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Doktora, Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İnayet AYDIN 

Kasım, 2017, xvii + 257 ayfa

Bu araştırmada, Ankara ili kamu ilkokullarında görev yapmakta olan müdürlerin 

paternalist liderlik davranışları ile Hofstede’nin güç mesafesi, kolektivizm, erillik, 

belirsizlikten kaçınma ve uzun erimlilik şeklindeki kültür boyutları arasındaki ilişkinin 

öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. “Nedensel karşılaştırma” ve “ilişkisel 

tarama” desenlerinin birlikte kullanıldığı betimleyici modelde yapılan bu araştırma, nicel 

yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın hedef evreni, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Ankara ilindeki dokuz 

merkez ilçedeki 452 kamu ilkokulunda görevli 13.657 öğretmenden oluşmaktadır. Hedef

evren “tabakalı örnekleme” yöntemiyle belirlenmiş 700 kişilik bir örneklemle temsil 

edilmiştir. Araştırmanın verileri, geliştirilen Paternalist Yönetici Davranışları Ölçeği 

(PAYDA) ve Türkçe’ye uyarlanan Hofstede’nin kültür boyutları baz alınarak Yoo, Donthu ve 

Lenartowicz (2011) tarafından geliştirilen “Bireysel Kültürel Değerler Ölçeği  (CVSCALE-

Individual Cultural Values Scale)”  aracılığıyla elde edilmiştir. 

Araştırmada, okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışlarını orta düzeyde 

sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre okul müdürleri, okulda bir aile havası 

oluşturma, hayırsever davranışlar sergileme, otoriter yaklaşımlara başvurma, çalışanlarını 

yetersiz görme ve onlara müdahale etme boyutlarındaki davranışları bazen sergilemektedirler. 

Katılımcıların müdürlerin paternalist liderlik yaklaşımlarına ilişkin görüşlerinin cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaştığı ancak medeni durum, öğrenim düzeyi, branş, 

kuşak, yaşamın daha çok geçirildiği yer ve kıdem değişkenlerine göre farklılaşmadığı tespit 

edilmiştir.
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Öğretmenlerden oluşan katılımcı grubun güç mesafesine ilişkin algıları orta düzeyin 

altında iken kolektivizm, uzun erimlilik ve belirsizlikten kaçınma boyutlarında yüksektir. 

Araştırmada, katılımcıların erillik boyutuna yönelik algılarının orta düzeyde olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Katılımcıların görüşlerinin araştırmada yer alan cinsiyet, medeni durum, öğrenim 

düzeyi, branş, yaşamın daha çok geçirildiği yer, kuşak ve kıdem değişkenlerine göre anlamlı 

olup olmadığı her bir kültür boyutunda ele alınmıştır. 

Araştırmada paternalist liderliğin aile havası ile hayırseverlik boyutları arasında güçlü 

düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna göre okul müdürünün  

okullarda bir aile havası oluşturmaya ilişkin davranış düzeyi arttıkça, hayırseverlik düzeyi de 

güçlü biçimde artmaktadır. Öte yandan aile havası ile otoriterlik, müdahalecilik ve yetersiz 

görme boyutları arasında negatif yönde bir ilişki söz konusudur. Benzer biçimde hayırseverlik 

ile otoriterlik, müdahalecilik ve yetersiz görme boyutları arasında da negatif yönde orta 

düzeye yakın bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular, paternalist liderliğin 

otoriterlik, müdahalecilik ve yetersiz görme boyutları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

olduğunu göstermektedir. 

Kültür boyutlarından güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, kolektivizm, uzun erimlilik 

ve erillik boyutlarının her biri ile paternalist liderlik arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 

olduğu belirlenmiştir. Buna göre güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, kolektivizm, uzun 

erimlilik ve erillik toplumsal kültür boyutlarından herhangi birinin artması, paternalist liderlik 

davranışlarını düşük düzeyde de olsa artırmaktadır.  

Anahtar sözcükler: Liderlik, paternalizm, okul müdürü, kültür, güç mesafesi, kolektivizm, 

belirsizlikten kaçınma, erillik, uzun erimlilik, 
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ABSTRACT 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PATERNALISTIC LEADERSHIP BEHAVIOURS 

OF SCHOOL PRINCIPLES AND CULTURE DIMENSIONS OF HOFSTEDE 

SAYLIK, Ahmet 

Phd, Department of Educational Administration and Policy 

Supervisor: Prof. Dr. İnayet Aydın

October 2017, xvii + 257 pages

The aim of this research is to determine the relationship between the paternalistic 

leadership behaviours of principles working in Ankara city public primary schools and the 

culture dimensions such as Hofstede’s power distance, collectivism, masculinity, uncertainty 

avoidance and long term orientation, in accordance with teachers’ views. This research, in 

which “causal comparative” research and “relational research” were used together, has been 

realized with quantitative methods.  

The target population of the study consists of 13,657 teachers in 452 public primary 

schools in nine central districts of Ankara in the academic year of 2015-2016. The target 

population was represented by a sample of 700 people identified by the "stratified sampling" 

method. Research data were gathered on the basis of Paternalist Manager Behaviour Scale, 

and “CVSCALE-Individual Cultural Values Scale” (developed by Yoo, Donthu and 

Lenartowicz (2011), which was adapted into Turkish.

It was concluded in the research that the principles had presented middle level of 

paternalist leadership behaviours. According to this result, sometimes the principles have 

had behaviour levels and actions to form a family-like atmosphere at the school, demonstrate 

benevolente behaviour, use authoritative approaches, see the employees insufficient and 

intervene with them. It was found that the participants’ views on principles related to 

paternalist leadership approaches had changed in gender variable, but had not changed in 

marital status, education level, branch, generation, place mostly lived and seniority variables 

significiantly.  
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 Participant group of teachers’ perceptions related to power distance are below mid-

level whereas they are high in collectivism, long term orientation, and uncertainty avoidance 

levels. It was concluded in the research that perception levels of participants about 

masculinity level had been middle. In every culture dimension, it was discussed whether 

views of participants had been significant according to variables such as gender, marital 

status, education level, branch, place mostly lived, generation and seniority that had taken 

place in the research. 

 It was found out in the research that there had been a positive and significant 

relationship between dimensions of family atmosphere and charitableness of paternalist 

leadership. Consequently, as behaviour level of a school principle trying to create a family-

like atmosphere at schools increases, charitableness level significantly increases, too. On the 

other hand, there is a negative relationship between family atmosphere and interventionism 

and insufficiency dimensions. In a similar way, it was seen that there had been a negative 

and almost mid-level relationship between charitableness and authoritativeness and 

interventionism and insufficiency dimensions. On the other hand,it was seen that there had 

been a positive relationship between authoritativeness and interventionism and insufficiency 

dimensions. 

 It was determined that there had been a positive and significant relationship in every 

single one of culture dimensions and paternalist leadership. Accordingly, an increase in any 

public culture dimensions of power distance, uncertainty avoidance, collectivism, long-term 

orientation, masculinity slightly causes an increase in paternalist leadership behaviours.  

 

Key Words: Leadership, paternalism, school administration, culture, power distance, 

collectivism, uncertainty avoidance, masculinity, long-term orientation 
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ÖNSÖZ

Kültürler arası liderlik çalışmaları, liderlik ile kültür arasında sıkı bir bağ olduğundan 

hareketle son yıllarda yoğunlaşmış görünmektedir. Paternalist liderlik, kültürel değerlerin 

liderlik fonksiyonları ya da stilleri üzerinde etkili olabileceği yaklaşımıyla kültürler arası 

yazında ele alınmaktadır. Çalışanlarına bir babanın evladına yaklaştığı gibi şefkat ve ilgiyle 

yaklaşan paternalist liderliğin Türkiye’nin kültürel yapısıyla ne kadar örtüştüğü, okullar 

nezdinde ne boyutlarda olduğu önemli görülmektedir. Bu çalışmada kültürel gelişme ve 

aktarımın sistematik bir aracı olan okullarda müdürlerin öğretmenlere ve diğer çalışanlara 

yönelik paternalist yaklaşımlarının, Hofstede’nin kültür değerleri boyutları ile ne derece 

örtüştüğü, öğretmen görüşleriyle belirlenmeye çalışılmıştır. 

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

sınırlılıkları ve tanımları birinci bölümde yer almıştır. İkinci bölümde kuramsal çerçeveye 

yer verilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi, dördüncü bölümde ise araştırmadan 

elde edilen bulgu ve yorumlar sunulmuştur. Son olarak beşinci bölümde, araştırmanın 

sonuçları ve öneriler bulunmaktadır.

Bu çalışma, doğrudan veya dolaylı yoldan, akademik bir formellik ve duygusal bir 

informellik içerisinde hayatımda önemli yer tutan pek çok insanın katkısıyla tamamlanmıştır. 

Bu bakımdan, çalışmada emeği ve katkısı olanlara teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. 

Öncelikle doktora süreci boyunca deneyim ve birikimlerinden istifade ettiğim, tez çalışmam 

boyunca her zaman beni destekleyen, ilkeli ve sistemli danışmanlık yaklaşımıyla bana rehber 

olan, akademik üslubu, üretkenliği ve kişiliği ile örnek aldığım tez danışmanım Prof. Dr. 

İnayet AYDIN’a; kapısını tuhaf bir çekingenlikle çaldığım ama her seferinde tebessümle ve amacıma 

ulaşmış vaziyette ayrıldığım, akademik anlamdaki derin birikiminden her zaman yararlandığım ve 

öğrencisi olmaktan onur duyduğum hocam Prof. Dr. Ali BALCI’ya; insanlarla iletişimi, 

ilişkisi ve güdüleyiciliğiyle hayran bıraktıran Prof. Dr. Yasemin KEPENEKÇi’ye; samimi 

yaklaşımıyla desteklerini esirgemeyen Prof. Dr. Şule ERÇETİN, Prof. Dr. Osman TİTREK 

ve Doç. Dr. Şakir ÇINKIR’a içten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım. Desteklerinden 

ve yardımlarından dolayı teşekkür etmeden geçemeyeceğim kişiler arasında, değerli 

arkadaşlarım Arş. Gör. Mahmut POLATCAN ve Arş. Gör. İnci Öztürk FİDAN da yer alıyor.

Benden destek ve dualarını hiçbir zaman esirgemeyen, sözlerle ifade 

edilemeyecek fedakârlıklar yaparak beni yetiştiren, evlatları olmaktan her zaman gurur 

ve onur duyduğum sevgili annem ve babama en içten şükranlarımı sunuyorum. 
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Bu zorlu süreçte en az benim kadar yorulan ve her türlü fedakarlığı yapan sevgili 

eşim Gülnihal’e ve akademik çalışmalarım boyunca kendisine ayırmam gereken 

zamanın nicelik ve niteliğinden hiç ödün vermemeyi ahlaki bir ilke edindiğim, en büyük 

motivasyon kaynağım, biricik kızım Farah’a müteşekkirim.   
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BÖLÜM I

GİRİŞ

Bu bölümde araştırmanın problemi tanımlanmış, amaçları belirtilmiş, önemi 

açıklanmış, sınırlılıklarına ve araştırmayla ilgili tanımlara yer verilmiştir.

1.1. Problem 

İnsanlık tarihi kadar eski olan liderlik, insanların sosyal varlıklar olarak bir 

arada yaşamak gibi tabii eğilimlerinden türemektedir. Bu sosyal güdü küçük 

gruplardan büyük toplumsal birlikteliklere kadar pek çok etkileşimsel yapı 

oluşturmaktadır. Bireyler arası etkileşim zamanla bazı bireylerin diğer bireylerden 

daha baskın olmasını, ön plana çıkmasını sağlamıştır. Baskın bireyler gruptaki diğer 

bireylerin kabulü ile lider olmaktadır. Dolayısıyla liderlik, genel olarak toplumsal 

kültür, özelde ise bireyin grup içerisinde sergilemiş olduğu davranış ve diğer bireylerle 

olan ilişki ve etkileşimin bir sonucu olan farklılaşma olarak değerlendirilebilir.

İnsanlar grup halinde yaşayan sosyal nitelikli canlılar oldukları için kendilerini 

yönetecek ve birtakım hedeflere ulaştıracak liderlere ihtiyaç duymaktalar. Liderlik, 

tarihin her devrinde var olmuştur (Eren, 2010, 435). Hiyerarşiye yatkın bir tabiatı olan 

insanın gelecekte de liderliğe ihtiyaç duymayı sürdüreceğini söylemek mümkündür.

İnsan yalnız başına gerçekleştiremeyeceği ihtiyaç ve çıkarlarını, benzer ihtiyaçları olan 

diğer insanlarla bir araya gelip grup oluşturarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır 

(Eren,1993, 287). Bunun sonucunda da yöneten ve yönetilen olgusu ortaya 

çıkmaktadır.

Liderlik, örgütsel ve psikolojik uygulamalı araştırmalar bakımından çok yönlü 

ve karmaşık, aynı zamanda yeryüzünde en çok gözlenen ve buna rağmen en az 

anlaşılan fenomenlerinden biri olmuştur (Burns, 1978). Liderliğin, tarihin her devrinde 

önemli rol oynayan eski bir kavram olduğundan çok sayıda farklı tanımının yapıldığı 

söylenebilir. Öyle ki sadece 20. yüzyılda 5000’den fazla çalışma yapılmış ve 350’den 

fazla da liderlik tanımı ortaya konmuştur (Erçetin, 2000). Liderlik alanında 3000’den 

fazla ampirik araştırma yapıldığı (Çelik, 2012, 1) iddia edilmektedir.  
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Genel anlamda lider, kendisini izleyenleri yönlendiren, harekete geçiren, onlara 

amaçlar belirleyen ve bu amaçlar doğrultusunda birleştiren, onlarla etkileşim halinde 

olan liderlik davranış örüntülerine sahip kişi şeklşnde tanımlanabilir. Ancak lider ve 

izleyenleri arasındaki bağların temel belirleyicilerinden birinin de kültür olduğunu 

belirtmek mümkündür.    

Liderlik, bir grup insanı, belirli amaçlar etrafında toplayabilme, onlarda bir 

takım ruhu oluşturabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme, 

etkileyebilme bilgisi ve yeteneklerinin toplamıdır (Zel, 2001, 91). Eren (2010, 435) de 

liderliği, izleyenleri belirli bir hedefe ulaştırmak için onları harekete geçirmeye aktif 

bir şekilde rol oynamalarını sağlamaya dönük bilgi ve yeteneklerin toplamı olarak 

tanımlamıştır. O halde genel anlamda lider, kendisini izleyenleri yönlendiren, harekete 

geçiren, onlara amaçlar belirleyen ve amaçlar doğrultusunda birleştiren, onlarla 

iletişim halinde olan liderlik davranış örüntülerini gösteren kişi şeklinde 

tanımlanabilir.

Ulusal sınırları aşan evrensel bir olgu olarak liderliğin toplumsal etkilere açık 

olduğu (Farh ve Cheng, 2000) ilkel çağlardan günümüze kadar bütün kültürlerde

etkisini sürdürdüğü görülmektedir. Liderliğin bilimsel anlamda ele alınması ise son 

yüzyılda özellik kuramları, davranışsal kuramlar, durumsallık kuramları ve neo-

karizmatik kuramlar şeklinde olmuştur.  Ancak bu tür sınıflamaların daha çok Batı 

toplumlarında ortaya çıktığı, Batı’da araştırma konusu olan liderlik yaklaşımlarının 

bütün uluslara ve yerel kültürlere genellenebileceği görüşünün, son dönemlerin 

tartışma odağında olduğu söylenebilir. Pozitivist paradigmanın bir yönüyle oryantalist 

okumasının bir sonucu şeklinde değerlendirilmeye açık olan bu yaklaşım, paradigmal 

değişim ekseninde emik-etik* tartışmasıyla sarsılmış görünmektedir.

Enformasyan toplumu, bilişim çağı, risk toplumu v.b. nitelemelerin muhatabı 

olan içinde yaşadığımız çağ, teknolojiyi, müşteri taleplerini, iş görenlerin taleplerini, 

* İlk olarak 1960’larda dilbilimci Kenneth Pike tarafından antropoloji bilimine kazandırılan ve
dilbilimsel bakımdan fonemik (phonemic) ve fonetik (phonetic) terimlerinden türediği düşünülen emik 
ve etik kavramları (Jahoda, 1982; Pike, 1967)  bir anlamda kültür çalışmalarındaki yöntem sorununa 
ilişkindir. Araştırmanın odağında insan ve kültür olduğunda araştırmacıların incelemelerini içerden mi 
yoksa dışarıdan mı bakmaları önemli bir sorun olmaktadır. Pozitivist paradigmadan beslenen davranışçı 
psikoloji araştırmacının olaya dışsal bakması gerektiğini dolayısıyla etik bir yaklaşımı savunmaktadır. 
Böylece sadece davranışların evrensel yönlerinin değerlendirmeye alınabileceği amaçlanmaktadır. 
Ancak geleneksel inançları inceleyen psikologlar ve kültürleri yerel bakış açısıyla anlamaya çalışan 
antropologların kullandığı bir yöntem olarak emik yaklaşım, araştırmanın konusuna içerden bakmak 
gerektiğini ileri sürmektedirler (Berry, 1969; Berry, Poortinga, Segal ve Dasen, 2002; Sargut, 2015, 85).
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işletmelerin örgüt kültürlerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Örgütlerin bu değişimlere 

erişebilmek, değişime öncü olabilmek veya değişime uyum sağlayabilmek için kendi 

toplumsal ve kültürel yapılarına uygun olan liderlik yaklaşımlarına ve bu kültürel 

kodları doğru okuyabilen liderlere ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Son yıllarda yapılan 

liderlik araştırmalarının, her farklı kültürün kendi toplumsal değerlerine uygun bir 

liderlik yaklaşımı olabileceğini konu edinen kültürler arası liderlik üzerine 

yoğunlaştığı görülmektedir. 

Liderlik ile ilişkili kavramlardan birisinin de kültür olduğu açıktır. Nitekim 

Schein kültür ile liderliğin aynı madeni paranın iki yüzü gibi olduklarını belirtir (2004, 

22). Dolayısıyla kültürel atmosferin, liderlik yetilerini işlevsel hale getirmede etkisinin 

olduğu belirtilebilir. Kültürel değerleri, yönetsel karar ve uygulamalarında göz önünde 

bulundurmak, insanlar arası iletişimin odağına koymak, örgütün toplumsal dokuyla 

uyuşmasının bir aracı olarak görmek örgütsel amaçlara ulaşmada katalizör görevi 

görebilir.   

Kültürün doğasının farklılıklar içermesinden hareketle (Lull, 2001, 201) 

toplumların kültürel yapılarındaki farklılıkların bireylerin yaşamlarının yanı sıra 

ülkelerin sosyal ve kültürel düzeylerini etkilediği belirtilebilir. Hemen her toplumsal 

yapı bireylerin dünyayı algılama biçimlerinin birbirinden farklılık göstermesine zemin 

hazırlar. Bu farklılıklar bireylerin ve bireylerin mensubu oldukları örgütlerin iş 

hayatına yaklaşımlarını, çalışma esaslarını, yönetim biçim ve yaklaşımlarını da 

farklılaştırmaktadır (Çarıkçı ve Koyuncu, 2010). Bu nedenle yönetim ve liderlik 

açısından asıl önemli olan, yerel kültüre ait dinamikleri yararlı olacak biçimde işe 

koşmaktır (Hofstede, Hofstede ve Minkov, 2010, 75). Dolayısıyla etkili liderliğin 

sosyolojik yapıyı ve kültürü doğru okuma ile ilişkili olduğu ileri sürülebilir. 

Toplumun kültürel yapısından etkilenen kişi, değer yargılarını, normlarını,

davranışlarını ve olayları değerleme biçimlerini bu yapıya göre inşa etmektedir 

(Hofstede, 1985; Hampden-Turner ve Trompenaars, 1993). Bu nedenle ulusal 

anlamdaki yerel kültürler arasında yönetsel tutumlar, değerler, davranışlar ve 

etkililiğin farklılık gösterdiğine inanılmaktadır (Bass ve Burger, 1979; Hofstede, 

1984a; Hofstede, Neuijen ve Ohayv, 1990). Hallinger ve Leithwood (1998, 146) 

liderliğin kültürlerarası algılanma biçimi üzerine yapılan araştırmaların ilk 

aşamalarında, incelenen kültürde yaşayan insanların perspektifinden liderliğin 

anlamını keşfetmeye çalışmanın önemini vurgulamaktadırlar.  
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 Kültür, bireylere nasıl davranması gerektiğine dair açık mesajlar içeren ortak 

bir anlamlar sistemidir (Trompenaars ve Hampden- Turner, 1998, 13). İnsan 

kültüründeki çeşitlilik çarpıcıdır. Kültür, bir toplumun üyelerinin ya da toplumsal 

grupların yaşam biçimlerini, insanların nasıl giyindiklerini, aile yaşamlarını, çalışma 

kalıplarını ve boş zaman etkinliklerini tayin etmektedir (Giddens, 2000, 18-23). 

Liderlik kavramı da bu farklılıkların göz önünde bulundurularak araştırılması gereken 

önemli olgulardan biridir.  

Liderlik her ne kadar ulusal sınırları aşan sosyal etki süreçleriyle evrensel bir 

olgu olsa da yaklaşım ve uygulamaları bakımından kültürler arasında büyük 

farklılıklar olduğu bilinmektedir. Bir liderin kendi stilini önceden kendi iradesiyle 

seçmesi pek de mümkün değildir. Hofstede (1980b) bu seçimin büyük oranda içinde 

bulunulan kültürel iklim tarafından belirlendiğini belirtmektedir. Batı ve Doğu 

kültürleri arasındaki farklılıklar (bilhassa Çin ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

kültürleri) başka kültürel farklılıklara benzemeyecek kadar derindir. Batı 

toplumlarında ortaya konan liderlik modelleri ve ölçme araçlarının gelişigüzel 

kullanılması, Doğu kültürlerindeki özgün liderlik yaklaşımlarının gözden kaçmasına 

neden olmaktadır (Farh ve Cheng, 2000). Dolayısıyla liderliği kendi kültürel 

bağlamında ele almak gerekmektedir. 

Liderlik teorilerinin büyük çoğunluğu Kuzey Amerika gibi bireyci 

(individualist) toplumlarda ortaya çıkıp,  geliştirildiği belirtilmektedir (Dorfman, 1996; 

Hofstede, 2006; Trompenaars ve Hampden-Turner, 2004; House ve Aditya, 1997, 

Yukl, 1989). Davranış ve yönetim bilimleri alanlarında son çeyrek asırda yapılan 

çalışmalar, Kuzey Amerika kökenli çalışmaların başka kültürlerde geçerli olup 

olmadığını daha da sorgulanır hale getirmişlerdir. Farklı kültürel değerlere sahip pek 

çok ülkede yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin analizleri, söz konusu 

farklılıkları kültürel çeşitliliğe bağlamışlardır (Aycan ve Kanungo, 2000, 25; 

Westwood, 1997). Pozitivist paradigmanın tahtını da sallayan bu tür tartışmalar 

paternalizm denen yeni liderlik yaklaşımlarını ön plana çıkarmaktadır. 

ABD’deki araştırmacılar çok sık, İngilizce bilenler olarak tüm dünya dilleri 

adına tahminlerde bulunmaktadır. Anglo-Amerikan bilim adamlarının, dünya 

nüfusunun % 8’inden daha az olmasına rağmen herkesi temsil etme iddiasında 

bulunarak araştırma yaptıkları ve kuramlar geliştirdikleri görülmektedir (Dimmock ve 

Walker, 2000; Hallinger, 1995). Oysaki bu çalışmalarda kullanılan kavramların 
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genellikle diğer kültürler ve diller için de aynı anlama sahip olacağı varsayılarak hatalı 

şekilde kullanılmaktadır (Heck, 1998). Buradan hareketle endişelerini dile getiren 

Hallinger ve Leithwood (1998), eğitim yönetimi alanında hem yeni bakış açıları 

kazanmak hem de en iyi uygulamaları bulmak için dar görüşlü bakış açılarından 

kurtularak uluslararası ve kültürler arası ortak bir yaklaşımın önemine vurgu 

yapmaktadırlar. Benzer biçimde birçok bilim adamı “entelektüel kör noktalar” 

oluşmaması için (Hallinger ve Heck, 1996) uluslararası bir yaklaşım geliştirmeye 

(Paige ve Mestenhauser, 1999)  ihtiyaç olduğuna işaret etmektedir. Bu yeni yaklaşım 

da ancak diğer kültürlerin doğru anlaşılmasıyla mümkün olacaktır.  

Kültür çalışmaları birden fazla kapıyı açan kavramları görmenin yolunu temin 

eder. Bunlar özellikle evrensel ve yerel bağlamda ilke ve özellikler taşıyan liderlik 

alanında geçerlidir (Slater, 2011). Irawanto’ya göre (2011) kültürler arası liderlik ile 

ilgili çalışmalar pek çok bakımdan doğrulanmış çalışmalardır. Bu araştırmacılar, 

kültürlerin karşılaştırılmasıyla görülebileceği gibi, kendi ülkelerinin Batı’dan çok 

farklı değerlere sahip olduğunu öne sürmektedirler. Liderlik pratiklerinin yerel 

kültürlerde daha da anlam kazanacağından, kültürel köklere vurgu yapılmasının 

önemli olduğunu belirtmektedirler. 

Sosyo-kültürel ortamın yönetim, liderlik ve insan kaynakları uygulamaları 

üzerine etkisi, özellikle Hofstede’nin 1980’de yayınlanan ve dünyanın farklı coğrafi 

bölgelerinde çalışan IBM firması çalışanları üzerinde yapılan önemli çalışmasından 

sonra birçok teorik ve görgül çalışmaya konu olmuştur (Aycan, 2001). Kültürler 

arasındaki farklılıkları belirlemeye çalışan araştırmalar (Hofstede, 1980b; House, 

Hanges, Javidan, Dorfman ve Gupta, 2004; Schwartz, 1994b; Smith, Dugan ve 

Trompenaars, 1996; Trompenaars ve Hampden-Turner, 1998) çoğunlukla da değerler 

boyutunda farklılıklar tespit etmişlerdir.  

 Kültür kavramını “bir insan grubunu diğerlerinden ayıran aklın kolektif 

programlaması” şeklinde tanımlayan Hofstede (2001, 9), her kıtadan pek çok ülkede 

çok uluslu IBM firmasının 116.000 çalışanı üzerinde gerçekleştirdiği klasik 

araştırmasında, liderlik ve kültür hakkında tartışmalara temel oluşturan ve ülkelerin 

kültürleri arasında ortaya çıkan farklılıkları dört boyut olarak ortaya koymuştur 

(Hofstede, 2001, 41-77). Bu boyutlar; güç mesafesi, bireyciliğe karşı kolektivizm, 

belirsizlikten kaçınma ve erilliğe karşı dişilliktir. Birlikte ele alındığında bu boyutlar, 

ulusal kültürler arasındaki farklılıkları ölçebilen bir model oluşturma iddiası 
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taşımaktadır. Hofstede (2001), daha sonra beşinci boyut olarak uzun erimli olmayı da 

ekleyerek çalışmasını geliştirmiştir. Hofstede’nin kültür modeli bu araştırmanın 

değişkenlerinden biridir ve her bir boyut ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. 

 Batı’nın kültürel öğelerine özgü geliştirilen bir liderlik modelinin Doğu’nun 

toplumsal ve kültürel karakterlerini taşıyan bir yapıya uygulamanın çok doğru 

sonuçlar vermeyebileceği (Farh ve Cheng, 2000) yönündeki tartışmalara paralel olarak 

Çin, Endonezya, Malezya, Hong Kong, Singapur ve Tayvan gibi Asya ülkelerindeki 

ekonomik ve refah düzeyindeki sistematik artış ve gelişmeler, araştırmaları bu 

ülkelerin liderlik yaklaşımlarına yönlendirmiştir. 1976’da Silin ile başlayıp, 1990’da 

Redding, 1997’de Westwood ve 2000’de Farh ve Cheng ile devam eden nitel 

çalışmalar, sonrasında ise yapılan çok sayıda ampirik çalışmanın (Mathur, Aycan ve 

Kanungo, 1996; Aycan ve diğerleri., 2000; Pellegrini ve Scandura, 2006; Farh ve 

Cheng, 2000; Farh, Cheng, Chou, ve Chu, 2006; Aycan, 2006; Farh, Cheng ve Chou, 

2000) neticesinde, emik bir düzlemde, Asya tipi bir yaklaşım olan ‘paternalist liderlik’ 

ortaya çıkmıştır. 

 Liderlik ve yönetim literatüründe görece yeni bir yaklaşım olan paternalist 

liderlik, kültürlerarası liderlik bağlamında başta Çin olmak üzere Pasifik Asya, 

Ortadoğu ve Latin Amerika gibi bölgelerde de sık rastlanılan bir liderlik biçimidir 

(Aycan ve diğerleri., 2000; Farh, Cheng, Chou, ve Chu, 2006; Martinez, 2003, 2005; 

Pellegrini ve Scandura, 2006; Uhl-Bien, Tierney, Graen, ve Wakayabashi, 1990). 

Kelime kökü itibariyle Latince’de father (baba) anlamında kullanılan “pater” 

(peder) sözcüğünden geldiği bilinen (Mill, 1859/2009) Paternalizm (veya parentalism), 

bir kişi, organizasyon veya devlet tarafından, karşısındaki kişi veya grubun iyiliği için 

özgürlük ya da özerkliğinin sınırlanması davranışı olarak tanımlanmıştır (Dworkin, 

2002).  Benzer biçimde paternalizm, karşıdaki öznenin iradesine rağmen veya gönüllü 

olup olmamasına bakılmaksızın davranışta bulunma veya üstünlük belirten bir tutum 

olarak da tanımlanmıştır (Shiffrin, 2000).  

Sennett (2005, 61) paternalizmin, 17. ve 18. yüzyıllarda ailelerin üretim 

mekânları olan çiftliklerde babanın çocukların patronu olması geleneğinden 

beslendiğini belirtir. O’na göre Paternalizm, 19. yüzyıla gelindiğinde dağılmış ve 

istikrarsızlaştırılmış aile karşısında, “patron babadır” şeklinde bir mecaza 

dönüşmüştür. Oysa bu mecaz, gerçekte çalışanlarını hiç sevmeyen yöneticilerin bu 
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durumunu gizlemek ve düzeltmek üzere yeni ekonomi anlayışının sık sık başvurduğu 

bir kavram olarak görülür. 

Paternalizm aile metaforunun örgütlere yansıması olarak kabul edildiğinden 

kavramın anlaşılırlığını sağlamak için aile kurumuna, ailede baba figürünün rollerine 

bakmak doğru olur. Ailede ebeveynin “ilgi/bakım” ve “kontrol” olmak üzere iki temel 

görevi vardır. Ancak bu iki kavramın bir aradalığı Batı yazınında zıtlık biçiminde ve 

anlaşılmaz olarak karşılanmaktadır.  Çünkü kontrol yetkecilik (authoritarianism) ile bir 

tutulmuştur (Aycan, 2001). Bu konuda Jackman (1994) paternalizmdeki otorite ve 

yardımseverliğin bir aradalığını kadife eldiven “velvet glove”* benzetmesiyle ifade 

etmeye çalışır. Kavramın dayandığı geleneksel baba-çocuk ilişkisine bakıldığında, 

gücün temsilcisi olarak baba, çocuk için önemli ve yararlı gördüğü karar ve davranış 

örüntülerini çocuğa dikte etmektedir. Bu ilişki, “çocukların ihtiyaçları ve yararını 

belirlemede sorgulanamaz bir otorite olarak baba” anlayışının oluşturulduğu bir ahlak 

sisteminde varlık bulmuştur. Babaların çocukları üzerinde safi bir yardımseverlik

duygusu beslediği ve hatta bu düşünceden güç alarak çocuklar üzerinde mutlak bir 

otorite uygulamasına kadar gidebileceğine inanılmaktadır (Pellegrini ve Scandura, 

2008). 

Paternalizmin temelleri, devletin vatandaşları koruyup kollamak ve onlara 

bakmakla yükümlü olduğu feodal ve ataerkil (patriarkal) toplum düzenine 

dayanmaktadır (Aycan, Kanungo, Mendonca, Yu, Deler, Stahl ve Kurshid, 2000, 197). 

Aile ve devlet düzeninde belirgin biçimde hissedilen bu tarz ilişkiler zamanla çalışma 

hayatına da yansımıştır (Aycan, 2001). Paternalizmi otoritenin meşrulaştırılmış bir 

formu olarak kavramsallaştıran Weber (1968) de geleneksel paternalist otoritenin, asıl 

köklerini ataerkil aile yapısında bulduğunu ileri sürer. Weber, “Ekonomi ve Toplum 

(1968)” adlı eserinde, üç tür meşru egemenlik olduğunu belirtir. Bunlar; geleneksel, 

karizmatik ve bürokratik otoritedir. Geleneksel otoritede yetki babadan oğula 

geçmektedir. Ona göre paternalizm geleneksel egemenliğin en temel türlerinden biridir 

ve kişilerin statüsünün yalnızca lidere itaatle mümkün göründüğü bir sistemdir. Weber 

(1968) daha sonraları, Paternalizm gibi geleneksel kontrol formlarının değişerek 

* Anlam itibariyle “kadife eldiven içinde demir yumruk” manasında kullanılan velvet glove’ye ilişkin,

“Yumuşak atın çiftesi pek olur” anlamındaki “an iron fist in a velvet glove” ya da “aba altından sopayı 

göstermek” manasında kullanılan “use an iron hand in a velvet glove” biçimindeki deyişler, kavramın 

kullanış amacını netleştirebilir.
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rasyonel-hukuki bir modele dönüşeceğinden söz etmektedir. Weber, geleneksel yapı 

olan paternalizmden rasyonel-hukuki temele doğru bir değişimin örgütlerde çok daha 

iyi bir performans üretimine götüreceğini vurgulamaktadır.  

 Weber (1966) her ne kadar örgütlerdeki paternalistik kontrolün yerini sonunda 

rasyonel-yasal güç yapılarına bırakacağını iddia etse de, paternalizmin rasyonel-

hukuki örgütleri tamamen terketmediğini ve yapılan araştırmalar pek çok çağdaş Batılı 

olmayan ülkede hala etkili olmayı sürdürdüğünü göstermektedir (Aycan ve diğerleri, 

2000; Aycan, 2006; Farh ve Cheng, 2000; Farh ve diğerleri, 2006; Farh, Liang, Chou, 

ve Cheng, 2008; Martinez, 2003, 2005; Uhl-Bien ve diğerleri, 1990). Benzer biçimde 

Padavic ve Earnest (1994) de asimetrik güç ilişkisi olarak gördüğü paternalizmin 

günümüzde hala devam ettiğini ve çalışanların psikolojik ihtiyaçlarına dair önemli 

ipuçları taşıdığını ifade etmektedirler. 

 Weber'in otoriter olarak ileri sürdüğü görüşün aksine, paternalizme ilişkin 

Hindistan, Türkiye, Çin ve Pakistan'da yapılan yakın dönem araştırmalar 

paternalizmin salt "otoriterlik" olarak tanımlanamayacağını, özünde  babacıl otoritenin 

gösterdiği bakım ve koruma davranışlarına astların isteyerek uyum gösterdiği bir ilişki 

türü olduğunu ortaya koymaktadırlar (Aycan ve diğerleri, 2000; Pellegrini ve 

Scandura, 2006; Redding, Norman, ve Schlander, 1994). Ne var ki paternalizmde 

olduğu iddia edilen “iyi niyetin” özüne ve arka planına ilişkin kuşkulu yaklaşımlar 

mevcuttur. Örneğin Sennett, (2005, 92), paternalist yaklaşımı şu şekilde eleştirir.  

Kuşkusuz, paternalizmi reddedenler haklıydılar; paternalist otoriteler, kendilerine bağımlı 

olanlara karşı sahte bir sevgi gösterirler. “sahte bir sevgi, çünkü lider, kendisine bağımlı 

olanların bakımını kendisinin çıkarlarına hizmet ettikleri sürece üstlenir.... Paternalist bir 

otorite, kendisine bağımlı olanlara kendi kaynaklarını bir lütuf gibi sunar. Bu lütfun 

koşullarıysa tümüyle kendi denetimindedir.  

 Paternalist liderlik, babacıl otorite ve onarıcı yönüyle de etik liderlik gibi iki 

yönlü bir niteliğe sahiptir. Bu liderlik modelinde örgüt bir aile gibi görülür. Örgütün 

lideri adeta ailenin reisi olan babası konumdadır ki aile babası güçlü ve hane halkı için 

harekete geçebilen konumdadır (Irawanto, 2011). Bu durumun Avrupa’nın nazarında 

“klasik otoriteryanizm” şeklinde anlamlandırılması kültürel göreceliğin göz ardı 

edilmesi ve pozitivizmden beslenen hegomonik bir baskı gibi görünmektedir. 

 Paternalist liderlik, hiyerarşik otoriteryan ve babaerkil yönetim biçimlerinde 

ortaya çıkmaktadır. Daha çok yönlendirme, astları koruma altına alma, uyum inşaası 

ve etik liderlik yönleri ön plana çıkmaktadır (Irawanto, 2011). Paternalizm özellikle 
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aralarında güç mesafesi olan ast-üst gibi ikili ilişkilerin niteliğini, görev ve 

sorumluluklarını belirlemektedir. Ast ile üst arasındaki ilişkinin, ebeveyn-evlat 

ilişkisine benzediği Paternalist toplumlarda üstün görevi astı korumak, ona yol 

göstermek ve yararına olacağını düşündüğü kararları onun adına almak iken, astın 

görevi de bunun karşılığı olarak üstüne itaat etmek ve bağlılık göstermektir (Aycan, 

2001). Ancak Sennett (2005, 80) babasına itaat ettiğinde bir çocuğun kendisinden 

utanmasına gerek olmadığını ama bir yetişkinin bir diğer yetişkine babasıymış gibi 

davranmasının utanç verici olduğundan söz etmektedir. Bu da paternalizmin aile 

içinde kısmen onaylansa da iş yaşamında üst ve astlar arasında tuhaf karşılandığı 

anlamına gelmektedir.

Patron figürünün, insanların ilk temel otorite figürü olan ebeveynin (parent) 

değişime uğramış bir kopyası olduğu ileri sürülmektedir. Psikiyatristler (Freud, 1926) 

bu süreci, “aktarım (transference)” yani bir insanın başkasıyla ilişkilendirdiği 

duygularını bilinçsizce (unconsciously) bir başka kişiye doğru kaydırması olarak 

yorumlamaktadırlar. Bu durumda aile içindeki baba figürüne ilişkin geliştirilen 

şemanın yönetici gibi bir otorite figürüne yansıtılması söz konusudur (Bing, 2004; 

akt.: Pellegrini ve Scandura, 2008).  

Örgütlerde hiyerarşik ilişkinin niteliğini gösteren paternalist ilişkide üst, astı 

koruyup kollamak, profesyonel iş yaşamının ötesine geçerek özel hayatı ile ilgili 

konularda da ona yol göstermekle mükelleftir. Buna karşılık ast ise üstüne sadakat 

göstermek, güvenmek ve onun yol göstericiliğini gönüllü olarak kabul etmektedir 

(Aycan, 2001). Görüldüğü gibi paternalizm, ast ile üstün karşılıklı rollerinin uyumlu 

biçimde bir araya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Farh ve Cheng (2000, 91), bir liderlik tarzı olarak nitelediği paternalist 

liderliğin 'babacan bir yardımseverlik, ahlaki bütünlük ile birlikte güçlü bir disiplin ve 

otorite’yi barındıran bir kavram olduğunu belirtir. Anderson’a göre (2005) paternalist 

yönetim ilişkisinde çalışanlar, tıpkı bir babanın sağduyu, şefkat ve yönlendiriciliğini 

isteyen çocuklar gibi koruma ve kollamaya ihtiyaç duyarlar. Paternalist lider, örgütteki 

bütün önemli işleri yapma, kritik kararlar alma, önemli bilgileri kontrol altında tutma

gibi yönetsel işlemleri tek başına sürdürürken, çalışanlar kendisinden her an 

gelebilecek direktifleri yerine getirmek üzere hazır bulunurlar. 
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 Triandis (1995) liderliğin ülkeye özgü niteliklerini ortaya koyduğu 

çalışmasında bireyci bir kültürde başarılı liderlerin başarı odaklı ve katılımcı olma 

eğiliminde olduklarını, kolektivist kültürlerde ise paternalist ve destekleyici olma 

eğiliminde olduklarını ileri sürmektedir. House ve Aditya’ya göre (1997), yüksek 

düzeyde güç mesafesi olan kolektivist kültürlerde “hayırsever otokrat (benevolent 

autocrat)” liderlik, en çok beğenilen liderlik biçimi olmaktadır. Fikret Paşa, Kabasakal 

ve Bodur  (2001), Türkiye’de paternalizm ile kollektivizm arasında pozitif yönde 

önemli bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Buradan hareketle Türk kültürünün, 

kollektivist, güç mesafesinin fazla ve paternalist özelliklerinin yüksek bir kültür 

özelliği taşıdığı söylenebilir (Aycan ve Kanungo, 2000, 41; Fikret Paşa, 2000; 

Hofstede, 2001). 

 Aycan ve diğerleri (2000), 10 ülke üzerinde yürüttükleri araştırma sonucunda 

paternalizmin en çok gözlendiği ülkelerin, Hindistan, Pakistan, Çin ve Türkiye olduğu; 

onu takiben, Romanya, Rusya, ABD ve Kadana’nın orta düzeyde; İsrail ve Almanya 

da en az düzeyde gözlendiği ülkeler olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Aynı çalışmada, 

güç mesafesi ve kollektivizm algısı en yüksek olan ülkelerin, yine paternalizm algısı 

en yüksek olan Çin, Pakistan, Hindistan, Rusya ve Türkiye olduğu belirlenmiştir. 

Dolayısıyla Türk toplumunun kültür yapısının paternalizm ile uyumlu olduğu 

(Pellegrini ve Scandura, 2006), bunun nedeninin ise liderin görev ve sorumluluklarının 

çalışma yaşamıyla sınırlı kalmayıp özel yaşamın pek çok alanında da etkin olmasının 

doğal karşılanması (Erben, 2004; 347-351) olduğu belirtilmektedir.  

 Alanyazında paternalistik liderlik ile bazı örgütsel değişkenler arasındaki 

ilişkiyi inceleyen araştırmalar mevcuttur. Yapılan araştırmalarda paternalist liderlik 

örgütsel vatandaşlık (Cem Ersoy, Born, Derous ve Molen, 2012; Chu ve Hung, 2009, 

Paoching ve Chichun, 2009), örgütsel adalet (Köksal, 2011; Pellegrini, 2006), 

çalışanların psikolojik sağlıkları (Chen ve Kao, 2009), örgütsel bağlılık (Erben ve 

Güneşer, 2008; Saher, Naz, Tasleem, Naz ve Kausar, 2013; Pellegrini, Scandura, ve 

Jayaraman, 2007), lider-üye etkileşimi (Ansari, Ahmad, ve Aafaqi, 2004; Chu ve 

Hung, 2009), örgütsel performans (Chen, Eberly, Chiang, Farh ve Cheng, 2014; Chou, 

Cheng ve Jen, 2005), iş stresi (Yeh, Chi ve Chiou, 2008), iş doyumu (Pellegrini, 

Scandura ve Jayaraman, 2010; Yardımcı, 2010; Yetim ve Yetim, 2006; Sun ve Wang 

(2009), iş motivasyonu (Chou, 2012; Niu, Wang ve Cheng, 2009) gibi değişkenlerle 

ilişkisine bakılmıştır. 
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Meyer ve Rowan’a göre (1977) toplumlardaki sosyal inançlar, değerler ve 

uygulamalar sıklıkla örgütlere, kurumsal yapılara ve gayri resmi davranış kalıplarına 

sirayet etmektedir. Bu bakımdan okulların ulusal kültür içindeki konumu ve önemi 

değerli görülmektedir.

Morphet, Johns ve Reller’a göre (1967) okullar, kültürel aktarım ve değişimde 

etkili olan örgütlerin başında gelir. Okulun aktarımı sağlama mı yoksa değişimin 

başlatıcısı ve sürdürücüsü işlevinin mi esas olduğuna ilişkin iki çatışmalı görüş söz 

konusudur. İlkine göre okullar sosyal mirası yeni nesillere aktararak sosyalizasyon 

sürecini besleyen bir yapıda olmalıdır. İkinci görüşe göre ise gelişim ve değişimin 

kaçınılmaz olduğu esasından hareketle her seferinde değişen kültürü yeniden gözden 

geçirip bu doğrultuda vatandaşlar yetiştirmek olmalıdır (Akt. Bursalıoğlu, 2008, 35). 

Dolayısıyla, hemen her durumda okulların kültür üzerinde çok önemli etkisinin olduğu 

açıktır. Okulun paydaşları, etki alanının genişliği, toplumla iç içeliği göz önünde 

bulundurulduğunda okulların toplumsal değer ve normların aktarıcısı iken aynı 

zamanda çağdaşlığı, teknolojik gelişmeleri de kültürel yapılara uyarlayan, ikisi 

arasında ahenk sağlayan bir amaç da taşımalıdır. 

Dünyanın pek çok yerinde çocuklar yaşamlarının belli dönemlerinde okula 

giderler. Okulluluk bazı ülkelerde insanların yaşamlarının yaklaşık 20 yılını 

almaktadır. Bu sürede okullar kültürün önemli bir bölümünü öğrenciye kazandırırlar. 

Toplumlararası karşılaştırmalı çalışmalar aile içindeki baba-evlat ilişkisinin temel 

değer ve davranışlarının, okullardaki ilişkilere taşındığını belirtmektedir (Hofstede ve

diğerleri, 2010, 69).  

Türkiye’deki kültürel yapının okullara nasıl yansıdığı ve bu kültür yapısında 

okul yöneticilerinin davranışlarında paternalist liderlik yaklaşımlarının nasıl bir yer 

edindiği önemli görülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın problemi, kamu ilkokul 

müdürlerinin paternalistik liderlik davranışları ile Hofstede’nin kültür boyutları

arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine göre nasıl olduğudur. 

1.2. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, Ankara’daki kamu ilkokul müdürlerinin paternalist 

liderlik davranışları ile Hofstede’nin kültür boyutları arasındaki ilişkiyi öğretmen 

görüşlerine göre belirlemektir. Bu genel amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır:
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1. Öğretmenlere göre kamu ilkokul müdürleri paternalist liderlik davranışlarını;  

a) Aile havası 

b) Otorite-Hiyerarşi 

c) Müdahalecilik 

d) Hayırseverlik 

e) Yetersiz görme boyutlarında ne derecede göstermektedirler? 

2. Öğretmenlerin, kamu ilkokul müdürlerinin paternalist liderlik davranışlarını 

gösterme düzeylerine ilişkin görüşleri; 

a) Cinsiyet 

b) Branş 

c) Kıdem 

d) Medeni durum 

e) Öğrenim düzeyi  

f) Yaşamın daha çok geçirildiği yer 

g) Kuşak (generation) /yaş değişkenlerine göre farklılık göstermekte 

midir? 

3. Öğretmenlerin Hofstede’nin kültür değerlerine ilişkin görüşleri 

a) Güç mesafesi 

b) Kolektivizm 

c) Belirsizlikten kaçınma 

d) Erillik 

e) Uzun erimlilik boyutlarında nasıldır? 

4. Hofstede’nin kültür değerlerine ilişkin öğretmen görüşleri; 

a) Cinsiyet 

b) Branş 

c) Kıdem/yaş 

d) Medeni durum 
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e) Öğrenim düzeyi

f) Yaşamın daha çok geçirildiği yer

g) Kuşak/yaş değişkenlerine göre farklılık göstermekte midir?

5. Okul müdürlerinin paternalistik liderlik davranışları ile Hofstede’nin kültür

boyutları arasında bir ilişki var mıdır?

1.3. Araştırmanın Önemi

Kültürler arasında yönetsel tutumlar, değerler ve davranışlar farklılık 

göstermektedir. Bu yaklaşım “okul müdürleri nasıl bir liderlik anlayışı ile okulu 

yönetmelidir” sorusunu önemli hale getirmektedir. Bu anlamda avrosentrik (Avrupa 

merkezli) liderlik ve yönetim yaklaşımları gerçekten, belirgin farklılıklara rağmen, 

bütün kültürlerde işlevsel olabilir mi? Avrupa ve Amerika’da ortaya çıkan liderlik 

tarzları Doğu toplumlarıyla uyumlu değilse, deyim yerindeyse “doku uyuşmazlığı” söz 

konusuysa bu durumda yapılması gereken en doğru şey, yerel kültür unsurlarına 

uyumlu yönetim değerleri üretmek ya da keşfetmek değil midir? Eğer “ideal olana” 

yönelik bir değişim isteniyorsa, değişimi kültüre uygun yönetim değerleri üzerinden 

sistematik olarak planlayıp yapmak daha ussal bir yaklaşım olmaz mı? Bu ve benzeri 

sorular araştırmayı önemli hale getirmektedir. 

Türkiye’deki toplumsal kültür içinde paternalist değerlerin önemli derecede 

yüksek olduğunu belirtilmektedir (Aycan ve diğerleri, 2000, 192-221). Türkiye’de aile 

yapısındaki baba ve evlat arasındaki şefkat ve güç mesafesinin, kolektivist ve 

hiyerarşik kültür yapısıyla birleşmesiyle ortaya çıkan ilişki biçiminin zaman içerisinde 

iş yaşamına da yansıması örgüt yöneticisinin kimliğini de biçimlendirmektedir

(Canbolat, Beraha, Çeliksoy ve Türker, 2010). Girdisi ve çıktısının insan olduğu en 

önemli kurumlar olan eğitim kurumlarını yöneten bireylerin “paternalist liderlik’’ 

davranışlarını belirlemek amacıyla geliştirilen “Paternalist Yönetici Davranışları

Ölçeği”nin literatür taramasına göre, eğitim yönetimi alandaki ilk ölçek olma özelliği

taşıması çalışmayı önemli kılan unsurlardandır.  

Kültürler arası liderlik ve paternalizm ile ilgili alan yazın incelendiğinde, bu 

alanda yürütülen çalışmaların 2000’li yıllarda yapıldığı ve bu çalışmaların özellikle 

sosyoloji ve işletme yönetimi alanında yaygın olduğu görülmektedir. Eğitim bilimleri 

alanında ise, bu kavramlar ile ilgili çalışmaların yeterli sayıda olmadığı ve özellikle 

Türkiye’de son beş yılla sınırlı olduğu görülmektedir.
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Bu araştırmada, Türkiye’nin sosyolojik ve kültürel yapısına ilişkin değerler ve 

okul yöneticilerinin paternalist liderlik davranışlarını gösterme düzeyleri ortaya 

konulmuş ve uygulamada okul yöneticilerine ve araştırmacılara konuya ilişkin öneriler 

sunulmuştur.   

Türkiye’nin kültür değerleri içerisinde Paternalist liderliğin okul yöneticisinin 

yönetim yaklaşımını nasıl etkilediğinin sonuçları, yeni yönetim anlayışlarına katkı 

sunması bakımından değerlidir. Okullarda kültür boyutları ile okul yöneticilerinin 

paternalist liderlik davranışları arasında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi, 

yöneticilerin yetiştirilmesinde olumlu katkı sunarak sorunların çözümünü 

kolaylaştıracağı, yönetsel uygulamalara işlevsellik kazandıracağı bunun yanında 

araştırma sonuçlarının eğitim yöneticilerine, eğitimcilere, uygulayıcılara politika 

belirleyicilere ve diğer araştırmacılara teorik ve pratik katkı sunacağı beklenmektedir. 

1.4. Sınırlılıklar 

 Okul müdürlerinin paternalist liderlik düzeyleri ile kültür boyutları arasındaki 

ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bu araştırma eğitim örgütleriyle sınırlı tutulmuştur. 

Kültüre ilişkin kavramlar Hoftede’nin araştırmalarına bağlı olarak, erillik, güç 

mesafesi, kolektivizm, belirsizlikten kaçınma ve uzun erimlilik boyutlarıyla sınırlıdır 

Nedensel karşılaştırma ve ilişkisel tarama yöntemin esas alındığı bu araştırma, 

geliştirilen Paternalist Yönetici Davranışları Ölçeği ile Türkçe uyarlaması yapılan 

Bireysel Kültürel Değerler Ölçeği formlarının ölçtüğü verileri ile sınırlandırılmıştır. 

Araştırma, Ankara ili merkez dokuz ilçesinden toplanan verilerle yürütülmüştür. 

Dolayısıyla, toplanan veriler bu ilçelerdeki ilkokullar ve bu ilkokullarda araştırmaya 

katılan öğretmenlerle sınırlıdır.  

1.5. Tanımlar 

Paternalist Liderlik Davranışları: Paternalist lider sıkı bir disiplin ve otoriteyi, baba 

şefkati ve hayırseverlikle birleştirip, astlarını koruyup kollayıp ve bunun karşılığında 

da onlardan itaat ve sadakat beklemektedir. Bu liderlik yaklaşımında üst, astlarını 

kendisinden daha yetersiz gördüğünden iyiliği için ona müdahale etmeyi, onun adına 

kararlar almayı olağan görmektedir. 

Kamu İlkokulu Öğretmeni. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ilkokullarında 657 

sayılı devlet memurları kanununa tabi daimi ve sözleşmeli statüde görev yapan 

öğretmenleri kapsamaktadır. 
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Hofstede’nin Kültür Boyutları: Kültürel değerleri belirlemek amacıyla belirlenen 

güç mesafesi, kolektivizm, belirsizlikten kaçınma, uzun erimlilik ve erillik 

boyutlarıdır.

Okul Müdürleri: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve 

yaygın eğitim kurumlarında yöneticilik görevini ikinci görev kapsamında yürüten 

kişidir (MEB, 2015).
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BÖLÜM II

KURAMSAL ÇERÇEVE

Bu bölümde öncelikle paternalizmin ne olduğu, tarihsel gelişimi, yönetimdeki 

yeri ele alınmıştır. Ardından bir liderlik yaklaşımı olarak ele alınan paternalizmin 

kültürel temellerine, boyutlarına ve ilgili araştırmalara yer verilmiştir. Sonrasında ise 

kültür kavramı, ulusal kültür değer boyutlarına ilişkin geliştirilen modeller, okullar 

bağlamında kültürel değer boyutları açıklanmaya çalışılmıştır. 

2.1. Paternalist Liderlik 

Paternalist liderliğe geçmeden önce kavramsal olarak paternalizmin ne olduğu, 

tarihsel süreçte, farklı alanlarda beliren formları, unsurları ele alınmıştır. Sonrasında 

ise paternalist liderliğin ne olduğu, kültürel temelleri ve boyutları incelenmiştir.

2.1.1. Paternalizm Kavramı

İnsanların doğadaki tek akıl sahibi canlı olması, onu doğaya sınırsızca 

müdahale etme hürriyetine ilişkin algının kaynağı gibi görünmekteyse de doğaya 

müdahalenin sonuçları aklın ontolojisine ilişkin temel bir paradoks yaratmış 

görünmektedir. Öte yandan bazı insanların diğer bazılarından daha akıllı olduğuna 

ilişkin inancın da görece akıllı olanların diğerlerine müdahale etme hakkına kaynaklık 

ettiği düşünülmektedir. Bu tür bir müdahale çoğu zaman müdahale edilen kişinin 

iyiliği için olduğu iddiasını taşımaktadır. Müdahale insandan insana olabileceği gibi 

devletten insana da olabilmektedir. Bu söylemin ve görünenin arka planında kişiyi 

sömürme, örtük menfaat sağlama gibi niyetlerin olduğu iddiaları da söz konusudur. 

Ancak müdahalede bulunan kişinin amacı ne olursa olsun, gerçek şu ki çoğu zaman 

müdahale edilenin buna rıza gösterip göstermediğine bakılmamaktadır. Dolayısıyla 

burada kişinin özerkliği çiğnenmekte, akli yetkinliği görmezden gelinmektedir. 

Bir bireyin başka bir bireye ya da devletin vatandaşlarına iyiliği için 

müdahalesinin temelinde en temel ve eski toplumsal kurum olan aile ilişkileri 

yatmaktadır. Anne-babanın çocuklarını kötülüklerden koruması amacıyla ve şefkat 

duygusuyla müdahalede bulunması tarihsel olarak süregelen bir yaklaşımdır. Bu 

yaklaşımın derecesi, temellendirilmesi kültürden kültüre farklı olsa bile anne-baba 
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olmanın evlatları üzerinde bir yönetme ve otorite kurma hakkı olduğu sanısı yaygındır. 

Aile kurumuyla başlayan bu yaklaşım modern toplumlarda bile eğitim, ekonomi, 

sağlık gibi pek çok kuruma, kurumsal ilişkilere sirayet etmiş görünmektedir. 

Paternalistik müdahale biçimine ilişkin benzeşim tarihsel olarak kralların 

tebaaları üzerinde iktidarının kaynağı olarak kullanılmış, işçi-işveren, hasta-doktor, 

vatandaş-devlet, öğretmen-öğrenci arasında bir yönetim ilişkisi olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu ilişkinin uygulanması ile birlikte rızası aranmaksızın, iyiliği için hayatına karışılan 

bireyin özgürlüklerinde kısıtlamalara gidilmekte ve bunun neticesi olarak da bireyin 

özgürlüğü ile ilgili sorunlar gündeme gelmektedir (Kökçü, 2016). Franklin’in (1993) 

paternalizm tanımı iki taraflı ilişkideki pasif yararlanıcının iradesinin nasıl tümüyle 

görmezden gelindiğini açık biçimde göstermektedir. Franklin’e göre Paternalizm, bir 

bireyin yararını yükseltme ya da teminat altına alma girişimi içinde, bu bireyin söz 

konusu girişimde hiçbir yarar görmemesi hatta zararlı olduğunu düşünmesine rağmen, 

bu bireyin seçim ya da eylem özgürlüğüne müdahale etmektir (Franklin, 1993, 40). 

Bireyin özgürlük ve özerkliğini merkeze alan sorunların yoğunluğu ve derinliği 

bireylerin özgürlüğünün ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğuna yönelik algının 

değişkenlik gösterdiği pek çok kültürlerde farklılaşmaktadır. 

Paternalizm, Latince olan “pater” sözcüğünden gelmekle beraber bir baba gibi 

davranma ya da başka birine çocukmuş gibi davranma eylemlerini ifade etmektedir 

(Suber, 1999). Başka bir ifadeyle paternalizm bir kişinin, babanın çocuklarına 

davranmasına benzer bir şekilde davranması anlamına gelmektedir (Aycan, 2006). 

Daha genel ele alındığında ise paternalizm, birisinin karar alma süreçlerine iradesi 

dışında müdahale etmek ve bu müdahaleyi onu tehlikelerden korumanın en iyi 

yoluymuş gibi meşrulaştırmaktır (Kaptelli, 2014, 426). Agich (2003, 43) paternalizmin 

aşağılayıcı (pejoratif) çağrışımlar taşıyan son derece sorunlu bir terim olmasına 

rağmen, köklerinin bebek ve çocukların ebeveynleri tarafından büyütülmesi ve 

gelişimlerine dayanması bakımından da olumlu bir çağrışıma da sahip olduğunu 

belirtmektedir. 

Paternalizm kavramının etimolojik kökü olarak baba, çocuklarına herhangi bir 

zarar gelmesi söz konusu olduğunda onların özgürlüklerini kısıtlama pahasına kendisi 

için bile yapamayacağı birtakım müdahalelerde bulunabilmektedir. Aile içerisindeki 

anneliğe ilişkin maternal rol ise daha çok besleyici olma üzerinedir. Anne, çocuğu 

mutlak bir bağımlılık halinden giderek artan bir bağımsızlık ve sorumluluk evresine 
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doğru besleyerek hazırlamaktadır. Bunun çocuğun özerklik gelişimini daha ileriye 

taşıyan bir rolü vardır. İlişkide babanın rolü daha çok otorite ile ilişkiliyken annenin 

sevgi ve şefkat ile ilişkilidir. İlkinin kısıtlayıcı ikincisinin ise özgürleştirici bir etkisi 

söz konusudur. Ancak her ikisi de ebeveynliğin temel bileşenleridir (Agich, 2003, 45). 

Yalnızca baba rolüne ilişkin olan paternalizmin cinsiyetçi çağrışımlarını 

ortadan kaldırmak için, anne ve babayı birlikte ele alan parentalizm (parent, ebeveyn) 

kavramı ileri sürülmüşse bile (Benjamin ve Curtis 1981: 48–58), ilgili literatüre 

bakıldığında paternalizmin ön plana çıktığı ve çoğunlukla babanın kontrol ve 

ilgi/bakım rolleri bakımında incelendiği göze çarpmaktadır. Baba figüründe vücut 

bulan otorite ve şefkat gibi iki rolün bir aradalığı Kuzey Amerika ve Batı Avrupa 

toplumlarında kısıtlayıcı, müdahale edici, özel alanın işgali gibi değerlendirilmekte 

(Aycan ve Kanungo, 2000, 47) dolayısıyla Batı kültüründe ve yazınında çok kabul 

görmemektedir (Erben ve Güneşer, 2008, 956). Benzer şekilde astların gönüllü itaat ve 

bağımlılık geliştirmeleri bireyci kültürlerin yücelttiği özerklik, özgüven ve kendi 

kararlarını özgür biçimde alma ( self-determination) gibi temel değerlerle de 

çelişmektedir (Aycan, 2006, 451).  Ancak görünen o ki bu tür yaklaşımlar kültürden 

kültüre değişebilmektedir. Nitekim Kağıtçıbaşı (2000) babaya ilişkin çelişkili gibi 

görünen bu rollerin Hindistan geleneklerinde önemli bir kültürel unsur olduğunu ileri 

sürmektedir.  

Paternalizm, bir birey için olası zararları ortadan kaldırmak ya da mevcut 

durumunu daha da iyileştirmek amacıyla, o kişinin tahmin edilen ya da bilinen istek ve 

arzularının görmezden gelinmesi olarak tanımlanabilir. Bu tür yaklaşımın temelinde 

yardım edenin yardım edilenden “daha iyi biliyor” olduğu gibi epistemolojik bir zan 

yatmaktadır (Miller, 2003, 54). Suber (1999) Paternalist bireylerin, haklarında karar 

verdikleri insanlardan daha akıllıca düşündüklerine ilişkin bu zannın bazen 

kendilerinin daha akıllı olmalarının ötesinde diğerlerinin aptallığına dayanacak kadar 

küstah bir noktaya ulaşabildiğini ileri sürmektedir. Kleining de (1983, 55) 

paternalizmin görünüşte alçaltıcı ya da aşağılayıcı bir karakteri olduğunu ve bu 

durumun büyük sorun teşkil ettiğini belirtmektedir.  

Dworkin’e göre (2002, 1282) P ve Q paternalist bir ilişkinin tarafları olarak 

düşünüldüğünde Q'ye yönelik paternalist bir eylem şu durumlarda ortaya çıkar. (a) P 

bu eylemi Q'yu bazı olası zararlardan muhafaza etmesi ya da mevcut durumunu 

iyileştirmesi, (b) Q'nun istek, plan ve kendisiyle yapılan sözleşmelerin aksine 
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davranması, (c) P'nin eyleminin Q'nun özerkliğini sınırlaması gibi durumlar söz 

konusuysa paternalist bir eylem mevcuttur. Dworkin’in bu tanımını yetersiz bularak 

eleştiri getiren Nilstun’a göre (1997, 204) paternalizm, P bir kişi ya da gruba (Q) 

gelebilecek zararı bertaraf etme ya da onlara iyilik yapma niyetindeyse; P, yaptığı 

eylemin Q'nun halihazırdaki tercihleri, istekleri ve planlamalarıyla uyumlu olduğuna 

inanması için herhangi bir nedeni yoksa ve P'nin bu eylemi Q'nun kendi kararını 

verme hakkını (right to self-determination) sınırlandırıyorsa ortaya çıkan durumdur. 

Paternalizmin birbirlerine çok benzemekle beraber aralarında ince farklılıklar 

söz konusu olduğu çok sayıda türü söz konusudur. Bu farklılıkların örnekler üzerinden 

açıklanması konunun anlaşılırlığını kolaylaştırmaktadır.

2.1.2. Petrnalizmin Türleri

Paternalizm bir hareket tarzı olmaktan ziyade hareket tarzının nedeni veya 

gerekçesidir. Bir hareket tarzının altında yatan mantık ya da niyet, hareket ya da 

eylemin doğru ve ahlaki olup olmadığını belirlemesi bakımından oldukça önemlidir. 

Bu husus başta sert ve yumuşak paternalizm olmak üzere paternalizmin türleri 

arasındaki ayırımı yapmak bakımından da değerlidir (Miller ve Wertheimer, 2007). 

Aşağıda paternalizm türleri ve dayandıkları temel varsayımlar şekil 1’de bir arada 

verilmiştir.

Paternalizm, şekil 1 dikkate alındığında, paternal davrananın niyeti, eylem 

biçimi, etkilenen kişinin özerkliliğinin ihlali, rızasının olup olmaması, bir kişi veya bir 

grup olması ve benzeri koşullara göre farklılaşan türleri olan bir olgu olduğu 

görülmektedir. 

Paternal bir yaklaşımda erk sahibi bireyin, muhtaç durumda olan bir başkasının 

negatif haklarını ona iyilik yapmak ve zarardan korumak niyetiyle görmezden gelmesi 

söz konusudur. Bir hastanın istememesine rağmen ona kan nakli yapılarak hayatta 

kalmasını sağlamak örneğinde olduğu gibi. Benzer biçimde bir uzmanın, hastanın 

kaygı düzeyini düşürmek için sorulan soruya doğru cevap vermemesi örneklerinde 

tipik paternalist müdahaleler söz konusudur. Her iki örnekte de hastanın refahını 

iyileştirmek için hastanın negatif hakları ihlal edilmiştir (Miller, 2003, 55).  

Dworkin, (2002) paternalizmin, teorik düzeyde insanların olması gerekenden 

daha az ussal olduklarında kendilerine nasıl davranılacağına ilişkin bir durumda ortaya 

çıktığını iddia etmektedir. Paternalizm, bağımlılıkla mücadele kapsamında çıkarılan
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yasalar, emniyet kemeri takmanın zorunluluğu hali ve tıbbi bağlamda hekimin 

hastanın durumunu hastadan gizlemesi, cankurtaranın olmadığı bir halk plajında 

yüzmenin yasaklanması, motosiklet sürerken kask takılması zorunluluğu, etkisiz 

olduğu bilinen birtakım ilaçların kullanılmasının engellenmesi, zararlı olan bazı 

ilaçların kullanılmasının önüne geçilmesi, kumar borçlarının yasal bir sözleşmeye 

bağlanmasının engellenmesi, reşit olmayan birine, dini inançları kan naklini yasaklasa 

bile gerektiğinde kan naklini yapmak, gibi kısıtlamalardır. 

 PATERNALİZMİN TÜRÜ DAYANAK 

1 Güçlü veya zayıf (Strong or weak 
Paternalism) Yararlanıcının özerk olup olmaması  

2 Sert, yumuşak ve ılımlı (Hard, 
moderate, or soft Paternalism) 

Paternalistik eylemin yararlanıcıya etki 
derecesi 

3 Mevcut ve gelecekteki menfaatler 
(Present or future interests) Paternalistin odağındaki geçici menfaatler 

4 Nesnel ve öznel menfaatler (Objective 
or subjective interests) 

Yararlanıcının talepleri ya da birincil fayda 
odaklı 

5 Aktif veya pasif (Active or passive 
Paternalism) 

Paternalist açısından; görev veya ihmal 
Yararlanıcı açısından; kendisine müdahale 
edilmesini tercih etmesi, istemesi ya da 
müdahaleyi red etmesi 

6 Doğrudan veya dolaylı (Direct or 
indirect paternalism) 

Başkasının özgürlüğünün nasıl 
sınırlandırıldığı 

7 Birinci veya ikinci taraf (First- or 
second-party paternalism) 

Paternal eylemle kimin kararının göz ardı 
edildiği 

8 Refleksif veya refleksif olmayan 
(Unreflexive or reflexive paternalism) 

Yararlanıcının açık rızasının göz ardı mı 
edildiği yoksa bundan feragat mı ettiği 

9 Kişisel veya kişisel olmayan (Personal 
or impersonal paternalism) 

Hayırsever eylemin hedefindeki tarafların 
bilinip bilinmemesi 

10 Saf ya da art niyetli (Pure or impure 
paternalism) 

Hayırsever eylemin kişisel çıkar içerip 
içermediği 

11 Varsayımsal veya etkin (Presumptive 
or active paternalism) 

Paternalizmin bir niyet mi yoksa bir eylem 
mi olduğu 

12 Bireysel veya sosyal (Individual or 
Social paternalism) 

Yararın bir kişiyi mi yoksa bir grup/sınıfı mı 
etkilediği 

Şekil 1. Paternalizm Türleri (Kaynak. Miller, (2003, 60) ve Nilstun, (1997, 205)’den 
uyarlanmıştır.) 

Bir hekim arabasıyla köprüden suya uçan ve aslında korkunç biçimde acı 

çekerek ölen bir adamın karısına, kocasının suda ve o anda boğularak öldüğünü 

söyleyebilir.  Bir adam bunalımda olan karısının uyku ilacı almasına mani olmak için 

onları saklayabilir. Felsefe bölümü, öğrencilerinin mantık dersi almaları gerektiğini 

dayatabilir. Bir öğretmen öğrencisine düşük bir felsefi yeterliliğe sahip olduğunu 

söyleme konusunda daha az dürüst olabilir. Dworkin’e göre (2002) bütün bu 

örneklerin, kurallar, politikalar ve eylemlerin türlü nedenleri olabilir. Çeşitli 
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temellendirmelerle haklılıkları savunulabilir. Bu kural, politika vb durumlar, 

muhataplarının daha az zarar görmesini ya da mevcut durumlarından daha iyi 

olmalarını amaçlayabilir. Eğer bu tür davranışların muhatabı olan bireylerin

kendilerine bu yolların dışında davranılması yönünde bir tercihleri söz konusuysa yani 

rızaları yoksa paternalizm söz konusudur. Aşağıda paternalizmin önemli türleri ele 

alınmıştır.

Güçlü ve Zayıf Paternalizm: Paternalizmin yaygın olarak karşılaşılan bir türü 

paternal müdahaleye maruz kalan kişinin ne kadar özerk (autonomous) olduğuna bağlı 

olarak yapılan ve zayıf (weak) ya da güçlü (strong) olarak tanımlanan türüdür 

(Feinberg, 1971). Zayıf paternalizmde, bireyin özerk olma talep ve ısrarı yoktur ve 

bireylerin korunması söz konusudur. Güçlü paternalizmde ise bireyin özerklik ısrarına 

rağmen yine bireyin iyiliği adına müdahale etme söz konusudur (Beauchamp ve 

Childress, 2001, 181-182). Güçlü paternalizm, otonom bir bireyin bilinen ya da tahmin 

edilen taleplerinin yine onun iyiliği için görmezden gelinmesidir. Örneğin yetişkinlerin 

emniyet kemeri takmaları zorunlu hale getiren yasal düzenlemeler, takmak istemeyen 

reşit bireylerin tutumu açısından bakıldığında sert paternalizm türünden bir 

yaklaşımdır. Zayıf (weak) paternalizm özerkliği zayıf ya da gelişmemiş kişilere iyilik 

yapılmak istendiğinde ortaya çıkmaktadır (Miller, 2003, 56). O halde paternal 

yaklaşımı zayıf ya da güçlü yapan şey kendisine müdahale edilen kişinin özerkliğinin 

derecesi ile ilişkilidir.

Sert, Ilımlı ve Yumuşak Paternalizm: Paternalizmin bir diğer ayırımı, 

paternal yaklaşanın dayattıkları ile müdahaleye maruz kalan kişinin (beneficiary, 

muhtaç) kendi kararları ve değerleri arasındaki iyilik derecesi ilişkisine dayanan sert 

(hard) orta (moderate) ve yumuşak (soft) paternalizm ayırımıdır. Dworkin’e göre 

(2002) yumuşak paternalizm kişinin içinde bulunduğu durum hakkında bilgisi ve 

gönüllü olmasının bilinip bilinmemesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Mill'in 

(1859/2009, 193) yaygın olarak bilinen örneği üzerinde açıklamak daha isabetli 

olabilir. Örneğe göre çökme tehlikesi olan bir köprüden geçen biri söz konusudur. Bu 

kişinin geçmesine ve belki de ölmesine izin mi verilmeli? Yumuşak paternalizm 

yaklaşımı, köprüden geçen bireyi, tehlikenin farkında olup olmadığını belirlemek 

amacıyla engeller. Ancak birey tehlikeye rağmen geçmek istiyorsa ona müdahale 

etmez. Dolayısıyla isteyerek intiharına seyirci kalır. Sert paternalizmde ise kişi 

tehlikenin farkında olsa bile onun engellenmesi gerektiği düşünülür ve mani olunur.
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Sert paternalizm, gönüllü olarak yapılan bir intiharı engellemenin bir hak olduğunu 

ileri sürer. 

Miller’e göre (2003, 56) yumuşak paternalizmde paternal müdahaleye maruz 

kalan kişiye dayatılan değerler kendisinin istek ve arzuları paralelinde gerçekleşir 

ancak burada müdahale edilenin onayı ve rızası alınmaz. Oysa sert paternalizmde 

müdahaleye maruz kalan kişiye tamamen yabancı değerler dayatılır.  Orta düzey 

paternalizmde ise müdahaleye maruz kalan kişinin bazı isteklerini başka isteklerine 

tercih etmesi söz konusudur. Sert paternalizmde bir sömürü ve isteklerin çarpışması 

hali vardır. Yumuşak paternalizmde ise müdahaleye maruz kalan kişi ne istediğini 

ifade edemediğinde, paternal davranan kişi onun kişisel geçmişi temelinde ne 

isteyebileceği varsayımından hareketle davranır. Miller (2003, 56) konuya anlaşılırlık 

kazandırmak için birtakım örnekler vermektedir. O’na göre sigara içmek isteyen bir 

kişinin eşi tarafından sigara bırakma programına kaydettirilmesi sert paternalizme 

örnek verilebilir. Bir ebeveynin futbolla ilgilenmekte olan çocuklarını açık onayı 

olmadan bir yaz futbol kampına kaydettirmesi yumuşak paternalizm örneğidir. 

Stajyerlik döneminde bir yıllık geliştirme bursu kazanan bir adayın kendini entelektüel 

bakımdan geliştirmesinden ziyade makale üretmesi için oğlunu, kendisi gibi profesör 

bir meslektaşına yönlendiren bir babanın bu tutumu orta düzey paternal bir davranışa 

örnektir. Son örnekte paternal müdahaleye maruz kalan kişinin istekleri arasından bir 

başkası tarafından tercih yapılması söz konusudur. 

Mevcut ve Gelecekteki Çıkarlara Göre Paternalizm: Paternalizmin bir 

başka sınıflaması paternal müdahaleye maruz kalan kişinin mevcut ve gelecek 

çıkarlarına ilişkin yapılandır. Yoğun bir çalışma haftasını sona erdirmek ve birazcık da 

kendine zaman ayırıp dinlenmesini sağlamak niyetiyle arkadaşının bilgisayarını 

kapatan biri, arkadaşının o anki çıkarlarını korumak için hareket etmiştir.  Bir gün 

piyano derslerini almasını sağladıkları için kendisine müteşekkir olacağını kızına 

anlatan bir baba, bu paternalist yaklaşımıyla geleceğe ilişkin kızının çıkarlarını 

korumak istemiştir (Miller, 2003, 57). Bu tür bir ayırımda bireye yapılan müdahalenin 

sonuçlarının o anda mı yoksa gelecekte mi etkisini göstereceği biçiminde, 

zamansallığın temel alındığı görülmektedir.  

Aktif ve Pasif Paternalizm: Paternalist davranılan bireyin istek, plan ve 

kendisiyle yapılan sözleşmelerin aksine davranılması ile ilgili olarak ortaya konan bir 

diğer paternalizm türü ise aktif ve pasif olandır. Buna göre paternal müdahaleye maruz 
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kalan kişi, paternalistin bazı eylemlerini belirli durumlarda kabul edebilir ya da 

paternalist, bazı durumlarda eyleminden kaçınabilir. Bu durumda müdahale edilen,

paternalistin, kendi lehine olan tercihlerini gerçekleştirmeyi ret ederse pasif 

paternalizm meydana gelir. Öte yandan paternal müdahaleye maruz kalan kişi, 

kendisine müdahale edilmesini ret etse bile paternalist, kişinin yararına olduğunu 

düşündüğü eylemleri gerçekleştirirse aktif paternalizm söz konusu olur (Beauchamp 

ve Childress, 2001, 191-192; Childress, ve Mount, 1983). Pasif paternalizmde 

yararlanıcının zarar görmesini önlemek ve/veya durumunu daha da iyileştirmek için 

birtakım ihmaller, atlamalar söz konudur. Aktif paternalism daha açık biçimde 

zorlayıcı ve müdahalecidir. Burada da hayırlı nedenlerle bireyin belirtilen veya 

varsayılan isteklerinin görmezden gelinmesi söz konusudur. Örneğin bir sigara 

kullanıcısı kendisine müdahale edilmesini istemez. Ancak kanun gereği sigara içme 

davranışına yapılan müdahale aktif paternalizmdir. Öte yandan spor hekimliğinde bir 

doktor, bir atletin suni yollarla kas geliştirici özelliği olan hormon takviyesine yönelik 

talebini ret ederse bu pasif paternalizmdir. Benzer biçimde huzursuz olmalarının önüne 

geçmek için bilinçli hastalarından bilgi saklayan doktorun durumu pasif paternalizme 

örnek olarak verilebilir. Hastasının bademciklerini muayene ederken hastanın 

aydınlatılmış onamı alınmaksızın boğazından kültür örneği alan doktorun bu eylemi de 

aktif paternalizme örnektir (Miller, 2003, 57-58). 

Nesnel ve Öznel Menfaatlere İlişkin Paternalizm: Paternalizmin türlerine 

ilişkin başka bu ayırım, yardıma muhtaç bireyin anlık öznel (subjective) ilgileri ile 

nesnel (objective) ilgilerine ilişkindir. Paternal davranan birey, paternal müdahaleye 

maruz kalan kişinin daha sonraları fark edeceği nesnel çıkarlarını şimdiki öznel 

çıkarlarına tercih etmesi durumudur. Kan ürünlerini vücuduna almayı yazılı olarak red 

etmesine rağmen, bir hekimin bu yazıyı görmezden gelerek komadaki hastasına kan 

nakli yapması buna örnek olarak verilebilir (Miller, 2003, 57). Hekimin bu eyleminde 

hastanın iradesini ve beyanını hiçe sayarak onun hayatını kurtarmayı daha ussal 

bulduğu görülmektedir. Ancak kişi adına hangi kararın nesnel veya öznel olacağına, 

özneye rağmen karar veren bir yaklaşımın olduğu açıkça görülmektedir.

Doğrudan ve Dolaylı Paternalizm: Paternalizme ilişkin yapılan bir başka 

ayırım doğrudan (direct) ve dolaylı (indirect) paternalizmdir. Doğrudan paternalizmde 

eylemin odağı doğrudan eylemden etkilenendir. Dolaylı paternalizmde ise eylemden 

dolaylı etkilenenler hedef alınmaktadır. Her iki durumda da paternal müdahaleye 
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maruz kalanların iyiliği ve onları zararlardan muhafaza etme niyeti yatmaktadır. 

Motorsiklet sürücülerinin trafikte kask kullanmalarının zorunlu olması doğrudan 

paternalizme örnektir. Ancak esrar üretiminin yasaklanması doğrudan esrar üreticileri 

için yasak olarak değil onu içmek durumunda olabilecek bireylerin özgürlükleri 

düşünülerek yapılmıştır (Childress ve Mount, 1983; Miller, 2003, 58). Her iki örnekte 

de erk sahibinin görece daha zayıf insanlar adına karar vermeleri anlamında 

paternalizm söz konusudur.  

Bireysel ve Sosyal Paternalizm: Kjellin ve Nilstun (1993) paternalistik 

müdahalenin muhatabının bir veya birden çok kişi olmasının paternalizmin türünü 

belirlediğini belirtmektedir. Buna göre eğer ‘olası zararlardan korunan ve/veya 

durumu iyileştirilen’ bir kişi ise “bireysel paternalizm” söz konusudur. Bu hususta 

paternal eylemin muhatabı bir birey değil de bireyler topluluğu ya da grupsa burada 

“sosyal paternalizm” söz konusudur. Bioetik alanıyla ilişkili olarak hasta-doktor 

ilişkisinde uygulanan yaklaşım genelde bireysel paternalizmdir. Ancak “sigara ile 

mücadele” gibi halk sağlığını ilgilendiren paternal yaklaşımlar, sosyal paternalizme 

örnek teşkil etmektedir.  

Gert ve Culver (1976, 48), en belirgin özelliği etik bir normu ihlal etmeleri 

olan paternalizmde, her türlü müdahalenin ahlaki bir gerekçelendirme ve 

haklılaştırmaya muhtaç olduğunu savunmaktadır. Gert ve Culver’in (1976, 48) bu 

tümel yargısına katılmayan düşünürlerden Mill’e göre (2009, 18) bireysel 

paternalizmden kaçınılmalıdır. Çünkü yararlılık ilkesi için özerklikten 

vazgeçilmemelidir. Ancak sosyal paternalizm bazen etik bakımdan kabul görür. Zira 

burada bir kitlenin iyiliği özerklik ilkesine tercih edilebilir görünmektedir. VanDeVeer 

(2014, 323-25) de bireysel paternalizmin başka insanların haklarıyla uyumsuz 

olduğunda asla haklı görülmemesi gerektiğini belirterek toplumsal hakları kişisel 

yararların üzerinde tutmuştur. Feinberg (1986, 57-60) bir kişinin kişisel yararı ile 

insanların kendi kararlarını tayin hakkı arasından bir seçim yapılacaksa şüphesiz kendi 

kararlarını tayin hakkı öncelikli durumdadır demektedir. Bu durumda bahsi geçen 

araştırmacılar, devletin kamu yararı adına yapılan her türlü yasak ve düzenlemeyi 

meşrulaştırmaktadırlar.  
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Suber’e göre (1999) paternalizm, yaşamın hemen her alanında, insanların 

birbirlerine güç uyguladıkları bir günaha dönüşmektedir. Çocuk yetiştirme, eğitim, 

tedavi ve tıp bu alanların belli başlılarıdır. Ancak hiçbiri devletin uyguladığı 

paternalizm kadar çelişkili ve geniş bir alana yayılmış değildir.  

