, 40) bütünleşmeleri ve böylece öngörülebilirlikleri sağlanmaktadır (Suchman, 

1995). Normatif ve düzenleyici modellerin karşılıklı paylaşılmış temsillere dönüşmesi 

ayrıca pragmatik meşrulaşmanın üzerine bina edildiği kişiler arası takas ve etki ilişkileri 

ile ikna süreçlerinin (Suchman, 1995; Ashforth ve Gibbs, 1990) meşrulaşma sürecinin 

tarafları arasındaki etkileşimde anlam kazanmasını sağlamaktadır (Scott, 1995, 40).  

Çizelge 76’da sunulan bulgular meşruiyeti sürdürme sürecinde kullanılan 

değişmeyi kavrama ve geçmiş başarıları koruma amaçlı stratejilerin pragmatik 
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meşrulaşma üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Suchman (1995) pragmatik 

meşruiyetin sürdürülmesi sürecini paydaş eğilimlerinin izlenmesi ile örgütsel 

uygulamaların güvenilirliğinin ve iletişimin doğruluğunun izlenerek takas ilişkilerinin 

korunması stratejileriyle ilişkilendirmektedir.  

Elde edilen bulguların Suchman’ın (1995) ulaştığı sonuçları büyük ölçüde 

desteklediği ifade edilebilir. Zira olası değişmeleri kavrama ve geçmiş başarıları koruma 

amaçlı 11 sürdürme stratejisinin takas ve etki kişilik meşruiyeti algısının anlamlı 

yordayıcısı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. İlgili alanyazında örgüt paydaşlarının 

yükselmekte olan pragmatik talep ve beklentilerinin dikkate alınması, belirli paydaşların 

karar alma süreçlerine dahil edilmeleri, örgüt çevresinin örgütsel uygulamalara ilişkin 

varsayımlarının yakından izlenmesi ve örgütsel uygulamalarla ilgili sorunların 

bulunmadığına ilişkin yürütülen sembolik yönetim veya halkla ilişkiler çalışmaları 

(Suchman, 1995; Ashforth ve Gibbs, 1990)  yoluyla örgütlerin uygulamalarının, 

ürünlerinin ve yönetici kararlarının faydalı olduğuna yönünde algı oluşturabildiklerini 

ileri süren araştırmalar mevcuttur (Palazzo ve Scherer, 2006; Brinkerhoff, 2005; Robey, 

2003).   

Kazandırma ve sürdürme stratejilerine benzer şekilde onarma stratejileri takas ve 

etki-kişilik meşruiyeti algısının anlamlı bir yordayıcısıdır. Ancak diğerlerinden farklı 

olarak onarma stratejileri ile takas ve etki-kişilik meşruiyeti algısı arasında negatif yönlü 

bir ilişki söz konusudur. Bu haliyle elde edilen bulguların pragmatik meşruiyeti onarma 

sürecini inkar ve izleme süreçlerinin oluşturulması stratejileriyle ilişkilendiren 

Suchman’ın (1995) ve inkar stratejilerini en etkili onarma stratejisi olarak gören ve 

onun işe yaramadığı durumlarda gerekçelendirme stratejilerinin etkili olabileceğini ileri 

süren Elsbach’ın (2001) ulaştığı sonuçlarla uyumlu olmadığı görülmektedir. Zira reaktif 

onarma stratejileri kapsamında yer alan zorlama, paydaşların yalnızca otoriteye itaat 

etmemenin yol açacağı yaptırımdan kaçınmalarından kaynaklanan geçici bir fayda 

sağlamaktadır (Koppell, 2008). Bunun yanında ağır algı manipülasyonunu amaçlayan 

izlenim yönetimi stratejileri belirsiz sonuçlara (Sutton ve Callahan, 1987) ve hatta 

paydaşlar, yöneticilerin gerçeğe uygun olmayan beyanlarını fark ettiklerinde olumsuz 

sonuçlara yol açabilmektedir (Breitsohl, 2009; Ashforth ve Gibbs, 1990). 
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3.5.2. Ahlaki Meşruiyet Türüne İlişkin Alt Boyutların Yordanmasına İlişkin Bulgular 

Kazandırma stratejileri, sürdürme stratejileri ve onarma stratejileri alt 

boyutlarının sonuç meşruiyeti, işlemi meşruiyeti ve yapı meşruiyeti alt boyutlarını 

yordamasına ilişkin bulgular Çizelge 77’de sunulmuştur. 

Çizelge 77 

Katılımcıların Sonuç Meşruiyeti, İşlem Meşruiyeti ve Yapı Meşruiyeti Algılarının 

Yordanmasına İlişkin Bulgular 

S
o
n

u
ç 

M
eş

r
u

iy
et

i 

Değişken B Standart 

Hata B 

β t p İkili r Kısmi r 

Sabit 2.86 .70 4.08 .00 

Kazandırma 

S. 

.15 .03 .24 5.19 .00 .41 .18 

Sürdürme S. .08 .02 .22 4.64 .00 .40 .16 

Onarma S. -.002 .01 -.006 -.17 .86 -.14 -.006 

R= 0.44          R
2
= 0.19                 F(3;787)=  61.59     p= .00 

Sonuç M.= 2.86+0.15 Kazandırma S. +0.08 Sürdürme S. -0.002 Onarma S. 

İş
le

m
 M

eş
ru

iy
et

i Sabit 7.83 .82 9.59 .00 

Kazandırma 

S. 

.26 .03 .33 7.71 .00 .54 .27 

Sürdürme S. .13 .02 .28 6.34 .00 .53 .22 

Onarma S. -.02 .02 -.04 -1.35 .18 -.22 -.05 

R= 0.58         R
2
= 0.33     F(3;787)=  131.38    p= .00 

İşlem M. = 7.83+0.26 Kazandırma S.+0.13 Sürdürme S. -0.02 Onarma S. 

Y
a
p

ı 
M

eş
r
u

iy
et

i Sabit 2.41 .66 3.67 .00 

Kazandırma 

S. 

.14 .03 .24 5.29 .00 .46 .19 

Sürdürme S. .11 .02 .29 6.39 .00 .47 .22 

Onarma S. -.001 .01 .002 .05 .96 -.16 -.002 

R= 0.50         R
2
= 0.25                  F(3;787)=  86.58    p= .00 

Yapı M.= 2.41+0.14 Kazandırma S.+0.11 Sürdürme S. -0.001Onarma S. 

Çizelge 77’de verilen sonuç meşruiyeti alt boyutunda yordayıcı değişkenlerle 

yordanan değişken arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde sonuç 

meşruiyeti algısı ile kazandırma stratejileri ve sürdürme stratejileri arasında pozitif 

yönlü orta düzeyde bir ilişki bulunduğu (r= .41, .40), diğer değişkenler kontrol 

edildiğinde bu ilişkinin pozitif yönlü düşük düzeyde bir ilişki olduğu (r= .18, .16) 

görülmektedir. Öte yandan sonuç meşruiyeti algısı ile onarma stratejileri arasında 

negatif yönlü düşük düzeyde bir ilişki bulunmaktadır (r= -.14). Diğer değişkenler 

kontrol edildiğinde ise bu ilişkinin negatif yönlü çok düşük bir düzeye gerilediği 

görülmektedir (r= -.006). 
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Çizelge 77’de görüldüğü üzere kazandırma stratejileri, sürdürme stratejileri ve 

onarma stratejileri birlikte sonuç meşruiyeti algısı ile anlamlı bir ilişki vermektedir (R= 

0.44, R
2
= 0.19, p< .05). Adı geçen üç değişken sonuç meşruiyeti algısı ile orta düzeyde 

(R= 0.44) ilişki içindedir ve toplam varyansın % 19’unu açıklamaktadır. Standardize 

edilmiş regresyon katsayısına göre (β), yordayıcı değişkenlerin sonuç meşruiyeti algısı 

üzerindeki göreli önem sırası; kazandırma stratejileri (β= .24), sürdürme stratejileri (β= 

.22) ve onarma stratejileridir (β= -.006). Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-

testi sonuçları incelendiğinde kazandırma ve sürdürme stratejilerinin sonuç meşruiyeti 

algısının anlamlı yordayıcıları olduğu, ancak onarma stratejilerinin önemli bir etkiye 

sahip olmadığı görülmektedir.  

Yine Çizelge 77’de görüldüğü gibi işlem meşruiyeti alt boyutunda yordayıcı 

değişkenlerle yordanan değişken arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde, 

işlem meşruiyeti algısı ile kazandırma stratejileri ve sürdürme stratejileri arasında 

pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki bulunduğu (r= .54, .53), diğer değişkenler kontrol 

edildiğinde bu ilişkinin pozitif yönlü orta ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu (r= .27, 

.22) görülmektedir. Öte yandan işlem meşruiyeti algısı ile onarma stratejileri arasında 

negatif yönlü düşük düzeyde bir ilişki bulunmaktadır (r= -.22). Diğer değişkenler 

kontrol edildiğinde ise bu ilişkinin negatif yönlü düşük bir düzeye gerilediği göze 

çarpmaktadır (r= -.05). 

 Çizelge 77’de görüldüğü üzere kazandırma stratejileri, sürdürme stratejileri ve 

onarma stratejileri birlikte işlem meşruiyeti algısı ile anlamlı bir ilişki vermektedir (R= 

0.58, R
2
= 0.33, p< .05). Kazandırma stratejileri, sürdürme stratejileri ve onarma 

stratejileri değişkenleri işlem meşruiyeti algısı ile orta düzeyde (R= 0.58) ilişki içindedir 

ve toplam varyansın % 33’ünü açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon 

katsayısına göre (β), yordayıcı değişkenlerin işlem meşruiyeti algısı üzerindeki göreli 

önem sırası; kazandırma stratejileri (β= .33), sürdürme stratejileri (β= .28) ve onarma 

stratejileridir (β= -.04). Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları 

incelendiğinde kazandırma ve sürdürme stratejilerinin işlem meşruiyeti algısının 

anlamlı yordayıcıları olduğu, ancak onarma stratejilerinin önemli bir etkiye sahip 

olmadığı görülmektedir.  

Çizelge 77’de ayrıca yapı meşruiyeti alt boyutunda bulgular sunulmuştur. 