Devletin yasal zor kullanması ile dar paternalizm meydana gelir. Geniş 

paternalizm ise sadece devlet değil kurumlar (hastane politikaları gibi) ve bireyler 

tarafından da yapılan herhangi bir paternal müdahaleyi içerebilir (Dworkin, 2002). 

Feinberg’e göre ise (1973, 45) özgürlüğü sınırlayıcı yönüyle yasal paternalizm, 

devletin zorlama yoluyla insanların kendilerine zarar vermelerinin önüne geçmesidir. 

Daha geniş anlamda, insanların isteyip istememesine bakmaksızın, devletin bireylere 

rehberlik etmesi, onların iyiliğini düşünmesidir. Ancak Suber’e göre (1999) devlet 

insanları birbirlerinden korumaya çalıştığında onların iyiliğini düşünmekte ancak bunu 

ceza hukuku aracılığıyla, onların iradesine karşı ve zorla yapmaktadır.  

Suber (1999) devletin yasal müdahalelerinin sınırının çizilmesinin çok önemli 

olduğunu belirtmektedir. Buna göre devletin yasal düzenlemelerle yasakladığı pek çok 

eylem vardır. Bu eylemlerde aslında doğrudan zarar gören bir başkası da yoktur. En 

azından yetişkinlerin rızasıyla olan eylemlerdir. Örneğin kumar, eşcinsellik, fuhuş, çok 

eşlilik, pornografik ürün yapımı ve satışı, esrar üretimi ve kullanımı, herhangi bir 

meslek (hukuk, tıp, öğretmenlik, masaj, kuaförlük vb.) icra etmek için belge olması, 

organ ya da kan satma, intihar, yardımlı intihar, cankurtaran olmayan havuzda yüzme, 

Zorunlu sigorta veya emeklilik planına katılmayı reddetme, bir kadavraya kötü 

muamele etme, tefecilik, çalışana asgari ücretten daha az ödeme, reçeteli bir ilacı 

reçete olmadan satma, halk plajında çıplaklık, okulu asma, bayrak yakma, düello, 

şantaj, dini değerlere küfür etme bunların belli başlılarıdır.  

Paternalizm, insanların güvenlikleri sanki özgürlüklerinden daha önemliymiş 

gibi insanları birbirlerinden korumaya çalışır. Ancak Mill'in ünlü zarar ilkesine göre, 

“özgürlüğün kısıtlanması eylemin başkasına zararı söz konusu olduğunda kabul 

edilebilir” şeklindedir. Mill, kişinin kendine zarar vermesi söz konusu olduğunda 

özgürlüğün kısıtlanması gerektiğine kaşı çıkmaktadır. Cinayet, tecavüz, kundaklama 

ve hırsızlık gibi olağan hukuki yasaklar paternalizme girmez zira rızası olmayan 

insanlara doğrudan zarar söz konusudur. Dolayısıyla bu tür yasal düzenlemeler zarar 

ilkesiyle de tutarlı ve uyumludur. Yasal paternalizm ile zarar ilkesinin çatıştığı bazı 

alanlar vardır. Örneğin (1) eylemlerinin sorumluluğunu üstlenebilecek yetkinlikte 
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birinin kendine zarar vermesi ya da zarar verme riski söz konusu olduğunda, (2) rızası 

olmasına rağmen başkasına zarar söz konusu olduğunda ve (3) sonucunda kimsenin 

zarar görmediği eylemlerde. Örneklerden hareketle ve zarar ilkesine göre, herhangi bir 

kurbanı olmayan eylemler suç olmaktan çıkarılmalı ve yetişkinler üzerindeki 

neredeyse bütün paternalistik davranışlar son bulmalıdır. Zarar ilkesi, bireylerin 

yapmak istediklerine ilişkin bir "özel alan" yaratır. Bu durumda devlet hayırseverlik 

iddiasıyla bile bu alana müdahale etmemelidir (Suber, 1999). Buna göre bir eylemin 

olası zararları yalnızca eylem sahibini etkiliyorsa ve bu eylemi bilinçli şekilde 

gerçekleştiriyorsa hiçbir şekilde bir müdahale ve engelle karşılaşmaması 

gerekmektedir.  

Yukarıda açıklamalarına yer verilen ve sıkça rastlanan paternalism türlerine 

benzerlik göstermekle beraber literatürde birinci veya ikinci parti paternalizm, 

refleksif ve refleksif olmayan paternalizm, muhtemel veya faal paternalizm, kişisel ya 

da kişisel olmayan türünden sınıflamalar da mevcuttur.  

2.1.3. Paternalizmin Tarihi ve Kültürel Temelleri 

Paternalizmin kökeni aile ve devlet içerisindeki geleneksel ataerkil 

(patriarchal) yapıya dayanmaktadır. Ekonomi kurumundaki dönüşümlerle paralel 

biçimde üretim ilişkilerine, örgütlere ve zamanla da yönetim biçimlerine sirayet etmiş 

bir olgu olarak paternalizmin kökleri ve kültürel temellerinin bilinmesi önemlidir. 

Doğu ve Batı literatüründe paternalizme ilişkin bakışın farklılığı kavramın 

kökenlerinin de farklılığına dayanmaktadır. Nitekim Farh ve Cheng (2000), Batı'nın 

kültürel varsayımları ile (bireycilik, eşitlikçilik, evrensellik, adalet, hak vb) Doğu'nun 

kültürel varsayımları (aile üstünlüğü, otoriteye boyun eğme, bir ülküye adanmışlık,  

görev ve yükümlülükler vb) arasında çok ciddi farklar bulunduğunu öne sürmektedir. 

Bu bağlamda paternalizm Avrupa ve Amerika’da ekonomik yaşam içerisinde 

konumlanmış ve olası işlevleri üzerinde durulmuştur. Oysa paternalizmin Asya 

kültüründe dayandığı esaslar çok daha eski olup aile, hürmet, baba, itaat, otorite gibi 

değerlerin önemli yer edindiği Konfüçyüs felsefesi ile doğrudan ilişkili görülmektedir. 

Bu nedenle paternalizm, zamanla liberal ekonominin ve bireysel özgürlüklerin önemli 

derecede güçlendiği Batı toplumlarında eleştirilen ve mesafeli durulmaya çalışılan bir 

yaklaşıma dönüşürken; Asya toplumlarında hala güçlü bir kültürel temele, aile ve 

işletmelerde işlevsel ve kabul gören bir yönetsel değere sahiptir. Bu bağlamda özgün 

bir Asya tipi paternalizm yaklaşımından söz etmek de mümkündür.  
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 Paternalizm yaygın biçimde Çin kültürü bağlamında ele alınmıştır. 

Paternalizme ilişkin temel değerler, Çin'in geleneksel ataerkil aile kurumunda kök 

salmıştır. Çin geleneği, Konfüçyüs etiği, dikey hiyerarşiye saygı ve imparatorluğun 

uzun yıllar süren kadim kuralları gibi değerlerin derin etkilerini taşıya gelmiştir (Chao, 

1995; Farh ve Cheng, 2000; Pellegrini ve Scandura, 2008; Redding, 1990). Öğreti, 

yöneticilerin egemenliğini onaylamaktadır. Bu geleneksel kültürel doku, çağdaş Çin 

örgütlerindeki ast ve üst rollerini de oldukça etkilemiş görünmektedir (Farh ve Cheng, 

2000). 

 Batı perspektifiyle bakıldığında ise paternalizmin gerek meşrulaştırılması 

gerekse de problem olarak ele alınması, liberalizmin yükselişiyle ve Batı kültürünün 

bireyselliğinin değeri ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Paternalizm, özellikle 

Immanuel Kant ve John Stuart Mill’in görüşleri yaygınlaştıktan sonra hukuki ve 

politik teorinin odak problemlerinden biri haline gelmiştir (Cserne,  2008, 21). 

Özellikle de Mill (1859/2009), “Hürriyet Üzerine” isimli çalışmasında özgürlüklerin 

birey, toplum ve devlet üçgeninde kesişmelerini rasyonel bir temele oturtmaya 

çalışmıştır.  

 Davranışçı iktisat (behavioral economics) ve psikoloji bilimlerinin birey özgür 

kaldığında çok da rasyonel kararlar veremediği, bilakis bazı konularda insan olmanın 

getirdiği kusurlar (cognitive bias, bilişsel önyargı, zihinsel kısayollar gibi ) olduğuna, 

bu nedenle bireylerin iyilikleri için yapılacak küçük müdahalelerin onların menfaatine 

büyük ve olumlu sonuçlar doğurabileceğine ilişkin ortaya koydukları bilimsel 

bulgularla birlikte paternalizme bakış önemli oranda değişmiştir. Böylece sonuçları 

itibariyle bireyin zararına yönelmiş hareketlerin engellenebilmesi için yeniden odak 

haline gelen paternalizmde tartışmalar, devletin bireye neyi yapıp neyi 

yapamayacağını ne miktarda, nasıl söyleyeceği ve bunu ne şekilde uygulayacağı 

sorularını merkeze alarak süregelmiştir. Liberal devlet ve birey anlayışının neden 

olduğu bazı zararlı durumların daha görünür hale geldiği, bunların neden ve 

çözümlerine ilişkin tartışmaların 1970’li ve 1980’li yıllarda yoğunlaştığı 

gözlenmektedir (Kökçü, 2016, 2).  

Aralarında önemli tarihsel ve yapısal farklılıklar olmasına rağmen, paternalizm 

çoğu zaman patrimonyalizm (partrimonialism) ve ataerkillik (partiarchy) 

kavramlarıyla eş anlamlı biçimde kullanılmaktadır. Sennett’e göre (2005, 62), 

ataerkillik, toplumdaki bireylerin bilinçli bir şekilde birbirileriyle kan bağına sahip 
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oldukları dolayısıyla üyeler arasındaki ilişkilerin soy bağlamında belirlendiği bir 

sosyal yapıyı ifade etmektedir. Bu tür toplumsal yapılarda ailenin temelinde erkekler 

vardır. Mülk erkeklere miras kalır ve sonraki kuşaklara bu yolla geçmektedir. 

Patrimoniyal toplumlar ise her ne kadar mülkün miras yoluyla erkek üzerinden 

aktarımı, erkeklerin kimin kiminle evleneceğini kararlaştırması gibi hususlarda 

ataerkillikle benzer olsa da belirli açılardan farklılık göstermektedir. Ataerkillikte 

gruba mensubiyet yalnızca akrabalık ilişkisi üzerinden sürdürülürken 

patrimoniyalizmde insanlar kendilerini akrabalık ilişkisi bulunmasa da bir güce 

(senyör gibi) ait görebilmektedirler. Dolayısıyla aile dışında da insanları birbirine 

bağlayan bağların bilinçli bir kabulü söz konusudur.  

Yapısı itibariyle paternal bir kültürde erkek egemenliği söz konusudur. Bunun 

kaynağı erkeklerin baba rolüyle doğrudan ilişkilidir. Babalık maddi bir pozisyondan 

ziyade koruyucu, müsamahasız ve güçlü kişi rollerini taşımaktadır (Sennett, 2005, 62). 

Bir çocuğun babasının koruyuculuğuna ilişkin yaklaşımı ile bir yetişkinin 

patronuna ilişkin yaklaşımının aynı olamayacağını dolayısıyla da çalışma hayatının, 

ailenin doğal bir uzantısı olmadığını ileri süren Sennett, (2005, 64), erk sahibi bir 

yetişkinin başka bir yetişkine dayattığı “bana güven” ricasının, çocukluktaki güven 

deneyimine benzemesini temenni etmesinin anlamsızlığını savunmaktadır. Sennett 

(2005, 66) çocukluk deneyimlerinin rasyonel yetişkin davranışlarına yol 

gösteremeyeceğini ileri sürmektedir. 

John Locke’nin (1690/1988) liberal siyaset teorisinin ilk kez sistematik 

biçimde temellendirildiği “Yönetim Üzerine İki İnceleme” (Two Treatises on 

Government) isimli kitabında, aile yapısındaki otoriteyle devlet yönetimindeki 

otoritenin özdeş olduğu yolundaki analojiyle patrimoniyal yaklaşımı “Ataerkillik ya da 

Kralların Tabii Gücü” (Patriarcha or The Natural Power of Kings) adlı eserinde 

savunan Sir Robert Filmer’i sert biçimde eleştirmiştir. Sennett (2005, 65) devlet ve 

aile arasındaki bağların zayıflamasıyla birlikte I. Nikola’nın “Beni sorgulamayın! 

Sizin babanız olduğumu bilin, yeter!” biçimindeki yaklaşımın giderek zayıfladığını 

belirtmektedir. Bodin’in (1530-1596) de Robert Filmer’in yaklaşımına benzer bir 

bakışla aile ve devlet yönetimi arasındaki paralelliği erkek egemen bir sosyal yapı 

üzerinden temellendirdiği bilinmektedir (Akt.: Ağaoğulları, Akal, ve Köker, 1994, 

94).   
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Aile ve devlet arasındaki ilişki Aristoteles’in Politika (2014, 9-11) adlı eserinde 

de ele alınmıştır. Ancak Robert Filmer’in belirttiği gibi bir yönetsel benzerlikten 

ziyade ailenin devlet oluşumuna yaptığı temel kaynaklık nezdinde incelenmiştir. 

Sosyal ve ekonomik yaşamdaki değişimler ev ve işyerinin gitgide 

birbirlerinden ayrılmasını sağlamıştır. Tarım toplumlarındaki üretimin evlerde olması 

ve babanın ailedeki tek patron oluşu şeklindeki toplumsal yapı sanayileşme ve 

modernizmle birlikte büyük oranda değişim geçirmiştir. Artık yeni düzende büyüyen 

işletmelerde çalışanlar aynı aileden değil bağımsız bireyleri bir araya getirmeye 

başlamıştır. Toprağın bölüşümüyle küçülmesi gençlerin başka çalışma alanlarına ve 

başka yerleşim yerlerine göç etmesine zemin hazırlamıştır (Sennett, 2005, 66). 

Böylece ortaçağın karakteristik kültürel ve toplumsal yapısı olan patrimoniyalizm 

hızla tükenmeye başlamış ve yerini zamana paternalizme bırakmak durumunda 

kalmıştır. 

Liberal aydınların, patrimoniyalizmin maddi temellerinin yıkılmasıyla aile 

dışındaki yetişkinlerin daha özgürleşeceği sayıltısı başarılı olamamıştı zira maddi 

açıdan yıkılan bir yapı manen yeniden yaratılmıştı. Yenilenen argümanlarla 

patrimoniyalizmin ruhu paternalizmin baba-patron, baba-lider gibi metaforlarıyla 

yeniden canlandırıldı. Böylelikle aile dışındaki iktidar aile içi rollere dayanarak 

meşrulaştırılmıştı. Dolayısıyla egemenliğin yalnızca zemini değişmişti (Sennett, 2005, 

67).

Bireylerin aile içindeki formasyonu başarısız kalmıştı ve doğal anne babaların 

başarısız kaldığı durumda, onların yerini alan kurum başarılı olacaksa, tedavi görecek 

ya da ıslah edilecek kişinin özgürlüğü önemli ölçüde kısıtlanmalıydı (Sennett, 2005, 

68). Bu anlayış, o dönemin örtük politik mottosuydu ve nitekim paternalizmle birlikte 

aydınlanma ve modernizmin daha çok özgürlük vaadi beklentileri karşılamaya 

yetmemişti. 

Çalışanlarının menfaatlerini en iyi biçimde koruduğunu iddia eden sanayi 

patronlarının çalışanlar üzerinde kurdukları sıkı denetim mekanizmalarının Amerika 

ve Avrupa’da çok çarpıcı örnekleri (George Pullman Kasabası, Waltham ve Lowell 

Fabrikaları gibi) mevcuttur. George Orwell’in 1984 isimli çalışmasını çağrıştıran bu 

ekonomik ve sosyal denetim yapısında, denetimin adı geçen eserde devlet gibi tüzel 
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bir kişilik yerine gerçek kişilerle (patron-işveren) yapılmış olması, yapının 

yıkıcılığının ve sömürücülüğünün boyutlarını daha da gözler önüne sermektedir.  

2.1.4. Paternalizmin Temel Unsurları 

Paternalizme yönelik analizler bazı tartışmalı konuları gündeme getirmektedir. 

Paternal yaklaşımın özgürlük ve özerkliğe bir takım sınırlamalar getirmesi kadim bir 

tartışma konusudur. Bunun yanı sıra paternal eylemlerin bir tür müdahalecilik 

barındırması, paternalistin, müdahaleye maruz kalan kişiyi yetersiz görmesi, rıza 

problemi gibi temel özelliklerinin kesin sınırları tartışmalara açık görünmektedir. 

 2.1.4.1. Paternalizm ve Özerklik 

Özerklik (autonomy) ve paternalizm ilişkisine ve kavramlarının tarihsel 

gelişimine bakıldığında, çocuk, kadın, zihinsel geriliği olan bireyler ve yaşlıların 

uygulamadan doğrudan etkilendikleri görülmektedir. Bu bakımından da filozoflar, 

avukatlar, doktorlar, hasta bakıcılar ve siyasetçiler gibi pek çok alanın dikkatini çeken 

bir konu olmuştur. Özerklik, kapsam itibariyle bağımlı olmayan bir eylem biçimi; 

paternalizm de bir bireyin istek ve umutlarının aksine hayırseverlik adına zorlayıcı 

eylem olarak tanımlanmaktadır (Cohen, 1985). Bu yaklaşımdan hareketle iki kavramın 

ontolojik bir çelişki barındırdığı açıkça görülmektedir.  

Özgürlük ile otorite arasındaki mücadele, başta Yunan, Roma ve İngiltere 

olmak üzere, tarihin bilinen en eski dönemlerinin belirgin özelliği olarak karşımıza 

çıkmakta (Mill, 2009, 44) ve günümüzde de etik zeminde yoğun tartışmaların 

odağında yer almaktadır. Paternalizm güç ve otoriteden beslenmektedir. Ancak 

Sennet, (2005, 178) paternalist gücün vaatlerinin aldatıcı ve aşağılayıcı olduğunu ileri 

sürmektedir. Bu aşağılayıcılık, “kendini bana teslim et, ben sana bakarım; sana nasıl 

bakacağımı ben bilirim” şeklindeki yaklaşımdan beslenmektedir.  

 Özerklik kavramının özyönetim, bağımsızlık anlamında politik; bireyin kendi 

eylemlerinin yaratıcısı ve değerlendiricisi olması anlamında psikolojik; insanın bir 

parçası olduğu etik normların aktif belirleyicisi olması anlamında da etik boyutları söz 

konusudur. Akarsu (1975, 137) en genel anlamda özerkliğin, dışsal bir otorite 

tarafından konan kurallara sorgusuz uymaktansa kendi kurallarını ve kararlarını 

belirleyerek kendini yönetebilme özgürlüğü olduğunu ileri sürmektedir.  Benzer 

biçimde Feinberg de (1986, 54) özerkliğin dayandığı esasın tercih yapabilme hürriyeti 

olduğunu belirtmektedir. 
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Özerklik, Yunanca öz, ben, kendim anlamına gelen autos ve yasa, kural 

anlamındaki nomos’un bir araya gelmesinden oluşan bir kavramdır. Kant’ın ahlak 

felsefesinin temel kavramlarından biri olan özerklik, etikte kişinin kendi kendini 

yönetme ve yönlendirmesi yani her tür dışsal baskı ve zorlamadan arınık olma halidir 

(Cevizci, 2000. 726). Kant’a göre (1980, 34-36) özgürlükle doğrudan ilişkili olan 

özerklik bireyin kendisini tabi olduğu ahlak yasasının koyucusu olarak görebilmesidir. 

Birey pratik aklın ışığında kendi değerini belirlediğinde en yüksek derecede aktif ve 

özgür olmaktadır. Ona göre insan özgür olduğunu doğrudan değil ancak düzenleyicisi 

olduğu ahlak yasası aracılığıyla bilebilir. Kant’ göre (1995, 53) özerklik, akıl sahibi 

varlığın temel değeridir.  

Özerklik kavramı Kant’ın yanı sıra varoluşçu (egzistansiyalizm) felsefenin de 

üzerinde durduğu önemli bir kavramdır. Varoluşçuluğun önemli temsilcilerinden Jean 

Paul Sartre’ye göre insan kendi özünü kendi yaratan tek varlıktır. İnsanın dışındaki 

bütün varlıkların önce özleri vardır ve bu öze uygun davrandıkça var olurlar. Oysa 

yalnızca insan önce var olur sonrasında ise kendi özünü kendisi inşa eder (2008, 63-

75). İnsanın özünü inşa etmesi, aklın etkinliğinin sonucu olarak özgür olması ile 

mümkündür. Dolayısıyla varoluşçu felsefede dışsal her türlü belirlenim ve zorlayıcılık 

sert biçimde reddedilmektedir. 

Bir eğitim ideali olarak özerkliğin etimolojik kökeni itibariyle "öz, kendi 

kendine, öz anlamındaki auto kavramının varoluşçu kökeni itibariyle en yakın ilişkili 

olduğu kavram yeganeliktir. Yegane olmanın akıl ile ilişkisi göz önünde 

bulundurulduğunda bireyin kendi amillerinin derin bir yansıtıcısı ve değerlendiricisi 

olduğu düşünülmektedir.  Nomos, akıl ve ortaya koyduğu ölçütlerle doğrudan 

ilişkilidir. Her ne kadar akla sınır çizme düşündürücü ise de bireysel özerklik 

bağlamında önemli görülmektedir (Beaver, 1987). Bu bağlamda birey kendi eylem ve 

kararlarının yansıtıcısı ve değerlendiricisi değilse, özekliğini dahası yeganeliğini 

yitirmektedir. Aklın insanın en temel ayırımı (hassa) olduğu düşünüldüğünde ise 

kendisini insan yapan esas ehliyetini kaybetmesi kendisini alelade bir canlı seviyesine 

düşürmektedir.  

Paternalizmin, kişisel ve kamusal yaşamın pek çok farklı alanlarında ortaya 

çıktığı görülmektedir. Beraberinde çok önemli teorik tartışmalar getirse de 

paternalizm, uygulamalı etiğin önemli bir konusu olmuştur. Bu tartışmaların başında 

gelen şey, bireysel özerkliğin nerede başlayıp nerede bittiğine ilişkindir. Başkalarının 
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kişiliğine saygı duymanın ne anlama geldiği, başkalarının kendi kararlarını verme 

hakkına saygı ile başkasının refahına saygı duyma arasında ilişkinin ne olduğu gibi 

sorunlar cevaplanmayı gerektiren temel açmazlardır (Dworkin, 2002).  

Paternalizm herhangi bir bireye, kişisel faydası düşünülerek, rızası 

alınmaksızın özerkliğine müdahale girişimine ilişkin davranışları ifade eder (Veatch ve 

Spicer, 1994, 409). Shinebourne ve Bush’a göre paternalizmde (1994, 400), insanlar 

adına her ne kadar iyilikleri düşünülerek yapıldığı iddiası taşısa da özerkliklerine bir 

tür saygısızlık yapılması söz konusudur. Dworkin de (2002, 1282) paternalist bir 

eylemden söz edilebilmesi için birinin özerkliğinin sınırlanmasının söz konusu olması 

gerektiğini ileri sürmektedir.  

Paternalist ilişkilerin yaygın olduğu kültürlerde roller geçirgen sınırlara 

sahiptir. Bir üst (superior) bir işveren ya da yöneticiden daha fazlasıdır. Çünkü bu tür 

bireyler, bir baba, yakın arkadaş veya ağabeydir. Bunlar çalışanların özel yaşamlarına 

karışmayı ve onlardan bunun karşılığı olarak müteşekkir olmalarını beklemeyi bir hak 

olarak addederler. Bu denli özel yaşam sınırlarını ihlal ve tecavüz devamlı 

sorgulanmaktadır (Aycan, 2006, 453). Paternalist liderin çalışanlarının hem 

profesyonel iş yaşamları hem de iş dışı özel yaşamlarıyla tıpkı bir anne/baba gibi 

ilgilenmeleri, yaşam kalitelerini ve refah düzeylerini yükseltme vaadine 

dayanmaktadır (Gelfand, Erez, ve Aycan, 2007). Astların liderlerine karşı müteşekkir 

olmalarına yönelik beklentiyi besleyen de bu apaçık olmayan niyettir.  

Paternalizme bir kişinin, başkasının sağlığı, güvenliği, özel yaşamı gibi 

konularla ilgilenmesi üstelik bunu karşısındakinin özgürlüğünü ihlal ederek yapması 

söz konusudur. Dolayısıyla iyilikle bitme iddiası taşıyan ancak vasıtalarının zorlama 

içeren bu tür müdahaleci ve kısıtlayıcı davranışlar (Gray, 2013, 632) akıl sağlığı, 

dolayısıyla da karar verme yetisi noksan olan bireyler için görece kabul edilebilir 

görünse de sağlıklı bir yetişkin için söz konusu olduğunda ciddi eleştirilere açık hale 

gelmektedir. Zira Gray (2013, 149) bir yetişkine müdahalenin hiç bir zaman kabul 

edilemez olduğunu savunmaktadır. Ancak Conly (2013, 17) paternalist bir yaklaşımla 

tercihlere müdahalenin bir gereklilik olduğunu ve bu yolla özerklik temelinde ortaya 

çıkabilecek sorunların engellenebileceğini savunmaktadır.  



33 
 

Paternalizm ile ilgili etik tartışmalar sık sık dile getirilir. Buradaki etik soruna 

esas teşkil eden şey bir bireyin iyiliği düşünülerek özerkliğinin hiçe sayılabilir olup 

olmadığıdır. 

Paternalizm ile ilgili etik sorun, bir kimsenin himayesinde olan bireylere, 

durum ne olursa olsun, paternalist bir yaklaşımla davranma hakkını nasıl kendilerinde 

gördükleri olmuştur. Bu nedenle paternalizm özerklik ve seçme hakkı gibi bireysel 

hakların ihlali olarak görülmektedir (Blokland, 1997). Gray (2013, 633) paternalizmin 

insanları, güvenlikleri özgürlüklerinden daha önemliymiş gibi kendi kendilerinden 

korumaya çalıştığını belirtmektedir. Oysa Mill (2009, 18) yararlılık ilkesi için 

özerklikten vazgeçmenin kabul edilebilir bir şey olmadığını dolayısıyla bireysel 

paternalizmden mutlak biçimde kaçınılması gerektiğini belirtmektedir.  

Paternalizmde bir tür irade söz konusudur. Bu perspektifle bakıldığında 

paternalizmin bilişsel ve psikolojik boyutları olduğu söylenebilir. Kendisine 

paternalist yaklaşılan bireyin bilişsel olarak yetersiz olduğu ön kabulü ile hareket edilir 

ki bunun zararlı psikolojik sonuçları olabilmektedir. Eğer kimlik ve benlik saygısı 

temelinde bireylerin saygın karar ve yargıları olduğu düşünülürse paternal yaklaşımla 

bu durum zarar görebilir. Bu belirlenim, çocuklara yönelik davranışlarda da önemlidir. 

Çünkü bireylerin kimlik oluşumunda onaylanma ya da onaylanmama önemli bir 

unsurdur. Dolayısıyla otorite figürleri paternal yaklaşımlarıyla bu sürece zarar 

verebilirler. Bireylere paternal yaklaşımlar her ne kadar yarar sağlama niyeti taşısa da 

zarar da verebilir. Böylece hem özerklik hem de yapılmaya çalışılan iyilik bundan 

zarar görebilir (Miller, 2003, 55).  

Bireyin yüksek faydası ile özerkliğinin ihlali arasındaki denge ve ilişkiye 

yönelik farklı bakış açıları söz konusudur. Bu denge çoğu zaman kişinin durumuyla da 

doğrudan ilişkilidir. Örneğin Gadow’a göre, (1980, 680), bir bireyin hasta olmasına 

bağlı olarak ortaya çıkan yetersizliği ve kısıtlılığı zaten özgürlüğü bakımından 

engelleyici bir durumdur. Dolayısıyla bu tür bireylerin hastalıkları gerektirdiği zaman 

en yüksek yararını, iyiliğini düşünmek paternalistik bir eylem olmaktan çıkmaktadır. 

Başka bir deyişle yarar ilkesi bir yerde özerklikten feragat etme anlamına gelmektedir. 

Oysa Thomasma'ya göre (1984, 911) bir kişinin en yüksek faydasına yönelik bir eylem 

aynı zamanda başkalarının bağımsızlık ve kararlarına saygıyı da gerektirmekte ve 

içermektedir. Bu esasa göre hareket edildiğinde özerklikten vazgeçilmiş 

olunmamaktadır. Nitekim bazı düşünürler (Childress 1990; Pellegrino ve Thomasma 
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1981) hastanın iyileşmesine ya da dürüst olmaya yönelik endişenin, etik açıdan 

özeklikten daha önemli bir değer olduğunu ileri sürmektedirler. Bu durumun 

paternalizmin uygulandığı bütün alanlarda geçerli olduğu salt hasta bireylere özgü 

olmadığı belirtilebilir. Nitekim Conly (2013, 2), bireyin başına gelebilecek olumsuz 

sonuçların mesuliyetinin ağırlığı ile sırf özerkliklerine saygı duyma ilkesinin 

ağırlığının birbirlerine denk olmadığını, İnsanların telafisi imkansız veya güç şekilde 

kendilerine vermelerinin hiç bir gerekçeyle seyredilemeyeceğini ileri sürmektedir. 

Zorlayıcı müdahaleyi bir tür meşrulaştırma çabasında olan yazar, insani değerler 

dururken özerkliğe saygıyı tercih etmenin çok da rasyonel olmayacağını ifade 

etmektedir.  

Miller, paternalizmin gerek kişilerarası gerekse daha uzmanca yaklaşımlarda 

iradelerin acımasızca çatışmalarını içerdiğini belirtmektedir. Miller’e göre 

paternalizm, özgürlük, bakım, kimlik oluşumu gibi konulara zarar verdiğinden ahlaken 

de tartışmalıdır (2003, 55-56). İradelerin çatışmasını acımasızlaştıran unsur ise güç 

mesafesine bağlı olarak güçlü olan paternalistin muhtaç durumunda olan görece daha 

güçsüz kişiye bariz bir müdahalesinin söz konusu olmasıdır.  

 2.1.4.2. Paternalizm ve Müdahalecilik (Interventionism) 

Paternalizm, karşısındakinin yaşamına bir tür müdahale etme yaklaşımı olarak 

değerlendirilmektedir (Agich, 2003; Aycan, 2006; Conly, 2013; Dworkin, 2002; 

Harris, 1985, 194; Husak, 2010, 108; Mill, 2009; Miller, 2003; Paulo, 2015, 128; 

Shinebourne ve Bush, 1994; Van De Veer, 1986, 12; Veatch ve Spicer, 1994, 409). Bu 

müdahale çoğu zaman karşısındakinin istek ve kararlarına saygı duymaksızın (Harris, 

1985, 194) ve istemediği bir biçimde davranılması (Dworkin, 1983, 105) olarak 

meydana gelmektedir.  

Bireylere müdahale etme ve onlar adına kararlar alma çoğu zaman devletlerin 

politik uygulamalıyla da ortaya çıkmaktadır. Devletin çok sayıda insanı gerek 

birbirleriyle gerekse de devletle olan münasebetlerini birtakım yasal düzenlemelerle 

belirlemek ve yön verme yönündeki girişimleri doğal karşılanabilir. Bunu sağlarken de 

vatandaşların neyi yapıp neyi yapmamaları gerektiği yönündeki belirlemeleri çoğu 

zaman tartışmaların odağında yer almaktadır.  

Coşkun (2000), paternalist devletin müdahaleci olduğunu belirtmektedir. Bu 

anlayışa göre vatandaşlar sosyal yaşam içerisindeki problemleri çözümleme yeterliliği 
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bulunmayan bir varlık biçiminde değerlendirildiği için devletin halkı adına ve halkı 

için onların hayatlarının her alanına müdahale hakkını kendinde görmektedir. 

Böylelikle onlar için en iyisini kararlaştırıp her konuda tercihlerini belirlemektedir. 

Vatandaşlara düşen ise bu tercihlere uygun olarak yaşamaları ve devlete itaat 

etmeleridir.  

Batı ülkelerinde bile son yıllarda paternalist politikalara bir yönelme olduğu 

bilinmektedir. “yeni paternalizm” olarak tanımlanan bu yeni sosyal sistemde devletin, 

kendi iyiliği için sorumluluk üstlenmeyen yoksul ve normalden sapmış bireylerle 

mücadele ve bunlara müdahalesi gittikçe artmaktadır (Aycan, 2006, 448). Kamu 

yardımına bağımlılığın azaltılması, işin ve çalışmanın teşvik edilmesi, yoksullukla 

mücadele, aile kurumun düzenlenmesini etkileme gibi pek çok alana yönelik 

paternalist müdahaleyi barındıran ulusal kalkınma programları düzenlenmektedir

(Mead, 1997). Bireyin özgürlüğünün devlet tarafından da olsa sınırlandırılmasının 

meşruiyeti, bu tür kısıtlamaların sınırının ne olduğu, bireylerin en yüksek yararının ne 

olduğu,  yönündeki tartışmalar,  liberal, bireyci ve demokratik Batı toplumlarında

farklı bir boyut kazanmış görünmektedir. 

İfade özgürlüğünün hiçbir surette sınırlandırılmaması gerektiğini belirten Mill, 

eylem özgürlüğünde ise eylemin kişinin "kendisini" ve "başkasını" ilgilendirmesini

ölçüt almaktadır. Mill’e göre eylemin sadece faili etkilemesi durumunda da hiçbir 

şekilde müdahale edilmemelidir. Çünkü kişi, kendisinin tek egemeni olmalıdır. Hatta 

Mill’e göre eylem başkasına zarar verme anına kadar da özgür olmalıdır. Söz konusu 

zarar somut bir hal almaya başladığında ise müdahale gerektirir  (Mill, 2009, 26). 

Dolayısıyla bireyi ilgilendiren hiç bir hususta hiç bir müdahalenin meşru 

görülemeyeceği ancak “başkası” devreye girdiği zaman müdahalenin meşruiyet 

kazandığı söylenebilir. 

Mill, yalnızca bireyi ilgilendiren durumlarda ise kişiyi medenileştirmek ya da 

özgürleştirmek için müdahalenin meşru olabileceğini düşünmektedir. Örneğin, gayesi 

köprüden karşıya sağ salim geçmek olan bir insan köprü üzerinde yürümektedir. 

Köprünün çökmek üzere olduğunu fark ettiğinizde o şahsa müdahale ederek köprüden 

geçmesini engelleme hakkınız doğar (2009, 27). Bu yaklaşım kendi içinde çelişkili 

gibi görünmektedir. Nitekim, daha fazla özgürleştirmek iddiasıyla kişinin mevcut 

özgürlüğüne kısıtlama getirmek suretiyle ona bir müdahale söz konusudur. Bu 

yaklaşım yalnızca kişinin ölümü söz konusu olduğunda makul görülebilir. Zira kişinin 
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ölümü özgürlüğünün tamamen yitimi anlamına geleceği için müdahale ile 

sınırlandırılmış bir özgürlüğü, özgürlüğün hiç olmadığı bir duruma yeğlemek rasyonel 

bir eylem gibi gözükmektedir. Fakat tamamen karşımızdakini ilgilendiren böylesi bir 

durumda, bize onunla ilgili birtakım çıkarımlar yapma, değerlendirme ve ona 

müdahale etme hakkının kaynağına ilişkin önemli tartışmalar ve sorunlar olduğu da 

belirtilmelidir. Bu örnekte bireyin güvenli biçimde karşıya geçme arzusunda olduğu 

varsayılmaktadır. 

Paternal yaklaşımda ortaya çıkan müdahalenin altında yatan niyetin gerçekten 

yararlanıcının salt yararını mı yoksa paternalistin örtük çıkarlarını mı koruduğu bir 

diğer tartışma konusudur. Kim (1994) niyet meselesinin, paternalizmin hayırsever ya 

da sömürücü olup olmadığını belirlediğini ileri sürmektedir. Paternalizmin sömürücü 

(exploitative) bir tarafı olduğu (Aycan, 2006, 455; Bien ve Maslyn, 2005) dolayısıyla 

da temelde vaat ettiği kadar hayırsever olmayabileceği (Pellegrini ve Scandura, 2008) 

ileri sürülmektedir.  

Birisinin iyiliği için rızasını aramaksızın davranışta bulunma, üstelik kişiye 

olan ilgiyi onun özgürlüğünün ihlali pahasına gerçekleşmesinin altında yatan sayıltı, 

paternalistin iyiliği için eylemde bulunduğu kişiden daha sağlıklı ve akıllıca kararlar 

verebildiğine ilişkin inancı veya varsayımıdır (Gray, 2013, 632). Apaçık bir güç 

mesafesiyle beslenen paternal ilişkide (güçlü paternalist-güçsüz yararlanıcı, muhtaç) 

paternalistin karşısındakini yetersiz görmesi söz konusudur. Üst-ast, danışman-

danışan, öğretmen-öğrenci, doktor-hasta, baba-evlat gibi ikili münasebetlerde görece 

daha yetkin ve uzman konumunda olan paternalist, karşısındakinin kendisi için en iyi 

olan seçimi yapamadığı ya da kendisinin tercihine kıyasla daha kötü bir tercihte 

bulunduğu varsayımıyla müdahale etmesi söz konusudur.  

Paternalist liderin astlarının özel yaşamlarına kadar inen müdahalesinin 

gerçekten çalışanların iyiliği için mi yoksa başka niyetlere hizmet etmesi için mi 

olduğu (Aycan, 2006, 454) literatürdeki kör noktalardan biridir. Bu olası niyetler, 

paternalist liderliğin etik boyutunu eleştirilerin odağı haline getirmektedir. 

Alanyazında etik liderlik alt boyutu, paternalizmin bu muğlaklığını temize çıkarma 

girişimi şeklinde bir girişim olarak ileri sürülmüşse de yeterince temellendirilmediği 

görülmektedir.  
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 2.1.4.3. Paternalizm ve Yetersiz görme (insufficiency) 

Paternalizmin en temel özelliklerinden birinin paternalistin muhtaç bireyi 

rasyonel düşünme ve kararlar alma, bilgiyi kullanma, analiz etme, çıkarımlarda 

bulunabilme gibi bilişsel işlevler bakımından kendine göre yetersiz görmesi olduğu 

söylenebilir. Aycan (2006, 451) paternalistik toplumlarda gücün insanlar arasında 

eşitsiz biçimde dağıldığını ve bunun etkilerinin itirazsız onay gördüğünü 

belirtmektedir. Ona göre bu etkilerin başında paternalistin kendini bilgi, yetenek, 

deneyim ve ahlaki standartlar bakımından muhatabından üstün görmesidir.  

Paternal davranan birey karşısındaki için ‘senin için en iyinin ne olduğunu ben 

bilirim” düşüncesi içerisindedir ve bunu bir biçimde çevresine hissettirmeyi de bu 

rolün bir parçası ve gereği olarak hissettirmektedir. Aycan’a göre (2006, 451) 

paternalistin bu konumu, onun yaşına, deneyimlerine ve mevkisine yüklenen anlam 

sayesinde güç ve otorite kazanmakta ve böylece bütünüyle meşrulaşmaktadır. Cheng 

(1995) ise paternalistin, çalışanı yetenekleri bakımından hakir görmek suretiyle heybet 

ve korku yaymaya çalıştığını ileri sürmektedir. 

Paternalizmde sistematik bir bilişsel yetersizlik ve taraflar arasında yetersiz ya 

da asimetrik bir bilgiden söz etmek mümkündür (Cserne,  2008, 79). Bu bağlamda 

kendisine paternalist yaklaşılan bireyin bilişsel olarak yetersiz olduğu varsayımının 

zararlı psikolojik sonuçları olabilmektedir (Miller, 2003, 55). Yararlanıcının 

paternalist ilişkideki gönüllülüğü olumsuz psikolojik etkileri kısmen hafifletse de 

tamamen ortadan kaldırdığı düşünülmemelidir.      

Yapılan araştırmalar (Silin, 1976, 128; Westwood, 1997; Westwood ve Chan, 

1992)  paternalistin özellikle de yönetim alanında astları üzerinde eğitici-öğretici 

(didaktik) bir rolü olduğunu belirtmektedir. Paternalist liderliğe ait olduğu belirtilen bu 

temel özellik üst ile ast arasında eşit olmayan bir bilgi birikimi ve temelde astların 

eğitilmeye muhtaç birer öğrenci olduğu varsayımından beslenmektedir. Varsayıma 

göre paternalist astları için “en iyisinin ne olduğunu bilen” bir yetkindir.   

Yetersiz görme anlayışı devlet paternalizminde de açık biçimde görülmektedir. 

Coşkun’a göre (2000) siyaset teorisi açısından, bir yönetim ilişkisi olarak paternalist 

devlet, vatandaşların bakıma ve yardıma muhtaç, ihtiyaçlarını karşılamaya muktedir 

olamayan ve hiç büyüyemeyen bir çocuk biçiminde görülmektedir. Yaşamın 

zorluklarına dair çözümler üretemeyen bu çocuk kendi başına bırakıldığı zaman 
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hayatını idame ettiremeyecektir. Bu nedenle halka kanatlarını açacak ve onları 

koruyacak güçlü bir otoriteye (devlet) ihtiyaçları vardır. 

2.1.4.4. Paternalizm ve Rıza Problemi(consent)

Paternalist bir müdahalede yararlanıcının rızasının olmasının, eylemin 

meşruiyet kazanması için yeterince güçlü bir argüman olup olmadığı, başka bir 

ifadeyle özgürlüğünü kendi iyiliği için sınırlamayı kabul eden bir kişinin özgürlüğüne 

yapılan paternalistik müdahalenin ahlaki bakımdan kusurlu omayıp haklı olabileceğine 

ilişkin önemli tartışmalar söz konusudur. Kleining (1983, 55) paternalizmdeki rıza 

temelli problemi; 

1. Ön onay argümanı (the argument from prior consent),

2. Gerçek rıza argümanı (the "real will" argument),

3. Beklenen onay argümanı (the argument from anticipated consent),

4. Nihayetinde ortaya çıkan rıza argümanı (Subsequent consent argument)

olmak üzere dört başlıkta ele almaktadır.

Ön onay argümanında bir kişinin asıl yapmaya niyetli olduğu eyleme ilişkin 

koşullar değiştiğinde görece daha rasyonel olan asıl niyeti temel alınarak yapılan 

müdahalelerdir. Bu tür müdahalelerin haklı olduğu düşünülmektedir. Örneğin Mill’in 

(2009, 193) çokça atıf yapılan köprü örneğinde, öznenin esas iradesinin karşıya sağ 

salim geçmek olduğu bilindiği için yıkılmak üzere olan köprüden geçişine engel 

olunması gerektiği düşünülmektedir. Zira öncelikli irade beyanı temel alınmaktadır. 

Kişinin koşullar değiştiği zaman iradesine hâkim olamayacağının ve normal 

zamandaki (önceki) iradesine hilafet edeceği bilindiği durumlarda koşullar 

gerçekleşmeden öncelikli iradesini beyan eder ve böylece o koşullar değiştiğinde 

kişinin öncelikli iradesine göre hareket edilir. Örneğin uyuşturucu tedavisi olmak 

isteyen kişi bu iradesini beyan ettikten sonra (hastaneye gelmesi ve tedaviye razı 

olması apaçık bir beyan olarak kabul edilebilir) tedavi süreci içerisinde kriz anlarında 

ilk beyanının aksine hareket etse bile o anlık rızası değil tedaviye yönelik öncelikli 

rızası ilgili kişilerce dikkate alınır. Bu koşullarda yapılan paternalistik müdahaleler 

kişinin rızasına muhalif olmadığından herhangi bir meşruluk problemi taşımaz 

(Kökçü, 2016, 21).
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Mill’e göre (2009, 196) bir birey, çocuklarını geçindirmek gibi başkalarına 

karşı olan yasal-ahlaki sorumluluklarını yerine getirmiyorsa, bu durumda onu 

çalışmaya zorlayarak sorumluluğunu yerine getirmesini sağlamakta bir sakınca yoktur. 

Hürriyet gazetesinin 2013 yılındaki bir haberine göre Avukat Z. B. G., müvekkili 

Zeliha. P.’nin emekli eşi M.P. hakkında “Emekli maaşını çektiği gün eve gelmediği, 

fütursuzca harcamalar yaparak evin geçimini ihmal ettiği, para bitince eve döndüğü, 

müvekkilinin sosyal güvencesi olmadığı”nı belirterek, “Tasarruf yetkisinin 

kısıtlanması” davası açtı. Dava Ankara 1’inci Aile Mahkemesi’nde görüldü. Hâkim M. 

B., 27.12.2010 tarihli kararında evinin geçimini ihmal eden kocanın maaşının 3’te 

2’sinin Zeliha P.’ye bağlanmasına karar verdi. M.P.’nin temyiz ettiği dava Yargıtay 

2’nci Hukuk Dairesi’nde incelendi. Daire, itirazı haksız buldu ve kararı onadı. 

Yargıtay’ın bundan sonra emsal teşkil edecek olan kararı şöyle: “Medeni Kanunun 

196/1 maddesi uyarınca, ailenin geçimi için harcanmak üzere davacı kadına 

ödenmesine ve bu pay üzerindeki tasarrufun davacının rızası ile yapılmasına oy birliği 

ile onanmasına karar verilmiştir”. Bu örnekte emekli eşin evini ve çocuklarını 

geçindirmek gibi bir yasal sorumluluğu söz konusu iken, bunun aksine hareket ettiği 

ancak aile kurmadaki ahlaki ve yasal sorumlulukları olan ilk ve önceki beyanı-iradesi 

esas alınarak koşullar değiştiğinde ortaya çıkan son iradesi görmezden gelinmiş ve ona 

müdahale edilmiştir. 

Gerçek rıza argümanı, kişinin "gerçek" ve "deneyimlerine" yönelik irade 

arasında bir ayrım yapmak durumunda kalındığında yapılan paternalistik müdahalenin 

gerekçelendirilmesine ilişkindir. Başka bir ifade ile insanların gerçek ile tecrübeye 

dayanan iradeleri arasındaki farktan kaynaklanan ve kişinin yapmak istediğini beyan 

ettiği eyleme karşı aslında başka bir şeyi kast ettiği durumlardaki müdahaleyi 

haklılaştırma argümanıdır. Buna göre bir kişi açıkça A yapmak istediği halde, 

gerçekten istediği şeyin B olduğu iddia edilebilir. Bu durumda kişinin en son beyanı 

dikkat alınmak suretiyle ilk beyanına yapılan müdahaleler bir özgürlük ihlali olarak 

değerlendirilmez (Kleining, 1983, 58). Anon’a göre (1964, 688) yakınları tarafından, 

bilişsel olarak yetersiz olduğu düşünülen yaşlı insanların harcamalarını kontrol altında 

tutma girişmeleri de gerçek niyet argümanına örnektir (akt. Kleining, 1983, 58). 

Bazı durumlarda bakıma muhtaç olanların onayı değerlendirme ve kabul etme 

fırsatları olmayabilir. Böyle durumlarda, yararlanıcının genel durumu üzerinden 

hareketle o anda nasıl bir karar verebileceği öngörülmek suretiyle tespit edilmeye 
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gidilebilir. Örneğin işleri gereği zehirli gazlarla aynı ortamda bulunan iki arkadaştan 

biri bu zehirli gazlara maruz kalmak suretiyle rahatsızlanır ve olağandışı davranışlar 

içerisine girer. Hastanın tedavi yaklaşımlarına rıza göstermesi için koşulları uygun 

değilse bile arkadaşı hastanın zehirli gazın etkisi altında olduğunu ve normal hayatla 

bağını iyi bildiğini düşünerek, arzu edilen-beklenen rızayı temel alarak hastanın 

tedavisinin yapılması yönünde etkide bulanabilir (Kleining, 1983, 59-60). 

Belirli bir durumda yapılan müdahalenin gelecekte ve nihai olarak 

yararlanıcının faydasına olacağı düşünülebilir. Pope, (2004) propan gazı patlaması 

sonucu korkunç biçimde yanan Dax örneğini vermektedir. Dax 14 ay boyunca çok 

acılı bir tedavi süreci geçirir. Bu süreçte defalarca ölmek istediğini beyan eder. Ancak 

kendisi için daha iyi olanın tedavisinin sürmesi olduğu düşünülerek beyanı ret edilerek 

zorlamayla süreç devam ettirilir. Doktorlar kendisinin ciddi anlamda ölmek 

istemediğini ve bu yöndeki kararının acı ve depresyon etkisiyle ortaya çıktığına 

inandılar. Doktorların kararını kabul etmek zorunda kalan Dax, yeni hayatında evlenir, 

hukuk diploması alır. 

Gelecekte sağlanacak onayın paternalist müdahaleyi haklılaştırabileği 

düşünülmektedir. Örneğin ebeveynlerin çocuklarının alacağı eğitim içeriklerini 

belirlerken, çocuğun ilerde kendilerine müteşekkir olacağını düşünmektedirler. 

Dolayısıyla çocuğun karara ilişkin o andaki reddinin ilerde onaya dönüşeceğine 

inanılmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde yasalarla korunan ve öğrencilere-veliere 

dayatılan zorunlu eğitim de bu anlayışla değerlendirilebilir. Ancak bu tür olayların ve 

durumların sonunda her zaman umulduğu gibi onay çıkmayabilmektedir. Nitekim, 

Pope (2004) Donald Dax Cowart’ın yıllar boyunca verdiği her röportajda tedavi 

sırasında ölmek yönündeki kararının çok yerinde olduğunu ve doktorların aksi yöndeki 

paternalist müdahalelerini hiçbir zaman unutmayacağını ifade etmiştir. Bu nedenle

paternalistik müdahalelerde rıza probleminin haklılaştırma gerekçeleri uzun süre daha 

tartışmalara maruz kalacağı açıktır. 

2.1.4.5. Menfaati Artırma (Increasing interest)

Paternalizm literatürde iki yönlü bir ilişkide edimde bulunanı paternalist, 

bundan etkileneni ise yararlanıcı (beneficiary) olarak adlandırılmaktadır. Bu 

kavramsallaştırmada yararlanıcı, paternalistik müdahalede yarar sağlayan kişi 

anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla paternalizmi savunanların en temel ve güçlü 
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temellendirmeleri, paternalistik eylemlerin esasında karşıdakinin marjinal faydasını 

sağlamayı başka bir ifadeyle menfaatini artırmayı hedeflediği biçimindedir. 

Paternalizmde karşıdakinin menfaati, mevcut durumu daha iyi hale getirmenin 

yanı sıra olası zararları ortadan kaldırmakla da sağlanabilmektedir (Kökçü, 2016). Dini 

inançları kan naklini yasaklayan ve ölmek üzere hastaneye yetiştirilen birine kan 

naklini yapmak ve onun sağlığına kavuşmasına hizmet etmek mevcut durumdaki 

menfaati artırmaya örnek verilebilir. Benzer biçimde devletin 2017 yılında çıkardığı 

yasal düzenlemeyle çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik geçişlerini 

sağlayarak her ay belli bir oranda maaşlarında kesinti yapmak suretiyle kendilerine 

görece daha iyi bir yaşam düzenlemesi imkanı sunmayı vaat etmesi de örnek olarak 

verilebilir. Öte yandan motosiklet sürerken kask ve trafikte emniyet kemeri takılması 

zorunluluğu gibi yasal düzenlemeler gelecekte ortaya çıkabilecek zararların önüne 

geçmiş olarak öznenin menfaatini artırmaya gidilebilir. 

Bireyin özgürlüğü ve bunun sağlayıcısı olarak özerkliği ihlal edilerek elde 

edilen olası yarar ve ortadan kaldırılan olası zararların paternalizmi meşrulaştırmaya 

yetmediği, özgürlükçü toplumlardaki yoğun tartışmalardan anlaşılabilmektedir. 

2.1.4.6. Bilişsel Önyargı (Cognitive Bias)

Rasyonalite kavramına pozitivizmde çok anlam yüklenmiştir. Rasyonel latince 

hesaplama yetisi, akıl anlamındaki “ratio” kökünden gelmektedir. Dolayısısyla 

rasyonel akla uygun, ussal anlamında kullanılmaktadır (tdk.gov.tr). Bu yaklaşımda

insan davranışının şartlar ne olursa olsun akıl ve mantık ilkelerine gore hareket ettiği 

ve bu nedenle de homojen bir davranışlar silsilesi oluşturduğu varsayımına 

inanılmaktadır. Ancak son yıllarda özellikle davranışçı iktisat (behavioral economics) 

ve psikoloji bilimlerindeki çalışmalar bu sayıltının pek de geçerli olmadığını ileri 

sürmektedir. 

İnsan pür akıl ile hareket eden bir varlık değildir. Zira her insan duygulara ve 

bundan dolayı da bilişsel önyargılara sahiptir. Bu da bilginin herkes tarafından aynı 

biçim ve doğrulukla işlendiği biçimindeki rasyonel varsayımları haksız çıkarmaktadır. 

Rasyonalite ilkesinin işlevsizliğini temellendirmeye çalışan bu yeni yaklaşıma göre 

insan miyopik davranabilen, karar alma sürecinde kısa yollara başvuran dolayısıyla 

diğer bütün yolları bilmek ve anlamaktan uzaklaşan, ne istediğini bilemeyen, yanlışlar 

yapan, bu yanlışlarda ısrar eden bir varlık olarak değerlendirilmektedir (Kitapcı, 
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2017). Bu yaklaşım epistemoloji geleneğinin kadim tartışmalarının boyut değiştirerek 

devam ettiğini göstermektedir. Epistemenin özneyle ilişkisi, hakikatin varlığı ve 

kaynağı gibi konularda empiristler ile rasyonalistlerin çatışmasında sarsıcı bir etki 

yaratabileceği hissi vermektedir. 

Geleneksel paternalizm uygulamaları bireyi özgür irade sahibi olarak ele alıp 

ya da onu en azından yararcılık anlamında ihtiyaç sahibi bir süje biçiminde kabul edip 

ona yapılacak müdahaleleri özgürlük, menfaat ve rıza ile haklılaştırmaya 

çalışmaktadır. Ancak yeni yaklaşımda insan psikolojisi, belirli zaaflara sahip bir 

sistem olarak ele alınmakta ve bu zaaflara müdahale etmeyi bireyin özgür iradesi ya da 

bağımsız bir süjeye müdahale etmek biçiminde değil de mekanik bir sistemin aksayan 

noktalarına engel olmaya çalışmak olarak görülmektedir. Böylece birey odak olmaktan 

çıktığı için yapılan müdahalenin özgürlük menfaat ya da rıza yönünden tartışılmasına 

da gerek kalmamaktadır. Böylece paternalizmdeki müdahalenin sınırı sistemin zaafları 

olarak kaldıkça yararlı görülebilmektedir (Kökçü, 2016, 24). Bu yaklaşımda, ontolojik 

bağlamda insanlar arasında bir eşitsizlik olduğu ve bunun kabul edilmesi gereği 

üzerinden hareket edilerek, sistemsel zafiyetin bireyin bütünlüğünden bağımsız bir 

yapıymış gibi ele alınması paternalistik müdahaleleri tümel bir ele alışla meşrulaştırma 

gayreti olarak değerlendirilebilir. 

Paternalizmin, otoritenin değişik şablonlarından biri olmaktan çok, pek çok 

değişik yönetim formatını şekillendiren bir gerçekliktir (Çalışır, 2014, 243-44). 

Dolayısıyla paternalizm, devlet denen en soyut ve büyük kurumdan, sağlık, aile, 

ekonomi, siyaset ve eğitim kurumlarına kadar neredeyse her alanda sıkça görülen bir 

yaklaşımdır. Devlet-birey, hekim-hasta, baba-evlat, patron-işçi, öğretmen-öğrenci ve 

yukarıda sözü edilen kurumların tamamında rastlanan yöneten-yönetilen ilişkisinde 

paternalizmin apaçık izlerini görmek mümkündür. Paternalizm, aşağıda yönetim 

bağlamında ele alınmıştır. 

2.1.5. Paternalizm ve Yönetim  

Yönetim belirlenmiş amaçlar için bir araya getirilmiş insanların bu amaçları en 

faydalı biçimde gerçekleştirmeleri için ortaya konan çaba, düzenleme ve politikaların 

toplamı şeklinde tanımlanabilir. Aydın (2017) yönetimi, tüm insan örgütlerinde 

bulunan genelleştirilmiş bir davranış biçimi ve bir örgütün saptanan politikalarını 

uygulamak için sürdürdüğü etkinlikleri düzenleme yolları olarak tanımlamaktadır. Her 
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ne kadar yönetim ile ilgili teoriler 20. yy’da ortaya atılmış ise de yönetimin en eski 

bilim olduğu ve tarih boyunca yöneten ve yönetilen ilişkisinin varlığı bilinmektedir 

(Bursalıoğlu, 2005, 1-14). Ancak yönetimin ele alınış biçimi ve beslendiği felsefe 

zaman içerisinde değişimler geçirmiştir. 

Birtakım kültürel farklılıklarla beraber çağcıl örgütleri yönetenlerin neredeyse 

tamamı örgütsel amaçlar doğrultusunda emir vermek, örgütlemek, karar vermek ve 

kontrol etmek gibi ortak amaçlara ulaşmak isterler. Bu doğrultuda devreye giren 

örgütsel paternalizmde yöneticilerin diğer çalışanların eylem ve kararlarına ilişkin 

müdahaleleri belirleyici olmaktadır. Yönetimde paternalizm, işgörenin işe ilişkin 

tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkilediği varsayılan kararları üzerinde kontrol 

kurmaktır (Aydın, 2017). Örgütsel bağlamda paternalizm, çalışanı geniş ailenin bir 

parçasıymış gibi adeta tedavi etme girişimidir. Kişiler arası ilişkilerde patron 

çalışanlarına bir baba edayla yaklaşır (Aycan, 2006, 449). Bu ılımlı yaklaşımın aksine 

paternalizmi kişilerin, çalışanların, yurttaşların ve toplumların kendilerini koruduğuna 

inandıkları, meşru sayılabilecek bir otoriteye, mutlak manada itaat etmeyi içerecek bir

boyun eğiş (Çalışır, 2014, 243-44) olarak değerlendirmek de mümkündür. 

Yöneticilerin çalışanlarına yönelik müdahalelerinin örgütsel amaçlara hizmet edip 

etmediği, hizmet etse bile makul görülüp görülemeyeceği, bu tür paternalist 

davranışların altında yatan gerçek niyetin ne olduğu, yöneticinin bu durumu suistimal 

edip etmediği, çalışanın kendisine yapılan paternalistik müdahalelere görünüş 

itibariyle gösterdiği rızanın temelinin gönüllük mü yoksa otorite karşısındaki 

çaresizliği mi olduğu elbette tartışmala açık konulardır. 

Sanayi öncesi dönemlerde 17. ve 18. yüzyıllarda, aile işletmeleri olan çitlikler 

ve üretim atölyelerinde babalar çocuklarının ve işyerlerinin patronu durumundaydı. 

Buna karşılık, ailenin bu bütünlüklü yapısı kapitalizmin güçlenmesiyle bölünmüş ve 

istikrarsızlaşmıştır. Tarım toplumlarındaki aile koşullarında “baba patrondur” anlayışı 

“patron babadır” ifadesine dönüşmüş ve mecazi bir anlam kazanmıştır (Sennet, 2005, 

61). Bu değişimi yönetim teorileri bağlamında da ele almak mümkündür. Daha genel 

bir bakışla değişimin niteliğini ve önemini bilimsel paradigmalardaki sapmalarda da 

görmek mümkündür.

Pozitivizmin en güçlü kalesi olan fizik biliminde, Newton’cu determisinst 

paradigm, Einstein, Hesisenberg, Plank gibi bilim insanların izafiyet, belirsizlik ve 

kuantum kuramlarıyla sarsılmıştır. Benzer paradigmal kopuş psikoloji bilimimde 



44 

Pavlov, Skinner gibi bilim insanlarının beslediği davranışçı ekolü, işletmelere ilişkin 

Taylor, Mayo gibi bilim insanlarının bilimsel yönetim anlayışının odağındaki 

ekonomik insan bağlamını da sarsmıştır (Sargut, 2015, 44-46). Böylesi makro 

düzeydeki paradigmal değişimlerden liderlik ve yönetim kuramları da nasibini 

almıştır. 

En yüksek verimi hedefleyen ve bunun için standartlar geliştiren Bilimsel 

işletme teorisi ile Taylor, yönetimin temel süreçlerine ilişkin genel bir reçete sunma 

iddiasıyla Fayol, yönetimi sosyal yapısıyla ele alıp meşruiyet sorunsalını 

temellendirmeye çalışan ve bürokratik örgütü modelleyen Weber, örgüt ilkelerini ve 

yönetim süreçlerini sistemli hale getiren Gulick ve Urwick gibi teorisyenler ve 

kuramlarının sadece örgütü, örgütsel hedefleri ve maksimum üretimi odak noktası 

yaptıkları görülmektedir. Ancak salt kontrol ve biçimsel bir yaklaşımla bunu 

sağlamanın pek de mümkün olmadığı anlaşıldığında bu positivist yaklaşımların, 

örgütün en önemli değeri olan insanı unuttukları ortaya çıkmıştır.   

Sonraki çağdaş teoriler insan unsurunu da yönetim süreçlerine katmışlardır. 

Devlet yönetim politikalarına da yansıyan ve yeni paternalizm olarak adlandırılan bu 

yaklaşım, örgütsel bağlamda işyerlerinde işveren ile işçi arasındaki katı ve sözleşmeye 

dayalı ilişkilerin yerine daha insancıl ve ahlaki vasıfları olan, esnek yönetim 

anlayışları geliştirmiştir (Aycan, 2006, 448). Modern psikolojiyi de işin içine katarak 

örgütlere daha demokratik bir yapı sunan dinamik yönetim modeli ile Follet, 

Howthorne araştırmaları ile yönetime insan ilişkileri ekolünü kazandıran Mayo, 

örgütte işbirliği, iletişim, çalışanlarının ihtiyaçlarının sağlanması gibi değerleri 

önceleyen Barnard gibi araştırmacılar örgüt içerisindeki insanı, değerlerini, 

ihtiyaçlarını, ilişkilerini, iletişim biçimlerini önemli görmüşlerdir. Nitekim Hoy ve 

Miskel, (2010, 93)  bir örgütteki insan ilişkilerinin, örgütün başarısını büyük ölçüde 

arttıracak kadar güçlü olabileceğini ya da resmi görev ve rolleri başarıyla yerine 

getirme gayretini büyük ölçüde engelleyebileceğini belirtmektedir.  

Yönetim kuramlarından insan ilişkileri ekolü, temelde işgörenlerin üretim 

kapasitesini artırmak amacıyla da olsa insanı sosyal bir varlık olarak görmesi ve 

değerlendirmesi bakımından önemlidir. Hawthorne deneylerinde elde edilen bulgular 

bu anlamda büyük önem taşımaktadır. 



45

Örgüt ve yönetim bilimindeki üretim odaklı, bilimsel ve yakın denetimli 

biçimsel yaklaşımlar bekleneni veremeyince örgüte bir aile havası katma yoluyla 

verimi artırma yoluna gidilmiştir. Bu süreçte “patron babadır” metaforu devreye 

sokulmuştur. Sennet’e göre bu, esasında patronların işçilerini sevmediği hakikatini 

örtmek üzere yeni ekonominin yaygın olarak başvurduğu bir metafordu. Bu yolla 

çalışanı tehdit eden değil, onları psikolojik yönden memnun eden patron imgesi 

yaratılmıştır (Sennet, 2005, 61). Bu metaforun gücü, başkalarının bakımını üstlenme 

ve iktidar olgularını bir araya getirmesidir. Tuhaf olmakla beraber sevgi ve iktidarı bir 

araya getirdiği belirtilebilir (Sennet, 2005, 91). Bu ‘tuhaflık’ Batı yazınında sıkça ifade 

edilmektedir.  

Weber (1968) “Ekonomi ve Toplum” isimli eserinde geleneksel, karizmatik ve 

bürokratik olmak üzere üç tip meşru otorite biçiminden söz eder. Paternalizmin 

geleneksel otorite içerisinde meşruiyet kazandığını ileri süren Weber, bu yaklaşımda 

baba rolüne vurgu yapmakta ve olguyu ataerkil yapıya dayandırmaktadır. Weber 

(1968) Paternalizmin otoritenin meşruiyet kazanmış bir formu ve geleneksel otoritenin 

en temel türlerinden biri olduğunu savunmaktadır. Öte yandan Kerr ve arkadaşları 

(akt. Padavic ve Earnest, 1994) paternalizmi aile yaşamındaki sadakat ile sosyal 

psikolojik temelli itaati harmanlayan bir tür sömürücü güç mesafesine dayandığını 

belirtmektedir.  

Asya'da ortaya çıkan paternalizm çalışmaları Weber'in salt otoriteryanlık 

görüşünün aksi niteliklere sahip (Pellegrini ve Scandura, 2008) olduğu iddia 

edilmektedir. Batı yazınında bir yönetim yaklaşımı olarak paternalizme ilişkin temel 

tartışmalar yaklaşımın sömürücü olduğu, çalışanların özerkliğinin ihlalini 

meşrulaştırıp bunu görmezden geldiği, otoriterliği, baba şefkati ve sevgisi katarak 

maskelediği vb gibi hususlarda yoğun biçimde ele alınmaktadır. Ancak örgütsel ve 

yönetsel paternalizmin Asya toplumlarında pek de bu şekilde ele alınmadığı hatta çok 

derin kültürel bir mirasa dayandırılmak suretiyle genel anlamda olumlu bir değer ve 

işlevsel bir yaklaşım olarak ele alındığı görülmektedir. 

Hong Kong, Singapur, Tayvan gibi Asya ülkelerinin hızla gelişen ekonomileri, 

dikkatlerin bu bölgelerdeki işletme ve örgütlerin yönetim felsefesi ve uygulamalarına 

yöneltmiştir (Redding, 1990). Kültürel temellere dayandırılarak, yerel bağlamda ele 

alınan yönetim ve liderlik çalışmaları neticesinde paternalist liderlik denen Asya tipi 
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bir yönetim yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Bu konu kültürler arası psikoloji başta olmak 

üzere davranış bilimlerinin ilgisini çekmeyi başarmıştır.  

Yapılan araştırmalar Paternalizmin Batı toplumların aksine, Güneydoğu Asya 

ülkelerinin yanısıra Latin Amerika, Ortadoğu ve Asya ülkelerinde de görülen ve dikkat 

çeken bir liderlik yaklaşımı olduğunu ortaya koymaktadır (Aycan ve diğerleri, 2000; 

Kim, 1994; Redding, Norman ve Schlander, 1994). Ancak kültürler arası araştırmalara 

bakılırsa bireyci Batı toplumlarında paternalizme eleştirel ve mesafeli yaklaşılırken 

kolektivist Asya toplumlarında olumlu bir değer olarak yaklaşıldığı görülebilir. Aynı 

olguya epistemolojik bakımdan farklı yaklaşımlar sergilenmesinin pozitivist 

paradigmayla açıklanması güç olsa da söz konusu farklı bakışın yönetim ve liderlik 

gibi toplumsal konuların kültür ile olan bağlarına dayandırıldığı belirtilebilir.  

2.1.6. Paternalist Liderlik 

Yöneten ve yönetilen ilişkisi insanın doğasının bir parçası mıdır bilinmez ama 

bu ilişkideki en kilit rolün kitleyi etkileyen değiştiren ve dönüştüren liderliğe ait 

olduğu belirtilebilir. Liderlik günümüz çağcıl toplumlarına gelinceye dek devamlı 

artan bir değer ve ilgi toplamış, hakkında çok sayıda teoriler ortaya atılmış ve 

araştırmalar yapılmıştır. Liderliğin artan önemi, aydınlanma ve modernizmle birlikte 

yaygınlaşan örgütlülük haliyle de doğru orantılıdır. Modern toplumlardaki örgütlerin 

çok fazla sayıda olması ve artan karmaşıklığı liderlik fenomenini daha kritik bir öneme 

sürüklemiştir. Ancak liderliğe ilişkin yaygın yaklaşımlara, liderlik ile kültür arasında 

organik bir bağ olması olasılığıyla beraber şüpheyle yaklaşılmaya başlanmıştır.  

Kültür ve onu oluşturan unsurların toplumdan topluma farklılık göstermesi, 

kültürden bir biçimde etkilenen kültür ve yönetim kuramların da etkilendiği çıkarımını 

ortaya koyar (Sargut, 2015, 20). Son iki yüz yılda Batı’nın bilgi üretme, bilimsel 

yöntem ve yaklaşımları, sahip oldukları kültürel yapıları da çağdaşlığın ölçütü haline 

getirmiş görünmektedir. Ancak Thomas Kuhn, Paul Feyerabend gibi bilim felsefecileri 

bilginin Batı’nın koyduğu ölçütlerin dışında da üretilebileceğine ilişkin yaklaşımları 

alternatif bir kültürel boyutun etkinlik kazanmasının önünü açmıştır. Bilgi felsefesinde 

tartışıla gelen görecelik kavramı pek çok alanda etkili olmaya başlamıştır. Batı’nın 

ürünü olan ve kesin doğrular biçiminde öne sürülen bilgi ve yaklaşımı tartışılmaya 

başlanmıştır. Bu akım Batı kültürü dışındaki kültürlerin de önemli ve değerli 

olabileceğini de gündeme taşımıştır (Sargut, 2015, 59). Batı’nın hemen her alanda 



47

hakim kıldığı avrosentrizm (Avrupa merkezcilik) Batılı olmayan diğer kültür ve 

medeniyetleri birtakım arayışlara sürüklemiştir. 

Adward Said’in (2006) “Oryantalizm” isimli çalışması kültürler arasındaki 

egemenlik savaşını dikkate alsa da bilimsel bilginin bu savaştaki rolü oldukça 

belirgindir. Batı yazınında ortaya konan hemen her kuram ve yaklaşımın kesin bir 

doğruluk değeri taşıdığı ve dünyanın her yerinde geçerli olduğu iddiasını taşımaktadır. 

Liderlik ve yönetim teorileri de bu merkezci anlayıştan nasibini almış görünmektedir. 

Westwood’a göre (1997) Amerika ve Batı'nın literatürünün evrensel olması iddiası en 

iyimser yaklaşımla etnosetrik, daha kötüsü ise sömürgeci ve emperyalist bir yaklaşım 

olmasıdır.  

Liderlik kuramlarına ilişkin çalışmaların büyük çoğunluğu Batı ve Kuzey 

Amerika orijinli olmaktadır (Atidya, 1997; Littrell, 2002). Davranışçı model liderlik 

teorileri, Durumsallık teorileri, karizmatik veya dönüşümcü liderlik teorileri bunların 

belli başlılarıdır. Bu durum, liderlikle ilgili teorilerin evrenselliğini önemli bir tartışma 

konusu yapmaktadır (Trompenaars ve Hompden-Turner, 2004; Yukl, 1989). Oysa son 

dönemlerde yapılan çalışmalar, kültürel değerlerin insan davranışları üzerinde önemli 

derecede etkisi olduğu, bunun da liderlik biçimini belirlediği yönündedir (Hofstede, 

2001; House ve diğerleri, 2004). Paternalist liderliğin yerel kültürler ile olan derin 

ilişkisi, onu kültürler arası çalışmaların odak konularından birisi haline getirmiştir. 

Paternalizmin köklerinin ilk olarak Konfüçyanizme dayandığı belirtilmektedir 

(Cheng, 1995; Farh ve Cheng, 2000; Redding, 1990; Silin, 1976; Westwood, 1997). 

Lau’ya göre (1979) Konfüçyus geleneğindeki baba-oğul ilişkisi, yüceltilmiş ve 

neredeyse bütün sosyal ilişkilerde gözlemlenen bir olguya dönüşmüştür. Babalık gibi 

erdemli bir rolün gereği olarak baba, çocukları ve diğer aile bireyleri üzerinde meşru 

bir yetkiye sahiptir. Zamanla politik bir zemine oturtulan Konfüçyanizm, üstün astına 

mutlak bir güç ve otorite sergilemesin yasallık kazandırmıştır. Daha sonraları 

hiyerarşik örgüt yapılanmalarının hemen her formuna yaygınlaştırılan bu kadim 

gelenekte, çalışanlar liderlerinin kendilerinin üzerinde mutlak bir güç ve otorite kurma 

hakkına, itaat etmek zorunda kalmışlardır (Akt.:Lau, 2012, 25).

Çin kültürünün kadim geleneği olan konfiçyüs felsefesinde babanın, özünde 

şefkatli bir yaklaşımla çocuk üzerindeki meşru otoritesini tanımlayan iki değer söz 

konusudur. Bunlar bahşedilen iyilik (grant favors) ve sevgiye bezenmiş korkudur
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(inspire awe or fear). Bu değerlerin paternalist liderliğin de esaslarını oluşturduğu 

düşünülmektedir (Cheng, 1995). Bu değerlerin temelinde ise yaklaşık 3000 yıldır 

süregelen ve toplumsal hemen her yapının temel taşı sayılan güçlü aile geleneği 

yatmaktadır. Konfüçyüs sosyal değerlerinde, imparator-bakan, baba-oğul, karı-koca, 

abi-kardeş ve arkadaş-arkadaş olmak üzere beş ana ilişki söz konusudur. Bunlardan 

baba-oğul, karı-koca ve ağabey-kardeş doğrudan aile içi sosyal ilişkilere aittir. Çin'in 

geleneksel ataerkil aile yapısında baba ve oğul arasındaki dikey bağ diğer bütün 

ilişkilerden çok daha üstün tutulmuştur (Farh ve Cheng, 2000). Bellah, (1979), 

Çin'deki ataerkil yapının baba-oğul ilişkisindeki otoriter yapıyla Konfüçyüs 

felsefesinde xiao 'filial piety' olarak yer edindiğin belirtmektedir. Bu ilişki biçimi 

literatürde 'babaya teslimiyet' olarak bilinmektedir. Konfüçyanizme göre aile dini 

bakımdan da saygıdeğerdir (akt.: Farh ve Cheng, 2000). 

Paternalizmi besleyen Konfüçyan değerlerden biri de uyumdur (harmony) 

(Redding, 1990; Westwood, 1997). Lider ve astlar eşzamanlı olarak üzerlerine düşen 

rollerini yerine getirirlerse sosyal uyum ortaya çıkmaktadır. Eğer astlardan biri rolünün 

gereğini yapmaya istekli veya hazır değilse liderin paternalist liderliğe ilişkin tutumu 

(özellikle de otoriter liderliğe ilişkin) boşa çıkacaktır. Daha da kötüsü, hiyerarşik 

ilişkide zorlanma, uyumsuzluk ve belki de çöküntü yaşanacaktır (Farh, Cheng, Chou 

ve Chu, 2006). Başlangıç noktasındaki emir ve itaat hemen her liderlik tipi için gerekli 

iki temel gereksinim olduğu söylenebilir. Bir önder olarak etkili olmak için astlar ve 

üst arasındaki ilişkileri düzenleyen ve amirin niyet ve direktiflerine uyumu sağlamak 

için bir takım kurallar gerekmektedir. Denizaşırı Çin kültürel bağlamında toplumsal ve 

kültürel uyumun korunması ve sürdürülmesi için olmazsa olmaz bazı katı kurallar 

mevcuttur. Toplumsal uyum eşitlikçi varsayımlardan ziyade açık ve net biçimde 

farkında olunan bir güç mesafesi ve eşitsizlik üzerine kuruludur (Westwood, 1997). 

Bu eşitsizliğin kaynağı, dikey hiyerarşiye olan mutlak itaat ve bu durumu besleyen 

sarsılmaz güç mesafesi kültürüdür.  

Örgütlerde yüksek uyum, çalışanları kolektivist bir yapı içerisinde biz duygusu 

etrafında kenetler ve çalışanları grup hedeflerine odaklar (Zhang, Chen, Liu ve Liu, 

2008, 267). Bu nedenle sosyal uyumun paternalist liderlik için önemli bir değer olduğu 

belirtilebilir.  
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Paternalistik liderlik, sıkı bir disiplin ve otoriteyle ahlaki bir dürüstlük içindeki 

baba şefkati ve hayırseverliğini birleştiren ve bunu bir kişilikte toplayan bir yaklaşım 

olarak tanımlanmaktadır (Farh ve Cheng, 2000; Farh ve diğerleri, 2006). Dolayısıyla 

paternalistik liderliğin disiplin ve otoriteyi, ilgi ve hayırseverlikle birleştiren bir rolü 

olduğu (Westwood, 1997) ileri sürülebilir. 

Paternalist liderliğin köklerinde Konfüçyanizmin iyi kalpli, hoşgörülü yönetici 

ve yönetilenlerin koşulsuz sadakat ve itaat ideali yatmaktadır. Bu kültürde sosyal 

ilişkilerde yapılan iyilik, sonraları daha iyi bir karşılıkla dönecek bir tür sosyal yatırım 

olarak değer görmektedir (Farh ve Cheng, 2000; Farh, Cheng, Chou ve Chu, 2006). 

İlişkideki bu tür bir karşılıklı alışveriş Blau’nun takas kuramını çağrıştırmaktadır.

Paternalizmde üst astını korur, ona yol gösterir (Redding, Norman, ve 

Schlander, 1994) ve onun iyiliği için onun adına kararlar alabilirken ast da bunun 

karşılığında üstüne büyük bir bağlılık içerisinde itaat eder (Aycan ve Kanungo, 2000, 

31). Bu ilişkide karşılıklı bir menfaat ilişkisi olduğu açıkça görülmektedir. Her ne 

kadar bürokratik örgütler için düşünülmüşse de Peter Blau’nun Sosyal Takas Kuramı 

ile paralellik taşıdığı görülmektedir. 

Peter Blau’nun “Örgütlerin Doğası Üzerine” (On The Nature of Organization) 

isimli eserinde örgütlerdeki gayri resmi süreçlerin bir parçası olarak değerlendirdiği 

takas kuramı, sosyal etkileşimler vasıtasıyla bireyler arasındaki karşılıklı doyum ve 

kazanç sağlamayı incelemektedir (Blau, 1983, 186).

Blau (1983, 205) insanları süreç içerisinde kazanç ve ilişkilerin devamını 

sağlamayı amaçladıkları için sosyal ilişkiye girdiklerini ve bu amaca ulaşıldıkça da 

beklentinin sürekli canlı kaldığını belirtir. Bu tür bir ilişkide faydanın karşılıklılığı 

esastır ve “bir kişiye hizmet veya yarar sağlanması onu yükümlülük altında bırakır” 

sayıtlısı yatmaktadır. Bu durumda yararlanıcı, minnettarlık duygusuyla ve borçlu 

kalmamak adına karşısındakine kendisine sağlanan hizmet ve olanaklarından fazlasını 

vermeye gönüllü olacaktır (Blau, 1986, 89). 

Karşılık, yükümlülük, güç ve güven boyutlarıyla sosyal takas gönüllülük 

esasına bağlı olarak gerçekleşir. Takastaki karşılık hediye gibi maddi olabileği gibi 

sosyal onay, saygı ve itaat biçiminde de olabilmektedir (Blau,1983, 204-208).  
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Sosyal takas ilişkisinde yapılan iyiliğin karşılığı beklenir. İlişkiden çıkar elde 

eden birey bunun karşılığını ödemek üzere yükümlülük altına girer. Bu çıkarın 

karşılığı en az aynı değerde başka bir yarardır. Aynı değerde bir karşılık mı yoksa daha 

yüksek değerde bir karşılık mı olacağı kişilerin inisiyatifine bırakılmakla birlikte bu 

karar ilişkinin devamını da belirlemektedir. En azından verilen karşılık alınandan daha 

az değerli ise bir hayal kırıklığı ve belki de takasın sonlanması söz konusu olacaktır 

(Blau, 1986, 93-99). 

Blau’ ya göre, bir kişi takastan aldığının karşılığında verebileceği bir kaynağa 

sahip değilse kendi üzerindeki gücünü vererek ve karşısındakinin gücünü tanıyarak 

isteklerine rıza göstermek, her istediğini yapmaya gönüllü olmak biçiminde karşılığını 

ödemek durumunda kalabilmektedir. Bu nedenle kaynak bakımından yetersiz bir kişi, 

takas ilişkisinde daha bağımlı olan taraf olmaktadır (1986, 28; 1983, 212).  

Uhl-Bien ve Maslyn (2005) paternalist liderin, böylesi bir takasta hayırsever 

davranışlarda bulunduğunu ancak bunun safi bir niyet olmadığını ve temelde bir 

sömürü (exploitative) aracı olduğunu belirtmektedir. Uhl-Bien ve Maslyn’a göre 

paternalist lider bu yolla baskı oluşturmaktadır. Böylece astlarında bir tür borçluluk 

hissi yaratmakta, kendisine minnettarlık duygusu geliştirmektedir (2005) . Buna göre 

gücü elinde bulunduran ve yapısı itibariyle otoriter olan paternalist lider, astlarından 

onları koruyup kollamaya karşılık sorgusuz itaat ve hürmet beklemesi bu tür bir 

yaklaşımla açıklanabilmektedir.  

Paternalizm geleneksel Doğu toplumlarında önemli ve istenen bir kültürel ve 

yönetsel özelliktir. Ancak, Batı yönetim literatüründe genellikle "sorunlu ve 

istenmeyen" bir yaklaşım (Uhl-Bien ve Maslyn, 2005, 1) olarak değerlendirilen 

paternalizme karşı gittikçe artan biçimde negatif bir algı oluşmaktadır. Öyle ki 

Northouse, (1997, 39), paternalizmi "hayırsever diktatörlük", Kant (1793, 236), akla 

gelebilecek en ciddi despotizm olarak "imperium paternale" (Akt.: Cserne, 2008, 21), 

Colella, Garcia, Reidel, ve Triana, (2005, 26),  "ayrımcılığın gizli ve sinsi bir formu", 

Padavic ve Earnest (1994) ve Max Weber (1968) “meşrulaştırılmış otorite (legitimated 

authority)”, Goodell (1985) ve Feinberg (1983) “baskıcı olmayan sömürü 

(noncoercive exploitation)”, Jackman, (1994) “tatlı ikna (the sweetest persuasion)”, 

Padavic ve Earnest, (1994) “stratejik esneklik (strategic flexibility)”, Jackman (1994) 

“kadife eldiven (the velvet glove)”, Sennett (2005, 60) “sahte sevgiye dayalı otorite” 

biçimindeki benzetme ve nitelemelerle paternalizmi ele almışlardır. Ancak bu olumsuz 
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algıya rağmen, Batı toplumları, paternalizmin birtakım toplumsal ve örgütsel sorunlar 

için bir çare olabileceğini düşünmektedirler (Aycan, 2006, 445). Yönetim 

literatüründeki Howthorne Deneyleri ile başlayan insan ilişkileri ekolü, toplumsal ve 

insani güdülerin ekonomik güdülerden daha etkili olduğunu, “patron babadır” 

yaklaşımıyla besleyerek ortaya koyması bakımından, Batı’nın bu tür bir girişimi 

olarak görülmektedir.  

2.1.6.1. Paternalist Liderliğin Özellikleri

Yönetimsel anlamda liderlik kavramı kültürlerarası farklılıklar ve kültürel 

değerlerle ilişkilidir. Bu tespite bağlı olarak, liderlik teori ve yaklaşımlarının evrensel 

olmadığı, başka yerlerde uygulanamayacağı, kültür tarafından belirlendiği yaygın 

biçimde kabul görmektedir (Aycan ve Kanungo, 2000; Farh ve Cheng, 2000; Gelfand, 

Erez, ve Aycan, 2007; Hofstede 1984a, 1980a; Littrell, 2002; Morris, Leung, Ames ve 

Lickel, 1999; Westwood ve Chan 1995; Westwood, 1997). Bu yaklaşımın 

yaygınlaşmasıyla paternalist liderliğe ilişkin hem sert eleştiriler kısmen yumuşamış 

hem de emik bir düzlemde popülerliği artmış görünmektedir. 

Yöneten ile yönetilen arasında ikili ve hiyerarşik bir ilişki olarak paternalizm 

(Aycan, 2006, 446), geleneksel doğu kültürlerinde önemli bir kültürel öğedir. Yönetici 

konumundaki bir kişinin bir baba ya da ağabey (yöneticinin kadın olması durumunda 

ise anne ya da abla) gibi davranması beklenir. Paternalist bir yönetici kurumsal 

ilişkilerin yanı sıra iş dışı yaşamla da (aile, sağlık, kutlamalar gibi) ilgilenir. Bir aile 

büyüğü gibi davranarak, düğünlere katılma, ailevi ve maddi sorunları çözme, aile 

bireylerinin eğitim sağlık vb masraflarına katkı sunma gibi konularda destekleyici ve 

yönlendirici olmaktadır (Aycan ve Kanungo, 2000). Yönetimdeki bu tür yaklaşımlar 

bireyci Batı toplumlarında profesyonelliğin ve mahremiyetin (özel yaşam alanı) ihlali 

biçiminde değerlendirilmektedir. 

Açık ve güçlü bir otoriteyi, ilgi, nezaket ve ahlaki değerlerle birleştiren bir 

liderlik tarzı olarak (Farh ve Cheng, 2000; Silin, 1976; Westwood ve Chan 1992; 

Westwood, 1997) tanımlanan paternalist liderlik, otoriteryan babaerkil aile geleneğine 

(Kim, 1994), Konfüçyanizmdeki dikey örgütlenmeye ilişkin saygı ve ahlaka ve uzun 

bir tarihi olan imparatorluk kurallarına dayandırılabilir. Çin geleniğinde baba ve oğul 

arasındaki dikey bağ yüce kabul edilir. Karı-koca arasındaki ilişkiden tutun diğer 

toplumsal ilişkilerin tamamında, babanın oğul ve diğer aile bireyleri üzerindeki mutlak 
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otoritesinin etkileri görünmektedir. Çin'in imparatorluktan gelen kuralları bu ilişkiye 

ahlaki bir anlam yüklemiştir. Hatta devlet yönetiminde imparator ile bir bakanın 

ilişkisini bile baba-oğul ilişkisi gibi anlamlandırmıştır. İmparatorluğun etkileriyle, 

ataerkillik genel bir kabul görmüş ve 2000 yıldır toplumu bir arada tutan örgütleyici 

bir ilke olarak benimsenmiştir (Farh ve diğerleri, 2006, 232). Aile içindeki dikey yönlü 

paternalist ilişkiler zaman içerisinde iş yaşamındaki ilişkilerin de belirleyicisi olmuştur 

(Kim, 1994). Bu ilişkinin temelinde işverenin otorite ve yol göstericiliği ile 

çalışanların sadakat ve itaati arasında bir denge söz konusudur (Aycan, 2006, 447). 

Aile kurumundaki bu tür temel değerler iş yaşamındaki benzer ilişkileri de sürekli 

biçimde yeniden yaratmış ve güçlendirmiştir.  

Paternalizmin ne gibi özelliklere ve kültürel değerlere sahip olduğunu ortaya 

koymaya çalışan pek çok araştırma mevcuttur (Aycan ve diğerleri, 2000; Cheng, 1995; 

Kim, 1994; Padavic ve Earnest, 1994; Redding, 1990; Sinha, 1990; Silin, 1976; 

Westwood ve Chan, 1992; Westwood, 1997). Ağırlıklı olarak nitel olan bu çalışmalar 

paternalizmin hangi kültürel esaslara dayandığını, ne gibi değerlerle iç içe olduğunu, 

özelliklerini liderlik bağlamında ele almış alandaki ilk ve önemli çalışmalar olarak 

değerlendirilmektedir.  

Tayvan'da büyük bir özel teşebbüslerin üst ve orta düzeydeki yöneticileri 

üzerinde gözlem ve görüşmeye dayanan çalışmasıyla Silin (1976) yöneticilerin liderlik 

felsefesi ve daranış kalıplarını belirlemeye çalışmıştır. Silin’in araştırması (1976, 62-

88) neticesinde paternalist liderliğin ahlakilik, eğitici liderlik (didactic leadership), 

merkezde toplanmış otorite, astlarıyla sosyal mesafenin korunması, belirsiz niyetler 

oluşturma, kontrol taktiklerini uygulama gibi nitelikler barındırdığını ileri sürmektedir. 

Buna göre ahlaki liderlik birtakım yüksek ahlaki değerleri koruyup yüceltme adına 

benmerkezci dürtülerini engelleyen bir yetiye sahip olunması şeklinde 

açıklamaktadırlar (Silin, 1976, 128). 

Silin, paternalist liderliğin aynı zamanda başarılı gördüğü yönetimsel taktik ve 

yaklaşımları astlarına da yayarak onları geliştirme gibi bir misyona sahip olduğunu 

belirtmektedir (1976, 128). Bu nitelik liderin kendini astlarından hemen her bakımdan 

daha nitelikli, bilgili ve ehil görmesi zannına dayanmaktadır. Lider ile astlar arasında 

bu tür bir zannı besleyen temel unsur ise liderin otoriter tavrı ve aradaki güç 

mesafesinin genişliği olarak görülebilir.  
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Silin (1976, 86), paternalist liderliğin sahip olduğu otoriteyi paylaşmaktan 

kaçındığı ve bunu büyük ölçüde merkezde topladığını ileri sürmektedir. Bu durum 

lideri yönetimsel karar ve uygulamalarda keyfiliğe ve astların bu sürece katılımını 

engellemeye götürmektedir. Merkezde toplanmış bir otoritenin bir yansıması da 

paternalist liderin astlarıyla olan sosyal mesafesini kurmasını ve bunu korumasını 

zaruri hale getirmektedir. Silin’e göre (1976, 66) lider, tıpkı onurlu ve haşin bir baba 

gibi,  vakur olmaya özen gösterir. 

Silin’e göre (1976, 75) paternalist lider olan patron, otorite ve kontrolünü 

korumayı; belirsiz ifadeleri içeren eksik yazılı talimatlar verme, iş tanımlarını eksik 

bırakma ve örgütün politikalarında ve kendisinin hareket tarzında beklenmedik 

birtakım değişimlere gitme gibi yollarla sağlamaktadır. Bu tür belirsizlikler, çalışanlar 

patronun iç dünyasını ve gerçek niyetini takip edebilmek için devamlı teyakkuzda 

olmalarını sağlamaktadır. 

Silin (1976, 73) paternalist liderin birtakım kontrol taktiklerini uyguladığını 

belirtmektedir. Bu taktiklerdeki temel amaç astlarıyla arasındaki güç dengesini 

devamlı korumaktır. Buna gore patronun, astlarına duyduğu güveni nadiren ifade 

etmesi, böl ve yönet taktiğini uygulaması, etrafındaki hiç kimsenin planları hakkında 

detaylı bilgi edinmesine izin vermemesi ve işle ilgili önemli pozisyonlara kendine 

sadık kişileri ataması sayesinde, astlarını devamlı bir gözetim, denetim ve control 

altında tutmayı sağlamış olacaktır.

Silin’in çalışmasına benzer bir çalışmayı da Redding (1990) yapmıştır. 

Redding, Hong Kong, Endonezya, Singapur ve Tayvan gibi ülkelerde Çin aile 

işletmelerini araştırmıştır. Redding, çok sayıda işletme sahibi/yönetici ile 

derinlemesine görüşmeler yapmış ve “Çin kapitalizmi” olarak nitelediği paternalizme 

ilişkin liderlik profilini ortaya koymaya çalışmıştır. Buna göre paternalist liderlik; 

astların bağımlılığı, kişiselleştirilmiş sadakat, otorite, hiyerarşi içinde sosyal mesafe, 

niyetin muğlâklığı,  öğretmen/eğitici ya da rol modeli gibi temel karakterlere sahiptir.

Liderlik kavramını Batı yazınıyla ilişkilendirdiği ve kültürel farklılıkların 

belirleyiciliğini de ön plana alarak önderliği, Doğu toplumsal değerlerine daha yakın 

ve uygun bulduğu için tercih eden Westwood’a göre (1997), paternalizm, 

merkezleştirilmiş ve görece sade bir yapıya, formel ilişkilerin yerine informel 

ilişkilerin hakim olduğu bir iklime, uyumluluğa, korunan insanlar arası ilişkilere,  
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ahlaki bir liderlik özelliğine ve bireyi en değerli şey olarak merkeze koyan bir 

bütünlüğe sahip bir önderlik yaklaşımıdır. Weswood paternalist liderliğe ilişkin dokuz 

temel değer tespit etmiştir. Bunlar; eğitsel liderlik (didactic leadership), açık olmayan 

(muğlak) niyetler, itibar inşaası, üstünlüğü koruma, siyasi manipülasyon, hamilik ve 

kayırmacılık, anlaşmazlığı dağıtma, uzak durma ve sosyal mesafe, mükemmel 

diyalogtur. Söz konusu değerler aşağıda şekil 2’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 2: Paternalistik Liderliğin Davranışsal ve Yapısal Bileşenleri (Kaynak. 

Westwood, 1997) 

Westwood (1997) Paternalistik liderliğin, babacan bir ilgi ve şefkati disiplin ve 

otoriteyle birleştiren bir liderlik yaklaşımı olduğunu belirtmektedir. Sinha'ya göre 

(1990, 68) paternalizmdeki babacan şefkat ile otoritenin bir arada olması, geleneksel 

toplumlardaki baba figürüyle ilişkili olmasından kaynaklanmaktadır. Geleneksel aile 

içerisindeki baba rolü, aile bireylerine karşı ilgili, güvenilir ve onların geçimlerini 

sağlama gibi görevleri vardır. Aynı zamanda zahmetli bir iş olan babalığın, otokratik 

ve sıkı bir disiplini de gerektiğinde ortaya koyabilen bir yönü söz konusudur. 

Westwood’a göre (1997)  Batı'da ve Amerika'da salt paternalizm ya da hayırsever 

otokratik yapı negatif bir çağrışıma sahiptir. Negatif etiketlerin aksine paternalizm 
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kökleri itibariyle aile kurumundan ilham almaktadır. Önderlik, Batı'daki liderlikten 

farklı olarak geleneksel güçlü bir otorite barındırır. Westwood Ataerkil ve babasoylu 

geleneklerin çoğunun Batı kültürlerinden ziyade büyük ölçüde bugün Çin aşırı ülkeler 

arasında devam etmekte olduğunu ve bunun da Paternalizmi sürdüren köklü kültürel 

değerler ve gelenekler barındırdığını belirtmektedir. 

Westwood (1997) Paternalistik önderliğin davranışsal ve yapısal anlamda 

kendisini meydana getiren bileşenlerinden kişiselciliğin paternalizmde örgütsel 

bağlamda oldukça önemli bir kavram olduğunu ileri sürmektedir. Her ne kadar daha 

çok ilişkisel boyutu ağır bassa da aynı zamanda yapısal özellikler de barındırdığı için 

şekil içerisinde ortak bir konumda verildiğini belirten Westwood (1997), kişiselciliği 

ortaya koyan kültür yapısının, kolektivist ve daha çok ilişki merkezli olduğunu 

belirtmektedir. O’na gore kişiselcilik ilişki düzeyi için çok önemli olsa da örgütsel 

yapı için de oldukça önemlidir. Kişiselcilik informal ve esnek bir ilişkisel yapı 

gerektirir. Bu yönüyle şahsi olmayan formal yapı için alternatiftir. Westwood’un 

paternalist liderlik için geliştirdiği simbiyotik iki yol ve bu süreçteki gereksinimler 

şekil 3’de belirtilmektedir.

Şekil 3. Paternalistik Liderlik için Gerekli İki Yol (Kaynak. Westwood, 1997) 

Westwood (1997) geliştirdiği modelde Asya tipi liderlik biçimi olarak 

paternalizm için simbiyotik bir yapı ortaya koymaktadır. Modelde ikiz olarak 

değerlendirdiği iki yollu yapıda gereksinimler dinamik olup birbirleriyle ilişkilidir. 

Her biri diğerini desteklemekte ve güçlendirmektedir. Tam anlamıyla başarılı bir 

önderlik için her iki aşamalılığın da yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 
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potansiyel bir güçsüzlük durumu baş gösterir. Bu yapıyla içinde ahlaki liderliğin 

nitelikleri, ince fikirlilik ve ilginin olduğu, uyumlu bir yapıya sahip, gönüllü itaat ve 

ataerkil bir otoritenin hoş bir karışımı ortaya çıkmaktadır.  

Güç mesafesi ve uyumun bir arada olduğu bu ikili yapı özellikle kişilerarası 

ilişkilerin işleyişi açısından karakteristik bir yapı arzetmektedir. Örneğin İskandinav 

kültürlerinde işyerlerinde büyük ihtimalle feminenlikle desteklenen bir sosyal uyum 

sağlama gerekliliği vardır. Ancak bu uyum, Çin kültüründeki gibi zorunlu kurallar ve 

itaat, yüksek güç mesafesi ve paternalistik otorite ile sağlanmadığı söylenebilir. 

Hiyerarşik düzen ve otokratik liderlik yapısına benzer eğilimler, Latin Amerika 

kültürleri için de söz konusudur ancak uyumun kültürel öneminin olduğu söylenemez 

(Westwood, 1997). Bu durumda uyumun kültür için karakteristik bir değer olmadığı 

görülmektedir. Ancak uyumu sağlayan kültürel değerlerin kültürler arası farklılıkları 

ortaya koyduğu ileri sürülebilir. Paternalist liderlikte geniş güç mesafesi ve otokratik 

yapıdan kaynaklanan emredici yapıya karşılık astların gönüllü itaati özgün bir kültürel 

karakter ortaya koymaktadır. Buna karşın kapitalist ülkelerde ortaya çıkan uyumun 

besin kaynağı böyle bir ilişki olmaktan uzaktır. Bu tür bireyci ülkelerde yasalara olan 

saygı, profesyonellik, iş ahlakı, uzmanlaşma gibi değerler kendiliğinden bir uyum 

sağlamaya yetebilmektedir.  

Cheng (1995) Tayvan'daki aile işletmelerinin sahipleri/yöneticileriyle örnek 

olay incelemesi yöntemiyle, yöneticilerin paternalist davranışlarını derin bir vaka 

incelemesiyle ele almış böylece liderlik tarzlarını incelemiştir. Cheng'e göre (1995) 

paternalist liderlik iki temel davranış boyutuna sahiptir. Birincisi bahşedilen iyilik 

(grant favours) ve ikincisi de heybet ve korku yaymaktır (inspire awe or fear). Bu tür 

bir sınıflandırma Konfüçyanizmle doğrudan ilişkilidir. Buradaki temel iki değer 

babanın çocuk üzerindeki meşru otoritesi ancak özünde şefkatli bir yaklaşımı ifade 

etmektedir (Lau, 2012, 26). Cheng, her bir liderlik davranış boyutuna ilişkin hem 

liderler hem de çalışanların tepkileri bağlamında alt kategoriler olarak davranış 

kalıpları tanımlamıştır. Cheng’in bu yaklaşımı, paternalist liderliğin lider ve astlarının 

kaşılıklı davranışlar silsilesine gore işlevsel hale geldiğini açıkça ortaya koymaktadır.  

Cheng'in çalışması,  Silin (1976), Redding (1990) ve Westwood'un  (1997) 

çalışmalarını daha da genişletip ayrıntılandırmıştır. Çalışma paternalist liderlik ve 

çalışanların yanıtları arasındaki dinamikleri çözümlemesi açısından önemlidir. 

Paternalist liderliğin "bahşedilen iyilik" ve "heybet ve korku yayma" davranışlarını 
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örneklerle açıklayarak bir çerçeve oluşturmuştur. Cheng'in paternalizme ilişkin ileri 

sürdüğü "heybet ve korku yayma" ile anlatmaya çalıştığı Silin, Redding ve 

Westwood'un kontrol ve baskı, merkezileştirilmiş otorite, yaklaştırmama ve sosyal 

mesafe, belirsiz niyetler, haysiyet inşası ve eğitici liderlik ile örtüşmektedir. Öte 

yandan Cheng'in "bahşedilen iyilik" kavramı,  Westwood hamilik (patronage) ve 

Redding'in babacıl ilgi ve duyarlılığa karşılık gelmektedir. Cheng'in üyeleri grup içi ve 

dışı olarak değerlendirme kriterleri de Redding'deki kişiselcilik (personalism) ve 

Westwood'daki kayırmacılık (nepotism) kavramlarının ayrıntılandırılmış halidir. 

Cheng'in çalışmasında paternalist liderliğin ahlaki alt boyutuna yer verilmemiştir (Farh 

ve Cheng, 2000). Dolayısıyla paternalizm ile ilgili olarak, Silin (1976), Redding 

(1990), Cheng (1995) ve Westwood’un (1997) çalışmalarının birbirlerine benzer 

sonuçlar ortaya koyduğu ve desteklediği ileri sürülebilir.

Farh ve Cheng (2000), Silin (1976), Redding (1990) ve Westwood (1997) 

tarafından yapılan çalışmaların çok başarılı olmasına rağmen, bazı soruları yanıtsız 

bıraktığını belirtmektedir. Bu sorular;

1. Paternalist yöneticiler ne gibi özel taktikler kullanmaktadırlar ve astların

bunlara yanıtları nasıl olmaktadır?

2. Çinli yöneticiler astlarını neye göre grubun içinden ve grubun dışından üyeler

şeklinde kategorilendirmektedirler? 

3. Yöneticiler her bir farklı çalışanına nasıl farklı farklı davranmaktadır,

çalışanların bu yaklaşıma karşı verdiği tepkiler nelerdir?

Çalışmaların yanıtsız bıraktığı bu soruları temellendirmeye çalışmak ve bu 

sorulara geçerli yanıtlar bulmak her geçen gün zorlaşmaktadır. Pasifik Asya 

ülkelerinin küçük aile işletmeleri bağlamında paternalist liderin astlarını tek tek 

tanıması, onlarla kişisel olarak ilgilenmesi, özel taktikler geliştirmesi, astlarının 

bunlara tepkilerini gözlemlemesi ve analiz etmesi yönetsel süreçlere işlerlik 

kazandırabilmekteydi. Ancak günümüzde şirket ve işletmelerin çok uluslu ve çok 

kültürlü hale gelmesi, çalışanların sayısının fazlalığı, uzmanlaşmanın alan itibariyle 

daralırken derinliğinin artması ve çeşitlenmesi, bundan ötürü de işbölümünün 

karmaşıklaşması, yöneticinin paternal yaklaşımlarını da sınırlayabilmektedir. 

Yukarıda açıklanmaya çalışılan çalışmalar, paternalist liderlik ile ilgili yapılan 

ilk nitel çalışmalar olup, bu liderlik yaklaşımının esaslarının oturması bakımından 
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güçlü bir etki yarattıkları bilinmektedir. Ancak paternalist liderlik ile ilgili nicel 

araştırmaların ortaya çıkması 21.yüzyılın başlarına denk gelmektedir. Bu araştırmalar 

sayesinde paternalist liderliğin boyutları da belirginlik kazanmıştır.  

2.1.6.2. Paternalist Liderliğin Boyutları 

Paternalism ile ilgili yapılan ilk çalışmalar (Farh ve Cheng, 2000; Redding, 

1990; Silin, 1976 ve Westwood, 1997)  nitel yöntemlere dayanmaktadır ve bu 

araştırma akımı sayesinde paternalism denen liderlik modeli ortaya çıkmıştır. Ancak 

sonraları bazı araştırmacılar (Aycan, 2006; Aycan ve diğerleri, 2000; Farh ve Cheng, 

2000; Farh, Cheng, Chou, ve Chu, 2006; Farh, Cheng ve Chou, 2000; Mathur, Aycan 

ve Kanungo, 1996; Pellegrini ve Scandura, 2006) paternalizmin boyutlarını ortaya 

koymaya, güvenirlik ve geçerliliklerini sağlamaya yönelik nicel araştırmalar ortaya 

koymuşlardır. Bu çalışmaların son çeyrek yüzyılda literatürde paternalizme yönelik 

ilginin gittikçe artmasına önayak olmuşlardır. Aşağıda literatürde yaygın biçimde 

başvurulan çalışmalara yer verilmiştir.  

2.1.6.2.1. Farh ve cheng’in boyutları 

Farh ve Cheng (2000) Çin aile şitketleri üzerinde paternalizm ile ilgili kapsamlı 

bir literatür çalışması sonrası her birinin bir liderlik yaklaşımı olarak ele alındığı üç 

boyut ileri sürmüşlerdir. Bu boyutlar otoriteryanlık, hayırseverlik ve ahlaki liderlik 

boyutlarıdır. Otoriter liderlik li-wei (heybet ve korku yayma - inspiring awe or fear) 

kavramına benzerdir. Otoriter liderlikle kastedilen, çalışanların üzerinde mutlak bir 

otorite ve kontrol sağlamak, çalışanlardan da sorgusuz biçimde itaat bekleme eğilimi 

veya davranışıdır. Hayırsever liderlik ise Cheng'in belirttiği shi-en (bahşedilen iyilik-

granting favors) kavramıyla paralellik göstermektedir. Liderliğin bu boyutu, liderin 

çalışanın kişisel ve ailevi refahını ve iyiliğini yükseltme ilgi ve endişesi halidir. Ahlaki 

liderlik ise en geniş anlamda liderin sahip olduğu değer ve asaleti anlatmaktadır. 

Başka bir ifadeyle liderin üstün kişisel erdem ve niteliklerini ve bu özelliklerin astlar 

tarafından saygıyla tanındığı bir değerler yaklaşımını temsil etmektedir. Ahlaki liderlik 

boyutu shuh-der (ahlak timsali olma-setting a moral example) Bu değerler sayesinde 

liderlik, büyük bir meşruiyet ve çalışanların saygısını kazanmaktadır. Açıklamalardan 

hareketle paternalist liderliğin babacan bir hayırseverlik ve ahlaki bir dürüstlükle sıkı 

bir disiplin ve otoriteyi harmanlayan ve kişiselliği ön planda tutan bir iklim olduğu 



59

söylenebilir (Cheng, Chou, Wu, Huang ve Farh, 2004; Farh ve Cheng, 2000; Farh, 

Cheng, Chou ve Chu, 2006).

Bahşedilen iyilik ile kastedilen, liderin astlarına kişisel iyilik ve cömertlik 

göstermesidir. Örneğin bir liderin maddi sıkıntı çeken bir çalışanına yardımda 

bulunabilir. Liderin bu iyiliğine çalışanların yanıtı, liderlerine şükran borçlu olma ve 

bu borca karşılık verme hissiyatıdır. Cheng, paternalist liderliğin son derece kişiselci 

bir doğallığa sahip olduğunu belirtir. Bundan ötürü de liderin bütün astlarına aynı 

muameleyi göstermesi beklenmemelidir (Farh  ve Cheng, 2000). Bu nedenle, nepotism 

ile paternalism arasında bir ilişkiden söz etmek mümkündür. 

Heybet ve korku yayma, bir liderin kişisel otoritesinin çalışanlara nüfuz 

etmesini vurgulamaktadır. Liderin heybet ve korku yayma tutumu, kontrol ve baskıyı, 

çalışanı yetenekleri bakımından hakir görmeyi, yönetici için ulvi bir imaj oluşturmayı 

ve çalışanları eğitmek amacıyla talimatlandırmayı içermektedir. Cheng içerikteki her 

bir davranış için uygulamadan örnekler vermektedir. Örneğin, liderin kontrol ve 

baskısı yetkilendirmede isteksizlik, üstten asta olan iletişim, bilgi gizleme ve sıkı bir 

takip gibi yaklaşımlarla görünür olmaktadır. Buna bağlı olarak çalışanların uyum ve 

itaat gösterme, lidere kitlesel destek, bariz çatışmalardan kaçınma, liderin talimatlarını 

koşulsuz kabul etme ve lidere sadakat ve güven sergileme gibi davranışlarda kendini 

göstermektedir (Farh ve Cheng, 2000). Literatürde paternalist liderlik ile otoriterlik 

arasında sıkı bir ilişki kurulsa da Aycan (2006) paternalist liderliğin daha çok 

otoriteryanlıkla ilişkili olduğunu belirtmektedir. Aycan’a göre (2006, 456) otoriterlik 

ve otokratiklik arasındaki ayırım oldukça önemlidir. Otoriteryan yönetim, liderin 

kontrol ve sömürüsüne dayanan bir yönetsel yaklaşımdır. Böylesi bir ilişkide astlar, 

ödül elde etmek ya da cezadan kaçınmak için itaat ve bağımlılık gösterirler. Ancak 

otokratik yönetimde de kontrol olmasına karşın, bu kontrolün altında yatan niyet 

astların refah ve iyiliğinin sağlanması, geliştirilmesidir. Bu ilişkide astlar liderin 

kararlarına ve kurallara uymaktadırlar ancak bu durumun kendi yararına olduğundan 

emindir 

Zhao ve Bo (2007), Otoriter liderliğin korku uyandırma esasına dayandığını 

belirtmektedir. Liderin korku uyandırman yaklaşımlarını “güçlü bir şekilde 

bastırmak”, “otorite ve kontrol”, “niyeti belli etmeme”, “katı kriterler” ve “prensip” 

olmak şeklinde ele alan Zhao ve Bo (2007), yardımsever liderliği ise, 

“kişiselleştirilmiş ilgi” ve “anlama ve affetme” gibi ilgili olma ve iyi davranışlar 
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gösterme biçiminde kendini hissettirdiğini belirtmektedir. Şekil 4, paternalist liderliğin 

üç alt boyutuna ilişkin lider davranışlarını ve bu davranışlara karşın çalışanların 

verdiği tepkileri/yanıtları bir arada vermektedir. 

 
Şekil 4. Paternalistik Liderliğin Üç Alt Boyutuna İlişkin Lider-Üye Davranışları 

(Kaynak. Farh ve Cheng, 2000) 

Şekil 4’de görüldüğü üzere, otoriterlik boyutunda lider, dikey bir iletişimle, 

astları üzerinde sıkı bir kontrol sağlarken, astlarının yeteneklerini hafife alan ve 

dolayısıyla yönetim süreçlerinde astların görüş ve önerilerini pek de ciddiye almayan 
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bir yaklaşım içindedir. Lider, pek çok alanda kendini yetkin görmekte ve astları 

üzerinde eğitici bir hava oluşturmaktadır. Bütün bu otoriter atmosfer içerisinde dürüst 

davranarak kendi ile ilgili olumlu bir imaj yaratmaya gayret gösteren paternalist lider, 

astlarını yönlendirmek için talimatlar vermektedir. Lider otoritesini herhangi bir 

nedenle astlarını azarlamaya kadar vardıracak bir noktaya taşımaktan 

kaçınmamaktadır. Liderin bu otoriet yaklaşımına karşılık astlar, sorgusuz bir itaat ve 

her koşulda sadakat gösterme, derin bir saygı duyma ancak korkuyu da hissettirme 

şeklinde bir tepkime vermektedirler.

Şekil 4 incelendiğinde, paternalist liderin hayırsever kimliğinin çalışanlarını 

aile bireyi gibi görmek suretiyle onların kişisel sorunlarıyla ilgilenmesi ve her şart ve 

bakımdan onları koruyup kollaması biçiminde dışa vurulduğu belirtilebilir. Bu 

durumda astların da liderlerine minnettarlık hissetmek suretiyle kişisel çıkarlarını bile 

onun için feda etme yoluna gidebildikleri gibi bir teslimiyet içine girdikleri 

belirtilebilir. Şekilde ahlaki boyutta ise liderin hem iş hem de özel yaşamında örnek bir 

birey olmak, kişisel menfaatleri ile iş yaşamını birbirine karıştırmama gayreti içerisnde 

olduğu görülmektedir. Buna karşılık ise astların liderlerinin değerlerini özümseyerek 

onun gibi olma, ona benzeme çabasında oldukları görülmektedir. 

Paternalist liderlikte lider ve çalışanların rolleri birbirlerini 

tamamlamaktadırlar. Örneğin, otoriter liderlik, astların dikey bir hiyerarşik düzene 

saygı duymaları ile işlevsel hale gelmektedir. Hayırsever liderlik, çalışanlarda minnet 

ve karşılık veremeye gönüllü olma duygularını yaratmadığı sürece sürdürülebilir 

değildir. Benzer biçimde ahlaki liderlik, yalnızca çalışanların liderlerini ahlaki 

anlamda ideal model olarak görmeleri ve ona benzemeye çalıştıkları sürece işlerlik 

kazanmaktadır. Eğer bir çalışan rolünü oynamaya hazır ve istekli değilse, bir liderin 

paternalist liderlik ısrarı (özellikle de otoriter liderlik) en iyi durumla sonuçsuz 

kalacaktır. Aksi takdirde gerilim, uyumsuzluk veya ilişkilerin ciddi zararlar görmesi 

gibi sonuçları ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle paternalist liderlik, liderlikten ziyade 

izleyenlere göre şekillenen bir yapıdadır (Farh ve Cheng, 2000).  

Farh ve Cheng (2000) paternalist liderliğin her bir boyutu ile Konfiçyüs 

felsefesi arasındaki güçlü ilişkiye vurgu yapmaktadır. Buna gore otoriter liderlik, 

Çin’in geleneksel ailesinin sosyal yapısından ilham almaktadır. Chu’ya göre, (1961,

20) Çin ailesi ataerkil yapıdadır. Dede ya da babanın aile içindeki bütün bireyler

üzerinde mutlak bir otoritesi söz konusudur. Ailenin ekonomisinin kontrolünde olması 
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ve mali konularda karar verici olması otoritesini kuvvetlenmesini sağlamaktadır. Söz 

konusu otoriteyi kanuni düzenlemeler de desteklemekteydi  (akt. Farh ve Cheng, 

2000).  

Farh ve Cheng’e göre (2000), hayırsever liderliğin kültürel kökenleri 

Konfüçyanizmin iyiliksever ve hoşgörülü yönetici idealinden beslenmektedir. Buna 

karşılık sadakat ve itaat ise yönetilenlerin yönetenlere karşı minnet borcu olarak yer 

edinmiştir. Bu iki ilişkiyi birleştiren ise karşılıklılık prensibidir. Benzer biçimde ahlaki 

liderliğin önemi de Konfüçyüs öğretisinin yönetim anlayışından gelmektedir. 

Farh ve diğerleri (2000) tarafından ortaya atılan ve sonrasında da Cheng ve 

diğerleri (2004) tarafından geliştirilen üç boyutlu ölçek 26 maddeden oluşmaktadır. Bu 

ifadelerin dokuzu otoriterlik, onbiri yardımseverlik ve altısı ahlaki liderlik boyutuna 

ilişkindir. Ölçeğin Türkçe uyarlanması Erben ve Güneşer (2008) ile Ötken ve Cenkci 

(2012) tarafından sağlanmıştır.  

2.1.6.2.2. Aycan’ın boyutları 

Paternalist liderliği boyutlarla inceleyen bir başka araştırmacı da Aycan’dır 

(2006). Aycan, paternalist liderliği iyi niyetli (yardımsever) ve çıkarcı olmak üzere iki 

boyutta incelemiş ve bu sınıflamayı liderin niyeti ile astlarına karşı davranışlarını 

referans alarak belirlemiştir (Aycan, 2001). Bu referanstan hareketle Aycan (2006) 

paternalist liderliği 1) İş yerinde aile atmosferi yaratma, 2) Çalışanlarla yakın ve 

bireysel ilişkiler kurma, 3) İş ile ilgili olmayan alanlarda çalışanlarla ilgilenme, 4) 

İlgili olma ve yönlendirmenin karşılığında çalışanlardan bağlılık ve itaat etmelerini 

bekleme, 5) Hiyerarşik statüyü koruma ve otorite oluşturmayı kapsayan şekilde 

ayırımlara gitmiştir. 

Paternalistik liderliği yardımsever ve çıkarcı ayırımına itici güç, patronun 

cömertliği ve ilgisi ile çalışanın sadakatidir. Sömürücü paternalizmde ön plana çıkan 

unsur örgütsel çıktılar iken hayırsever paternalizmde çalışanın refahına ilişkin samimi 

ilgidir. Çalışan açısından bakıldığında paternalist lidere yönelik geliştirilen sadakat, 

cömertlik ve ilgisinin karşılığıdır. Ancak sömürücü paternalizmde çalışanın liderine 

duyduğu sadakat ve hürmetin kaynağı, liderin kendi gereksinimlerini karşılamaya ya 

da örgüt içerisindeki önemli kaynaklardan mahrum bırakmaya muktedir olması algısı 

veya inancıdır (Aycan, 2006, 455). Gerek sömürücü-çıkarcı gerekse de yardımsever 

paternalizmde control varolan bir ilkedir. Her ikisinde de control, astlar ile lider 
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arasında örgütsel amaçlar doğrultusunda uyumu sağlamaktır. Her iki liderlik tipinde de 

uyum sağlansa da uyumu ortaya koyan psikolojik zemin farklılaşmaktadır. Çıkarcı 

paternalizmde lider astların uyumunu sağlamak adına ödül ve cezayı ileri sürmektedir. 

Bu durumda astlar ödüle ulaşmak ya da cezadan kaçınmak adına lidere itaat 

göstermekte ve uyum sağlamaktadır. Fakat iyi niyetli ya da yardımsever paternalizmde 

lider kontrolü astların iyiliği ve menfaatine dayandırmakta olduğu için astlar gönüllü 

bir uyum göstermekte, lidere saygı göstermektedirler. 

Paternalist liderliğe ilişkin ortaya konan türlerin ayırımı, ast ile üstün 

davranışlarını motive eden güçtür. Yapılan işin vurgulanmasında çıkarcı paternalizm, 

çalışanın iyiliğinin ön planda olmasında ise iyi niyetli paternalizm ortaya çıkar. Bu 

yüzden ‘çıkarcı’ paternalizmde çalışana gösterilen ilginin altında işin tamamlanmasına 

ilişkin ‘kaygı’yatmaktadır. Ancak ‘iyi niyetli’ paternalizmde çalışana yönelik samimi 

ve içten bir endişe söz konusudur. Bu samimiyetin karşılığında da çalışanlar işverene 

(yönetici, müdür vb) içten bir bağlılıkla karşılık vermektedirler (Aycan, 2001). Öte 

yandan sömürücü paternalizmde, liderlerin durumlarını ve gücünü kişisel çıkarlar için 

kullanmaları da oldukça yaygındır. Örneğin personel seçiminde grup-içi olarak 

değerlendirilebilecek kendisine yakın kişileri bilinçli biçimde seçmek gibi. Sömürücü 

lider güç kaybetmemek veya otoriteden vazgeçmemek için değişime direnebilirler. 

Böylece statü ve saygınlıklarını koruyabileceklerine inanırlar (Aycan, 2002). Yasa ve 

yönetmeliklere, açık iş tanımlarına olan inanç ve saygı yerini tek bireylere bırakırsa 

belirsizlikler ve örgütsel amaçlardan sapmalar kaçınılmaz olmaktadır. Paternalist 

liderliğin yaygın olduğu kolektivist kültürlerde formallikten çok informal durumlar 

hakim olduğundan liderin gerçek niyeti hep muğlak kalacağa benzemektedir. Batı 

toplumlarının paternalist liderliğe ilişkin mesafeli ve temkinli yaklaşımının 

nedenlerinden biri de belki de bu belirsiz durumlardır.

Aycan’a göre (2006, 449) paternalist liderin özellikleri şu şekildedir;

İşyerinde, çalışanlarına bir baba gibi nasihatlerde bulunarak adeta bir

aile havası yaratma

Astlarıyla yakın ve bireysel düzeyde ilişkiler geliştirmek suretiyle

çalışanların sıkıntıları aile yaşamları gibi alanlarla ilgilenip destek

sunma
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 Yöneticinin, çalışanlarının düğün, cenaze, mezuniyet, aile bireylerine 

yardım ve destek sağlama, ailevi sorunlarında arabuluculuk yapma gibi 

çalışma dışındaki yaşamlarıyla ilgilenme,  

 Çalışanların, şirkette acil şekilde bulunmaları gerekirse, özel yaşamları 

pahasına bunu yapacak kadar sadakat ve bağlılık geliştirme, 

 Yöneticinin, kıdem farklılığına, çalışanların kıdemlerine uygun 

davranmalarına, çalışanların kariyeri için en iyi seçimi yaptığına ilişkin 

inanç ve otoritesini korumayı sürdürme. 

Aycan (2006, 449) liderin bu tür yaklaşımlarına karşılık izleyenlerin gösterdiği 

reaksiyonlar ve liderden beklentilerini ise şu şekilde sıralamaktadır: 

 İşyerini bir aile gibi görmek suretiyle paternalist lideriyle duygusal bağ 

geliştirme ve durumla gurur duyma, liderlerin güvenlerinden dolayı 

kendileri hakkındaki tavsiyelerine sorgusuz uyma, 

 Liderlerine işyeri içinde ve dışında hiç bir eleştiriye meydan 

vermeyecek, liderin iyiliklerine karşılık daha yoğun çalışacak, gerekirse 

gönüllü olarak fazla mesai yapacak kadar liderine sadık ve hürmetkâr 

olma, 

 Yoldan geçerken evini boyamakta olan işverenine gerektiğinde yardım 

edebilecek şekilde çalışma dışı yaşamla ilgilenme, 

 Çalışanlar için neyin iyi olduğuna olan inancından dolayı liderin 

otoritesini kabul etme. 

Aycan (2006), çalışmasında aralarında güç mesafesini olduğu sekiz ikili ilişki 

(işveren-işçi, öğretmen-öğrenci, doktor-hasta, ebeveyn-çocuk vb) türü belirlemiştir. 

Araştırmada 26 madde ve beş boyutlu bir ölçek elde edilmiştir. Birinci boyut olan  “iş 

yerinde aile atmosferi yaratma”da beş madde, çalışanlarla yakın ve bireysel ilişkiler 

kurma boyutunda dört madde, iş ile ilgili olmayan alanlarda çalışanlarla ilgilenme 

boyutunda dört madde, bu ilginin karşılığında çalışanların bağlılık göstermeleri ve 

itaat etmeleri beklentisi olan “sadakat beklentisi” boyutunda üç madde ve hiyerarşik 

statüyü koruma ve otorite oluşturmayı kapsayan beşinci boyutta ise beş madde 

toplanmıştır.  
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Paternalist liderliğin dayanaklarından birinin otoriterlik mi yoksa otokratiklik 

mi olduğu önemli bir husustur. Bu kavramlar arasındaki farkı netleştiren şey sömürücü 

ve iyi niyetli paternalizm ayırımında ortaya çıkmaktadır.  Aycan’a göre (2001) 

Paternalizmin otoriterlikle eş değer görülmesi Batı literatüründe görülen bir durumdur. 

Otoriter (authoritarian) liderlikte yöneticinin mutlak bir gücü olduğundan, astların ona 

itaati ve bağlılığı gönülsüz bir biçimde olmak zorundadır. Oysa otokratik 

(authoritative) liderlikte her ne kadar kontrol ve disiplin varsa da bu, astın iyiliği 

içindir ve astın lidere gösterdiği itaat tamamen gönülsüz değildir. Başka bir ifadeyle 

“Üst astın iyiliğine olduğunu düşündüğü için onun yaptıklarını kontrol ediyor ve ast da 

bunu benimsediği için üste boyun eğiyor veya sırtını dayıyorsa, burada ‘otokratik’ bir 

liderlik yapısında söz etmek mümkün olabilir. Bunun tersine, üstün istediklerini elde 

etmek amacıyla astı kontrol ediyor ve ast da kişisel çıkarlarına ters düşmemesi için 

üste boyun eğiyorsa, ‘otoriter’ bir liderlik gözlenmektedir.” House ve Aditya (1997), 

“hayırsever otokrat” liderliğin, en çok beğenilen liderlik biçimi olduğunu 

belirtmektedir. Öte yandan Redding, Norman, ve Schlander (1994),  Asya'dan türeyen 

paternalizm ile ilgili çalışmaların Weber'in otoriter olarak ileri sürdüğü görüşün 

aksine, yöneticilerin astlarına destek sunduğu, koruma ve bakım sağladığı bir yönetim 

anlayışı olduğunu savunmaktadırlar.

Paternalizmin gerek aile içerisinde gerekse de işletme örgütlerinde formel 

yönetim süreçlerinden informel insan ilişkilerine kadar her alanda kendini gösteren bir 

hakimiyete sahiptir. Ancak paternalizmin en kapsamlı ve sistematik dışa vurumu 

devlet politikalarıyla toplumsal alana yansımaktadır. Devletin paternalistik dizaynına 

özne olan en geniş kitle de nasıl bir sosyalizasyondan geçecekleri çocuk ve genç 

nesiller olmaktadır. Demirer’e göre gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun devletler, 

nüfusun en genç kesimini oluşturan çocukları etkileyen konularda önlemler alır ve 

projeler geliştirir. Bir yandan korunması daha özel bir çaba gerektiren bu kategorinin 

ülkenin toplumsal yapısında, kültürel ortamında ve siyasal dinamiklerinde meydana 

gelen değişikliklerden payına düşen negatif etkilerden daha az zarar görmesine gayret 

edilirken, diğer yandan bu hedef kitleyi merkezine alan bir ideolojik yeniden üretim ve 

inşa faaliyeti yürütülür (2014, 116). Devletin bu tür paternalist müdahaleleri ideolojik 

bir aygıt olarak konumlandırdığı eğitim yoluyla daha sistemli, kitlesel ve kontrollü 

yapabilmektedir.  
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2.1.7. Çocuk, Eğitim ve Paternalizm  

Devletlerin “makul vatandaş” yaratma ideali tarih boyunca hep olagelmiştir. 

Vatandaşı makul hale getirecek değer ve unsurların ne olduğu devletten devlete 

değişiklik göstermesi, o devletlerin tarihine, jeopolitik konumuna, ekonomik 

durumuna, uluslararası devlet ve hukuk ilişkilerine sıkı sıkıya bağlıdır. Dağ’a göre 

(2012) Türkiye toprağa dayalı teritoryal (territorial) bir vatandaşlık anlayışını yaymaya 

çalışmakta ancak AB’ye uyum süreciyle birlikte ulusal olan vatandaşlık kimlik 

inşaasını ulus ötesi bir zemine kaydırdığını belirtmektedir. Ancak son yıllarda devlet 

yönetimindeki otoritelerin “dindar bir nesil” yetiştirme arzusunda oldukları 

beyanlarından rahatlıkla anlaşılmaktadır. Buradaki temel problem çocukların “nasıl bir 

insan” olacaklarına kimin karar verebileceğidir.  

Devlet, mevcudiyetini ve bekasını güçlü ve sürekli hale dönüştürmek için 

ideolojik davranır ve nihayetinde birlik, bütünlük ve uyum inşa etmek ister. Bunu 

sağlamanın en etkili yolo da total bir evrenin dizaynına imkan sağlayan eğitim 

kurumudur. Böylece eğitim yoluyla iktidarlar kendi ideolojik elbisesini bireylere 

giydirme imkanı elde ederler. Siyasal iktidarların ideolojik ilkelerine mutlaklık ve 

kutsallık katarak topluma yayılmasını sağlayan eğitim kurumu denklem olarak, 

başkalarına feda edilmeye şartlandırılmış benler (öğrenci), siyasal iktidarın öğretilerini 

mutlak doğrular olarak dayatan ideoloji ve bu iki parçayı diğer bileşenlerle birlikte 

ustaca bir araya getirmesi üzerine görevlendirilmiş öğretmen üçlemesinin uyumlu 

biraradalığıdır (Çetin, 2001). Batı’daki liberal demokrasi uygulamalarındaki 

yaklaşımın Türkiye’deki cumhuriyetçi demokrasi geleneğinde ortaya çıkan bu 

tablodan pek de farklı olmadığı görülmektedir.  

Foucault, “gouvernementalité” kavramı ekseninde toplumların egemen iktidar 

aygıtı tarafından nasıl yönlendirildiklerini dolayısıyla devlet aklının bireylerin 

düşünme biçimine yönelik sürekli bir tahakkümü söz konusu olduğunu tartışmaktadır. 

Bu yaklaşımın devletin varlığını sürdürmesi için kaçınılmaz bulan Foucault’a göre, 

örgütlü ve düzenlenmiş faaliyetlerle devlet aklı kendi varlığına uygun yurttaş tipini 

üretir. Bunun için gerekli bir rıza üretimi de bu sürecin bir parçasıdır ve bu süreç 

bireyden uyumlu yurttaş üretimine giden yolun daha çocukluk döneminden 

başlamasıyla ilintilidir (Foucault, 1980; akt.: Demirer, 2014, 119).  
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Liberal demokrasinin en büyük vaadi bütün vatandaşlarını eşit ve özgür 

yurttaşlar olarak yaşama dahil ederken yurttaşların kendi seçtikleri hayat biçimini 

sürdürme konusunda tarafsız, yansız olmalarıdır. Demokratik sistem insanların kendi 

seçtikleri hayat biçimine göre hayatlarını yönlendirmelerini, bu şekilde 

yaşayabilmelerini sağlamayı vaat etmektedir (Kartal, 2014, 60). Bu eksende çocuklar 

ve hakları ele alındığında ortaya çarpıcı bir tablo çıkmaktadır. Çocukların 

tehlikelerden korunması, onların çeşitli alanlarda katılımda bulunması, eşit muamele 

görmeleri, kişisel fikirlere sahip olma ve bunları ifade etme haklarından bahseden bir 

bildirge olan 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ön plana 

çıkmaktadır. Bu ve benzeri sözleşmelerde kağıt üzerinde var olan hakların 

kullanılabilirliği ve hayata geçirilebilirliği şüphelidir. asıl çarpıcı olan bu tür 

meselelerin yetişkinler tarafından biçimlendirilmesidir. Dolayısıyla çocuk hakları ile 

ilgili sözleşmeleri yetişkinler çocuklar adına yazarken, onların 'iyiliği ve yüksek yararı' 

için de karar vermektedirler (Kartal, 2014, 61-62). Ozansoy (1999) çocukları pek çok 

haktan mahrum bırakan ve yine çocuk hakları hareketinin bayrağını taşıyanların aynı 

özneler olmasının bir paradoks olduğunu savunmaktadır.  Bu anlayışı besleyen 

geleneksel yaklaşım çocuğu ailenin sahipliğinde bir anlamda ona ait bir şey olarak 

gören anlayıştır (Kartal, 2014, 61-62). 

Her ne kadar uygulanabilirliği tartışmalı da olsa liberal demokrasi ile 

Türkiye'nin cumhuriyetçi demokrasi geleneği pratikleri çok farklılaşmaktadır. Liberal 

demokrasilerdeki paternalist uygulamalar hak odaklıdır. Oysa cumhuriyetçi siyaset 

anlayışında haklardan ziyade görevlerin, vatandaşlık bilincinin ve erdemlerinin ön 

plana çıkması söz konusudur. Böylece çocuklar üzerindeki paternalist tavır daha da 

artmaktadır. Bu minvalde çocuk artık sadece potansiyel yurttaş olarak ve nasıl olması 

gerektiği de devlet tarafından biçimlendirilecek yurttaş olarak görülmektedir (Kartal, 

2014, 62-63).   

Eğitim, çocuklara istendik davranışlar kazandıran bir süreç (Ertürk, 1984, 77)  

biçiminde ele alınmaktadır. Buradaki “istendik” kavramıyla, yaşanılan toplumsal 

sistem ve toplumsal ilişkiler içindeki yaygın, genel kabul görmüş davranışlar 

kastedilmektedir (Kurul, 2014, 364). Ancak daha önce de belirtildiği gibi buradaki 

esas tartışma çocuklara kazandırılması istenen davranış, tutum ve değerlerin kim ya da 

kimler tarafından istendiği ve belirlendiğidir. 
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Paternalist anlayış, hemen her toplumda, tarih boyunca çocuklar/yönetilenler 

aleyhine olmak üzere, ana babaların/yönetenlerin değirmenine su taşımış ve en çok da 

çocukları (Çalışır, 2014, 243-44) ve yaşlıları (Atılgan ve Atılgan, 2009, 15) kıskacına 

almıştır. Akil olan yetişkinleri “insan” statüsü için tek ölçü kabul eden egemen görüş, 

bu ölçünün dışında kalan çocuk ve yaşlıları korumaya muhtaç ve irrasyonel olarak 

görmüş ve böylece bu iki grup, insan statüsünün dışında bırakılmışlardır. Yetişkinleri 

odağına alan bir hukuk dizgesinin temelde “insan hakları” olarak konumlandığı ancak 

insan olma statüleriyle birlikte hakların öznesi olma imkanlarını da yitiren “kendi 

kendine yetemeyen” bu gruplar için “çocuk hakları” ve “yaşlı hakları” gibi ek hukuki 

haklar kataloğu hazırlama yoluna gidildiği (Atılgan ve Atılgan, 2009, 15) acı biçimde 

görülmektedir.  

Korumacı/paternalist anlayışın dayanaklarından biri, çocukların kendileri için 

iyi olan seçimin ne olduğunu sağlıklı biçimde belirleyememeleri dolayısıyla da kendi 

çıkarlarını koruyamadıklarına ve bundan dolayı da karar alma ve yapma 

sorumluluğunu yetişkinlerin taşıdığı inancına dayanmaktadır (Kaptelli, 2014, 426). Bu 

bağlamda çocukları ve gençleri “başkalarının isteklerine” göre biçimlendiren anlayışın 

özü itibariyle kapitalist, paternalist ve patriarkal bir temele dayandığı, paternalizmin, 

çocuk ve gençlerin refahını gözetme iddiasıyla, irade ve özgürlüklerini sınırlamayı, 

gerek devletin gerekse de ebeveynlerin çocuklar üzerindeki baskı ve erk mücadelesini 

ifade ettiği (Kurul, 2014, 365) ileri sürülebilir.  

Özgürleştirici yaklaşım, Paternalist korumacılığa karşı öz‐belirlenimi 

savunmaktadır. Bu yaklaşım korumacı yaklaşımın rasyonaliteyi haksız yaklaşımlarını 

örten bir maske gibi kullandığını böylece bir grubun başka bir gruba boyun 

eğdirmesini meşrulaştırma gayretinde olduğunu ileri sürmektedir. Öz‐belirlenimciler 

bu minvalde ele alınan rasyonalite tanım ve içerikleri sorunlu ve tartışmalı olarak 

görmektedir (Atılgan ve Atılgan, 2009, 22). ‘kendi kaderini belirleme’ şiarıyla 

çocukların da bir birey olarak kabul edilmesi için 1970’lerden bu yana etkililiğini 

artıran öz belirlenimci hareket işçi çocukların emek sömürüsüne karşı da önemli 

mücadeleler vermiştir.   

Paternalist yaklaşım çocukları eğitmekten ziyade ehlileştirme gayretindedir 

(Çalışır, 2014, 243-44). Bu bakımdan okullar, çocuklar ve gençler kendilerinin 

iradesine başvurulmadan hazırlanmış eğitim programlarına maruz kaldıkları, büyük 

ölçüde üretim yerlerine benzemektedir. Hayatlarının büyük çoğunluğunu işgal eden 
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eğitim sistemi ve okullar, toplumsal eşitsizlikleri yeniden üreten ırkçı, cinsiyetçi, 

homofobik eğitim programları, ders kitapları ve öğretmen ve yönetici davranışları ile 

doludur. Öğrencinin özgür bir özne olmasını engelleyen biçimde kurgulanan yaşamı 

evde anne ve babanın paternalist tahayyülü, okulda ise devlet ve piyasanın paternatist 

müdahaleleri ile yüklüdür. Riskli ve kontrol edilmez ise tehlikeli bir süreç olarak 

görülen çocukluk ve gençlik, yetişkinlerin, ebeveynlerin, piyasaların ve devletin 

bitirilip tüketilmesi gereken bir yaşam evresi imişcesine muameleye tabi tutulmaktadır 

(Kurul, 2014, 365-66). Bu nedenle okul, çocuğu makul ve makbul birey yapan ve 

hayata hazırlayan bir süreç olarak görülmektedir. Çocuklar, adeta bir bilgisayar gibi 

kazandırılması belirlenen bütün donatıları biran önce yüklenip iş yaşamına teslim 

edilmesi gereken bir varlık olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla çocukların 

çocukluk dönemleri, eğlence ve oyun ağırlıklı bir zihinsel ve bedensel gelişime uygun 

olan tabiatlarından kopartılmakta, çocuklar daha küçük yaşlarda ev, okul, etüt, test 

çözme vb gibi çetin bir rekabet ve hırs kültürü içine hapsedilmektedir. 

Çocuklar üzerindeki gerek anne-babaların gerekse de devletin paternalistik 

müdahalelerinin çatıştığı asıl nokta eğitim meselesidir. Bir yandan ailelerin sahiplik 

anlayışıyla herkesin çocuklarına dilediği eğitimi vermesi gerektiği öte yandan ailelerin 

yeterlilikleri, niteliği ve dünya görüşleri göz önüne alındığında bu işin ailelere 

bırakmak yerine devletin tarafsız, yansız ve rasyonel bir eğitimi empoze etmesi 

gerektiği bir yaklaşım söz konusudur. Çocuğun eğitiminde ailelerin bir yere kadar 

inisiyatif aldığı ama sadece ailenin belirlediği değerlerin dışında farklı yaşam biçim ve 

olanaklarını tanıması adına devletin de müdahil olduğu karma ve dengeli bir model 

ileri sürülebilir. Elbetteki en önemlisi öğrenme yönteminin bile çocuklara bırakıldığı, 

çocuğun tamamen özerkliği üzerine kurulu ve iki tür paternalizmden de arınık bir 

model geliştirilmesidir (Kartal, 2014, 63). Kaptelli (2014, 427) paternalizmin yeni 

doğan ve yaşa bağlı olarak henüz kendi temel fizyolojik ihtiyaçlarını gideremeyen 

çocuklara uygulanabileceğini ancak karar alma süreçlerinde analiz yeteneği kısmen de 

olsa olan ve işbirliği yaparak kendi yararını geliştirmesine olumlu katkısı olacak 

birtakım yetenekler geliştirmiş çocuklara uygulanamayacağını belirtmektedir. Çalışır 

(2014, 425) karar almada etkin olmayan çocuklarının uzun vadede edilgen, suskun, 

kendini ifade edemeyen, hakkını aramaktan aciz, kendisi için en doğrusunun ne 

olduğunu düşünemeyen, düşünse bile kendine güveni olmadığından bunu yaşamın 

somut gerçekliğine geçiremeyen, yazgıcı bir anlayışa sahip pasif bireyler olmalarının 
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söz konusu olacağını (Çalışır, 2014, 425) iddia etmektedir. Dolayısıyla oyun ve okul 

çağındaki çocuklara yönelik paternal yaklaşımlar özerkliklerini, yaratıcı ve eleştirel 

düşünmelerini hepsinden önemlisi karar almada özgür olmadıklarından dolayı, 

sorumluluk duygularını geriletebileceği ileri sürülebilir.  

Çocuklara ve yetişkinlere uygulanan paternalizmin niteliği ve gerekçeleri 

arasında farklılıklar söz konusudur. İleri sürülen gerekçeler çocuklara uygulanan 

paternalizmin haklılaştırılması çabasına ilişkindir. Ancak sadece çocuk oldukları için 

paternalizm haklı görülürse bir insanın ortalama ömrünün dörtte biri paternal 

müdahalelere açık olacaktır. Çocuk paternalizmini haklılaştırmaya dönük öne çıkan 

gerekçelerden biri eğitimin gerekliliğine dayanmaktadır. Çocukların yetiştirilmemesi 

ve eğitim görmemesi durumunda modern toplumda ayakta kalamayacakları ve işlev 

göremeyecekleri iddia edilmektedir. Bu anlayışa göre yetiştirme ve eğitim bir 

zorunluluktur ve bu durum yetiştiricileri ve eğiticileri kendi menfaatleri için 

çocukların hayatlarına ve özgürlüğüne müdahale etme hakkına sahiptir (Franklin, 

1993, 40-41; Nordenbo, 1986). Ancak Illich’e göre zorunlu eğitim kaçınılmaz bir şey 

değildir. Illich bu ve benzeri fikirleriyle bütün eğitim örgütlerinin terk edilmesini 

kastetmemektedir elbette. Ona göre eğitim öğrenmek isteyen herkese eldeki 

kaynaklara ulaşmayı sağlamalıdır. Ve bu yalnızca çocukluk değil, yaşamın her 

dönemimde böyle olmalıdır. Illich okullaşmamış toplumu savunmaktadır. Ona göre 

öğrenciler zorunlu bir müfredata boyun eğmek zorunda değillerdir. Çalışmak 

istedikleri şeyler hakkında kişisel seçim yapabilmelidirler (Giddens, 2000, 443). Bu 

bakımdan zorunlu eğitimin çcuğu paternalizme uzun yıllar boyunca açık hale getirdiği 

ve yasal zemin sağladığı açık biçimde görülmektedir.  

Radikal eğitim kuramları konusundaki en tartışmalı yazarlardan birisi olan Ivan 

Illich, bugün neredeyse dünyanın tamamında kabul görmüş zorunlu eğitim kuramının 

sorgulanması gerektiğini ileri sürmektedir. Eğitim ile ekonomik disiplin ve hiyerarşi 

gerekleri arasında ilişki olduğunu belirten Illich’e göre okul bir himaye örgütüdür. 

Çocuklar sokaklardan uzak tutularak, gizli bir müfredat ile varolan toplumsal düzenin 

canı gönülden kabul edilmesinin aşılanması sağlanmaktadır. Sonuçta çocuklar 

yaşamdaki rollerinin “yerini bilip orada oturmak” olduğunu öğrenirler bu gizli 

müfredat sayesinde (Giddens, 2000, 443).  
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Nordenbo, (1986) ve Franklin (1993, 42) çocuklara yönelik paternal 

uygulamaların başka bir gerekçesinin çocukların bilgisiz ve cehaletine dayandırıldığını 

belirtmektedir. Burada çocukların kendileri için zararlı sonuçlara götürecek seçimler 

yapmalarının taşıdığı riskin, seçim özgürlüğünün faydalarından daha fazla olduğu için 

paternalizmi haklı görme söz konusudur. Paternalizmi haklı gören anlayış, öğrenci 

veya çocukların, öğretimi veya yetiştirilmesi sürecinde maruz kaldıkları eğitim 

müdahaleleri için gelecekte öğretmene veya yetiştiriciye müteşekkir olacaklarını ileri 

sürmektedir.

Çocukların korunması, bakım ve güvenliklerini sağlama dönük düzenlenmiş 

pek çok yasal düzenleme (Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi) paternal bir anlayışa 

yaslanmaktadır (Melton, 1982). Korumacı haklar yoluyla, çocukların en yüksek 

yararının anne-baba ya da sosyal hizmetler gibi grup ve yetişkinlere devredildiği 

paternalizmde çocuğun çıkarları üzerindeki otorite ve karar alma erki çocukların 

kendilerine verilmemekte böylece özerklikleri kısıtlanmaktadır (Yurtsever, 2009, 39).

Paternalizme olumlu ve olumsuz bakışın temelde farklı kültürel lenslerden 

okumaya dayandığı bunun ise özü itibariyle aile yapısı, ebeveynlerin çocuk 

yetiştirmedeki tutumu ile ilişkili olduğu belirtilebilir. Nitekim geleneksel aile 

değerlerinin bireyin özerkliği ile paternalist liderliğe yönelik tutumları arasında 

aracılık rolü üstlendiğini anlamlı bir şekilde yordadığını gösteren çalışmalar (Tuncer, 

2005)  söz konusudur. Fisek (1991) Türkiye’nin ekonomik, sosal ve kültürel 

değişimlere rağmen uzun yıllar boyunca geleneksel aile değerleri korumayı 

sürdürdüğünü ileri sürmektedir. 

Türkiye’de hakim aile profiline ve taşıdığı değerlere bakıldığında kültürel 

olarak paternalizme çok yatkın olduğu görülmektedir. Zira Kağıtçıbaşı (1972, 1973) 

Batı'da çocuk sevgisinin anlayış ve hoşgörüyle bütünleştiği aile profilini aksine, Türk 

toplumunda çocuklar sevgi ve kontrol ile çevrelendiğini ileri sürmektedir. Bu 

kontrolün ardındaki değerlerden birinin, yüz yüze ilişkilerin yaygın olduğu kolektivist 

toplumlarda aileyi utandıracak, yüzünü yere düşürecek herhangi bir yaşantıya meydan 

vermeme tedbirinin yattığı söylenebilir. Zira kolektivist toplumlarda utanma kültürü 

çok yaygındır (Hofstede, 2001, 229; Hofstede ve diğerleri, 2010, 110; Sargut, 2015, 

185). Böylece aile çocuğun aileyi temsil ettiği inancında hareketle toplum içindeki 

saygınlığını çocuk üzerinde kurduğu otorite ile sağlama yoluna gidebilmektedir.  
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Yaygın yetkeci aile profili ile çocuklar bir otorite tarafından biçimlendirilmiş 

davranış kalıplarına göre davranış geliştirmektedirler. Ebeveynin yakın denetim ve sıkı 

kontrolünün apaçık hissedildiği ve itaat beklentisinin yüksek olduğu bu tür geleneksel 

aile yapısında çocuğa güç kullanma da dahil cezalandırmadan kaçınılmamaktadır. 

Ebeveyn tek otorite olduğundan çocuk için öne sürdüğü şeylerin sorgulanmaması 

gerektiğine olan inançtan dolayı çocukların eylem serbestisi kısıtlı olup bu tür 

davranışlar cesaretlendirilmemektedir (Baumrind, 1966; Kağıtçıbaşı, 1990). Aile 

içinde böylesi bir kültürel yapıda şekillenen çocuklar okula geldiklerinde de aynı 

yapıyla karşılaşmaktadırlar. Türkiye’de uzun yıllar süren “Eti senin kemiği benim” 

anlayışının halen pek çok bölgede devam ettiği bu kültürel yapı, çocuk üzerinde 

otoritelerin erk savaşının acımasız bir bölüşümünden başka bir şey değildir.  

2.1.8. Okullar ve Paternalizm 

Türkiye gibi kolektivist ve güç mesafesinin yüksek olduğu bir kültürel iklimde 

okullar ailede uygulanan paternalizmin koruyucusu ve sürdürücüsü rolünü yerine 

getirmektedir. Türkiye’de öğretmenler her soruya cevap verebilen bir uzman olarak 

görülmektedir. Akademik bir dil kullanan öğretmenler daha bilgili olduğuna 

inanıldığından saygın kabul edildiği bu kültür yapısında, öğrenciler temel bir kural 

olarak öğretmenleri ile herhangi bir anlaşmazlık, çatışma yaşamamaları gerektiğini 

öğrenirler. Ailede baba olduğu gibi sınıftaki tek otorite öğretmendir. Öğretmen 

öğrenciyi sevse de dövse de onun iyiliği içindir. Ebeveyn çok olağanüstü bir disiplin 

sorunu olmadığı sürece okula çağrılmaz. Ebeveyn okula çocuğun “sapmış” 

davranışlarını düzeltmek için okula nadir çağrılsa da pasif bir dinleyici konumundadır. 

Zira öğretmen uzman kişidir ve ebeveyn toplanmaya konu olan alanın çok dışında ve 

uzağındadır.  

Paternal yaklaşımların öğretmenler aracılığıyla sınıf içinde etkin biçimde 

kendini hissettirdiği pek çok uygulama söz konusudur. Çalışır (2015, 245), okullardaki 

"sınıf başkanlığı" uygulamasının çocuklara gerçek bir demokrasi kültüründen ziyade 

"sandık demokrasisi ya da sahte demokrasi" kültürü kazandırarak, böylece çoğunlukçu 

bir anlayışın ilk meşrulaştırıcı aracına dönüştüğünü belirtmektedir. Bu uygulama 

nedeniyle seçilenin dışındaki herkes edilgenliğe itilmekte, karar alma mekanizmasının 

dışında kalarak paternalizmle tanışmaları sağlanmaktadır.  



73

Çocukların paternalizme maruz kalması okul saatleriyle sınırlı kalmamaktadır. 

Eskiden çok sistematik olmakla beraber halen öğretmen ve okul yöneticilerinin aile 

ziyaretleri planladığı ve bunu uyguladığı görülmektedir. Böylece çocuk sürekli 

biçimde bir yakın denetim ve kontrol hissinden kurtulamamaktadır. Bu ziyaretlerin 

olmadığı zamanlarda verilen yoğun ev ödevleri zaten söz konusu psikolojik etkiyi 

kısmen de olsa çocuğa hissettirmektedir.

Her ne kadar okul yöneticisinin yasal, ödül ve zorlayıcı gücü bir arada 

kullanabilen formal bir eğitim lideri (Çelik, 2012) olduğu iddia edilse de okulların ve 

okul yönetiminin diğer biçimsel-formel örgütlerden belirgin farklılıkları 

bulunmaktadır. Gevşek yapılı sistemler olarak okullarda yönetici ve öğretmenler 

arasında katı bir hiyerarşi söz konusu değildir. Zira bürokrasinin temel 

varsayımlarından biri olan üstün astlarından daha eğitimli, donanımlı ve yetkin olması 

iddiasının okul yaşamında reel bir karşılığı yoktur. Okul müdürü ve yardımcıları da 

tıpkı öğretmenler gibi lisans mezunudurlar. Hatta çoğu zaman öğretmenler lisanüstü 

eğitim ile üstleri olan okul müdürlerinden daha ileri ve görece nitelikli bir eğitim 

seviyesinde olabilmektedirler. Kaldı ki okul yöneticileri de yasal bakımdan eğitim 

öğretim sınıfında yer almakta, onlar için bir yönetici statüsü tanımlanmamış 

durumdadır. Dolayısıyla mesleği itibariyle öğretmen, görevlendirme yoluyla okul 

yöneticisi olmaktadır. Bu durumda okullarda üst ve astlar arasındaki güç mesafesi de 

düşmektedir. Belirtilen açıklamalar dikkate alındığında okul müdürlerinin paternalist 

bir yaklaşımla astları olan öğretmenlere eğitim öğretimin niteliğine, öğretmenin 

uzmanlık alanına müdahalesi zorlaşmaktadır. 

Kişilerarası ilişkiler ve grup dinamiği eğitim örgütleri açısından oldukça 

önemli unsurlardır, çünkü okullar diğer örgütlere kıyasla daha informel bir yapı ve 

hava içinde çalışırlar. Okulların etkilediği ve etkilendiği kaynakların aynı ve insan 

olması, onları bu ilişkilerin hem yaratıcısı hem de tüketicisi yapar. Davranış 

bilimlerinde iyi yetişmiş bir eğitim yöneticisi, okullarda daha güçlü olan informel 

ilişkilerle örgüt hesabına büyük yararlar sağlayabilir. Fakat bu konuda donanımlı ve 

yetkin olmayan bir yönetici, informel mekanizmayı iyi etkileyemeyecek ve kısa zaman 

içinde onu örgüte zarar verdirecek noktaya getirebilecektir (Bursalıoğlu, 2008: 25). 

Toplumsal olarak kolektivist olan Türkiye’de ki kültürel yapı, yapı olarak özgünlüğü 

de söz konusu olan okullara açık biçimde sirayet etmiş görünmektedir. Bu nedenle 

okullarda çalışanlar arasında samimi bir hava, yakın ilişkiler varlığını sürekli biçimde 
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korumuş görünmektedir. Bu durum okul müdürlerinin aile havası içerisinde astlarına 

formel olmayan ilişkiler ve iş yaşamı dışındaki özel yaşamın bir parçası olma 

serbestisini sunmaktadır.  

Okul denen yapının en önemli özelliklerinden birisi, girdi ve çıktısı olan 

hammaddesinin insan oluşudur. Bu nedenle okulların “birey boyutu, kurum 

boyutundan daha duyarlı, informel yanı formel yanından daha ağır, etki alanı yetki 

alanından daha geniştir”. Okullar bu yönüyle insan ilişkileri ve davranış bilimleri 

açısından önemlidirler (Bursalıoğlu, 2008: 33). Okulların tabiatı gereği sahip olduğu 

bu iklim, okul müdürlerinin paternalist davranışları için uygun bir zemin 

sağlamaktadır.  

Gevşek ve katı olmayan bürokratik havasıyla okullarda, öğretmen ve 

yöneticileri bir araya getiren ve iş odaklı olmayan yeni duygular kaçınılmaz 

olmaktadır. Öğretmenlerin bir arada yemek yiyen, birbirleriyle sohbet eden ve 

birtakım etkinlikleri birlikte yapan sosyal yönleri ön plana çıkmaya başlar (Hoy ve 

Miskel, 2010: 92). Gerek okullarda mesai saatlerinin içinde gerekse mesai saatlerinin 

dışında dışarıda kurulan sosyal paylaşımlar çalışanların birbirlerine bağlılıklarını 

arttırmasını bunun yanı sıra okullarına karşı tutumlarında da olumlu yönde bir 

değişikliğin oluşmasına hizmet edebileceği ifade edilebilir. Söz gelimi öğretmen ve 

yöneticilerin okulda birlikte kahvaltı yapmaları, kantin sohbetleri, selamlaşmaları, 

birbirlerinin özel sorunlarını dinlemeleri ve yardımlaşmaları, rutin toplantıları yemekli 

yapıp daha samimi bir havada geçirmeleri v.b. sosyal ilişkiler kurum içerisinde 

rastlanabilecek informel ilişkilere örnek olarak verilebilir (Saylık, 2012, 67). İş 

ortamındaki bu tür ilişki biçimlerinin bireyci toplumlarda uygun karşılanmadığı ancak 

‘biz’ havasının egemen olduğu kolektivist kültürlerin ayrılmaz bir parçası olduğu ileri 

sürülebilir.  

Okul içerisinde duygusal bağları güçlü olan, yüz yüze iletişim kuran, 

birbirleriyle temas halinde olabilecek kadar samimi olan okul çalışanları okul dışında 

da bir araya gelerek birtakım sosyal ve insani paylaşımlara girebilmektedirler. Kurum 

dışında altın-para günlerinin düzenlenmesi, ev ziyaretleri, hasta ziyaretleri, düğün, 

nişan, sünnet doğum gibi özel günlerde birlikte hediye alıp toplu ziyaretler düzenleme, 

dini ve milli bayramlarda bir araya gelmeler, ailece görüşmeler, duygusal ilişkileri gibi 

informel ilişkiler geliştirilebilir (Saylık, 2012, 68). Bu atmosfer içerisinde okul 



75

müdürlerinin bir aile büyüğü (baba, anne, ağabey gibi) rolüne girmesi kaçınılmaz 

olmaktadır.  Bu da paternalist liderlik yaklaşımını kaçınılmaz yapmaktadır. 

Okullardaki yüz yüze, samimi ve doğal ilişkilerin belirleyicisi olduğu bu 

kollektivist kültür müdürlerin paternal davranışlarını beslerken, öğretmenlerin sınıf 

içindeki her türlü etkinlik ve yaklaşımını ‘mahrem alan’ olarak görmesi okul 

müdürlerinin bu alana dilediği gibi girmesini zorlaştırmaktadır. Sınıf içi ortama 

müdahalenin öğretmenler için hassas bir konu olması Türkiye bağlamında ayrıca ele 

alınması gereken bir konu olmakla beraber bu durumun önceki satırlarda değinildiği 

gibi müdürün alan genel anlamda pedagoji ve formasyon bakımından öğretmenden 

çok daha yetkin olarak görülmemesine dayandırmak mümkündür.

Paternalist okul müdürü, çalışanlarına bir baba gibi yaklaşması hasebiyle 

onlara nasihatlerde bulunur. Özel sorunlarında onlara yardımcı olmaya hazırdır. Bu 

yakın ilginin karşılığında da öğretmenlerden itaat, sadakat ve bağlılık beklentisi 

içindedir. Söz konusu itaat ve sadakat gerçekleşmediği takdirde paternalist liderliğin 

otoriter yüzünün kendisini hissettirmesi kaçınılmaz olmaktadır. Nitekim Çolak (2016) 

çalışmasında öğretmenlerin, okul müdürlerin sırasıyla en çok destekleyici, kısıtlayıcı 

ve emredici davranışlar sergilediğini düşündüklerini ortaya koymuştur. Okul 

müdürlerinin aile havası ve hayırseverlik alt boyutlarda destekleyici, otoriterlik, 

çalışanlarını yetersiz görme ve müdahalecilik alt boyutlarında ise kısıtlayıcı ve 

emredici davranışlar sergiledikleri varsayımı tutarlı ve anlamlı görünmektedir. 

Paternalist liderler, şefkatli ve babacan yaklaşımları, çalışanlarıyla ilgilenmeli 

bakımından genellikle olumlu olarak değerlendirilmektedir. Ancak paternalizmin 

karanlık yüzünde kayırmacılık söz konusudur. Paternalist liderin kendisine sadık olan 

çalışanlarını işyerinin kaynaklarından faydalandırırken diğerlerini bundan mahrum 

bırakması söz konusudur (Kabasakal ve Bodur, 2003, 21). Dolayısıyla paternalist okul 

yöneticisi öğretmenlerden kendisine sorgusuz itaat ve sadakat besleyenleri kayırma 

eğilimindedir. Okullar ve eğitim, yapısı itibariyle gayri resmi dışsal etkilere oldukça 

açık bir yapıda olduğundan hemşehrilik, sendikadaşlık, siyasi görüş vb. gibi eğitim-

öğretim işlevinden çok uzak olan kriterler de çoğu zaman paternalist okul 

yöneticisinin öğretmenleri kayırmasında kriterlere dönüşebilmektedir. Öğretmenleri 

birtakım kriterlere göre grup-içi ya da grup-dışı şeklinde gizil kategorilere ayırma 

potansiyeli barındıran paternalist liderlik, kendisine yakın gördüğü öğretmenleri, ders 
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programından, projelere, gezilerden, nöbetlere, sınıf dağıtımından, okulun eklenti ve 

imkanlarından yararlandırmaya kadar pek çok hususta kayırmaya gidebilmektedir.  

Paternalist liderlik kültürel bağlamda ele alınan ve güç mesafesinin geniş 

olduğu, kolektivist toplumlarda kendini belirgin biçimde gösteren bir liderlik 

yaklaşımıdır. Bu durum paternalist liderliğe son yıllarda artan bir ilgi uyandırmıştır. 

Çalışmanın bu kısmında paternalist liderlik ile ilgili yapılan çalışmalara 

değinilmektedir. 

2.2. Kültür 

Kültür sözcüğünün çok farklı kullanım alanları söz konusudur. Örneğin 

gündelik yaşamda bir kişi için “o, çok kültürlü biridir” diyen biriyle, “kültür mantarı” 

yetiştiren bir çiftçiyle, hastasından “kültür” alan bir doktorla karşılaşmak ya da bir 

toplumun kültürel özelliklerinden söz etmek mümkündür. Kültür olgusunun, devlet, 

kamu ve politika alanlarını incelemeleri bakımından hukuk, sosyoloji ve siyaset 

bilimleriyle, ahlak, inanç, özgürlük gibi kavramları ele almaları bakımından felsefeyle, 

güzeli, hoşluğu, sanatı ve sanat eserlerinin tarihini incelemesi bakımından arkeoloji, 

sanat tarihi, estetik bilimleriyle, ilkel topluluklardan günümüzdeki çağdaş uygarlıklara, 

inanç ve ibadet gibi tinsel dünyamızda, ruhsal, bilişsel ve bilinçaltı dünyamızda 

çalışma ve inceleme yapmaları bakımından teoloji, antropoloji ve psikoloji gibi 

bilimlerle ilişkisi güçlü ve önemlidir (Gülmez, 2013, 4). Kültür kavramının birbirinden 

farklı bilimsel alanlarda ve disiplinlerde kullanılan önemli bir kavram olması, 

sözcüğün tanımının yapılmasını çok güç hale getirmektedir (Williams, 1977, 77). Öte 

yandan kültür kavramı içlem-kaplam ilişkisi bakımından düşünüldüğünde içlemi çok 

geniş bir evrene sahip olması, tanımını yapmayı güçleştiren diğer bir etmendir. Öyle ki 

Amerikalı antropologlar, Kroeber ve Kluckhohn (1952, 149) dipnotlarıyla beraber 

düşünüldüğünde 300’e yakın kültür tanımını bir araya getirmiştir.  

2.2.1. Kültürün Tanımı 

Sosyal/kültürel antropoloji ve sosyolojinin konusu olarak kültür, Latince 

kökenli olup cultura sözcüğünden gelmektedir. Latince’de Colere, sürmek, ekip-

biçmek anlamındadır (Giddens, 2009, 32; Williams, 1985, 87). Cultura ise 

Türkçe’deki ekin anlamında kullanılmıştır (Bahar, 2005, 65; Erkal, 2000, 143; İzbul, 

1983; Özlem, 2000, 142). Kültürü günümüzdeki anlamına yakın olarak ilk kez 17. 

Yüzyılda Samuel Von Pufendorf isimli doğal hukuk düşünürü kullanmıştır. 
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Pufendorf’a göre kültür, doğaya karşıt olan ve belli bir toplumsal bağlamda meydana 

gelen insan eserlerinin tamamıdır. 18. Yy Alman filozofu Immanuel Kant da kültürü 

benzer anlamda kullanmıştır. Ona göre kültür, insanın ussal ve mantıklı bir varlık 

olmasından kaynaklı özgürce hayata geçirebileceği amaç ve ideallerin bütünüdür. 

Alman düşünür Herder ise kültüre tarihsel bir boyut kazandırarak, kültürü bir ulusun 

ya da halk topluluğunun yaşam tarzı biçiminde (Cevizci, 2000, 586) oldukça geniş 

anlamıyla ele almıştır. Schein de (2004) çok geniş bir yorumla kültürü, bir topluluğun 

tarih boyunca öğrendiklerinin toplamı biçiminde ele almıştır.

Sosyal antropolojinin temel konusu olan kültür konusunda sıklıkla başvurulan, 

genel anlamda kabul görmüş tanım Amerikalı antropolog Edward Tylor’a aittir. 

Tylor’a (1871, 1) göre kültür, toplumun bir ferdi olarak insanın sahip olduğu 

(öğrendiği/edindiği) bilgi, inanç, sanat, değer (ahlak), görenek gibi her tür yetenek ve 

alışkanlıkların bir arada olduğu karmaşık bir bütündür. Tylor’un tanımında sosyal bir 

varlık olarak insanın toplumsallığı ve kültürün öğrenilen bir süreç olduğuna ilişkin 

çıkarımlar göze çarpmaktadır. Her iki çıkarımı sosyalizasyon kavramıyla açıklamak 

mümkündür. Bireylere toplumun ve kültürün sürekliliği için gerekli olan davranış 

örüntülerini sağlama olan sosyalleşmenin temel işlevi, belirli bir toplumun sahip 

olduğu “yaşama deseni” yani değer ve normlarının birey tarafından yavaş yavaş 

benimsenmesi, böylece bireyin sosyal rollerini öğrenmeleri sürecidir (Fichter, 2004, 

27). Nitekim Hofstede’e göre (2010, 10-11) kültür kendi kendini besleyen ve yeniden 

üreten bir yapıdadır. İnsanlar yaşamları boyunca, özellikle de 6-12 yaşlar arasında 

çevresinden olabildikçe çok değer ve kültürel öğe alır ve özümserler. Yıllar geçtikçe 

de kendilerinden sonraki nesle, çocukluklarına benzer biçimde değerler öğretir ve rol 

model olurlar. Böylelikle kültürel aktarım sağlanmış olur. 

Kültürü araştırma alanının öznesi yapan sosyal antropolojinin kurucusu sayılan 

ve bilimsel yöntem olarak katılımcı gözlemi ilk kez kullanan Branislaw Malinowski 

(1960, 36) kültürün, üretim araçları ve tüketim mallarının, toplumsal gruplar için 

yapılan yasal düzenlemelerin, insanın zihinsel (ideal), fiziksel (beceri) yetilerinin, 

inanç ve geleneklerinin toplamından oluşan bir kavram olduğunu ifade etmektedir. 