Yordayıcı değişkenlerle yordanan değişken arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar 

incelendiğinde, yapı meşruiyeti algısı ile kazandırma stratejileri ve sürdürme stratejileri 
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arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki bulunduğu (r= .46, .47), diğer değişkenler 

kontrol edildiğinde bu ilişkinin pozitif yönlü orta ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu (r= 

.19, .22) görülmektedir. Öte yandan yapı meşruiyeti algısı ile onarma stratejileri 

arasında negatif yönlü düşük düzeyde bir ilişki bulunmaktadır (r= -.16). Diğer 

değişkenler kontrol edildiğinde ise bu ilişkinin negatif yönlü çok düşük bir düzeye 

gerilediği göze çarpmaktadır (r= -.002). 

Çizelge 77’de görüldüğü üzere kazandırma stratejileri, sürdürme stratejileri ve 

onarma stratejileri birlikte yapı meşruiyeti algısı ile anlamlı bir ilişki vermektedir (R= 

0.50, R
2
= 0.25, p< .05). Kazandırma stratejileri, sürdürme stratejileri ve onarma

stratejileri değişkenleri yapı meşruiyeti algısı ile orta düzeyde (R= 0.50) ilişki içindedir 

ve toplam varyansın % 25’ini açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayısına 

göre (β), yordayıcı değişkenlerin yapı meşruiyeti algısı üzerindeki göreli önem sırası; 

sürdürme stratejileri (β= .29), kazandırma stratejileri (β= .24) ve onarma stratejileridir 

(β= .002). Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde 

kazandırma ve sürdürme stratejilerinin yapı meşruiyeti algısının anlamlı yordayıcıları 

olduğu, ancak onarma stratejilerinin önemli bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir.  

Çizelge 77’de sunulan bulgular meşruiyet kazanma sürecinde kullanılan 

düzenleyici, normatif, bilişsel ve pragmatik açıklamaların ahlaki meşrulaşma üzerinde 

etkili olduğunu göstermektedir. Ahlaki meşruiyet örgüt paydaşlarının toplumsal 

değerler sistemine uygun olarak örgüt ve uygulamaları hakkında değerlendirmede 

bulunmalarına dayalı, sosyotropik bir meşrulaşmayı ifade etmektedir. Ahlaki meşruiyet 

elde etmesi zor bir meşruiyet türüdür, zira kısa vadeli ve dar kapsamlı pragmatik 

değerlendirmelerden farklı olarak algı manipülasyonuna karşı daha dayanıklı ahlaki 

endişeler bu meşruiyet türünün merkezinde yer almaktadır (Suchman, 1995). Suchman 

(1995) ahlaki meşruiyet kazanma sürecini ideal normatif standartlara ve koşullara uyum 

sağlama, hedefleri tanımlama ve paydaşları uygulamanın doğruluğu konusunda ikna 

etme stratejileriyle ilişkilendirmektedir.  

Elde edilen bulguların büyük ölçüde Suchman’ın (1995) ulaştığı sonuçları ve 

alanyazındaki tartışmaları desteklediği görülmektedir. Kazandırma stratejileri sonuç, 

işlem ve yapı meşruiyeti algısının anlamlı bir yordayıcısıdır. Kumar (2004) meşruiyet 

kazanma amacıyla başvurulan düzenleyici açıklamaların ahlaki meşrulaşmayı 

kolaylaştırdığını belirtmektedir. Çünkü örgütler yasal düzenlemelerden oluşan bir 

okyanus içinde doğmakta, işlevlerini yasal düzenlemeler doğrultusunda yerine 
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getirmekte ve ölümleri de bu düzenlemelere uygun olarak gerçekleşmektedir. Örgütler 

toplumsal olarak oluşturulmuş kültürel gerçeklik içinde normatif kılavuz olarak yasal 

düzenlemelere başvurmak zorundadır (Edelman ve Suchman, 1997; Geertz, 2007, 198-

202). Düzenleyici açıklamalara benzer şekilde genel kabul görmüş standartlar, 

toplumsal değerler, bilimsellik, v.b. normatif açıklamalar toplumsal yaşama kural 

koyucu, değerlendirici ve zorunlu boyutlar ekleyerek meşrulaşma için çerçeve 

oluşturmaktadır (Scott, 1995, 37). Örgütlerin yönetsel ve teknik faaliyetleri, bu 

faaliyetlerin etkililiklerini, niteliklerini ve türlerini belirleyen çok farklı genelleşmiş 

toplumsal normlara tabi iken, bu faaliyetlerin sınırları ise özellikle mesleki ve bilimsel 

standartlar tarafından belirlenmektedir (Ruef ve Scott, 1998; DiMaggio ve Powell, 

1983).  

Bununla birlikte düzenleyici ve normatif açıklamalar ahlaki meşrulaşma için 

yeterli değildir. Zira bilişsel açıklamaların yokluğunda paydaş desteğinin sürdürülmesi 

ve ahlaki meşruiyetin temelindeki normatif-düzenleyici açıklamalara (Ruef ve Scott, 

1998) ilişkin anlamlandırma ve anlayış birliği oluşturma sürecinin tamamlanması 

mümkün görünmemektedir (Dacin, Goodstein ve Scott, 2002; Aldrich ve Fiol, 1994). 

Bunun yanında pragmatik ve ahlaki meşruiyet türleri arasındaki farklara rağmen bu iki 

türü tamamen ayırmak mümkün değildir. Zira paydaşların doğruluk algıları genellikle 

bireysel yarar ile kamu yararını birleştirmektedir (Suchman, 1995). Bu nedenle takas ve 

etki-kişilik meşruiyetinin dayandığı kişiler arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve 

paydaşların aktif desteklerinin sağlanması, bir taraftan örgütlerin ahlaki 

meşrulaşmalarını kolaylaştırırken, bir taraftan da örgütlerin uygulamalarını veya 

varlıklarını sürdürebilmek için paydaşlarına yeterli gerekçeler sunabilmesini 

sağlamaktadır (Onsongo ve Walgenbach, 2015; Scherer, Palazzo ve Seidl, 2013; 

Handelman ve Arnold, 1999).  

Çizelge 77’de sunulan bulgular meşruiyeti sürdürme sürecinde kullanılan 

değişmeyi kavrama ve geçmiş başarıları koruma amaçlı stratejilerin ahlaki meşruiyet 

üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulguların Suchman’ın (1995) 

ulaştığı sonuçları ve ilgili alanyazındaki tartışmaları büyük ölçüde desteklediği ifade 

edilebilir. Suchman (1995) ahlaki meşruiyetin sürdürülmesi sürecini etik kurallara 

uygunluğun denetlenmesi ve meşrulaştırıcı özelliklerin korunması stratejileriyle 

ilişkilendirmektedir. Örgütlerin veya örgütsel uygulamaların ahlaki meşruiyetlerini 

korumak ve olası ahlaki sorgulamaları kestirmek amacıyla yöneticiler mesleki etik 
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kuralları gibi normatif eşbiçimlilik araçlarını kullanabilmektedir (Aydın, 2012, 53-55). 

Bu yolda örgütler, örgüt dışı normatif tartışmaların örgüt üzerindeki etkisini güçlendiren 

profesyonelleşmeyi teşvik edebilirler (Suchman, 1995; DİMaggio ve Powell, 1983).  

Benzer şekilde alanyazında örgütlerin öne çıkan paydaşlarla veya toplumsal 

gruplarla açık tartışma sürecine girerek ahlaki meşruiyetlerini korumaya çalıştıklarını 

gösteren bulgular mevcuttur. Örgütlerin bu tartışmalar sayesinde uygulayabildikleri 

olası ahlaki eğilimleri önceden fark etme ve uzlaşmalarla yoluyla sürekli yeniden 

meşrulaştırma döngüsü paydaşların ahlaki meşruiyet algılarının sürdürülmesini 

sağlamaktadır (Onsongo ve Walgenbach, 2015; Scherer, Palazzo ve Seidl, 2013; 

Patriotta, Gond ve Schultz, 2011). Öte yandan, Suchman (1995) yöneticilerin 

çoğunlukla normatif yapıların ve işlemlerin kullanımını meşruiyetlerinin göstergesi 

olarak kullandıklarını belirtmektedir. Bu nedenle yöneticiler bu tür tartışmalarda 

eylemlerinin sorgulanmasından kaçınmaktadır. Zira örgütün toplumun geniş bir kesimi 

tarafından onaylanmış, normatif standartlara uyumunun sürdürülmesi yöneticiler için 

sahip oldukları ahlaki meşruiyeti korumanın en önemli stratejilerinden biridir (Scherer, 

Palazzo ve Seidl, 2013; Suchman, 1995). Ayrıca bu tür referansların kullanımı kurum 

yöneticilerinin güvenirliğini arttırarak meşrulaşma sürecindeki başarılarını sürdürme 

adına sundukları açıklamaların inandırıcılık düzeyini yükseltmektedir (Elsbach, 1994; 

Elsbach ve Sutton, 1992).  

Kazandırma ve sürdürme stratejilerinden farklı olarak onarma stratejileri sonuç, 

işlem ve yapı meşruiyeti algısının anlamlı bir yordayıcısı değildir. Suchman (1995) 

ahlaki meşruiyetin onarılması sürecini algı manipülasyonu amaçlı özür 

dileme/gerekçelendirme ve sorunlu birim veya uygulama ile örgütün ana faaliyetlerini 

ayırma stratejileriyle ilişkilendirmektedir. Bununla birlikte ahlaki meşruiyetin örgüt 

üzeri toplumsal düzeydeki düzenleyici ve normatif değerlendirmelere dayalı olarak 

oluşturulmasından dolayı (Anderson ve Smith, 2007) zorlama ve manipülatif izlenim 

yönetimi stratejilerine karşı daha dirençli olduğu ifade edilebilir (Koppel, 2008; 

Suchman, 1995). Onarma stratejileri arasında yer alan otorite kullanarak kabule zorlama 

stratejisi yöneticinin otoritesini meşrulaştıran temel açıklamalar arasında yer alan ahlaki 

değerlendirmelerin gücünü azaltmaktadır (Koppell, 2008). Benzer şekilde Elsbach 

(1994) yaşanan olumsuzlukları kabullenme stratejisinin normatif değerlendirmeler 

üzerinde örgüt dışı nedenler gösterme, tartışmalı olayları örgütsel faaliyetlerden ayırma, 

v.b. inkâr stratejilerinden daha etkili olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Ayrıca örgüt 
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yöneticilerinin sorunların inkâr edilmesi ve bilgilerin yanlış aksettirilmesi gibi 

manipülatif izlenim yönetimi stratejilerini kullandıkları fark edildiğinde ağır ahlaki 

sorgulamalara ve meşruiyet kayıplarına yol açtığı yönünde bulgular mevcuttur 

(Patriotta, Gond ve Schultz, 2011; Palazzo ve Richter, 2005). 