Malinowski’ye göre (1960, 150)  kültür ihtiyaçların giderilmesi, özel ve somut 

problemlerin çözülmesinde yardımcı olan bir araçtır. 
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 Sargut’a göre (2015, 23) kültür, insanın ürünü olan yapay varlıklar, kavram ve 

simgeler evrenidir ve insanlık tarihinin boyunca süregelen bir birikimdir. House ve 

arkadaşları da (2004, 57) kültürü, “toplulukların ortak tecrübelerinden ortaya çıkan ve 

diğer nesiller boyunca taşınan, paylaşılan, güdüler, değerler, inanışlar, kimlikler ve 

önemli olayların yorumları veya anlamları” şeklinde tanımlamaktadır. Wells (1984, 

37) de benzer biçimde kültürü bir nesilden diğerine aktarılan bilgi ve kalıplaşmış 

davranış örüntüleri biçiminde tanımlamaktadır. Tanımlarda ortaya çıkan temel 

benzerliğin kültürün insanların ortak ürünü olması ve nesilden nesile aktarılan bir 

sürece sahip olmasıdır.  

Kültür, insanların fiziksel ve toplumsal çevrelerine uyum sağlayabilmeleri için 

meydana getirdikleri her türlü maddi ve manevi eserdir. Bir toplumun yaşayış 

biçiminin tümüdür (Örnek, 1971, 8; Tezcan, 1997, 4).Bu tanımdan hareketle kültürün 

maddi ve manevi değerlerin toplamı olduğu belirtilebilir. Öte yandan Kültürü bir 

toplulukça paylaşılan kendi içinde özgün olan dolayısıyla da başka topluluklardan bu 

yönüyle ayrılan, inanç, değer, tutum, norm ve davranış biçimleri olarak tanımlamak da 

mümkündür (Bodur ve Kabasakal, 2002; Kanungo ve Jaeger, 1990, 132).  

Hofstede (2001, 1; 2010, 6) ise kültürü, “ yaşam süreci içerisinde kazanılan ve 

bir toplumun üyelerini diğerlerinden ayıran insan aklının kolektif programlaması ve 

bir toplumun çevresi ile olan ilişkilerini etkileyen yaygın karakteristiklerinin 

etkileşimlerinin toplamı” biçiminde tanımlamaktadır. Hofstede, Hofstede ve Minkov 

(2010, 6) insanların tabiatları itibariyle birbirlerine benzediklerini, bu insan doğasının 

bireylerin evrendeki zihinsel yazılımını temsil ettiğini ileri sürmektedir. Bu zihinsel 

yazılımın adeta genlerimizle gelen miras olduğunu, fiziksel ve temel psikolojik 

işlevlerimizi belirlediğini belirtmektedir. Tıpkı bilgisayarlardaki işletim sistemi gibi. 

Hofstede ve diğerlerine göre (2010, 7) insanların kişilikleri ise onların benzersiz 

(özgün) zihinsel programları dizisidir. Kişiliğin, bir kısmı bizlere özgü genetik 

kodlardan bir kısmı da öğrenilmiş davranışlardan oluşur. Buradaki öğrenilmişten kasıt 

kişisel deneyimler gibi özgün olan kolektif programlamadır yani kültürdür. 

Kültür, nesiller arasında iletilen, kolektif üyelerin ortak tecrübelerinden türeyen 

önemli olayları, paylaşılan motifleri, değerleri, inançları, kimlikleri ve yorumlamaları 

veya anlamları olarak tanımlanır (House ve diğerleri, 2004, 15). Benzer biçimde 

kültür, bir grup insanın yaşam biçimi olarak, öğrenilen davranış kalıplarının 

şekillendirdiği, dil ve taklitler yoluyla bir nesilden diğerine aktarıldığı bir bütündür 
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(Adler ve Gundersen, 2007, 18). Kültür bir şeyin iyi, doğru ve istenen olup olmadığını 

ortaya koyan açık ve örtülü değerlerden meydana gelmektedir. Bu değerler toplumu 

meydana getiren bireylerin günlük yaşamları, gelenek, norm ve örgütsel 

davranışlarınca inşa edilmektedir (Markus ve Kitayama 1991). Tanımlarda kültürün 

paylaşılan ve öğrenilen değerler ve davranışlar olmasına vurgu yapıldığı 

görülmektedir. 

Kültür kavramının pek çok disiplinde, farklı bağlamlarda kullanıldığı göz 

önüne alındığında çok sayıda tanım yapıldığı, bağlama göre tanımın farklılaştığı ve 

ortak bir tanım yapmamanın neredeyse imkansız olduğu belirtilebilir(Hofstede, 

Neuijen, Ohayv ve Sanders, 1990). Ancak kültüre ilişkin yapılan tanımlardan 

hareketle kültür şu şekilde tanımlanabilir. Kültür, insanların ortak yaşamlarının maddi 

ve manevi ürünleri olarak, topluma katılan yeni nesillerin sosyalleşmelerini sağlamak 

üzere nesilden nesile aktarılan, her grup ya da topluluğa özgü olabilen, yavaş olmakla 

birlikte zaman içerisinde değişim gösterebilen, ait olduğu bireyleri bir arada tutan, 

değer, inanç ve kimlik gibi unsurların bir aradalığından oluşan toplumsal ve bireysel 

genetik kodların bir bileşkesidir.

Kültür her daim toplulukçu bir olgu olmuştur. Çünkü nihayetinde aynı sosyal 

çevrede yaşayan insanlar arasında paylaşılan ve sosyal oyunun yazılı olmayan 

kurallarından meydana gelir. Kültür doğuştan edinilmesinin aksine öğrenilmiştir. 

Dolayısıyla insanların sosyal çevresinden türeyen bir olgudur (Hofstede ve diğerleri,

2010, 6).

Hofstede (2001, 2), insanların, çocukluk dönemlerinde temellerini aldığı, okul 

ve kurumlarda besledikleri “zihinsel programlarınının” (mental programs) içinde 

yaşadıkları ulusun kültürel bileşenlerinden oluştuğunu iddia etmektedir. Farklı 

ülkelerdeki insanların farklı kültürel değerlere sahip olması bunun en açık ifadesidir. 

Kültür, aklın kolektif programlaması olarak tanımlanabilir. Ancak bu programlamanın 

özünde sadece değerler bulunmamakta semboller, kahramanlar ve ritüeller gibi pek 

çok ayrıntı da yer almaktadır. Kültürü inşa eden zihinsel programların şekil 5’de 

belirtildiği gibi evrensel, ulusal ve bireysel düzeyleri mevcuttur. 

Hofstede’ye göre (2001, 2) zihinsel program üç seviyede varlık bulmaktadır. 

Her bir bireyin zihinsel programı bir kısmıyla özgünken bir kısmıyla da ortaktır. 

Temel olarak kabul edilen ve en az özgün olan dolayısıyla da neredeyse herkesçe 
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paylaşılan boyut evrensel (universal) olandır.  Kolektif düzeyde kültürel zihin 

programı belirli birtakım grup veya kategorilerle paylaşılmaktadır. İnsanların öznel 

kültürel aidiyetlerin tamamı bu düzeyde bulunmaktadır. Başta dil olmak üzere yeme 

içme gibi genel insan etkinliklerini içine alır. Bireysel düzeydeki zihin programı ise 

tamamen benzersiz ve yeganedir. Aynı kolektif kültür içerisinde birbirlerinden çok 

farklı davranış tarzları mevcuttur. Ancak bu düzeyler arasındaki sınırın tam olarak 

nasıl belirleneceği tartışma konusudur.  

 

Şekil 5. İnsanın Zihinsel Programının Üç Düzeyi (Kaynak. Hofstede, 2001, 2) 

Piramidin tepesinde bulunan bireysel düzey insanların kalıtım yoluyla elde 

ettiği kazanımlarını ifade eder. Bu düzeyin içerikleri çok benzer sosyal çevrelerde 

büyüyen insanlarda bile (aile üyeleri gibi) farklıdır. Orta katmanda bulunan kolektif 

düzey ise neredeyse tamamının öğrenme yoluyla edinildiği kültürel unsurlardır. Bu 

unsurlar aynı sosyalleşme ve öğrenme süreçlerinden geçen ancak farklı genetik düzene 

sahip insanlarca ortaktır (Hofstede, 2001, 3). Kolektif düzey, psikolojik antropolinin 

çalışma merkezine aldığı alanla da doğrudan ilişkilidir.  

2.2.2. Kültür Kişilik İlişkisi 

Psikolojik Antropoloji alanında çalışanlar kültür, çocuk yetiştirme yaklaşımları 

ve kişilik arasındaki ilişkileri eksene alırlar. Çocuğun nasıl yetiştirileceğini büyük 

çoğunlukla çocuğun doğup büyüdüğü kültür belirlemektedir. Dolayısıyla çocuğun 

kişiliği de kültür tarafından biçimlenmektedir (Plog ve Bates, 1980’den aktaran 

Tezcan, 1997, 24).  

Bu alanda çalışma yapanların başında R. Benedict gelmektedir. “Grup kişiliği” 

alanında çalışmalarını yürüten Benedict, her kültürün kendine münhasır bir kişilik 

kalıbı oluşturduğunu, bunun da çocuk yetiştirirken süreç içerisinde ödül-ceza yoluyla 
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çocuklara aktarıldığını ifade eder. Sosyalleşmeden geçen çocuk böylelikle içinde 

bulunduğu kültür tarafından kabul gören bir kişilik edinmiş olur. Çok sayıda kişinin 

birbirlerine benzer davranış örüntüleri ve düşünüş biçimleriyle belli bir kültürü olan 

bir topluluk ortaya çıkar. Kişiliği Freudyen açıdan ele alan Kardiner, kişiliğin ilk 

yıllarının çok belirleyici olduğunu kabul eder. Çocuk yetiştirmedeki yaklaşımları 

inceleyen Kardiner, aynı toplumda yaşayan çocukların aynı türden engellenme, sütten 

kesme, tuvalet eğitimi gibi deneyimlere tabi tutulduğunu böylece çocukların benzer 

kişilik yapısına sahip olduklarını belirtir (Plog ve Bates, 1980’den aktaran Tezcan, 

1997, 25-26). Kültür ile birey ilişkisi ele alındığında kişilik ve mizacın kültürle 

ilişkisinin ne olduğu da açıklığa kavuşturulması gereken bir husus olmaktadır. İnsanın 

doğasının üzerine kültürün etkisi ve sonuçta ortaya çıkan kişilik şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6. Zihinsel Programlamada Benzersiz Olmanın Üç Düzeyi (Kaynak. Hofstede, 

2001)

İnsanlar tabiatı itibariyle birbirlerine benzerler. Benzer olan insan doğası 

bireylerin evrendeki zihinsel yazılımını temsil eder.  Adeta genlerimizle gelen mirastır. 

Fiziksel ve temel psikolojik işlevlerimizi belirler. Tıpkı bilgisayarlardaki işletim 

sistemi gibi. İnsanların kişilikleri onların benzersiz (özgün) zihinsel programları 

dizisidir. Kişiliğin, bir kısmı bizlere özgü genetik kodlardan bir kısmı da öğrenilmiş 

davranışlardan (kültür) oluşur. Buradaki öğrenilmişten kasıt kişisel deneyimler gibi 

özgün olan kolektif programlamadır (Hofstede ve diğerleri, 2010, 7). 

Sosyal bilimciler her ne kadar mizaç ile kültür ve benzer biçimde kişilik ile 

kültür arasındaki sınıra ve farklılığa ilişkin tam bir mutabakata varmış gözükmeseler 

bile kültür, insanın fıtratından ve kişiliğinden farklı bir olgudur (Hofstede ve diğerleri,

2010, 7; Hofstede, 1994).  
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2.2.3. Kültürün Katmanları 

Hofstede’ye göre (2001, 2) zihinsel programımız aklımızın yazılımları gibidir. 

Bu zihinsel yazılım fiziksel olarak beyin hücreleri tarafından oluşturulur. Doğrudan 

gözlenemeyen bu zihinsel süreçler, davranışlar ve ifadeler vasıtasıyla 

anlamlandırılabilir. Hofstede’ye göre (2001, 10) burada sözü edilen zihin sırasıyla 

akıl, kalp ve elleri onlar da sırasıyla düşünme, hissetme ve eylemleri temsil 

etmektedir. Benzer bir ifadeyle inanç, tutum ve beceriler birlikte kültürü inşa 

etmektedir. Bütün bu bileşenleri biraraya getiren ise değerlerdir. Değerler kültür 

kavramının çekirdeğidir.  Değerler davranışa dönüşmediği sürece görünür değildir 

fakat kültür doğrudan görünebilen başka unsurlarda kendini gösterir. Bu unsurlar 

özünü değerlerin oluşturduğu semboller, kahramanlar ve ritüellerdir. Şekil 7, sözü 

edilen kavramların birbirleriyle ve kültürle ilişkisini ortaya koymaktadır.  

Kültürel farklılıklar çeşitli şekillerde kendini göstermektedir. Bunların belli 

başlıları semboller kahramanlar, törenler ve değerlerdir. Bir soğanın kesiti gibi 

düşünülürse, değerler toplum açısından en önemli olan iken en az önemde olan tıpkı 

en dıştaki zar görevi gören sembollerdir. Gelenek ve kahramanlar değer ve 

sembollerin ortasında bir değerdedir (Hofstede ve diğerleri, 2010, 7).  

 

Şekil 7. Soğan Analojisi: Kültür Katmanları (Kaynak: Hofstede, 2001) 

Hofstede (2001, 10-11), kültürü açıklarken katmanlı yapısıyla kültürel yapı 

arasında benzerlik kurduğu soğan analojisinden yararlanmaktadır. Merkezinde 

değerler olacak biçimde katmanlı yapıda kültürü ifade ederek, en üst yüzeyde 

semboller daha sonrasında kahramanlar ve ritüellere doğru getirmiştir. Semboller, 

ortak bir  kültürün mensubu bireyler tarafından paylaşılan ve anlaşılabilen, özel 
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anlamların yüklü olduğu sözcük, nesne ve jestlerden meydana gelir. Hofstede ve 

diğerlerine göre (2010, 8) semboller sadece aynı kültürü paylaşan kişiler tarafından 

anlamlandırılabilecek kelimeler, jestler, resimler veya nesneleri temsil eder. Bir 

dildeki sözcüklerin anlamları ve kullanılan jargondan tutun, bayrak/flamalar, saç 

şekilleri, kıyafetler ve statü göstergelerine kadar geniş bir temsiliyeti vardır. Yeni 

semboller ortaya çıktıkça eski semboller kaybolur. Semboller herhangi bir kültürel 

gruptan diğerine düzenli biçimde aktartılır. Sıralamada en dışta olmasının nedeni de 

budur. 

Kahramanlar ise belirli bir kültür içinde önemli görülen ve davranışları 

açısından rol modeli oluşturan, geçmişte yaşamış tarihi bir kişilik ya da yaşamakta 

olan, gerçek ya da hayal mahsülü kişilerdir (Hofstede, 2001, 11). Kahramanlar, gerek 

ölü ya da diri gerek hayal ürünü ya da gerçek olsun kültürler için önemli unsurlardır. 

Kültüre özgü davranış örüntüleri için adeta birer model görevi görürler (Hofstede ve 

diğerleri, 2010, 8). 

Ritüeller ise, belirli toplumlarda yaşayan insanların sosyal paylaşımlarında 

önem verilen kolektif etkinlikler (selamlaşma, saygı gösterileri, vb.) olan davranış 

kalıplarıdır (Hofstede, 2001, 11). Törenler (ritüeller) topluca yapılan etkinliklerdir ki 

toplumsal açıdan temel kabul edilir. Bireyler kendi iyilikleri için bunları yapmak 

durumundadırlar. Toplumsal tören ve dinsel ayinlerin yanı sıra selamlaşma ve saygı 

duyma bu kategoriye örnek olarak verilebilir. Şekil 7’de dikkat edilirse, semboller, 

kahramanlar ve törenlerin yaşantı kavramı altında ortaya çıktığı görülmektedir. 

Dolayısıyla bu kültürel unsurlar her ne kadar dışarıdan gözlense bile yalnızca aynı 

kültürden insanlar için anlamlı ve anlaşılır olmaktadır (Hofstede ve diğerleri, 2010, 8).

Şekil 7’ye göre merkezi konumda bulunan, tüm katmanların özü durumunda 

olan, belirli durum ve olayları tercih etme eğilimi şeklindeki değerlerdir (Hofstede, 

2001, 8). Kültürün merkezinde değerler bulunmaktadır. Değerler, olumlu ve olumsuz 

kutupları bir arada tutan çift yönlü bir ok gibidir. Bunlar, iyiliğe karşı kötülük, 

temizliğe karşı kirlilik, güvene karşı tehlike, güzele karşı çirkin, ussal olana karşı ussal 

olmayan gibi karşıtlıklardır. Diğer canlı türlere kıyasla hayatta kalma adına en az 

donanımlı doğan tür insandır. Buna rağmen hayatın ilk 10 ile 12 yılına kadar çevreden 

oldukça hızlı ve kapsamlı biçimde kendisi için gerekli bilgi ve donanımı kapmaya 

elverişli bir psiklojik donanıma sahiptir. Bu bilgi ve donanımın içinde semboller 

(konuşma dili öğrenme), kahramanlar (anne balarımız gibi), ritüeller (örneğin tuvalet 
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eğitimi) gibi pek çok önemli temel sayılabilecek değerler vardır. Bu sürecin sonunda 

insan artık farklı ve bilinçli bir öğrenmeyle yepyeni yaşantılara odaklanabilmektedir 

(Hofstede ve diğerleri, 2010, 9-10). 

Kültürel değişim dış katmanlara doğru gidildikçe hızlanır. Gündelik hayattaki 

pratiklerimiz kültürlerin görünür bir parçasıdır. Bu katman birisini gözleyerek bile 

değişebilir. Yaşlı bir adam ömrünün sonunda bile internete girmeyi öğrenebilir ve bu 

sayede yeni semboller, kahramanlar, iletişim biçimleri öğrenebilir. Kültürdeki değişim 

çok yavaş olduğu katman değerler katmanıdır.  Çünkü burada yer alan öğrenmeler 

çocukluğumuzda anne babalarımızdan öğrendiklerimizdir. Hatta onlarında kendi anne 

babalarından öğrendikleriyle doludur. Merkezdeki temel değerler en çok cinsiyet 

rolleri (gender), milli ve yerel değerleri beslemektedir. Bir ülkenin iklimi ve coğrafi 

durumunun değişim hızı nasılsa milli değerleri de o kadardır denebilir. Bu durumda 

temel değerler oldukça durağan halde kalırken pratiklerimiz fazlaca değişmektedirler 

(Hofstede ve diğerleri, 2010, 19-20).  

Teknolojinin kuşatması altında dünya hızla değişmektedir. Özellikle internet 

(The World Wide Web) dünyamızı küresel bir köy haline getirmiş görünmektedir. 

İşletmeler ve şirketler küresel çapta iş yapmakta ve yenilikler çok hızlı olmaktadır. 

Asıl mesele bu değişimin ne kadar derin olduğuyla ilgilidir. Ancak teknoloji ve 

ürünlerinin değiştiremediği pek çok toplumsal unsur mevcuttur. Söz gelimi bir Türk'ün 

kola içmesi onun otoriteye olan tutumlarını değiştirmez. Genç Türkler yaşlı olanlardan 

farklıdır tıpkı genç Amerikalıların yaşlı Amerikalılardan farklı olması gibi. Bu 

değişimin merkezinde soğan analojisindeki semboller, kahramanlar, giyim ve tüketim 

alışkanlıklarıyla ilgilidir (kültürün maddi unsurları yani). Değerler katmanında ise (ki 

bu yaşama ve diğer insanlara karşı taşıdığımız esas hislerdir), genç Türk genç 

Amerikalıdan ve yaşlı Türk’ün de yaşlı Amerikalı’dan farklı olmasıyla ilişkilidir 

(Hofstede ve diğerleri, 2010, 18-19).  

 Her insan grubu veya topluluğu kendi kültürlerini meydana getiren pek çok 

zihinsel programlar setine sahiptirler.  Aynı zamanda neredeyse her insan birden fazla 

farklı grup ya da sınıfa ait olabilmektedir. İnsanlar kaçınılmaz olarak farklı kültür 

katmanlarına tekabül eden birtakım zihinsel program düzeylerini de içlerinde taşırlar. 

Mesela (Hofstede ve diğerleri, 2010, 18): 

 Bir ülkeye denk gelen ulusal düzey, 
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Yöresel/etnik/dinsel ya da dilsel bağlılık düzeyi

Kız veya erkek olarak doğmuş olmaya bağlı olarak cinsiyet düzeyi

Çocukları anne-babaları ve büyük anne-babaları birbirinden ayıran nesil düzeyi

Kişinin eğitim fırsatları ve meslek alanıyla ilişkili olarak sosyal sınıf düzeyi

Çalışanların istihdam edildiği kurum ya da örgütlerde sosyalleşmelerinin

sağlanmasıyla ilişkili olarak örgüt veya şirket düzeyi.

Yukarıda bahsedilen zihinsel program düzeyleri arasında bir uyum, düzen 

bulunmamakla beraber bunlar çoğu zaman kısmi olarak çatışma halindedirler. 

Sözgelimi dini değerler ile nesil farklılığı arasında, cinsiyet ile örgütlerdeki çalışma 

koşulları arasında çatışma olabilmektedir. Zihni düzeyler arasındaki bu tür çatışmalar 

bireyin yeni bir durum karşısında olası davranışlarını tahmin etmede zorlaştırıcı etki 

yapar (Hofstede ve diğerleri, 2010, 18). Ancak bütün çatışmalara rağmen insanların 

zihinsel programları, ahlaki bir döngü içerisinde yaşamla bütünleşir. Bir yandan, 

evlatlarının başarılarıyla gurur duymak, tutulan takımın kazanmasında duyulan sevinç, 

milli değerlere olan bağlılık, ilahi söylerken ki hisler, öte yandan üyesi olduğumuz 

gruptan birinin başarısızlığıyla üzülmek, suç işlerken ki hisler. Bu tür duygular 

toplumdan topluma ince nüanslarla farklılaşır. Ancak nihayetinde evrensel olan şey, 

toplulukla ilişkili olan duygular ve ahlaki değerlerdir (Hofstede ve diğerleri, 2010, 13).

2.2.4. Ulusal Kültür Kümeleri

Benzer ekonomik ve kültürel çevreleri paylaşan bazı ülkelerin benzer gelişim 

ve değişim aşamalarına sahip olduğu varsayılmaktadır (Ganesh, Kumar ve 

Subramaniam, 1997; Dekimpe, Parker ve Sarvary, 2000). Buna bağlı olarak, kültürler 

arası çalışmalarda sağlıklı sonuçlar elde etmek ve araştırmayı kısmen de olsa 

kolaylaştırmak için birtakım kültür kümeleri ya da kültürel alanlara ulaşmak 

gerekmektedir. Bu sayede birçok toplum için genellenebilecek ortak değerler 

kümesine ulaşmak mümkün olmaktadır (Bhagat ve McQuaid, 1982; Ronen ve 

Shenkar, 1985). Kültür kümesine benzer bir kavram olarak kültür alanı, birbirlerini 

etkilemiş olduklarından birbirlerine az ya da çok benzeyen kültürlerin bulunduğu 

coğrafi alanı ifade etmektedir (Örnek, 1974, 151). Görüldüğü gibi bu sınıflama büyük 

ölçüde coğrafi özellikleri esas almaktadır. Kuzey Amerika, Pasifik Asya, Ortadoğu 

bölgeleri gibi. Ancak araştırmacıların coğrafi yakınlık (Furnham, Kirkcaldy ve Lynn,
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1994) dışında bazı özellikleri daha hesaba kattıkları bilinmektedir. Araştırmacılar 

kültürel kümeleri meydana getirirken etnik temelli sosyal yapı (Portes ve Zhou, 1994) 

ve dini ve dilsel benzerlik/ortaklığı (Cattel, 1950), değer ve tutumları (Haire, Ghiselli, 

ve Porter, 1966; Ronen ve Shanker, 1985), sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmişlik 

(Brodbeck ve diğerleri, 2000) ya da bu toplumsal dinamiklerin çoğunu birlikte  

(Hofstede, 1983) dikkate almaktadırlar.  

Hofstede’nin (1983b; 2001, 13) ve Baskerville’nin (2003) kültürel karakter 

olarak nitelendirdiği kültür kümeleri, toplumların kendilerine has özelliklerinin 

belirlenmesi, benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını sağlayacak biçimde 

kümelenmelerini ifade etmektedir. Ulusal kültürü tanımlamaya gitmeden önce ilişkili 

olduğu düşünülen ulus ve toplum gibi kavramların netleştirilmesi önemli 

görülmektedir.  

Hofstede ve diğerlerine göre (2010, 21) kavramsal olarak millet ve toplum aynı 

şeyleri ifade etmez. Toplum daha tarihsel kökleri olan, sosyal organizasyonların doğal 

biçimde gelişen formlarıdır. Fakat ulus için aynı şeyi söylemek güçtür. Ulusların 

ortaya çıkmasında bir müdahale söz konusudur. Örneğin daha güçlü bir bütünleşme 

sağlamak amacıyla, ulusal ortak bir dil yaratma, ulusal bir medya, milli bir eğitim 

sistemi, milli bir ordu, milli bir politik çizgi gibi kuvvetler ortaya çıkarılır. Bu durum, 

endüstri devrimi sonrasında popülerleşen “ulus devlet” kavramının politik sonuçlarıyla 

doğrudan ilişkili görünmektedir. Bu nedenle ulusal kültürü bir ülkenin siyasal 

sınırlarıyla ilişkili değerler bütünü içerisinde tanımlayan araştırmacılar (Robbins, 

1990) görmek mümkündür. Ancak Hofstede ve arkadaşları (2010, 22) kültür 

çalışmalarının ulusal ya da millilik ölçütüyle ele alınmasının sakıncalı olabileceğini ve 

dikkatli olunması gerektiğini belirtmektedir. Bu durum sınıflandırmalar için kolay bir 

yol gibi görünmektedir. Doğru ya da yanlış, müşterek özellikler bazı ülkelerin 

vatandaşlarına atfedilmektedir. Örneğin tipik bir Japon, Alman, Amerikalı olma gibi. 

Bu tür bir sınıflama ölçütü yanıltıcı olabilmekle beraber veri oluşturma ve elde etmede 

kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak bu durum doğal toplumlarda sanıldığı kadar kolay 

olmamaktadır.  

Ülkeler arasında üç temel farklılık söz konusudur. Bunlar üçünün de tarihi 

kökleri olan kimlik, değerler ve kurumlardır. Ülkeler ya da gruplar arasındaki kültürel 

farklılığa ilişkin bu üç temel farklılık ve birbirleriyle ilişkisi şekil 8’de belirtilmektedir.  
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Şekil 8. Ülkeler ya da Gruplar Arasındaki Farklılıkların Kaynakları (Kaynak. Hofstede 

ve diğerleri, 2010, 24)

Şekil 8’e göre kimlik hangi gruba ait olduğumuza ilişkindir. Bu belirlenim de 

genel olarak dil ve dini bağlanıma yöneliktir ikisi de hem görünür hem de hissedilir. 

Kimlik her ne kadar milli kültürün çekirdeği ise de soğan analojisindeki karşılığı 

pratiklerdir (paylaşılan semboller, kahramanlar ve ritüeller). Kimlik yaşamla beraber 

değişebilen kayabilen bir özelliğe sahiptir. Göçmenlerin yeni vatanlarına aidiyet ve 

bağlılık geliştirmeleri ve babalarının vatanlarına gittiklerinde gerçekte kimliklerinin 

nereye ait olduğuyla yüzleşmeleri buna örnek olarak verilebilir (Hofstede ve diğerleri,

2010, 22). 

Kimlik alenidir ve kendini gösterir ve çok farklı kavramlarda ifade edilebilir. 

Bir kadın, bir Amerikalı ve çift kültürlü birey olma gibi. Hatta herhangi bir birey 

yukarıda anılan kimliklerin tümüne de sahip olabilir. Aynı bireyde çoklu kimlik 

durumu toplumların bireyci ya da kolektivist olmasıyla yakından ilişkilidir. Bireyci 

toplumlarda -ki bunlar çoğunlukla modern şehirler, akademik ve iş çevrelerine 

sahiptir- bireyler birden fazla kimliğe sahip olabilmekte, kimlikler kolaylıkla 

değişebilmektedir. Bu durum sosyoloji bilimindeki rol örüntüleriyle de benzerlik 

göstermektedir. Çağdaş toplumlarda birey çok sayıda ve birbirinden çok farklı 

örgütlere üye olabilmektedir. ancak dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun hala 

yaşamakta olduğu kolektivist toplumlarda kimlik oluşumlarının merkezinde etnik 

dinsel ya da millilik gibi temalar vardır ve ilişkiler bu minvalde şekillenmektedir 

(Hofstede ve diğerleri, 2010, 23).

Değerlerin üstü kapalıdır. Değerler zihinsel yazılımımızın görünmez kısmına 

aittir. Bu değerleri bizler için güdüleyici olan, duygularımıza karşılık gelen ve bazen 

de tabularımızla biçimlenen kişisel değerlerle karıştırmamak gerekir (Hofstede ve 

diğerleri, 2010, 23). 
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Ülkeler, kural, kanun ve örgütlenme biçimlerini yansıtan kurumları bakımından 

da farklılık gösterirler. Çünkü kurumlar ve içerikleri aile yaşantısı, okullar, sağlık 

sistemleri, iş dünyaları, hükümetler, spor alanları, medya, sanat ve bilim gibi sosyal 

olgularla doğrudan ilişkilidir. Aralarında sosyolog ve ekonomistlerin de olduğu bazı 

insanlar ülkeler arasında düşünüş, hissetme ve davranış biçimleri bakımından farklılık 

olmasının makul nedenleri olduğuna inanmaktadırlar. Kültürlere başvurmadan 

kurumları anlamak oldukça güçtür (Hofstede ve diğerleri, 2010, 23). Bir ülkenin 

değerleri, o ülkenin kurumsal yapı ve işlevleriyle sıkı sıkıya ilişkili iken kimlikle 

nispeten daha az ilişkilidir. Şekil 8’de değerler ve kurumların yatayda doğrudan ilişkili 

gösterilmesinin sebebi de budur (Hofstede ve diğerleri, 2010, 24). 

Kültür ve değerler, çok yönlü ve sayıda unsurun ya doğrudan ya da dolaylı 

biçimde etkilediği karmaşık bir yapıdır. Bu yapıya ilişkin ileri sürülen tanımlamaların 

ve belirlemelerin mutlak gerçekliği ortaya koyması neredeyse imkansızdır. Kültür 

kümeleri, ulusların içinde bulundukları kültürel yapıyı bir nebze olsun ortaya koymak 

için başvurulan bir kategorilendirme yolu olduğu ve bir tür zihinsel kabul olarak 

değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Bu yüzdendir ki pek çok araştırmacının kümeleme 

referansı farklı olagelmiştir. Buna bağlı olarak da aynı ülkeler birden fazla sayıda ve 

farklı sayılabilecek kümeler içerisinde konumlanabilmiştir.   

2.2.4.1. Ulusal Kültür Kavramı  

Ulusal kültürün pek çok farklı tanımı söz konusu ise de (Erez ve Earley, 1993), 

her ülkenin, ortak bir tarihi geçmiş, bilinç ve deneyimleri paylaşan insanların meydana 

getirdiği homojen kültürün olduğu varsayımına dayandığı (Bhaskaran ve Gligorovska, 

2009) belirtilebilir. Ancak Doney, Cannon ve Mullen (1998),ulusal kültürün, birey ya 

da ülke düzeyinden ziyade, benzer tarihi birikim, eğitim süreci ve yaşam tecrübelerine 

sahip grupları ifade eden bir kavram olduğunu belirmektedir. Ulusal kültür tanımlarına 

bakıldığında bir tarihi geçmiş ve onun biçimlendirdiği bir bilincin ürünü olarak 

homojen bir toplumsal yapı vurgusu ön plana çıktığı görülmektedir.  

Hofstede (2001) ulusal kültürü, bir topluluğu meydana getiren bireylerin 

zihinsel programının bileşkesi olarak ifade etmektedir. Bu kolektif zihinsel programın 

toplumdan topluma farklılık gösterebildiğini belirten Hofstede, farklılığı ortaya koyan 

nedenleri şekil 9’daki gibi şematize etmektedir.  
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Şekil 9. Kültür Kümeleri Oluşumu (Kaynak. Hofstede, 2001, 12) 

Şekil 9 incelendiğinde, her toplumun tarihsel süreçte insan ya da tabiat eliyle 

geçirdiği toplumsal travma ve felaketler olduğu, geliştirdiği ticari ilişkiler, egemenlik 

mücadeleleri ve bilgiyi ele alış tarzları bakımından farklılaştığı görülmektedir. Bu 

sözü edilen dış etkenlerin, zaman içerisinde toplumların coğrafi, ekonomik, teknolojik, 

demografik vb ekolojik unsurları etkisi altına aldığı, bu etkilere karşılık süreç içerinde 

ortak aklın ürünü olarak meydana gelen ortak değer ve normlar olduğu belirtilebilir. 

Bütün bu etkileşim ve dönüşümler kültürlerin daha açık görünen ve davranış 

kalıplarında şifrelenen aile yapısını, cinsiyet rollerini, idari yapısını, eğitim ve politik 

sistemlerini, dinsel inançlarını, mimari yapılarını şekillendirip ortaya koymaktadır. 

Binlerce yıllık zamana yayılan bu kültürel belirlenimler çoğu toplumda farklılıklarla 

kendini göstermektedir. Clark'a (1990) göre, ulusal farklılıklar var ve bunlar 

gözlemlenebilir. Öte yandan Harris’in (1981, 8) toplumsal alanda ilişkisiz gibi 

görünen pek çok şeyin aslında ilişkili olduğunu belirtmesinin bu tabloda anlam 

kazandığı açıkça görülmektedir. 
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Pozitivizmin indirgemeci ve determinist yaklaşımının iddialarının özellikle 

toplum bilimlerinde beklenen kadar geçerli olamadığı, nesnellik ve göreliliğin 

sınırlarının sanıldığı kadar basit ve net olmadığına yönelik yaygın bir kanı söz 

konusudur (Sargut, 2015, 19). Kültür esasında bütüncül niteliktedir. Ancak, bu 

bütüncül yapı yerel kültür düzeyinin aksine evrensel kültür düzeyinde birtakım 

engellerle karşılaşmaktadır (Sargut, 2015, 58). Karşılaştırmalı kültür çalışmalarının 

karşısındaki bu temel sorunun detayları ve nasıl çözülebileceğine ilişkin öneriler 

aşağıda ele alınmıştır.  

2.2.4.2. Karşılaştırmalı Ulusal Kültür Çalışmaları 

Bir toplumun başarıları, inançları, ideolojileri, iletişim biçimleri, toplumsal 

tasarımları o toplumun kültürünün önemli parçalarıdır ve evrensel bazı unsurların 

yanında yerel bazı farklılıkları da taşımaktadırlar. Kültürel özgünlük bu farklılıklarla 

biçimlenmektedir. Bu kültürel farklılıkları görmezden gelmek ve evrensel doğrular 

üzerinden bilim üretmeye çalışmak birtakım sorunlara gebe görünmektedir. 

Nihayetinde ortak evrensel değerler üzerinden kültür ve toplumları okumak, “bir 

kültürün diğerinden daha üstün olması” gibi bir derin yanılgıya gider. Dolayısıyla 

kültürler arasında “üstünlük-zayıflık” temelinde bir değerlendirme yapmak yerine 

görecelik penceresinden yaklaşmak toplum bilimleri ruhuna daha uydundur (Sargut, 

2015, 17-18). Claude Levi-Strauss (1988, akt. Hofstede ve diğerleri, 2010, 25) bu 

durumu şu şekilde açıklamaktadır. "kültürel görecelik bir kültürün başka bir kültürdeki 

unsurları asil ya da adi biçiminde değerlendiremeyeceğini iddia eden bir kavramdır. 

Ancak kültürün mensubu olanlar bir değerlendirmede bulunabilir zira onlar o kültürün 

hem aktörü hem de gözlemcisidirler". O halde bireyler içinde bulunduğu kültürü 

değerlendirebilirken, en az iki kültürün birbirleriyle karşılaştırmasında 

değerlendirmenin yanıltıcı olabileceği sonucu çıkmaktadır.  

2.2.4.2.1. Kültürel görecelik 

Hofstede ve diğerleri (2010, 25) kültürel göreceliği açıklarken bir kültürün bir 

başka kültürü "iyi" ya da "kötü" kavramlarla değerlendirmesi yanlış olduğunu çünkü 

düşünme, hissetme ve davranış biçimlerinin belirlenen bilimsel bir standardının henüz 

söz konusu olmadığını belirtmektedirler. Tayeb de (2003) benzer şekilde iyi veya kötü 

kültür gibi bir durumun söz konusu olmadığını, sadece kültürel farklılıklardan söz 

edilebileceğini ifade etmektedir.  
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Sargut’a göre (2015, 19) kültürel farklılıkların ve göreceliğin göz ardı edildiği 

durumlarda bireyler, parçası olduğu kültürel kodları baz alarak başka kültürleri anlama 

ve yargılamaya gitmesi, kendi kültürünü başka kültürlere yansıtarak egemen kılması 

gibi bir dar görüşlülük içine düşebilmektedir. Sağlıksız ilişkiler, çelişki, anlaşmazlık 

ve çatışmanın bu yaklaşımın bir sonucu olduğu gerçeği pek de şaşırtıcı değildir. 

Tezcan (1997, 10) her kültür mensuplarının, kendi yaşam biçimlerinin doğal ve 

dolayısıyla da en ideal yaşam biçimi olarak görme eğiliminde olduğuna dikkat 

çekmektedir. Bu nedenle de kültürler kendi kültürel değerlerini savunur ve korurlar. 

Yerel kültürler birbirinden farklıdır. Bu durum farklı kültürler arasında 

düşünme biçimleri, davranış kalıpları, bilgi üretme, eğitim yaklaşımları, tören ve 

ritüelleri bakımından da farklılık olduğu çıkarımını doğurmaktadır. Bu durum kültürel 

görecelik kavramıyla açıklanmaktadır (Sargut, 2015, 58). Yerel kültürlerin ötesinde 

makro düzlemde de belirgin kültürel farklılıklar söz konusudur. Örneğin Fukuda 

(1991, akt. Sargut, 2015, 68-70) Batı ve Doğu toplumlarını kültürel bağlamda 

karşılaştırmış ve pek çok bakımdan farklılıklar tespit etmiştir. Bu farklılıklar;

İnsanların doğası: insanın tabiatı itibariyle iyi mi kötü mü olduğuna yönelik

İnancı belirtmektedir. Örneğin insanların doğasının iyi olduğuna inanan

Japonlar insanlara güvenirler. Oysa Amerika toplumu insana daha kuşkulu

yaklaştığı için kuşku ve güvensizlik beslemektedirler. Türkiye’de bu anlamda

araştırmalara rastlanmamakla beraber devletin vatandaşlarına suçlu ve kötü

potansiyeline sahip bireylermiş gibi bir yargı ile yaklaştığı söylenebilir. Bu tür

kategorik algılar toplumsal eğilimleri olumsuz yönde etkilemektedir.

Doğayla var olan ilişki: İnsan ve doğa arasındaki münasebet, ya Amerika

toplumu gibi doğaya egemen olma, ya Japon toplumu gibi doğayla ahenkli

olma ya da ülkemizde ve diğer Müslüman ülkelerde olduğu gibi kaderci bir

bağlamla teslimiyetçi olma yönünde farklılaşmaktadır.

Diğer insanlarla olan ilişkiler: insanlar arasındaki ilişkilerin odağında bireyin

mi yoksa grubun (toplumun) çıkarlarının mı öncelendiği ile ilişkili bir kültürel

farklılığa ilişkindir. Amerika’da bireyin çıkarları ön planda iken, Japonya’da

toplumsal çıkarlar öncelenir. Türkiye’deki kültürel normlar bireyin toplumun

gerisinde durmasını öğütlemektedir.
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 Öncelikli çalışma biçimi: Amerikalıların kültürel yapısı eylemsellik, pratiklik 

içeren değerleri öncelerken, Japonlar denetimi öne alırlar. Türkiye için var 

olma yönelişli bir kültürel yapıdan söz edilebilir. Keyfiyete düşkün olmak bu 

çerçevede anlamlandırılabilir.  

 Zamana ilişkin yönelim: zaman odaklı kültürel ayırım, zamanın gelecek, şimdi 

ve geçmiş yönelimli olması anlamında değerlendirilebilir. Amerika ve Japonya 

gelecek yönelimli toplumlar iken Türkiye geçmiş ve geleceği bir arada tutan 

geçiş aşamasında olan bir kültür yapısı sergilemektedir.  

 Alana ilişkin yönelim:  Alanın özel, kamusal ve ikisinin karışımı olarak ele 

alınmasına yönelik bir kültürel farklılık unsurudur. Amerikalılar fiziksel alanı 

mutlak anlamda özel ve dokunulmaz olarak görürken Japonlar evlerin de bile 

olsalar kamusal alan içinde değerlendirilirler. Ülkemizde de kamusal alanın 

daha ağır bastığı söylenebilir.  

 Doğu ve Batı kültürleri arasındaki belirgin kültürel ayrımlardan biri de zamanı 

kavrayış biçimidir. Doğu toplumları için esnek görünen zaman Batı toplumları 

için kesin ve belirleyici bir ölçü durumundadır. Batılılar zamanı çok küçük 

birimlere böler ve yaşamı bunun üzerinden kurgularken, Türkiye’nin de bu 

anlamda benzerlik taşıdığı Doğu toplumlarında zaman esnek ve daha geniş 

zaman dilimlerine bölünmüştür. Akşamüstü, kuşluk vakti vb kavramlar, saati 

söylerken yuvarlama bir ifade kullanma buna örnek olarak verilebilir.  

 Yönetim süreçlerinde de belirgin kültürel farklılıklar göze çarpmaktadır. 

Örneğin karar alma sürecinde Doğuluların sezgiye, Batılıların ise hesaplar ve 

rasyonaliteye müracaat ettiği gözlenmektedir.  

Epistemenin elde ediliş biçimi ile insan yaşamı arasında da organik bir ilişki 

mevcuttur. Hakim bilimsel paradigma ve bilgi üretmede kullanılan yöntem kültür 

üretiminde ve insan yaşamanın hemen bütün alanlarında belirleyiciliği söz konusudur. 

Ne var ki sanayi toplumlarında olmazsa olmaz olan bilimsel paradigmanın teknoloji ve 

uygulamalı bilimlerdeki görkemli başarısı toplumsal bilimlerde söz konusu değildir 

(Sargut, 2015, 25). Özellikle de kültür gibi çok boyutlu, dinamik ve karmaşık gibi 

alanlarda sorun daha da farklı bir boyut kazanmaktadır.  
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Pozitivist paradigmanın insanüstü bir nitelik olarak öne sürdüğü nesnellik savı 

laboratuar dışına çıktığında çok da işlevsel olamamaktadır. Çünkü pozitivist 

paradigma ele aldığı olguyu durağan, parçalı kesitler biçiminde ele almakta dolayısıyla 

dinamik bir yapıda olan kültür gibi konulara bakışı biraz tartışmalı olmaktadır. Belki 

de bilimin bu konuda sıkışmışlığı “tüm gerçekler kendi bağlamlarıyla ilişkilidir; 

mutlak ya da kültürler arası gerçek yoktur” önermesiyle çözümlenebilecektir (Sargut, 

2015, 27-28). Ancak kültürün soyut yapısına rağmen özellikle pozitivist paradigmadan 

beslenen araştırmacıların, değer ve tutumları somutlaştırma ve böylece ölçme 

gayretine girdikleri gözlenmektedir (Tayeb, 2001). Bu tür zorluklar ve epistemolojik 

problemler, kültür araştırmacılarını süreçte nasıl bir yöntemsel yaklaşıma ve tutuma 

götüreceğine yönelik metodolojik bir tartışmaya itmektedir. 

Karşılaştırmalı ulusal kültür çalışmalarının temel sorunlarından biri de 

değerlerin ölçülmesiyle ilgilidir. Trompeenars ve Hampden-Turner (1997, 21-24) 

analizi sonucunda dört kültür katmanı ortaya koymuş ve birinci katmana 

gözlemlenemeyen değerleri yerleştirmiştir. Diyagramın merkezine ise kendi deyimiyle 

“hiçbir biçimde ölçülemeyen” temel varsayım ve inançları yerleştirmiştir. Ancak 

Hofstede ve diğerleri, (2010, 28) değerlerin, insanların görünür davranış biçimlerinden 

daha durağan olduğunu ve karşılaştırmalı çalışmaların değerlerin ölçülebilmesiyle 

başladığını ileri sürmektedir. Onlara göre insanların eylemlerinden değerleri ortaya 

çıkarma işi çok ağır ve ürün de belirsiz olmaktadır. Katılımcıların seçeneklerden birini 

tercih etmesine olanak tanıyan sayısız kağıt kalem testleri geliştirilmiştir. Ancak alınan 

yanıtların güvenirliği şüphelidir zira insanlar ifade ettiklerinden çok farklı 

davranabilmektedir. buna karşın bu tür anket çalışmaları  bir konuya yönelik farklı 

grup ya da kategorilerin bakış açılarını ortaya koymaları bakımından yararlı 

olmaktadır. Örneğin "fazladan parayı mı, daha az çalışmayı mı tercih edersiniz” gibi 

bir soruya verilen yanıtlar, mensubu oldukları gruplarda anlamlı farklılık oluşturuyorsa 

orada bir kültürel farklılıktan söz edilebilir.

İnsanların kendi değerlerine ilişkin ifadelerini yorumlarken, arzulananla,

arzulanabilir olanı (desired, desirable) ayırt etmek büyük önem arz etmektedir. Yani 

insanların dünyada olmasını arzuladıkları ile kendileri için istedikleri.  Arzulanabilir 

olana ilişkin ifadeler doğru/yanlış, gerekli/gereksiz, önemli/önemsiz gibi değer 

yargılarına karşılık gelmektedir.  Arzu edilebilir olanla, arzu edilen arasındaki farkı, 

normlar belirlemektedir. Arzu edilebilir olanda neyin etik olarak doğru olduğuyla ilgili 
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normlar söz konusu iken arzulanan da ise, normlar istatistikseldir, çoğunluk tarafından 

belirlenmiştir. Bu yönleriyle; arzulanabilir olan daha çok ideolojiyle ilişkiliyken; 

arzulanan gündelik yaşantılarla ilgili konularda istenenlerdir. Hofstede, IBM 

çalışmasında katılımcılara sorduğu, “çalışanlar yönetim tarafından alınan kararlara 

daha fazla katılmalıdır” ifadesine katılıyor musunuz, sorusunu arzu edilebilir; “ karar 

almadan önce genellikle çalışanlarına danışan bir üstü tercih ederim” ifadesini ise arzu 

edilen kategorisinde değerlendirilmesi gereken bir ifade olarak ele almaktadır 

(Hofstede ve diğerleri, 2010, 29). Trompeenars ve Hampden-Turner (1997, 22) de 

normları olması gereken (should) ve değerleri de olması arzulanan (aspire ya da 

desire) şeklinde ayrıştırmaktadır. Özetle, değerlerin sistematik olarak ölçülmesinde ve 

yorumlanmasında bir takım zorlukların bulunduğu ileri sürülebilir.  

2.2.6. Ulusal Kültür Modelleri ve Boyutları 

Kültürün sosyoloji ve antropoloji ile olan organik bağı, kavramın son iki 

yüzyılda özellikle sosyal antroploji bağlamında çalışmaların odağı olmasını 

sağlamıştır. Ulusal kültürler arasındaki farklılıkları, çok uluslu şirketler ve örgütlerde 

geniş çaplı araştırmalar yaparak, boyutlandırma, sınıflandırma ve sıralamalar yaparak 

kavramsal çerçeveler ortaya koyan temel  araştırmalar (Brodbeck, Frese, Gupta, 

Hanges ve Dorfman, 2002; Cattell, 1950; Furnham, Kirkcaldy ve Lynn, 1994; Hall ve 

Hall, 1990; Hofstede, 1980b; Hofstede, 2001, House ve diğerleri, 2004; Kluckhohn ve 

Strodtbeck, 1961; Rokeach, 1973; Ronen ve Kraut, 1977; Schwartz, 1992, 1994b, 

1999;  Sirota ve Greenwood, 1971; Triandis, 1995; Trompenaars, 1993; Trompenaars 

ve Hampden-Turner, 1997; Toynbee, 1947;) literatürde önemli yer tutmaktadır. Ancak 

toplumsal grupları belli bazı özellikleri bakımından kategorilendirmeye ilişkin 

toplumsal araştırmaların daha da eskiye dayandığı söylenebilir. Cooley’in (1909/1962) 

“birincil-ikincil grup” ayırımı,  Durkheim’in (1893/1960) “mekanik-organik 

dayanışmalı toplum” tipolojisi, Ferdinand Tönnies’in (1877/1957) “cemaat-cemiyet” 

toplum tipi bu çalışmaların belli başlılarıdır. Bu tür sınıflamalarda ortaya konan 

özellikler bir ulus içerisinde belli gruplar nezdinde düşünülebileceği gibi, makro 

anlamda toplumlar, uluslar bakımından da değerlendirilebilmektedir.  

Taras, Rowney ve Steel, (2009) bugüne kadar ulusal kültüre ilişkin boyut 

sayısının dört ile onbeş arasında değiştiği 121 çalışma tespit edildiğini belirtmektedir. 

Ancak bu araştırmada sadece literatürde sıkça başvurulan önemli çalışmalara yer 
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verilmiştir. Şekil 10 alandaki önemli çalışmaları bir arada görme ve karşılaştırma 

olanağı sunması bakımından önemlidir.  
M

od
el

 

Kaynak-
yazar Kültür boyutu Metod/ 

yöntem 

Araştırm
anın 
yapıldığı 
ülke 
sayısı 

T
ek

 B
oy

ut
lu

 Hall, 1960, 
1976;  
Hall ve Hall, 
1990 

Yüksek Bağlam (High Context) 
Düşük Bağlam (Low Context) 

Gözlemler, 
nitel 
görüşmeler 
ve 
anekdotlar 

Farklı 
bölgelerde
n 12 
topluluk 

Triandis, 1995  Benmerkezcilik (Idiocentric),  
Başkaları merkezcilik (Allocentric) 

  

Ç
ok

 B
oy

ut
lu

 

Inglehart, 
(1977-2000) 

*Seküler akılcılığa (secular rational) karşı 
geleneksellik(Traditional) 
* Hayatı idame ettirmeye  (Survival) karşı 
özanlatım (self-expression ) 

Boylamsal 
Ulusal 
Anket 

65 Ülke 

Schwartz 
(1992-2006)  
 

Entelektüel ve duygusal (Intellectual and 
effective)  
Özerklik / gömülme (Autonomy/embeddedness)  
Hiyerarşi / eşitlikçi (Hierarchy/egalitarian) 
Üstatlık / uyum (Mastery/harmony) 

Öğretmenler 
ve 
öğrencilere 
anket 
uygulama 

73 ülke 

Inkeles ve 
Levinson 
(1969)  
 

Otoriteye İlişkisi (Relation to authority) 
Benlik kavramları (Conceptions of self) 
Birincil ikilemler (Primary dilemmas) 

20. yüzyıl 
antropolojik 
ve psikolojik 
çalışmalarını
n meta 
analizi 

 

Hofstede, 
1980, 1983, 
1991; 
Hofstede, 
Neuijen, ve 
Ohavy, 1990 
 
Hofstede ve B
ond, 1988 

Güç mesafesi (Power distance) 
Belirsizlikten kaçınma (Uncertainty avoidance)  
Erillik-Dişillik (Masculinity –femininity) 
Uzun-kısa dönem yönelimlilik (Long-short term 
orientation)  
Hoşgörü ve kısıtlama (Indulgence and restraint) 
Bireycilik-Kolektivizm (Individualism – 
Collectivism) 

IBM şirketi 
çalışanlarına 
anket 

72 Ülke 

Hampden-
Turner ve 
Trompenaars, 
1994 
Trompenaars, 
1998  
 

Evrenselcilik / Tikelcilik 
(Universalism/particularism) 
Bireycilik / toplulukçuluk 
(Individualism/communitarianism)  
Nötr / duygusal (Neutral/affective) 
Spesifiklik / yaygınlık  (Specific/diffuse) 
Başarı / atıf (Achievement/ascription) 
sıralılık - eş zamanlılık (Time as sequence – 
synchronization) 
Eşitlik - Hiyerarşi (Equality – Hierarchy) 

Orta sınıf 
yöneticilere 
anket 
uygulama 
Zaman 
bağlamında  
 

50 ülke 

GLOBE 
(2004)  
 

Belirsizlikten kaçınma 
Güç mesafesi 
Kurumsal kolektivizm 
Grupiçi kolektivizm 
Toplumsal cinsiyet eşitliği 

  

Şekil 10. Ulusal Kültür Modelleri (Kaynak. Mutairi, 2016; Myres ve Tan, 2003, 

19’dan uyarlanmıştır) 
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Şekil 10 incelendiğinde yapılan çalışmaların birbirlerine benzediği ve sıklıkla 

Hofstede’nin boyutlarından beslendiği görülmektedir.  

Hofstede'nin ulusal kültür modeli, kapsamlılığı ve ulusal kültür boyutlarının 

çeşitliliği bakımından (Taras ve Steel, 2006) psikoloji, sosyoloji, pazarlama, yönetim 

gibi alanlarda en fazla başvurulan çalışma olmayı sürdürmektedir (Sondergaard, 1994; 

Steenkamp, 2001). Bu özelliklerinden dolayı araştırmanın da bağımsız değişkeni 

olarak tercih edilmiştir. Aşağıda, Hofstede’nin kültür modeli, modeldeki beş boyutun 

her biri kapsamlı biçimde ele alınmıştır.  

2.2.6.1. Hofstede’nin Kültürel Boyutları 

 Hofstede, her ne kadar kendinden önce karşılaştırmalı kültür alanında bazı 

önemli çalışmalar yapılmış olsa da (Kluckhohn ve Strocdbeck, 1961; Rokeach, 1973), 

1980 yılında yayınladığı “Culture's consequences: National differences in thinking and 

organizing” isimli kitabıyla alanda çığır açmış, kültür alanında nicel çalışmaların 

önünü açmış ve son yıllarda en çok bilimsel atıf alan ilk on araştırmacı arasında yerini 

almıştır (Taras ve Steel, 2006). Hofstede (2001, 73; 2006; Hofstede ve diğerleri, 2010, 

28) kendi kültür modeli çalışmasının alanda adeta yeni bir paradigma niteliğinde 

olduğunu ileri sürmektedir.  

Hofstede, (2001, 9; Hofstede ve diğerleri, 2010, 30-31), Klasik çalışmasını 

hemen her ülkede yerli iştirakleri olan uluslararası ve çok uluslu IBM (Uluslararası İş 

makineleri) şirketi 116.000 çalışanı üzerinde gerçekleştiren Hofstede, liderlik ve kültür 

hakkında tartışmalara temel oluşturan ve ülkelerin kültürleri arasında ortaya çıkan 

farklılıkları dört boyut olarak ortaya koymuştur (Hofstede, 1980b, 25; Hofstede, 2001, 

41-77). Hemen her bakımdan benzer olan bu çalışanların verdikleri yanıtlar yalnızca 

ulusal değerler sisteminde net biçimde farklılaşmaktaydı. Inkeles ve Levinson'un 

standart analitik konular (standard analytical issues) şeklinde isimlendirdiği ve teorik 

olarak ortaya koyduğu çalışma alanlarını Hofstede ampirik olarak ortaya koymuş ve 

kültür boyutları (dimensions of cultures) olarak isimlendirmiştir. Bu çalışmada dört 

boyut tespit edilmiştir. Düşük ya da yüksek olabilen güç mesafesi (Power distance), 

toplulukçuluğa (collectivism) karşın bireycilik (individualism), dişilliğe (femininity) 

karşın erillik (masculinity) ve belirsizlikten kaçınma (uncertainity avoidance) 

belirlenen boyut isimleridir. Hofstede ve Michael Harris Bond, Çin Kültür Bağlantısı 

(Chinese Culture Connection, 1987) araştırmasına dayanarak ölçeğe beşinci boyutu 
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eklemişlerdir (Hofstede ve Bond, 1988; Hofstede ve diğerleri, 2010, 37; 2001, 71). 

Başlangıçta "Konfüçyan Dinamizmi" şeklinde adlandırılan bu boyut sonraları uzun 

erimlilik (long-term orientation) biçiminde revize edilmiştir. Şekil 11’de Hofstede’nin 

kültür değerleri boyutları bir arada verilmiştir. 

Kültürel Boyutlar Ölçek Boyutları
Güç Mesafesi: Gücün
toplum içinde 
dağılımının
uygunluğuna yönelik
inanç.

Düşük Güç Mesafesi: Etkin 
liderlerin astlarına göre büyük 
oranda güce sahip olmasının 
gerekmediğine yönelik inanç 
Örnek: Avusturya, İsrail,
Danimarka, İrlanda, Norveç,
İsveç.

Yüksek Güç Mesafesi: Otorite 
pozisyonunda olan kişilerin 
astlarıyla karşılaştırıldığında 
önemli oranda güce sahip olması 
gerektiğine yönelik inanç.
Örnek: Malezya, Meksika, Suudi
Arabistan.

Belirsizlikten Kaçınma:
Belirsizlik seviyesinin 
hoş görülebilirliği ve 
bu seviyenin normlar 
oluşturmaya etkisi

Düşük Belirsizlikten 
Kaçınma: Belirsizlik için 
hoşgörü; Belirsizliği 
sınırlamak için kurallara az 
ihtiyaç duyulmaktadır. 
Örnek: Singapur, Jamaika, 
Danimarka, İsveç, İngiltere.

Yüksek Belirsizlikten Kaçınma:
Belirsizliğe karşı hoşgörüsüzlük; 
Belirsizliği sınırlamak için birçok 
kurala ihtiyaç duyulmakta.
Örnek: Yunanistan, Portekiz, 
Uruguay, Japonya, Fransa, 
İspanya.

Bireycilik-Kolektivizm: 
Bireysel ve grup 
çıkarlarının göreli 
önemi.

Kolektivizm: Grup çıkarları 
genellikle bireysel 
menfaatlere göre önceliklidir. 
Örnek: Japonya, Kore, 
Endonezya, Pakistan, Latin 
Amerika.

Bireycilik: Bireysel menfaatler 
genellikle grup menfaatlerine 
göre önceliklidir. Örnek: 
Amerika, Avustralya, İngiltere, 
Hollanda, İtalya, İskandinav 
Ülkeleri.

Erillik-Dişillik: Mal 
varlığı, yaşam kalitesi 
gibi konularda 
atılganlık ve 
edilginliğin karşı 
karşıya gelmesi. 

Dişillik: güçlü sosyal 
bağların, yaşam kalitesinin ve 
diğerlerinin zenginliğinin 
değer görmesi. Örnek: İsveç, 
Norveç, Hollanda, Kostarika.

Erillik: Mal varlığı, para ve 
kişisel amaçların değer görmesi.
Örnek: Japonya, Avusturya, 
İtalya, İsviçre Meksika.

Uzun Dönem- Kısa
Dönem Yönelimi: iş,
yaşam ve ilişkilere 
bakış açısı

Kısa Dönem Yönelimi:
Geçmiş ve şimdiki zaman 
yönelimi. Gelenekler ve 
toplumsal zorunluluklar değer 
görür. Örnek: Pakistan, 
Nijerya, Filipinler, Rusya.

Uzun Dönem Yönelimi: Gelecek 
yönelimidir. Kendini adama, 
çalışkanlık ve tasarruf değer 
görür. Örnek: Çin, Kore, 
Japonya, Brezilya.

Şekil 11. Hofstede’nin Kültür Değerleri Boyutları (Kaynak: Steers, Sanchez-Runde 

Nardon, 2010, 413)

Dünya Değerler Araştırması (World Values Survey) çalışmasından hareketle 

Minkov (2007; geert-hofstede.com),  üç farklı boyut geliştirmiş ve Hofstede’nin 

çalışmasına dahil edilebilirliği ele alınmıştır. Bu boyutlar 1. mahrumiyete karşılık 

evrenselcilik (exclusionism versus universalism), 2. hoşgörüye karşılık  kısıtlayıcılık 

(indulgence versus restraint) ve 3. yüceleştirmeye karşılık mütevazılıktır ( 

monumentalism versus flexhumility). Minkov’un boyutlarından hariciliğe karşılık 

evrenselcilik yüksek düzeyde bireyciliğe karşı kolektivizm boyutuyla ilişkili çıkmıştır. 
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Benzer biçimde yüceleştirmeye karşılık mütevazılık boyutu da uzun-kısa erimlilik 

boyutuyla benzerlik göstermiştir. Ancak yaşamdan haz almanın kişisel mi yoksa sıkı 

toplumsal kural ve kaidelere göre mi düzenlendiğine ilişkin olan hoşgörüye karşılık 

kısıtlayıcılık (indulgence versus restraint) Hofstede’nin kültürler arası çalışmasına 

altıncı boyut olarak eklemlenmiştir (Hofstede ve diğerleri, 2010, 44-45). Birlikte ele 

alındığında, bu boyutlar, ulusal kültürler arasındaki farklılıkları ölçebilen bir model 

oluşturma iddiası taşımaktadır (Hofstede, 1980b, 25). Bu çalışmada hoşgörü-kısıtlama 

dışındaki beş temel boyut kullanılmıştır.  

2.2.6.1.1. Güç mesafesi (Power Distance) 

Ulusal kültür değerlerinin boyutlarından biri olarak güç mesafesi, en sade 

anlatımla insanların eşitsizlikleriyle ilişkilidir. Başka bir ifadeyle kurumlardaki ve 

örgütlerde iktidarın eşit olmayan şekilde dağıldığının kabul edilme derecesini ortaya 

koymaktadır (Hofstede, 1980a). Daha ayrıntılı ve farklı bir ifadeyle güç mesafesi, bir 

toplumda bireylerin ve grupların güç, otorite, prestij, statü, zenginlik gibi değerlere 

göre nasıl katmanlaştığını ortaya koyan bir kültürel boyuttur (Javidan ve House, 

2001). Fiziksel veya entelektüel bakımdan insanlar arasındaki eşitsizlik bazı 

toplumlarda beslenmekteyken bazı toplumlar da olabildiğince azaltılmaya 

çalışılmaktadır. Örgütlerdeki güç mesafesi düzeyi ise liderin merkeziyetçi, otoriter ve 

otokratik olması ile ilişkilidir (Hofstede, 1983a). 

Tarihsel olarak bakıldığında neredeyse bütün toplumlarda eşirsizliklerin 

mevcut olduğu görülmektedir. Avcı ve toplayıcı toplumlarda bile bazı insanların 

diğerlerine kıyasla daha güçlü, daha iri ve/veya daha zeki durumda oldukları, bazı 

insanların daha çok güç sahibi, bazılarının daha sağlıklı, yüksek bir statü ve saygınlık 

içinde oldukları belirtilebilir (Hofstede, 2001, 79; Hofstede ve diğerleri, 2010, 54-55). 

İlkel insanlarda ortaya çıkan eşitsizlik çoğunlukla insanların doğuştan beraberlerinde 

getirdikleri birtakım yetilerinin sonucu iken çağcıl toplumlarda bu eşitsizliğin kaynağı 

kazanılmış statülerle birlikte, pek çok alana yayılmış durumdadır. Bilhassa iş 

yaşamındaki bürokratik yapının getirdiği hiyerarşik düzen, yöneten ile yönetilen, 

işveren ile çalışan, üst ile ast arasında gelişen hemen her tür ilişkide kendini 

hissettirebilmektedir. Kişilerin refah düzeyi, soyo kültürel çevresi, toplumsal rol ve 

statülerinin taşıdığı güç, eşitsizliği besleyen sosyal olgular olarak değerlendirilebilir.  
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İnsanların toplumsal düzen içerisinde geliştirdikleri veya bir parçası oldukları 

bütün sosyal ilişki ve etkileşim biçimlerinin, hatta insanların neredeyse bütün davranış 

örüntülerinin güç ilişkilerine göre biçimlendiği ve güç ilişkilerini yansıttığı 

düşünülmektedir (Bağcı, 2009; Hall, 1977, 197). Ancak yaşamın hemen her alanında 

var olduğu düşünülen güç ilişkileri ve beraberinde getirdiği eşitsizlik her kültürde aynı 

düzeyde ve biçimde olmamakta ve bu eşitsizliğin insanlar tarafından kabulleniş 

derecesi birbirinden farklılık göstermektedir. 

Güç mesafesinin yüksek olduğu kültürlerde ast üst ilişkisine ait her tür ayırım 

belirgindir ve unvanlar önemli ve saygındır. İşçi ve işveren arasındaki mesafe 

hissedilir derecede belirgindir ve bu durum korunur (Aycan ve Kanungo, 2000, 29). 

Yöneticilerin bu gücü karşısında verilen emirler dogmatik bir biçimde sorgulanmadan 

yerine getirilir (Hofstede, 2001, 83). Geniş güç mesafesi olan toplumlarda üst ve astlar 

arasındaki ilişki genelde duygusal yüklemeler üzerine kuruludur (Hofstede , Hofstede 

ve Minkov, 2010, 73). Bu duygusal yüklemeler, ussallık ve yazılı hukukun eksikliğini 

doldurma gayreti olarak görülebilir. 

Kültürel boyut olarak güç mesafesi geleneksel olarak sosyal eşitsizlik algısı ile 

ilgilidir. İnsanların zenginlik, eğitim ve fiziksel özellikler gibi kaynakların 

dağılımındaki farklılıklar ve bu farklılıkların ortaya koyduğu sosyal etki, toplumsal 

yarar ve nüfuza izin vermeleri durumunda, sosyal eşitsizlik ortaya çıkar. Sosyal 

pozisyonu veya bu pozisyonun avantajlarını güvence altına almak için güç 

kullanılmadığı sürece, gücün eşit olmayan bir şekilde dağılımı güç mesafesine eşdeğer 

değildir. Organizasyonlarda ya da toplumlarda olsun, daha güçlü pozisyonlarda olan 

insanlar, başkalarının konumlarını şüphesiz kabul etmesini isteyebilir. Bunu sağlamak 

adına dolaylı biçimde de birtakım engeller yaratabilirler, böylece temel sosyal 

haklardan mahrum kalan bireylerin yeni beceriler geliştirmesinin önüne geçilmiş ve bu 

nedenle pozisyonlarına eşit veya daha iyi pozisyonlara geçmeleri engellenmiş olacaktır 

(Carl, Gupta ve Javidan, 2004, 527). 

Güç mesafesini meydana getiren üç durumdan söz edilmektedir. Öncelikle 

çalışanların korkma durumları ve bu durumun nedeni olarak düşünülebilecek olan 

yöneticilerin otoriteryan ya da paternalistik olmaları oldukça belirleyicidir. Bunlar 

çalışma ortamlarında var olan mevcut duruma ilişkindir. Çalışanların yaşadıkları 

çalışma ortamının nasıl olmasını arzuladıkları veya tercih ettikleri ise diğer önemli 

kaynak olarak düşünülmektedir (Hofstede ve diğerleri, 2010, 61). Görüldüğü gibi güç 
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mesafesinden söz edebilmek için astlar ile üst arasında korku temelinde bir atmosferin 

olmasının yanı sıra bu korkunun ne kadar onaylandığı, makul görüldüğü de belirleyici 

olmaktadır. Dolayısıyla gücün kullanılmasının, gücün algılanması ile belirleyici bir 

bağı olduğu belirtilebilir.  

Hofstede ve diğerlerine (2010, 60-61), gücün dağıtımı ile ilgili esaslar güçlü 

insanlar tarafından belirlenmektedir. Ancak bu dağılım, izleyenlerin bunu kabul etme 

derecelerine göre hayat bulur. Tıpkı bir liderin ortaya çıkışı ve otoritesinin 

devamlılığının yalnızca izleyenlerinin buna itaati ile mümkün olduğu gerçeği gibi. 

Çalışanların korkmadığı ve patronların otoriter ya da paternalist olmadığı ülkelerdeki 

çalışanların karar almada istişari bir yönetim yaklaşımını tercih ettiklerini 

belirtmektedir. Ancak güç mesafesinin yukarıda belirtilenin aksi olduğu yani, 

patronlarıyla hemfikir olunmadığında sıklıkla korkan, patronun otoriter ya da 

paternalist göründüğü toplumlarda çalışanlar patronlarının daha az istişari davranması 

gerektiği yönünde görüş belirtmektedirler. 

Bir toplumdaki güç mesafesi, toplumun en temel kurumu olan aile içinde 

kökleşmektedir. Güç mesafesinin geniş olduğu toplumlarda aile yapısı baba 

otoritesinin etrafında şekillenmektedir. Çocukların ebeveynlerine, hatta küçük 

olanların büyük olanlara saygı duyması genel kabul görmüş bir temel ilke ve erdem 

olarak görülmektedir. Ebeveynin yetişkin çocuklarının hayatındaki bariz otoriter etkisi 

ölünceye kadar sürer. İleri yaşlılık dönemlerinde çocuklar baba veya dedenin her türlü 

ihtiyaçlarını karşılamakla mükelleftir. Dede-nineler bu tür toplumlarda ölünceye kadar 

aileleriyle beraber yaşamaktadırlar (Hofstede, 2001, 99-100; Hofstede ve diğerleri, 

2010, 67). 

Güç mesafesinin düşük olduğu toplumlarda, çocuklar büyük oranda birbirlerine 

eşit konumdadırlar. Ebeveyn eğitiminin amacı, çocuklarını en kısa sürede kendileri 

gibikendi işlerinin kontrolünü sağlayabilme yeterliğini vermektir.  Ebeveyne itiraz 

etme normal karşılandığı için çocuklara erken yaşlarda "hayır" demesi öğretilmektedir. 

Bu tür aile yapılarındaki saygı, statü ya da yaş referanslı değildir. Geleneksel saygı ve 

itaat çok nadir gösterilir. Çocuklar büyüdüğünde ebeveynleriyle birer arkadaş 

gibidirler ve herhangi bir karar aldıklarında ebeveynlerine danışmak zorunda 

değildirler ((Hofstede, 2001, 99-100; Hofstede ve diğerleri, 2010, 67). İdeal bir ailede 

bireyler arasındaki ilişkiler birbirlerine bağımlı değildir. Ebeveynler yaşlandıkları ya 

da herhangi bir sakatlıkları söz konusu olduğunda kendi yaşamlarını kendileri 
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planlamak durumundadırlar ve bu planlamanın içinde çocuklarla birlikte yaşama ya da 

çocuklara herhangi bir sorumluluk yükleme zorunluluğu veya beklentisi söz konusu 

değildir (Hofstede ve diğerleri, 2010, 68). Görüldüğü gibi gücün farklılıklarının 

kökenleri, yüksek güç mesafesi olan ülkelerde geleneksellik, düşük güç mesafesi olan 

ülkelerde ise paragmatiklik olarak görülmektedir (Hofstede, 2001, 96). 

Güç Mesafesi puanları bir ülkedeki ilişkilerin bağımlılığı hakkında bilgi 

vermektedir. Düşük güç mesafesi olan ülkelerde, çalışanlar ile işveren arasındaki 

ilişkiler çok sınırlı biçimde birbirlerine bağımlıdır ve çalışanların tercihi danışan 

patron yönündedir. Güç mesafesinin geniş olduğu ülkelerde ise, işçi-işveren ilişkileri 

yüksek düzeyde birbirlerine bağımlıdır ve çalışanların idealize ettiği patron tam da 

göründüğü gibi otoriter ve paternalist davranan kişidir (Hofstede ve diğerleri, 2010, 

61). Çizelge 1, düşük ve yüksek güç mesafesine sahip olan toplumlardaki çalışma 

yaşamına dair farklılıkları bir arada vermektedir. 

Çizelge 1.

Güç Mesafesinin Düşük ve Yüksek Olduğu Toplumlarda Yönetim ve İş Yaşamına 
İlişkin Farklılıklar.

Düşük Güç Mesafesi Yüksek Güç Mesafesi
Organizasyonlardaki hiyerarşi, işlerin 
yürümesi için tanımlanmış rollerin 
eşitsizliğinden ibarettir.

Organizasyonlardaki hiyerarşi yüksek ve 
düşük seviyeler arasındaki kesin eşitsizliği 
tanımlar.

Merkezi olmayan yönetim yaygındır. Merkezi yönetim yaygındır.
Denetleyici personel daha azdır. Denetleyici personel daha çoktur.
Üst ve alt kademe arasındaki maaş farkı daha 
azdır.

Üst ve alt kademe arasındaki maaş farkı 
daha fazladır.

İşletmeciler kendilerinin ve astlarının 
deneyimlerine güvenirler.

İşletmeciler üstlerine ve resmi kurallara 
güvenirler.

Astlar kendilerine danışılmasını beklerler. Astlar ne yapılması gerektiğinin 
söylenmesini beklerler.

İdeal patron becerikli ve demokrattır. İdeal patron paternalist, hayırsever ve 
otoriterdir.

Üst ve ast ilişkileri pragmatiktir. Üst ve ast ilişkileri duygusaldır..
Ayrıcalıklar ve statü sembolleri hoş 
karşılanmaz.

Ayrıcalıklar ve statü sembolleri normal 
karşılanır ve yaygındır.

Elle yapılan işler,ofis işleriyle eşit statüye 
sahiptir.

Ofis işi yapanlar, işçilere göre daha 
değerlidir.

Yatay örgütlenmeye sahiptir. Dikey örgütlenmeye sahiptir. 
Merkezi olmayan karar yapıları ve daha az 
otorite yoğunluğu mevcuttur. 

Merkezi karar yapıları ve daha fazla yetki 
yoğunlaşması mevcuttur.

Yöneticiler kişisel deneyimlere ve astlara 
güvenirler.

Yöneticiler resmi kurallara-prosedürlere 
güvenirler.

Kaynak: Hofstede, 2001, 108 ve Hofstede ve diğerleri, 2010, 76. 
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Güç mesafesinin geniş olduğu toplumlarda üstler ve astlar birbirleri arasındaki 

eşitsizliği varoluşsal bir durum olarak görür ve kabul ederler ve hiyerarşi bu varoluşsal 

eşitsizlik üzerine inşa edilmiştir. Örgütlerde güç belli başlı kişilerin elinde 

merkezileşmektedir. Böylesi bir yapılanmada astlar yapmaları üzere kendilerine ne 

söyleneceğini beklemek durumundadır. Oldukça uzun bir hiyerarşik sistemde çok 

sayıda ve her kademe denetmenler birbirlerini rapor etmek üzere görev yapmaktadırlar 

(Hofstede ve diğerleri, 2010, 73). Bu tür örgütlerde astların itaatkar, kanaatkar ve 

kararlarda daha az katılımcı olması beklenir. Her alanda kendini gösteren kurallar 

örgütü daha bürokratik ve merkezileştirmekte, hakim iletişim ise formel ve dikey 

biçimde belirginleşmektedir (Shane, 1992). Güç mesafesinin düşük olduğu kültürlerde 

inisiyatifin, güç mesafesinin yüksek olduğu kültürlerde ise disiplinin ön plana çıktığı 

söylenebilir (Hofstede ve diğerleri, 2010, 75). 

Hiyerarşide en üstte bulunan ile en altta bulunan arasındaki ödeme-maaş farkı 

oldukça fazladır. Görece daha eğitimsiz olarak kabul edilen, emeğe dayalı çalışan 

işçilerin statüsü, ofis çalışanlarına kıyasla çok düşüktür. Üstler özellikle yasal haklar 

bakımından önemli ayrıcalıklara sahiptir. Üstler ile astlar arasında kurulacak herhangi 

bir bağlantı ve iletişimin başlatıcısı sadece üstler olmaktadır. Bu tür toplumlarda 

astların göründe ideal işveren, çok saygın, hayırsever bir otokrat ya da başka bir 

ifadeyle "iyi baba" biçimindeki kişidir. Babanın kötü olduğu bazı tecrübelerden sonra 

patronun otoritesinin ideolojik olarak tümüyle reddi söz konusu olsa bile uygulamada 

bu kabul edilebilir görünmemektedir (Hofstede ve diğerleri, 2010, 73).  

Güç mesafesinin küçük olduğu toplumlarda ast ile üst arasındaki eşitsizliğin bir 

kader olmadığına ilişkin bir inanç söz konusudur. Hiyerarşi yalnızca işlerin kolayca 

yürümesi için kurulmuş olan ve bundan dolayı da eşit görünmeyen bir sisteme ilişkin 

olup, bu sistemde bugün ast olanın yarın patron olabileceğine ilişkin bir inanç söz 

konusudur. Organizasyonlar güç bakımından merkezi olmaktan uzaktır. Yatayına 

örgütlenmenin yaygın olduğu bu tür örgütlerde denetmen sayısı da oldukça sınırlıdır. 

Üst ve ast arasındaki maaş farkı görece azdır. Emeğe dayalı işçilikte yüksek bir beceri 

beraberinde yüksek bir nitelik getirdiği için düşük nitelikli ofis çalışanlarından daha 

yüksek statülüdürler. Üstlerin astlarına göre ayrıcalıklı durumları arzulanan bir durum 

olmamakla beraber bu durum herkesin aynı otoparkı, tuvaleti ve kafeteryayı 

kullanmasını gerektirmektedir. Üstler astlarınca rahatlıkla ulaşılabilir olmaktadır. 

Çalışanlara göre ideal patron oldukça becerikli ve donanımlı bir demokrat, bu 
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niteliklerinden dolayı da saygıya değer biri olmalıdır. Astlar çalışma koşularını 

etkileyecek herhangi bir karar almada kendilerine nihai durumda danışılmasını 

beklemektedirler (Hofstede ve diğerleri, 2010, 74). 

Güç mesafesinin belirginleştiği ebeveyn-çocuk, öğretmen-öğrenci, doktor-

hasta ve işçi-işveren ikili ilişkileri aslında bir yerde devlet-vatandaş ilişkisinin 

aynısıdır (Hofstede, 2001, 110). Güç mesafesinin geniş olduğu ülkelerde otoritenin 

geleneksel olduğu dolayısıyla seküler-ussal yönetim yaklaşımından uzak oldukları 

gözlenmektedir. bu tür kültürlerde zenginler oldukça ayrıcalıklı olup zenginliklerini 

artırmak için güçlerini kullanmaktan geri durmazlar. eğer herhangi bir yanlış söz 

konusu ise, utancı hiyerarşide en altta olanlara yaşatılır. Eğer bu yanlış çok kötü 

sonuçlara dönerse iktidar devrimlerle (bu bazen darbe de olabilmektedir) el değiştirir 

(Hofstede ve diğerleri, 2010, 77). 

Güç mesafesini düşük olduğu ülkelerde otorite seküler-ussal temellidir. 

Eşitsizlik arzulanabilir bir durum değildir. Hukuk, statülerine bakılmaksızın herkesi 

eşit olarak görür ve aynı haklardan yararlandırır. Bu tür ülkelerde refah seviyesi 

yüksektir ve geniş bir orta sınıfa sahiptirler. Herhangi bir skandal ve ya hata bir kişi 

için politik kariyerin bitmesi anlamına gelmektedir. Devrimler ve darbeler neredeyse 

yoktur. Siyasal sistemde değişimler devrimlerden çok evrim ile gerçekleşir. Gazetelere 

olan güven yüksek olmamasına rağmen gazeteleri okuma oranları fazladır. İç 

politikada şiddet azdır ve politika devamlı tartışılır. Güç mesafesi düşük olan ülkelerde 

çoğulcu hükümetler tercih edilebilmektedir. Seçim sonuçlarına dayanarak iktidar bir 

parti ya da koalisyondan bir diğerine devredilebilmektedir. Bu tür ülkelerde merkez 

oldukça güçlü iken, sağ ve sol eğilimler zayıftır. Gelirler güç mesafesinin yüksek 

olduğu ülkelere kıyasla birbirine daha yakındır. İşçi sendikaları, bağımsızdırlar ve 

siyasete odaklı-ideolojik olmaktan ziyade kendi üyelerinin çıkarlarını kollarlar 

(Hofstede ve diğerleri, 2010, 78).

2.2.6.1.1.1. Okullarda güç mesafesi

Dünyanın pek çok toplumunda çocuklar yaşamlarının belli dönemlerinde okula 

giderler. Okulluluk bazı ülkelerde insanların yaşamlarının yaklaşık 20 yılını 

almaktadır. Bu insanlar zihinsel programlarını önemli ölçüde okullarda geliştirirler. 

Öğretmenler ve sınıf arkadaşları sosyalleşme yoluyla kültürün önemli bir bölümünü 

kazandırırlar. Bir eğitim sisteminin bir toplumun değişimine ne derecede katkı 
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sunduğu tam olarak yanıtlanamayan bir soru olma özelliğindedir. Okullar bağlamında 

toplumlararası karşılaştırmalı bir çalışmada aileler ile ilgili benzer durumlar 

gözlenmiştir. Aile içindeki baba-evlat ilişkisinin temel değer ve davranışlarının, 

öğrenci-öğretmen ilişkisine taşındığı belirtilmektedir (Hofstede ve diğerleri, 2010, 69). 

Bu durumda en eski ve temel kurum olan aile bir anlamda toplumun genel karakterini 

yansıtmaktadır. Başka bir ifadeyle toplumların aile değerleri, aile içindeki ilişkiler, 

çocuk yetiştirmede esas alınan ilkeler toplumun diğer kurumlarına ve ortalama kültür 

değerlerine dair önemli ipuçları vermektedir.  

Güç mesafesinin geniş olduğu toplumlarda, ebeveyn-çocuk arasındaki eşitsiz 

ilişkisel yapı, öğrenci-öğretmen eşitsiz ilişkisiyle sürdürülür ve pekiştirilir. Böylelikle 

ilişkilerdeki eşitsizlik ve bağımlılık durumu çocuğun zihnine mıh gibi işlenmiş olur. 