3.5.3. Bilişsel Meşruiyet Türüne İlişkin Alt Boyutların Yordanmasına İlişkin Bulgular 

Kazandırma stratejileri, sürdürme stratejileri ve onarma stratejileri alt 

boyutlarının anlaşılabilirlik ve aksidüşünülmezlik alt boyutlarını yordamasına ilişkin 

bulgular Çizelge 78’de sunulmuştur. 

Çizelge 78’de verilen anlaşılabilirlik alt boyutunda yordayıcı değişkenlerle 

yordanan değişken arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde, 

anlaşılabilirlik algısı ile kazandırma stratejileri ve sürdürme stratejileri arasında pozitif 

yönlü orta düzeyde bir ilişki bulunduğu (r= .56, .59), diğer değişkenler kontrol 

edildiğinde bu ilişkinin pozitif yönlü düşük düzeyde bir ilişki olduğu (r= .23, .29) 

görülmektedir. Öte yandan anlaşılabilirlik algısı ile onarma stratejileri arasında negatif 

yönlü orta düzeyde bir ilişki bulunmaktadır (r= -.31). Diğer değişkenler kontrol 

edildiğinde ise bu ilişkinin negatif yönlü düşük bir düzeye gerilediği göze çarpmaktadır 

(r= -.14). 

Çizelge 78 

Katılımcıların Anlaşılabilirlik ve Aksidüşünülmezlik Algılarının Yordanmasına İlişkin 

Bulgular 

A
n

la
şı

la
b

il
ir

li
k

 

Değişken B Standart 

Hata B 

β t p İkili r Kısmi r 

Sabit 7.70 1.02 7.54 .00 

Kazandırma 

S. 

.28 .04 .27 6.68 .00 .56 .23 

Sürdürme S. .22 .03 .35 8.39 .00 .59 .29 

Onarma S. -.07 .02 -.12 -4.04 .00 -.31 -.14 

R= 0.63          R
2
= 0.39                F(3;787)=  169.87     p= .00 

Anlaşılabilirlik M.= 7.70+0.28 Kazandırma S. +0.22 Sürdürme S. -0.07 Onarma S. 

A
k

si
d

ü
şü

n
ü

lm

ez
li

k
 

Sabit 1.32 .72 1.82 .069 

Kazandırma 

S. 

.15 .03 .23 4.85 .00 .38 .17 

Sürdürme S. .09 .02 .25 5.06 .00 .38 .18 

Onarma S. .04 .01 .11 3.26 .001 -.03 .12 
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R= 0.42         R
2
= 0.18     F(3;787)=  56.14    p= .00 

Aksidüşünülmezlik M. = 1.32+0.15 Kazandırma S.+0.09 Sürdürme S.+0.04 Onarma 

S. 

Çizelge 78’de görüldüğü üzere kazandırma stratejileri, sürdürme stratejileri ve 

onarma stratejileri birlikte anlaşılabilirlik algısı ile anlamlı bir ilişki vermektedir (R= 

0.63, R
2
= 0.39, p< .05). Adı geçen üç değişken anlaşılabilirlik ile orta düzeyde (R=

0.63) ilişki içindedir ve toplam varyansın % 39’unu açıklamaktadır. Standardize edilmiş 

regresyon katsayısına göre (β), yordayıcı değişkenlerin anlaşılabilirlik algısı üzerindeki 

göreli önem sırası; sürdürme stratejileri (β= .35), kazandırma stratejileri (β= .27) ve 

onarma stratejileridir (β= -.12). Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi 

sonuçları incelendiğinde kazandırma, sürdürme ve onarma stratejilerinin, anlaşılabilirlik 

algısının anlamlı yordayıcıları olduğu görülmektedir.  

Yine Çizelge 78 incelendiğinde, aksidüşünülmezlik alt boyutunda değişkenliğin 

anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmektedir [t= 1.82; p>.05]. Buna rağmen 

yordayıcı değişkenlerle yordanan değişken arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar 

incelendiğinde aksidüşünülmezlik algısı ile kazandırma stratejileri ve sürdürme 

stratejileri arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki bulunduğu (r= .38, .38), diğer 

değişkenler kontrol edildiğinde bu ilişkinin pozitif yönlü orta ve düşük düzeyde bir 

ilişki olduğu (r= .17, .18) görülmektedir. Öte yandan aksidüşünülmezlik algısı ile 

onarma stratejileri arasında negatif yönlü çok düşük düzeyde bir ilişki bulunmaktadır 

(r= -.03). Diğer değişkenler kontrol edildiğinde ise bu ilişkinin pozitif yönlü düşük bir 

düzeye yükseldiği göze çarpmaktadır (r= .12). 

Çizelge 78’de görüldüğü üzere kazandırma stratejileri, sürdürme stratejileri ve 

onarma stratejileri birlikte aksidüşünülmezlik algısı ile anlamlı bir ilişki vermektedir 

(R= 0.42, R
2
= 0.18, p< .05). Adı geçen üç değişken aksidüşünülmezlik algısı ile orta

düzeyde (R= 0.42) ilişki içindedir ve toplam varyansın % 18’ini açıklamaktadır. 

Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (β), yordayıcı değişkenlerin 

aksidüşünülmezliğe dayalı meşruiyet algısı üzerindeki göreli önem sırası; sürdürme 

stratejileri (β= .25), kazandırma stratejileri (β= .23) ve onarma stratejileridir (β= .11). 

Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde 

kazandırma, sürdürme ve onarma stratejilerinin, aksidüşünülmezlik algısının anlamlı 

yordayıcıları olduğu görülmektedir.  

Çizelge 78’de anlaşılabilirlik boyutunda değişkenlik anlamlı bir şekilde 

farklılaşırken aksidüşünülmezlik boyutunda farklılaşmadığı görülmektedir. 
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Anlaşılabilirlik bireylerin iç ve dış kaynaklı uyarıları açık, düzenli, yapılandırılmış ve 

tutarlı olarak algılama düzeyleriyle ilişkilidir. Bireyin çevreye ilişkin yaşantıları, 

yaşamın akışı içindeki olası yapı ve kalıpları anlamlandırmasını sağlamaktadır (Du Toit, 

Coetzee ve Visser, 2005; Takenaka, 2004). Başka bir ifadeyle daha üst anlam 

yapılarıyla ilişki kurulduğu takdirde anlaşılabilirlik sağlanabilmektedir (Berger, Berger 

ve Kellner, 1974, 21). Bu anlam yapılarının toplumla birlikte değişen dinamik yapısı, 

anlaşılabilirliği bilgi, iletişim, iş koşulları, toplumsal roller v.b. örgütsel ve toplumsal 

etkenlerin etkisine açık hale getirmektedir (Rothman, Steyn ve Mostert, 2005; Rothman, 

2004; Elovainio, Kivimäki ve Helkama, 2001).  

Öte yandan aksidüşünülmezlik anlaşılabilirlikten farklıdır. Bir örgüt veya 

örgütsel uygulama anlaşılır olmadığı halde aksidüşünülmezliğin dışsallık, nesnellik ve 

kısıtlayıcılık özelliklerine sahip olabilir. Dinamik özelliklere sahip anlaşılabilirlikten 

farklı olarak, aksidüşünülmezlik toplumsal kurumların, toplumsal çevrenin sabit ve 

işlevsel öğelerine dönüşmesini gerektirmektedir (Jepperson, 1991, 147). Zira 

kurumların sürdürülmesi yinelenen bilinçli ve kolektif eylemler vasıtasıyla değil 

rutinleşmiş ve düşünülmeden gerçekleştirilen eylemler vasıtasıyla 

gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan aksidüşünülmezlik kurumsallaşmanın istikrarlılık ve 

süreklilik gibi sabit özelliklerini yansıtmaktadır (Jepperson, 1991, 145). Ayrıca 

aksidüşünülmezlik olumlu veya olumsuz değerlendirmelerden veya sorgulamalardan 

fazla etkilenmez (Berger ve Luckmann, 1995, 58; Jepperson, 1991, 147).  

Genel olarak değerlendirildiğinde Çizelge 78’de sunulan bulgular meşruiyet 

kazandırma sürecinde kullanılan düzenleyici, normatif, bilişsel ve pragmatik 

açıklamaların bilişsel meşrulaşma üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Suchman 

(1995) bilişsel meşruiyet kazanma sürecini mevcut model ve standartlara uygunluk, 

sertifikasyon arama ve kurumsallaştırma stratejileriyle ilişkilendirmektedir. Elde edilen 

bulguların Suchman’ın (1995) zikrettiği bilişsel meşrulaştırmaya özel stratejilerle 

kısmen, ancak genel meşrulaştırma stratejileriyle büyük ölçüde örtüştüğü 

görülmektedir.  

Meşruiyet kazandırma amacıyla başvurulandüzenleyici açıklamalar örgütler için 

bilişsel çerçeveler olarak işlev gösterebilir. Zira yasal düzenlemeler örgütsel yaşam için 

modeller oluşturmakta, örgütsel aktörlerin rollerini belirlemekte ve örgütsel olayların 

anlamlandırılmasını sağlayarak bu model ve rollere olumlu veya olumsuz normatif 

değerler yüklemektedir  (Edelman ve Suchman, 1997; Geertz, 2007, 198-202). Bunun 
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yanında akla yatkınlık yapılarına dönüşmüş genel kabul görmüş standartlar, değerler, 

bilimsellik, v.b. yüksek düzeyde kurumsallaşmış çevrelere özgü eşbiçimlilik baskılarına 

direnmek gayrımeşrulaştırıcı bir etkiye sahip olduğundan (Suchman, 1995), örgütlerin 

bu bür baskıları açık bir şekilde onaylamaları bilişsel meşrulaşmayı sağlamaktadır 

(Long ve Discroll, 2008; Zimmerman ve Zeitz, 2002; Scott ve Meyer, 1991, 136). 

Benzer şekilde DiMaggio ve Powell (1983) örgütlerin bilişsel meşruiyet kazanmak için 

uygulamalarını veya yaptıkları yenilikleri mevcut model veya standartlara uydurmayı 

seçtiklerini belirtmektedir. Scott (2001, 57; akt.: George, Chattopadhyay, Sitkin ve 

Barden, 2006) ise içsel yorumlama süreçlerinin üzerindeki dışsal kültürel çerçevenin 

etkisini öne çıkarmak için daha evvel kullandığı kurumsallaşmanın bilişsel boyutu 

kavramı (1995, 40) yerine kurumsallaşmanın kültürel-bilişsel boyutu kavramını 

kullanmayı seçmiştir.   

Hâlihazırdaki düzenleyici ve normatif açıklamaların benimsenmesi her ne kadar 

bilişsel meşrulaşma üzerinde etkili olsa da özellikle yeni örgüt veya uygulamaların 

meşrulaştırılmaları için paydaşların bu örgüt veya uygulamlara ilişkin 

bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Özellikle yüksek düzeyde karmaşıklığın egemen 

olduğu çevrelerde etkinlik gösteren örgütler sürekliliği ve öngörülebilirliği sağlamak 

için etkinliklerinin kültürel anlam kalıplarıyla ilişkilendirilmesine gereksinim 

duymaktadır (Aldrich ve Fiol, 1994; Hannan ve Freeman, 1977; Freeman, Carroll ve 

Hannan, 1983). Zira örgütlerin bilişsel meşruiyetlerini kazanabilmeleri paydaşlarının 

çıkarları, değerleri ve inançlarının geçerli ve akla yatkın temsilcileri olarak 

algılanmalarına bağlıdır (Golant ve Sillince, 2007).  Bu noktada örgütsel uygulamaların 

paydaşlar tarafından kabul edilebilir bulunmalarının gerekliliği öne çıkmaktadır. Örgüt 

paydaşlarının karar verme sürecine dahil edilmeleri, sağlayacağı faydalar konusunda 

bilgilendirilmeleri v.b. yollarla desteklerinin kazanılması gibi pragmatik meşrulaşma 

amaçlı stratejiler yardımıyla örgütler, yönetimi kullanımı son derece kısıtlı olan bilişsel 

meşruiyeti sağlama amaçlı stratejiler için alan açabilmektedir (Palazzo ve Scherer, 

2006; Ashforth ve Gibbs, 1990).   

Çizelge 78’de sunulan bulgular meşruiyeti sürdürme sürecinde kullanılan 

değişmeyi kavrama ve geçmiş başarıları koruma amaçlı stratejilerin bilişsel meşruiyet 

üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulguların Suchman’ın (1995) 

ulaştığı sonuçları ve ilgili alanyazındaki tartışmaları büyük ölçüde desteklediği ifade 

edilebilir. Suchman (1995) bilişsel meşruiyetin sürdürülmesi sürecini uygulamadan 
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şüphe eden paydaşların görüşlerinin alınması ile basitliğin sağlanarak, sorunlara 

gerçekçi yaklaşılarak ve kişiler arası bağlantılar güçlendirilerek varsayımların 

korunması stratejileriyle ilişkilendirmektedir. Kubiak (2014) ise bilişsel meşruiyetin 

sürdürülmesini paydaş beklentilerinin kestirilmesi ile ilişkilendirmektedir. Paydaş 

beklentileri ne denli düşük tutulursa bu beklentilerin karşılanmama ihtimali de o derece 

azalmakta ve mevcut durumun sürdürülmesi kolaylaşmaktadır. Benzer şekilde Zanetich 

(2000) ortak sorunlar ve paydaşların çıkarlarını ilgilendiren durumlarla ilgili toplantılar 

yapılması ve bu toplantılarda paydaşların bilgilendirilmesi stratejilerinin bilişsel 

meşruiyet üzerinde etkili olan sürdürme stratejileri oluğu bulgusuna ulaşmıştır. Bunun 

yanında iş yaşamının belirsizliği karşısında örgütlerin anlaşılabilir modeller 

oluşturmasının bilişsel meşruiyet üzerinde etkili bir sürdürme stratejisi olduğu ileri 

sürülmektedir. Bu kapsamda örgütler arzulanan hedefleri betimleyerek ve paydaşlar 

nazarında akla yatkın kılarak paydaşları bu hedefleri gerçekleştirmeye 

yönlendirebilmektedir. Bunu yaparken ortaya koydukları somut ve anlaşılabilir 

modeller yardımıyla paydaşların dış dünyanın belirsizliği karşısında kapıldıkları 

endişeleri ortadan kaldırabilmekte ve mevcut bilişsel meşruiyet düzeylerini 

koruyabilmektedirler (Tan, 2013; Scott, 1991, 169-170).  

Kazandırma ve sürdürme stratejilerinden farklı olarak onarma stratejileri 

anlaşılabilirliğe dayalı meşruiyeti negatif yönde yordarken aksidüşünülmezliğe dayalı 

meşruiyeti pozitif yönde yordamaktadır. Suchman (1995) ise bilişsel meşruiyetin 

onarılması sürecini açıklama stratejisiyle ilişkilendirmektedir. Kamu örgütlerinin daha 

büyük kurumsallaşmış ve yüksek düzeyde yapılandırılmış bir sistem içine gömülü 

olmaları nedeniyle elde edilen bulgularla alanyazındaki bulguların ve tartışmaların 

kısmen örtüştüğü ifade edilebilir. Zira Suchman’ın (1995) sonuçlarından farklı olarak 

reaktif onarma stratejileri kapsamında zikredilen kamu yöneticilerinin örgütlerinin içine 

gömülü oldukları bu sistem tarafından hâlihazırda meşrulaştırılmış otoritelerini 

meşruiyeti onarma amacıyla kullanmaları, örgütsel ve yönetsel uygulamaların 

anlaşılabilirliğini sağlayamamaktadır. Çünkü paydaş perspektifinden meşrulaştırma 

otoritenin tam olarak anlaşılabilir kılınmasını gerektirmektedir (Black, 2008; 

Airaksinen, 1989, 97). Zorlayıcı otorite kullanımından kaynaklanan bilişsel mesafe ise 

anlaşılabilirliği zayıflatmaktadır. Bilişsel mesafenin azalması karşılıklı anlayış, 

tamamlayıcı yeteneklerin işlevselleştirilmesi ve karşılıklı güven ortamının 

oluşturulmasını sağlayan zihinsel çerçevelerin örtüşmesine yol açarak anlaşılabilirliği 
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beslemektedir (Noteboom, 2005; Woolthuis, Hillebrand ve Noteboom, 2005; 

Airaksinen, 1989, 97-98).  

Bununla birlikte otorite, özellikle kamu örgütünün içinde yer aldığı daha büyük 

ve genel kurumsallaşmış sistemin bir özelliği olarak görüldüğü takdirde işgörenlerin 

sorgulamadan yönetsel veya örgütsel uygulamaları onaylamalarına yol açabilmektedir. 

Başka bir ifadeyle açık bir şekilde görülebilen, daha büyük kurumsallaşmış bir sistemin 

varlığı otorite ve aksidüşünülmezlik algısı arasında bir ilişkiye yol açabilmektedir 

(Koppell, 2008; Airaksinen, 1989, 97-98; Meyer ve Scott, 1983, 201-202).  

Otorite kullanımına benzer şekilde onarma stratejileri kapsamında yer alan 

manipülatif izlenim yönetimi stratejilerinin bilişsel meşrulaşma üzerindeki etkisi 

hakkında alanyazında çelişkili sonuçlara rastlanmaktadır. Örgütler sahip oldukları 

özelliklerinin paydaşlarının bilişsel modelleriyle uyumlu olduklarında anlaşılabilir hale 

gelerek meşrulaşırlar (Zimmerman ve Zeitz, 2002; Nagy, Pollack, Rutherford ve 

Lohrke, 2012). Bu nedenle bilişsel meşrulaşmanın korunması ve yaşanan sorunlar 

karşısında yeniden meşrulaşmanın sağlanması sürecinde basitlik ve nedenselliğe dayalı 

stratejiler etkili sonuçlara yol açabilmektedir (Suchman, 1995). Buna ek olarak 

Suchman (1995) normalleştirici açıklamalar sunma stratejilerinin bilişsel meşrulaşma 

üzerinde etkili olabileceğini ileri sürmektedir. Bununla birlikte bu tür manipülatif 

stratejiler açığa çıktığında anlaşılabilirlik yerini anlam karmaşasına bırakmakta ve 

bilişsel meşruiyeti zayıflatarak bilinçaltında yer alan kabullerin açık değerlendirme ve 

sorgulamalarla yer değiştirmesine yol açmaktadır (Palazzo ve Scherer, 2006; Ashforth 

ve Gibbs, 1990).  

Öte yandan aksidüşünülmezlik algısının yordanmasına ilişkin elde edilen 

bulgularla paralel bir şekilde algı manipülasyonu amaçlı sembolik dil ve davranış 

biçimleri kullanımının bilişsel meşrulaşmayı ve dolayısıyla aksidüşünülmezliği 

kolaylaştırdığı yönünde bulgular da mevcuttur. Yöneticilerin meşrulaştırılacak konuyu 

yüksek düzeyde soyutlamalardan oluşan bir çatı içine yerleştirmesi, yeni düşünce veya 

uygulamaların belirsizlik düzeyini arttırmasına rağmen (Aldrich ve Fiol, 1994) bilişsel 

meşrulaştırma üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilmektedir. Zira meşruiyet; insanın 

toplumsal gerçekliği anlamalarını sağlayan bilgi yapıları ve aksidüşünülmez sayıltılarını 

temsil eden semboller aracılığıyla inşa edilmektedir (Zott ve Huy, 2007; Rao, 1994). 
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BÖLÜM 4 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan 

sonuçlara ve bu sonuçlara dayalı olarak geliştirilen önerilere yer verilmiştir.  