Öğretmenlerin öğrencilerine karşı davranışlarının temelinde saygı ve korku inşa 

etmektir. Öğretmen içeri girdiğinde öğrenciler ayağa kalkmak zorundadır. Eğitim 

süreci öğretmen merkezlidir. Bütün iletişimin öğretmen tarafından başlatıldığı sıkı bir 

sınıf içi yönetim göze çarpmaktadır. Öğretmene alenen karşı çıkmak, onu eleştirmek 

söz konusu değildir. Öğretmene karşı okul dışında bile bir itaat söz konusudur. 

Çocuğun herhangi bir yaramazlığı söz konusu olduğunda, ebeveyn okula çağrılır ve 

durumun düzelmesi için işbirliği talep edilir. Öğrenciyi disipline etmeye odaklı bir 

yaklaşım söz konusudur. Böylesi bir sistemde bir kişinin öğrenme kalitesinin 

doğrudan öğretmeninin kalitesine bağlı olduğu söylenebilir (Hofstede, 2001, 100-101; 

Hofstede ve diğerleri, 2010, 69). Çizelge 2, güç mesafesinin düşük ve yüksek biçimde 

algılandığı toplumlarda, eğitim sistemi ve okul yaşamına ilişkin karşılaştırmayı 

vermektedir.  

Güç mesafesinin düşük olduğu toplumlarda öğretmen-öğrenci ilişkisi karşılıklı 

olarak eşit ve dengelidir. Eğitim süreci öğrenci merkezlidir. Buluş yoluyla öğretim 

stratejisi ön plana çıkmaktadır. Öğrencilerin yenileşmesinin önü açıktır ve bu durum 

sistemli biçimde teşvik edilir. Sınıf ortamında öğrencileri konuşması özellikle de soru 

sormaları desteklenmektedir. Öğrencilerin öğretmenlerle tartışmaları, onlara yönelik 

eleştirilerini ve anlaşmazlıklarını yüzlerine söylemeleri olağan sayılmaktadır. Öğrenci 

ile ilgili herhangi bir olumsuzluk (yaramazlık gibi) söz konusu olduğunda ebeveyn 

çocuğun tarafında öğretmene karşı duruş sergilemektedir. Etkili bir öğrenme sürecinin 

temel alındığı böylesi bir sistemde öğretmen ve öğrenci arasında çift yönlü ve eşitlik 
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temelli bir etkileşim söz konusudur (Hofstede, 2001, 101; Hofstede ve diğerleri, 2010, 

69-70). 

Çizelge 2.

Güç Mesafesinin Düşük ve Yüksek Olduğu Toplumlarda Okullar Açısından 
Farklılıklar.

Düşük Güç Mesafesi Yüksek Güç Mesafesi
Öğretmenler öğretmenleri kendileriyle eşit 
olarak görürler.

Öğrenciler öğretmenlere sınıf dışında bile 
saygı duymak zorundadır.

Öğrenciler öğrencileri kendileriyle eşit 
olarak görürler.

Öğrenciler öğretmenlere bağımlıdırlar.

Eğitim öğrenci merkezlidir. Eğitim öğretmen merkezlidir.
Öğrenciler sınıfta bazı iletişimlerin 
başlatıcısıdır.

Öğretmenler sınıftaki bütün iletişimleri 
başlatır.

Öğretmenler, kişisel olmayan hakikatleri 
aktaran uzmanlardır.

Öğretmenler kişisel irfanını paylaşan 
bilgelerdir.

Ebeveynler öğretmenlere karşı öğrencilerin 
tarafını tutarlar.

Ebeveynler, öğrencileri terbiye etmek için 
öğretmenlerin tarafında yer almaktadır.

Öğrenme kalitesi öğretmen ve öğrenciyi 
esas alan çift yönlü bir süreçtir.

Öğrenme kalitesi, öğretmenlerin 
mükemmellik düzeyine bağlıdır.

Daha düşük eğitim seviyeleri daha otoriter 
ilişkileri sürdürür.

Otoriter değerler eğitim seviyelerinden 
bağımsızdır.

Eğitim sistemi orta tabakaya odaklanır. Eğitim sistemi toplumun üst tabakasına 
odaklanmaktadır.

Bilimsel alanda kişi başına daha fazla başarı 
ve Nobel ödülü.

Bilimsel alanda kişi başına daha az başarı ve 
Nobel ödülü.

Teknolojinin faydaları üzerine daha ılımlı 
beklentiler.

Teknolojinin avantajlarıyla ilgili yüksek 
beklentiler.

Öğretmenler sınıftaki öğrencilerin girişken 
olmalarını bekler.

Sınıftaki bütün inisiyatif öğretmende toplanır.

Az eğitimli kişiler daha eğitimli kişilere 
kıyasla daha otoriter değerlere sahiptir.

Eğitim seviyesi yüksek ve düşük bireyler aynı 
otoriter değerleri göstermektedir.

Eğitim politikaları orta öğretim okullarına 
odaklanmaktadır

Eğitim politikaları üniversitelere 
odaklanmaktadır.

Kaynak: Hofstede, 2001, 107 ve Hofstede ve diğerleri, 2010, 72. 

Güç mesafesinin düşük olduğu ülkelerde eğitime ayrılan bütçe önemli oranda 

ilk ve ortaokula ayrılmış görünmektedir. Oysaki bu durum güç mesafesinin geniş 

olduğu toplumlarda üniversiteye ayrılmıştır (Hofstede ve diğerleri, 2010, 70). Ergenlik 

dönemi öncesindeki çocuklarda dayak cezası güç mesafesinin geniş olduğu 

toplumlarda daha kabul edilebilir görünmektedir. Öğrencinin gelişimi için önemli 

olduğuna vurgu yapılan cezalandırma durumu öğretmen ve öğrenci arasındaki güç 

mesafesinin belirgin göstergelerindendir. Oysaki güç mesafesinin düşük olduğu 

toplumlarda öğretmenin öğrenciyi dövmesi şeklindeki cezalandırması çocuk istismarı 

biçiminde değerlendirilmekte ve bu durum ebeveyne öğretmeni yasal anlamda dava 

etmesi için oldukça yeterli ve ciddi bir nedendir. Ancak Birleşik Krallık gibi güç 
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mesafesinin düşük olduğu ama eril ülkelerde okulda dayak herkes için sakıncalı kabul 

edilmez (Hofstede, 2001, 101). 

Güç mesafesinin doğrudan ilişkili olduğu kabul edilen kültür boyutu bireycilik-

kolektivizm boyutudur. Nitekim Hofstede ve diğerlerine (2010, 103), yüksek güç 

mesafesi olan toplumlarda yüksek kolektivizm, düşük güç mesafesi olan toplumlarda 

ise bireycilik puanları yüksek çıkmaktadır. Aşağıda bireycilik-kolektivizm boyutu 

ayrıntılı biçimde ele alınmıştır.  

2.2.6.1.2. Bireycilik-Kolektivizm 

Kuramsal ve görgül örgütsel çalışmalarda en çok ele alınan kültürel farklılaşma 

boyutlarından biri ve en önemlisi de bireycilik ve kolektivizm ayırımıdır (Triandis, 

1995). Bireyci topluluklarda kişiler kendilerini diğer bireylerden ve gruplardan ayrı ve 

bağımsız görürler. Bireysel başarı ön plandadır.  Kolektivist kültürlerde ise aile 

dayanışması gibi birey kendini toplumun önemli bir parçası olarak gördüğünden, ya 

grubun çıkarlarını kendi çıkarlarının önünde tutar (Aycan ve Kanungo, 2000, 29) ya da  

ikisi arasında bir uyum sağlar (Markus ve Kitayama, 1991; Triandis, 1995). 

Bireycilik, insanların kendileri ve yakın aileleri ile ilgilenmesi gereken gevşek 

bir örgütlü sosyal çerçeveyi nitelerken kolektivizm, insanlar arasında grup içi ve grup 

dışı biçiminde grupları birbirinden ayıran sıkı bir sosyal çerçeveyi nitelemektedir. 

Kolektivist toplumlarda bireyler, mensubu oldukları grubun (akrabalar, klan, örgütler) 

kendilerine bakmalarını beklerler ve karşılığında onlara mutlak sadakat borçlu 

olduklarını hissederler (Hofstede, 1980a). 

Antropologların bilinen ilk ve yaygın toplum sınıflaması avcı-toplayıcı göçebe 

topluluklarıdır. Sonrasında tarım ile birlikte yerleşik hayata geçildiği bilinmektedir. 

Tarım toplumları zaman içerisinde köyler, kasabalar, şehirler ve nihayet çağdaş 

megapoller şeklinde bir yerleşim döngüsü geçirdiler. Kültür antropologları günümüz 

toplumları ile avcı-toplayıcı kabileleri, tarım toplumları ve kentleşmiş toplumları 

karşılaştırmıştır. Araştırmacılar, aile kurumunun karmaşıklığının ilkel toplumlardan 

günümüze kadar artış gösterdiğini sonrasında ise düşüş yaşadığını tespit etmişlerdir. 

Avcı toplayıcı toplumların çekirdek denebilecek aile tipinde dolayısıyla küçük gruplar 

halinde yaşama eğiliminde oldukları ortaya çıkmıştır. Yerleşik tarım toplumlarında ise 

daha karmaşık geniş aileler halinde ya da köy gibi grup içi bir yaşam içinde oldukları 

tespit edilmiştir. Çiftçilikle uğraşan geniş aileler şehirlere göç ettiklerinde aile 
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biçiminin tekrar çekirdek aileye dönüştüğü görülmektedir (Hofstede ve diğerleri, 

2010, 131). Modernleşmenin etkisiyle hızla gelişen teknoloji sosyal yaşama dair 

neredeyse her şeyi değiştirmekte dönüştürmektedir. Bilim, ekonomi ve teknolojik 

gelişmeler geleneksel bakış açısının aşınmasını hızlandırmış bu sayede cemaatler 

çözülmüş, yeni bir tür bireycilik toplum yapısının yükselmesine yol açmıştır. Bu yapı 

nedeni ile bireysel çıkarlar, grup çıkarlarından daha önemli hale gelmiştir (Berger, 

Berger ve Kellner, 1974, 111-132). 

Bireycilik-kolektivizm alanındaki bilinen ilk çalışmaların sosyoloji ve 

antropolojide yapıldığı bilinmektedir. Bu tür çalışmaların toplumsal yapıyı kümelere 

bölmenin temel nedenlerinden biri sanayileşme ile birlikte kentliliğe dönüşen 

toplumsal yapıyı çözümlemek için geleneksel kır yaşamını bir biçimde analiz 

edebilmek ve karşılaştırma yapma olanağı bulmaktır. Parsons'un (1949/1964) 

kendilik-vurgusu (self-emphasis) ve kolektivizm (collectivity) gruplaması; Cooley’in 

(1909/1962) “birincil grup” ve “ikincil grup” ilişkileri, Durkheim’in (1960) ‟mekanik” 

ve “organik” dayanışmalı toplum anlayışı ve Toenies’in (1957) “Gemeinschaft 

(cemaat)” ve “Gesselschaft (cemiyet)”ve kurum ve topluluk (Bakan, 1966) ayırımları 

“ben ve “biz” ya da genel kabul olarak “bireycilik” ve “kolektivizm” minvalinde 

sosyal grupları incelemiş görünmektedirler. 

Araştırma sonuçlarına göre tamamıyla olmasa bile, büyük geleneksel kırsal 

kültürün kolektivist, modern endüstri toplumunun da bireyci kültürü temsil ettiği 

söylenebilir. Elbette bunun istisnaları da söz konusudur. Güney Kore, Japonya, 

Tayvan, Hong Kong ve Singapur gibi Doğu Asya ülkeleri sanayileşmiş olmasına 

rağmen kolektivist kültürün özelliklerini belirgin biçimde yaşayan ülkeler olarak göze 

çarpmaktadırlar(Hofstede ve diğerleri, 2010, 131). Bu ülkelerin geleneklerini 

muhafaza etmede sıkı bir tutuma sahip oldukları bilinmektedir. Çünkü kolektivist 

toplumlardaki en temel tavır geleneksel değerlere, örf ve adetlere olan bağlılıktır. 

Nitekim Triandis ve Gelfand (1998) kolektivist kültürlerde geleneklere ve otoriteye 

saygının çok önemli olduğunu belirtmektedir. 

Hofstede, (2001, 250-1) Bir ülkenin bireyci-kolektivist puanlarının neredeyse 

kesin biçimde dayandırılabileceği iki temel unsurdan söz etmektedir. Bunlar; 

1. Ülkenin ekonomik refahı (zengin ülkeler ile yüksek bireyci puanları arasında ilişki 

mevcuttur). 
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2. Coğrafi Konum (ülkelerin ekvator çizgisine yakınlıkları ile bireyci puanların 

düşüklüğü arasında ilişki mevcuttur) 

Hofstede ve diğerleri, (2010, 133) bunun da istisnaları olduğunu belirtmektedir. 

Nitekim İngiltere, İskoçya ve Hollanda gibi Kuzey Avrupa ülkeleri, vatandaşların hala 

tarımla uğraştığı, kırsal yaşamın hüküm sürdüğü ve görece fakir kabul edildiği 

yüzyıllar öncesinde bile bireyci değerlere sahip olduğu bilinmektedir. Hindistan 

yoksulluğa rağmen oldukça bireyci bir kültüre sahip ülke olarak belirtilebilir.  

Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu grup ilişkilerini birey ilişkilerine tercih 

eden insanlardan oluşmaktadır. Kolektivist olarak tanımlanan bu tür toplumlarda 

kastedilen devletin birey üzerindeki gücü değil, grubun etki gücüdür. İçine 

doğduğumuz ilk grup aile kurumudur. Aile kurumu yapısal olarak toplumdan topluma 

da değişebilmektedir. Kolektivist toplumlarda genelde aile geniş olmakta anne baba ve 

çocuklar dışında dede, dayı, hala vb bir arada yaşamaktadır. Bu tür toplumlarda 

büyüyen çocuklar iradeleri dışında bir parçası oldukları "biz" anlayışının merkezinde 

olduğu ilişkiler yumağının bir parçası olmaktadır. "biz" bilincinin egemen olduğu 

gruplar, başka toplumlardaki içinde bulunulan "onlar" biçimindeki gruptan farklıdır. 

"biz" anlayışı bireylerin kimliğine ilişkindir ve yaşamın zorluklarına karşı onu koruyan 

bir kalkandır. Parçası olunan gruba ihanet etmek olabilecek en kötü şeylerden biri 

olduğu için bireyler gruplarına ömür boyu sadık kalırlar. Böylece gerek gündelik 

yaşam içinde gerekse psikolojik bakımdan birey ile grup arasında karşılık bağımlı bir 

ilişki gelişmektedir (Hofstede ve diğerleri, 2010, 90-91).  

İnsanların grup içi bağlılıklarının yüksek olduğu toplumlar aynı zamanda güç 

figürlerine de bağlılıkları söz konusudur. Geniş aileler babaerkil yapı arz etmekte, aile 

reisleri güçlü bir ahlaki otorite sergilemektedir. Grup içi bağımlılıkları söz konusu 

olmayan toplumlarda ise güç figürlerine bağlılıkları çok zayıftır (Hofstede ve diğerleri, 

2010, 104; Triandis ve Gelfand, 1998).  

Bireycilik-kolektivizm kültürel ayırımın, Sosyolog Tönnies’in, Gemeinschaft 

(cemaat) ve Gesselschaft (cemiyet) şeklindeki toplum tipolojisiyle benzerlikleri dikkat 

çekicidir. Endüstri öncesi tarım toplumlarına özgü bir sosyal durum olarak cemaat, 

birbirine yakın ve yoğun ilişkiler içerisinde olan aile, akraba grupları, köylerdeki 

komşu ve arkadaş toplulukları gibi sosyal yapıları temsil etmektedir (Tönnies, 1957). 

Cemaat, günün büyük kısmını bir arada geçiren aynı örf ve adetlerden beslenen tabii 
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ve sosyal çevrenin baskısıyla birbirine kaynaşmış, “biz” bilincinin kuvvetli olduğu 

fertlerden oluşmaktadır (Baloğlu, 1986; Dönmezer, 1982: 233). Bu tür toplumsal 

yapıda bireyler şahsi menfaatten ziyade müşterek hayatın ana hatlarını paylaşacak 

şekilde bir arada bulunmaktadırlar (MacIver, 1971, 14).

Dünya nüfusunun azınlıkta kalan bir kısmı ise, bireyin çıkarlarını topluluğun 

çıkarlarına tercih etmektedirler. Bu tür toplumlar bireyci (individual) toplumlar olarak 

adlandırılabilmektedir. Bu tür toplumlarda çocuklar anne-babanın ve bir ihtimal 

çocukların olduğu bir aile yapısına doğmaktadırlar. Akrabalarla ilişkiler oldukça sığ ve 

zayıftır. Bu tür aile yapısı çekirdek (nucleus, core, nuclear) aile olarak 

tanımlanmaktadır. Bu ailelerde yetişen bireylerde "ben" bilinci kişilik karakteri ve 

kimliklerini oluşturmaktadır. Eğitimin amacı kendi ayakları üzerinde durabilen yani 

kendi kendilerine yetebilen bireyler yetiştirmektir. Bu tür aile yapılarında çocukların 

en kısa sürede aileleriyle aynı evde yaşamayı bırakıp kendi ayakları üzerinde 

durmaları beklenmektedir. Evden ayrıldıktan sonra da aileleriyle olan münasebetleri 

ya aza indirir ya da tamamen koparırlar. Bu toplum tipinde sağlıklı birey olmak için,  

psikolojik ya da fiziksel anlamda destek almalarını gerektirecek herhangi bir grup 

bilincine ihtiyaç duyulmamaktadır (Hofstede, 2001, 227; Hofstede ve diğerleri, 2010, 

91).

Bireycilik kültürü ile Tönnies’in cemiyet (gesselschaft) kültürü arasında da 

önemli benzerlikler söz konusudur. Tönnies (1957) ve Tönnies ve Harris, (2001, 179-

194), gesselschaft (cemiyet) tipi toplumsal yapılardaki ilişkilerde, hukuk, sözleşme, 

kamuoyu, para ekonomisi ve ussallığın öne çıktığını, toprağa bağlılığın azaldığını ileri 

sürmektedir. Cemiyet kültüründe bireysel çıkarlar öne çıkmakta ve özel tercihler ve 

yaşam değerli hale gelmektedir. Bu anlamda kentlerin tipik cemiyetler olduğu 

belirtilebilir.  

Bireycilik ve kolektivizmin uç biçimleri birbirine zıt iki kutup gibi 

düşünülebilir.  (Hofstede, 2001, 216). Bu bakımdan ele alındığında bireycilik, bireyler 

arasındaki bağların gevşek yapıda olduğu toplumlara özgüdür. Herkesin sadece 

kendisine ve yakın ailesine bakması beklenmektedir. Bireyciliğin karşıtı olarak 

kolektivizm ise, doğumdan ölüme kadar devam eden içine doğulan gruba sıkı bağlarla 

bağlı olunan, grup iç yapışkanlığının yüksek olduğu ve sorgusuz bir sadakat karşısında 

bireyi yaşamı boyunca koruyup kollamayı vaat eden bir toplumsal yapıdır (Hofstede 

ve diğerleri, 2010, 92). 
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Kolektivist ailelerde yetişen çocuklar, yaşama ilişkin bakış açılarını 

başkalarından alırlar. Dolayısıyla kişisel özgün görüşleri yoktur çünkü görüşleri ait 

oldukları grup tarafından önceden belirlenmektedir. Yeni bir durum ortaya çıktığında 

ve bu duruma ilişkin belirli bir grup görüşü henüz yoksa bazı ailelerde birey görüşleri 

sorulduğu da nadir de olsa gözlenmektedir. Bu tür toplumlarda birey grubun 

görüşlerinin dışında görece aykırı bir fikir dile getirirse bu kişinin kötü bir karaktere 

sahip olduğu düşünülür (Hofstede, 2001, 229). Bireyci ailelerde ise tam aksine 

çocuklardan beklenen kendi kişisel görüşlerini inşa etmek ve dile getirmeleridir. Bu 

durumları sürekli desteklenmektedir. Hatta devamlı olarak başkasının fikrini yansıtan 

bireylerin karakter olarak zayıf olduklarına ilişkin bir algı da söz konusudur. Arzu 

edilen davranış tipi, kişinin kendi kültürel bağlamından beslenen davranışlardır 

(Hofstede ve diğerleri, 2010, 108). 

Kolektivist ailelerde sadakat temel bir unsurdur. Bu durum kaynakların da 

paylaşıldığı anlamına gelmektedir (Hofstede ve diğerleri, 2010, 108). Ancak 

kolektivist ailelerde aileye olan bağımlılık yalnızca ekonomik olmayıp geleneksel 

ritüellerde de benzer bir beklenti ve zorunluluk söz konusudur. Başta cenaze törenleri 

olmak üzere, dini törenler, evlilikler, aile kutlamaları, yıldönümlerine katılım son 

derece önemlidir. Bireyci toplumlarda yetişip büyüyen ve kolektivist toplumlarda 

yöneticilik yapan bireyler, çalışanların çok sık ailevi nedenlerden ötürü izin talepleri 

karşısında şaşırmaları ve çoğu zaman aptal yerine konduklarını düşünmeleri bu 

nedenledir (Hofstede, 2001, 229). Bu tespit, liderlik ile kültür arasında temel bir bağ 

olduğu dolayısıyla herhangi bir liderlik yaklaşımının bütün kültürler için aynı 

işlevsellikte ve etkide olmasının neredeyse imkansız olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Bireyci kültürlerde insanlar bir araya geldiklerinde sözlü iletişim kurmak 

zorunda hissederler. Sessizlik anormal olarak kabul edilmektedir. Sosyal iletişim her 

ne kadar iç karartıcı biçimde sıradanlaşmışsa da zorunlulukmuş gibi hissedilir. Ancak 

kolektivist toplumlarda bir arada olmak duygusal tatmin için yeterli görülmekte ve 

paylaşılacak bir bilgi söz konusu olmadığı sürece konuşmaya zorlamak söz konusu 

değildir (Hofstede, 2001, 229).  

Bireyci ve kolektivist kültürlerde farklı olan bir değer de utanma ve suçluluk 

duygularıdır. Bireyci toplumlarda yazılı ve yazısız kurallar yaşamın her yerinde 

olduğu için, buların çiğnenmesi durumunda yaşadıkları duygu genelde suçluluk 

olmaktadır. Kolektivist toplumlarda ise daha çok utanma kültürü hakimdir. Birey bir 
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kural ihlal ettiğinde, grubun üyesi olarak kolektif yükümlülüğün verdiği duygu utanma 

olmaktadır. Suçluluk bireysel bir duygu durumu iken utanma daha çok sosyal bir 

durum olarak ortaya çıkmaktadır. Utanma duygusu utanılan durumun bir başkası 

tarafından bilinmesi durumunda ortaya çıkmakta iken, suçluluk daha çok içsel olup 

başkasının bilmesinden bağımsız olarak ortaya çıkmaktadır (Hofstede, 2001, 229; 

Hofstede ve diğerleri, 2010, 110). Bu durum Kohlberg’in (1971) ahlak gelişimini de 

bir biçimde yansıtmaktadır. Kolektivist toplumlarda ortaya çıkan utanma duygusu, 

geleneksel dönemde kişiler arası uyum aşamasına tekabül ederken, bireyci 

toplumlarda başkalarından tamamen bağımsız ve içsel olarak herhangi bir kural 

ihlalinde yaşanan suçluluk duygusu, gelenek sonrası dönemim sosyal sözleşme 

eğilimine tekabül etmektedir. İlkinde grubun kurallarına uyma, başkaları tarafından 

onaylanma gibi güdüler temel iken, ikincisinde yasa ve kanunlara uyma güdüsü temel 

alınmaktadır. 

Bireyci ve kolektivist kültürlerin yönetim ve çalışma yaşamına yansımaları da 

belirgin biçimde farklılaşmıştır. Söz konusu farklılıklar Çizelge 3’de karşılaştırmalı 

biçimde verilmiştir.

Çizelge 3.

Kolektivist ve Bireyci Topluluklar Arasında Yönetim ve İş Yaşamına İlişkin 
Farklılıklar. 
Kolektivist Bireyci
Mesleki hareketlilik düşüktür. Mesleki hareketlilik yüksektir.
Aile ilişkisi gibi kurallar İş sözleşmelerine göre işleyen kurallar
Çalışanlar iç grubun üyeleri olarak,grubun 
çıkarlarını izler.

Çalışanlar kendi çıkarlarıyla kesiştiği sürece 
işverenin çıkarlarını izler.

İşe alma ve terfide iç grup göz önüne alınır. İşe alma ve terfinin yetenek ve kurallara göre 
olması beklenir.

İşveren- çalışan ilişkisi temelde manevi ve aile bağı 
biçimindedir.

İşveren- çalışan ilişkisi işgücü piyasasındaki 
iki tarafın sözleşmesi biçimindedir.

Yönetim grupların yönetimidir. Yönetim, bireylerin yönetimidir.
Astların açık biçimde (doğrudan)değerlendirmeleri 
uyumu bozmaktadır.

Yönetim eğitimi duyguların dürüstçe 
paylaşılmasını öğretmektedir.

İç grubun müşterileri daha iyi muamele görmelidir 
(partikülarizm).

Her müşteri aynı muameleyi görmelidir 
(evrenselcilik).

İlişkiler görevlerden önceliklidir. Görevler ilişkilere göre önceliklidir.
Çalışan, toplumsal bağlamda aile üyesi gibi görülür. Çalışan bağımsız bir birey olarak görülür.
Etnik veya diğer grupları bir arada tutmak 
üretkenliği destekler.

Bireysel ölçütlere dayalı çalışma grupları 
yapısı; Grup içi istenmez.

Performansın doğrudan değerlendirilmesi, uyum 
için bir tehdittir.

Performansın doğrudan değerlendirilmesi, 
verimliliği artırır.

İş ve çalışma koşulları üzerinde daha az kontrol 
mevcut. Böylece daha az çalışma saati söz konusu.

İş ve çalışma koşulları üzerinde daha fazla 
kontrol mevcut. Böylece daha uzun çalışma 
saati söz konusu.

Kaynak: Hofstede, Hofstede ve Minkov, 2010, 124 ve Hofstede, 2001, 244 
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Çizelge 3 incelendiğinde kolektivist toplumlarda, mesleki hareketliliğin düşük 

olduğu gözlenmektedir. Örneğin babalar ile babalarının işlerini takip eden çocukların 

birbirlerine benzerlikleri bireyci toplumlara kıyasla kolektivist toplumlarda daha 

fazladır (Hofstede, 2001, 240).  

Bireyci kültürlerde istihdam edilen bireylerin kişisel çıkarları doğrultusunda 

hareket etmeleri beklenmektedir. Örgütün çalışma biçimi de bu çalışanın kişisel 

ilgileri ile işverenin ilgilerinin paralel olması yönündedir. Çalışanlar her ne kadar 

"ekonomi üreten bireyler" gibi görülse de bunun yanında psikolojik ihtiyaçları ve belki 

de en önemlisi kendine has ihtiyaçları olan özgün bir kişilik biçiminde bir 

değerlendirmeye de sahip olmaktadırlar (Hofstede, 2001, 240). Oysa kolektivist 

toplumlarda bir işveren asla herhangi birini işe almaz, bir gruba ait bir kişiyi işe alır. 

Böylece çalışanın devamlı biçimde kendi kişisel ihtiyaçlarını ve çıkarlarını değil, ait 

olduğu grubun ilgilerini önceleyecek durumda kalması sağlanmaktadır. Bireyin kendi 

ilgilerini arka planda tutması kolektivist toplumlarda beklenen ve desteklenen bir 

durumdur. Bu tür çalışanların genellikle kazançlarını yakınları ile paylaşması 

gerekmektedir (Hofstede ve diğerleri, 2010, 119-20). 

Kolektivist bir toplumda işe alımlarda grup faktörü her zaman hesaba katılmak 

zorundadır. İlk olarak işvereninin yakınları, sonrasında ise diğer kişiler istihdam edilir. 

Bu tür toplumlarda aynı aileden kişilerin çalışması iş riskini düşürmektedir. Çünkü 

akrabalar bir yandan ailenin itibarını düşünecek bir yandan da aile üyelerinin uygun 

olmayan davranışları üzerinde bir denetim mekanizması görevi ile düzeltme veya 

engellemeyi sağlayacaklardır (Hofstede ve diğerleri, 2010, 120). Oysa bireyci 

kültürlerde iş ortamında yakın aile ilişkileri kayırmacılığa (nepotizm) ve çıkarların 

çatışmasına sebebiyet verebileceği endişesiyle arzu edilmeyen bir durumdur. Hatta 

bazı şirketler çalışanları arasında evlilik söz konusu olduğunda birinin işine son 

verilmesi şeklinde bir uygulamaya bile sahiptir (Hofstede, 2001, 235). 

Kolektivist toplumlarda bir işyerinde grup içi aidiyet oluşmasının temeli bir 

duygu dünyası oluşturmaktan geçmektedir. Yoğunluğu ülkeden ülkeye değişse bile bu 

durum olması gereken bir ihtiyaçtır. İşveren ile çalışan arasındaki ilişkiye ahlakiliğin 

bir gereği olarak bakılmaktadır. Bu ilişki bir ailede olması gerektiği gibi çalışanın 

sadakatine karşılık korunmasını sağlama gibi müşterek bir ilişkidir. Performans 

düşüklüğü işle ilişiğini kesmek için geçerli bir neden değildir. Bunun da üstünde genel 

olarak "biri başka birinin çocuğunu işten kovamaz" gibi bir esas mevcuttur. 
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Performans ancak görev dağılımlarında ve pozisyon değişikliklerinde işlevsel 

olabilmektedir. Japonya bu kültürün en çarpıcı örneğidir (Hofstede, 2001, 235). Oysa 

bireyci toplumlarda işveren ve çalışan arasındaki münasebet öncelikle bir iş ilişkisidir. 

İşgücü piyasasında alıcılar ve satıcılar üzerinden yapılan bir hesap ilişkisidir. İşveren 

açısından çalışanın düşük performans göstermesi, çalışan açısından da başka bir 

işverenin daha iyi bir ücret teklif etmesi işçi ve işveren arasındaki iş ahdini 

sonlandırması için hem sosyal hem de hukuksal anlamda geçerli sebeplerdir (Hofstede 

ve diğerleri, 2010, 120). Dolayısıyla kolektivist kültürlerde paternal yaklaşım karşılıklı 

menfaat ilişkisi ön plana çıkmaktadır. İşyerinin bir aile gibi görülmesi, çalışanın 

kuruma ve yönetime sadakat duygusu geliştirmesine karşılık kurum tarafından 

korunması bunun açık biçimlerinden biridir. Ancak bireyci kültürlerde iş ilişkisi ussal 

ve hukuki bir temele oturtulmuş ve esasında pragmatik bir yaklaşım barındırdığı 

açıktır.

Bireyci ve kolektivist kültürler, gerek toplumsal düzeyde gerekse de kurumsal-

örgütsel düzeyde her zaman homojen bir yapı sergilemezler. Küreselleşmenin etkisiyle 

fazlalaşan çok kültürlü uluslararası işletmeler bir yana dursun aynı ülke veya toplum 

içinde bile kültürel yaklaşım bakımından heterojen yapı kaçınılmaz olmaktadır. 

Hofstede ve diğerlerine (2010, 122) bireyci orta sınıf kültürünün baskın olduğu bazı 

ülkelerde, bölgesel düzeyde bazı kırsal alt kültür mensupları kolektivist değerleri 

muhafaza edebilmektedir. Benzer bir durum bireyci toplumlardaki göçmen işçi 

grupları bakımından da yaşanmaktadır. Yönetim ile bu azınlıklar arasında bir kültür 

çatışması çoğu zaman kaçınılmaz olmaktadır. 

Kolektivist toplumlarda kişisel ilişkiler görevin üstündedir ve ilk önce 

kurulması gereken değerlerdendir. Oysaki bireyci toplumlarda göreve ilişkin iş ilişkisi 

her türlü kişisel ilişkiden daha üstün ve değerlidir. Bu durumda işini hızlı biçimde 

bitirmeye çalışan Batı kültür kökenli bir çalışan, kolektivist bir toplumda olumsuz bir 

muamele ile karşılaşacak ve büyük olasılıklı grup dışı (out-group) olarak kalacaktır 

(Hofstede, 2001, 239; Hofstede ve diğerleri, 2010, 123). Atıf Yılmaz’ın yönettiği 1982 

yapımı “Dolap Beygiri” isimli sinema filmi bu tür bir çatışmayı çarpıcı biçimde ortaya 

koymaktadır.

Bireyci ülkeler, kolektivist ülkelere kıyasla refah düzeyi daha yüksek ve güç 

mesafesi daha düşük ülkelerdir. Bütün ülkeler için geçerli olmasa da, yüksek bireycilik 

ve düşük güç mesafesi puanı ile basın özgürlüğü, gazete ve televizyon kanalı sayısının 
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fazlalığı arasında anlamlı bir ilişkinin varlığından söz edilebilir (Hofstede, 2001, 241). 

Bu ilişki ülkelerin yönetim anlayışının demokrasi ve hukuk düzenin ne kadar içinde 

veya dışında olduğuyla ilişkili görünmektedir.  

Toplumların bireyci veya kolektivist kültür değerleri, bireylerin devlet ve 

siyasal yapı ile ilişkisinde ve temel hak ve hürriyetlerde de kendini hissettirmektedir. 

Hofstede ve arkadaşları (2010, 126) özel yaşamın gizliliği hakkının, bireyci 

toplumların olmazsa olmaz ilkeleri arasında iken kolektivist toplumlarda bu durumun 

gayet normal ve hak olarak değerlendirildiğini ileri sürmektedir.  

Birey odaklı kültürler, özerkliği, bireysel çıkarları ve performansı ön planda 

tutarken kolektif kültürler grupla uyumu, işbirliğini ve memnuniyeti temel değerler 

olarak görmektedir (Javidan ve House, 2001). Bireyci ve kolektivist toplumlardaki 

belirgin farklılıklar eğitim kurumunda da göze çarpmaktadır. 

2.2.6.1.2.1.Okullarda bireycilik ve kolektivizm 

Çocukların okul öncesi dönemlerde birey ve grup ilişkilerinin ne yönde 

olacağına ilişkin bilinci aile içinde oluşturulmaktadır. Okul yıllarında ise bu bilinç bir 

biçimde desteklenmekte ve sürdürülmektedir. Çocukların bu tutumları sınıf içindeki 

davranış biçimlerinde açıkça görülebilmektedir (Hofstede ve diğerleri, 2010, 117). 

Buradan hareketle, aile kurumunun çocukların sosyalizasyonundaki temel 

belirleyiciliği ön plana çıkmaktadır. Genelde toplumun ortalama kültür değerlerinin 

taşıyıcısı ve aktarıcısı rolünü yerine getiren aile kurumunun, bu aktarımı kolektivist 

toplumlarda ussal ve bilimsel olmaktan ziyade geleneksel ve informel yapıda 

gerçekleştirdiği söylenebilir. Bu tür toplumlarda okul denen “eğitici-dönüştürücü” 

yapının toplumu “ideal” veya “doğru” olan yönünde evirmesi gerekirken süregelen 

bilinci ve davranış örüntülerini bir biçimde pekiştirdiği sonucu çıkmaktadır. Belki de 

kültürel değişimin ya da dönüşümün çok yavaş olmasının temel nedenlerinden biri de 

bu tutucu yapıdır. Çizelge 4, bireyciliğin düşük ve yüksek olduğu kültürlerde okul 

ortamlarının nasıl düzenlendiğini ve işleyişindeki farklılıkları karşılaştırmalı biçimde 

vermektedir.  

Kolektivist kültürlerde öğrenciler, özellikle de öğretmenin olmadığı bir 

ortamda büyük bir kitleye karşı konuşma yapmaktan kaçınmaktadır. Hitap edilen grup 

sayısı küçüldükçe çekince de azalmaktadır (Hofstede, 2001, 235). Büyük, kültürel 

bakımdan heterojen ya da kolektivist bir sınıf ortamında öğrencilerin katılımlarını 
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artırmak için grup çalışmaları yapılabilir (Hofstede ve diğerleri, 2010, 118). Benzer 

biçimde drama ağırlıklı etkinlikler, tiyatro çalışmaları, işbirlikçi öğrenme ortamları 

bireyin öz güvenini artırıp, kitleye hitap etme cesaretini geliştirebilir. Ancak önerilen 

bu öğrenme ortamlarının, kültürel anlamda, toplumsal ortak aklın bir yansıması olduğu 

gerçeğini de unutmamak gerekir. 

Çizelge 4.

Kolektivist ve Bireyci Toplumlarda Okullar Açısından Farklılıklar.  
Kolektivist Bireyci

Öğretmenler öğrencilerle bir grup olarak 
ilgilenir

Öğretmenler öğrencilerle birey olarak 
ilgilenirler.

Öğrencilerin bireysel girişimlerinin önü 
kesilir.

Öğrencilerin bireysel girişimleri teşvik 
edilir.

Öğrenciler etnosentrik, geleneksel görüş 
bildirir.

Öğrenciler '' modern '' görüş bildirir.

Öğrenciler daha önce mevcut olan grup içi 
bağlarla ilişkilendirilir.

Öğrenciler görev ve güncel ihtiyaçlarla 
ilişkilendirilir.

Öğrenciler, grup içi öğretmenlerinden 
ayrıcalıklı muamele beklemektedir.

Grup üyeliği, ayrıcalıklı muamele için bir 
sebep olamaz.

Sınıfta uyum, yüz kızarması* ve mahcubiyet Öğrencilerin kendilerine saygı
gösterilmesi.

Öğrenciler, sınıflarda veya büyük grupların 
önünde konuşmazlar.

Öğrenciler, sınıf veya büyük gruplar 
önünde konuşmayı ümit ederler.

Akademik performansı olumsuz etkileyen 
agresif öğrenci davranışları

Akademik performansı artıran, 
öğrencilerin benlik saygısı

Eğitimin amacı nasıl yapılacağını öğrenmektir. Eğitimin amacı nasıl öğrenileceğini 
öğrenmektir.

Diplomalar, yüksek statü gruplarına girişi 
sağlar.

Diploma, ekonomik değeri ve / veya 
kendine saygıyı artırır.

Kaynak: Hofstede, 2001, 237 ve Hofstede ve diğerleri, 2010, 124 

Kolektivist toplumlarda çocuklara yüklenen grup içi ve grup dışı ayırımı okul 

sürecinde de devam etmektedir. Farklı etnisiteye veya zümreye mensup öğrenciler 

sınıfta da alt gruplar oluşturmaya eğilimlidirler. Söz konusu öğrencilerle aynı etnik 

yapıda veya aile geçmişine benzer bir yapıya sahip öğretmen veya okul yetkilileri, bu 

esas üzerinden ayrıcalıklı davranış göstermeleri beklenmektedir (Hofstede, 2001, 234-

35). Bireyci toplumlarda böylesi bir tablo bariz biçimde ahlak dışılık ve kayırmacılık 

biçiminde değerlendirilmektedir. Ancak kolektivist toplumlarda ahlak dışı olarak 

görülen şey aynı gruptan bireylerin grup dışı bireylerle aynı muameleyi görmeleridir. 

* Hofstede belirtilen ifade için “face” kavramını kullanmıştır. Ancak Sargut (2015, 185) kolektivist toplumlarda grup önünde 

utanmanın kaçınılan bir durum olduğu aksi halde başkalarının yüzüne bakamama yani yüzlerini yitirmenin söz konusu olduğunu 

belirtmektedir. Bu durumda insanlar yüzlerini kurtarma (saving face) için önemli bir çaba içine girmektedirler. Halk dilinde “yüzü 

yere gelmek” ve “yüzü ağartmak” deyimleri utanma duygusuna ilişkindir. 
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Bireyci kültürün hakim olduğu bir sınıf ortamından beklenen öğrencilere tarafsız bir 

yaklaşımla sırf birey oldukları için, geçmişlerine bakılmaksızın muamele görmeleridir. 

Yüzleştirmeler ve açık tartışmalar yararlı görülmektedir (Hofstede ve diğerleri, 2010, 

118). 

Bireyci ve kolektivist toplumlarda eğitimin amacına ilişkin algısal farklılıklar 

da mevcuttur. Bireyci toplumlarda yeni olan, bilinmeyen ve öngörülemeyenle başa 

çıkmak ona çare bulmak üzere bir öğrenme süreci planlanmaktadır. Neyin 

öğrenileceğinden ziyade nasıl öğrenileceği bilmek odak noktasıdır. Temel tutum 

öğrenmenin asla bitmeyeceği yönündedir.  Lise ve üniversite bittikten sonra lisan üstü 

eğitimin devam etmesi, ve belki de yaşam boyu öğrenme stratejileri ve planlamaları bu 

duruma ilişkin görünmektedir (Hofstede, 2001, 235; Hofstede ve diğerleri, 2010, 118). 

Kolektivist toplumlarda grubun üyesi olabilmek için gerekli birtakım 

donanımlara sahip olma ve bunların uyumu üzerinde bir baskı söz konusudur.  

Öğrenme daha sık topluma katılmak üzere bir şeyler yapmak için öğrenmek zorunda 

kalan gençler için düzenlenmiş, bir kerelik bir süreç olarak görülmektedir (Hofstede ve 

diğerleri, 2010, 119).  

Bir çalışmanın başarılı bir şekilde tamamlanması sonucunda verilen diploma 

veya sertifikaların rolü de bireyci ve kolektivist toplumlarda taşıdığı anlam ve değer 

itibariyle farklıdır. Bireyci kültürlerde diplomalar ekonomik gelir düzeyinin yanında 

kişiye benlik saygısı da kazandırır. Dolayısıyla başarıya ilişkin içsel bir motivdir. 

Kolektivist kültürlerde ise diploma elinde bulundurana (ve bir ölçüde ait olduğu 

gruba) bir onur ve daha yüksek statüdeki insanlarla ilişkilendirilmesi gibi bir işleve 

sahiptir. Örneğin daha yüksek statülü biriyle evliliğin yolunu açması gibi. Kolektivist 

toplumlarda diploma ile gelen sosyal kabul bireyci toplumlardaki öz saygıdan görece 

daha önemli görüldüğü için, diplomaların elde edilmesinin nizami ve ahlaki olmayan 

pek çok yolunu da açmaktadır (Hofstede, 2001, 235). 

2.2.6.1.3. Erillik-Dişillik 

Erillik (masculunity) ve dişillik (femininty) boyutunda topluma ait olan 

değerler kadınsı veya erkeksi olarak ayrılmakta ve böylece toplumsal özellikler ortaya 

çıkmaktadır. Erillik, iddialı, sert ve maddi başarı odaklı iken; dişillik daha mütevazı, 

hassas ve yaşam kalitesi ile ilgili bir nitelemedir (Hofstede, 1980a; 2001, 297). 
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Kadınlar ve erkekler arasındaki mutlak ve istatistiksel biyolojik farklılıklar 

dünyanın her yerinde aynıdır. Ancak kadın ve erkeğin toplumsal rollerinin yalnızca az 

bir kısmı biyolojik sınırlamalara dayanır. Peki bunun dışında kalan ve toplumdan 

topluma farklılık gösteren cinsiyet davranışları nelerdir. Antropologlar, nispeten izole 

toplumlarda cinsiyete dayalı sosyal rollerin pek çok alanda mümkün olduğunu 

göstermektedir. Biyolojik farklılıklar için erkek (male) ve kadın (female), sosyal ve 

kültürel farklılıkların belirlediği roller için ise eril (masculine ) ve dişil (feminine) 

terimleri kullanılmaktadır. Erilllik ve dişillik kavramları çok keskin ve mutlak 

anlamda bir ayrışmayı ifade etmemektedir. Yani bir erkek dişil, bir kadın eril 

davranışlar içinde olabilir. Bu ayırım yalnızca yaşadıkları toplumda ortalama bir 

kategorilendirme amacı taşımaktadır (Hofstede, 2001, 279 ).

Kadın ve erkeğe ilişkin cinsiyet rollerinin çok büyük kısmı sosyalleşme ile 

içine doğulan aile ve içinde yaşanılan toplum tarafından biçimlendirilmektedir. Ailede 

eşit olmayan iki ilişki biçimi var. Birincisi güç mesafesi ile ilişkili olan baba-çocuk 

ilişkisi iken, ikincisi erillik-dişillik boyutuyla ilişkili olan karı-koca ilişkisidir 

(Hofstede ve diğerleri, 2010, 151). Ataerkil toplumlarda baba-çocuklar arasında 

olduğu gibi karı-koca arasında da bir güç mesafesi olduğu söylenebilir. Zira karı-koca 

arasında her bakımdan eşitlik ideali, modern demokratik toplumlarındaki bireyci 

kültürlerde söz konusudur.  

Aralarındaki farklılıklara rağmen modern ve geleneksel toplumlarda cinsiyet 

rollerine ilişkin kültürel dağılım yaygındır. Erkekler, geleneksel olarak evin dışındaki 

işler ile ilgili görevlerle ilişkili olmuşlardır. Bu durum modern toplumlarda da esasen

aynı ancak ekonomik ilişkilere uyarlanmış biçimiyle yansımaktadır (Hofstede ve 

diğerleri, 2010, 137-38). Tarihsel olarak geleneksel rollere bakıldığında erkeklerin 

rekabetçi ve zor işlere, kadınlarınsa çocuk ve ev bakımı gibi işlere yönelik bir iş 

bölümü olduğu görülmektedir (Hofstede, 2001, 280 ). Ancak günümüzde de kültürel 

anlamda belirgin eril karakterdeki toplumların sözü edilen geleneksel iş bölümünü 

sürdürdüğü belirtilebilir. 

Gerek geleneksel toplumlarda gerekse modern toplumlarda hangi tür 

davranışların eril ve dişil olarak değerlendirildiği önemlidir. Bu ayırımın en açık 

olduğu alan, iş yaşamında meslek gruplarında göründüğü biçimidir. Kadınlar Rusya'da 

daha çok doktor, Belçika'da diş hekimi ve kuzey Afrika'nın bazı bölgelerinde esnaf 

olarak istihdam edilmektedir. Erkekler ise Pakistan'da katip Hollanda'da ise büyük 
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çoğunluğu hemşire olarak istihdam edilmişlerdir. Kadın yöneticiler Japonya'da 

neredeyse hiç yokken, Filipinler ve Tayland'da ise çok fazla sayıdadırlar (Hofstede ve 

diğerleri, 2010, 137). Çizelge 5, eril ve dişil toplumlarda yönetim ve iş yaşamına 

ilişkin temel farklılıkları karşılaştırma olanağı sunmaktadır. 

Çizelge 5. 

Eril ve Dişil Toplumlarda Yönetim ve İş Yaşamına İlişkin Temel Farklılıklar. 
Dişil Eril 

Yönetim sağduyulu ve konsensüse 
dayanan niteliktedir 

Yönetim kararlı ve agresif niteliktedir. 

Çatışmalar karşılıklı müzakere ve 
anlaşmalarla çözülür. 

Çatışmalar güçlünün kazanmasına izin verilerek 
çözülür. 

Ödüller eşitlik temellidir. Ödüller adalet temellidir. 
Küçük örgüt yapıları tercih edilir. Büyük örgüt yapıları tercih edilir. 
Yaşamak için çalışılır. Çalışmak için yaşanır. 
Daha fazla boş zaman daha çok paraya 
tercih edilir. 

Daha fazla para daha çok boş zamana tercih 
edilir. 

İki cinsiyet içinde kariyer yapmak 
tercihe 
bırakılmıştır. 

Kariyer yapmak erkek için zorunlu, kadın için 
tercihe bırakılmıştır. 

Yönetsel işlerde kadınların payı daha 
fazladır. 

Yönetsel işlerde erkeklerin payı daha fazladır. 

İşçiler için işin anlamı: ilişkiler ve 
çalışma koşulları. 

İşçiler için işin anlamı: güvenlik, ücret ve 
ilginçlik. 

İşin insancıllaştırılması iletişim ve 
işbirliğiyle sağlanır 

İşin insancıllaştırılması iş içeriğinin 
zenginleştirilmesiyle sağlanır. 

Eşitlik, dayanışma ve iş yaşamının 
kalitesine vurgu 

Eşitlik, karşılıklı rekabet ve performansa vurgu  

Yöneticiler diğer herkes gibi bir 
çalışandır. 

Yöneticiler kültür kahramanlarıdır. 

Kadınların tercihi kadın patronlardır. Kadınların tercihi erkek patronlardır. 
Cinsiyetler arası daha düşük ücret farkı. Cinsiyetler arası daha yüksek ücret farkı. 

Kaynak: Hofstede, 2001, 318 ve Hofstede ve diğerleri, 2010, 170. 

Baba ve annenin iş bölümü üzerine yaptıkları bölüşüm, onlarla birlikte 

sosyalleşen çocukların zihinsel yazılımında da benzer derin kodlar yaratmaktadır. Bu 

nedenle ulusal değer sistemlerinin boyutlardan birinin ebeveynler tarafından sunulan 

cinsiyet rol modelleri ile ilgili olması şaşırtıcı olmamalıdır (Hofstede ve diğerleri, 

2010, 137). Ailede başlayan cinsiyet rollerine ilişkin sosyalizasyon süreci, akran 

gruplarında ve okullarda devam etmektedir.  Toplum, cinsiyet rollerine ilişkin kültürel 

algıyı, TV programları, sinema filmleri, çocuk kitapları, gazete ve kadın dergilerinin 

de içinde olduğu medyası aracılığıyla yansıtmakta ve böylece beslemektedir 

(Broverman, Vogel, Broverman, Clarkson ve Rosenkrantz,  1972; Giddens, 2000, 99-
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100; Hofstede, 2001, 279; Hofstede ve diğerleri, 2010, 138; Little, Vyain, 

Scaramuzzo, Cody-Rydzewski, Griffiths, Strayer ve Keirns, 2012).

Genelde çekirdek aileye sahip bireyci toplumlarda aile bireyleri arasında rol

modelleri tamamlanmış değildir. Sözgelimi daha feminen bir kültür olarak Flemenk 

kültüründe çocuk sosyalizasyonunda erkek ve kız çocukları arasında neredeyse 

herhangi bir farklılık söz konusu değildir (Van Rossum, 1998). Ancak geniş aile 

yapısını sürdürmekte olan kolektivist kültürlerde otoritenin odağı yaşadığı sürece 

büyük babadır ve bu yapıda baba da dahil diğer bireyler birer itaat örneğidir (Hofstede 

ve diğerleri, 2010, 153).  

Tarihsel olarak bakıldığında Anglo Sakson bir kavram olarak "yönetim"in

İngiliz ve Amerikan kültürlerinde geliştiği görülmektedir. Yönetim Latince etimolojik 

kökeninde "dokunma (handling)" olduğu görülür.  Fransızca'da ise ménage (evle ilgili, 

ev ahalisi) anlamı ön plana çıkmaktadır. İlk anlam eril ikincisi ise dişil anlam içerdiği 

söylenebilir. Bu ayırım klasik Amerikan liderlik çalışmalarında da iş için ya da insan 

için endişelenme şeklinde belirgin biçimde göze çarpmaktadır (Hofstede ve diğerleri,

2010, 166). Handling niteliksel bakımdan bir “erk”in müdahalesini, niceliksek

bakımdan ise azınlığın çoğunluk üzerindeki hükmünü çağrıştırmaktayken mênege 

kavramı, erkin paydaşlar arasında dağılmışlığını, bir anlamda iş bölümünü 

çağrıştırmaktadır.

Erillik-dişillik ayırımı, çalışma yaşamındaki çatışma ve anlaşmazlılara da açık 

biçimde yansımaktadır. Amerika, İngiltere ve İrlanda gibi eril kültürlerde çatışmaların 

iyi bir mücadele-kavga ile sonuçlanması anlamında "iyi olan kazansın (Let the best 

man win)" deyimi endüstriyel ilişkilerde vazgeçilmez bir slogan niteliğindedir. 

Hollanda, İsveç ve Danimarka gibi dişil kültürlerde iş yaşamındaki çatışmaların, 

uzlaşma ve müzakere yoluyla çözümü tercih edilmektedir (Hofstede, 2001, 316). 

İngilizce deyimde geçen “man” ifadesi her ne kadar “person” anlamında olan insan, 

kişi yerine kullanılmış görünse de, iş yaşamında tarihsel olarak rekabet eden öznelerin 

çoğunlukla erkek olmalarıyla doğrudan ilişkili olduğu belirtilebilir. 

Eril toplumlarda yetişen erkekler kendine güvenen, hırslı ve rekabetçi bir 

yönelimle toplumsallaşırlar. Kariyer bakımından yükselmek temel arzuları olmaktadır. 

Bu tür toplumlarda yaşayan kızların bir kısmı kariyer yapma arzusundayken büyük 

çoğunluğunun öyle bir talebi olmamaktadır. Dişil toplumlarda ise çocuklar tevazu ve 
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dayanışma duyguları içerisinde sosyalleşirler. Bu tür kültürel yapılarda hem erkek hem 

de kadınların hırslı veya kariyer arzusunda olmaları olmamaları kadar olasıdır 

(Hofstede ve diğerleri, 2010, 168). 

Eril toplumlardaki örgütlerde asıl vurgu yapılan işin sonuçlarına odaklı olup 

başarıyı ödüllendirme esasını güderken dişil toplumlardaki örgütlerde herkese 

ihtiyacına göre ve eşitlik temelli bir ödül sistemi benimsemektedirler (Hofstede, 2001, 

314-15).  

Bir toplumun eril ya da dişil olması ile o toplumdaki inanç biçimleri arasında 

ilişki olduğu bilinmektedir. Örneğin Hıristiyanlıkta Katolik inancına mensup kültürler 

daha eril özellikle gösterirken, protestan inancına sahip olan kültürler daha dişil 

puanlar ortaya koymaktadır. Benzer durum İslam dini için de söz konusudur. IBM 

araştırmasında dişil özelliklere sahip olduğu tespit edilen İran'da yaygın olan inanç 

Şii'liktir. Ancak Sünni inancına sahip Arap ülkelerin daha çok eril özelliklere sahip 

olduğu söz konusu araştırmada ortaya konmaktadır (Hofstede ve diğerleri, 2010, 176). 

Zaten Hıristiyanlık dininde Tanrı’nın baba olduğu inancı karakter olarak erilliğe işaret 

etmektedir (Hofstede, 2001, 328). Benzer şekilde İslam dininde Allah’ın 99 isminin 

olduğu ve bu isimlerin erkek çocuklara verildiği güçlü bir kültürel yapı söz konusudur.  

Dünya Değerler Araştırması’nda (World Values Survey) 16 Hıristiyan ülkede 

ortaya konan veriler, kadınların erkeklere kıyasla daha dindar olduğu, Ortodoks gibi 

mezheplere sahip ülkelerde dini inancı yaşamanın daha önemli görüldüğü ancak dişil 

ülkelerin ise daha seküler oldukları ortaya konmuştur (Hofstede, 2001, 328). 

IBM çalışması, erillik-dişillik ile doğurganlığın (aile başına düşen çocuk sayısı) 

yoksul ülkeler ile pozitif refah düzeyi yüksek ülkelerle de negatif bir ilişki olduğunu 

ortaya koymuştur. Eril kültürler genelde geniş aileleri barındıran fakir ülkeler olurken, 

çekirdek aileler genelde zengin ülkelerin bir özelliğidir. Antropolojik çalışmalar, 

nüfusun kadınların erkeklere itaat ettiği toplumlarda yükselmekte olduğunu 

göstermektedirler. Nitekim son yıllarda doğum oranları incelendiğinde özellikle fakir 

ülkelerde endişe verici biçimde yükseldiği görülebilir (Hofstede, 1998, 101; Hofstede, 

2001, 328; Hofstede ve diğerleri, 2010, 184).Kişi başına düşen milli gelir bakımından 

fakir ülkelerin kolektivist, refah düzeyi yüksek olan ülkelerin ise bireyci kültürler 

olduğu (Hofstede, 1983b) bilinmektedir.Bu durum Dünya Değerler Atlası’nda ileri 

sürülen, hayatı idame ettirmeyeyönelik  (survival) değerlere karşılık kendini ifade 
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etme (self-expression) ya da refah içinde yaşam değerleri (well-being)  boyutuyla 

anlaşılırlık kazanmaktadır.

Iglehart'ın Dünya Değerle Araştırması’nda ileri sürdüğü esenliğe karşı hayatta 

kalma (well-being versus survival) yüksek bireycilik ve düşük erillik ile ilişkili 

çıkmıştır. Yüksek düzey esenlik değerleri olan toplumlar bireyci ve dişil çıkmıştır 

(Danimarka gibi). Hayatı idame ettirmeye ilişkin değerlerin yüksek çıktığı toplumların 

daha çok kolektivist ve eril kültürler olduğu belirlenmiştir (Meksika gibi) (Hofstede ve 

diğerleri, 2010, 146). Kolektivist toplumlar genelde tarım ve hayvancılığın geçim yolu 

olduğu kırsal coğrafyada yaşarken bireyci toplumlar sanayi ve hizmet sektörünün 

gelişmiş olduğu kentsel coğrafyada yaşamaktadırlar. Hayatı idame ettirmeyeyönelik 

toplumlardaekonomik ve fiziksel güvenlik çok önemlidir. Sosyal yapı ussal-hukuki-

seküler yapıdan çok uzak olduğu için ekonomik ve fiziksel güvenliğin teminatı aileler 

için çok sayıda çocuk sahibi olmalarıdır. Bu kültürlerde erkek çocuk da gücü temsil 

ettiği için genelde tercih edilmektedir. Ancak bireyci toplumlarda bireylerin refah 

düzeyinin iyi olması bir bilinç seviyesi olduğundan az sayıda çocukla yetinmek 

zorunda kalmaktadırlar.

2.2.6.1.3.1. Okullarda Erillik ve Dişillik

Eril ve dişil toplumlarda hem öğretmen hem de öğrencilere yönelik 

değerlendirme kriterleri birbirinden farklıdır. Eril toplumlarda öğretmenlerin akademik 

itibarı ve dehası ile öğrencilerin akademik performansı baskın unsurlarken dişil 

toplumlarda öğretmenlerin samimiyeti ve sosyal becerileri ile öğrencilerin toplumsal 

uyumları ön planda tutulmaktadır (Hofstede, 2001, 303). Bu farklılığın temelinde eril 

toplumların rekabetçi, hırslı ve girişken olmaları, dişil toplumların ise samimi bir 

atmosfer ve işbirliği gibi değerleri öncelemeleriyle doğrudan ilişkili görünmektedir.

Eril ve dişil toplumlarda okullar açısından farklılıklar çizelge 6’da verilmektedir.

Eril toplumlarda okullardaki başarısızlık felaket olarak nitelendirilir. Japonya 

ve Almanya gibi yüksek derecede eril olan ülkelerde gazetelere boy boy başarısızlık 

kaynaklı öğrenci intiharlarıyansımaktadır. Oysa dişil toplumlarda okul başarısızlığı 

görece küçük bir meseledir. Hayatlarına son veren gençlerin bunu yapma nedenlerinin 

performanslarıyla doğruda ilişkili olmadığı gözlenmektedir (Hofstede, 2001, 303). Öte 

yandan refah düzeyi yüksek dişil kültürlerde erkek ve kadınlar aynı eğitim müfredatına 
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sahip iken fakir eril kültürlerde erkekler eğitim fırsatlarından yararlanmada her zaman 

daha önceliklidirler (Hofstede ve diğerleri, 2010, 162).  

Çizelge 6. 

Eril ve Dişil Toplumlarda Okullar Açısından Farklılıklar. 
Dişil Eril 

Öğretmenlerin samimiyeti takdir 
edilmektedir. 

Öğretmenlerin dehalığı takdir edilmektedir. 

Öğrencilerin sosyal uyumları önemlidir. Öğrencilerin performansı önemlidir. 
Okul başarısızlığı önemsiz bir vakadır. Okul başarısızlığı felâkettir. 
Zayıf öğrencileri teşvik etmek için övgü söz 
konusu. 

Başarılı öğrencileri teşvik etmek için övgü 
söz konusu. 

Özel bir ödül söz konusu değildir. İyi öğrenciler ve öğretmenler için ödüller 
söz konusu 

Rekabetçi sporlar müfredatın dışındadır. Rekabetçi sporlar müfredatın bir parçasıdır 
Ortalama öğrenci modeldir. En iyi öğrenci modeldir. 
Müfredat seçeneklerinde yönlendirmede esas 
alınan içsel ilgidir. 

Müfredat seçeneklerinde yönlendirmede 
esas alınan kariyer basamaklarıdır. 

Çocuklar saldırganlığı önlemek için 
sosyalleşirler 

Çocuklar savaşmak için sosyalleşirler. 

Öğrenciler kendi sorunlarını daha az ciddiye 
alırlar. 

Kişisel sorunları çok ciddiye alınır. 

Performansa çok da değer verilmez. Performansa gereğinden fazla değer verilir. 
Küçük çocukların dersleri hem erkek hem de 
kadın öğretmenlerce verilmektedir. 

Küçük çocukların dersleri kadın 
öğretmenlerce verilmektedir. 

Öğretmenler kızlara ve erkeklere eşit 
derecede dikkat etmektedirler. 

Öğretmenler kızlara ve erkeklere eşit 
derecede dikkat ediyorlar. 

Erkekler ve kızlar farklı konularda eğitim 
görürler. 

Erkekler ve kızlar farklı konularda eğitim 
görürler. 

İş seçimi özünde bulunan ilgiye dayanır. İş seçimi kariyer fırsatlarına dayanır. 

Kaynak: Hofstede, 2001, 306 ve Hofstede ve diğerleri, 2010, 165. 

 Eril ve dişil toplumlardaki değerler farklılığı meslek seçimleri algısına da 

yansımaktadır. Eril toplumlarda öğrenciler kariyer fırsatlarına yönelik güçlü bir 

yönelim içindeyken dişil toplumlarda öğrencilerin içsel ilgi ve yönelimleri meslek 

seçimlerinde büyük rol oynamaktadır (Hofstede ve diğerleri, 2010, 162). Örneğin 

öğretmenlik mesleği erillik-dişillik kültür boyutundan etkilenen mesleklerden biridir. 

Eril kültürlerde kadınlar genelde daha küçük çocukların eğitimini üstlerinken erkekler 

genelde üniversite gibi eğitim ortamlarında görev yapmaktadırlar. Dişil toplumlarda 

mesleki roller daha iç içedir ve erkekler aynı zamanda daha küçük çocuklara da eğitim 

vermektedirler. Eril toplumlarda küçük çocukların zamanlarının büyük bölümünü 

kadın öğretmenlerle geçirmelerine rağmen onlar için rol modeli olamamaları 

(Hofstede, 2001, 304) paradoksal gibi görünse de aslında saldırganlık, rekabetçi, 

yükselme hırsı, agresif tavır takınma gibi geleneksel erkek değerlerinin güç 
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mesafesinden dolayı kadınlar tarafından da kabul edildiği ve öğrencilere aktarıldığı 

gibi bir sosyal zemin söz konusudur. 

2.2.6.1.4. Belirsizlikten Kaçınma

Belirsizlikten kaçınma kavramı Amerikan örgüt sosyolojisinde ilk olarak 

Richard M. Cyert ve James March'ın (1963) çalışmasında kullanılmış bir kavramdır. 

Cyert ve March (1963, 103-119) A Behavioral Theory of the Firm isimli 

çalışmalarında örgütlerin bir takım koalisyonlardan oluştuğu ve yönetim rolünün, 

çatışma ve belirsizlikten kaçınma durumlarına ilişkin sağlıklı çözüm ve kararlar almak 

olduğunu belirtmektedirler.

Belirsizlikten kaçınma, insanların düzenlilik, tutarlılık, yapı ve kanunlara ne 

ölçüde ihtiyaç duyduğuna ilişkin bir kültürel boyuttur (Javidan ve House, 2001). 

Başka bir ifadeyle belirsizlikten kaçınma, bir kültüre ait bireylerin belirsiz veya 

bilinmeyen durumlar karşısında ne ölçüde tehdit hissettiği, yaşadığı endişenin seviyesi 

ile ilgilidir (Hofstede, 2001, 146). Geleceğin belirsiz oluşu herkes için söz konusudur 

ancak bu belirsizlikle nasıl yüzleşildiği ve baş edildiği, kültürleri birbirinden ayıran 

unsurlardan biridir. Aşırı belirsizlik dayanılmaz bir kaygı kaynağıdır (Hofstede ve 

diğerleri, 2010, 189-91). Bütün toplumlar bu kaygıyı azaltmak için bir takım yollar 

geliştirmişlerdir. Bu yollar teknoloji, hukuk ve din alanlarında etkinliğini 

göstermektedir. Teknoloji ilkel olandan en gelişkin olana kadar doğanın kaynağı 

olduğu belirsizlikleri bertaraf etmede yardımcı olmaktadır. Yasalar ve hukuk 

insanların davranışlarındaki belirsizliği azaltma işlevini görmektedir. Din ise aşkın bir 

güçle insanların kişisel anlamda geleceğini kontrol altında tutma işlevini 

üstlenmektedir (Hofstede, 2001, 147; Hofstede, 1983b). Hemen dünyanın her yerinde 

aynı bilgilerin kullanılabilme olanağına karşın, teknoloji, hukuk ve dinlerdeki 

farklılıklar devam etmektedir. Bu durum aynı zamanda belirsizlikten kaçınma 

yollarındaki farklılığa ilişkin de bir tespittir (Hofstede ve diğerleri, 2010, 189). 

Kaçınma, geleceğin belirsiz olmasından ortaya çıkmaktadır; çünkü geleceğin 

bilinemez oluşu daima sürecektir. Bu bakımdan bazı toplumlar üyelerini bu belirsizliği 

kabullenerek, üzülmeyecek şekilde sosyalleştirmektedirler. Bu tür toplumlardaki 

insanlar, her gün geldiğinde kabul etme eğilimi gösterecektir. Riskleri oldukça kolay 

alacaklardır. Bu tür toplumlarda aşırı çalışma yoktur. Kendilerinden farklı davranışlara 

ve görüşlere görece hoşgörülüdürler çünkü bunlar bir tehdit unsuru olarak 
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görülmemektedir. Bu tür topluluklara "Zayıf Belirsizlik Kaçınma" toplumları denebilir 

ki bu tür toplumlarda güven hissi doğal bir eğilim olarak ortaya çıkmaktadır 

(Hofstede, 1983b). belirsizlikten kaçınmanın zayıf olduğu ülkelerde kaygı düzeyi de 

görece düşüktür (Hofstede ve diğerleri, 2010, 196). 

Bir toplumdaki mevcut belirsizlik hissi toplumun üyeleri arasında paylaşılan 

bir olgudur. Dolayısıyla belirsizlik hissi ve onunla baş etme biçimleri, edinilen ve 

öğrenilen bir kültürel mirastır. Temelleri itibariyle akıldışı olan bu tür hisler aile okul 

ve devlet gibi temel kurumlar tarafından aktarılmakta ve beslenmektedir. Zamanla 

başka kültürdeki bireylerce akıl almaz ve anormal gibi görünen kolektif davranış 

kalıplarına dönüşmektedirler (Hofstede ve diğerleri, 2010, 189-90). 

Belirsizlik kaçınma, bir toplumun belirsiz ve müphem durumlarla tehdit 

edildiğini hissetmesi ile açıklanabilir. Bu tür toplumlar kariyerde istikrar sağlama, 

daha resmi kurallar oluşturma, sapkın fikirler ve davranışları tolere etmeme ve mutlak 

doğrulara inanma yoluyla bu durumlardan kaçmaya çalışır.  Bununla birlikte, 

belirsizlikten kaçınmanın güçlü olduğu toplumlar, diğer şeyler yanında, insanlara sıkı 

çalışmak için güçlü bir iç dürtüyü yaratan daha yüksek bir kaygı ve saldırganlık 

seviyesi ile nitelendirilebilir (Hofstede, 1980a). 

Otuz üç ülke arasında yapılan bir araştırmada belirsizlikten kaçınmanın yüksek 

olduğu ülkelerde katılımcılar kendilerinin nevrotikliklerini daha yüksek ve uzlaşımcı 

olmalarını daha düşük puanladıkları tespit edilmiştir. Nevrotiklik, eril kültürlerde daha 

yüksek çıkmaktadır. Nevrotiklik, kaygı, öfke, düşmanlık, depresyon, düşüncesizce 

hareket etme ve savunmasızlık gibi duygu durumlarıyla birlikte değerlendirilmiştir. 

Öte yandan uzlaşmacılık ise, güven, dürüstlük, özgecilik, uysallık, tevazuluk ve 

yumuşak başlılık gibi duygularla birlikte ele alınmıştır (Hofstede ve diğerleri, 2010, 

197).Dişil toplumlarda ulusal depresyon düzeylerinin zorlu ve eril toplumlara kıyasla 

daha düşük puanlar aldığını ortaya koyan çalışmalar da söz konusudur. Avrupa'da 14 

ülkede 5 binin üzerinde katılımcıdan toplanan verilerin analiz sonuçlarına göre, eril 

toplumların ulusal refah düzeyinin düşük ve nevrotiklik boyutunun yüksek olduğu 

tespit edilmiştir (Arrindell, Steptoe ve Wardle, 2003). Bir duygu bozukluğu olarak 

nitelenen nevrotiklik hali, plansızlık, odaklanamama, saldırganlık, güvensizlik ve aşırı 

şefkat beklentisi gibi duygu durumları şeklinde kendini göstermektedir. Eril ve 

kolektivist kültürlerde yüksek güç mesafesine bağlı olarak özellikle aşırı şefkat 
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beklentisinin paternal yönetici yaklaşımları için kültürel bir zemin oluşturabileceği 

belirtilebilir.  

Düşün belirsizlikten kaşınma aynı zamanda düşük kaygı (anxiety) anlamına 

gelmektedir. Belirsizlikten kaçınan toplumlarda insanlar çok çalışmayı ya da en

azından çok meşgul olmayı severler. Hayat hızlı akıp gider ve vakit nakittir. BK’nın 

zayıf olduğu toplumlarda çalışan bireyler, ihtiyaç olması halinde çok yoğun çalışmaya 

muktedirdirler. Onları sürekli etkin olmaya iten içsel bir dürtü söz konusu değildir. Bu 

tür insanlar dinlenmeyi severler (Hofstede ve diğerleri, 2010, 210). 

Çocukların öğrendiği temel ilkler arasında temiz ve kirli ile güvenli ve tehlikeli 

durumlar arasındaki farklardır. Temiz ve güvenli ya da kirli ve tehlikeli olma 

konusunda, bir toplumu diğerinden ya da aynı toplumda bir aileyi değerinden ayıran 

büyük farklılıklar nelerdir. Bir çocuğun zihninde temiz-kirli ya da güvenli-tehlikeli 

oluşa dair kategorileri sağlayan nedir? Bu kavramlara ilişkin ayırımlar, belirsizlikten 

kaçınmanın yüksek olduğu kültürlerde çok mutlak ve keskindir (Hofstede 2001, 161). 

Hofstede bu sosyo-kültürel tespiti bir anekdotla açıklamaya çalışmıştır. 

Amerikalı bir büyükbaba ve eşi, torunlarına kısa bir süreliğine bakmak için 

İtalya'da yaşayan çocuklarını ziyaret ederler. Çok sayıda çocuğun meydanlarda 

anneleri ya da dadılarıyla beraber eğlendiklerine tanıklık etmektedirler. Amerikalı 

çocuklar etrafta rahatla dolaşır, yere düştüklerinde tekrar ayağa kalkarlardı. Beraber 

geldikleri yakınları bu düşmeleri pek de bir tehlike olarak görmezlerdi. İtalyanlar bu 

duruma oldukça farklı tepki gösterdi. İtalyanlar kısa bir süreliğine de olsa çocuklarının 

etraflarından uzaklaşmalarına kesinlikle izin vermezlerdi. Çocuk oyun oynarken 

düştüğünde ise anneleri hemen yanlarına koşar, yerden kaldırır ve üst başlarını çırpıp, 

onları teselli ederlerdi (Hofstede ve diğerleri, 2010, 200). Bu olayda İtalyan anneler ya 

da bakıcıların meydanları kirli ve tehlikeli görürken Amerikalı ailelerin daha farklı 

değerlendirmektedirler. Bu durumda kir ve tehlike bazı kültürler için sonuçları 

kestirilemeyen bir belirsizliği temsil etmektedir. Özü itibariyle böyle olsa bile bu 

belirsizliğe karşı geliştirilen tahammül düzeyi ve yaklaşım biçimi belirgin bir 

farklılaşma yaratmaktadır. Öte yandan belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu 

kültürlerde çocuk yetiştirme, çocuk-ebeveyn ilişkileri düşük olanlara kıyasla daha 

zorlu ve stresli olabileceği söylenebilir.
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Sıkı kural ve kaidelerin belirgin olduğu kültürlerde belirsizlikten kaçınmanın 

da güçlü olduğu söylenebilir. Bu tür kültürlerde yetişen çocuklar genelde suç ya da 

günah işlemiş gibi bir psikoloji ile büyümektedirler. Yüksek belirsizlikten kaçınma 

kültürlerindeki eğitim süreci, çocukların yüksek bir süper ego geliştirmesine katkı 

sunmaktadır. Bu tür toplumlardaki çocuklar, dünyanın kötülüklerle dolu bir yer 

olduğunu ve her an olabilecek pek çok belirsiz durumdan korunmak gerektiği gibi bir 

anlayışa sahip olmaktadırlar (Hofstede 2001, 162; Hofstede ve diğerleri, 2010, 201). 

Tabular alanı olarak süperego’nun toplumsal yaşamdaki en önemli kaynaklarından biri 

de dindir. Nitekim Fontaine, Luyten ve Corveleyn’e göre (2000), sosyal düzene uyum 

sağlama adına dini inanç belirsizliği azaltmaya aracılık etmektedir. Bu durumda 

kolektivist ve yüksek belirsizlikten kaçınan kültürlerde dinsel inançların dogma 

biçiminde ve geniş bir alanda kendini göstermesi, bireyci toplumların ise seküler bir 

yaşam biçimini benimsemeleri kendi içinde tutarlılık ve anlamlılıkkazanmaktadır. 

Belirsizlikten kaçınmanın zayıf olduğu kültürlerde de elbette birtakım 

sınıflamalar (kirli-tehlikeli vb gibi) söz konusudur ancak bunlar çok katı ve keskin 

değildir. Bu kültürlerdeki normlar daha esnektir ve ortalama insanların süperegoları 

daha zayıftır. Bu toplumlara göre dünya temelde hayırsever bir yer şeklinde 

resmedilmiştir. Yeni durumları tecrübe etmek cesaretlendirilmektedir (Hofstede ve 

diğerleri, 2010, 201).  

Belirsizlikten kaçınan kültürlerde çalışanların ve işverenlerin hak ve 

yükümlülüklerini kontrol altında tutmak için daha çok resmi ve gayri resmi kural ve 

kanuni düzenlemeler mevcuttur. Bu toplumlarda güç mesafesi de çalışma yaşamındaki 

işleyişi kontrol etmek amacıyla yapılan içsel düzenlemelerin bir parçası durumundadır. 

Belirsizlikten kaçınmanın güçlü olduğu toplumlarda kural ve yasal düzenlemelere olan 

ihtiyaç duygusaldır. Çünkü bu toplumlardaki hemen her birey (işçi, işveren, kamu 

çalışanı vs) planlanmış bir ortamın yaratacağı rahatlığa ilişkin programlanmışlardır ki 

bu planlama şansa bırakılamayacak kadar önemlidir (Hofstede ve diğerleri, 2010, 

209). Belirsizlikten kaçınmanın zayıf ve güçlü olduğu toplumlarda yönetim ve iş 

yaşamına ilişkin belirgin farklılıklar söz konusudur. Bu farklılıklar çizelge 7’de 

verilmiştir. 
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Çizelge 7.

Belirsizlik Kaçınmanın Zayıf ve Güçlü olduğu Toplumlarda Yönetim ve İş Yaşamına 
İlişkin Farklılıklar
Zayıf Belirsizlikten Kaçınma Güçlü Belirsizlikten Kaçınma
İşverene zayıf bağlılık; Ortalama istihdam 
süresi kısa.

İşverene güçlü bir bağlılık, uzun süre 
"istihdam" süresi.

Küçük kuruluşları tercih etme ancak daha az 
serbest meslek.

Büyük kuruluşları tercih etme aynı zamanda 
fazlaca serbest meslek.

Teknolojik çözümlere karşı kuşkuculuk Teknolojik çözümlere güçlü ilgi ve inanç
Yenilikçilerin kurallardan azade hissetmeleri Yenilikçilerin kurallar tarafından 

kısıtlanmış hissetmeleri
Yenilikçiliği örgütsel normların dışında 
teşvik etmek (Renegade championing)

Yenilikçiliği örgütsel normların içinde 
teşvik etmek (Rational championing)

Stratejide yer alan üst düzey yöneticiler. Operasyonlara katılan üst düzey yöneticiler.
Üstlerin gücü konuma ve ilişkilere bağlıdır. Üstlerin gücü belirsizliklerin kontrolüne 

bağlıdır.
Yapılarda ve prosedürlerde belirsizliğe karşı 
hoşgörü

Son derece resmileştirilmiş yönetim 
anlayışı.

Dönüşümcü lider rolüne ilgi. Hiyerarşik denetim rolüne ilgi.
Yeniliklerden memnuniyet duyulur ancak 
mutlaka ciddiye alma zorunluluğu yoktur.

Yeniliklere karşı direnç gösterilir ancak 
kabul edilirse de sürekli uygulanır.

Hassasiyet ve dakiklik öğrenilmeli ve 
yönetilmelidir.

Hassasiyet ve dakiklik doğuştan gelir.

İlişki yönelimli Görev yönelimli
Esnek çalışma saatleri cazip değil. Esnek çalışma saatleri popüler.
Kültürlü ve aklıselim insanlara inanç. Uzmanlara ve uzmanlığa olan inanç.
Üstler, çalışanların hırs ve liderlik 
kapasiteleri konusunda iyimserdir.

Üstler, çalışanların hırs ve liderlik 
kapasiteleri hakkında kötümserdir.

Kaynak: Hofstede, 2001, 169-70 ve Hofstede ve diğerleri, 2010, 217. 

Belirsizlikten kaçınmanın düşük olduğu ülkeler, yasal bir düzenlemeye karşı 

korku ve tedirginlik hissedebilmektedirler. Çünkü bu ülkelerde yaşayan insanlar 

herhangi bir kural ya da kanunun ancak mutlak anlamda zaruri olması durumunda 

oluşturulması gerektiğini düşünürler. Pek çok sorunun yasal düzenleme olmaksızın 

çözülebileceğine inanırlar (Hofstede ve diğerleri, 2010, 210). 

Sonuç olarak, belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu kültürlerde 

belirsizlikten kaynaklı güvensizlik ve tehdit algısı hakim duygulardır. Geleceğin 

kestirilememesi, herhangi bir değişime verilen güçlü direnç, stresli bir yaşam, yüksek 

kaygı düzeyi, gelecek hakkında endişe, yoğun iş stresi, iş yaşamlarının devamlılığını 

isteme gibi kültürel karakterler belirgindir.
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2.2.6.1.4.1. Okullarda Belirsizlikten Kaçınma  

Belirsizlikten kaçınma düzeyi ile eğitim yapısı, müfredat, mevzuat, öğretmene 

bakış, öğretmenin öğrenciye bakışı, yönetim süreçleri gibi pek çok husus arasında bir 

ilişkiden söz etmek mümkündür. Bu ilişki çizelge 8’de verilmektedir. 

Çizelge 8. 

Belirsizlik Kaçınmanın Zayıf ve Güçlü olduğu Toplumlarda Okullar Açısından 
Farklılıklar 

Zayıf Belirsizlikten Kaçınma Güçlü Belirsizlikten Kaçınma 
Öğrencilerin beklentileri esnek öğrenme ve 
tartışma ağırlıklı ortamlardır. 

Öğrenciler yapılandırılmış öğrenme 
ortamlarında doğru cevaplar peşindedir. 

Öğretmenler "bilmiyorum" diyebilir. Öğretmenlerin bütün soruların cevaplarını 
bilmesi beklenmektedir. 

Öğrenciler gerçeğin göreceli olabileceğini 
öğrenirler. 

Öğrenciler gerçeğin mutlak olduğunu 
öğrenirler. 

Öğrenciler kazanımlarını kendi 
yeteneklerine bağlarlar. 

Öğrenciler başarılarını gayret, şartlar ve 
şansa bağlarlar. 

Çocukların öz yeterlikleri yüksektir. Çocukların öz yeterlikleri düşüktür. 
Öğretmenler, ebeveylerin fikirlerini 
öğrenmeye çalışmaktadırlar. 

Ebeveynler öğretmenlerin uzantısı olarak 
görülüyor. 

Lehçe konuşma pozitif bir değer olarak 
görülür. 

Lehçe konuşma negatif bir değer olarak 
görülür. 

Kız öğrencilere için serbestlik önemlidir. Kız öğrenciler için geleneksel rol modelleri 
söz konusudur. 

Öğretmenler ebeveynleri sürece dahil eder. Öğretmenler ebeveynleri bilgilendirir. 

Kaynak: Hofstede, 2001, 169 ve Hofstede ve diğerleri, 2010, 208. 

Belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu ülkelerdeki öğrenciler, 

öğretmenlerinin bir uzman olarak bütün sorulara cevap verebilecek biri olmalarını 

beklemektedirler. Akademik bir dil kullanan öğretmenler daha saygındır. Bu kültürlere 

sahip ülkelerdeki öğrenciler temel bir kural olarak öğretmenleri ile herhangi bir 

anlaşmazlık, çatışma yaşamamaları gerektiğini öğrenirler. Örneğin bir doktora 

öğrencisi danışmanıyla tezi hakkında herhangi bir çatışma yaşaması durumunda ya 

düşüncesini değiştirmesi ya da kendine başka bir danışman bulması gerekebilir. 