4.1. Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Meşruiyet Algılarına İlişkin Sonuçlar 

Takas meşruiyeti boyutunda yönetici ve öğretmenler okullarının büyük ölçüde 

meşru olduğu algısına sahiptir. Yöneticiler öğretmenlerden daha yüksek takas 

meşruiyeti algısına sahiptir. Yönetici ve öğretmenlerin takas meşruiyeti algısı okul 

türüne göre anlamlı bir şekilde farklılaşırken cinsiyet, eğitim durumu, mesleki kıdem, 

yöneticilik kıdemi ve öğrenci sayısı değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamaktadır. 

Etki kişilik meşruiyeti alt boyutunda yönetici ve öğretmenler okullarının büyük 

ölçüde refahlarına önem veren destekleyici özelliklere sahip olduğu algısına sahiptir. 

Yöneticilerin etki-kişilik meşruiyeti algısı öğretmenlerinkinden daha yüksektir. 

Yöneticilerin etki-kişilik meşruiyeti algısı eğitim durumu, mesleki kıdeme göre anlamlı 

bir şekilde farklılaşırken okul türü, cinsiyet, yöneticilik kıdemi ve öğrenci sayısına göre 

farklılaşmamaktadır. Öğretmenlerin algıları ise okul türü ve mesleki kıdeme göre 

farklılaşırken eğitim durumu, cinsiyet ve öğrenci sayısına göre farklılaşmamaktadır. 

Tek başına pragmatik bir açıklama herhangi bir örgütsel uygulamayı 

meşrulaştırmak için yeterli görülmemektedir. Meşrulaşmanın sağlanması için bu 

pragmatik açıklamanın sırasıyla ek ahlaki (normatif-düzenleyici), pragmatik ve bilişsel 

açıklamalarla desteklenmesi gerekmektedir.  

Sonuç meşruiyeti boyutunda yönetici ve öğretmenler okullarının büyük ölçüde 

meşru olduğu algısına sahiptir. Yöneticiler öğretmenlerden daha yüksek sonuç 

meşruiyeti algısına sahiptir. Yönetici ve öğretmenlerin sonuç meşruiyeti algıları okul 

türü ve öğrenci sayısına göre anlamlı bir şekilde farklılaşırken cinsiyet, eğitim durumu, 

mesleki kıdem ve yöneticilik kıdemine göre farklılaşmamaktadır.  
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İşlem meşruiyeti alt boyutunda yöneticiler kullanılan işlemlerin tamamen meşru 

olduğunu düşünürken öğretmenler büyük ölçüde meşru olduğunu düşünmektedir. 

Yöneticilerin işlem meşruiyeti algıları okul türü, cinsiyet ve öğrenci sayısına göre 

anlamlı bir şekilde farklılaşırken eğitim durumu, mesleki kıdem ve yöneticilik kıdemine 

göre farklılaşmamaktadır. Öğretmenlerin işlem meşruiyeti algıları ise okul türü ve 

öğrenci sayısına göre anlamlı bir şekilde farklılaşırken cinsiyet, eğitim durumu, mesleki 

kıdem ve yöneticilik kıdemine göre farklılaşmamaktadır. 

Yapı meşruiyeti alt boyutunda yönetici ve öğretmenler okullarının büyük ölçüde 

meşru olduğu algısına sahiptir. Yöneticiler öğretmenlerden daha yüksek yapı meşruiyeti 

algısına sahiptir. Yönetici ve öğretmenlerin yapı meşruiyeti algıları okul türü ve öğrenci 

sayısına göre anlamlı bir şekilde farklılaşırken cinsiyet, eğitim durumu, mesleki kıdem 

ve yöneticilik kıdemine göre farklılaşmamaktadır. 

Ayrıca tek başına ahlaki (normatif-düzenleyici) bir açıklama herhangi bir 

örgütsel uygulamayı meşrulaştırmak için yeterli görülmemektedir. Meşrulaşmanın 

sağlanması için ahlaki (normatif-düzenleyici) açıklamanın sırasıyla ek ahlaki (normatif-

düzenleyici), bilişsel ve pragmatik açıklamalarla desteklenmesi gerekmektedir.  

Yönetici ve öğretmenler okullarını büyük ölçüde anlaşılabilir bulmaktadır. 

Yöneticiler okulları öğretmenlere göre daha anlaşılabilir bulmaktadır. Yöneticilerin 

anlaşılabilirlik algıları okul türü, eğitim durumu ve öğrenci sayısına göre anlamlı bir 

şekilde farklılaşırken cinsiyet, mesleki kıdem ve yöneticilik kıdemine göre 

farklılaşmamaktadır. Öğretmenlerin anlaşılabilirlik algıları ise okul türü ve öğrenci 

sayısına göre anlamlı bir şekilde farklılaşırken cinsiyet, eğitim durumu ve mesleki 

kıdeme göre farklılaşmamaktadır. 

Yöneticiler okullarını büyük ölçüde aksidüşünülmez bulurken öğretmenler orta 

derecede aksidüşünülmez bulmaktadır. Yöneticilerin aksidüşünülmezlik algılarında 

değişkenlik anlamlı bir şekilde farklılaşmazken öğretmenlerin aksidüşünülmezlik 

algıları okul türü ve öğrenci sayısına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.  

Yalnızca anlaşılabilirlik alt boyutu kapsamında yer alan akla yatkınlık ve 

öngörülebilirlik açıklamalarının kullanımı, örgütsel uygulamaların meşrulaştırılması 

için büyük ölçüde yeterli görülmemektedir. Meşrulaşmanın sağlanması için bu 

açıklamaların sırasıyla ahlaki (normatif-düzenleyici), pragmatik ve bilişsel 

açıklamalarla desteklenmesi gerekmektedir. Öte yandan kaçınılmazlık ve süreklilik 
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açıklamaları genellikle aksidüşünülmezliğe dayalı meşrulaşma için yeterli 

görülmektedir. Bu açıklamaların meşrulaşma için yeterli görülmediği durumlarda ise, 

bu açıklamaların sırasıyla ahlaki (normatif-düzenleyici), pragmatik ve bilişsel 

açıklamalarla desteklenmesi gerekmektedir. 

 

4.2. Yöneticilerin Kullandıkları Örgütsel Meşruiyet Yönetimi Stratejilerine İlişkin 

Sonuçlar 

Yöneticiler meşruiyet kazandırma stratejilerini genellikle kullanmaktadır. 

Yöneticiler kazandırma stratejilerini öğretmenlerin belirttiğinden daha sık 

kullandıklarını ifade etmektedirler. Yöneticilerin kazandırma stratejilerine ilişkin 

görüşleri okul türü, cinsiyet ve eğitim durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaşırken 

mesleki kıdem, yöneticilik kıdemi ve öğrenci sayısına göre farklılaşmamaktadır. 

Öğretmenlerin kazandırma stratejilerine ilişkin görüşleri okul türüne göre anlamlı bir 

şekilde farklılaşırken cinsiyet, eğitim durumu, mesleki kıdem ve öğrenci sayısına göre 

farklılaşmamaktadır. 

Yöneticiler meşruiyeti sürdürme stratejilerini genellikle kullanmaktadır. 

Yöneticiler sürdürme stratejilerini öğretmenlerin belirttiğinden daha sık kullandıklarını 

ifade etmektedirler. Yöneticilerin sürdürme stratejilerine ilişkin görüşleri okul türüne, 

cinsiyete ve mesleki kıdeme göre anlamlı bir şekilde farklılaşırken eğitim durumuna, 

yöneticilik kıdemine ve öğrenci sayısına göre farklılaşmamaktadır. Öğretmenlerin 

sürdürme stratejilerine ilişkin görüşleri okul türü ve öğrenci sayısına göre anlamlı bir 

şekilde farklılaşırken cinsiyete, eğitim durumuna ve mesleki kıdeme göre anlamlı bir 

şekilde farklılaşmamaktadır.  

Yöneticiler meşruiyeti onarma stratejilerini çok nadir kullanmaktadır. 

Öğretmenler yöneticilere göre onarma stratejilerinin görece daha sık kullanıldığını ifade 

etmektedirler. Yöneticilerin onarma stratejilerine ilişkin görüşleri okul türüne göre 

anlamlı bir şekilde farklılaşırken cinsiyete, eğitim durumuna, mesleki kıdeme, 

yöneticilik kıdemine ve öğrenci sayısına göre farklılaşmamaktadır. Öğretmenlerin 

onarma stratejilerine ilişkin görüşlerinde değişkenlik anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamaktadır. Bunun yanında yöneticiler meşruiyeti onarma amacıyla 

kazandırma ve sürdürme stratejilerini de kullanabilmektedir.  
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4.3. Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Meşruiyet Algılarının 

Yordanmasına İlişkin Sonuçlar 

Yöneticilerin kullandıkları meşruiyet kazandırma, meşruiyeti sürdürme ve 

meşruiyeti onarma stratejileri alt boyutları, yönetici ve öğretmenlerin takas meşruiyeti 

algısının anlamlı yordayıcılarıdır. Meşruiyeti kazandırma ve sürdürme stratejilerinin 

kullanım sıklığı arttıkça yönetici ve öğretmenlerin takas meşruiyeti algı düzeyleri 

yükselmektedir. Öte yandan meşruiyeti onarma stratejileri takas meşruiyeti algısı 

üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.  

Yöneticilerin kullandıkları meşruiyet kazandırma, meşruiyeti sürdürme ve 

meşruiyeti onarma stratejileri alt boyutları yönetici ve öğretmenlerin etki-kişilik 

meşruiyeti algısının anlamlı yordayıcılarıdır. Meşruiyeti kazandırma ve sürdürme 

stratejilerinin kullanım sıklığı arttıkça yönetici ve öğretmenlerin etki-kişilik meşruiyeti 

algı düzeyleri yükselmektedir. Öte yandan meşruiyeti onarma stratejileri etki-kişilik 

meşruiyeti algısı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.  