Akademik hususlarda düşünsel bir uyumsuzluk ya da ihtilaf kişisel bir vefasızlık gibi 

değerlendirilir (Hofstede ve diğerleri, 2010, 205-06). Ancak BK’nın düşük olduğu 

kültürlerdeki öğrenciler yeri geldiğinde "bilmiyorum" diyebilen öğretmenleri normal 

karşılamaktadırlar. Bu kültürlerde saygı, anlaşılmayan akademik şifreli bir dil kullanan 

öğretmenlerden ziyade sade ve anlaşılır bir dil kullanan öğretmenler ve kitaplara 

duyulmaktadır. Böylece anlaşılması güç konular anlaşılır olabilmektedir.  Bu 

kültürlerde akademik konulardaki entelektüel anlaşmazlık ufuk açıcı olarak görülebilir 

(Hofstede 2001, 163).  
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Üniversite veya lisansüstü eğitimde karşılaşılan farklı yaşantılara ilişkin 

örneklerin asıl kaynağı ilk ve ortaokul dönemlerinde yerleşmekte ve gelişmektedir. 

BK’nın ilişkili olduğu bu dönemde anne-baba ve öğretmen rol ve tutumlarının karşı 

karşıya gelmesi belirleyici olabilmektedir. Belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu 

kültürlerde öğretmen bazen veliyi bir dinleyici olarak okulda bulunmaya ikna 

edebilmektedir. Bu aşamada pasif olan velilere çok nadir danışılır. Temel bakış, anne-

babanın mesleğin dışında kişiler olması ve öğretmen bilen olarak işin uzmanı 

olmasıdır. BK nın düşük olduğu kültürlerde öğretmenler, sıklıkla ebeveynin 

çocuğunun öğrenme sürecinin bir parçası olmasına özen ve önem gösterirler. Bu 

süreçte sıklıkla ebeveynlerin fikirlerini öğrenmeye çalışırlar (Hofstede ve diğerleri,

2010, 205-06). 

2.2.6.1.5. Uzun erimlilik (Long-Term Orientation) 

Ulusal kültürün önemli bir boyutu olarak uzun erimlilik, insanların zamanı 

nasıl gördükleri ile iligilidir (Mosakowski ve Earley 2000). Bir başka ifadeyle uzun 

erimlilik, toplumların geçmiş, bugün ve gelecek zamanı nasıl değerlendirdikleri, olay 

ve durumların bu akıştaki sırası ve ağırlığının nasıl olduğunu ifade etmektedir (Earley, 

1997; Mosakowski ve Earley 2000; Spears, Lin ve Mowen 2000).

Örgütlerin zamana ilişkin yaklaşımları ölçüt olarak alındığında UE, sosyal 

organizasyonların uzun veya kısa erimli beklenti, hedef veya planları olmasına göre 

değerlendirilmelerini ifade etmektedir.  Uzun dönem odaklı olan organizasyonlar 

geleceğe ilişkin planlar yapma, pragmatik davranma gibi tipik davranışlar 

sergilemektedirler. Kısa dönem yönelimli toplumlarda ise değerler gelecekten ziyade 

geçmiş veya şimdiye odaklıdır. Kısa erimli kültürlerde gelenek-görenekler ve 

toplumsal düzeydeki sorumluluklar önemli görülmektedir (Hofstede ve diğerleri,

2010, 239). 

Hofstede'ye (2010, 236-7) göre uzun erimlilik, dört temel Konfiçyüs değeri 

olan sebat-azim (persistence), ilişkileri statüye göre sıralamak ve bu düzeni 

gözlemlemek, kanaatkarlık (thrift) ve utanma duygusu (having a sense of shame) ile 

ilişkili iken, kısa erimlilik tebrik, iyilik ve hediye karşılık verme, geleneklere saygı, 

birinin yüzünü yerden kaldırma (Protecting one’s “face”) ve kişisel metanet ve 

kararlılık (Personal steadiness and stability) değerleri ile ilişkili görülmektedir. Kısa ve 
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uzun erimli olmanın toplumlarda aile, toplumsal ilişkiler ve düşünme biçimlerine nasıl 

yansıdığına ilişkin farklılıklar çizelge 9’da verilmiştir. 

Çizelge 9. 

Kısa ve Uzun Erimli Topluluklarda Aile, Toplumsal İlişkiler ve Düşünme Biçimlerine 
İlişkin Farklılıklar. 

Kısa Erimli Uzun Erimli 
Çocuklar hoşgörüyü ve ötekine saygı 
duymayı öğrenmelidir. 

Çocuklar tutumluluğu öğrenmelidirler. 

Geleneklere saygı. Koşullara saygı.  
Bütün kardeşler eşittir. Büyük ve küçük kardeşler ile erkek ve kız 

kardeşler arasında ayrım söz konusudur. 
Kayınlarla yaşamak sorundur. Kayınlarla yaşamak normaldir. 
Evlilik ahlaki bir düzenlemedir. Evlilik fayda sağlayan bir düzenlemedir. 
Annenin çalışması anaokulu çocuklarının 
muzdarip olmasını gerektirmez. 

Anaokulu çocuğu, anne çalışıyorsa acı 
çekecektir. 

Çocuklar eğlence ve sevgi kaynaklı 
hediyeler alırlar. 

Çocuklar eğitim ve gelişim kaynaklı hediye 
alırlar. 

Aşk kaybolsa bile evlilik sürmelidir. Aşkı öldüren evlilik ise yeni bir başlangıç 
yapmak en iyisidir. 

"Tevazuluk" dişil bir erdemdir. "Tevazuluk" ortak bir insan erdemidir. 
Genç kadınlar erkek arkadaştan yakın ilgi 
bekler, kocadan değil. 

Genç kadınlar kocadan yakın ilgi bekler. 

Günlük insan ilişkilerinden daha az 
memnuniyet. 

Günlük insan ilişkileri (aile, mahalle, 
arkadaşlar) yeterince tatmin edici 
bulunmakta. 

Yaşlılık mutsuz bir dönemdir, neyse ki geç 
başlar. 

Yaşlılık mutlu bir dönem ve erken başlar. 

İşyerinde, kısa vadeli ve kesin sonuçlar 
esastır. 

İş dünyasında, ilişkilerin kurulması ve pazar 
konumu esastır. 

Aile yaşamı ve iş yaşamı ayrıdır. Dikey ve yatay eşgüdüm, kontrol ve 
uyarlanabilirlik. 

Meritokrasi: Ekonomik ve sosyal yaşam, 
becerilere göre düzenlenmektedir. 

İnsanlar daha eşit yaşamalıdır. 

Olasılıksal düşünme. İnanma ya tam olmalıdır ya da hiç. 
İyilik ve kötülükle ilgili kesin ilkelere 
inanma söz konusu. 

Neyin iyi ve kötü olduğu koşullara bağlıdır. 

Kısa vadeli erdemler öğretilmekte. Uzun vadeli erdemler öğretilmekte. 
bilişsel tutarlılığa ihtiyaç duyulmakta. Karşıtlıklar birbirlerini tamamlar. 
Hukukla yönetim. Erkeklerle ile yönetim. 
Analitik düşünme Sentetik düşünme 
Temel matematik konularında düşük 
performans. 

Temel matematik konularında yüksek 
performans. 

Kaynak: Hofstede, 2001, 366 ve Hofstede ve diğerleri, 2010, 243. 

Uzun erimlilik, geleceğe dönük olma ile şimdi ve geçmiş zamanla ilişkili 

görünen özellikler olarak kavramsallaştırılmıştır; Yani "şimdi"nin (kısa erimlilik)  

karşısında "gelecek" (uzun erimlilik) şeklinde bir bakışla biçimlenmiştir. Uzun 

erimlilik özellikle sebat ve tutumluluk gibi gelecekte elde edilebilecek erdemleri 
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besleyen bir anlayış olarak da anlaşılabilir. Oysa Kısa zaman erimlilik olan karşı 

kutbunda beslenen erdemler geçmiş ve şimdi ile ilgili erdemler olmaktadır. 

Geleneklere hürmet, görünüşü muhafaza etme ve sosyal yükümlülükleri yerine 

getirme bu erdemlerin belli başlılarıdır (Hofstede, 2001, 359; Hofstede ve diğerleri, 

2010, 239).  

Bu boyut, her toplumun mevcut ve gelecekteki zorluklarla uğraşırken kendi 

geçmişiyle bazı bağları sürdürmesi gerektiğini ve toplumların bu iki varoluşsal hedefe 

farklı şekilde öncelik vermelerini anlatmaktadır. Bu boyutta düşük puan, şüphe ile 

toplumsal değişimi izlerken, zamana bağlı gelenek ve normları korumayı tercih 

etmektir. Öte yandan, puanları yüksek olan bir kültür ise daha pragmatik bir yaklaşım 

benimsemektedir. Bu tür toplumlar, modern eğitime bağlı çabaları geleceğe 

hazırlanmanın bir yolu olarak teşvik etmektedir. Ara derece olan 46 puan ile Türkiye 

ölçeğin ortasındadır, bu nedenle bu boyutta Türkiye için hakim bir kültürel tercih 

belirlenememektedir (geert-hofstede.com). Hofstede (2001, 365) TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) uluslararası sınavlarındaki matematik 

başarısı ile UE boyutu arasında ilişki olduğundan söz etmektedir. Buna göre uzun 

erimlilik puanları yüksek olan Doğu Asya ülkeleri matematik sınavında en başarılı 

ülkeler iken, uzun erimlilik puanları düşük olan Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika 

ülkeleri sonlarda yer almaktadır. PİSA sınav sonuçları da bu bulguyu destekler 

niteliktedir. 

Yeh ve Lawrence (1995) istatistiksel regresyon ve kavramsal karşılaştırma 

analizi neticesinde, uzun erimlilik boyutunun orijinal dört boyutun açıklayıcı gücünü 

arttırdıklarına ilişkin şüpheleri olduğunu, bu boyutun bireycilikle aynı temel kültür 

değerlerini yansıttığını ileri sürmektedirler. Yeh ve Lawrence, uzun erimlilik 

değerlerinin yüksek olan toplumların kolektivist değerlerinin de yüksek olabileceğini 

bu nedenle de ayrı bir boyut şeklinde ele alınmaması gerektiğini savunmaktadırlar. 

2.2.6.2. Hofstede’nin Kültür Modeli Eleştirisi

Hofstede'nin kültür modeli, kültürler arası alanda bilimsel teorinin gelişmesini 

sağlayan temel bir çalışma niteliğinde olup (Baskerville-Morley, 2005; Sekaran, 

1983;Soares, Farhangmehr ve Shoham, 2007; Vitell, Nwachukwu ve Barnes, 1993) 

son çeyrek asırda en sık başvurulan model olma özelliğindedir (Barkema ve 

Vermeulen, 1997; Blodgett, Bakir ve Rose, 2008; Fang, 2003; Kovačić, 2005; 
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Steenkamp, 2001; Zhang, Lowry, Zhou ve Fu, 2007). Bu özellik, araştırmanın nitelikli 

olmasının yanı sıra, pek çok bakımdan eleştirilerin odağı haline geldiği anlamına da 

gelmektedir.  

Hofstede'nin boyutlarının ulusal kültürdeki farklılıkları yansıtmadığını, daha 

çok şirket ya da örgüt kültürü için geçerli olabileceği, ulusal kültürlere ilişkin 

genellenebilirliğinin kuşkulu olduğusıkça ileri sürülen iddia olmaktadır (McSweeney, 

2002; Erez ve Earley, 1993). Dolayısıyla Hofstede'nin çalışmasının odağındaki IMB 

şirketinde çalışanların homojen çokuluslu bir topluluğu temsil etmediği  (Baskerville, 

2003; Erez ve Earley, 1993; McSweeney, 2002) düşünülmektedir. McSweeney (2002), 

Hofstede'nin ampirik çalışmalarının tamamının katılımcılarının IBM çalışanları 

olduğuna dikkat çekmekte, araştırmaya katılanların çoğunun bilgi teknolojisi alanında 

iyi eğitim aldıklarını ve bu nedenle, araştırma sonuçlarının ulusal kültürlerden ziyade, 

farklı bölgesel IBM ofisleri arasındaki kültürün karşılaştırılmasına katkı sunabileceğini 

ileri sürmektedir. Hill’e göre (1998) de IBM gibi güçlü bir örgüt kültürü ve sıkı bir 

personel alım sistematiğine sahip bir şirketin çalışanlarının, şirketteki sosyalleşme de 

işin içine katıldığında kendi toplumsal kültürlerini ve kültürel değerlerini safi biçimde 

taşıdıkları ya da araştırmaya yansıttıklarını düşünmek güçleşmektedir. 

Bazı araştırmacılar (Schwartz, 1994b; Hill, 1998, 281; Søndergaard, 1994) 

Hofstede’nin çalışmasını IBM gibi tek bir işletmeyi temel alması bakımından yeterli 

bir kapsama sahip olmamakla itham etmektedir. Kaldı ki IBM şirketinin bulunduğu 

ülkelerin örnekleme alınıp alınmaması da problemli görünmektedir. Nitekim Hofstede 

(2001, 243) örneklemine yeterli sayıda komünist ülke almadığını (yalnızca 

Yugoslavya) itiraf etmektedir. Bunun yanı sıra Hofstede'nin (2001) ülke bazında tek 

tek araştırma yapmayarak toplumsal farklılıklarını göz ardı ederek ve çoğunda IBM 

şirketi olmayan 22 Arap ülkesini bir havuzda birleştirmesi ve böylece benzer özellikler 

taşıdıklarını iddia etmesi başka bir eleştiri konusu olmuştur (Donthu ve Yoo, 2002). 

Aynı kültür kümesinde yer alan ulusların benzer değerlere sahip olabileceği nispeten 

kabul edilebilir olsa da nihayetinde kültür kümelerinin oluşumu da tek tek ülkelerin 

araştırma bulgularının benzerlikleri neticesinde meydan gelmektedir. Araştırmanın 

örneklemine ilişkin bu tür eleştiriler Hofstede'nin boyutlarının geçerliliğini de şüpheli 

hale getirmektedir. 
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Çalışmanın, 1969-1973 yılları arasında yapıldığı ve belli bir zaman aralığıyla 

sınırlı kalması (Søndergaard, 1994) dolayısıyla da toplanan verilerin güncelliğinin 

sorgulanır hale geldiği (Steenkamp, Hofstede ve Wedel; 1999; McSweeney, 2002), 

Hofstede'ye yöneltilen bir diğer eleştiriye kaynaklık etmektedir. Kültürün tarihsel 

kökenlerinden dolayı yavaş (Tayeb, 2003) ama bir biçimde değiştiği dönüştüğü 

gerçeği göz önünde bulundurulduğunda 1960-1970’lerde yapılan bir araştırmanın 

bugün için geçerliliği sorgulanır hale gelmektedir (Hill, 1998). Ancak Hofstede (2011) 

değişimin her ulusta ve kültürde neredeyse aynı hızda gerçekleştiği için kültürler 

arasındaki farklılığın sürekli biçimde korunabildiğini iddia etmektedir. Hofstede, 

savunmasında, boyut puanlarının ülkeler nezdinde mutlak sonuçlar olma iddiası 

taşımadığını ve ölçmek istediği şeylerin ülkeler arasındaki farklılıklar olduğunu, bu 

nedenle ülkelerin kendi içinde boyutlarına göre sıralandığını iddia etmektedir. Tayeb 

de (2003) kültürleri tür olmaları bakımından değil de farklılık derecesi bakımından ele 

almak gerektiğini savunmaktadır. Belirli bir boyutta bir ülke ile başka bir ülke 

arasındaki farkın asıl önemli olan şey olduğunu ileri süren Hofstede (2011), ulusal 

kültürlerdeki herhangi bir değişikliğin çok yavaş olduğunu düşünmektedir. 

Değişikliklerin gerçekleşmesi halinde bile, değişimlerin dünyada ve tüm uluslarda 

hissedileceğini ve böylece ulusların Hofstede'nin boyutuna olan göreceli konumu ve 

sırasının değişmeyeceğini iddia etmektedir.

Hill (1998) Hofstede'nin kültür çalışmasını yürütenlerin Avrupa ve Amerikalı 

bir ekip olmasının çalışmaya ilişkin bir kültürel sınırlama olduğunu, yapılan 

değerlendirme ve analizlerde kültürel kaygı ve birtakım ön yargıların çalışmanın 

niteliğini olumsuz yönde etkilemiş olabileceğini ileri sürmektedir. Ancak Tayeb 

(2001) kültürün insanların etkileşiminden meydana geldiğini ve bu etkileşimin, 

dışarıdaki insanlar tarafından daha kolay fark edilebildiğini iddia etmektedir. Görünen 

o ki araştırmanın analizlerini yürüten insanların araştırmanın yürütüldüğü ülkenin

vatandaşları olması durumunda bile bu tür eleştiriler kaçınılmaz olacaktı. 

Karmaşık bir olgu olması bakımından kültürü ölçmek üzere evrensel olarak 

kabul görmüş herhangi bir aracın olmadığı ve kültür ile kültürü etkileyen diğer 

unsurlar arasındaki etkileşimi incelemek için tatmin edici bir yöntemin bulunmadığı 

yönündeki iddiaların (Selvarajah, 2006) gölgesinde, Hofstede'nin ölçme aracı olan 

anketinin geçerliliğini ciddi anlamda eksik gören çalışmalar söz konusudur. IBM 

anketinin bilhassa kültürl değer boyutlarını incelemek amacıyla yazılmadığını 
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(Schmitz ve Weber, 2014), kullanılan ölçe aracının tutum araştırması anketi olmasını  

(Søndergaard, 1994) ileri süren çalışmalar mevcuttur. Tayeb (1996) de Hofstede'nin 

kullandığı tutum anketinin kültür çalışmaları için çok uygun olmadığını ileri 

sürmektedir. Hofstede’nin (2001, 46) IBM anketinin, bilimsel bir araç olarak değil, 

yöneticilere geri bildirim sağlamak, çalışanları dereceleyip sıralamak için 

kullanıldığını belirtmesi ölçme aracına ilişkin bu tür eleştirileri bir bakıma 

temellendirmektedir. Bazı araştırmacılar (Søndergaard, 1994), Hofstede'nin 

çalışmasında tutum anketi gibi sadece bir çeşit veri toplama yöntemi yerine birden 

fazla yöntemi (multimethod) bir arada kullanmasının daha isabetli olacağını ileri 

sürmüşlerdir.  

Hofstede (2001) pek çok bakımdan eleştirilerin odağı haline gelmiş ise de 

ölçeğinin kullanıldığı ve geniş katılımcı sayısına ulaşılan pek çok çalışma (Taras, 

Kirkman, ve Steel, 2010; Randall, 1993;  Merkin, 2006) IBM çalışmasına paralel 

sonuçlar elde ederek Hofstede'nin bulgularını destekler nitelikte sonuçlar ortaya 

koymuşlardır. Usunier, (1998, 27-28), Hofstede’nin kültür modeli çalışmasının onlarca 

farklı dile çevrildiğini, yüzlerce araştırma ile geniş bir alanda doğrulanmış durumda 

olduğunu belirtmektedir. Soares ve arkadaşları (2007), Hofstede'nin kültür modelinin, 

alandaki çalışmalar için yalın, kullanışlı ve bütüncül bir çerçeve sunmakta olduğunu 

belirtmektedir.  

2.2.7. Kültürel Boyutlar Kuramı Endeksinde Türkiye’nin Konumu ve Kültürel 

Yapısı 

Türkiye, çok kültürlü sosyal yapısı, tarım-din toplumu geleneği ile modern-

seküler hedefleri arasında bir toplumsal değişim süreci yaşamakta olan Avrasya 

ülkesidir. Özellikle de son çeyrek yüzyılda başta ekonomi olmak üzere bilim ve 

teknoloji alanındaki hızlı gelişim ve global etkilere entegrasyon, Türkiye’de kültürel 

değişimi çok yönlü ve şaşırtıcı biçimde hızlandırmış görünmektedir.  

Ulusal kültür değerlerinin belirlenmesi adına yapılan ve Türkiye’nin de 

örnekleminde yer aldığı ilk çalışmanın 1967-1973 yılları arasında yapılmış olan 

Hofstede’nin kültür boyutları çalışması olduğu bilinmektedir. Başlangıçta 40 olan 

sonraki yıllarda ise (Hofstede, 2010) 76’ya çıkarılan ülke sayısıyla bu çalışma, en 

kapsamlı araştırma olma iddiası taşımaktadır (geert-hofstede.com). Hofstede (1980b) 

söz konusu çalışmada herhangi bir ülkenin kültür değerlerini analiz ederek mutlak 
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veriler ortaya koyma iddiasında olmamakla beraber araştırmanın örneklemine alınan 

ülkelerin birbirleriyle mukayese edilerek birtakım sonuçlara ulaşmayı amaçlamaktadır. 

Hofstede büyük beşli (big five) olarak bilinen ve sonraları altıncısı eklenerek 

genişletilen kültür boyutları araştırması, boyutların her biri için, 0 ile 100 puan 

aralığında bir skalada ülkelerin konumunu belirleme ve birbirleriyle kıyaslama yapma 

olanağı sunmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir ülkenin kültür değerleri skalasında tek 

başına bir anlam ifade etmesi beklenmemelidir. Aşağıda aralarında Türkiye’nin de yer 

aldığı bazı ülkelerin her bir boyutta, skalada yer aldığı konum şekil 12’de verilmiştir.  

ÜLKELER GM Br. Er. BK UE ÜLKELER GM Br. Er. BK UE 
Almanya 35 67 66 65 83 İspanya 57 51 42 86 48 
Amerika 40 91 62 46 26 İsrail 13 54 47 81 38 
Arjantin 49 46 56 86 20 İsveç 31 71 5 29 53 
Avustralya 38 90 61 51 21 İsviçre 34 68 70 58 74 
Avusturya 11 55 79 70 60 İtalya 50 76 70 75 61 
Arap Ülk. 80 38 53 68 23 Japonya 54 46 95 92 88 
Bangladeş 80 20 55 60 47 Kanada 39 80 52 48 36 
Belçika 65 75 54 94 82 Kolombiya 67 13 64 80 13 
Brezilya 69 38 49 76 44 Malezya 104 26 50 36 41 
Bulgaristan 70 30 40 85 69 Malta 56 59 47 96 47 
B. Britanya 35 89 66 35 51 Meksika 81 30 69 82 24 
Çekya 57 58 57 74 70 Norveç 31 69 8 50 35 
Çin 80 20 66 30 87 Pakistan 55 14 50 70 50 
Danimarka 18 74 16 23 35 Peru 64 16 42 87 25 
El Salvador 66 19 40 94 20 Polonya 68 60 64 93 38 
Endonezya 78 14 46 48 62 Portekiz 63 27 31 104 28 
Estonya 40 60 30 60 82 Romanya 90 30 42 90 52 
Fas 70 46 53 68 14 Rusya 93 39 36 95 81 
Filipinler 94 32 64 44 27 Sırbistan 86 25 43 92 52 
Finlandiya 33 63 26 59 38 Singapur 74 20 48 8 72 
Fransa 68 71 43 86 63 Slovakya 104 52 110 51 77 
G. Afrika 64 27 41 52 32 Slovenya 71 27 19 88 49 
Hindistan 77 48 56 40 51 Şili 63 23 28 86 31 
Hırvatistan 73 33 40 80 58 Tayland 64 20 34 64 32 
Hollanda 38 80 14 53 67 Türkiye 66 37 45 85 46 
Hong Kong 68 25 57 29 61 Uruguay 61 36 38 100 26 
İran 58 41 43 59 14 Venezüella 81 12 73 76 16 
İrlanda 28 70 68 35 24 Vietnam 70 20 40 30 57 

Şekil 12. Hofstede’nin Kültür Boyutları Endeksi (Kaynak: 

http://geerthofstede.com/research-and-vsm/dimension-data-matrix/) 

Şekil 12 incelendiğinde güç mesafesi boyutunda en yüksek ülkelerin Filipinler, 

Hindistan, Meksika, Venezüella, en düşük ise Avusturya, Danimarka ve İsrail olduğu; 

bireycilik boyutunda en yüksek ülkelerin Amerika, İngiltere, Hollanda, Yeni Zelanda, 

en düşük ise, Venezüella, Kolombiya, Tayvan ve Taylan olduğu; Erilliğin en yüksek 
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olduğu ülkelerin, Japonya, Avusturya, en düşük ülkelerin ise Norveç, Danimarka ve 

Holanda gibi İskandinav ülkelerin olduğu; belirsizlikten kaçınmanın en yüksek olduğu 

ülkelerin Yunanistan, Portekiz ve Japonya iken en düşük ülkelerin ise Singapur, 

Danimarka ve İsveç gibi ülkeler olduğu görülmektedir. Araştırmada Türkiye’den elde 

edilen veriler aşağıda şekil 13’de ayrıca verilmiştir.  

 

Şekil 13. Kültür Boyutları Endeksinde Türkiye (Kaynak: https://geert-

hofstede.com/turkey.html) 

Hofstede’nin (Hofstede ve diğerleri, 2010, 58) araştırmasına göre Türkiye 74 

ülke içerisinde El Salvador ile birlikte 32-33. sırada yer alarak güç mesafesinin görece 

yüksek olduğu ülkeler grubundadır. Toplumsal eşitsizlik ve bunun biçimsel 

göstergelerinden biri olan hiyerarşik yapının toplumda olağan karşılanması 

Türkiye’nin temel kültür özelliklerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Örneğin 

Türkiye’de protokol kuralları çok fazla önemsenir. Devlet erkânının çok görkemli 

ritüellerle, kalabalık konvoylarla, şehir trafiğini aksatacak biçimde ulaşım sağlaması 

olağan karşılanmakta hatta bu tür formlar bireyin ototriteye yönelik itaat duygusunu da 

beslemektedir. Ancak güç mesafesinin düşük olduğu İskandinav ülkelerinde 

başbakanlar ofislerine bisikletle gidebilmektedir. Örneğin Danimarka’da bakanlar 

ülkelerinin enerji tasarrufuna katkıda bulunmak için makam aracı olarak bisiklet 

kullanmaktadırlar.  

Türkiye gibi güç mesafesinin yüksek olduğu ülkelerde yönetim yöneticilerin 

işidir ve çalışanların yönetim süreçlerinde etkin katılımları söz konusu değildir ya da 

çok sınırlıdır. Bu kültürel değer bireylere aile içerisindeki sosyalizasyon sürecinde bir 

biçimde verilmektedir. Zira geleneksel Türk ailesinde çocukların aile içerisinde 

düşüncelerini rahatlıkla ifade etmeleri çok da yaygın değildir. Bu nedenle Türk aile 
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tipinde baba otorite figürüdür ve baba-çocuklar, erkek-kadın arasında belirgin bir güç 

mesafesi süregelmektedir. 

Türkiye’de makamlar çok önemsenir. Bu nedenle makam ve unvan sahipleri 

hemen her alanda ayrıcalıklıdır. Otokratik ve korumacı, yönetim tarzları 

benimsenmektedir. Örneğin Aycan’ın (2000) yaptığı çalışma verilerine göre 

Türkiye’de en çok benimsenen lider/yönetici yaklaşımının % 53 ile otoriter, % 23 ile 

paternalist tarzlar iken demokratik lider tipolojisi % 8,5 ile son sırada yer almaktadır. 

Zaten güç mesafesi ile paternalistik-otoriterlik-yönlendiricilik arasında pozitif yönde 

yüksek bir ilişki söz konusudur (Bu, Craig ve Peng, 2001; Hofstede, 1980b, 121; 

1984). Türkiye’nin yüksek güç mesafesine sahip bir kültürel yapı içinde olduğuna dair 

pek çok araştırma bulgusu söz konusu ise de Aycan ve Fikret Paşa (2003) Türk 

toplumunun 1980’lerden itibaren dinamik ve hızla değişen kültürel özellikleri ışığında 

ele aldıkları çalışmalarında Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfusun artık yöneticileri 

ile daha rahat iletişim kurduklarını, dolayısıyla güç mesafesi algısının daralmakta 

olduğu belirtmektedir. Kültürel anlamda Türkiye’nin artık daha bireyci ve maddi 

değerleri önceleyen bir yapıya doğru evrildiği ileri sürülmektedir. Bu bağlamda 

okullarda paternalist liderlik davranışları düzeyinin görece düşük olması, kurum 

kültürü olarak güç mesafesinin düşük olmasının bir sonucu olarak açıklanabilmektedir. 

Hofstede’nin (1980b) çalışmasına göre Türkiye bireycilik ölçeğinde 37 puan 

alarak Ortadoğu, Latin Amerika, Afrika ve Asya ülkeleri ile aynı kümede yer alarak 

görece kolektivist bir kültürel yapı arz etmektedir (Hofstede, 1984b). Ancak Aycan ve 

Paşa (2003) gerçekleşen hızlı kültürel değişim ve dönüşüm neticesinde Türkiye'nin 

kültürel yapısının kolektivist olmaktan çok bireyci olduğunu iddia etmektedir. Şekil 13

incelendiğinde Amerika’nın 91 puanla en bireyci kültür olma iddiası taşıdığı Latin 

Amerika ve Pasifik Asya ülkelerinin ise kolektivist puanı yüksek ülkeler olarak tespit 

edilmiştir. 

Türkiye’nin yakın kişiler arası ilişkileri ön plana çıkaran bir kültürel yapıya 

sahip olduğunu belirten (İmamoğlu, 1987; Kağıtçıbaşı, 1984) çalışmalar söz 

konusudur. Ortaklaşa davranma kültürünün nispeten daha baskın olduğu Türkiye’de 

(Sargut, 2015, 185) toplumsal değişimin bireycilik yönünde değişim içerisinde olduğu 

(Aycan ve Kanungo, 2000; Fikret Paşa, Kabasakal ve Bodur, 2001), bu nedenle de 

Türkiye’nin hem bireyci hem de kolektivist değerler taşıdığı (Göregenli, 1995; 

İmamoğlu, 1998) ileri sürülmektedir. 
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Aydınlanma ve modernleşmenin toplumları bireyciliğe kaydırdığı gibi genel 

bir perspektif söz konusudur. Bunun temel sağlayıcılarının ekonomik gelişmeler ve 

sanayileşme olduğu belirtilse de Japonya gibi gelişmiş toplumların sosyal yaşamın 

genelinde kolektivist değerleri canlı tutması bu genelleştirmeye gölge düşürmektedir 

(Kağıtçıbaşı, 2000). Türkiye’nin de hedefi Batılılaşma olan bir ülke olarak bir geçiş 

toplumu konumunda olduğu, büyük kentlerin görece daha bireyci kültürel değerlere 

taşra daha ortaklaşa değerlere sahip olduğu belirtilebilir (Carpenter ve Karakitapoglu-

Aygün, 2003). Dolayısıyla Türkiye hem bireycilik hem de kolektivist bir kültürel 

yapıya sahip görünmektedir. Türkiye’de formel yapısı belirgin örgütlerde bile aile, 

arkadaş grupları, akrabalık, hemşehrilik sendikacılık ilişkileri kendini informel yollarla 

da olsa hissettirmektedir.  

İnsan ilişkileri, yardımlaşma ve fiziksel çevre gibi sosyal amaçlı değerler 

kadınlar tarafından, rekabet, hırs, kariyer ve para gibi ego odaklı değerler ise erkekler 

tarafından önemli görülmektedir (Hofstede, 2001,  279). Hofstede’nin araştırma 

verilerine göre Türkiye erillik skalasında 45 puan ile dişil bir kültürel yapı 

sergilemekte ve örneklemdeki ülkeler içerisinde orta sınıra en yakın ülke 

konumundadır. Ancak Türkiye gibi erkek egemen bir sosyal yapıdan dişil karakterin 

çıkması bir çelişki gibi görünmektedir. Hofstede’nin araştırma sonuçlarını teyit etmek 

üzere Sargut (2015, 176) üniversite öğrencileri üzerine yaptığı araştırmada 

Türkiye’nin “erkek toplum” imajına oldukça ters ve Hofstede’nin çalışma bulgularıyla 

örtüşen tespitler ortaya koymuştur. 

Türkiye, Hofstede’nin araştırma bulgularına göre yüksek düzeyde belirsizlikten 

kaçma eğiliminde olan bir toplumsal kültüre sahiptir. Hofstede ve diğerlerine (2010, 

192) Türkiye 85 puanla Bulgaristan ve Güney Kore ile birlikte 23-25. Sırada yer 

almaktadır. Skalada ortalamanın 56 olarak belirlendiği değerlendirmede 112 puanla 

Yunanistan birinci sırada yer almıştır. Sıralamada belirsizlikten kaçınma düzeyinin en 

az olduğu ülkeler Singapur, Jamaika, İsveç ve Danimarka olarak tespit edilmiştir. 

Sargut’un (2015, 182) öğrenci ve yöneticiler üzerinde gerçekleştirdiği çalışma 

bulguları da Türk insanının önemli ölçüde belirsizlikten kaçınma eğiliminde olduğunu 

tespit etmiştir. Sargut, ‘yaşam boyu istihdam’ anlayışının söz konusu belirsizliği 

ortadan kaldırma ya da azaltma amacına hizmet ettiğini buna karşın belirsizlikten 

kaçınmanın düşük düzeyde olduğu ülkelerde iş değiştirme ve işler arasında geçiş 

hareketliliğinin yüksek olduğunu belirtmektedir.  
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Türkiye gibi belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu ülkelerde hissedilen 

tehdidi ortadan kaldırmak için kendileri adına karar verebilecek bir güce sığınarak güç 

mesafesini açma eğiliminde olmaktadırlar. İnsanların Tanrı’ya, generallere ya da siyasi 

figürlere sığınması, darbe ve ihtilallerin desteklenmesi halkın belirsizliği azaltma 

refleksleri olarak yorumlanmaktadır. Dolayısıyla Türk toplumu, belirsizliğin 

üstesinden gelmek adına güç mesafesine ihtiyaç duymaktadır (Sargut, 2015, 183-85). 

Bu durum, kültürel boyutların karşılıklı olarak birbirlerini beslediğini ve organik bir 

bağlanım içinde olduğunu göstermektedir. 

Türkiye Hofstede’nin araştırma bulgularına göre uzun erimlilik boyutunda 46 

puan alarak 76 ülke içerisinde 47. sırada yer almıştır. Bu değer ortalara yakın görünse 

de kısa erimlilik içerisinde değerlendirilmektedir (Hofstede ve diğerleri, 2010, 257). 

Her ne kadar bu araştırma kapsamına alınmamış ise de Hofstede’nin sonradan altıncı 

boyut olarak çalışmasına eklediği zevk odaklılık (indulgence) boyutunda Türkiye, 49 

puanla, uzun erimlilik gibi ortaya çok yakın bir puan almış ve bu boyutlarda net bir 

yorum yapmak zorlaşmış görünmektedir. 

Schwartz’ın (1994b) 34 ülkeden ortaokul öğretmenleri ve kolej öğrencileri 

üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında ortaya koyduğu Türkiye’nin kültürel yapısı 

şekil 14’de verilmektedir. 

Şekil 14. Schwartz’ın Kültürel Değer Boyutları Endeksinde Türkiye (Kaynak. 

Schwartz, 1994b) 

Schwartz (1994b) Türkiye’de muhafazakârlık, uyumluluk ve hiyerarşi ve 

eşitlik boyutlarında görece güçlü kültürel eğilimler olduğunu, buna karşılık duygusal 
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özerklik, entelektüel özerklik ve hükmetme boyutlarında ise kültürel eğilimin zayıf 

olduğunu tespit etmiştir. Schwartz (1994b) Türkiye'de toplumsal düzenin devamlılığı 

için hiyerarşik rollerin ve toplumsal gruplar içerisinde çok yakın ve sıkı bağların 

önemini vurgulayan bir kültürel yapıya sahip olduğunu belirtmektedir. Söz konusu 

çalışmada 34 ülke içerisinde Türkiye, muhafazakarlıkta 12., eşitlikte 13., hiyerarşide 

5., uyumda 16. sıralamasıyla ortalama değerlerin üzerinde çıkmıştır. Buna göre 

Türkiye geleneksel değerleri önemseyen, bireysellikten çok grupla uyumu ön planda 

tutan, gerek sosyal yaşam içerisinde gerekse iş yaşamında hiyerarşiyi besleyerek güç 

mesafesini koruyan bir kültürel yapıya sahip görünmektedir.  

Trompenaars ve Hampden-Turner (1997) Türkiye’nin diğer ülkelerden, 

örgütlerde sıkı bir hiyerarşik yapıya ve çalışanların liderlerine itaat etmeye önem 

vermeleri bakımından farklılaştığını ileri sürmektedirler. Trompenaars ve Hampden-

Turner (1997, 161) Türkiye’de liderlerin baba figürü olarak görüldüğünü ve aile 

içerisinde Venezüella ve birkaç Asya ülkesi gibi keskin bir hiyerarşiye sahip olduğunu 

belirtmektedirler.  

Robert House’nin (1991) yürüttüğü GLOBE araştırmasında Türkiye, Ortadoğu 

coğrafyasını temsil eden Arap kümesinde yer almış ve bu kategoride aile içi 

kolektivizm ve güç mesafesi değerleri yüksek olarak tespit edilmiştir. Geleceğe 

odaklılık ve cinsiyet eşitliği boyutları düşük düzeyde iken, kurumsal kolektivizm, 

belirsizlikten kaçınma, insaniyet, performans ve özgüven boyutları orta düzeydedir 

(House ve diğerleri, 2004). Ronen (1986) da Türkiye’nin yüksek derecede kolektivist, 

güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma ve muhafazakarlık değerleri taşıyan bir sosyal 

yapıya sahip olduğunu belirtmektedir. Ronen’e göre (1986), Türk örgütleri, merkezi 

karar alma, fazlaca kişiselleştirilmiş güçlü liderlik ve sınırlı yetki devri gibi 

karakterlere sahiptir.  

Toplumlardaki hoşgörü ve demokrasi düzeyinin saptanmaya çalışıldığı, 

araştırmanın örnekleminin dünya nüfusunun yüzde 90’ına tekabül eden 100 ülkede 

yapılan ulusal ölçekteki araştırmaların karşılaştırılmasıyla elde edilmiş ve doğal olarak 

Türkiye’nin de kültürel değişiminin incelendiği Dünya Değerleri Atlası, Stockholm 

merkezli olup, uluslar arası pek çok akademisyenin birlikte çalışmasıyla, 1981’den bu 

yana küresel ölçekte değerlerin sosyal ve politik yaşam üzerindeki etkilerini ve zaman 

içerisindeki değişimlerini, her beş yılda bir incelemek üzere ortaya koymayı 
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amaçlayan evrensel bir ağ ve dünyanın en geniş kapsamlı boylamsal çalışmadır 

(worldvaluessurvey.org). 

WVS çalışması, örneklemine aldığı ülkelerde mutluluk, güven, siyasal katılım, 

ideoloji, kimlik, milliyetçilik, din, kadın-erkek, muhafazakârlık gibi temel başlıklarda 

incelemeler yapmaktadır. Bu araştırmanın bir parçası olarak Esmer’in (2014) 

raporlaştırdığı Türkiye Değerler Atlası, 2012 verilerine göre Türkiye, 1990 yılından bu 

yana tutarlı biçimde dünyada kişilerarası güvenin en düşük olduğu ülkelerden biri 

olarak görünmektedir. Araştırma verilerine göre her 10 kişiden yalnızca biri insanlara 

güvenebileceğini belirtmekte iken bu oran Danimarka, İsveç, Norveç, gibi İskandinav 

ülkelerinde yüzde 70’in üstünde görünmektedir. İnanç konusunda ise Türkiye 

dünyanın en dindar toplumlarının başında gelmektedir. Bu yönüyle Türkiye 

geleneksel-muhafazakâr bir toplumsal yapı arz etmektedir. Öte yandan Türkiye’de 

insanların herhangi bir spor faaliyeti-kulüp veya sanat grubuna-faaliyetine katılım 

oranı yüzde dört dolayındadır. Ama bütün bu verilere rağmen halkın yüzde 80’i 

kendini çok mutlu veya mutlu hissetmektedir. 

Herhangi bir sendikaya ve siyasal partiye üye olma oranı da ortalama olarak 

yüzde dört dolayında görünmektedir (Esmer, 2014, worldvaluessurvey.org). Bu bulgu 

toplumun örgütlü olma bilincine uzak olduğu gibi bir sonuca işaret etmektedir. 

Geleneksel Türk toplumu formel, çağcıl yapıda olan ikincil gruplara uzaktır zira bu 

sosyal ihtiyacı birincil gruplarla (aile, arkadaşlık gibi) sürdürmektedir. 

Araştırma verilerine göre aile toplumun yüzde 95,4’üne göre aile en önemli 

kurumdur. Araştırmada “evlilik modası geçmiş bir kurumdur” ifadesine katılım yüzde 

10’un altındadır. Oysa bu oran Fransa ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinde yüzde 35 

dolayındadır. Benzer biçimde “bir erkekle sürekli bir hayatı olmayan kadının çocuk 

yapması”nı onaylayanların oranı yüzde yedi iken İzlanda’da bu oran yüzde 89, 

İspanya’da yüzde 80 oranındadır. Avrupa ortalaması ise yüzde 47 olarak 

değerlendirilmiştir (Esmer, 2014, worldvaluessurvey.org).  

Türk toplumundaki geleneksel yapı aile içindeki kadın-erkek rollerine de 

çarpıcı biçimde sirayet etmiş görünmektedir. Zira kadın-erkek arasındaki eşitsizlik ve 

kadına biçilen toplumsal roller Türkiye’yi Avrupa ülkelerinden ayıran en önemli 

toplumsal-kültürel unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Inglehart ve Norris’e göre 

(2003, 33), Türkiye 60 ülke içerisinde 48. sırada yer alarakcinsiyet eşitliğinde 
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Zimbabwe, Tanzanya ve Uganda gibi ülkelerin de gerisinde kalarak alt sıralarda 

konumlanmıştır. Inglehart ve Norris’in cinsiyet eşitliği ölçeğinde kullanılan (2003), 

“Kadın kocasından fazla para kazanmamalı, işsizliğin arttığı durumlarda erkekler 

istihdam için öncelikle tercih edilmeli, ailenin reisi erkek olmalı, kadın her zaman 

kocasına itaat etmeli, henüz ilkokula gitmeyen bir çocuk, annesi çalışırsa bundan zarar 

görür, erkekler kadınlardan siyaseten daha başarılıdır, erkekler iş yaşamında 

kadınlardan daha başarılıdır” gibi ölçek ifadelerine Türk toplumunun yüksek düzeyde 

katılım göstermesi toplumsal yapının muhafazakârlık-geleneksellik-dindarlık 

bağlamında 1990 yılından bu yana pek de değişmediğini göstermektedir.     

 Türkiye Değerler Atlası (2012) verileri, Türkiye’nin kimlik yapısının dindar-

milliyetçi olduğunu ortaya koymaktadır.  Toplumun dörtte üçü etnik kimliğinin son 

derece gurur verici olduğunu beyan etmektedir. Türk toplumunun “öteki” kimlik ve 

gruplara karşı hoşgörüsünün de değerlendirildiği bu araştırmada, “Hangi grubun 

komşunuz olmasını istemezsiniz?” sorusuna katılımcıların yanıtı yüzde 84 ile 

eşcinseller olmuştur. Bunu sırasıyla yüzde 74 ile AİDS’liler, yüzde 68 ile nikahsız 

yaşayan çiftler, yüzde 64 ile ateistler, yüzde 54 ile şeriat yanlıları gelmektedir. 

Hıristiyanlar, başka dinden olanlar, göçmenler-yabancı işçiler, kızları şortla dolaşanlar, 

oruç tutmayanlar şeklinde sıralama azalan oranlarla devam etmektedir (Esmer, 2014, 

worldvaluessurvey.org). Bu durumda Türk toplumunun “öteki” olarak kodladığı 

eşcinseller, yabancı göçmenler, gayri müslimler gibi sosyal gruplara karşı tahammül 

düzeyinin düşük olduğu belirtilebilir.  

Sonuç olarak Türkiye’nin kültürel olarak, yüksek güç mesafesi ve belirsizlikten 

kaçınma, ortanın biraz üstünde kolektivist ve orta düzeyde erillik ve uzun erimlilik 

kültür değerlerine sahip, Batı ülkeleri ile Asya tipi ülkelerin ortasında bir konumda yer 

alan bir geçiş ülkesi konumunda olduğu belirtilebilir.  
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BÖLÜM III

YÖNTEM

Araştırmanın bu bölümünde, araştırmanın modeli, örneklemi, katılımcılarla 

ilgili bilgiler ve özellikleri, araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve araştırmada 

benimsenen veri analiz tekniklerine yer verilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma “nedensel karşılaştırma” ve “ilişkisel tarama” desenlerinin birlikte 

kullanıldığı betimleyici bir çalışmadır. Araştırılan konunun kendi koşulları içinde, iki 

veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin betimlenmesi amacıyla (Fraenkel ve 

Wallen, 2003), geçmişte ya da halen var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bu 

yaklaşım, çok sayıda elemandan oluşan bir evren hakkında, ya evrenin tümü ya da 

evrenden alınacak bir grup üzerinde yapılan çalışma biçimleridir (Karasar, 2009, 79). 

Bu yönüyle değerlendirildiğinde betimsel tarama deseni ile kamu ilkokullarında 

çalışmakta olan öğretmenlerinin kültürel değerlere ilişkin algıları ile öğretmenlerin 

okul yöneticilerinin göstermiş oldukları paternalist liderlik davranış düzeyleri 

betimlenmiştir. İlişkisel tarama deseni ile, öğretmenlerin kültür değerleri ile paternalist 

liderlik davranışları boyutlarına ilişkin görüşleri arasındaki ilişki düzeyleri 

incelenmiştir. Nedensel-karşılaştırma deseninde ise değişkenler arasındaki ilişkiler 

araştırılmakta ve gruplar arası karşılaştırmalar yoluyla olası nedenlere ilişkin 

kestirimler yapılmaktadır (Balcı, 2013, 260). Bu yaklaşımda koşullar ve katılımcılar 

üzerinde herhangi bir müdahale yapılmamakta bu nedenle de farklılığın nedenlerine 

ilişkin kesin bir ifade söylenememektedir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz 

ve Demirel, 2017, 17).

Bu kapsamda araştırmada öncelikle kamu ilkokullarında görev yapmakta olan 

öğretmenlerin, okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışları ve Hofstede’nin 

kültür boyutlarına ilişkin algılarının cinsiyet, öğrenim düzeyi, branş, kıdem, medeni 

durum, yaşamın daha çok geçirildiği yer ve kuşak değişkenleriyle ne düzeyde farklılık 

gösterdiği betimsel olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra okul müdürlerinin 

paternalist liderlik davranışları ile Hofstede’nin kültür boyutları arasında ilişki olup 

olmadığı, değişkenler arasında ilişki varsa ilişkinin yönünün ne olduğu saptanmıştır. 
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3.2. Evren ve Örneklem

Araştırmanın hedef evreni, Ankara ilindeki dokuz merkez ilçede kamu 

ilkokullarında görevli öğretmenlerden oluşmaktadır. Ankara İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü verilere göre, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Büyükşehir Belediyesi 

sınırları dahilindeki dokuz ilçede (Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, 

Mamak, Pursaklar, Sincan, Yenimahalle) 452 ilkokulda 13.657 öğretmen 

(ankara.meb.gov.tr), görev yapmaktadır. Evreni oluşturan öğretmenlerin tamamına 

ulaşmadaki güçlük ile zaman ve kaynak yönünden ekonomik olması nedeniyle, evreni

temsil edebileceği varsayılan büyüklükte bir örneklem üzerinde çalışılmıştır. Bu 

amaçla araştırmada gerekli verileri toplamak üzere “tabakalı örnekleme” yöntemi 

uygulanmıştır. Bu yöntem evrendeki tüm alt kümelerin temsil edilmesinin sağlandığı 

örnekleme türü olduğu için bu araştırmada tercih edilmiştir (Balcı, 2013, 100).

Araştırmalarda uygun örneklem büyüklüğünün ne olması gerektiğine ilişkin 

çeşitli kaynaklarda, evrenin büyüklüğüne göre seçilebilecek örneklem büyüklükleri 

verilmektedir. Evrenin çok büyük olduğu durumlarda %95 güven düzeyinde ve yüzde 

5 hata payı dikkate alınarak (Balcı, 2013, 18; Sekaran, 2003, 292-94) 384 kişinin, 

evreni temsil edebileceği ifade edilmektedir. Balcı (2013, 108) örneklem büyüklüğünü 

hesaplarken pek çok faktörün hesaba katıldığını, kullanılan formüllerin tekrarlanan 

basit-yansız örneklem ortalamalarının dayandığı normal olasılık dağılımına 

dayandığını belirtmektedir. Ona göre araştırmada amaç, örneklem hatasını % 95 güven 

düzeyinde % 2 olarak saptamaksa, örneklem ortalaması evren parametresinden ± 2 den 

fazla olamaz ve buna göre N sayısı aşağıdaki formülle bulunur: 

1.96. σ / √N =2 (Mouly, 1963, s. 174’ten aktaran Balcı, 2013, 108). 

Buna göre 1.000.000 kişilik bir evrende % 4 lik hata payı ile tolerans 

gösterilebilir örneklem büyüklüğü 600 kişiden oluşmaktadır (Balcı, 2013, 108). Çıngı 

(1994) ise 100-500 bin arası örneklem için .04 sapma ve .05 hata payındaki örneklem 

büyüklüğünün en az 600 kişi olması gerektiğini belirtmektedir.  Bu esasla araştırma 

uygulaması sırasında yaşanılabilecek olumsuzluklar da düşünülerek yüzde 20 oranında 

fazla katılımcıya gidilmiş ancak verilerin analizi sırasında uygun olmadığına karar 

verilen ölçekler çıkarılmış ve nihayetinde 700 veri üzerinden analizler yapılmıştır. 

Araştırmada, Ankara’ya bağlı dokuz merkez ilçenin her biri, ilçe ölçütüyle bir 

tabaka olarak düşünülmüştür. Daha sonra her ilçeden kaç okulun örnekleme dahil 
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edileceği, ilçelerdeki kamu ilkokulu sayısının toplam kamu ilkokulu sayısı oranına 

göre hesaplanmıştır.

Araştırmada, uygun örneklemin belirlenmesinde, okul sayılarına benzer bir 

şekilde, uygulama yapılan okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin seçilmesinde 

de tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bunun için, her bir merkezi ilçede yer 

alan öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısı içindeki oranı bulunmuş ve bu oran, 

araştırma kapsamında uygulama yapılacak okullardaki öğretmenlerin belirlenmesinde 

dikkate alınmıştır. İlgili ilçelerden seçilen okul ve öğretmenlerin belirlenmesinde ise 

yansız seçme yoluna gidilmiştir. Araştırma kapsamında örneklem seçilen merkez 

ilçelerin okul ve öğretmen sayıları ile bunların örneklem içindeki temsil edilme 

oranları çizelge 10’da verilmiştir.

Çizelge 10.

Araştırma Örneklemi

Ankara İli
Merkez İlçeleri O
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Altındağ 57 1460 13 7 10 70
Çankaya 83 1987 18 15 15 105

Etimesgut 33 1439 7 3 11 77
Gölbaşı 30 463 7 3 3 21

Keçiören 60 2583 13 8 19 133
Mamak 76 1877 17 12 14 98

Pursaklar 12 419 3 3 3 21
Sincan 44 1664 10 5 12 84

Yenimahalle 57 1765 12 7 13 91
Toplam 452 13657 100 63 100 700

Kaynak: 2015/2016 Ankara Eğitim İstatistikleri http://ankara.meb.gov.tr/www/egitim-

istatistikleri/icerik/24

Çizelge 10’da görüldüğü üzere araştırma, Altındağ’da yedi okuldan 70 

öğretmen, Çankaya’da 15 okuldan 105 öğretmen, Etimesgut’ta yedi okuldan 77 

öğretmen, Gölbaşı’nda üç okuldan 21 öğretmen, Keçiören’de sekiz okuldan 133 

öğretmen, Mamak’ta 12 okuldan 98 öğretmen, Pursaklar’da üç okuldan 21 öğretmen, 

Sincan’da beş okuldan 84 öğretmen ve Yenimahalle’de yedi okuldan 91 öğretmen 

olmak üzere toplam dokuz merkez ilçede 63 okulda görev yapan 700 öğretmenin 

katılımıyla yürütülmüştür.
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3.2.1. Katılımcılara İlişkin Kişisel Bilgiler 

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin bağımsız değişkenlere (cinsiyet, kıdem, 

branş, öğrenim düzeyi, kuşak ve yaşamın daha çok geçirildiği yer) göre dağılımlarına 

ilişkin yüzde ve frekans bilgileri, çizelge 11’de verilmiştir. 

Çizelge 11.  

Katılımcılara İlişkin Kişisel Bilgiler 
Değişken Grup n % 

Cinsiyet Kadın 520 74,3 
Erkek 180 25,7 

Medeni Durum Evli 587 83,9 
Bekar 113 16,1 

Öğrenim Düzeyi Lisans 617 88,1 
Lisansüstü   83 11,9 

Branş Sınıf Öğr. 563 80,4 
Diğer 117 19,6 

Yaşadığı Yer 
Köy/Kasaba/İlçe   97 13,8 
Şehir 251 35,9 
Büyükşehir 352 50,3 

Kuşak Babyboomer   85 12,1 
X Kuşağı 400 57,1 

 Y Kuşağı 215 30,8 

Kıdem 

0-9 yıl 119 17,0 
10-19 yıl 318 45,4 
20-29 yıl 198 28,3 
30 yıl ve üzeri   65   9,3 

         Toplam 700 100 

Çizelge 11’de nominal bağımsız değişkenler incelendiğinde, araştırmaya 

katılan öğretmenlerin %74,3’ü kadınlardan, %25,7’si erkeklerden oluştuğu 

görülmektedir. Örneklemdeki cinsiyete ilişkin bu oransal fark Ankara ili geneli için de 

söz konusudur. Ankara il sınırları içerisinde kamu ilkokullarında görev yapmakta olan 

toplam öğretmenlerin sayısı 13657 iken bunun yalnızca 3390’ı erkeklerden 

oluşmaktadır. Dolayısıyla il genelindeki bu oran, çalışmanın örneklemiyle paralellik 

göstermektedir. Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde %83,9’unun evli, 

%16,1’inin bekar oldukları görülmektedir. Branş bazında sınıf öğretmenleri sayısı 

branş öğretmeni sayısından yaklaşık dört kat daha fazladır.  Öğretmenlerin yaşamlarını 

daha çok geçirdikleri yerleşim yerine göre incelendiğinde, yaşamını daha çok 

kentlerde geçirenlerin oranının kırsal kesime göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Buna göre araştırmaya katılanların % 86’sı yaşamının çoğunu şehir veya büyükşehirde 

geçirmiştir. 
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Aynı dönemlerde doğmuş ve yaşamış bireylerin benzer özelliklere sahip 

olduklarından hareketle belirli zaman aralıklarında kuşaklar belirlenmiştir. Bebek 

patlaması olarak çevrilen Babyboomer kuşağı 1946-1964 yılları arasında doğmuş 

bireyleri kapsamaktadır. Bu kuşak, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki nüfus patlamasına 

ilişkin bir belirlemedir.  1965-1979 yılları arasında doğanlar X kuşağında yer 

almaktadır. Milenyum kuşağı olarak da bilinen Y kuşağı ise 1980-2001 yılları 

arasındaki doğan bireyleri kapsamaktadır. Kuşakların yaş dışında ideolojik, duygusal 

ve psikolojik ortaklıklar barındırdığı varsayılmaktadır. Araştırmanın değişkenlerinden 

biri olarak kuşak değişkenine bakıldığında öğretmenlerin %12’1’i babybomer, %57,1’i 

X kuşağı, %30,7’si Y kuşağı aralığında oldukları gözlenmektedir. Öte yandan kıdem 

değişkenine göre katılımcıların %17,0’si 0-9 yıl, %45,4’ü 10-19 yıl, %28,3’ü 20-29 yıl

ve %9,3’ünün ise 30 yıl ve üzeri kıdeme sahip olduğu görülmektedir. Öğrenim

düzeylerine göre ise, öğretmenlerin %88,1’i lisans mezunu iken, %11,9’u lisansüstü 

eğitim mezunudur. Dolayısıyla her 10 öğretmenden yalnızca birinin lisansüstü eğitim 

yaptığı anlaşılmaktadır. 

3.3. Verilerin Toplanması

Araştırmanın verileri, geliştirilen Paternalist Yönetici Davranışları Ölçeği 

(PAYDA) ve Türkçe uyarlaması yapılan, Hofstede’nin kültür değerleri boyutları baz 

alınarak Yoo, Donthu ve Lenartowicz (2011) tarafından geliştirilen “Bireysel Kültür 

Değerleri Ölçeği  (CVSCALE-Individual Cultural Values Scale)”  ile toplanmıştır (Ek 

1). Aşağıda bu veri toplama araçları hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.  

Ölçeklerin kamu ilkokullarında uygulanabilmesi için Ankara İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünden gerekli izinler alınmıştır (Ek 2). Örneklemde yer alan okullara 

gidilmiş ve okul müdürlerine araştırma hakkında gerekli bilgilendirme yapılıp ayrıca 

izin alınmıştır. Araştırmada veri toplama araçları araştırmacı tarafından öğretmenlere

uygulanmış, uygulama esnasında anlaşılmayan hususlarda öğretmenlere gerekli 

açıklamalar yapılmış, böylelikle araştırma verilerinin geçerliği artırılmaya çalışılmıştır. 

Anketler 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde Mayıs ve Haziran ayları içerisinde 

iki aylık dönemde uygulanıp toplanmıştır.

3.4. Veri Toplama Araçları

Veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktır. Birinci bölümde, araştırmaya 

katılacak öğretmenlerin çeşitli değişkenlere ilişkin kişisel bilgileri; ikinci bölümde 
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kültürel değerler, üçüncü bölümde ise okul müdürlerinin paternalist yönetici 

davranışları yer almaktadır.  

Geliştirilen “Paternalist Yönetici Davranışları Ölçeği (Payda)” ve Türkçe 

uyarlaması yapılan “Bireysel Kültürel Değerler Ölçeği”nin görünüş ve kapsam 

geçerliliğinin belirlenebilmesi için tez danışmanı, eğitim yönetimi ile ölçme ve 

değerlendirme ile araştırma ve istatistik alanında uzman kişilerin görüş ve önerileri 

alınmıştır*. Ölçmede görünüş geçerliliği, ölçme aracının amaca ne derecede hizmet 

ettiğini ve alan uzmanlarının öznel yargılarına göre saptayan, ölçme aracının amaca ne 

düzeyde hizmet ettiğini belirleyen bir geçerlilik türüdür. Kapsam geçerliliği ise, ölçme 

aracının içeriğinin beklenilen davranışları ne derecede ölçtüğünü gösteren diğer bir 

geçerlilik çeşididir (Balcı, 2013, 116-117). Bu çerçevede alan uzmanlarının ölçme 

aracının maddelerinin ölçülmek istenilen yapıyı ölçüp ölçmediğine ilişkin görüşleri 

dikkate alınarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

 Ölçme aracının geliştirme sürecinde yaygın olarak yapı geçerliğine 

bakılmaktadır. Yapı geçerliliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı 

faktör Analizi (DFA) başvurulan analizlerdir. AFA, belli bir hipotezin sınamasının 

mümkün olmadığı durumlarda, ölçme aracının doğası hakkında bilgi edinilmeye 

çalışılan bir yöntemdir (Balcı, 2013, 274). AFA aynı yapıyı veya niteliği ölçen 

değişkenlerin bir araya gelmesiyle az sayıda faktör ile açıklamaya çalışan istatiksel bir 

yöntemdir. Verilerin çözümlenmesinde faktör analizinin yapılabilmesi için Kaiser-

Mayer-Olkin (KMO) güvenirlik katsayısının asgari .70 olması gerekmektedir.  

Maddelerin faktörlerle olan ilişkisini faktör yük değerleri belirlemektedir. Kaynaklar 

faktör yük değeri için minimum sınırın .30 olması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca 

faktörlerin açıkladığı varyans oranı faktör yük değerlerinin karelerinin toplamı alınarak 

hesaplanmaktadır. Ölçeklerde faktörlerin birlikte açıkladığı varyansın en az %30 

olması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2010, 123-125). 

  Öte yandan DFA ise, belli bir kuramsal çerçeveye dayanarak geliştirilen 

hipotezlerin ve (Balcı, 2013, 249), modelin doğrulanıp duğrulanmadığını test etmede 

(Kline, 2005) kullanılan bir yöntemdir. Bu analiz ileri düzey araştırmalarda gizil 

                                                 
* Prof. Dr. İnayet Aydın, Prof. Dr. Ali Balcı, Prof. Dr. Şule Erçetin, Prof. Dr. Yasemin Kepenekçi, Doç. 

Dr. Ömay Çokluk, Doç. Dr. Şakir Çınkır, Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir, Yrd. Doç. Dr. Deniz Gülleroğlu 

ve Arş. Gör. Mahmut Polatcan’a teşekkür ederim. 
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değişkenlere dayanan kuramların test edilmesinde kullanılmaktadır. DFA’da, modelin 

veriye uyumunun farklı yönlerini değerlendiren farklı uyum istatistikleri 

belirlenmektedir. Bu farklı uyum istatistiklerinden en yaygın kullanılan ve en sık rapor 

edilen uyum indeksleri, en genel uyum istatistiği olan X2/sd (ki karenin serbestlik 

derecesine oranı) değeri ve ardından CFI (Comparative Fit Index), GFI (Goodness of 

Fit Index), AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index), RMSEA (Root Mean Square 

Error of Approximation), Root Mean Square Residual (RMR) ve Standardizet Root 

Mean Square Residual (SRMR) değerleridir (Sümer, 2000). DFA’da ulaşılan sonuçları

değerlendirmede ölçüt alınan ve bu araştırmada rapor edilen uyum iyiliği değerleri 

(Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010; Schermelleh-Engel ve Moosbrugger, 

2003) Çizelge 12’de sunulmuştur.

Çizelge 12.

Doğrulayıcı Faktör Analizi Modelinde Uyum İndeksleri İçin Kabul Değerleri

UyumÖlçütleri MükemmelUyum Kabul EdilebilirUyum
P değeri .01 < p ≤05 .01 ≤ p ≤.05

X2/df 0 ≤ X2/df ≤2 2 < X2/df ≤3
RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤.05 .05 < RMSEA ≤.08

CFI .96 ≤ CFI ≤1.00 .90 ≤ CFI <.95
GFI .91 ≤ GFI ≤1.00 .85 ≤ GFI <.90

AGFI .90 ≤ AGFI ≤1.00 .85 ≤ AGFI<.90

Ölçme aracının güvenirliğini saptamak için ise Cronbach’s alpha katsayısı ve 

madde toplam korelasyonları hesaplanarak her maddenin ayırt ediciliği incelenmiştir. 

Bu noktada, Büyüköztürk (2010) madde toplam korelasyonu .30 ve daha yüksek olan 

maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği, faktor analizinde ise .45 ve daha yüksek 

faktör yük değerlerinin maddelerin seçiminde iyi bir ölçüt olduğunu bildirmektedir.

Ölçek geliştirme sürecinde geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılabilmesi 

için uygun örneklem büyüklüğünün ne olması gerektiğine ilişkin alanyazında bir görüş 

birliğinin olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak ölçek geliştirme sürecinde 

AFA’nin yapılabilmesi için Kline (1979) ölçekteki madde sayısının en az iki katı, 

Bryman ve Cramer (2002) ise madde sayısının en az beş katı örneklem büyüklüğüne 

ulaşılması gerektiğini belirtmektedir. Kline (2005) ise daha açık bir ifadeyle örneklem 

sayısının 200’de az olmaması gerektiğini ileri sürmektedir. Bu kapsamda araştırmanın 

ön uygulaması, hedef evrende yer alan okullarla benzerlik gösteren, ancak örneklemde 

yer almayan toplam 245 ilkokul öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Ön uygulama 
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3.5.1.1. Paternalist

P belirlenmesi için öncelikle 

paternalizm

(Aycan, 2006; Pellegrini ve Scandura, 2006) Tez 

ve “ ”,

“müdahalecilik” ve “ ” bölümlerinden “Okul 

Yönetiminde Paternalizm Yönetici Anketi”

t Ay tara “hak ve özgürlüklerin 

” boyutu ön uygulama “ ”, “otoriterlik” ve 

“ ” “Paternalist 

”

Ön uygulama öncesinde sekiz

Süreç içerisinde taslak, 

Hair, Anderson, Babin ve Black, (1998, 99) 

çizelge 13’de 

görülmektedir.
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Çizelge 13.

Paternalist Yönetici Davranışları Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktör Madde

Döndürme 
Sonrası

Faktör Yük 
Değerleri

Toplam 
Madde

Korelasyonu
Özdeğerler

Açıkladığı 
Varyans 

(%)
Alfa

A
ile

 
H

av
as

ı 1 0,84 0,67
2 0,69 0,69
3 0,76 0,73 1,19 9,1 .82
4 0,49 0,49

H
ay

ır
se

ve
rl

ik

5 0,59 0,72
6 0,61 0,53
7 0,73 0,77
8 0,61 0,63 4,34 17,17 .90
9 0,81 0,81

10 0,84 0,82
11 0,53 0,6
12 0,7 0,52
13 0,7 0,64

O
to

ri
te

14 0,69 0,71
15 0,77 0,75
16 0,8 0,7 1,49 10,32 .85
17 0,77 0,62

M
üd

ah
al

ec
ili

k 18 0,79 0,6
19 0,63 0,71
20 0,79 0,82 1,78 12,01 .89
21 0,81 0,8
22 0,61 0,7

Y
et

er
si

z 
G

ör
m

e 

23 0,69 0,59
24 0,64 0,75
25 0,67 0,69
26 0,75 0,73 11,35 18,56 .92
27 0,79 0,81
28 0,74 0,79
29 0,73 0,76
30 0,78 0,71

Toplam 67,16 .80

Çizelge 13’de görüldüğü üzere, ölçekte yer alan maddeler birbirinden bağımsız 

5 faktörde toplanmıştır. Maddelerin faktör yük değerleri .49 ile .84 arasında 

değişmektedir. Maddelerin toplam korelasyonları birinci faktörde .49 ile .73, ikinci 

faktörde .52 ile .82, üçüncü faktörde .62 ile.75, dördüncü faktörde .60 ile .82, beşinci 

faktörde ise .59 ile .79 arasında değişmektedir. Ayrıca ölçekte yer alan 30 maddenin 

birbirleriyle korelasyonu oldukça yüksek bulunmuştur. Elde edilen değerlere göre 

ölçekte yer alan maddelerin iyi derecede ayırt edici özellikte oldukları belirlenmiştir. 

Buna göre analiz sonucunda birinci faktör 4, ikinci faktör 9, üçüncü faktör 4, dördüncü 

faktör 5 ve beşinci faktör de 8 maddeden oluşmuştur. Ölçeği oluşturan faktörler, 
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maddelerin içerdiği ifadelere bakılarak isimlendirilmiştir. Buna göre, ilkokullarda 

görev yapmakta olan okul müdürlerinin çalışanları arasında bir aile havası oluşturmak 

istemelerine yönelik maddeler birinci faktörde, öğretmenlerine karşı davranışlarının 

temelinde baba şefkati ve iyi niyetten ötürü hayırsever olmasına yönelik maddeler 

ikinci boyutta, hiyerarşi ve otoriteye ilişkin maddeler üçüncü boyutta, çalışanlarına iş 

ve iş dışı yaşamlarına müdahale edebilme yetkisini kendinde görmesine ve dolayısıyla 

müdahale içeren davranışlarına ilişkin maddeler dördüncü boyutta, çalışanlarını 

yetersiz görmelerine ilişkin maddeler ise beşinci boyutta toplanmıştır. Buna göre 

birinci faktör Aile havası; ikinci faktör Hayırseverlik; üçüncü faktör Otoriterlik; 

dördüncü faktör Müdahalecilik; beşinci faktör ise Yetersiz Görme olarak 

isimlendirilmiştir.  

Çizelge 13 incelendiğinde, her faktörün açıkladığı varyans oranı, birinci 

faktörde % 9,1; ikinci faktörde % 17,17; üçüncü faktörde % 10,32; dördüncü faktörde 

% 12,01 ve beşinci faktörde % 18,56’dır. Beş faktörün açıkladığı toplam varyansın ise 

% 67,16 olduğu görülmektedir. Hesaplanan alfa katsayısı birinci faktör için .82, ikinci 

faktör için .90, üçüncü faktör için .85, dördüncü faktör için .89, beşinci faktör için . 92 

ve toplamda .80 olarak belirlenmiştir. Ayrıca birinci faktörün özdeğeri 1.19, ikinci 

faktörün 4.34, üçüncü faktörün 1.49, dördüncü faktörün 1.78 ve beşinci faktörün ise 

11.35 olarak bulunmuştur. 

Geliştirilen ölçekte açımlayıcı yöntemin iddia ettiği modeli sınamak ve modelin 

uygunluğunu test etmek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu analiz elde 

edilen modelin uygunluğunu (model fit) test etmeyi amaçlamaktadır. Elde edilen 

modelin uygunluğu (fit of model); RMSEA, CFI, GFI, AGFI, NFI ve RMR uyum 

ölçütleri ile değerlendirilmiştir. GFI, AGFI VE CFI’nın hesaplanan uyum değerlerinin 

.90’dan büyük olması, modelin uyum iyiliğinin göstergesi olarak kabul edilir. 

RMSEA, RMR ve SRMR uyum değerlerinin .05’in altında olması iyi; .08’in altında 

olması ise kabul edilebilir bir uyum gösterir (Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve 

Müller, 2003). Ancak verilen uyum indekslerinden hangilerinin modelin uyumu için 

dikkate alınacağı açık olmamasına karşın (Şimşek, 2007), yapılan çalışmalarda sıklıkla 

RMSEA, AGFI, CFI, RMR ve GFI indekslerinin kullanıldığı görülmektedir (Kayri, 

2009).  
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Buna göre AFA sonucunda elde edilen model, DFA ile test edilmiştir. Elde 

edilen modelin uygunluğu (fit of model); RMSEA, CFI, GFI, AGFI, NFI ve RMR 

uyum ölçütleri ile değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, modelin 

uygunluğuna ilişkin hesaplanan uyum değerleri RMSEA için 0.041, CFI için 0.969, 

GFI için 0,880, NFI için 0.902 ve AGFI için ise 0.858 olarak bulunmuştur. Öte 

yandan, aile havası boyutunda 1. ile 3. maddeler, yetersiz görme boyutunda da 26. ve

28. maddeler arasında modelin uyumuna anlamlı katkı sunduğu gözlemlenen iki

modifikasyon yapılmıştır. Modele ilişkin diyagram Şekil 15’de gösterilmiştir.
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Şekil 15. Paternalist Yönetici Davranışları Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizine 

İlişkin Diyagram  

Şekil 15’de her bir maddenin örtük bağımlı değişken üzerindeki etki miktarları 

ve korelasyon katsayıları görülmektedir. Aile havası alt faktöründe maddelere ilişkin 

korelasyon katsayıları .49 ile .73 arasında; hayırseverlik alt faktöründe .52 ile .82 

arasında; otorite alt faktöründe .62 ile .75 arasında; müdahalecilik alt faktöründe .60 

ile .82 arasında; yetersiz görme alt faktöründe ise .59 ile .81 arasında değişim 

göstermektedir. Ayrıca şekil, modelin uygun olduğunu ve maddeler arasındaki 

korelasyonun iyi düzeyde olduğunu göstermektedir ( ²=515,83; sd=367; p< .01). 

Ancak, ² istatistiğinin modelin uyum iyiliği için yeterli olamayacağı alan yazında 

değerlendirilmiş (Şimşek, 2007) ve bundan dolayı da farklı uyum değerleri üreten 

RMSEA, CFI, GFI, NFI ve AGFI gibi uyum istatistiklerine de bakılmıştır. 

Araştırmada maddeler arasındaki korelasyonların ve 30 maddeyi beş boyutta 

tanımlayan modelin, ² (chi-square) istatistiğinin yanı sıra, RMSEA, CFI, GFI, NFI ve 

AGFI değerleri dikkate alındığında, kabul edilebilir bir model iyiliğine sahip olduğu 

görülmüştür. 

Yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda ulaşılan 

bulguları ışığında, Paternalist Yönetici Davranışları Ölçeğinin, okullarda görev yapan 

müdürlerin öğretmenlerle ilişkilerinde, yönetsel karar ve uygulamalarında ortaya 

koyduğu paternalist davranışları ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 

olduğu söylenebilir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 30, en yüksek puan 150’dir. 

Yüksek puan, okul müdürlerinin yüksek düzeyde paternalist davrandığını 

göstermektedir.  

3.5.1.2. Bireysel Kültürel Değerler Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması   

Toplumsal düzeydeki kültürel inançları belirleyebilmek amacıyla Hofstede’nin 

geliştirdiği beş boyutlu kültürel değerler ölçeğini, Yoo, Donthu  ve Lenartowicz 

(2011) bireysel bağlamda yeniden ele almış ve geçerlik güvenirlik çalışması yapmıştır. 

Özgün formu “CVSCALE-Individual Cultural Values Scale” olan ölçek Türkçe’ye 

“Bireysel Kültürel Değerler Ölçeği” olarak çevrilmiştir. Ölçeğin özgün dili 

İngilizcedir. Ölçeğin özgün formu https://tr.scribd.com/doc/142551780/Measuring-

Hofstede-s-Five-Dimensions-of-Cultural-Values adresinde yayınlanmakta olup ölçek 

uyarlama süreci başlamadan önce özgün formun uyarlanmasına ve araştırmada 
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kullanılabilmesine ilişkin izin, yazardan e-mail aracılığıyla alınmıştır. Bireysel 

Kültürel Değerler Ölçeği; Güç mesafesi 5, belirsizlikten kaçınma 5, kolektivizm 6, 

kısa erimlilik 6 ve erillik 4 madde olmak üzere toplamda 26 maddeden oluşmaktadır. 

Ayrıca ölçek, beşli likert tipi bir ölçektir.

Yoo, Donthu, ve Lenartowicz (2011) ölçek geliştirme sürecinde kültürlerarası 

genellenebilirliği sağlamak için batı kültürünü temsilen Amerikalı ve Doğu kültürünü 

temsilen de Koreli lisans öğrencilerine ölçeği uygulamış, geçerlik ve güvenirlik 

çalışması yapmışlardır. Ölçeğin orijinalinde yapılan analizler sonucunda her bir 

boyutun alfa katsayısı güç mesafesi için .62; belirsizlikten kaçınma için .71; 

kolektivizm için .76; kısa-uzun erimlilik için .71 ve erillik için .68 olarak tespit 

edilmiştir. Yoo, Donthu, ve Lenartowicz (2011) yaptıkları analizlerde ölçeğin toplam 

varyansını % 44.5 olarak tespit etmişlerdir. Hofstede (2001) ise ölçeğin açıkladığı 

toplam varyansı % 49 olarak belirlemiştir. 

Bireysel Kültürel Değerler Ölçeği’nin Türkçe’ye çeviri çalışmasında Brislin, 

Richard, LonnerWalter ve Thorndike’nin (1973) öne sürdüğü ilk çeviri, ilk çeviriyi 

değerlendirme, geri çeviri, geri çeviriyi değerlendirme ve uzman görüşünden oluşan 

beş aşamalı teknik kullanılmıştır. Buna göre Bireysel Kültürel Değerler Ölçeği’ni beş 

İngilizce alan uzmanı Türkçe’ye çevirmiştir. Bu haliyle ifadelerin kültürel uyumunun 

sağlanıp, anlaşılırlığı güçlendirmek amacıyla farklı alan uzmanları tarafından tekrar 

değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda elde edilen Türkçe ölçek, üç İngilizce 

dil uzmanı tarafından tekrar İngilizce’ye çevrilmiştir. Ancak son çeviri ile bazı 

sözcüklerin farklılaştığı gözlenmiştir. Örneğin, "people in higher-lower position" 

kelimeleri Türkçe'ye "üst-alt makamlarda çalışanlar" olarak çevrilmiş, ancak tekrar 

çevirisi "superior-inferior" olarak; "regulations" kelimesi ise "düzenlemeler" olarak 

çevrilmiş, ters çevirisi "arrangement" olarak; “group welfare” kelimesi Türkçe’ye 

“grubun iyiliği” şeklinde çevrilmiş fakat tekrar çeviride “sake of the group” biçiminde 

karşımıza çıkmıştır. Benzer biçimde “engel” olarak Türkçe’ye çevrilen “opposition” 

sözcüğünün “handicap” şeklinde geri çevrildiği tespit edilmiştir. Ölçek kültürlerarası 

çalışmalarda kültürel farklılığı tespit etmeyi hedeflediğinden çevirinin farklılaşmasının 

kabul edilebilir olduğu değerlendirilmiştir. Çeviri sürecine dahil olan uzmanlar 

farklılık arz eden sözcüklerin anlam üzerinde bir önemli fark yaratmadığını ve 

birbirleri yerine kullanılabileceğini değerlendirmiş ve böylece ölçek nihai şeklini 
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almıştır. Elde edilen İngilizce ölçek, özgün haliyle karşılaştırılmış sonrasında ise son 

kez uzman görüşüne sunularak süreç tamamlanmıştır. 

 Bireysel Kültürel Değerler Ölçeği’nin kaynak dili olan İngilizce formu ile 

düzeltilmiş Türkçe formu arasındaki tutarlılığı istatistiksel olarak test etmek için dilsel 

eşdeğerlik çalışması gerçekleştirilmesine (Hambleton ve Bollwark, 1991) karar 

verilmiştir. Dilsel eşdeğerlik çalışması, ölçeğin kaynak dili ile çevrilmek istenen hedef 

dili iyi bilen, araştırmanın örnekleminden seçilen ilkokullarda görev yapmakta olan 18 

İngilizce öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Dilsel eşdeğerlik çalışmasında öncelikle 

ölçeğin İngilizce formu daha sonra Türkçe formu 2 hafta ara ile öğretmenlere 

uygulanmıştır. Öğretmenlerin her iki formdan aldıkları puanlar arasındaki tutarlılığı 

test etmek için Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısına bakılmıştır. Buna 

göre İngilizce ve Türkçe form arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmüştür [r(18)=0.92, p<.05]. Bu bulgu, katılımcının ölçeğin hem Türkçe 

hem de İngilizce formunu birbirine yakın derecede anlamlandırdığı, dolayısıyla 

ölçeğin ölçmek istediği amaçtan sapma yapmadığı şeklinde yorumlanmıştır.  

Türkçe’ye uyarlanması amaçlanan Bireysel Kültürel Değerler Ölçeği, Ankara 

ili, Mamak, Gölbaşı ve Çankaya ilçe merkezlerindeki ilkokullarında görev yapan 

toplam 245 öğretmen üzerinde yapılan uygulamayla değerlendirilmiştir. Ölçek 

maddelerinin boyutlara göre dağılımı, faktör yük değerleri, madde toplam 

korelasyonları, alfa iç tutarlık katsayı (cronbach alfa) değerleri, faktörlerin açıkladığı 

varyans oranları ve özdeğerleri çizelge 14’de görülmektedir. 

 İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin kültürel inançlarını ortaya koyması 

beklenen Bireysel Kültürel Değerler Ölçeği’ne ilişkin yapı geçerliliği için açımlayıcı 

(exploratory) faktör analizi; elde edilen faktör yapısının doğruluğunu test etmek için 

de doğrulayıcı (confirmatory) faktör analizi uygulanmıştır. Her ne kadar uyarlama 

çalışmalarında sadece DFA’nın yapılmasının yeterli olduğu belirtilse de ölçülmek 

istenen olgunun kültür gibi hem geniş kapsamlı hem de değişkenlik arzeden bir olgu 

olması nedeniyle AFA’ya tekrar başvurulmuştur. Faktör analizi sırasında, ölçekte yer 

alan ve birbirinden bağımsız alt faktörleri belirlemek amacıyla Varimax dik döndürme 

yöntemi tercih edilmiştir. Analizler sonucunda, ölçeğin KMO değeri .816 olarak 

bulunmuştur. Ölçek, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, kolektivizm, uzun erimlilik 

ve erilliği yansıtan beş faktörlü yapı sergilemektedir. 
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Çizelge 14. 

Bireysel Kültürel  Değerler Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları  

Faktör Madde

Döndürme 
Sonrası Toplam 

Madde
Korelasyonu

Özdeğerler
Açıkladığı 
Varyans 

(%)
AlfaFaktör Yük 

Değerleri

G
üç

 
M

es
af

es
i 1 0,43 0,27

2 0,65 0,51
3 0,56 0,44 1,51 6,4 .63
4 0,69 0,60
5 0,68 0,57

B
el

ir
si

zl
ik

te
n 

K
aç

ın
m

a

6 0,56 0,5
7 0,7 0,63
8 0,8 0,74
9 0,68 0,57 3,04 13,85 .82

10 0,71 0,66

K
ol

ek
tiv

iz
m

11 0,54 0,47
12 0,67 0,73
13 0,83 0,8 6,03 14,85 .87
14 0,82 0,76
15 0,79 0,77
16 0,74 0,57

U
zu

n 
E

ri
m

lil
ik 17 0,62 0,62

18 0,69 0,7
19 0,67 0,64 6,65 11,86 .85
20 0,75 0,73
21 0,48 0,56
22 0,5 0,57

E
ri

lli
k 23 0,66 0,64

24 0,75 0,65 1,92 10,71 .82
25 0,78 0,71
26 0,76 0,57

Toplam 57,53 .80

Çizelge 14’de görüldüğü üzere, ölçekte yer alan maddeler birbirinden bağımsız 5 

faktörde toplanmıştır. Bireysel Kültürel değerler Ölçeği’nin ilk boyutu olan “Güç 

Mesafesi” boyutunda 5 madde yer almakta ve maddelerin Varimax dik döndürme 

yöntemiyle döndürülmüş faktör yük değerleri 0.43 ile 0.69 arasında değişmektedir. Bu 

boyutta yer alan maddelerin madde-toplam korelasyonları incelendiğinde ise, 0.27 ile 

0.60 arasında değiştiği görülmektedir. Bu faktörün tek başına açıkladığı varyans % 

6.4’dür.