Yöneticilerin kullandıkları meşruiyet kazandırma ve meşruiyeti sürdürme 

stratejileri alt boyutları yönetici ve öğretmenlerin sonuç meşruiyeti algısının anlamlı 

yordayıcıları iken meşruiyeti onarma stratejileri sonuç meşruiyeti algısı üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip değildir. Aynı şekilde yöneticilerin kullandıkları meşruiyet 

kazandırma ve meşruiyeti sürdürme stratejileri alt boyutları yönetici ve öğretmenlerin 

işlem meşruiyeti algısının anlamlı yordayıcıları iken meşruiyeti onarma stratejileri işlem 

meşruiyeti algısı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir. İşlem meşruiyeti alt 

boyutuyla benzer şekilde yöneticilerin kullandıkları meşruiyet kazandırma ve meşruiyeti 

sürdürme stratejileri alt boyutları yönetici ve öğretmenlerin yapı meşruiyeti algısının 

anlamlı yordayıcılarıdır. Öte yandan onarma stratejileri alt boyutu yapı meşruiyeti 

algısının anlamlı bir yordayıcısı değildir.  

Yöneticilerin kullandıkları meşruiyet kazandırma, meşruiyeti sürdürme ve 

meşruiyeti onarma stratejileri alt boyutları yönetici ve öğretmenlerin anlaşılabilirlik 

algısının anlamlı yordayıcılarıdır. Meşruiyeti kazandırma ve sürdürme stratejilerinin 

kullanım sıklığı arttıkça yönetici ve öğretmenlerin anlaşılabilirlik algı düzeyleri 

yükselirken, onarma stratejilerinin kullanımı anlaşılabilirlik algısı üzerinde olumsuz bir 

etkiye sahiptir. Öte yandan kamu ve özel okul yönetici ve öğretmenlerinin 
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aksidüşünülmezlik algıları alt boyutunda değişkenlik anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamaktadır. Bununla birlikte yöneticilerin kullandıkları meşruiyet kazandırma, 

meşruiyeti sürdürme ve meşruiyeti onarma stratejileri alt boyutları yönetici ve 

öğretmenlerin aksidüşünülmezlik algısının anlamlı yordayıcılarıdır.  

 

4.4. Öneriler 

Araştırma sonuçlarına dayalı olarak geliştirilen öneriler aşağıda sunulmuştur: 

1. Mevzuat veya program geliştirme sürecinde, öğretmen meslek örgütleri ve 

okullarla ilgili diğer paydaşların geliştirme ve karar süreçlerine dâhil 

edildikleri daha demokratik bir usulün benimsenmesi, okulların etki ve 

kişilik meşruiyeti düzeylerini yükselterek mevzuat veya programların 

öğretmen ve diğer paydaşların beklentileriyle daha uyumlu olmasını 

sağlayabilir.  

2. Yalnızca pragmatik açıklamaların kullanımının meşrulaştırma öznesi 

uygulamanın sınırları içinde dar kapsamlı bir meşrulaşmaya yol açtığından, 

yöneticilerin herhangi bir uygulama meşrulaştırılırken o uygulamanın 

paydaşlara sağlayacağı faydaları vurgulamanın yanı sıra ahlaki (normatif-

düzenleyici) ve bilişsel açıklamaları kullanmaları paydaşlar tarafından daha 

kolay onaylanmasını sağlayabilir.  

3. Çok çeşitlilikteki iç ve dış paydaşların olumsuz ahlaki sorgulamalarının 

önüne geçmek ve farklı toplumsal gruplar nazarında ahlaki meşrulaşmayı 

sağlamak için yöneticiler toplumun örtüşen değer ve inançlarını öne 

çıkarabilir. Bunun yanında mevzuat ve program geliştirme sürecine 

öğretmenlerin geniş katılımlarının sağlanması ve yükseköğretim 

kurumlarının dâhil edilmesi, mesleki etik, mesleki kimlik, bilimsellik v.b. 

normatif eşbiçimlilik araçlarının etkisiyle uygulamaların toplumun çok farklı 

kesimleri nazarında meşruluk kazanmasını kolaylaştırabilir.  

4. Genel olarak ahlaki (normatif-düzenleyici) açıklamalar meşrulaştırma 

sürecinde daha etkili görülseler de, yöneticilerin herhangi bir uygulama 

meşrulaştırılırken ek ahlaki, pragmatik ve bilişsel açıklamalar kullanması 

paydaşların onayının kazanılmasını kolaylaştırabilir.  
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5. Çok çeşitli toplumsal gruplara hizmet vermek yükümlülüğünün, özellikle

kamu okulların dayandığı akla yatkınlık yapılarının parçalanmasına ve

merkezlerindeki aksidüşünülmez sayıltıların küçülmesine yol

açabilmektedir. Bu nedenle örtüşen değerler gibi ortak veya bilimsellik ve

profesyonelleşme gibi nesnel normatif açıklamaların kullanımı ahlaki

meşrulaşmayı sağlamanın yanında ortak anlam kalıpları için zemin

oluşturarak bilişsel meşrulaştırmayı kolaylaştırabilir.

6. Yalnızca anlaşılabilirlik kapsamındaki akla yatkınlık ve öngörülebilirlik

açıklamalarının kullanımının genellikle meşrulaşma için yeterli olmadığı

belirlenmiştir. Yöneticilerin meşrulaştırma sürecinde kullandıkları

anlaşılabilirliğe dayalı açıklamaları ahlaki (normatif-düzenleyici), pragmatik

ve farklı bilişsel açıklamalarla desteklemeleri paydaşların onaylarının daha

kolay alınmasını sağlayabilir.

7. Aksidüşünülmezlik kapsamındaki kaçınılmazlık ve süreklilik açıklamalarının

toplumsal sorgulamalara rağmen meşrulaşma için yeterli görülebileceği

saptanmıştır. Bununla birlikte başta ahlaki (normatif-düzenleyici)

açıklamalar olmak üzere farklı meşrulaştırıcı açıklamaların kullanımı, bu tür

uygulamaların maruz kaldıkları sorgulamaların şiddetini hafifleterek

paydaşların aksidüşünülmezliğin gerektirdiği kaçınılmazlık durumuna daha

kolay uyum sağlamalarına yol açabilir. Bunun yanında ahlaki (normatif-

düzenleyici), pragmatik ve bilişsel açıklamaların bir arada kullanımı henüz

aksidüşünülmezliğe erişmemiş bir uygulamanın bu konuma ulaşmasını

kolaylaştırabilir.

8. Meşruiyet kazandırma sürecinin tamamlanması için pragmatik, ahlaki

(normatif-düzenleyici) ve bilişsel açıklamaların birbirlerini tamamlayıcı

şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu nedenden dolayı yürürlüğe yeni

girmiş bir uygulamayı meşrulaştırırken yöneticiler yalnızca yasallık,

denetim, v.b. düzenleyici açıklamaları kullanmakla yetinmeyip bu

açıklamaları normatif, pragmatik ve bilişsel açıklamalarla desteklemelidir.

9. Okul yöneticileri örgütsel uygulamaların hâlihazırdaki meşruiyetlerini

sürdürürken okul çevresindeki olası gelişmeleri ve okul paydaşlarının

tepkilerini öngörmek için stratejik izleme yapmalıdır. Stratejik izleme

aracılığıyla elde edilen veriler olası şikâyetlerin gerçekleşmeden önlenmesi

amacıyla kullanılmalıdır. Bu yolla sağlanan hareket kabiliyeti örgütsel
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uygulamaların etkililiği, güvenirliği ve faydaları konusunda paydaşların ikna 

edilmesinde kullanılabilir. 

10. Onarma stratejilerini kullanmalarını gerektiren durumlarda yöneticiler,

meşrulaştırma sürecinin kazanımlarının kaybedilmesi tehlikesi nedeniyle

paydaşların tepkilerini dikkatle takip etmeli, örgütsel etkinliklerin

öngörülebilirliğinin sürdürülmesini sağlamalı ve güvene dayalı ilişkileri

korumak için sundukları normalleştirici açıklamaların tutarlı ve güvenilir

olmasına dikkat etmelidir.

11. Örgütsel uygulamalara meşruiyet kazandırma ve meşruiyetlerini sürdürmede

kullanılan stratejilerin pragmatik meşruiyeti onarma sürecinde de

kullanılması okul paydaşlarının söz konusu uygulamaların etkililiğine,

güvenirliğine ve yararlılığına yeniden ikna edilmesinde daha olumlu

sonuçlar verebilir.

12. Ahlaki meşruiyetin örgüt üstü toplumsal sorgulama ve değerlendirmelere

dayalı olarak şekillenmesi nedeniyle yöneticiler daha kısıtlı stratejik araçlar

kümesine sahiptir. Ahlaki meşruiyet algısı üzerinde etkisi olmayan onarma

stratejileri dışındaki meşruiyet yönetimi stratejileri, ahlaki (normatif-

düzenleyici) öğeleri yeniden meşrulaştırmak amacıyla veya mevcut ahlaki

meşruiyet algısını pekiştirmek amacıyla kullanılabilir.

13. Anlaşılabilirlik algısı mevcut egemen anlam yapılarıyla uyumu ve örgütsel

etkinliklerin belirli düzeyde öngörülebilirliğinin sağlanmasını

gerektirmesinden dolayı, onarma stratejilerinin kullanımı okul paydaşlarının

anlam kalıplarındaki örtüşmeyi ortadan kaldırarak belirsizliğe yol açabilir.

Bu nedenle okul yöneticileri örgütsel uygulamaların anlaşılabilirliğini

yeniden sağlamak için uyum ve öngörülebilirliği daha fazla öne çıkaran

kazandırma ve sürdürme stratejilerini kullanabilir.

14. Aksidüşünülmezliğe erişmiş bir uygulamanın durağanlık ve kaçınılmazlık

özellikleri onu paydaş sorgulamalarına bağışık kılmakta ve yöneticilerin

kullanabileceği stratejik araçlar kümesini sınırlandırmaktadır. Bununla

birlikte okul yöneticilerinin meşruiyet kazandırma, sürdürme ve onarma

stratejilerini kullanmaları paydaşların mevcut aksidüşünülmez uygulamaları

kabullenmelerini kolaylaştırabilir ve bu uygulamaların gelecekte maruz

kalabileceği olası sorgulamaların şiddetini azaltabilir.
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15. Örgütsel meşruiyet algısının oluşmasında dış paydaşların algılarının da iç

paydaşlarınki kadar önem arz ettiği hatırlanırsa, bu çalışmanın iç paydaşların

perspektifiyle sınırlandığı ifade edilebilir. Bunun yanında bu araştırmanın

yalnızca belirli bir kentle ve öğretim düzeyiyle sınırlı olması araştırma

sonuçlarının genellenebilirliğini sınırlandırabilir. Örgütsel meşruiyetin

genelleşmiş bir algı olmasından hareketle dış paydaşların da araştırmaya

dâhil edilerek ve farklı coğrafi bölgelerden seçilen farklı öğretim

düzeylerindeki örneklemler kullanılarak örgütsel meşruiyet çalışmalarının

sürdürülmesi önerilebilir. Bu çalışmalarda nicel yöntemlerin kullanılması

meşruiyet algısının şekillenmesinde etkili olan ahlaki tartışmaların

yadsınmasına yol açabileceğinden ve yalnızca mevcut durumun

betimlenmesini sağlayabileceğinden gelecekteki çalışmalarda nitel veya

karma araştırma yöntemlerinin kullanılması önerilebilir.
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EKLER 

Ek 1 ÖRGÜTSEL MEŞRUİYET ÖLÇEĞİ 

ÖRGÜTSEL MEŞRUİYET ÖLÇEĞİ 

Değerli katılımcı, 

Aşağıdaki ölçek, kamu ve özel ortaöğretim kurumlarında görev yapan eğitim 

çalışanlarının örgütsel meşruiyete ilişkin algı düzeylerini tespit etmek üzere hazırlanmıştır. 

Meşruiyet en geniş anlamda doğruluk, bir şeyin zora değil de paydaşların onayına dayanması 

olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan hareketle örgütsel meşruiyet; örgütsel etkinliklerle ortaya 

konan toplumsal değerlerin, sosyal sistemdeki kabul edilebilir davranış normlarına 

uyması olarak tanımlanmıştır. Ölçek üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcılarla 

ilgili demografik özelliklerin belirlenmesi, ikinci bölümde katılımcıların görüşlerine göre çeşitli 

boyutlardaki örgütsel meşruiyet algı düzeylerinin tespit edilmesi, üçüncü bölümde ise 

katılımcıların kullandıkları meşruiyet yönetimi stratejilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

Lütfen her bölümü başındaki açıklamalara göre yanıtlayınız/ doldurunuz. Bu ölçekle toplanan 

veriler, yalnızca bu araştırma kapsamında, birleştirilerek kullanılacağından isminizi belirtmenize 

gerek yoktur. Ölçeği, ortalama 20 dakika gibi bir zamanda doldurmak suretiyle,  eğitim 

örgütlerinde iklimin iyileştirilmesi girişimleri için veri üretilmesine katkıda bulunmuş 

olacaksınız. Araştırmanın gerçekçi sonuçlara ulaşmasının,  ölçeği samimi ve tam olarak 

yanıtlamanıza bağlı olduğunu lütfen unutmayınız. Arzu ederseniz tamamlandığında 

araştırmanın kısa bir özeti size, elektronik ortamda ulaştırılacaktır. İşbirliği ve katkılarınız için 

şimdiden teşekkür eder saygılarımı sunarım. 

     Tuncer FİDAN 

Ankara Üniversitesi  

 Eğitim Yönetimi ve Denetimi A. D.
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BÖLÜM I 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Lütfen Belirtiniz; 

1. Göreviniz: ( ) Yönetici  ( ) Öğretmen

2. Cinsiyetiniz: ( ) Kadın   ( ) Erkek

3. Yaşınız: …

4. Eğitim durumunuz: ( ) Yüksekokul    ( ) Lisans   ( ) Lisansüstü

5. Meslekteki kıdeminiz: ...

6. Yöneticilik kıdeminiz : …

7. Görev yaptığınız okul türü:  ( ) Kamu    ( ) Özel

8. Görev yaptığınız okuldaki öğrenci sayısı: …

BÖLÜM II: ÖRGÜTSEL MEŞRUİYET 

Açıklama 

Aşağıda, katılımcıların örgütsel meşruiyete ilişkin  algı düzeyini tespit etmeye dönük ifadeler 

maddeler halinde yer almaktadır.. Sizden, bu ifadelere katılma derecenizi, karşılarındaki ölçekte size 

uygun gelen seçeneğin altındaki hücreye (x) işareti koyarak belirtmeniz beklenmektedir. Lütfen hiçbir 

ifadeye ilişkin katılma düzeyinizi, belirtmeden geçmeyiniz.  

ÖRGÜTSEL MEŞRUİYET KATILMA DERECESİ 

S
o

ru
 N

o
. 

H
iç

 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

Ç
o

k
 A

z
 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

O
rt

a
 D

er
ec

ed
e 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

B
ü

y
ü

k
 Ö

lç
ü

d
e 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

T
a

m
a

m
en

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

1. Okulumuzda, çalışanların gösterdikleri çaba ile karşılığında aldıkları 

fayda arasında denklik gözetilir. 

2. Okulumuz, çalışanlarının gösterdiği çabaları karşılıksız bırakmaz. 

3. Okulumuzla çalışanları arasındaki ilişkide karşılıklı sağlanacak fayda 

oldukça fazladır.  

4. Okulumuz ile çalışanları arasındaki ilişkiler karşılıklı güvene dayanır. 

5. Okulumuz, çalışanlarının kişisel değerlerine önem verir. 

6. Okulumuz çalışanlarının refahına önem verir. 

7. Okulumuz, çalışanlarını etkileyen kararlarda onların çıkarlarını gözetir. 

8. Okulumuz, kurum politikası geliştirme sürecine çalışanlarını dâhil eder. 

9. Okulumuz, kuralların belirlenmesi sürecine çalışanlarını dâhil eder. 

10. Okulumuz, işlerini yürütebilmeleri için çalışanlarını yeterli yetki ile 

donatır. 

11. Okulumuz, kurumsal performans ölçütlerinin belirlenmesi sürecine 

çalışanlarını dâhil eder. 

12. Okulumuz mezunları, toplumun beklentilerini karşılayacak donanıma 

sahiptir. 

13. Toplum, okulumuz mezunlarının gerektiği gibi yetiştirildiğine 

inanmaktadır.  

14. Okulumuzun mezunlarının nitelikleri toplumsal değerlerle uyumludur. 

15. Okulumuz, yasal düzenlemelerde (yasa, yönetmelik, öğretim programı, 

v.s.) belirtilen standartları karşılar.

16. Okulumuz yöneticileri, yasal düzenlemeleri hassasiyetle takip eder. 
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17. Okulumuzda uygulanan yasal düzenlemeler toplumsal değerlere 

uygundur.  

     

18. Toplum, okulumuzda yapılan işleri (kurallar, uygulamalar, yöntemler, 

teknikler, vs.) onaylamaktadır. 

     

19. Okulumuzda yapılan işler, toplumun kurumdan beklentilerini 

karşılamaktadır. 

     

20. Okulumuz, kurumsal hedeflere ulaşmayı sağlayacak biçimde 

yapılandırılmıştır. 

     

21. Okulumuz, eğitim sisteminin gerektirdiği standartları karşılayacak 

şekilde tasarlanmıştır. 

     

22. Okulumuz, hedeflerine ulaşmak için olabilecek en doğru birimlere 

(yönetim, rehberlik, sınıflar, yardımcı hizmetler, zümreler, vs.) sahiptir. 

     

23. Okulumuzun nasıl işlediği hakkında iyi derecede bilgi sahibiyim.      

24. Okulumuzda gelecekte işimi nasıl yapacağımı çok iyi biliyorum.      

25. Okulumuzda işimle ilgili bir şey yaptığımda gelecekteki sonuçlarının 

neler olacağını çok iyi biliyorum. 

     

 

26.  Okulumuzda işler akla en yatkın bir şekilde yürütülmektedir.      

27. Okulumuz yöneticilerinin kararları akla yatkın gerekçelere 

dayanmaktadır. 

     

28. Okulumuzda karşılaşılan sorunlara akla yatkın çözümler 

geliştirilmektedir. 

     

29.  Okulumuzda yapılan işleri, şu anki hallerinden farklı bir şekilde yapmak 

imkânsızdır. 

     

30.  Okulumuzun amaçları sürekli ve değişmezdir.      

31.  Okulumuzun görevleri ikide bir değişmez, süreklilik gösterir.      

 

 

BÖLÜM III : ÖRGÜTSEL MEŞRUİYET YÖNETİMİ STRATEJİLERİ 

Açıklama 

Aşağıdaki ölçek, katılımcıların kullandıkları meşruiyet yönetimi stratejilerini tespit etmeye 

dönük ifadelerden oluşmaktadır. Ölçek; yöneticilerin kurumsal uygulamaları meşrulaştırma, meşru 

uygulamaların meşruiyetlerini sürdürme veya meşruiyetini kaybetmiş uygulamaların yeniden 

meşrulaştırılması amacıyla kullandıkları stratejileri ve kullanım sıklığını belirleme amacındadır. Sizden, 

bu stratejileri kullanma sıklığınızı, karşılarındaki ölçekte size uygun gelen seçeneğin altındaki hücreye (x) 

işareti koyarak belirtmeniz beklenmektedir. Lütfen hiçbir ifadeye ilişkin sıklık düzeyinizi, belirtmeden 

geçmeyiniz.  

 MEŞRUİYET YÖNETİMİ STRATEJİLERİ 

 

SIKLIK DERECESİ 
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Meşruiyet Yönetimi Stratejileri: Kurum paydaşlarını, 

kurumsal uygulamaların (yasal düzenleme, kural, program, 

yöntem, kurumsal birim, vs.) meşruluğuna ikna etmek 

amacıyla yöneticiler tarafından kullanılan stratejiler. 