Bireysel Kültürel Değerler Ölçeği’nin ikinci boyutu olan “Belirsizlikten 

Kaçınma” boyutunda 5 madde yer almakta ve maddelerin Varimax dik döndürme 

yöntemiyle döndürülmüş faktör yük değerleri 0.56 ile 0.80 arasında değişmektedir. Bu 
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boyutta yer alan maddelerin madde-toplam korelasyonları incelendiğinde ise, 0.50 ile 

0.74 arasında değiştiği görülmektedir. Bu faktörün tek başına açıkladığı varyans % 

13.85’dir. 

Bireysel Kültürel değerler Ölçeği’nin üçüncü boyutu olan “Kolektivizm” boyu-

tunda 6 madde yer almakta ve maddelerin Varimax dik döndürme yöntemiyle 

döndürülmüş faktör yük değerleri 0.54 ile 0.83 arasında değişmektedir. Bu boyutta yer 

alan maddelerin madde-toplam korelasyonları incelendiğinde ise, 0.47 ile 0.80 ara-

sında değiştiği görülmektedir. Bu faktörün tek başına açıkladığı varyans % 14.85’dır. 

Bireysel Kültürel değerler Ölçeği’nin dördüncü boyutu olan “Uzun Erimlilik” 

boyutunda 6 madde yer almakta ve maddelerin Varimax dik döndürme yöntemiyle 

döndürülmüş faktör yük değerleri 0.48 ile 0.75 arasında değişmektedir. Bu boyutta yer 

alan maddelerin madde-toplam korelasyonları incelendiğinde ise, 0.56 ile 0.73 ara-

sında değiştiği görülmektedir. Bu faktörün tek başına açıkladığı varyans % 11.86’dır. 

Bireysel Kültürel değerler Ölçeği’nin beşinci ve son boyutu olan “Erillik” boyu-

tunda 4 madde yer almakta ve maddelerin Varimax dik döndürme yöntemiyle 

döndürülmüş faktör yük değerleri 0.66 ile 0.78 arasında değişmektedir. Bu boyutta yer 

alan maddelerin madde-toplam korelasyonları incelendiğinde ise, 0.57 ile 0.71 ara-

sında değiştiği görülmektedir. Bu faktörün tek başına açıkladığı varyans % 10.71’dir. 

AFA’da elde edilen değerlere göre ölçekte yer alan maddelerin iyi derecede ayırt 

edici özellikte oldukları belirlenmiştir. Sadece güç mesafesi boyutunda orijinalinin 

“People in higher positions should make most decisions without consulting people in 

lower positions” olan ve Türkçe uyarlama sürecinin sonunda “Üst makamlarda 

çalışanlar, kararları astlara danışmadan almalıdır” şeklinde ölçekte yer alan 1. maddesi 

.27 gibi düşük bir değer üretmiştir. Her ne kadar .30 un altında değer üreten 

maddelerin atılmasına (Büyüköztürk 2010) ilişkin yaygın bir kabul mevcutsa da, 

maddenin çok önemli görülmesi durumunda bu değerin .20 ye kadar çekilebileceğine 

ilişkin temellendirmeler de söz konusudur (Tavşancıl ve Keser, 2002, 87). Benzer 

şekilde Clark ve Watson (1995), geniş özellikleri ölçen ölçekler için .15 ile .20 

aralığında ve daha dar olanlara girenler için .40 ile .50 arasında ortalama bir madde-içi 

korelasyon katsayısı önermişlerdir. Boyuttaki madde sayısının azlığı, maddenin önemi 

ve ölçülen özelliğin geniş bir kültürel değer olmasından dolayı, uzman görüşleri de 
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alınmak suretiyle söz konusu maddenin ana uygulamada da kullanılmasına karar 

verilmiştir. Buna göre analiz sonucunda birinci faktör 5, ikinci faktör 5, üçüncü faktör 

6, dördüncü faktör 6 ve beşinci faktör de 4 maddeden oluşmuş ve böylece ölçek, 26 

maddeli özgün yapısını korumuştur.  

Çizelge 14’de görüldüğü gibi, beş faktörün açıkladığı toplam varyans % 57,53 

olarak belirlenmiştir. Hesaplanan alfa katsayısı birinci faktör için .63, ikinci faktör için 

.82, üçüncü faktör için .87, dördüncü faktör için .85, beşinci faktör için . 82 ve 

toplamda .80 olarak belirlenmiştir. Ayrıca birinci faktörün özdeğeri 1.51, ikinci 

faktörün 3,04, üçüncü faktörün 6,03, dördüncü faktörün 6,65 ve beşinci faktörün ise 

1,92 olarak bulunmuştur. 

Uyarlanan ölçekte açımlayıcı yöntemin iddia ettiği modeli sınamak ve modelin 

uygunluğunu test etmek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen 

modelin uygunluğu (fit of model); RMSEA, CFI, GFI, AGFI, NFI ve RMR uyum 

ölçütleri ile değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, modelin uygunluğuna 

ilişkin hesaplanan uyum değerleri RMSEA için 0.046, CFI için 0.940, GFI için 0.886, 

IFI için 0,941, NFI için 0.844 ve AGFI için ise 0.860 olarak bulunmuştur. 

Tüm ölçütler göz önünde bulundurulduğunda, DFA sonucunda elde beş faktörlü 

yapının iyi bir modele sahip olduğu savunulabilir. Doğrulayıcı faktör analizinde 

yordanmaya çalışılan örtük değişken (latent variable) beş faktörlü bir yapıda bir 

bağımlı değişken ve örtük değişkeni açıklamaya çalışan maddeler de bağımsız 

değişken olarak kabul edildiğinde, modele ilişkin diyagram (path diagram) Şekil 16’da 

gösterilmiştir. 

Şekil 16’da her bir maddenin örtük bağımlı değişken üzerindeki etki miktarları 

ve korelasyon katsayıları görülmektedir. Uzun erimlilik alt boyutunda maddelere 

ilişkin korelasyon katsayıları .56 ile .84 arasında; kolektivizm alt faktörde .44 ile .91 

arasında; belirsizlikten kaçınma alt faktörde .57 ile .92 arasında; güç mesafesi alt 

faktörde .24 ile .83 arasında; erillik alt faktöründe ise .65 ile .81 arasında değişim 

göstermektedir. Bu durum ölçekte yer alan tüm maddeler açısından 

değerlendirildiğinde maddelerin korelasyon katsayılarının .24 ile .92 arasında değişim 

gösterdiği söylenebilir.  
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Şekil 16. Bireysel Kültürel Değerler Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin 

Diyagram 

Ayrıca doğrulayıcı faktör analizinde “Belirsizlikten Kaçınma” boyutunda 8. 

madde olarak yer alan “Kurallar ve düzenlemeler benden ne beklendiğini anlamamı 

sağladığı için önemlidir” ve 10. madde olarak yer alan “Yapılacak uygulamaların 

talimatlarla açıklanması önemlidir” maddeleri arasında modifikasyon yapılmıştır. 

Benzer biçimde “Kolektivizm” boyutunda yer alan 15. madde “Bireyler, ancak grubun 

iyiliği sağlandıktan sonra kişisel hedeflerinin peşinden gitmelidirler” ile 16. madde 
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“Bireysel hedeflerin gerçekleşmemesi pahasına, birey grubuna sadık kalmalıdır” 

maddeleri arasında modifikasyon yapılmıştır. Bu modifikasyonların modelin uyumuna 

anlamlı katkı sağladığı belirlenmiştir.

Şekil 16, modelin uygun olduğunu ve maddeler arasındaki korelasyonun iyi 

düzeyde olduğunu göstermektedir ( ²=433.751; sd=287; p< .01). Ancak, ² 

istatistiğinin modelin uyum iyiliği için yeterli olamayacağı alan yazında 

değerlendirilmiş (Şimşek, 2007) ve bundan dolayı da farklı uyum değerleri üreten 

RMSEA, CFI, GFI, NFI ve AGFI gibi uyum istatistiklerine de bakılmıştır. 

Araştırmada maddeler arasındaki korelasyonların ve 26 maddeyi beş boyutta 

tanımlayan modelin, ² (chi-square) istatistiğinin yanı sıra, RMSEA, CFI, GFI, NFI ve 

AGFI değerleri dikkate alındığında, kabul edilebilir bir model iyiliğine sahip olduğu 

belirtilebilir.

Birlikte ele alındığında bu boyutlar, kültürel değerleri ölçebilen bir model 

oluşturma iddiası taşımaktadır. Bu nedenle katılımcıların her bir kültürel değer 

boyutuna ilişkin inançlarının belirlenmeye çalışıldığı bu ölçekten bir toplam puan elde 

edilmemektedir.  Her bir alt ölçekte farklı sayıda madde bulunduğundan, kişinin her 

bir boyuttan aldığı puanın, ilgili boyutun madde sayısına bölünmesi ve 1–5 arası bir 

ortalamaya dönüştürülerek değerlendirilmesi gerekmektedir. Böylelikle bireylerin 

kültürel değerleri belirlenebilmektedir.  Bir alt ölçekten alınan puanın yüksek olması, 

katılımcıların o alt ölçekteki kültürel değere inandığını ve benimsediğini, düşük olması 

ise, söz konusu kültürel değere olan inancının az olduğunu göstermektedir. Başka bir 

ifadeyle ölçekten her bir boyut için elde edilen yüksek puan, güç mesafesi,

belirsizlikten kaçınma, kolektivizm, uzun erimlilik ve erillik değerlerinin yüksek 

düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinde ulaşılan bulgular 

ışığında, Bireysel Kültürel Değerler Ölçeği’nin toplumsal kültürün erilliğin, uzun 

erimliliğin, kolektivizmin, belirsizlik ve güç mesafesinin ne düzeyde olduğunu 

ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. 

3.5. Verilerin Analizi 

Ölçme araçlarıyla elde edilen veriler, araştırmanın amaçlarına uygun 

istatistiksel tekniklerle analiz edilmiştir. Araştırmada toplanan verilerin 

çözümlenmesinde Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Programı (SPSS) 22 ve Amos 
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20 programı kullanılmıştır. Veriler analiz edilmeden önce, hatalı girilen frekanslar, 

aritmetik ortalamalar maksimum ve minimum değerler kontrol edilerek 

düzenlenmiştir. Katılımcılar tarafından boş bırakılan kayıp değerlere (mising value) 

ortalama değerler atanarak kodlanmıştır.  

Verilerin analizinde parametrik veya parametrik olmayan test yöntemlerinden 

hangisinin kullanılacağına ilişkin karar verilirken madde puanlarının normalliğine ve 

homojenliğine bakılmıştır. Tesadüfi bir bağımsız örneklemin normal dağılıma sahip 

bir popülasyondan gelip gelmediğini değerlendirmede üç yaygın prosedür 

kullanılmaktadır. Bunlar grafiksel yöntemler (histogramlar,  boxplot, Q-Q-plot), 

sayısal yöntemler (çarpıklık ve basıklık değerleri) ve biçimsel normallik testleridir 

(Büyüköztürk, 2010; Razali, Wah, 2011; Tabachnick, Fidell ve Osterlind, 2012, 79). 

Buna göre verilerin normallik analizinde; mod, medyan ve ortalama, çarpıklık ve 

basıklık katsayıları, Q-Q Plot grafikleri, Kolmogorov-Simirnov analizi incelenmiştir. 

Verilerin homojenliği için ise, Levene testine başvurulmuştur. 

Araştırma örnekleminin 50 ve üzerinde olması parametrik test yöntemlerinin 

kullanılmasını sağlayan ilk etmendir. Değişkenlere ilişkin mod, medyan ve ortalama 

değerlerinin eşitliği veya birbirine yakınlığı normal dağılımın göstergelerinden biridir. 

Q-Q plot grafiğinde 45 derecelik açıyla çizilmiş doğru üzerinde verilerin yer alması 

diğer bir normallik göstergesidir (Akbulut, 2010; Büyüköztürk, 2010, Kilmen, 2015).  

Randolph ve Myers’e göre (2013, 49) bir dağılımın normalliğini gösteren 

unsurlardan biri de çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) istatistikleridir. Normal 

bir dağılımda çarpıklık ve basıklık katsayıları 0'a eşittir. Bu değer sosyal bilimler için 

neredeyse imkansız olduğu için kabul edilebilir değer aralığı belirleyici olmaktadır.  

Kurallara göre çarpıklık katsayısının 1.96'dan büyük olması kabul edilebilir normallik 

sınırlarının ötesinde sapma olduğunu göstermektedir. Kurtosis içinse mutlak değerler 

3.29'dan büyük ise kabul edilebilir normallik sınırlarının ötesinde sapma söz 

konusudur. Ancak bu hususta da net bir fikir birliğinden söz etmek güç görünmektedir. 

Nitekim çarpıklık ve basıklık katsayılarının ±1  (Bulmer, 2012; Büyüköztürk, 2010, 

40-41), ya da ±2 (Trochim ve Donnelly, 2006; Field, 2000;  2009; Gravetter ve 

Wallnau, 2014) arasında bulunmasını, puanların normal dağılımdan sapmadığı 

şeklinde yorumlayan araştırmacılar da mevcuttur. Ancak söz konusu değerlerin 0’a 

yaklaştıkça normallik değerinin daha da iyileştiği göz önünde bulundurularak ±1 

değerinin temel alınmasının daha ussal bir seçim olabileceği düşünülmektedir.  
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Varyansların homojenliğini belirleyen Levene testinde anlamlı farklılık değeri 

olan p’nin .05’ten büyük olması (p>.05) varyansların eşitliğini göstermektedir. Ayrıca 

verilerin normalliğini test etmede en güçlü istatistik yöntemlerinden biri de 

Kolmogorov-Simirnov analizidir (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2014, 71) ve 

manidarlık değerinin p>.05 olmasını gerektirmektedir (Çokluk, Şekercioğlu ve 

Büyüköztürk, 2010, 20). 

Bu ölçütler doğrultusunda veri seti puanları aritmetik ortalamaları dağılımı 

cinsiyet, branş, kıdem/yaş, medeni durum, öğrenim düzeyi, yaşamın daha çok 

geçirildiği yer ve kuşak değişkenlerine göre incelenmiştir.  Analizler sonucunda 

örneklemin 700 kişiden oluştuğu; ortalama, medyan ve mod değerlerinin tüm 

boyutlarda genelde birbirine yakın olduğu, Q-Q grafiğinde noktaların 45 derecelik 

çizgiye yakın toplandığı; çarpıklık katsayılarının -1 ile +1 arasında dağıldığı 

gözlenmiştir. Verilerin homojenliği için bağımsız değişkenlere göre Levene test 

sonuçları incelendiğinde anlamlı farklılığın tüm boyutlarda p değerinin .05’ten büyük 

olduğu (p>.05) görülmüştür. Benzer biçimde Kolmogorov-Simirnov normallik analizi 

de değişkenlere göre p>.05 düzeyinde manidar bulunmuştur. Tüm bu sonuçlar ışığında 

araştırma verilerinin analizinde parametrik test yöntemlerinin kullanılmasına karar 

verilmiştir.

Okul müdürlerinin paternalist yönetici davranışlarına ve Hofstede’nin kültür 

boyutlarına ilişkin öğretmen görüşleri; aritmetik ortalama, standart sapma ve bağıl 

değişim katsayısına göre analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Aritmetik ortalama 

değerleri yorumlanırken katılım düzeyi aralıkları; 0.0<çok düşük<0.99, 

1.00<düşük<1.99, 2.00<orta<2.99, 3.00<yüksek<3.99 ve 4.00<çok yüksek<4.99 

olarak kabul edilmiştir. Öğretmenlerin okuldaki paternalist yönetici davranışlarına ve 

Hofstede’nin kültür değerleri boyutlarına ilişkin görüşlerinin cinsiyet, branş, öğrenim 

düzeyi ve medeni durum değişkenlerine göre manidarlığı t-testi ile kıdem, kuşak ve 

yaşamın daha çok geçirildiği yer değişkenlerine göre anlamlı farklılığı ise tek yönlü 

varyans analizi (anova) ile sınanmıştır. Tek yönlü varyans analizinde farkın 

kaynağının saptanmasında post-hoc karşılaştırma testlerinden Scheffe testi 

kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2010). Öğretmenlerin Hofstede’nin kültürel değer 

boyutları ile paternalizm arasındaki ilişkinin yönü ve gücü için Pearson korelasyon 

katsayısına başvurulmuştur.  
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BÖLÜM IV

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde öğretmenlerden veri toplama araçlarıyla toplanan verilerin, 

yöntem bölümünde açıklanan betimsel ve anlam çıkartıcı istatistik teknik ve 

analizlerle çözümlenmesi sonucunda elde edilen bulgular, araştırmanın amacına ve alt 

amaçlarına uygun bir biçimde tablolaştırılarak verilmiş ve betimlenerek 

yorumlanmıştır. 

Araştırmanın bulguları ve ilgili yorumlar, alt problemlerin verilişindeki sıraya 

uygun olarak aşağdaki şekilde sunulmuştur; 

1. Öğretmenlerin paternalist liderlik davranışlarına ilişkin görüşlerine yönelik

bulgular ve yorumlar.

2. Öğretmenlerin Hofstede’nin kültür boyutlarına ilişkin görüşlerine yönelik

bulgular ve yorumlar.

3. Öğretmenlerin okul müdürlerinin patenalist liderlik davranışlarına ilişkin

görüşleri ile Hofstede’nin kültür boyutlarına ilişkin görüşleri arasındaki ilişkiye

yönelik bulgular ve yorumlar.

4.1. Öğretmenlerin Paternalist Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşlerine 

Yönelik Bulgular ve Yorumlar. 

Bu başlık altında kamu ilkokullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin, 

birlikte görev yaptıkları okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışlarına ilişkin 

görüşleri; Aile Havası (Family Atmosphere), Hayırseverlik (Benevolent), Otoriterlik 

(Outhoroty), Müdahalecilik (Interventionism) ve Yetersiz görme (insufficiency) alt 

boyutlarında sunulmuş ve yorumlanmıştır.

4.1.1. Aile Havası Boyutuna İlişkin Bulgular

Kamu ilkokullarında görev yapmakta olan katılımcıların aile havası boyutuna 

ilişkin görüşleri çizelge 15’de verilmiştir.
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Çizelge 15.

Aile Havası Boyutuna İlişkin Madde ve Boyut Ortalama Puanları

Boyut Maddeler Ss

A
ile

 
H

av
as

ı

1 Okulda kendisini bir aile büyüğü gibi görür. 3.30 1.31
2 Okulda bir aile ortamı yaratmaya önem verir. 3.44 1.27
3 Öğretmenlere evladı gibi davranır. 2.68 1.33
4 Öğretmenlerin birbirleriyle kardeş gibi geçinmelerini bekler. 3.49 1.30

Boyut Ortalaması 3.22 1.30

Çizelge 15 incelendiğinde, görece en yüksek ortalamaya sahip ifadenin

“Öğretmenlerin birbirleriyle kardeş gibi geçinmelerini bekler ( x =3.49)” ifadesi 

olduğu görülmektedir. En düşük ortalama ise, “Öğretmenlere evladı gibi davranır 

( x =2.68)” ifadesine aittir. Öğretmenler bu maddelere ve boyuttaki diğer maddelere 

çoğunlukla yüksek düzeyde katılım göstermişlerdir. Buna göre okul müdürleri görev 

yaptıkları okullarda aile havası oluşturmaya yönelik olarak, sıcak, samimi informel 

ilişkiler geliştirme ve teşfik etmeye ilişkin davranış ve tutumları sık sık

sergilemektedir.  

Katı bir hiyerarşi ve sıkı bir denetimden görece uzak bir çalışma iklimine 

sahip, informel yanının da belirgin biçimde hissedildiği örgütler olarak okullarda 

çalışanlar arasında sıcak samimi ilişkilerin ve paylaşımların daha yüksek düzeyde 

hissedilmesi beklenmektedir. Okul müdürlerinin bu informel aile havası oluşturma 

davranışlarını bazen sergilemesinin, son dönemde atanan okul müdürlerinin deneyim 

ve yaşlarıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Son dönemlerde atanan müdürlerin genç 

olması, çalışanlarına bir baba edasıyla yaklaşması davranışlarını kısıtlamaktadır. Zira 

Ankara, yıllardan beri ilk atamanın neredeyse hiç olmadığı, Türkiye’nin en yüksek 

hizmetiçi eğitim puanıyla tayin alan ve yığılmanın da en çok yaşandığı bir il 

konumundadır. Dolayısıyla çalışan öğretmen yaş ortalamaları diğer illere göre daha 

yüksektir. Bu durum görece genç müdürlerin kendinden yaşlı olan çalışanlarına ilişkin 

paternal yaklaşımlarını sınırlandırmaktadır. 

Aycan (2006) paternalist liderin vasıflarını sıraladığı çalışmasında, işyerinde 

çalışanlarına nasihatlerde bulunmak suretiyle adeta bir aile havası oluşturma çabasında 

olduklarını belirtmektedir. Martinez (2003) de meksikalı yöneticiler üzerine yaptığı 

araştırmada örgüt içerisinde aile havası oluşturma gayretini paternalistik bir unsur 

olarak ön plana çıkarmaktadır.  

X
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Karşu Cesur (2015) çalışmasında en yüksek madde ortalamalarının 

paternalizmin aile havası boyutuna ilişkin ve genel olarak yüksek olduğunu  tespit 

etmiştir. Şahin (2015) de katılımcıların aile havasına ilişkin algılarının yüksek 

olduğunu belirlemiştir. Ancak Türesin (2012) çalışanların liderlerinin iş yerinde aile 

havası oluşturmaya yönelik paternalistik davranış algılamalarını orta düzey olarak 

tespit etmiştir. 

4.1.1.1. Katılımcıların Aile Havası Boyutuna ilişkin Görüşlerinin Kişisel Değişkenlere 

Göre Karşıklaştırılmasına Yönelik Bulgular

Katılımcıların aile havası boyutuna ilişkin görüşlerinin; cinsiyet, medeni 

durum, öğrenim düzeyi, branş değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek için yapılan t-testinden elde edilen bulgular çizelge 31’de, yaşamın daha 

çok geçirildiği yer, kuşak ve kıdem değişkenleri için yapılan anova testi sonuçları ise 

Çizelge 16’da verilmiştir.

Çizelge 16.

Cinsiyet, Medeni Durum, Öğrenim Düzeyi ve Branş Değişkenlerine Göre T-Testi 
Sonuçları

Boyut   Değişken Düzey n Ss t Sd p

A
ile

 H
av

as
ı

Cinsiyet Kadın 520 3.18 1.07 2.128 698 .03*
Erkek 180 3.38 1.10

Medeni 
Durum

Evli 587 3.21 1.08 1.134 698 .25
Bekar 113 3.33 1.08

Öğrenim
Düzeyi

Lisans 617 3.22 1.07 0.560 698 .57
Lisansüstü 83 3.29 1.06

Branş Sınıf Öğr. 563 3.24 1.10 0.623 698 .53
Diğer 137 3.18 1.00

*p<.05

Çizelge 16’da görüldüğü gibi aile havası alt boyutuna ilişkin öğretmen 

görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmaktadır [t(698) =

2.128; p< .05].  Bu hesaplama, erkek öğretmenlerin ( x = 3.38) kadın öğretmenlere 

( x =2.05) kıyasla aile havasına ilişkin puanlarının daha yüksek olduğunu 

göstermektedir.    

Okulda aile havası bir anlamda formel yapının dışında geliştirilen informel 

ilişkiler ile doğrudan ilişkilidir. Yapıları itibariyle resmi ve bürokratik olan kamu 

ilkokulları çalışanları, içinde bulunulan toplumsal kültürel yapıyla da doğrudan ilişkili 

olarak aralarında yüz yüze, samimi, birinci doğal ilişkiler geliştirerek okulda bir aile 

havası oluşturmayı tercih etmektedirler.  

X
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Kamu ilkokullarında görev yapmakta olan erkek katılımcıların kadın olanlara 

kıyasla okul müdürünün okulda bir aile havası oluşturmaya ilişkin davranışlarına daha 

olumlu görüş bildirmeleri, yöneticilerin büyük oranda erkek olmalarından 

kaynaklanabilir. Hemcinslerin birbirini daha iyi tanıma, gözlem yapma ve nesnel 

değerlendirebilecekleri erkek katılımcıları böyle bir sonuca götürmüş olabilir. 

Toplumsal anlamda ataerkil yapıdan beslenen geleneksel-muhafazakar değerlerin 

erkeklere sosyal münasebetlerde daha geniş bir hareket alanı tanıdığı da göz önünde 

bulundurulduğunda elde edilen bu bulgu daha da anlaşılırlık kazanabilir. Kadın her ne 

kadar ekonomik anlamda bağımsızlığını kısmen kazanmış görünse de, geleneksel 

kültür yapısının baskılarını ve olumsuz etkilerini hala belirgin bir biçimde 

hissetmektedir (Saylık, 2012).

Erçetin (2000, 148), ilköğretim okulu yöneticilerinin kişisel ve örgütsel 

vizyonlarını tespit etmeye yönelik çalışmasında ortaya koyduğu bulgular araştırmanın 

bu bulgusuyla örtüşmemekle beraber dikkat çekicidir. Araştırmada yöneticiler, 

okullarında beğenmedikleri en önemli özelliğin birinci sırada olan bürokratik okul 

havası olduğunu belirtmektedir. İlköğretim okullarının kapalı bir havası olduğu 

anlamına gelen bu bulgu ve beraberinde getirdiği bir takım sorunların güce, yetkiye, 

hiyerarşiye ve yakın denetime dayalı disiplin anlayışını benimsemelerinden kaynaklı 

olduğu şeklinde yorumlamaktadır. Bu durumda bürokratik ve kapalı bir okul iklimi, 

okulda bir aile havası oluşumuna engel bir durum olarak algılanmaktadır. 

Türesin (2012) araştırmasında, bu bulgusunun aksine çalışanların kadın veya 

erkek olmalarının liderlerinin aile havası oluşturma davranışlarına yönelik 

algılamalarında belirleyici olmadığını ortaya koymuştur. 

Çizelge 16’da görüldüğü gibi aile havası alt boyutuna ilişkin öğretmen 

görüşleri arasında medeni durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır [t(698) = 1.134; p> .05].  Bu hesaplamaya göre öğretmenlerin bekar 

( x =3.33) veya evli ( x =3.21) olmalarının okul müdürünün bir aile havası oluşturmaya 

ilişkin davranışlarını algılamada ve değerlendirmede anlamlı bir etki oluşturmadığı 

ifade edilebilir. Türesin (2012) de benzer şekilde, çalışanların medeni durumunun, 

liderlerinin aile havası oluşturma davranışlarına yönelik algılamalarında anlamlı bir 

belirleyiciliğinin olmadığını ortaya koymuştur. 
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Çizelge 16’da görüldüğü gibi aile havası alt boyutuna ilişkin öğretmen 

görüşleri arasında öğrenim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır [t(698) = 0.560; p> .05].  Bu durum, katılımcıların eğitim düzeyinin 

lisans ( x = 3.22) veya lisansüstü ( x =3.29) olmasının okuldaki aile havasına ilişkin 

görüşlerinde bir farklılığa sebebiyet vermediği biçiminde yorumlanabilir.  Benzer bir 

bulguyu da Türesin (2012) ortaya koymuştur.  

Çizelge 16 incelendiğinde aile havası alt boyutuna ilişkin öğretmen görüşleri 

arasında branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmadığı [t(698) = 0.623; p> 

.05] gözlenmektedir.  Buna göre sınıf öğretmeni olarak görev yapan katılımcılar ile 

( x = 3.24) branş öğretmeni olarak görev yapmakta olan öğretmenlerin ( x =3.18) aile 

havasına ilişkin görüşleri birbirine benzerdir.    

Çizelge 17.  

Yaşamın Daha Çok Geçirildiği Yer, Kuşak ve Kıdem Değişkenlerine Göre ANOVA 
Testi Sonuçları 

P>.05 

 Çizelge 17’ye göre, aile havası alt boyutuna ilişkin öğretmen algılarında 

yaşanılan yer değişkenine göre anlamlı bir farklılık [F(2-697) = 1.218; p> .05] 

bulunmamaktadır. Buna göre öğretmenlerin yaşamlarını daha çok nasıl bir yerleşim 

yerinde geçirdikleri, okulda aile havasına ilişkin algılarını etkilemediği söylenebilir.  

 Çizelge 17 incelendiğinde aile havası alt boyutuna ilişkin öğretmen algılarında 

kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılığın [F(3-696) = 0.973; p> .05] bulunmadığı 

görülmektedir. Dolayısıyla katılımcıların meslekte geçirdikleri sürelerin okuldaki aile 

havasına bir etkisi olmadığı belirtilebilir. Araştırmanın bu bulgusu, Türesin (2012) 

çalışmasıyla da desteklenmektedir.  

Boyut Değişken Düzey N x  Ss sd F p Fark 

A
ile

 H
av

as
ı 

Yaşam 
Yeri 

Köy-İlçe 97 3.39 1.05 2 1.218 .29 --- 
Şehir 251 3.20 1.06 697    
Büyükşehir 352 3.21 1.10     

Kıdem 

(1) 0-9 yıl 119 3.23 1.05 3 0.973 .40 --- 
(2) 10-19 yıl 318 3.25 1.06 696    
(3) 20-29 yıl 198 3.14 1.13     
(4) 30 yıl ve üzeri 65 3.39 1.08     

Kuşak 
(1) Babyboomer 85 3.44 1.11 2 1.877 .15 --- 
(2) X Kuşağı 400 3.21 1.07 697    
(3) Y Kuşağı 215 3.17 1.08     
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Çizelge 17’de görüldüğü gibi, aile havası alt boyutuna ilişkin öğretmen 

algılarında kuşak değişkenine göre anlamlı bir farklılık [F(2-697) = 1.877; p> .05] 

bulunmamaktadır. Buna göre katılımcıların hangi kuşakta olduklarının, okuldaki aile 

havasına yönelik algılarında belirleyici bir etkisi söz konusu değildir. Kuşakların 

belirlenmesinde doğum yılı aralıkları esas alınmaktadır. Dolayısıyla kuşaklar ile yaş 

arasında temel bir ilişki söz konusudur. Örneğin baby boomer kuşağında olan 

bireylerin en genci 49 en yaşlısı 68 yaşındadır. X kuşağında olan bireylerin en genç 

olanı 34 iken en yaşlısı 48 yaşındadır. Bu bağlamda doğrudan yaş kişisel değişkenini 

inceleyen bazı araştırmaların bulguları ile araştırmada geçen kuşak değişkeni arasında 

bağ kurulabilir. Örneğin Türesin (2012) de katılımcıların yaşları ile işyerinde aile 

havası oluşturma algısı arasında anlamlı bir ilişki olmadığını belirtmiştir. 

4.1.2. Hayırseverlik Boyutuna İlişkin Bulgular

Öğretmenlerden oluşan katılımcıların hayırseverlik (benevolent), boyutuna 

ilişkin görüşleri çizelge 18’de verilmiştir.

Çizelge 18.

Hayırseverlik Düzeyine İlişkin Madde ve Boyut Ortalama Puanları

Boyut Maddeler X Ss

H
ay

ır
se

ve
rl

ik

5 Öğretmenlerini dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı aile bireyleriymiş 
gibi korur. 3.42 1.28

6 Öğretmenlere özel yaşamlarıyla ilgili öğütler verir. 2.27 1.26

7 İhtiyaçları olduğunda, öğretmenlerine iş dışı konularda yardım etmeye 
hazırdır. 3.03 1.31

8 Öğretmenlerinin özel günlerinde (örn. nikah, cenaze, mezuniyet vs.) 
yanlarında olur. 3.57 1.28

9 Öğretmenleriyle tek tek ilgilenmeyi önemser. 3.17 1.24
10 Öğretmenlerinin kişisel sorunlarıyla ilgilenir. 2.99 1.26
11 Öğretmenlere karşı iyi niyetlidir. 3.77 1.16

12 Öğretmenlerinin aile hayatında yaşadığı problemlerde  (eşler arası 
problemler gibi) arabuluculuk yapmaya hazırdır. 2.29 1.30

13 Öğretmenlere herhangi bir durumla başa çıkamadıklarında gerekli 
yardımı, yönlendirmeyi yapar. 3.23 1.24
Boyut Ortalaması 3.08 1.26

Çizelge 18’de görüldüğü gibi, öğretmenlerden oluşan katılımcı grup, görev 

yaptıkları ilkokullarda, okul müdürünün yardımseverlik boyutuna ilişkin 

davranışlarının orta düzeyin biraz üstünde ( X = 3.08) olduğu görüşündedirler. 

Katılımcıların bu boyutta görece en çok katıldıkları ifadeler “Öğretmenlere karşı iyi 

niyetlidir.” ( X = 3,77) ile “Öğretmenlerinin özel günlerinde (örn. nikah, cenaze, 

mezuniyet vs.) yanlarında olur.” ( X = 3,57) ifadeleri iken, en az katıldıkları ifadeler 
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“Öğretmenlere özel yaşamlarıyla ilgili öğütler verir.” ( X = 2,27) ile “Öğretmenlerinin 

aile hayatında yaşadığı problemlerde  (eşler arası problemler gibi) arabuluculuk 

yapmaya hazırdır.” ( X = 2,27) şeklindeki ifadelerdir. Öğretmenler bu maddelere ve 

boyuttaki hemen bütün maddelere yüksek düzeyde katılım göstermişlerdir. Bu 

durumda okul müdürleri, okuldaki yönetim ve insani ilişkilerinde çoğu zaman 

hayırseverlik davranışları göstermektedir.  

Paternalist liderliğin dikkat çekici niteliklerinden biri iş dışı yaşamla yani 

çalışanlarının özel yaşamlarıyla da ilgilenmesi, takip etmesidir. Ancak araştırmanın 

yapıldığı Ankara ilinin sosyo kültürel özellikleri göz önüne alındığında okul 

müdürlerinin öğretmenlerinin özel yaşamlarına müdahalesinin sınırlı kaldığı 

görülmektedir. Buna göre okul müdürleri özel yaşamla ilgili öğüt verme ve aile 

hayatındaki birtakım problemlere müdahale etmeyi belirli öğretmenle sınırlı tuttuğu 

düşünülebilir. Zira paternalist liderlik ile adam kayırma (nepotizm) arasında karanlık 

bir ilişki olduğu (Farh, Cheng, Chou, ve Chu, 2006; Dyer, 1986; Huse ve Mussolino, 

2008; Johannisson ve Huse, 2000; Redding, 1990; Westwood, 1997) düşünülmekte, 

dolayısıyla paternalist liderin kurduğu ya da farkında olduğu herhangi bir bağlantı 

vesilesiyle astlarından kendisine daha yakın hissettiklerine daha farklı davrandığı, 

ayrımcılık yaptığı düşünülmektedir. Eğitim kurumları bağlamında değerlendirildiğinde 

aynı siyasi görüş, sendikal ortaklık, cemaatsel ilişki vb bağlardan dolayı ders 

programlarından, okulun imkanlarının kullanımına, görece başarılı ve iyi sınıfların 

dağıtımından, nöbet görevlerine, herhangi bir görevin aksamasında takınılan tavır 

farklılığına kadar pek çok alanda kayırmacılık ortaya çıkabilmesi söz konusudur.  

Arslan (2016) yaptığı çalışmada okul müdürlerinin hayırseverlik boyutuna 

ilişkin davranışlarını orta düzeyde sergiledikleri ortaya çıkmıştır.  

4.1.2.1.  Katılımcıların Hayırseverlik Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Kişisel 

Değişkenlere Göre Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular 

Katılımcıların hayırseverlik boyutuna ilişkin görüşlerinin; cinsiyet, medeni 

durum, öğrenim düzeyi, branş değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek için yapılan t-testinden elde edilen bulgular çizelge 19’da, yaşamın daha 

çok geçirildiği yer, kuşak ve kıdem değişkenleri için yapılan anova testi sonuçları ise 

çizelge 20’de verilmiştir. 



171 
 

Çizelge 19. 

Cinsiyet, Medeni Durum, Öğrenim Düzeyi ve Branş Değişkenlerine Göre T-Testi 
Sonuçları 

 Boyut   Değişken Düzey N  Ss t Sd p 

H
ay

ır
se

ve
rl

ik
 Cinsiyet Kadın 520 3.00 .94 3.773 698 .00* 

Erkek 180 3.32 1.03    
Medeni 
Durum 

Evli 587 3.06 .98 1.523 698 .12 
Bekar 113 3.21 .93    

Öğrenim 
Düzeyi 

Lisans 617 3.07 .96 0.938 698 .34 
Lisansüstü 83 3.18 1.04    

Branş Sınıf Öğr. 563 3.10 .97 0.923 698 .35 
Diğer 137 3.01 .96    

*p<.01 

Çizelge 19’da görüldüğü gibi hayırseverlik alt boyutuna ilişkin öğretmen 

görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmaktadır [t(698) = 

3.773; p< .05].  Bu durum, erkek öğretmenlerin ( x = 3.32) kadın öğretmenlere 

( x =3.00) göre hayırseverliğe ilişkin puanlarının daha yüksek olduğunu 

göstermektedir.  Bunda yöneticilerin büyük oranda erkek olmalarının etkili olduğu 

düşünülmektedir. Dolayısıyla erkek bir okul müdürünün, toplumsal kültür de göz 

önünde bulundurulduğunda,  erkek çalışanlarının kişisel sorunlarıyla, tek tek ilgilenme 

davranışını kadın çalışanlarına kıyasla daha az kaygı ve baskıyla yapması beklenir. 

Hemcinslerin daha çok informel paylaşımları olması, birbirini daha iyi tanıma, gözlem 

yapma ve nesnel değerlendirebilecekleri paylaşımlarda bulunmalarının böyle bir 

sonucu beslemiş olabileceği düşünülmektedir.  

Arslan (2016) ve Bilici (2017) yaptıkları araştırmada hayırseverlik boyutunda 

kadın ve erkek öğretmenlerin görüşlerinde anlamlı bir farklılığın olmadığını tespit 

etmiştir.  

Çizelge 19 incelendiğinde hayırseverlik alt boyutuna ilişkin öğretmen görüşleri 

arasında medeni durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmadığı [t(698) = 

1.523; p> .05] gözlenmektedir.  Bu hesaplamaya göre evli ( x = 3.06) ve bekar 

katılımcıların ( x =3.21) hayırseverliğe ilişkin puanları benzerlik göstermektedir. 

Çizelge 19 incelendiğinde hayırseverlik alt boyutuna ilişkin öğretmen görüşleri 

arasında öğrenim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmadığı 

görülmektedir [t(698) = 0.938; p> .05]. Buna göre katılımcıların lisan ( x = 3.07) ya da 

lisanüstü ( x = 3.18) eğitim mezunu olmaları, müdürlerinin hayırseverlik davranışlarını 

X
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algılamalarını etkilemediği şeklinde anlamlandırılabilir.  Bu bulgu Arslan (2016) ve 

Bilici (2017)  tarafından yapılan çalışmalarca desteklenmektedir. 

Çizelge 19’da görüldüğü gibi hayırseverlik alt boyutuna ilişkin öğretmen 

görüşleri arasında branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır [t(698) 

= 0.923; p> .05].  Bu hesaplamaya göre branşı sınıf olan öğretmenler ( x = 3.10) ile 

ingilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, okul öncesi gibi branşlarda görev 

yapmakta olan öğretmenlerin ( x =3.01) hayırseverliğe ilişkin puanlarının benzerlik 

gösterdikleri ifade edilebilir.  

Çizelge 20.  

Yaşamın Daha Çok Geçirildiği Yer, Kuşak ve Kıdem Değişkenlerine Göre ANOVA 
Testi Sonuçları 

  *P<.05 
**P<.01 

 Çizelge 20’ye göre, hayırseverlik alt boyutuna ilişkin öğretmen algılarında 

yaşanılan yer değişkenine göre anlamlı bir farklılık [F(2-697) = 2.738; p< .05] 

bulunmaktadır. Buna göre Köy/kasaba/İlçede doğup büyüyen öğretmenlerin ( x =3.30), 

şehir ( x =3.03) ve büyükşehirlerde ( x =3.06) doğup büyüyen öğretmenlere göre okul 

müdürlerinin hayırseverlik boyutuna ilişkin davranışlarını daha olumlu 

puanlamışlardır. Bu durum, kırsal yaşam kültürüne sahip öğretmenlerin hayırsever 

davranışları algılama hassasiyetinin daha fazla olabileceği, gruba bağlı olma 

eğilimlerinin yüksek ve ortaklaşa davranışa meyilli olabilecekleri hesaba katıldığında 

anlam kazanabilmektedir. 

 Çizelge 20’de görüldüğü gibi hayırseverlik alt boyutuna ilişkin öğretmen 

algılarında kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık [F(3-696) = 2.479; p< .05] 

bulunmaktadır. Buna göre 30 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin ( x =3.32), hem 

20-29 yıl kıdem aralığında ( x =3.00) hem de 0-9 yıl( x =2.97),  kıdem aralığında olan 

Boyut Değişken Düzey N x  Ss Sd F p Fark 

H
ay

ır
se

ve
rl

ik
 

Yaşam 
Yeri 

Köy-İlçe 97 3.30 .98 2 2.738 .03* 1-2 
Şehir 251 3.03 .96 697   1-3 
Büyükşehir 352 3.06 .97     

Kıdem 

(1) 0-9 yıl 119 2.97 .93 3 2.479 .04* 4-3 
(2) 10-19 yıl 318 3.12 .95 696   4-1 
(3) 20-29 yıl 198 3.00 .1.04     
(4) 30 yıl+ 65 3.32 .94     

Kuşak 
(1) Babyboomer 85 3.36 .95 2 4.708 .00** 1-2 
(2) X Kuşağı 400 3.08 .98 697   1-3 
(3) Y Kuşağı 215 2.98 .95     
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öğretmenlere göre müdürlerinin daha hayırsever olduğunu düşünmektedirler. Bilici 

(2017) çalışmasında kıdemi en az ve en çok olanların hayırseverlik algılarının diğer 

çalışanlara göre daha yüksek olduğunu ileri sürmüştür. Ancak Arslan (2016) ve Bilici 

(2017) yaptıkları çalışmada hayırseverlik boyutu ile hizmet süreleri arasında herhangi 

bir anlamlılık tespit edilmediğini belirtmişlerdir.   

Çizelge 20’ye göre, hayırseverlik alt boyutuna ilişkin öğretmen algılarında 

kuşak değişkenine göre anlamlı bir farklılık [F(2-697) = 4.708; p< .05] bulunmaktadır. 

Farkın kaynağını saptamak için istatistiksel testlere başvurulması neticesinde baby 

boomer kuşağında doğan öğretmenlerin ( x =3.36), hem X kuşağında ( x =3.08) hem de 

Y kuşağında ( x =2.98) doğan öğretmenlere göre hayırseverlik puanlarının daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Buna göre görece daha yaşlı olan öğretmenler, yöneticileri 

daha hayırsever bulmaktadırlar. Bilici (2017) yaş ile hayırseverlik algısı arasında 

herhangi bir ilişki tespit etmediğini belirtmiştir.  

4.1.3. Otoriterlik Boyutuna İlişkin Bulgular

Öğretmenlerden oluşan katılımcıların okul müdürlerinin otoriterlik (autority) 

davranışlarına ilişkin görüşleri çizelge 21’de verilmiştir.

Çizelge 21.

Otoriterlik Düzeyine İlişkin Madde ve Boyut Ortalama Puanları
Boyut Maddeler Ss

O
to

ri
te

rl
ik 14 Öğretmenlerin kendi başlarına karar almalarından rahatsızlık duyar. 3.24 1.27

15 Verilen görevlerin eleştirilmeden yerine getirilmesini ister. 3.55 1.19
16 Aldığı kararlara harfiyen uyulmasını bekler. 3.78 1.07
17 Kurallara uygun olarak yapılmayan işlere karşı katıdır. 3.56 1.18

Boyut Ortalaması 3,53 1.18

Çizelge 21 incelendiğinde, genel olarak otoriterlik alt boyutunda öğretmenler 

maddelere yüksek düzeyde katılım göstermişlerdir. Öğretmenler bu boyutta görece en 

çok “Aldığı kararlara harfiyen uyulmasını bekler” ifadesine katılmışlardır ( x =3.78).

öğretmenlerin görece en az katıldıkları ifadenin ise “Öğretmenlerin kendi başlarına 

karar almalarından rahatsızlık duyar” ifadesi olduğu gözlenmiştir. Öğretmenler bu 

maddelere ve boyuttaki diğer tüm maddelere yüksek düzeyde katılım göstermişlerdir.

Buna göre okul müdürleri otoriter davranışları sık sık sergilemektedir. Otoriterlik 

boyutunun paternalizmin diğer boyutları arasında en yüksek katılım ortalama değerine 

sahip olması da dikkat çekicidir. Bu durum düşük olan güç mesafesi algısının bir 

X
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yansıması biçiminde düşünülebilir. Bu yönde bir bulgu da Şahin (2015) tarafından 

ortaya konmuştur. 

Türesin (2012) de çalışmasında benzer şekilde katılımcıların, liderlerinin statü 

ve hiyerarşiden beslendiği düşünülen otokratik davranış düzeylerini yüksek düzeyde 

algıladıklarını tespit etmiştir. Ancak Arslan (2016) öğretmenlerin görüşlerine göre 

okul müdürlerinin otoriterliğe ilişkin davranışlarının orta düzeyde  olduğunu tespit 

etmiştir.  

4.1.3.1. Katılımcıların Otoriterlik Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Kişisel Değişkenlere 

Göre Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular 

Katılımcıların otoriterlik boyutuna ilişkin görüşlerinin; cinsiyet, medeni durum, 

öğrenim düzeyi, branş değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

için yapılan t-testinden elde edilen bulgular çizelge 22’de, yaşamın daha çok 

geçirildiği yer, kuşak ve kıdem değişkenleri için yapılan anova testi sonuçları ise 

çizelge 23’de verilmiştir. 

Çizelge 22. 

Cinsiyet, Medeni Durum, Öğrenim Düzeyi ve Branş Değişkenlerine Göre T-Testi 
Sonuçları 
 Boyut   Değişken Düzey N  Ss t Sd p 

O
to

ri
te

rl
ik

 

Cinsiyet Kadın 520 3.56 .93 1.223 698 .22 
Erkek 180 3.46 .94    

Medeni 
Durum 

Evli 587 3.56 .92 0.471 698 .03* 
Bekar 113 3.36 .98    

Öğrenim 
Düzeyi 

Lisans 617 3.55 .91 1.562 698 .11 
Lisansüstü 83 3.38 1.06    

Branş Sınıf Öğr. 563 3.52 .92 0.438 698 .66 
Diğer 137 3.56 .97    

*p<.05 

Çizelge 22’de görüldüğü gibi otoriterlik alt boyutuna ilişkin öğretmen görüşleri 

arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir [t(698) = 1.223; 

p>.05].  Buna dayanarak kadın öğretmenlerin ve erkek öğretmenlerin okul 

müdürlerinin otoriter davranışlarına ilişkin algılarının benzer olduğu ifade edilebilir. 

Bu bulgu Arslan (2016), Bilici (2017) ve Türesin (2012) tarafından yapılan çalışma 

bulgularıyla da desteklenmektedir.  

Çizelge 22’ye göre otoriterlik alt boyutuna ilişkin öğretmen görüşleri arasında 

medeni durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmaktadır [t(698) = 2.070; p< 

.05]. Buna göre evli öğretmenler ( x = 3.56) bekar öğretmenlere ( x =3.36) kıyasla okul 

X
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müdürlerini daha otoriter bulmuşlardır. Evli olanların ekseriyetle anne-baba olmaları, 

Türkiye’de aile kurumuna yüklenen anlam ve bunların toplumsal kişilik profiline 

etkileri bakımından düşünüldüğünde, bekar öğretmenlere göre, görece daha hassas ve 

kırılgan olmaları, okul müdürlerinin otoriter davranışlarından daha fazla etkilenmeleri 

söz konusu olabilmektedir. Araştırmadaki bu bulgunun aksine, Türesin (2012) 

yaptıkları çalışmada katılımcıların medeni durumları ile yöneticilerine ilişkin 

otoriterlik algıları arasında istatistiksel açıdan manidarlık olmadığı sonucuna 

ulaşmıştır.

Çizelge 22’de görüldüğü gibi otoriterlik alt boyutuna ilişkin öğretmen görüşleri 

arasında öğrenim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır [t(698) 

= 1.562; p> .05]. Buna göre katılımcıların lisans ( x = 3.55)  ya da lisanüstü ( x = 3.38) 

eğitim mezunu olmaları, okul müdürünün otoriter davranışlarına ilişkin algılarını 

değiştirmemektedir. Bu bulgu Arslan (2016), Bilici (2017) ve Türesin (2012) 

tarafından yapılan çalışmalarca da desteklenmektedir. Ancak öğrenim seviyesi ile 

algılanan otoriter liderlik arasında negatif ilişki ortaya koyan çalışmalara (Chou, 

Cheng ve Jen, 2005) da rastlanmaktadır. Bu durum, artan eğitim seviyesiyle birlikte 

gelişen tölerans düzeyinin otoriter davranışlarını algılamadaki yumuşatıcı etkisiyle 

açıklanabilir. 

Çizelge 22’de görüldüğü gibi otoriterlik alt boyutuna ilişkin öğretmen görüşleri 

arasında branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık söz konusu değildir [t(698) = 0.438; 

p> .05].  Bu hesaplamaya göre sınıf öğretmenleri ( x = 3.52) ile branş öğretmenlerinin 

( x = 3.56)  okul müdürünün otoriterlik davranışlarına ilişkin algıları birbirine benzerlik 

göstermektedir. 

Çizelge 23.

Yaşamın Daha Çok Geçirildiği Yer, Kuşak ve Kıdem Değişkenlerine Göre ANOVA
Testi Sonuçları

Boyut Değişken Düzey N x Ss Sd F p Fark

O
to

ri
te

rl
ik

Yaşam 
Yeri

Köy-İlçe 97 3.43 .96 2 1.024 .36 ---
Şehir 251 3.59 .88 697
Büyükşehir 352 3.52 .96

Kıdem

(1) 0-9 yıl 119 3.50 .99 3 0.113 .95 ---
(2) 10-19 yıl 318 3.53 .94 696
(3) 20-29 yıl 198 3.56 .93
(4) 30 yıl ve üzeri 65 3.52 .77

Kuşak
(1) Babyboomer 85 3.48 .92 2 0.382 .68 ---
(2) X Kuşağı 400 3.56 .90 697
(3) Y Kuşağı 215 3.50 .99
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 Çizelge 23’e göre, otoritelik alt boyutuna ilişkin öğretmen algılarında yaşanılan 

yer değişkenine göre anlamlı bir farklılık [F(2-697) = 1.024; p> .05] bulunmamaktadır. 

Buna göre katılımcıların nasıl bir yerleşim yerinde büyüdüklerinin, okul müdürünün 

otoriterlik davranışlarının algılanmasında belirleyici bir etki yapmadığı ifade edilebilir.  

 Çizelge 23’de görüldüğü gibi, otoriterlik alt boyutuna ilişkin öğretmen 

algılarında kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık [F(3-696) = 0.113; p> .05] 

bulunmamaktadır. Buna göre, katılımcıların hizmette geçirdikleri sürelerin, okul 

müdürünün otoriter davranışlarına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılığa 

sebebiyet vermediği ileri sürülebilir. Bu bulguya benzer bir bulgu da Arslan (2016), 

Bilici (2017) ve Türesin (2012) tarafından tespit edilmiştir.  

 Çizelge 23 incelendiğinde, otoriterlik alt boyutuna ilişkin öğretmen algılarında 

kuşak değişkenine göre anlamlı bir farklılığın [F(2-697) = 0.382 p> .05] bulunmadığı 

görülmektedir. Buna göre katılımcıların hangi kuşakta olduklarının, okul müdürünün 

otoriter davranışlarına yönelik algılarında anlamlı bir farklılaşma yaratmadığı 

söylenebilir. Bilici (2017) ve Türesin’nin (2012) araştırmasında katılımcıların yaşları 

ile liderlerin hiyerarşi ve statüye dayalı otokratik davranışları algılamaları arasında 

herhangi bir anlamlı ilişki olmadığı belirlenmiştir.   

4.1.4. Müdahalecilik Boyutuna İlişkin Bulgular 

 Katılımcıların okul müdürlerinin müdahalecilik içeren davranışlarına ilişkin 

görüşleri çizelge 24’de verilmiştir. 

Çizelge 24.  

Müdahalecilik Düzeyine İlişkin Madde ve Boyut Ortalama Puanları 
Boyut Maddeler  Ss 

M
üd

ah
al

ec
ili

k 

18 Öğretmenlerin görünüşlerine (saç-baş, giyim-kuşam) müdahale eder. 1.97 1.14 

19 Gerektiğinde, öğretmenleri ilgilendiren konularda onlara danışmadan 
karar alır. 

2.60 1.24 

20 Öğretmenlerin kendi aralarında çözebilecekleri sorunlara müdahale eder. 2.11 1.11 

21 Özel yaşamını ya da alışkanlıklarını beğenmediği öğretmenleri eleştirir. 1.94 1.13 

22 
Yönetsel karar ve uygulamalarında (görevlendirmeler, nöbet, ders 
saatleri, sınıf dağıtımları, araç-gereç dağıtımları vs.) öğretmenlerin 
isteklerini gözardı eder. 

2.23 1.26 

         Boyut Ortalaması 2.17 1.18 

Çizelge 24 incelendiğinde, genel olarak müdahalecilik alt boyutunda 

öğretmenler maddelere orta düzeyde katılım göstermişlerdir.  Bu boyutta öğretmenler 

en çok “Gerektiğinde, öğretmenleri ilgilendiren konularda onlara danışmadan karar 

X
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alır ( x =2.60)” ifadesine, en az ise “Özel yaşamını ya da alışkanlıklarını beğenmediği 

öğretmenleri eleştirir ( x =1.94)” ifadesine katılmışlardır. Buna göre okul müdürleri 

öğretmenlerine müdahale etme davranışlarını nadiren sergilemektedir.

Erben (2004), lider ya da yöneticinin, paternalist yaklaşımlarından ötürü, 

çalışanlarıyla bir aileymiş gibi düşündüğünden kaynaklı kimi zaman çalışanlarına 

sormaksızın, onlar adına bir takım kararlar alıp uygulayabildiğini belirtmektedir. 

Harris’e göre (1985, 194) ise paternalist davranan kişi, karşısındakinin istek ve 

kararlarına saygı duymaz ve yaşamlarına müdahaleyi hak olarak görür. 

4.1.4.1. Katılımcıların Müdahalecilik Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Kişisel 

Değişkenlere Göre Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular

Katılımcıların müdahalecilik boyutuna ilişkin görüşlerinin; cinsiyet, medeni 

durum, öğrenim düzeyi, branş değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek için yapılan t-testinden elde edilen bulgular çizelge 25’de, yaşamın daha 

çok geçirildiği yer, kuşak ve kıdem değişkenleri için yapılan anova testi sonuçları ise 

çizelge 26’da verilmiştir.

Çizelge 25.

Cinsiyet, Medeni Durum, Öğrenim Düzeyi ve Branş Değişkenlerine Göre T-Testi 
Sonuçları

Boyut   Değişken Düzey N Ss t Sd p

M
üd

ah
al

ec
ili

k Cinsiyet Kadın 520 2.13 .84 2.119 698 .03*
Erkek 180 2.29 .96

Medeni 
Durum

Evli 587 2.19 .88 1.638 698 .10
Bekar 113 2.04 .79

Öğrenim
Düzeyi

Lisans 617 2.18 .87 1.063 698 .28
Lisansüstü 83 2.07 .89

Branş Sınıf Öğr. 563 2.16 .87 0.465 698 .64
Diğer 137 2.20 .89

*p<.05

Çizelge 25’de görüldüğü gibi müdahalecilik alt boyutuna ilişkin öğretmen 

görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık görülmektedir [t(698) =

2.119; p< .05].  Buna göre erkek öğretmenler ( x = 2.29) kadın öğretmenlere ( x =2.13) 

kıyasla, okul müdürlerini daha müdahaleci bulmaktadırlar. Yöneticilerin Genelde 

erkek olmaları, erkek öğretmenlerle gerek formel gerekse informel yaşamla ilgili daha 

geniş bir paylaşım ve müdahale alanı sunmaktadır. Erkek bir okul müdürünün bir 

kadın öğretmene özel yaşamla ilgili müdahalesi suistimale daha açık görünmekte ve 

X
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kültürel anlamda da pek onaylanmamaktadır. Bu nedenle erkek öğretmenlerin 

müdürlerini daha müdahaleci görmeleri anlamlıdır.   

Çizelge 25’e göre müdahalecilik alt boyutuna ilişkin öğretmen görüşleri 

arasında medeni durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır [t(698) = 

1.638; p> .05]. Bu hesaplamaya göre öğretmenlerin evli ( x =2.19)  veya bekar 

( x =2.04) olmaları, okul müdürlerinin müdahaleci davranışlarını değerlendirmede 

farklılık yaratmamaktadır.   

Çizelge 25’de görüldüğü gibi müdahalecilik alt boyutuna ilişkin öğretmen 

görüşleri arasında öğrenim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık söz konusu 

değildir [t(698) = 0.261; p> .05].  Buna göre katılımcıların lisan ( x =2.18)  veya lisanüstü 

( x =2.07) eğitim mezunu olmaları, okul müdürünün müdahaleci davranışlarına ilişkin 

algılarını birbirlerinden farklılaştırmamaktadır. 

Çizelge 25’e göre müdahalecilik alt boyutuna ilişkin öğretmen görüşleri 

arasında branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır [t(698) = 0.465; 

p>.05]. Dolayısıyla kamu ilkokullarında görev yapmakta olan sınıf öğretmeni 

( x =2.16)  ve branş ( x =2.20)  öğretmeni katılımcıların müdahalecilik boyutuna ilişkin 

puanları ve değerlendirmeleri benzerlik göstermektedir.  

Çizelge 26.  

Yaşamın Daha Çok Geçirildiği Yer, Kuşak ve Kıdem Değişkenlerine Göre ANOVA 
Testi Sonuçları 

p>.05 

 Çizelge 26’ya göre, müdahalecilik alt boyutuna ilişkin öğretmen algılarında 

yaşanılan yer değişkenine göre anlamlı bir farklılık [F(2-697) = 0.042; p> .05] 

bulunmamaktadır. Bu bulgu, katılımcıların nasıl bir yerleşim biriminde yaşadıklarının, 

okul müdürünün müdahaleci davranışlarını değerlendirmede etkisinin olmadığını 

göstermektedir.  

Boyut Değişken Düzey N x  Ss Sd F p Fark 

M
üd

ah
al

ec
ili

k 

Yaşam 
Yeri 

Köy-İlçe 97 2.18 .88 2 0.042 .95 --- 
Şehir 251 2.17 .80 697    
Büyükşehir 352 2.10 .92     

Kıdem 

(1) 0-9 yıl 119 2.26 1.01 3 1.517 .20 --- 
(2) 10-19 yıl 318 2.11 .81 696    
(3) 20-29 yıl 198 2.24 .91     
(4) 30 yıl ve üzeri 65 2.08 .75     

Kuşak 
(1) Babyboomer 85 2.09 .90 2 0.398 .67 --- 
(2) X Kuşağı 400 2.18 .85 697    
(3) Y Kuşağı 215 2.17 .90     
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Çizelge 26’da görüldüğü üzere, müdahalecilik alt boyutuna ilişkin öğretmen 

algılarında kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık söz konusu değildir [F(3-696) 

= 1.517; p> .05]. Bu bağlamda öğretmenlerin okulda geçirdikleri hizmet süreleri, 

onların, okul müdürlerinin müdahaleci davranışlarına ilişkin algılarını pek 

etkilememektedir. 

Çizelge 26’ya göre, katılımcıların, okul müdürlerinin müdahaleci 

davranışlarına [F(2-697) = 0.398; p> .05] ilişkin görüşleri arasında kuşak değişkenine 

göre anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. Buna göre katılımcıların, 1946/1964 

yılları arasında doğmuş olanları kapsayan baby boomer kuşağı ( x =2.09)  , 1965/1979 

yılları arasında doğmuş olanları kapsayan X kuşağı ( x =2.18)  veya 1980/1999 yılları 

arasında doğmuş olanları kapsayan Y kuşağında ( x =2.17) olmaları, onların okul 

müdürünün müdahalecilik içeren yaklaşımlarını değerlendirmede farklılık 

yaratmamaktadır. 

4.1.5. Yetersiz görme Boyutuna İlişkin Bulgular

Kamu ilkokullarında görev yapmakta olan öğretmenlerden oluşan 

katılımcıların okul müdürlerinin çalışanlarını yetersiz görme davranışlarına ilişkin 

görüşleri çizelge 27’de verilmiştir.

Çizelge 27.

Yetersiz Görme Düzeyine İlişkin Madde ve Boyut Ortalama Puanları
Boyut Maddeler X Ss

Y
et

er
si

z 
G

ör
m

e

23 Öğretmenlere bu okulun müdürü olmasının büyük bir lütuf olduğunu 
hissettirir. 2.39 1.38

24 İşle ilgili konularda öğretmenlerin fikrini sorsa bile kararı verirken 
bunları dikkate almaz. 2.59 1.32

25 Yetkilerini öğretmenlerle paylaşmaktan kaçınır. 2.76 1.34

26 Okulda olmadığında oluşabilecek sorunları öğretmenlerin 
çözemeyeceğini düşünür. 2.44 1.33

27 Okulu yönetmenin sadece yöneticinin işi olduğuna inanır. 2.62 1.41

28 Öğretmenlerin, kendisinin içinde olmadığı herhangi bir işte başarılı 
olamayacaklarını düşünür. 2.12 1.28

29 Öğretmenler adına karar verme hakkını kendinde görür. 2.34 1.35
30 Öğretmenlerin başarılarında kendisinin büyük katkısı olduğunu düşünür. 2.62 1.34

Boyut Ortalaması 2.48 1.34

Çizelge 27’de Paternalist liderliğin yetersiz görme alt boyutu ile ilgili 

tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde genel ortalamanın x =2.48 olduğu 

görülmektedir. Bu değer orta düzeye denk gelmektedir. Bu durumda katılımcılar, okul 

müdürlerinin astlarını yetersiz görme davranışlarını bazen sergilediklerini 
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düşünmektedirler. Çizelge incelendiğinde, genel olarak yetersiz görme alt boyutunda 

öğretmenler maddelere orta düzeyde katılım göstermişlerdir.  Bu boyutta en yüksek 

katılımın “Yetkilerini öğretmenlerle paylaşmaktan kaçınır ( x =2.76)” maddesi ile 

“Okulu yönetmenin sadece yöneticinin işi olduğuna inanır ( x =2.62)” için olduğu 

görülmektedir. En düşük ortalamanın ise, “Öğretmenlerin, kendisinin içinde olmadığı 

herhangi bir işte başarılı olamayacaklarını düşünür ( x =2.12)” maddesi ile 

“Öğretmenler adına karar verme hakkını kendinde görür ( x =2.34)” maddeleri için 

olduğu gözlenmiştir. Buna göre okul müdürünün, öğretmenleri adına bazı kararlar 

alma, kararlarda öğretmenlerin görüşlerini dikkate almama, yetkilerini devretmeme 

gibi davranışları ara sıra göstermektedir.  

4.1.5.1. Katılımcıların Yetersiz Görme Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Kişisel 

Değişkenlere Göre Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular 

Katılımcıların yetersiz görme boyutuna ilişkin görüşlerinin; cinsiyet, medeni 

durum, öğrenim düzeyi, branş değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek için yapılan t-testinden elde edilen bulgular çizelge 28’de, yaşamın daha 

çok geçirildiği yer, kuşak ve kıdem değişkenleri için yapılan  anova testi sonuçları ise 

çizelge 29’da verilmiştir. 

Çizelge 28. 

Cinsiyet, Medeni Durum, Öğrenim Düzeyi ve Branş Değişkenlerine Göre T-Testi 
Sonuçları 
 Boyut   Değişken Düzey N  Ss t Sd p 

Y
et

er
si

z 
G

ör
m

e Cinsiyet 
Kadın 520 2.44 1.00 1.788 698 .07 
Erkek 180 2.60 1.12    

Medeni 
Durum 

Evli 587 2.52 1.05 1.834 698 .06 
Bekar 113 2.32 .91    

Öğrenim 
Düzeyi 

Lisans 617 2.50 1.03 1.297 698 .19 
Lisansüstü 83 2.35 1.03    

Branş Sınıf Öğr. 563 2.49 1.03 0.218 698 .82 
Diğer 137 2.47 1.02    

p>.05 

Çizelge 28’de görüldüğü gibi yetersiz görme alt boyutuna ilişkin öğretmen 

görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir 

[t(698) = 1.788; p> .05].  Bu sonuç erkek ( x =2.60) ve kadın ( x =2.44) öğretmenlerin, 

okul müdürlerinin çalışanlarını yetersiz görme davranışlarına ilişkin görüşlerinin 

birbirine benzer olduğunu göstermektedir. 

X
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Çizelge 28’e göre katılımcıların, okul müdürlerinin çalışanlarını yetersiz görme

yaklaşımlarına ilişkin görüşleri arasında medeni durum değişkenine göre anlamlı bir 

fark yoktur [t(698) = 1.834; p>.05]. Bu hesaplamaya göre evli ( x =2.52) ve bekar 

öğretmenler ( x =2.32), okul müdürlerinin çalışanlarını yetersiz görmelerine ilişkin 

puanlarının birbirinden çok da farklılaşmadığını dolayısıyla görüşlerinin benzer 

olduğunu göstermektedir.    

Çizelge 28’de görüldüğü gibi katılımcıların, okul müdürlerinin çalışanlarını 

yetersiz görme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri arasında öğrenim düzeyi değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık söz konusu değildir [t(698) = 1.297; p>.05]. Bu bulgu, lisans 

( x =2.50) ve lisanüstü eğitim mezunu öğretmenlerin ( x =2.35), okul müdürlerinin 

çalışanlarını yetersiz görmelerine ilişkin görüşlerinin birbirine benzer olduğunu 

göstermektedir.    

Çizelge 28’de görüldüğü gibi yetersiz görme alt boyutuna ilişkin öğretmen 

görüşleri arasında branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır [t(698) 

= 0.218; p> .05]. Buna göre çalışanların branşları, okul müdürünün astlarını yetersiz 

görmelerine ilişkin puanlarında önemli bir farklılaşma yaratmamıştır. 

Çizelge 29.

Yaşamın Daha Çok Geçirildiği Yer, Kuşak ve Kıdem Değişkenlerine Göre ANOVA
Testi Sonuçları

p>.05 

Çizelge 29’da görüldüğü gibi katılımcıların, okul müdürlerinin çalışanlarını 

yetersiz görme davranışlarına ilişkin görüşleri arasında yaşamın daha çok geçirildiği 

yer değişkenine göre anlamlı bir farklılık söz konusu değildir [F(2-697) = 0.046; 

p>.05]. Bu hesaplamaya göre, katılımcıların yaşamlarının büyük çoğunluğunu köy-

kasaba-ilçe gibi görece daha kırsalda, şehirde ya da büyükşehirde geçirmiş olmaları, 

Boyut Değişken Düzey N x Ss Sd F p Fark

Y
et

er
si

z 
G

ör
m

e

Yaşam 
Yeri

Köy-İlçe 97 2.51 .98 2 0.046 .95 ---
Şehir 251 2.49 1.01 697
Büyükşehir 352 2.47 1.07

Kıdem

(1) 0-9 yıl 119 2.53 1.04 3 0.934 .42 ---
(2) 10-19 yıl 318 2.42 1.01 696
(3) 20-29 yıl 198 2.57 1.09
(4) 30 yıl ve üzeri 65 2.47 .93

Kuşak
(1) Babyboomer 85 2.51 1.09 2 0.071 .93 ---
(2) X Kuşağı 400 2.47 1.05 697
(3) Y Kuşağı 215 2.50 .98
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okul müdürlerinin çalışanlarını yetersiz görmelerine ilişkin algılarında farklılaşma 

yaratmamaktadır.   

Çizelge 29’a göre, okul müdürünün astlarını yetersiz görmelerine ilişkin alt 

boyutunda katılımcı algılarında kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılığın [F(3-

696) = 0.934; p>.05] bulunmadığı görülmektedir. Katılımcıların hizmet sürelerinin, 

onların, okul müdürlerinin yetersiz görme davranışlarına ilişkin algılarını etkilemediği 

söylenebilir.  

 Çizelge 29 incelendiğinde, yetersiz görme alt boyutuna ilişkin katılımcı 

algılarında kuşak değişkenine göre anlamlı bir farklılığın [F(2-697) = 0.071; p> .05] 

bulunmadığı görülmektedir. Buna göre öğretmenlerin hangi kuşakta olduklarının, okul 

müdürünün astlarını yetersiz görme davranışlarına yönelik algılarında anlamlı bir 

farklılaşma yaratmadığı söylenebilir.  

4.1.6. Paternalist Liderlik Toplam Puanına İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

 Kamu ilkokulu müdürlerinin paternalist liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen 

görüşlerinin toplam puan üzerinden değerlendirilmesi çizelge 30’da verilmiştir. 

 Araştırmada, kamu ilkokulu müdürlerinin, ne derece paternalist liderlik 

sergiledikleri, müdürlerin kendilerine değil, onlarla çalışan, etkileşim halinde olan ve 

onların yönetsel davranışlarından etkilenen öğretmenlere sorulmuştur. Bunun amacı, 

araştırmanın sonuçlarını daha objektif verilere dayandırmaktır. Liderin, liderlikle ilgili 

tutum ve davranışlarını en iyi değerlendirecek olan onun izleyenleridir. Okul 

müdürlerinin liderlik biçim ve davranışlarına ilişkin yapılan araştırmalarda elde edilen 

ortak sonuç, müdürlerin liderliklerine ilişkin öz değerlendirme puanlarının öğretmen 

kıyasla çok daha yüksek çıkmasıdır. Katılımcıların bakış açılarına göre, okullarda 

paternalist liderlik davranışında bulunan müdürlerin olduğu ortaya çıkmıştır.  

4.1.6.1. Katılımcıların Paternalist Liderlik Toplam Puanına İlişkin Görüşlerinin 

Kişisel Değişkenlere Göre Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular 

Katılımcıların paternalist liderlik toplam puanına ilişkin görüşlerinin 

değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan anova ve t-

testinden elde edilen bulgular çizelge 30’da verilmiştir. 

Araştırmaya katılanların, okul müdürlerinin paternalist liderlik yaklaşımlarına 

ilişkin algılarının tanımlayıcı istatistikleri incelendiğinde paternalist liderlik düzeyine 
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ait genel ortalamanın x =2.85 olduğu görülmektedir. Bu değer arasıra düzeyine denk 

gelmektedir. Yani, öğretmenler, okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışlarını 

orta düzeyde sergiledikleri yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Araştırmanın bu bulgusuna benzer bir bulguyu Arslan (2016) tespit etmiştir. 

Ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan 349 öğretmenden elde edilen verilerin 

analizleri sonucunda okul yöneticilerinin paternalist liderlik düzeyi, toplamda “orta” 

düzeyde bulunmuştur.

Tablo 30.

Paternalist Yönetici Davranışları Ölçeği Toplam Puanına İlişkin İstatistikler 
Değişken N x Ss Sd t F p
Paternalist 
Yönetici 700 2.85 .46 --- --- --- ---

Cinsiyet Kadın 520 2.80 .45 698 4.470 --- .00*
Erkek 180 2.98 .48

Medeni 
Durum

Evli 587 2.86 .47 698 0.400 --- .40
Bekar 113 2.82 .43

Öğrenim Lisans 617 2.85 .45 698 0.450 --- .45
Durumu Lisansüstü 83 2.81 .55
Branş Sınıf Ö. 563 2.86 .47 698 0.641 --- .52

Diğer 137 2.83 .42

Yaşadığı 
Yer

Köy/İlçe 97 2.93 .46 2 --- 1.705 .18
Şehir 251 2.84 .45 697
Büyükşehir 352 2.83 .47

Kuşak
Baby bummer 85 2.95 .48 2 --- 2.557 .07
X Kuşağı 400 2.85 .44 697
Y Kuşağı 215 2.81 .48

Kıdem

0-9 yıl 119 2.84 .46 3 --- 0.623 .60
10-19 yıl 318 2.84 .45 696
20-29 yıl 198 2.85 .48
30 yıl ve üzeri 65 2.92 .47

*P<.05

Paternalist liderlik davranışlarının iş tatmini üzerinde etkisinin var olup 

olmadığı ve varsa bu etkinin ne yönde olduğunu bankacılık sektöründe araştırmayı 

amaçlayan Yardımcı (2010), çalışanların yöneticilerini yüksek düzeyde paternalist 

algıladıklarını ortaya koymuştur.

Aycan ve diğerleri, (2000, 206), 10 ülkenin kültür ve liderlik algılarının 

karşılaştırdığı çalışmalarında Türkiye’nin paternalizm algısının oldukça yüksek 

olduğunu ortaya koymuştur. Alabak (2016) yaptığı araştırmada her ikisi de yüksek 

olmakla beraber, çalışanların algıladıkları paternalizmin yöneticilerin algıladığından 
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daha yüksek olarak tespit etmiştir. Paşa ve diğerleri, (2001, 574) ve Wasti ve Erdil 

(2007), de aynı doğrultuda bulgular elde etmişlerdir.  

Türesin (2012) tarafından yapılan ve örgüt çalışanların liderlerini paternalistik 

algılama ve öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin iş tatmini ile işten ayrılma niyeti 

arasındaki ilişkilerin ve bunların demografik özellikler açısından incelenmesinin 

amaçlandığı araştırmasında çalışanların liderlerini yüksek düzeyde paternalist olarak 

algıladıklarını belirtmektedir. Aktaş ve Can (2012), Çalışkan (2015), Demirer (2012) 

Erben (2004), Karşu Cesur (2015), Mutlu, (2010), Samsun (2016), Sünneli Erden 

(2014), Şahin (2015), Uslu ve Çam (2010) gibi araştırmacılar da çalışmalarında 

katılımcıların yöneticilerinin yüksek düzeyde paternalist olduklarına dair bir algıya 

sahip olduklarını ortaya koymuşlardır.  

Çizelge 30 incelendiğinde, paternalizm toplam puanına ilişkin öğretmen 

görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık görülmektedir [t(698) = 

4.470; p< .05]. Bu bulguya göre erkek öğretmenler ( x = 2.98) kadın öğretmenlere 

( x =2.80) kıyasla, okul müdürlerini daha paternalist bulmaktadırlar. Bu durum okul 

müdürlerinin çoğunlukla erkek olmaları ve hemcinsler arasında paternalistik müdahale 

ve davranışların ortaya çıkma sıklık ve yoğunluğunun kadınlara kıyasla daha fazla 

olmasına ilişkindir. Görece muhafazakar kültür özelliklerine sahip Türkiye’de kadın-

erkek ilişkisi nispeten daha formel ve sınırlı olabilmektedir. Kadın her ne kadar iş 

yaşamının bir üyesi olsa bile hala geleneksel rollerini yerine getirmeye zorlanmakta 

dolayısıyla da iş hayatındaki münasebetlerinde çok daha kontrollü olmak zorunda 

kalabilmektedir. Bu bulgu Karşu Cesur (2015) ve Tuncer (2005) tarafından yapılan 

çalışma bulguları ile örtüşmektedir. Tuncer (2005) üniversite öğrencisi ve beyaz 

yakalılardan oluşan iki katılımcı grubundan, üniversite öğrencisi grubun verileri ile 

cinsiyet değişkeni arasında anlamlı ilişki gösteren bulgular elde etmiştir. Buna göre 

erkek katılımcıların paternalist liderlik algıları kadın katılımcılara göre daha yüksek 

çıkmıştır. Ancak Arslan (2016) çalışmasında okul müdürlerinin paternalist davranma 

düzeylerine ilişkin kadın ve erkek görüşlerinin birbirine çok benzer olduklarını ve 

istatistiksek düzeyde anlamlı olmadığı tespit etmiştir. Arslan’ın (2016) tespitine benzer 

bir bulguyu da Akdeniz (2016), Bilici (2017), Cerit, Özdemir ve Aygün (2011), 

Türesin (2012), ve Yardımcı (2010) ortaya koymuştur.  
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Katılımcıların paternalist liderlik düzeyine ilişkin görüşleri medeni durum

[t(698)= 0.400; p 05], öğrenim düzeyi [t(698)=0,450; p 05], kuşak [t(697)= 2,557;

p 05], branş [t(698)=0,641; p 05], kıdem ve yaşamlarının çoğunu geçirdikleri 

yerleşim yeri değişkenlerine göre farklılaşmamaktadır. Karşu Cesur (2015) de öğrenim 

düzeyi değişkeni ile paternal eğilimler arasında bir ilişki tespit edemediğini 

belirtmiştir. Ancak Yardımcı (2010) çalışmasında ön lisans mezunlarının lisans ve 

yüksek lisans mezunu çalışanlara göre yöneticilerinin paternalist davranışlar 

sergilemelerine yönelik algılarının anlamlı biçimde daha yüksek olduğunu tespit 

etmiştir. Dolayısıyla eğitim düzeyi daha düşük olan çalışanlar yöneticilerini daha 

paternalist liderlik yapısında görmektedirler. Aynı çalışmada katılımcıların toplam 

çalışma sürelerinin, yöneticilerini paternalist algıları arasında da bir anlamlılık tespit 

edilmiştir. Buna göre kıdemi düşük olanlar yöneticilerini daha çok paternalist 

görmektedir. Öte yandan Aslantekin, Erdem, Aslan ve Göktaş, (2005) da eğitim 

seviyesi düşük olanların daha kaderci ve paternalist bir algıya sahip olduklarını tespit 

etmişlerdir.

Okul müdürlerinin paternalistik yaklaşımlarının, katılımcıların lisans veya 

lisansüstü mezunu olmaları, evli veya bekar olmaları ve meslekte geçirdikleri süre 

bakımından anlamlı bir farklılık yaratmamasına ilişkin sonuçları destekleyen 

çalışmalar (Akdeniz, 2016; Arslan, 2016, 92; Bilici, 2017, 74-75; Cerit ve diğerleri,

2011; Türesin, 2012; Yardımcı, 2010) söz konusudur. Ancak Mutlu (2010) 

araştırmalarında, katılımcıların yaşı artıkça yöneticilerine ilişkin paternalist algılarında 

da yükselme meydana geldiğini belirlemişlerdir. Mutlu (2010) da benzer biçimde yaşı 

büyük olanların yöneticilerini daha çok paternal algıladıklarını tespit etmiştir. Tuncer 

(2005) ise yaş ile otonomi arasında bir ilişki olduğunu, bundan dolayı da yaş 

ilerledikçe artan özerklikten dolayı paternalist liderlik algısında zayıflama olduğunu 

orta koymaktadır. Tuncer’e (2005) göre genç yaştaki katılımcıların paternalist liderlik 

algıları daha olumlu çıkmıştır. Çalışmalardaki yaş değişkeni ile bu araştırmadaki 

kuşak değişkeni arasında paralellik kurulsa bile iki değişkene ilişkin bulguların 

birbirlerini desteklemedikleri görülmektedir. Öte yandan Bilici (2017) yaş ile 

paternalizm arasında bir anlamlılığa rastlamamıştır. Mutlu (2010) ise evli olan 

katılımcıların yöneticilerini daha paternal bulduklarını ve eğitim seviyesi ile 

paternalizm algısı arasında ters yönde anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. 
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Ayrıca kıdemi yüksek olan katılımcıların paternalizm algıları düşük kıdemde olanlara 

göre daha yüksek çıkmıştır.  

     4.2. Öğretmenlerin Hofstede’nin Kültür Boyutlarına İlişkin  Görüşlerine 

Yönelik Bulgular ve Yorumlar  

Bu başlık altında katılımcıların Hofstede’nin kültür değerleri boyutları olan güç 

mesafesi, belirsizlikten kaçınma, kolektivizm, uzun erimlilik ve erillik alt boyutlarına 

ilişkin görüşleri sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

4.2.1. Güç Mesafesi Boyutuna İlişkin Bulgular 

 Öğretmenlerden oluşan katılımcı grubun, bir kültür özelliği olarak güç 

mesafesine ilişkin algılarının düşük düzeyde ( X =2,03) olduğu görülmektedir. Güç 

mesafesinin toplumdaki gücün dağılımındaki eşitsizliğin kabul edilme derecesini 

yansıttığı göz önünde bulundurulduğunda, katılımcıların toplumdaki eşitsizliği 

onaylamadıkları ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin güç mesafesine ilişkin görüşleri 

çizelge 31’de verilmiştir.  

Çizelge 31. 

Güç Mesafesine İlişkin Madde ve Boyut Ortalama Puanları. 
Boyut Maddeler  Ss 

G
üç

 M
es

af
es

i 

1 Üst makamlarda çalışanlar, kararları astlara danışmadan almalıdır 1.58 1.10 
2 Üstlerin, alt makamlarda çalışanların fikirlerine çok sık 

başvurmalarına gerek yoktur. 1.72 1.02 

3 Üst makamlarda çalışanlar, alt makamlarda çalışanlarla yüz göz 
olmaktan kaçınmalıdır 3.14 1.51 

4 Alt makamlarda çalışanlar, üst makamların kararlarına karşı 
 gelmemelidir. 1.99 1.16 

5 Üst makamlarda çalışanların, alt makamlara yetki aktarımı  
yalnızca önemsiz konularla sınırlı olmalıdır 1.70 1.08 

  Boyut Ortalaması 2.03 1.17 
 

Çizelge 31 incelendiğinde, genel olarak güç mesafesi boyutunda öğretmenlerin 

maddelere düşük düzeyde katılım gösterdikleri gözlenmektedir. Bu boyutta görece en 

yüksek ortalamaya sahip ifade “Üst makamlarda çalışanlar, alt makamlarda 

çalışanlarla yüz göz olmaktan kaçınmalıdır, ( x =3,14)” ifadesi olmuştur. En düşük 

ortalama ise, “Üst makamlarda çalışanlar, kararları astlara danışmadan almalıdır 

( x =1,58)” ifadesine aittir.  