 

 H
iç

b
ir

 

Z
a

m
a

n
 

Ç
o

k
 N

a
d

ir
 

A
ra

sı
ra

 

G
en

el
li

k
le

 

H
er

 Z
a

m
a

n
 

1. Uygulamanın yaygınlıkla kullanılan bir standart olduğunu ifade 

ederim. 

     

2.  Uygulamanın toplumsal değerlerle çelişmediğini vurgularım.      

3. Uygulamanın alternatiflerine göre daha akla yatkın olduğunu 

vurgularım. 

     

4. Uygulamanın bilimsel araştırma sonuçlarıyla desteklendiğini 

ifade ederim. 

     

5. Uygulama için ilgili paydaşların (yönetici, öğretmen, öğrenci, 

veli) desteğini kazanmaya çalışırım. 

     

6. Üst yönetimi, uygulamayla ilgili çıkabilecek olası sorunlar 

hakkında uyarırım. 
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DEĞERLİ KATKINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDER SAYGILAR SUNARIM… 

7. Uygulamanın yasal bir zorunluluk olduğunu vurgularım. 

8. Uygulama için üst yönetimin desteğini kazanmaya çalışırım. 

9. Kurum paydaşlarının(yönetici, öğretmen, öğrenci, veli) 

uygulamaya yönelik tepkilerini önceden fark etmeye çalışırım. 

10. Uygulamaya destek veren kurum paydaşlarıyla (yönetici, 

öğretmen, öğrenci, veli) ilişkilerimi güçlü tutarım. 

11. Uygulamanın kurumsal amaçlara uygunluğunu kanıtlamak için 

çaba gösteririm. 

12. Uygulamada sorun yaşanmaması için sürekli olarak denetimler 

yaparım. 

13. Uygulamayla ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle kurum adına özür 

dilerim. 

14. Uygulamadan şikâyetçi paydaşların (yönetici, öğretmen, 

öğrenci, veli) görüşlerini dikkate alırım. 

15. Kurum paydaşlarını (yönetici, öğretmen, öğrenci, veli) 

uygulamanın etkililiği ve güvenirliği hakkında ikna etmeye 

çalışırım. 

16. Uygulamanın, kurumun toplumsal imajına yaptığı katkıları 

vurgularım. 

17. Kurum paydaşlarını (yönetici, öğretmen, öğrenci, veli) 

uygulamayla ilgili herhangi bir sorun bulunmadığı konusunda 

ikna etmeye çalışırım. 

18. Uygulamayla ilgili uzman kişilerden danışmanlık talep ederim. 

19. Uygulamayla ilgili sorunların varlığını inkâr ederim. 

20. Otorite kullanarak kurum paydaşlarını (yönetici, öğretmen, 

öğrenci, veli) uygulamayı kabullenmeye zorlarım. 

21. Uygulamayla ilgili sorunları, olduklarından küçük göstermeye 

çalışırım. 

22. Uygulamada ortaya çıkan sorunların kaynağı olarak kurum dışı 

kişi veya olayları gösteririm. 

23. Uygulamanın basitliğini ve kolaylığını iddia ederim. 

24. Yaşanan sorunların uygulamanın geçerliliğini ortadan 

kaldırmayacak bir istisna olduğunu iddia ederim. 

25. Uygulamayla ilgili sorun yaşandığında başka konuları gündeme 

getirerek paydaşların dikkatlerini dağıtırım. 

BAŞKA lütfen belirtiniz. 
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EK 2 YARI YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME FORMU 

 

 

ÖRGÜTSEL MEŞRUİYET GÖRÜŞME FORMU 

Değerli Katılımcı, 

Aşağıdaki görüşme formu, kamu ve özel ortaöğretim kurumlarında görev yapan 

eğitim çalışanlarının örgütsel meşruiyete ilişkin görüşlerini belirlemek üzere 

hazırlanmıştır. Meşruiyet en geniş anlamda doğruluk, bir şeyin zora değil de paydaşların 

onayına dayanması olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan hareketle örgütsel meşruiyet; 

örgütsel etkinliklerle ortaya konan toplumsal değerlerin, sosyal sistemdeki kabul 

edilebilir davranış normlarına uyması olarak tanımlanmıştır. Görüşme formu iki 

bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde görüşme ve katılımcı bilgilerine ilişkin sorular, 

ikinci bölümde katılımcıların örgütsel meşruiyete ilişkin görüşlerinin belirlenmesine 

yönelik sorular yer almaktadır. Görüşme formu ile sizden toplanan veriler, yalnızca bu 

araştırma kapsamında kullanılacağından isminizi belirtmenize gerek yoktur. Sizin için 

uygunsa ses kayıt cihazı kullanılacaktır. Onay vermediğiniz takdirde veriler yalnızca 

yazılı olarak kaydedilecektir. Görüşme formunda yer alan soruları yanıtlamak suretiyle,  

eğitim örgütlerinde iklimin iyileştirilmesi girişimleri için veri üretilmesine katkıda 

bulunmuş olacaksınız. Dilerseniz araştırma tamamlandığında kısa bir özeti size 

sunulacaktır. İşbirliği ve katkınız için şimdiden teşekkür etmek isterim. Dilerseniz 

hemen başlayalım.  

 

BÖLÜM I. GÖRÜŞME BİLGİLERİ 

Görüşme tarihi: 

Görüşme başlangıç saati: 

Görüşme bitiş saati: 

Yer: 

Görüşmeci: 

Görüşme yapılan kişinin görevi: 

Görüşme yapılan kişinin görev yaptığı okul türü: (  ) Kamu   (  ) Özel 

 

BÖLÜM II: GÖRÜŞME SORULARI 

1) Okulunuzda çalışanların yararının korunması ve geliştirilmesi amacıyla ne tür 

uygulamalara (kural, program, yöntem, teknik, kurumsal birim, boş gün, nöbet, vs) yer 

verilmektedir? Bu tür uygulamaların çalışanların okula yönelik tutumlarında yol 

açtıkları değişiklikleri örneklerle açıklar mısınız? 

 

2) Örgütsel uygulamalar (kural, program, yöntem, teknik, kurumsal birim, boş gün, 

nöbet, vs)   ile bu uygulamalar kullanılarak mezun edilen öğrencilerin nitelikleri toplum 

tarafından nasıl değerlendirilmektedir? Bu uygulamaların toplum tarafından onaylanıp 

onaylanmadığını lütfen örnekler vererek açıklar mısınız.  
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3) Okulunuzda vaz geçilemeyecek derecede yerleşmiş (kurumsallaşmış) ve süreklilik

(istikrar) kazanmış ne tür örgütsel ve yönetsel uygulamalara (kural, program, yöntem, 

teknik, kurumsal birim, boş gün, nöbet, vs) yer verilmektedir. Bir uygulamanın bu 

özelliklere sahip olmasının, okul paydaşlarınca benimsenmesi (onaylanması) üzerinde 

etkili olup olmadığını örnekler vererek açıklar mısınız? 

4) Örgütsel ve yönetsel uygulamaların (kural, program, yöntem, teknik, kurumsal birim,

boş gün, nöbet, vs) akla uygunlukları ve kurumun işleyişinin tahmin edilebilir hale 

getirmeleri, bu uygulamaların okul paydaşlarınca benimsenmeleri (onaylanmaları) 

üzerinde etkili midir? Lütfen örnek vererek açıklayınız. 

5) Yürürlüğe yeni giren örgütsel ve yönetsel uygulamaların (kural, program, yöntem,

teknik, kurumsal birim, boş gün, nöbet, vs) meşru (doğru) olduğuna paydaşları ikna 

etmek ve bu durumu sürdürmek için neler yapmaktasınız, ne gibi stratejiler 

uygulamaktasınız?  

6. Hâlihazırda yürürlükte olan örgütsel ve yönetsel uygulamaların (yasal düzenleme,

kural, program, yöntem, kurumsal birim, v.s.) meşruluğunu sürdürmek amacıyla neler 

yaparsınız, ne gibi yöntem, strateji ve tetkikleri uygularsınız?  

7) Okul paydaşlarını, meşruiyetini kaybetmiş örgütsel ve yönetsel uygulamaların (kural,

program, yöntem, teknik, kurumsal birim, boş gün, nöbet, vs) meşruluğuna 

(doğruluğuna) yeniden ikna etmek amacıyla neler yapmaktasınız, ne gibi stratejiler 

uygulamaktasınız?  



275 

EK 3 İSTANBUL İL MEM İZİN YAZISI 
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EK 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL KARARI 
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EK 5 KATILIMCI BİLGİLERİ 

 

 

 

KOM1: Kamu Okulu Müdürü, Erkek, 59 

KOM2: Kamu Okulu Müdürü, Kadın, 49 

KOMY1: Kamu Okulu Müdür Yardımcısı, Kadın, 43 

KOMY2: Kamu Okulu Müdür Yardımcısı, Erkek, 41 

KOÖ1: Kamu Okulu Öğretmeni, Kadın, 28 

KOÖ2:Kamu Okulu Öğretmeni, Kadın, 39 

KOÖ3: Kamu Okulu Öğretmeni, Erkek, 38 

KOÖ4: Kamu Okulu Öğretmeni, Erkek, 51 

ÖOM1: Özel Okul Müdürü, Kadın, 36 

ÖOM2: Özel Okul Müdürü, Erkek, 48 

ÖOMY1: Özel Okul Müdür Yardımcısı, Kadın, 58 

ÖOMY2: Özel Okul Müdür Yardımcısı, Erkek, 44 

ÖOÖ1: Özel Okul Öğretmeni, Kadın, 34 

ÖOÖ2: Özel Okul Öğretmeni, Erkek, 33 

ÖOÖ3: Özel Okul Öğretmeni, Erkek, 28 

ÖOÖ4: Özel Okul Öğretmeni, Kadın, 32 
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Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 

Lisans İngiliz Dilbilimi Hacettepe Üniversitesi 2005 

Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri/ Eğitim 

Yönetimi ve Teftişi  
Ankara Üniversitesi 2007 

İş Deneyimi : 

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl 

Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı 2000-2002 

Mütercim Jn. Gen. Komutanlığı 2002-2003 

Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı 2003-2007 

Maarif Müfettişi Milli Eğitim Bakanlığı 2007-2014 

İç Denetçi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2014-Devam 
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