X
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Araştırmada öğretmenlerin güç mesafesine yönelik algıların orta düzeyin 

altında olduğu gözlenmiştir. Okullarda algılanan güç mesafesinin orta düzeyde 

olduğunu ortaya koyan çalışmalar mevcuttur (Deniz, 2013). Orta düzeyde güç 

mesafesinin ortaya konduğu, örnekleminin okul dışında farklı işletme ve örgütler olan 

çalışmalar da söz konusudur (Aktaş ve Can, 2012; Akyol, 2009; Akyürek, 2001; 

Basım, 2000; Gürbüz ve Bingöl, 2007; Turan, Durceylan ve Şişman, 2005). 

Deniz (2013), ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okulda 

algıladıkları güç mesafesi ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı 

amaçladığı araştırmasında öğretmenlerin ulusal düzeydeki güç mesafesi algılarının 

örgütsel düzeydeki güç mesafesi düzeyinden daha düşük olduğu bulunmuştur. Deniz, bu 

durumu okul yönetiminden kaynaklanan yönetsel uygulamalara bağlamaktadır. Okul 

yöneticilerinin, kanun ve yönetmeliklerin kendilerine verdiği makam ve yetki gücünü 

kullanırken, demokratik düşüncelerden uzaklaşabildikleri ve bu durumun da güç 

mesafesini arttırdığını belirtmektedir. 

Hofstede, (1983) örgütlerdeki güç mesafesi düzeyinin liderin merkeziyetçi, 

otoriter ve otokratik olması ile ilişkili olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda 

bürokrasilerin temel bir varsayımı olan, her astın üstlerinden daha az donanım, teknik 

bilgi ve uzmanlığa sahip olduğu fikri (Hoy ve Miskel, 2010, 97) ve bu anlayışın 

sonucu olarak katı bir hiyerarşik yapı okullarda uygulanabilirlikten uzaktır. Zira 

okullarda çalışan öğretmen ve yöneticilerin hemen hepsi aynı eğitim seviyesine 

(lisans),  hatta bazen öğretmenler üstlerinde daha yüksek bir eğitim seviyesine 

(lisansüstü) sahip olmaları okul yöneticilerinin astları olan öğretmenler üzerindeki 

etki, kontrol ve denetim gücünü zayıflatmaktadır.  

Gevşek yapılı (Weick, 1982) ve informal yanının daha ağır bastığı örgütler 

olarak okullarda (Bursalıoğlı, 2008, 33) güç mesafesinin toplumun genelinin aksine 

düşük olmasının nedenlerinden biri de eğitim yöneticilerinin statüleri ile ilgilidir. 

Yönetim biliminin eğitime uygulanması olarak biçimlenen eğitim yöneticiliği, 

öğretmenlikle birlikte yasal düzenlemelerde ‘eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı’nın 

içinde yer almaktadır. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerdekinin aksine bağımsız bir meslek 

grubu statüsünde değildir. “Meslekte esas olan öğretmenliktir” anlayışının hakim 

olduğu eğitim örgütleri olan okullarda astlar ve üstler arasında statü sembolleri, mali 

ayrıcalıklar ve dikey örgütlenme pek belirgin değildir. Bu da güç mesafesi algısını 

zayıflatan bir neden olarak değerlendirilebilir. 
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Bursalıoğlu (2008, 46) öğretmenlerin informal yolla da olsa bir çok yönetim 

sürecine katıldığını belirtmektedir. Bu durumun yönetici-öğretmen işbirliğini zorunlu 

kıldığını belirten Bursalıoğlu, bunda eğitim ve öğretimle ilgili olarak alınan kararların 

etki ve sonuçlarının odağında olan sınıfın başında öğretmenin olmasına 

dayandırmaktadır. Bu zorunlu işbirliği, güç mesafesinin yüksek olduğu örgütlerde 

astların kararlara katılımının neredeyse yok denecek kadar düşük olması temel 

özelliğine aykırılık teşkil etmektedir.  

Sistemsel yapısı itibariyle gevşek yapılaşmış olan okulların diğer örgütlerden 

belirgin biçimde farklı olduğu düşünülmektedir. Performansı yakından izleme, 

standartlardan sapmaların düzeltilmesi, iş tanımlarını belirleme, sorunlarla başa 

çıkmak için rutinler tasarlama, emirler verme, planlar yapma, denetleme, kaynakların 

paylaşımı gibi herhangi bir örgütte yönetsel temel ilkeler olan uygulamaları okullarda 

hayata geçirmek neredeyse imkansızdır  (Weick, 1982). Birbirlerine bağlı insan 

örüntüsü olarak okullarda yaşanan bu durum müdür ve öğretmenler arasında 

belirginleşmiş bir güç mesafesinin de önüne geçebilmektedir. Böyle olunca da 

yönetici, formel etki gücünü destekleme ve kurum amaçlarına işlerlik kazandırmak 

için formel ilişkilerden kaynaklı eksiklikleri informel ilişkilerle kapatma, telafi etme 

yoluna gidebilmekte (Saylık, 2012) ve kültürel liderlik davranışları sergileyerek 

okulda bir aile havası oluşturmaya hizmet edebilmektedir. 

Araştırmada güç mesafesinin düşük düzeyde olması Hofstede’nin (2001, 87) 

çalışmasıyla örtüşmemektedir. Hofstede’nin araştırmasının odağındaki IBM şirketinin 

ekonomik kaygı güden uluslar arası bir işletme olması ve okulların bu tür 

işletmelerden çok farklı özgün yapısı ve havası bulguların farklılığını 

temellendirebilir. Bunun yanısıra Hofstede’nin her bir kültür boyutuna ilişkin elde 

ettiği puanlar tek başlarına bir anlam sunmamakta, araştırma kapsamındaki ülkelerin 

birbirleriyle mukayese edilmesi durumunda anlam kazanmaktadır. Nitekim Hofstede 0 

ile 100 puan aralığında bir puan skalasında ülkelerin değer düzeylerini 

konumlandırmakta ve birbirlerine göre değerlendirmelerini yapmaktadır. Söz konusu 

değerlendirmede 100 en yüksek güç mesafesini belirtmektedir. Hofstede’nin söz 

konusu (2001) araştırmasına göre Türkiye 66 puanla görece yüksek güç mesafesi 

değerlerine sahip bir ülke olarak nitelendirilmektedir.  
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Globe araştırmasında 62 ülkeden toplanan verilerin karşılaştırmalı analizleri 

sonucunda Türkiye’nin güç mesafesine ilişkin puanının ortalamanın üstünde olduğu 

tespit edilmiştir. Toplamda dokuz boyutta, davranış olarak mevcut olan ve değer 

olarak da olması arzulanan biçimde iki açıdan değerlendirilme yapılmış ve sonuçta 

Türkiye’nin kurumsal manada insan ilişkilerinin hiyerarşik olduğu ve ast-üst 

biçiminde bir yapı arz ettiği belirtilmiştir (Kabasakal ve Bodur, 1998; Kabasakal ve 

Bodur, 2002).  

Hofstede’nin (2001) araştırma bulgularına benzer olarak Türkiye’de güç 

mesafesinin yüksek bir algısal konuma sahip olduğunu ortaya koyan çok sayıda 

araştırma mevcuttur (Ay, 2013; Aycan ve diğerleri, 2000; Basım, 2000; Köse ve Ünal 

2000, 11; Erdem 1996, 137; Polatoğlu, 1988; Özen, 1993; Kabasakal ve Bodur, 1998; 

Kabasakal ve Bodur, 2002; Kağıtçıbaşı, 1970; Sargut, 2015, 229; Schwartz, 1994a, 

2004; Paşa, Kabasakal, ve Bodur, 2001; Yetim ve Yetim, 2006; Batır ve Gürbüz, 

2016). 

Pellegrini (2006) güç mesafesinin Türkiye'nin çalışma yaşamında temel bir 

karakter olduğunu, işyerlerinde hiyerarşiye göre kullanımı ayrılmış, restorant, otopark, 

tuvaletler vb olduğunu belirtmektedir.

Çalışkan (2015) ulusal kültür, örgüt kültürü ve paternalist liderlik arasındaki 

etkileşimleri ortaya koymayı amaçladığı ve dört-beş yıldızlı konaklama işletmelerinde 

yürüttüğü çalışmasında Türkiye’nin orta düzeyde güç mesafesi değerine sahip 

olduğunu ortaya koymuştur. Çalışkan (2015, 89) çalışmasında ortaya koyduğu 

bulguların Hofstede’nin çalışma bulgularıyla örtüşmemesini, Hofstede’nin 

çalışmasının güncelliğini yitirmiş olduğuna, dolaylı olarak Türkiye’nin ulusal kültür 

algısısnın zaman içerisinde değişmiş olabileceğine yormaktadır. 

Türkiye’de güç mesafesinin düşük olduğuna ilişkin bir bulgu da Aktaş’a (2010) 

aittir. Aktaş, “izleyicilerin kültürel değerlere ve liderliğe duydukları ihtiyaç” isimli 

doktora çalışmasında beklenenin aksine Türkiye’de güç mesafesinin düşük düzeyde 

olduğunu ortaya koymuştur. Güç mesafesini düşük olarak ortaya koyan bir başka 

çalışma da Yörük (2009) tarafından yapılmıştır. Savunma sanayisinde hizmet veren iki 

kurumda gerçekleştiği araştırmasında güç mesafesi düzeyinin düşük olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Polat ve Göktürk (2005) de, okul müdürlerinin güç mesafesine ilişkin algı 

düzeylerinin düşük olduğunu ortaya koymuştur. Benzer biçimde Meydan, Basım ve 
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Başar (2014) da öğretmenlerin güç mesafesine ilişkin algı düzeylerinin düşük 

olduğunu tespit etmiştir. 

Karşu Cesur (2015) Paternalist liderlik eğilimi ve kültürel değerler arasındaki 

ilişkiyi Sakarya Üniversitesi örnekleminde ortaya koymayı hedeflediği çalışmasında 

akademisyenlerin algılarına göre güç mesafesinin literatürün aksine düşük düzeyde 

olduğunu ortaya koymuştur. Aslantekin, Erdem, Aslan ve Göktaş, (2005) da hastane 

çalışanlarının düşük güç mesafesine sahip olduklarını belirlemiştir.  

Türkiye’deki güç mesafesinin yüksek olmasında gelir dağılımındaki 

adaletsizliğin etkili olabileceği belirtilmektedir (Öğüt ve Kocabacak, 2008, 152). 

Türkiye’de astların üstlerine düşüncelerini serbestçe ifade edemediğini, makam ve 

unvanlar önemli olduğunu, katı bir hiyerarşik yapının söz konusu olduğunu ve otoriter 

bir yönetim tarzının var olduğu belirtilmektedir (Öğüt ve Kocabacak, 2008, 152; 

Sargut, 2015, 230). Ancak yukarıda belirtilenlerin ve yüksek bir güç mesafesinin 

yapısı itibariyle okullarda pek de geçerli olmadığı belirtilebilir. Nitekim Bursalıoğlu 

(2012, 22), kişilerarası ilişkilerin önemli rol oynadığı eğitim örgütlerinde yapandan 

çok yapılacak işi ön planda tutan ideal tip bürokrasinin uygulanmasının zor olduğunu 

belirtmektedir. O’na göre bu durum insan ilişkileri alanında yapılan çalışmalara ters 

düşmektedir. 

Önemli sosyal sistemler olan okulların en önemli özelliklerinden birisi, 

üzerinde çalıştığı ham maddenin toplumdan gelen ve topluma giden insan oluşudur. 

Bu nedenle okulların birey boyutu, kurum boyutundan daha duyarlı, informel yanı 

formel yanından daha ağır, etki alanı yetki alanından daha geniştir (Bursalıoğlu, 2008, 

33). Okullardaki birey boyutunun kurum boyutundan daha önemli olması insani 

ilişkilerin bürokratik ve formel işleyişten daha ön planda olduğunu belirtmektedir. Bu 

esas üzerinden okullarda algılanan güç mesafesinin düşük çıkması anlamlandırılabilir. 

Öte yandan Batır ve Gürbüz (2016) “Türkiye'nin toplumsal kültür eğilimleri: Globe 

araştırmasından sonra ne değişti?” isimli çalışmalarında güç mesafesi boyutunda bir 

azalma olduğunu ortaya koymuştur. Aycan (2006) Türkiye’de güç mesafesinin gittikçe 

daraldığını belirtmektedir. Bu bulgu ve ifadeler, kültürün zaman içerinde yavaş da olsa 

değişim gösterdiği yönündeki savı destekler niteliktedir. Nitekim Hofstede’nin 

araştırmasının en çok eleştiri aldığı husus çok eskiye dayanması ve kendini 

güncellemediği için geçerliliğinin sorgulanır olduğudur.   
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4.2.1.1. Katılımcıların Güç Mesafesine İlişkin Görüşlerinin Kişisel Değişkenlere Göre 

Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular

Katılımcıların güç mesafesi boyutuna ilişkin görüşlerinin; cinsiyet, medeni 

durum, öğrenim düzeyi, branş değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek için yapılan t-testinden elde edilen bulgular çizelge 32’de, yaşamın daha 

çok geçirildiği yer, kuşak ve kıdem değişkenleri için yapılan anova testi sonuçları ise 

çizelge 33’de verilmiştir.

Çizelge 32.

Cinsiyet, Medeni Durum, Öğrenim Düzeyi ve Branş Değişkenlerine Göre T-Testi 
Sonuçları
Boyut   Değişken Düzey N Ss t Sd p

G
üç

 M
es

af
es

i Cinsiyet Kadın 520 2.02 .70 0.448 698 .65
Erkek 180 2.05 .75

Medeni 
Durum

Evli 587 2.03 .71 0.092 698 .92
Bekar 113 2.03 .75

Öğrenim
Düzeyi

Lisans 617 2.04 .72 1.038 698 .30
Lisansüstü 83 1.95 .69

Branş Sınıf Öğr. 563 2.03 .70 0.039 698 .96
Diğer 137 2.03 .78

p>.05 

Çizelge 32’de görüldüğü gibi güç mesafesi alt ölçeğine ilişkin öğretmen 

görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

[t(698) = .448; p> .05].  Buna göre kadın öğretmenlerin ( x = 2.02) ve erkek 

öğretmenlerin ( x =2.05) güç mesafesine ilişkin görüşlerinin benzer olduğu 

söylenebilir. Yörük (2009, 72) ve Karaçelebi, (2016) bu bulgunun aksine cinsiyet ile 

algılanan güç mesafesi arasında anlamlı bir ilişki ortaya koymuşlardır. Her iki 

çalışmada da erkek katılımcıların güç mesafesi algısı görece daha yüksek çıkmıştır. 

Araştırmaya ait güç mesafesi ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılığın 

bulunmadığına yönelik bulguyu destekleyen araştırmalar söz konusudur (Akyol, 2009; 

Deniz, 2013; Dalgün, 2011; Jahangirov, 2012; Macit, 2010; Polat ve Göktürk, 

2005;Terzi, 2004; Turan, Durceylan ve Şişman, 2005).

Çizelge 32’de görüldüğü gibi güç mesafesi alt boyutuna ilişkin öğretmen 

görüşleri arasında medeni durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır [t(687) = .326; p> .05].  Buna göre evli ( x = 2.03) ve bekar 

öğretmenlerin ( x =2.03) güç mesafesine ilişkin puanları benzerlik göstermektedir. Bu 

X
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bulgu, Akyol (2009), Ertürk (2014), Turan, Durceylan ve Şişman (2005) ve Yörük 

(2009) tarafından yapılan çalışma bulgularınca desteklenmektedir.  

Çizelge 32’de görüldüğü gibi güç mesafesi alt boyutuna ilişkin öğretmen 

görüşleri arasında öğrenim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır [t(698) = 1.038; p> .05].  Buna göre katılımcı öğretmenlerin lisans ( x = 

2.04)  veya lisansüstü (yüksek lisans, doktora) ( x = 2.04) mezunu olmalarının, 

toplumdaki gücün eşitsiz dağılımı ve bunun kabul edilebilirliği ile ilgili herhangi bir 

belirleyiciliği olmamaktadır. Ancak Hofstede ve arkadaşları (2010, 65) İngiltere, 

Almanya ve Fransa’da IBM şirketindeki çalışanlar arasında, gerektirdiği eğitim 

seviyesi bakımından meslek gruplarının güç mesafesi değerlerini ölçmüş ve en düşük 

eğitim seviyesi, meslek ve statüye sahip çalışanların güç mesafesini daha yoğun 

hissettikleri tespit edilmiştir. Buna göre çalışanların eğitim seviyesi ve mesleki 

statüleri yükseldikçe algılanan güç mesafesi düşmektedir. 

Deniz (2013) araştırmasında eğitim düzeyi ile güç mesafesi algısı arasında 

anlamlı bir ilişki tespit etmiştir. Buna göre eğitim düzeyi artıkça güç mesafesi algısının 

düştüğü bulgusuna ulaşıldığı belirtilmektedir. Akyol (2009) ise yaptığı araştırmada 

yüksek eğitim düzeyine sahip çalışanların her ne kadar arzuladıkları tam tersi olsa da, 

örgütlerindeki güç mesafesini düşük eğitim düzeyine sahip çalışanlara göre daha 

yüksek olarak algıladıklarını ortaya koymuştur. Aslantekin, Erdem, Aslan, Göktaş, 

(2005), Dalgün (2011), Ertürk (2014) ve Yörük (2009) ise çalışmalarında eğitim 

düzeyi ile güç mesafesi arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymuşlardır.  

Çizelge 32’ye göre güç mesafesi alt boyutuna ilişkin öğretmen görüşleri 

arasında branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır [t(698) = 0.039; 

p> .05].  Buna göre sınıf öğretmenleri ( x = 2.03) ile branş öğretmenlerinin ( x =2.03) 

güç mesafesine ilişkin puanları birbirine çok benzemektedir. Macit (2010) yaptığı 

çalışmada örneklemine aldığı katılımcıların farklı branşlarda öğrenim görmeleri 

onların güç mesafesine ilişkin algılarını etkilemediğini ortaya koymuştur. Benzer bir 

sonucu da Deniz (2013) ortaya koymuştur.  

Çizelge 32 incelendiğinde, güç mesafesi boyutunda cinsiyet, medeni durum, 

öğrenim düzeyi ve branş değişkenlerinin hiçbirinin anlamlı bir farklılık ortaya 

koymadığı görülmektedir. 
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Çizelge 33.

Yaşamın Daha Çok Geçirildiği Yer, Kuşak ve Kıdem Değişkenlerine Göre ANOVA 
Testi Sonuçları

Boyut Değişken Düzey N x Ss Sd F p Fark
G

üç
 M

es
af

es
i

Yaşam 
Yeri

Köy-İlçe 97 2.16 .74 2 2.866 .05* 1-3
Şehir 251 2.05 .74 697
Büyükşehir 352 1.97 .69

Kıdem

(1) 0-9 yıl 119 2.06 .68 3 0.215 .88 ---
(2) 10-19 yıl 318 2.03 .75 696
(3) 20-29 yıl 198 2.00 .70
(4) 30 yıl+ 65 2.04 .71

Kuşak
(1) Babyboomer 85 2.10 .83 2 0.453 .63 ---
(2) X Kuşağı 400 2.02 .72 697
(3) Y Kuşağı 215 2.01 .66

*P<.05

Çizelge 33’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin güç mesafesi 

alt boyutuna ilişkin algılarında yaşanılan yer değişkenine göre anlamlı bir farkın 

olduğu görülmektedir F(2-697) = 2.866; p< .05]. Buna göre köy/kasaba/ilçede yaşayan 

öğretmenlerin ( x =2.16) büyükşehirde yaşayan öğretmenlere ( x =1.97) göre 

ortalamalarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kolektivist kültürün hakim 

olduğu sosyal gruplarda güç mesafesi algısının da yüksek olduğu bilinmektedir 

(Hofstede, 1983). Bu durum, güç mesafesinin kırsal yaşamda daha çok karşılık 

bulduğu ancak büyükşehir yaşamında bireyselleşme, temel hakları bilme gibi değerler 

de göz önünde bulundurulduğunda görece daha düşük bir güç mesafesi algısına sahip 

olduğu biçiminde yorumlanabilir. 

Ayhan (2013) yaptığı araştırmada okulun şehir veya ilçe merkezinde 

bulunması değişkenine göre anlamlılığı sorgulamış ve öğretmenlerin okuldaki güç 

mesafesi puanlarının, okulun bulunduğu yerleşim yerine göre anlamlı bir farklılık 

gösterdiğini tespit etmiştir. Macit (2010) ise araştırmasında, oturulan yerleşim yeri 

bakımından katılımcıların güç mesafesi algılarının farklılaşmadığı sonucuna 

ulaşmıştır.

Çizelge 33’e göre, güç mesafesi alt boyutuna ilişkin öğretmen algılarında 

kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık [F(3-696) = 0.215; p> .05] 

bulunmamaktadır. Bu bağlamda meslekte geçirilen sürenin güç mesafesi algısını pek 

değiştirmediği söylenebilir. Akyürek (2001), Akyol (2009), Turan, Durceylan ve 

Şişman (2005), Polat ve Göktürk (2005) ve Yörük (2009), Dalgün (2011) yaptıkları 

araştırmada benzer sonuçlar ortaya koymuşlardır. Ancak bu çalışmaların aksine Deniz 
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(2013) öğretmenlerin okuldaki güç mesafesi ortalama puanlarını mesleki kıdeme göre 

değerlendirildiğinde, yüksek kıdeme sahip öğretmenlerin okuldaki güç mesafesini 

diğer öğretmenlere göre daha yüksek algıladıkları bulgusuna ulaşmıştır.  

 Çizelge 33 incelendiğinde güç mesafesi alt boyutuna ilişkin öğretmen 

algılarında kuşak değişkenine göre anlamlı bir farklılık [F(2-697) = 0.453; p> .05] 

olmadığı görülmektedir. Bu bağlamda katılımcıların doğum yılına bağlı olarak temsil 

ettikleri kuşağın, toplumdaki güce ilişkin eşitsizliğin kabul edilebilirlik düzeyini pek 

değiştirmediği söylenebilir. 

Kuşakların belirlenmesinde doğum yılı aralıkları esas alınmaktadır. Dolayısıyla 

kuşaklar ile yaş arasında temel bir ilişki söz konusudur. Bu bağlamda doğrudan yaş 

kişisel değişkenini inceleyen bazı araştırmaların bulguları ile araştırmada geçen kuşak 

değişkeni arasında bağ kurulabilir. Nitekim Turan, Durceylan ve Şişman (2005) 

yaptıkları araştırmada, yöneticilerin yaşları ile güç mesafesine ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı bir farklılığa ulaşmışlardır. Buna göre yaşları 51 ve yukarı olan 

yöneticiler, yaşları 30-40 arasında olan yöneticilere göre statü farkından doğan 

eşitsizlikleri daha fazla kanıksadıkları ve kabul edilebilir buldukları tespit edilmiştir. 

Buna göre genç yöneticiler, yönetici-çalışan arasındaki eşitsizliğin doğal olduğunu 

kabullenmeye ilişkin algıya daha uzak durmaktadırlar. Bu sonuç araştırmanın 

bulgusuyla örtüşmemektedir. Dalgün (2011) ise yaşları 30-34 arasında olanların diğer 

bütün yaş aralığı gruplarından daha fazla güç mesafesi algısına sahip olduğunu ortaya 

koymuştur. 30-34 yaş aralığında olanlara araştırma kapsamında ele alınan X kuşağı 

içerisindedir. Buradan hareketle kuşak itibariyle en genç olanların toplumdaki statü 

kaynaklı eşitsizliği kabulleniş düzeylerinin en yüksek olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

Nitekim Karaçelebi, (2016) de genç yaştaki katılımcıların güç mesafesi algılarının 

diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Aslantekin, Erdem, 

Aslan ve Göktaş, (2005) yaş ile güç mesafesi algısının pozitif ilişkili olduklarını 

dolayısıyla yaşlı çalışanların daha hiyerarşik eğilimli olduklarını belirlemiştir. 

4.2.2. Belirsizlikten Kaçınma Boyutuna İlişkin Bulgular 

 Kamu ilkokullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin belirsizlikten 

kaçınma boyutuna ilişkin görüşleri çizelge 34’de verilmiştir.  
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Çizelge 34.

Belirsizlikten Kaçınmaya İlişkin Madde ve Boyut Ortalama Puanları.
Boyut Maddeler Ss

B
el

ir
si

zl
ik

te
n

K
aç

ın
m

a

6 Benden tam olarak ne istendiğini bilebilmem için açık biçimde 
belirtilen talimatlar gereklidir. 4.18 1.19

7 Talimatları ve prosedürleri sıkı sıkıya takip etmek önemlidir. 3.72 1.13

8 Kurallar ve düzenlemeler benden ne beklendiğini anlamamı sağladığı 
için önemlidir. 4.07 .95

9 İşimde kullanmam gereken prosedürlerin standartlaştırılmasını yararlı 
buluyorum. 3.63 1.14

10 Yapılacak uygulamaların talimatlarla açıklanması önemlidir. 4.08 .98
Boyut Ortalaması 3.94 1.08

Çizelge 34 incelendiğinde, genel olarak belirsizlikten kaçınma alt boyutunda 

öğretmenlerin maddelere çok yüksek düzeyde katılım gösterdikleri gözlenmektedir.  

Bu boyutta görece en yüksek ortalamaya sahip ifade “Benden tam olarak ne istendiğini 

bilebilmem için açık biçimde belirtilen talimatlar gereklidir. ( x =4.18)” maddesi 

olmuştur. “İşimde kullanmam gereken prosedürlerin standartlaştırılmasını yararlı 

buluyorum. ( x =3.63)” maddesi ise görece en düşük ortalamaya sahip ifadedir. 

Öğretmenler bu maddelere ve boyuttaki diğer tüm maddelere yüksek düzeyde katılım 

göstermişlerdir. Buna göre öğretmenlerin belirsiz veya bilinmeyen durumlar 

karşısında tehdit hissettikleri, endişen duydukları, bu endişeyi ortadan kaldırmak için 

ise açık talimat ve prosedürleri önemsedikleri belirtilebilir. 

Araştırmada katılımcıların algılarına göre belirsizlikten kaçınma düzeyinin 

yüksek olması Aktaş, 2010; Arbak (2005), Basım (2000), Bodur ve Kabasakal, 2002; 

Çalışkan, 2015; Demirel (2003, 159), Erdem (1996), Erdem (2001), Emre (2007, 132); 

esmer (1997); Gürbüz ve Bingöl (2007); Hofstede (1984a; 2001), Karşu Cesur, 2015; 

Köse ve Ünal (2000); Özen, (1998); Pasa, Kabasakal, ve Bodur, (2001); Sargut, 

(2015), Wasti (1995); Karşu Cesur, (2015); Turan, Durceylan ve Şişman, (2005) 

tarafından da desteklenmektedir. Ancak belirsizlikten kaçınmanın orta düzeyde olduğu 

sonucuna ulaşan araştırmalar da mevcuttur. 

Polat ve Göktürk (2005) okul müdürlerinin orta düzeyde belirsizlikten kaçınma 

algısına sahip olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Benzer biçimde Yıldırım (2016) da 

öğretmen adaylarının belirsizlikten kaçınma düzeylerini bazı değişkenlere göre 

incelemeyi amaçladığı çalışmasında katılımcıların belirsizlikten kaçınmaya ilişkin 

algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Benzer biçimde Neyişçi (2008) de 

okul müdürlerinin belirsizlikten kaçınma davranışlarını göstermelerinin orta düzeyde 

X
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olduğunu tespit etmiştir. Belirsizlikten kaçınma düzeyinin orta düzey olarak tespit 

edildiği bir başka araştırma ise Korkut ve Keskin’e (2015) aittir. Gökçe (2014) ise 

proje yönetimi ile belirsizlikten kaçınma arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçladığı 

araştırmasında belirsizlikten kaçınma düzeyini düşük olarak raporlamıştır.  

Macit, (2010), eğitim fakültesinden 752 öğrencinin verilerinden hareketle 

iletişim tarzları üzerinde kültürel değerlerin etkisini incelediği araştırmasında 

belirsizlikten kaçınmaya ilişkin orta düzeyde bir değer tespit etmiştir. Yetim ve Yetim 

(2006) de benzer biçimde iş görenlerin düşük belirsizlikten kaçınma düzeyine sahip 

olduklarını ortaya koymuştur.  

Batır ve Gürbüz (2016) Globe araştırmasını Türkiye’ye ilişkin değerlerini 

referans aldığı ve arada geçen süredeki değişimi ortaya koymayı amaçladığı 

çalışmasında belirsizlikten kaçınma değerlerinde görece bir düşüşün söz konusu 

olduğunu tespit etmiştir. Globe araştırmasında Türkiye’nin belirsizlikten kaçınma 

değerinin yedili likert ölçeğinde x =3,63 olduğu göz önüne alındığında, mevcut 

durumu, ortanın altında biçiminde değerlendirilebilmek mümkün olmaktadır.   

4.2.2.1. Katılımcıların Belirsizlikten Kaçınma Boyutua İlişkin Görüşlerinin Kişisel 

Değişkenlere Göre Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular  

Katılımcıların belirsizlikten kaçınma boyutuna ilişkin görüşlerinin; cinsiyet, 

medeni durum, öğrenim düzeyi, branş değişkenlerine göre farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için yapılan t-testinden elde edilen bulgular çizelge 35’de, 

yaşamın daha çok geçirildiği yer, kuşak ve kıdem değişkenleri için yapılan anova testi 

sonuçları ise çizelge 36’de verilmiştir. 

Çizelge 35. 

Cinsiyet, Medeni Durum, Öğrenim Düzeyi ve Branş Değişkenlerine Göre T-Testi 
Sonuçları 
 Boyut   Değişken Düzey N  Ss t Sd p 

B
el

ir
si

zl
ik

te
n 

K
aç

ın
m

a 

Cinsiyet 
Kadın 520 3.94 .78 0.045 698 .96 
Erkek 180 3.93 .72    

Medeni 
Durum 

Evli 587 3.94 .76 0.457 698 .64 
Bekar 113 3.90 .80    

Öğrenim 
Düzeyi 

Lisans 617 3.95 .76 1.373 698 .17 
Lisansüstü 83 3.83 .67    

Branş Sınıf Öğr. 563 3.94 .77 0.617 698 .53 
Diğer 137 3.90 .73    

p>.05 

X
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Çizelge 35’de görüldüğü gibi belirsizlikten kaçınma alt ölçeğine ilişkin 

öğretmen görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır [t(698) = .045; p> .05].  Buna göre, kadın öğretmenlerin ( x = 3.94) ve 

erkek öğretmenlerin ( x =3.93) belirsizlikten kaçınmaya ilişkin puanlarının benzerlik 

gösterdiği söylenebilir. Araştırmanın bu bulgusu, Turan, Durceylan ve Şişman (2005), 

Macit (2010), Neyişçi (2008), Polat ve Göktürk (2005) ve Yıldırım (2016) tarafından 

yapılan araştırmalarca da desteklenmektedir. Ancak Korkut ve Keskin’in (2015), 

araştırmasında cinsiyet değişkeni temel alındığında kadınların erkeklere kıyasla 

belirsizliğe karşı toleranslarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile 

kadınların belirsizlikten kaçınma düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. Dalgün (2011, 150) 

ise erkek çalışanların belirsizlikten kaçınma derecelerinin kadın çalışanlara göre daha 

yüksek olduğu yönünde bir sonuç ortaya koymuştur. Korkut ve keskin’in okullarda 

öğretmen katılımcılarla, Dalgün’ün ise sağlık çalışanlarından oluşan katılımcılarla 

çalışmalarını yürütmeleri bu farklılığa kaynaklık edebilir. 

Çizelge 35’e göre belirsizlikten kaçınma alt ölçeğine ilişkin öğretmen görüşleri 

arasında medeni durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır [t(698)

= .457; p> .05].  Buna durum, evli öğretmenlerin ( x = 3.94) ve bekar öğretmenlerin 

( x =3.90) belirsizlikten kaçınmaya ilişkin puanlarının birbirlerine yakın olduklarını 

göstermektedir.  Buna göre öğretmenlerin evli ya da bekar olmasının gelecekte 

olabileceklerin kestirilememesinin yarattığı korku ve kaygıyla önemli bir ilişkisi tespit 

edilememiştir. Karşu Cesur (2015) da bu bulguyu destekleyen sonuçlara ulaşmıştır. 

Ancak Yörük (2009) yaptığı araştırmada evli olanların bekar olan katılımcılara göre 

belirsizlikten kaçınma düzeylerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Yörük 

bu bulguyu, evli olanların aile olmalarının getirdiği sorumluluk ve dolaylı kaygı 

düzeyine, bekarların ise sadece kendilerinden sorumlu olmalarına, görece daha özgür 

ve kaygısız olmalarına bağlayarak temellendirmektedir. 

Çizelge 35 incelendiğinde, belirsizlikten kaçınma alt boyutuna ilişkin öğretmen 

görüşleri arasında eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılıüın bulunmadığı 

[t(698) = 1.038; p> .05] görülmektedir. Bu bulguya göre öğretmenlerin eğitim düzeyinin 

lisans ( x = 2.04) veya lisansüstü ( x =1.95) olması belirsizlikten kaçınmaya ilişkin 

görüşlerinde farklılaşma yaratmamaktadır. Bu bulguyu destekleyen araştırmalar 

(Dalgün, 2011; Yörük, 2009) mevcuttur. Ancak Neyişçi (2008) üniversite mezunu 

olan yöneticilerin yüksekokul mezunu olanlara kıyasla belirsizlikten kaçınma 
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davranışlarını gösterme düzeylerinin daha düşük olduğunu tespit etmiştir. Buna göre 

düşük eğitim seviyesinde olanların belirsizlikten kaçınma düzeyleri daha yüksektir.  

Çizelge 35’de görüldüğü gibi belirsizlikten kaçınma alt boyutuna ilişkin 

öğretmen görüşleri arasında branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır [t(698) = 0.617; p> .05].  Dolayısıyla sınıf öğretmenleri ( x = 3.94) ve 

branş öğretmenlerin ( x =3.90) belirsizlikten kaçınmaya ilişkin puanlarının birbirlerine 

çok benzediği söylenebilir. Yıldırım (2016), da araştırmanın bu bulgusunu 

desteklemektedir. Yıldırım (2016) öğretmen adayları olan eğitim fakültesi 

öğrencilerinin belirsizlikten kaçınma düzeylerini tespit etmeye çalıştığı araştırmasında, 

katılımcıların branşları ile belirsizlikten kaçınma arasında anlamlılık olmadığını tespit 

etmiştir. Ancak Korkut ve Keskin’in (2015) öğretmen adayları ile yaptığı çalışmada 

branş öğretmenlerinin, sınıf öğretmenliği adaylarına göre belirsizlikten kaçınma 

düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. Benzer şekilde Macit (2010, 87) araştırmasında 

katılımcıların branşları ile belirsizlikten kaçınma algıları arasında ilişki tespit etmiştir. 

Buna göre İngilizce branşında olanlar en düşük belirsizlikten kaçınma düzeyine 

sahipken, en yüksek algı okul öncesi öğretmenlere ait olarak tespit edilmiştir.  

Görüldüğü gibi, belirsizlikten kaçınma kültürel boyutunda cinsiyet, medeni 

durum, öğrenim düzeyi ve branş değişkenlerinde ortaya konan bulgular pek tutarlı 

değildir. Bu durumun, araştırmaların farklı sektörlerde ve farklı çalışma koşullarında 

yürütülmesinden kaynaklanabileceği belirtilebilir.  

Çizelge 36.  

Yaşamın Daha Çok Geçirildiği Yer, Kuşak ve Kıdem Değişkenlerine Göre ANOVA 
Testi Sonuçları 

p>.05 

Çizelge 36’da görüldüğü gibi katılımcıların, belirsizlikten kaçınma düzeylerine 

ilişkin görüşleri arasında, yaşamın daha çok geçirildiği yer değişkenine göre anlamlı 

Boyut Değişken Düzey N x  Ss Sd F p Fark 

B
el

ir
si

zl
ik

te
n 

K
aç

ın
m

a Yaşam 
Yeri 

Köy-İlçe 97 4.01 .65 2 0.731 .48 --- 
Şehir 251 3.90 .75 697    
Büyükşehir 352 3.94 .80     

Kıdem 

(1) 0-9 yıl 119 3.96 .68 3 0.469 .70 --- 
(2) 10-19 yıl 318 3.91 .75 696    
(3) 20-29 yıl 198 3.47 .70     
(4) 30 yıl ve üzeri 65 3.67 .71     

Kuşak 
(1) Babyboomer 85 4.04 .65 2 1.095 .33 --- 
(2) X Kuşağı 400 3.91 .81 697    
(3) Y Kuşağı 215 3.94 .70     



199

bir fark [F(2-697) = 0.731; p> .05] bulunmamıştır. Bu bağlamda katılımcıların 

yaşamlarını daha çok nasıl bir yerleşim yerinde geçirdiklerinin belirsizliğin yarattığı 

kaygı düzeyini değiştirmediği söylenebilir. Macit (2010) de öğrencilerin yaşadığı yer 

ile belirsizlikten kaçınma boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulamadığını raporlamıştır.

Çizelge 36’da görüldüğü gibi katılımcıların belirsizlikten kaçınma alt boyutuna 

ilişkin görüşleri arasında, kıdem değişkenine göre anlamlı bir fark [F(3-696) = 0.469; 

p> .05] bulunmamıştır. Bu bağlamda meslekte geçirilen sürenin belirsizlikten kaçınma 

düzeyini pek değiştirmediği söylenebilir. Nitekim Turan, Durceylan ve Şişman (2005) 

üniversite yöneticilerinin hizmet süreleri ile belirsizlikten kaçınmaya ilişkin algıları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Ancak 

Neyişçi (2008) yaptığı çalışmada okul müdürlerinden kıdemi yüksek olanlarda 

belirsizlikten kaçınma davranışı gösterme düzeyinin daha yüksek olduğunu ileri 

sürmüştür. Dalgün (2011) ise araştırmasında çalışma süresi 1 yıldan az ve 14 yıldan 

fazla olan çalışanların belirsizlikten kaçınma derecelerinin diğer çalışanlara göre daha 

yüksek olduğu yönünde bir sonuca ulaşmıştır.

Çizelge 36’ya göre, belirsizlikten kaçınma alt boyutuna ilişkin öğretmen 

algılarında kuşak değişkenine göre anlamlı bir farklılık [F(2-697) = 1.095; p> .05] 

bulunmamaktadır. Buna göre katılımcıların yıl itibariyle doğdukları dönemin kuşak 

özellikleri ile belirsizliğin yarattığı kaygı arasında anlamlı bir ilişki tespit 

edilememiştir. Turan, Durceylan ve Şişman (2005) araştırmasında da benzer bir 

sonuca ulaşılmıştır. Dalgün (2011) de yüksek yaş aralığındaki çalışanların 

belirsizlikten kaçınma derecelerinin diğer yaş aralıklarındaki çalışanlara göre daha 

yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 

4.2.3. Kolektivizm Boyutuna İlişkin Bulgular

Kamu ilkokullarında görev yapmakta olan öğretmenlerden oluşan 

katılımcıların kolektivizm boyutuna ilişkin görüşleri çizelge 37’de verilmiştir. 

Çizelge 37 incelendiğinde, genel olarak kolektivizm alt boyutunda 

öğretmenler, maddelerin geneline yüksek bir düzeyde katılım göstermişlerdir.  Bu 

boyutta en yüksek ortalamaya sahip ifade “Grubun başarısı bireysel başarıdan daha 

önemlidir ( x =3.87)” ile “Grubun iyiliği kişisel ödüllerden daha önemlidir ( x =3.83)” 

ifadeleri olmuştur. En düşük ortalamanın ise, “Bireyler kişisel çıkarlarını ait oldukları 
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grup için feda etmelidirler ( x =3,02)” ile “Bireysel hedeflerin gerçekleşmemesi 

pahasına, birey grubuna sadık kalmalıdır ( x =3,22)” maddelerine ait olduğu tespit 

edilmiştir. Buna göre öğretmenler bireyci olmaktan çok grubun menfaatini önceleyen 

kolektivist bir kültürel algıya sahiptirler.  

Çizelge 37.  

Kolektivizm Boyutuna İlişkin Madde ve Boyut Ortalama Puanları. 
Boyut Maddeler  Ss 

K
ol

ek
tiv

iz
m

 

11 Bireyler kişisel çıkarlarını ait oldukları grup için feda etmelidirler. 3.02 1.40 
12 Zorluklara rağmen bireyler içinde olduğu gruba bağlı kalmayı 

sürdürmelidirler. 3.27 1.24 
13 Grubun iyiliği kişisel ödüllerden daha önemlidir. 3.83 1.09 
14 Grubun başarısı bireysel başarıdan daha önemlidir. 3.87 1.07 
15 Bireyler, ancak grubun iyiliği sağlandıktan sonra kişisel hedeflerinin 

peşinden gitmelidirler. 3.71 1.15 

 16 Bireysel hedeflerin gerçekleşmemesi pahasına, birey grubuna sadık 
kalmalıdır. 3.22 1.27 

  Boyut Ortalaması 3.48 1.01 

Araştırmada öğretmenlerin kolektivizm lehinde olumlu görüş bildirdikleri 

bulgusu nasıl bir sonuca varılacağına yönelik yeterli bir argüman sağlamaktadır. Oysa 

bu değer ortanın altında olsaydı bazı çalışmalarda (Çukur, 2007, 49-50; Erkenekli, 

2011)  belirtildiği gibi kolektivist olmayanın bireyci olduğu çıkarımına dayanarak bu 

yönde bir sonuç beyan edilebilirdi. Oysa Freeman, (1997) ve Kağıtçıbaşı (1987; 1994) 

kolektivizm ve bireyciliğin birbirine zıt iki kutup olmaktan ziyade yalnızca iki farklı 

kavramı ifade ettiğini belirtmektedirler. Dolayısıyla tek boyutlu bir kültürel öğe 

(Triandis, Leung, Villareal ve Clack, 1985) olarak sınıflandırılması gerektiği ileri 

sürülmektedir. Triandis ve Suh, (2002), Triandis (1995) ve Wagner (1995) de benzer 

şekilde bireycilik ve kolektivizm varyasyonlarının bireysel düzeyde birlikte ortaya 

çıkabileceğini savunmaktadırlar. Dolayısıyla bir kişinin bireyciliği ile kolektivizmi 

arasında mutlak bir negatif ilişki söz konusu değildir. Başka bir deyişle bir bireyde 

bireycilik değeri azaldıkça kolektivizm değerleri de artmak zorunda değildir. Yani 

aynı bireyde ya da toplumda her iki değer ögeleri de bir arada bulunabilmektedir 

(Kağıtçıbaşı, 1997; Kim, 1994; Göregenli, 1997). Dolayısıyla Hofstede başta olmak 

üzere pek çok kültür araştırmacısının boyutlarının karşıt kutuplu bir diyalektik yapıda 

olması eleştiriye açık görünmektedir.  

Türkiye'nin kolektivist bir kültürel yapıya daha yakın olduğu sonucu, gerek 

yurt içinde gerekse Türkiye’yi de içine alan kültür ve kültürler arası araştırmaların 

(Ayyıldız, 2011; Aktaş, 2010; Çalışkan, 2015; Ergun, 1991; Esmer, 1997; Hofstede, 

X
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1980b, 2001; Gürbüz ve Bingöl, 2007; Triandis, 1989; Suh, Diener, Oishi ve Triandis, 

1998; Fernandez vd, 2005; 

Basabe ve Ros, 2005; Karşu Cesur, 2015; Markus ve Kitayama, 1991; Sargut, 2015; 

Aycan ve Kanungo, 2000; Işık, 2016; Pasa, Kabasakal ve Bodur, 2001; Turan, 

Durceylan ve Şişman, 2005; Kabasakal ve Bodur, 1998; Kabasakal ve Bodur, 2002; 

Kocabaş ve Erdem, 2006; Köse ve Ünal, 2000; Özen, 1998; Wasti, 1999; 2007; House 

ve diğerleri, 2004; Özkoç ve Katlav, 2015) bulguları ile paralellik arz etmektedir.  

Hofstede’nin (2001, 215) IBM çalışanları ile yaptığı çokça bilinen 

çalışmasında ABD’nin 91 puan alarak bireycilik bağlamında birinci sırada yer aldığı 

skalada Türkiye 37 puan alarak 50 ülke içerisinde 37. sırayı almıştır. Bu skalada paun 

aralığı 0-100 arasında olsa da iki kutuplu gibi görünen bu kültürel boyutun orta değeri 

50 değil, 38 olarak belirlenmiştir. Buna göre puanı 38 ve altında olanların kolektivist 

toplumlar olduğu kabul edilmektedir. Bireycilik değerlerinden uzaklaştıkça kolektivist 

değerlere yakınlaştığı hesaba katıldığında Türkiye’nin ortaklaşa davranış değerlerine 

daha yakın olduğu ortaya çıkmaktadır. Sargut (1994) IBM gibi çok uluslu bir şirkette 

çalışan Türklerin görece daha iyi eğitim görmüş ve Batı’ya dönük bir hayat biçimine 

sahip olanlar olduğu düşünüldüğünde, toplumun genelinin bireyci değerlerinin daha da 

düşük olabileceğini ileri sürmektedir.  

Işık (2016) yaptığı çalışmada okul yöneticileri ve öğretmenlerin kültürel 

boyuttaki bireycilik-kolektivizm düzeyleri belirlemeye çalışmıştır. Araştırma sonuna 

göre öğretmen ve yöneticilerden oluşan katılımcıların kolektivizm değerleri daha 

yüksek çıkmıştır. 

Turan, Durceylan ve Şişman (2005) ‘‘Üniversite Yöneticilerinin 

Benimsedikleri İdari ve Kültürel Değerler’’ başlıklı çalışmasında Eskişehir ilinde 

bulunan iki devlet üniversitesinde görev yapmakta olan yöneticilerin algılarına ilişkin 

analiz sonuçları ortaya konmuştur. Buna göre yöneticiler kolektivist değerlere daha 

yakın görüş bildirmişlerdir.  

Çelik’e göre (2000, 281) Türkiye, benzer kültürel dokular taşıdığı Pakistan, 

Arjantin ve Japonya gibi ülkelerle birlikte kolektivist bir yapıya sahiptir. ABD yüzde 

32’lik bir oranla kolektivist özellikler taşırken, Japonya için bu oran yüzde 76, Türkiye 

içinse yüzde 75 gibi yüksek bir değere çıkmaktadır. Türkiye’nin bu kolektivist 
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yapısının imece usulu yardımlaşma ve dayanışma gibi tarihsel köklerden beslendiği 

belirtilmektedir. 

Kültür dinamik yapıda olduğu için hızı görece değişken olsa da zaman içerinde 

mutlaka değişir. Kültür tek tek bireylerin algılarının aritmetik ortalaması gibi 

düşünüldüğünde, birey düzeyinde farklılaşması (Triandis, 1995) zamanla toplam 

eğilimin de değişim yaşamasını (Oyserman, Coon ve Kemmelmeir, 2002) mümkün 

kılmaktadır.  

Türkiye'nin gerek ekonomik gerekse toplumsal anlamda geçiş sürecinde olan 

bir ülke olduğu için kültür boyutlarındaki değişimin nispeten hızlı olabileceği ve 

bulguların farklılaşabileceği (Farh, Hackett ve Liang, 2007; İmamoğlu ve 

Karakitapoğlu Aygün, 2004) belirtilebilir. Bu eksende düşünüldüğünde, araştırma 

bulgularında görece tutarsızlık olmasının nedenlerinden birinin bu olduğu ileri 

sürülebilir.  Hatta sözü edilen hızlı değişim ve bazı kültürel özellikler, Türkiye için net 

bir kültürel boyut belirlemesini de zorlaştırmaktadır. Göregenli (1995) araştırmasının 

bulgularına dayanarak Türk toplumunun salt bireyci ya da kolektivist olduğu yönünde 

belirgin bir sınıflamanın mümkün olmadığını bazı hususlarda (maddi kaynakların 

paylaşımı gibi) bireyci karakter sergilerken bazılarında (aile içi bağlılık, sadakat vb 

gibi) ise kolektivist karakter sergilediğini ileri sürmektedir.   

Yapılan çalışmaların aksine Aslantekin, Erdem, Aslan ve Göktaş, (2005) 

hastane çalışanlarının topluluğa bağlılıklarının düşük olduğunu tespit etmiştir. Hastane 

çalışanlarının iş yoğunlukları ve yaptıkları işin hataya yer vermeyecek derecede 

önemli olması onları ortaklaşa davranış kültüründen uzaklaştırmış olabilir.  

Kolektivist bir kültürde, toplumsal anlamda farklı etnisite, sendika, dinsel inanç 

veya zümreye mensup öğrenci ve öğretmenler okulda da alt gruplar oluşturmaya 

eğilimlidirler. Söz konusu öğrencilerle aynı etnik yapıda veya aile geçmişine benzer 

bir yapıya sahip öğretmen veya okul yetkililerin, bu esas üzerinden ayrıcalıklı davranış 

göstermeleri beklentisi söz konusudur.  

4.2.3.1. Katılımcıların Kolektivizm Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Kişisel Değişkenlere 

Göre Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular  

Katılımcıların kolektivizm boyutuna ilişkin görüşlerinin; cinsiyet, medeni 

durum, öğrenim düzeyi, branş değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek için yapılan t-testinden elde edilen bulgular çizelge 38’de, yaşamın daha 
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çok geçirildiği yer, kuşak ve kıdem değişkenleri için yapılan anova testi sonuçları ise 

çizelge 39’da verilmiştir.

Çizelge 38.

Cinsiyet, Medeni Durum, Öğrenim Düzeyi ve Branş Değişkenlerine Göre T-Testi 
Sonuçları

Boyut    Değişken Düzey N Ss t Sd p

K
ol

ek
tiv

iz
m

Cinsiyet
Kadın 520 3.62 .85 2.530 687 .02*
Erkek 180 3.44 .89

Medeni 
Durum

Evli 587 3.48 .89 0.471 698 .63
Bekar 113 3.52 .88

Öğrenim
Düzeyi

Lisans 617 3.48 .89 0.367 698 .71
Lisansüstü 83 3.52 .88

Branş Sınıf Öğr. 563 4.39 .53 1.950 698 .05
Diğer 137 4.29 .57

*p<.05

Çizelge 38’de görüldüğü gibi kolektivizm alt ölçeğine ilişkin öğretmen 

görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık söz konusudur [t(698) =

2.530; p< .05].  Buna göre kadın öğretmenlerin ( x = 3.62) erkek öğretmenlere 

( x =3.44) göre daha kolektivist bir algıya sahip oldukları söylenebilir. Triandis (1995) 

kadınların kendilik algısının, erkeklerin benlik görüşüne göre daha ilişki yönelimli 

(ortaklaşa davranış yönünde) olduğunu öne sürmüştür. Triandis’e göre (1995) 

kadınların bakım işlerinde öncelikli olma eğilimleri onları erkeklere kıyasla daha 

kolektivist yapmaktadır. Erkekler ise yaşamın içinde daha çok tercih yapma ile karşı 

karşıya kaldıkları için daha çok bireyci olma durumları söz konusudur. Triandis gibi 

kadınların kolektivist değerlere, erkeklerin ise bireyci değerlere daha yakın olduklarını 

ileri süren araştırmalar mevcuttur (Daab, 1991; Ho ve Chiu, 1994; Lykes, 1985; 

Schwartz ve Rubel, 2005) 

Ciochina ve Faria (2009) da, kolektivizm ölçeği uygulama sonuçlarında aynı 

bulguya ulaşmıştır. Ancak bireycilik ölçeği uygulandığında kadın ve erkeklerin 

birbirine çok benzer düşündüklerini tespit etmiştir. Ciochina ve Faria (2009, 560) 

kadınların kolektivist algılarının yüksek olmasını kadınların doğal yapılarıyla açıklama 

yoluna gitmiş ve kadınların hırslı ve mücadeleci olmaktan çok uyumlu, ilişkiler 

temelli, dayanışma ve uzlaşı değerleri ile bütünleşik bir doğaları olduğunu belirterek 

söz konusu bulgusunu temellendirmektedir. 

Hui (1988), ABD ve Hong Kong'dan üniversite öğrencilerini karşılaştırdığı 

kültürler arası çalışmasında bireycilik ve kolektivizm boyutunda cinsiyet 

X
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farklılıklarında anlamlı bir ilişki ortaya koymuştur. Her iki kültür mensubu kadınların 

kolektivizm algıları daha yüksek çıkmıştır. 

Çalışmadaki bu bulgunun aksine kolektivizm ile cinsiyet arasında hiç bir 

anlamlı ilişki olmadığını ortaya koyan araştırmalar da söz konusudur (Ayyash-Abdo, 

2001; Ayyıldız, 2011, 132; Kashima, Yamaguchi, Kim, Hoi, Gelfand, ve Yuki, 1995; 

Miller, 1994; Dalgün, 2011, 150;  Dirani, 2008; Sakal ve Aytekin, 2014; Işık, 2016). 

Cinsiyet değişkeninin anlamlı bir farklılık üretmediği bu tür araştırmaların temel 

dayanakları insanda, özellikle de kadınlarda hem bireyci hem de kolektivist değerlerin 

bir arada ve yüksek düzeyde bulunabileceği savıdır (Ho ve Chiu, 1994). Ayyıldız 

(2011) gıda sektöründe hizmet veren bir işletmede 302 katılımcı ile yaptığı çalışmada 

katılımcıların bireycilik/kolektivist algılarıyla liderlik arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Sonuçlara göre çalışanlar kolektivist özelliklere sahiptir. Dikey kolektivist alt boyutu 

daha yüksek değerde çıkmıştır. Turan, Durceylan ve Şişman (2005) ise literatürdeki 

yaygın ortak bulgunun aksine kadınların erkeklere kıyasla daha bireyci değerleri tercih 

ettiği sonucuna ulaşmıştır.   

Çizelge 38 incelendiğinde kolektivizm alt ölçeğine ilişkin öğretmen görüşleri 

arasında medeni durum değişkenine göre anlamlı bir farklılığın bulunmadığı 

görülmektedir [t(698) = .471; p> .05]. Buna göre öğretmenlerin evli ( x = 3.48)  veya 

bekar ( x = 3.48) olmaları, kolektivist bir kültürel algıya sahip olmalarında belirleyici 

bir etkiye sahip değildir.  Bu bulguyu destekleyen çalışmalar (Ayyıldız, 2011; Karşu 

Cesur, 2015) mevcuttur.   

Çizelge 38’de görüldüğü gibi kolektivizm alt boyutuna ilişkin öğretmen 

görüşleri arasında öğrenim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır [t(698) = 0.367; p> .05].  Başka bir ifadeyle katılımcı grubun lisans 

( x = 3.48) ya da lisansüstü (yüksek lisans, doktora) mezunu ( x =3.52)  olmaları, 

bireyci veya kolektivist bir algıya sahip olmalarında anlamlı bir etkiye sahip değildir. 

Ayyıldız (2011), Dalgün (2011, 162); Dirani (2008, 225-226) ve Işık’ın (2016) 

çalışmaları araştırmanın bu bulgusunu desteklemektedir. Ancak Karakitapoglu ve 

İmamoğlu’na göre (2002) eğitimde geçirilen süre arttıkça geleneksellik, kurallara 

bağlılık, muhafazakârlık gibi kolektivistik değerler de artmaktadır.  

Aslantekin, Erdem, Aslan ve Göktaş, (2005) istatistiksel olarak anlamlı değilse 

de eğitim seviyesi arttıkça topluluğa karşı bağlılık algısının düşüş gösterdiğini tespit 
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etmişlerdir. Smith ve Schwartz’a göre (1997) eğitimli bireylerin genellikle daha az 

eğitimli bireylere kıyasla daha bireyci olduklarını ileri sürmektedir. Wasti ve Erdil, 

(2007) de artan eğitim seviyesinin, kişisel öncelikleri besleyerek bireycilikle pozitif, 

gruba ait olmayı zayıflatarak kolektivizmle negatif ilişki içinde olduğunu iddia 

etmektedir. Öyleyse eğitimin niteliğinin belirleyiciliği çok önemli olmakla birlikte 

eğitim seviyesi arttıkça bireyselleşmenin artması beklenmektedir. 

Çizelge 38’e göre kolektivizm alt ölçeğine ilişkin öğretmen görüşleri arasında 

branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık söz konusudur [t(698) = 1.950; p< .05].  Bu 

hesaplamaya göre sınıf öğretmenlerinin puanlarının ( x = 4.39) branş öğretmenlerine 

( x =4.29) göre daha yüksek olduğu görülmüştür.  Sınıf öğretmenlerinin eğitim ve 

öğretiminden sorumlu olduğu belirli bir sınıf, öğrenci ve veli gurubunun olmasının, 

sınıf öğretmenlerinin zümreleriyle daha yakın informel ilişkiler geliştirmesinin, 

onların kolektivizme ilişkin algılarını beslemiş olabilir. Öte yandan branş 

öğretmenlerinin her sınıfa haftada bir veya iki saat girmesi, ders saati ve sınıf sayısına 

bağlı olarak sınıf öğretmenlerinin aksine her gün veya saatte okulda olmayabilmesi, 

grup içi paylaşımlarını ve yakınlaşmalarını kısıtlayabilmektedir. Bu durum branş 

öğretmenlerinin nispeten daha bireyci düşünme/davranmaya itebileceği 

düşünülmektedir. Nitekim yapılan araştırmalar (Memduhoğlu ve Saylık, 2012; 2013; 

Saylık, 2012) ilkokul öğretmenlerinin lise öğretmenlerine göre daha yakın ve samimi 

bir kurum içi kültüre sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Kolektivizm alt boyutuna 

ilişkin yapılan Anova testi bulguları çizelge 39’da sunulmuştur.

Çizelge 39.

Yaşamın Daha Çok Geçirildiği Yer, Kuşak ve Kıdem Değişkenlerine Göre ANOVA 
Testi Sonuçları

*p<.05

Boyut Değişken Düzey N x Ss Sd F p Fark

K
ol

ek
tiv

iz
m

Yaşam 
Yeri

Köy-İlçe 97 3.63 .86 2 2.676 .07 ---
Şehir 251 3.40 .88 697
Büyükşehir 352 3.51 .89

Kıdem

(1) 0-9 yıl 119 3.33 .84 3 2.256 .08 ---
(2) 10-19 yıl 318 3.51 .87 696
(3) 20-29 yıl 198 3.47 .95
(4) 30 yıl ve üzeri 65 3.67 .88

Kuşak
(1) Babyboomer 85 3.68 .84 2 3.728 .02* 1-3
(2) X Kuşağı 400 3.50 .87 697
(3) Y Kuşağı 215 3.38 .91



206 

 Çizelge 39’a göre, kolektivizm alt boyutuna ilişkin öğretmen algılarında 

yaşanılan yer değişkenine göre anlamlı bir farklılık [F(2-697) = 2.676; p> .05] 

bulunmamaktadır. Buna göre katılımcıların yaşamlarının çoğunu nasıl bir yerleşim 

yerinde geçirdiklerinin kolektivizm kültür algılarının şekillenmesinde belirleyici bir 

etkiye sahip değildir. Ayyıldız (2011) ve Sakal ve Aytekin, (2014) da çalışmalarında 

benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Ancak bu bulgu Hofstede’nin, (1984a, 165-170) 

ekonomik gelişme ve rekabetin, kişisel hırs ve girişimlerin pek görülmediği tarım 

toplumlarının daha kolektivist, sanayileşmiş yerleşim yerlerindeki toplumların daha 

bireyci olduğu yaklaşımıyla çelişmektedir. 

 Çizelge 39 incelendiğinde, kolektivizm alt boyutuna ilişkin öğretmen 

algılarında kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılığın [F(3-696) = 2.256; p> .05] 

bulunmadığı görülmektedir. Katılımcıların meslekte geçirdikleri süre ile kolektivist bir 

kültür algısı arasında önemli bir etkileşim söz konusu değildir. Turan, Durceylan ve 

Şişman (2005) üniversite yöneticilerinin hizmet süreleri ile bireyci-kolektivist olmaya 

ilişkin algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna 

ulaşmışlardır. Işık (2016), okul yöneticilerinin kolektivizm yaklaşımları ile mesleki 

kıdemleri arasında anlamlı fark olmadığı ancak öğretmenlerin kolektivizm 

yaklaşımları ile mesleki kıdemleri arasında anlamlı bir farkın olduğunu ortaya 

koymuştur. Buna göre 6-10 ve 11-15 yıllık kıdeme sahip öğretmenlerin 1-5 yıllık 

kıdem grubuna göre kolektivizme ilişkin yaklaşımlarının daha yüksek olduğunu ileri 

sürmüştür. Dalgün (2011) kolektivizm yerine bireyciliği ele almış ve çalışanların 

hizmet süreleriyle bireycilik algıları arasında anlamlı bir ilişki tespit etmiştir. Dalgün’e 

göre (2011), çalışma süresi bir yıldan az olan çalışanların bireycilikleri diğer 

çalışanlara göre daha yüksektir. Araştırmacı bu durumu, iş hayatına yeni katılan 

çalışanların kendi başlarına karar vermeye, bireysel çalışmaya daha yatkın oldukları ve 

kişisel performansından ödüllendirilmeyi tercih ettikleri şeklinde temellendirmektedir. 

 Çizelge 39’a göre, kolektivizm alt boyutuna ilişkin öğretmen algılarında kuşak 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık [F(2-697) = 3.728 p< .05] söz konusudur. Buna 

göre Babyboomer kuşağında doğan öğretmenlerin ( x = 3.68) Y kuşağında doğan 

öğretmenlere ( x = 3.38) göre daha kolektivist düşündükleri söylenebilir. Ortalamalar 

bazında değerlendirme yapıldığında yaş ilerledikçe kolektivist değerlerde de bir 

ilerlemenin meydana geldiği görülmektedir. Bu bulgu Wasti (2003) tarafından da 

desteklenmektedir. Nitekim Wasti (2003) yaş ile kolektivist değerler arasında pozitif 
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bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir. Smith ve Schwartz (1997) da genç ve eğitimli 

bireylerin genellikle yaşlı ve daha az eğitimli bireylere kıyasla daha bireyci olduklarını 

ileri sürmektedir. Prince-Gibson ve Schwartz, (1998) da benzer biçimde yaşın 

ilerlemesiyle gelenekselliğin arttığını ve bireyci kültür öğeleri olan başarı, güç ve 

özyönelim gibi değerlerin de azaldığını belirtmektedir. Aslantekin, Erdem, Aslan ve 

Göktaş, (2005) da istatistiksel olarak anlamlı değilse de yaş ilerledikçe topluluğa karşı 

bağlılık algısının düşüş gösterdiğini tespit etmişlerdir. Ancak Dirani, (2008, 224) yaş 

ile kolektivizm arasında anlamlı bir ilişkiye rastlayamamıştır. 

Turan, Durceylan ve Şişman’ın (2005) araştırmasında yöneticilerin, yaşlarına 

göre bireycilik-kolektivizme ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılığa 

ulaşmışlardır. Buna göre, yaşları 51 ve yukarı olan yöneticilerin yaşları 30-40 arasında 

olan yöneticilere göre bireyci değerleri daha fazla benimsedikleri tespit edilmiştir. 30-

40 yaş aralığındaki yöneticilerin, grup üyeliği ve işbirliğini görece daha çok 

benimsedikleri ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç araştırmanın bulgusuyla 

örtüşmemektedir. 

4.2.4. Uzun Erimlilik Boyutuna İlişkin Bulgular

Öğretmenlerin uzun erimlilik (long term orientation) boyutuna ilişkin görüşleri 

çizelge 40’da verilmiştir.

Çizelge 40.

Uzun Erimlilik Boyutuna İlişkin Madde ve Boyut Ortalama Puanları
Boyut Maddeler Ss

U
zu

n 
E

ri
m

lil
ik

17 İnsan sahip olduğu parayı iyi yönetmeli ve dikkatli harcamalıdır. 4.62 .65

18 Bütün engellere rağmen amaçlar doğrultusunda kararlılıkla yola 
devam edilmelidir. 4.56 .69

19 Uzun vadeli planlama yapmak önemlidir. 4.24 .98
20 Bireylerin kararlı ve istikrarlı olmaları önemlidir. 4.69 .59
21 Gelecekte başarılı olmak için, gününü gün etmekten kaçınılmalıdır. 3.88 1.08
22 İleride başarılı olmanın anahtarı çok çalışmaktır. 4.22 .90

Boyut Ortalaması 4.37 .82

Çizelge 40 incelendiğinde, genel olarak uzun erimlilik alt boyutunda 

katılımcıların maddelere çok yüksek düzeyde katılım gösterdikleri görülmektedir. 

Katılımcıların bu boyutta görece en çok katıldıkları ifade “İnsan sahip olduğu parayı 

iyi yönetmeli ve dikkatli harcamalıdır” iken ( x =4.62)” görece en az katıldıkları ifade 

“Gelecekte başarılı olmak için, gününü gün etmekten kaçınılmalıdır ( x =3.88)” 

şeklindedir. Katılımcılar bu maddelere ve boyuttaki diğer tüm maddelere çok yüksek

X
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düzeyde katılım göstermişlerdir. Bu durum öğretmenlerin uzun zaman odaklı bir 

algıya sahip olduklarını göstermektedir. Başka bir anlatımla öğretmenler geleceğe 

ilişkin planlar yapma, pragmatik davranma, modern eğitime bağlı çabaları geleceğe 

hazırlanmanın bir yolu olarak teşvik etmek gibi yaklaşımlara sahiptirler Bu bulgu ile 

Hofstede’nin araştırmasında, Türkiye’nin bu boyutta ortaya yakın bir puana (46) sahip 

olduğunu göstermesi şeklindeki bulgusu örtüşmemektedir (geert-hofstede.com).  

4.2.4.1. Katılımcıların Uzun Erimlilik Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Kişisel 

Değişkenlere Göre Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular  

Katılımcıların uzun erimlilik boyutuna ilişkin görüşlerinin; cinsiyet, medeni 

durum, öğrenim düzeyi, branş değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek için yapılan t-testinden elde edilen bulgular çizelge 41’de, yaşamın daha 

çok geçirildiği yer, kuşak ve kıdem değişkenleri için yapılan anova testi sonuçları ise 

çizelge 42’da verilmiştir. 

Çizelge 41. 

Cinsiyet, Medeni Durum, Öğrenim Düzeyi ve Branş Değişkenlerine Göre T-Testi 
Sonuçları 

 Boyut   Değişken Düzey N  Ss t Sd p 

U
zu

n 
E

ri
m

lil
ik

 Cinsiyet Kadın 520 4.32 .54 3.784 698 .00** 
Erkek 180 4.50 .52    

Medeni 
Durum 

Evli 587 4.37 .54 0.208 698 .83 
Bekar 113 4.36 .50    

Öğrenim 
Düzeyi 

Lisans 617 4.37 .54 0.261 698 .79 
Lisansüstü 83 4.35 .52    

Branş Sınıf Öğr. 563 3.54 .86 3.184 698 .00** 
Diğer 137 3.27 .89    

**p<.01 

Çizelge 41’de görüldüğü gibi uzun erimlilik alt boyutuna ilişkin öğretmen 

görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık görülmektedir [t(698) = 

3.784; p< .05].  Bu bulguya dayanarak erkek öğretmenlerin ( x = 4.50) kadın 

öğretmenlere ( x =4.32) göre gelecek odaklı olma konusunda daha olumlu 

düşündükleri belirtilebilir. Buna göre erkeklerin aile içerisindeki kültürel-toplumsal 

rolleri, onları geleceğe ilişkin planlar yapma, mali hesaplar yapma, pragmatik 

yaklaşımlar içine girmeye itebilmektedir. Kadınların kültürel sorumlulukları yerine 

getirmelerine yönelik toplumsal beklenti, onları gelecekten ziyade geçmiş-şimdi 

zaman aralıklarına itmiş görünmektedir.  

X
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Çizelge 41’e göre uzun erimlilik alt ölçeğine ilişkin öğretmen görüşleri 

arasında medeni durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır[t(698) =

.208; p> .05]. Bu hesaplamaya göre evli öğretmenlerin ( x =4.37) ve bekar 

öğretmenlerin ( x =4.36) uzun erimliliğe ilişkin puanları benzerlik göstermektedir.  

Çizelge 41 incelendiğinde uzun erimlilik alt boyutuna ilişkin öğretmen 

görüşlerinin, öğrenim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık yaratmadığı 

gözlenmektedir [t(698) = 0.261; p> .05].  Bu hesaplamaya göre eğitim düzeyi lisans olan 

öğretmenlerin ( x = 4.37) ve lisansüstü eğitim alan öğretmenlerin ( x =4.35) uzun 

erimliliğe ilişkin puanlarının benzeştiklerini göstermektedir.  Başka bir ifadeyle 

katılımcıların lisan veya lisansüstü eğitim mezunu olmaları onların uzun dönemli, 

gelecek planlamasına odaklamada belirleyici olmamaktadır. 

Çizelge 41’de görüldüğü gibi uzun erimlilik alt ölçeğine ilişkin öğretmen 

görüşleri arasında branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık görülmektedir [t(698) =

3.184; p< .05].  Bu hesaplamaya göre sınıf öğretmenlerinin puanlarının ( x = 3.54) diğer 

öğretmenlere ( x =3.27) göre daha yüksek olduğu görülmüştür.  Uzun erimlilik, sosyal 

örgütlerin uzun veya kısa erimli beklenti, hedef veya planları olmasına göre 

değerlendirilmelerini ifade ettiği göz önünde bulundurulduğunda ilkokullarda görev 

yapan sınıf öğretmenlerinin uzun erimlilik algılarının, branş öğretmenlerine kıyasla 

daha yüksek olması anlam kazanmaktadır. 

Çizelge 42.

Yaşamın Daha Çok Geçirildiği Yer, Kuşak ve Kıdem Değişkenlerine Göre ANOVA 
Testi Sonuçları

*P<.05

Anova analizlerinin sunulduğu çizelge 42’ye göre, uzun erimlilik alt boyutuna 

ilişkin öğretmen algılarında yaşanılan yer değişkenine göre anlamlı bir farklılık [F(2-

697) = 3.139; p< .05] söz konusudur. Buna göre köy/kasaba/ilçede yaşayan 

Boyut Değişken Düzey N x Ss Sd F p Fark

U
zu

n 
E

ri
m

lil
ik

Yaşam 
Yeri

Köy-İlçe 97 4.50 .50 2 3.139 .04* 1-2, 1-3
Şehir 251 4.35 .50 697
Büyükşehir 352 4.35 .57

Kıdem

(1) 0-9 yıl 119 4.40 .52 3 1.293 .27 ---
(2) 10-19 yıl 318 4.34 .53 696
(3) 20-29 yıl 198 4.36 .58
(4) 30 yıl ve üzeri 65 4.48 .46

Kuşak
(1) Babyboomer 85 4.45 .53 2 1.791 .16 ---
(2) X Kuşağı 400 4.34 .54 697
(3) Y Kuşağı 215 4.40 .53
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öğretmenlerin ( x =4.50) hem şehirlerdeki öğretmenlere ( x =4.35), hem de 

büyükşehirde yaşayan öğretmenlere ( x =4.35) göre uzun erimlilik boyutu ortalamaları 

daha yüksek hesaplanmıştır. Geleneklere hürmet, görünüşü muhafaza etme ve sosyal 

yükümlülükleri yerine getirme gibi erdemlerin uzun erimli toplumlarda belirgin 

olduğu göz önüne alındığında kırsal yaşam biçiminin yüksek uzun erimli kültür algısı 

anlam kazanmaktadır. 

 Çizelge 42 incelendiğinde uzun erimlilik alt boyutuna ilişkin öğretmen 

algılarında kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılığın [F(3-696) = 1.293; p> .05] 

bulunmadığı gözlenmektedir.  Buna göre katılımcıların meslekte geçirdikleri sürenin, 

uzun zaman odaklı olmada belirleyici bir etkisi tespit edilememiştir.  

 Çizelge 42’ye göre, uzun erimlilik alt boyutuna ilişkin öğretmen algılarında 

kuşak değişkenine göre anlamlı bir farklılık [F(2-697) = 1.791; p> .05] 

bulunmamaktadır. Bu bulguya göre katılımcıların özelliklerini taşıdıkları düşünülen 

kuşaklarıyla gelecek odaklı olma anlamındaki uzun erimlilik arasında anlamlı bir etki 

söz konusu değildir.  

4.2.5. Erillik Boyutuna İlişkin Bulgular 

 Kamu ilkokullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin erillik boyutuna 

ilişkin görüşleri çizelge 43’de verilmiştir. 

Çizelge 43.  

Erillik Düzeyine İlişkin Madde ve Boyut Ortalamala Puanları 
Boyut Maddeler  SS 

E
ri

lli
k 

23 Erkekler için profesyonel bir kariyere sahip olmak kadınlara  
kıyasla daha önemlidir.  

 

2.39 1.01 
24 Erkekler problemleri mantıkla, kadınlar ise sezgiyle çözerler.  

 

2.68 .99 
25 Zor problemleri çözebilmek, erkeklerin yaptığı gibi aktif ve  

zorlayıcı olmayı gerektirir.  
 

2.20 .96 

26 Erkeklerin kadınlara göre her zaman daha iyi yaptıkları bazı  
işler bulunmaktadır.  

 

2.82 .97 

   Boyut Ortalaması 2.52 .98 

Çizelge 43 incelendiğinde, en yüksek ortalamanın “Erkeklerin kadınlara göre 

her zaman daha iyi yaptıkları bazı işler bulunmaktadır.  ( x =2.82)” ifadesi için, en 

düşük ortalamanın ise, “Erkekler için profesyonel bir kariyere sahip olmak kadınlara 

kıyasla daha önemlidir.  ( x =2.39)” ifadesi için hesaplandığı gözlenmiştir. 

Öğretmenler bu boyuttaki bütün maddelere orta düzeyde katılım göstermişlerdir. 

Bundan yola çıkarak öğretmenlerin hem eril hem de dişil kültür değerlerini bir arada 

X
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taşıdıkları ileri sürülebilir. Rekabetçi, hırslı ve girişken olma gibi eril kültürel değerler 

ile, samimi bir atmosfer ve işbirliği gibi değerleri önceleyen, mütevazı, hassas ve 

yaşam kalitesini önemseyen dişil değerlerin bir arada bulunduğu görülmektedir. 

Esmer (1997) 4824 katılımcı ile yaptığı geniş çaplı kültür araştırmasında Türk 

kültürünün hem eril hem de dişil karakterleri bir arada taşıdığını dolayısıyla bu bir 

aradalıkta baskın olanın erillik olmadığını ileri sürmektedir. Ancak Hofstede (2001, 

286; 1984a; 1998, 9; 2010, 142) Türkiye’nin kültürel olarak ortaya yakın olsa da dişil 

özelliklere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Geleneksel anlamda düşünüldüğünde 

eril karaktere sahip gibi görünen, ataerkil kültür değerlerinin zaman zaman baskın 

olarak kendini hissettirdiği bir ülke olarak Türkiye’nin dişil değerler gösterdiği 

bulgusu başka araştırmalarca (Çalışkan, 2015; Esmer, 1997; Gürbüz ve Bingöl, 2007; 

Yeloğlu, 2011; Karşu Cesur, 2015; Sargut, 2015, 178; Aktaş, 2010; Atilla, 2007; 

Turan, Durceylan ve Şişman, 2005) da teyit edilmiştir. Özen (1998) Türk kültürünü 

maddi başarıdan ziyade sosyal ilişkileri önemseyen başka bir ifadeyle eril olmaktan 

çok dişil özellikler gösteren bir yapıya sahip olduğunu belirtmektedir.

Sargut (2015, 176), Hofstede’nin Türkiye’ye yönelik ileri sürdüğü kültürel 

sonuçları teyit etmek amacıyla, üniversite öğrencileri üzerinde uzun süreli bir 

araştırma yapmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre kız öğrencilerin dişil değerlere 

ilişkin ortalaması 4 üzerinden x =3.09, eril değerlere ilişkin ortalaması ise x =2.07 dir. 

Öte yandan erkek öğrencilerin dişil değerlere ilişkin ortalama puanları x =2.86 iken, 

eril değerlere ilişkin ortalama puanları x =2.29 dur. Buna göre kadınlar geleneksel dişil

değerlerinin bütününü sergilerken erkeklerin de dişil değerleri eril değerlerden daha 

önde tuttukları gözlenmiştir. 

4.2.5.1. Katılımcıların Erillik Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Kişisel Değişkenlere Göre 

Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular

Katılımcıların erillik boyutuna ilişkin görüşlerinin; cinsiyet, medeni durum, 

öğrenim düzeyi, branş değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

için yapılan t-testinden elde edilen bulgular çizelge 44’de, yaşamın daha çok 

geçirildiği yer, kuşak ve kıdem değişkenleri için yapılan anova testi sonuçları ise 

çizelge 45’de verilmiştir.
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Çizelge 44. 

Cinsiyet, Medeni Durum, Öğrenim Düzeyi ve Branş Değişkenlerine Göre T-Testi 
Sonuçları 
 Boyut  Değişken Düzey N  Ss t Sd p 

E
ri

lli
k 

Cinsiyet Kadın 520 2.40 1.00 5.450 687 .00* 
Erkek 180 2.89 1.15    

Medeni 
Durum 

Evli 587 2.55 1.06 1.195 698 .23 
Bekar 113 2.42 1.08    

Öğrenim 
Düzeyi 

Lisans 617 2.57 1.06 3.083 698 .00* 
Lisansüstü 83 2.19 1.02    

Branş Sınıf Öğr. 563 2.55 1.08 1.128 698 .26 
Diğer 137 2.43 1.02    

*p<.01 

Çizelge 44’de görüldüğü gibi kültürel bir değişken olarak erillik alt boyutuna 

ilişkin öğretmen görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

görülmektedir [t(698) = 5.450; p< .05].  Buna göre erkek öğretmenlerin ( x = 2.89) kadın 

öğretmenlere ( x =2.40) kıyasla erilliğe ilişkin görüşleri daha olumlu çıkmıştır. Bu 

bulgu, erkek öğretmenlerin kadınlar kadar olmasa da dişil değer algılarının 

azımsanmayacak derecede olduğunu göstermektedir. Bu bulgu Sargut (2015, 178), 

Atilla (2007, 107); Gürbüz ve Bingöl, 2007; Dalgün (2011, 150)  ve Karşu Cesur, 

(2015) tarafından da desteklenmektedir.  

Polat ve Göktürk’e göre (2005) cinsiyet değişkeni, okul müdürlerinin kadınsı 

ve erkeksi kültür değerlerine ilişkin algısında anlamlı farklılık yaratmıştır. Bayan 

müdür grubunun, erkek müdür grubuna göre daha fazla kadınsı kültür özellikleri 

gösterdiği saptanmıştır. Turan, Durceylan ve Şişman (2005) ise yaptıkları çalışmada 

yöneticilerin eril ve dişil değerleri tercih etmeleriyle cinsiyet değişkeni arasında 

anlamlı bir fark bulamadıklarını rapor etmişlerdir. 

Hofstede (2001, 310) Türkiye’nin erillik-dişillik boyutunda her ne kadar dişil 

karakter sergilemiş olsa da araştırma bulgularına göre Türk erkeklerin kendilik 

algılarının en yüksek, kadınların kendilik algıları ise en düşük değerde çıktığını 

belirtmektedir. Aynı araştırmada Türkiye’de kadın ve erkeklerin toplumsal cinsiyet 

rollerinin çok belirgin biçimde farklılık arz ettiği tespit edilmiştir.  Bu yönleriyle 

düşünüldüğünde Türk kültürünün çok özgün ve çelişkili gibi görünen değerlerin bir 

aradalığı ile dikkat çekici olduğu ifade edilebilir. Neticede dişil özellikte bir “erkek 

toplum”  profili ortaya çıkmaktadır.  

X
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Çizelge 44’de görüldüğü gibi erillik alt ölçeğine ilişkin öğretmen görüşleri 

arasında medeni durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır [t(698) =

1.195; p>.05]. Bu hesaplamaya göre öğretmenlerden oluşan katılımcıların evli 

( x =2.55) veya bekar ( x =2.42) olmalarının erilliğe ilişkin puanlarını farklılaştırmadığı 

söylenebilir. Oysa Karşu Cesur (2015, 57) evli olanların bekar olan katılımcılara göre 

erillik algılarının daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. 

Çizelge 44’de görüldüğü gibi erillik alt ölçeğine ilişkin öğretmen görüşleri 

arasında öğrenim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık görülmektedir [t(698) =

3.083; p< .05].  Bu hesaplamaya göre öğrenim düzeyi lisans olan öğretmenlerin ( x =

2.57) lisansüstü olan öğretmenlere ( x =2.19) göre eril puanları daha olumludur. Eğitim 

seviyesi arttıkça erillikten dişilliğe doğru bir sapma olması anlamlıdır. Nitekim erillik, 

iddialı, sert ve maddi başarı odaklı; dişillik ise daha mütevazı, hassas ve yaşam kalitesi 

ile ilgili bir nitelemeye ilişkindir (Hofstede, 1980a; 2001, 297). Buna göre eğitim 

seviyesi yükseldikçe rekabet ve hırs odaklı bir maddiyat ve kariyer kaygısından 

uzaklaşma, yaşamın niteliğini yükseltmeye yönelik bir hassasiyetin gelişmesine 

yönelme beklenmektedir. 

Çizelge 44’e göre erillik alt boyutuna ilişkin öğretmen görüşleri arasında branş 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır[t(698) = 1.128; p> .05].  Buna 

göre katılımcıların kültürel bağlamda eril ya da dişil bir algıya sahip olmalarında sınıf 

( x = 2.55) veya branş ( x =2.43) öğretmeni olmaları pek belirleyici değildir. 

Anova analizlerinin yer aldığı çizelge 45’e göre, erillik alt boyutuna ilişkin 

öğretmen algılarında yaşanılan yer değişkenine göre anlamlı bir farklılık [F(2-697) = 

3.204; p< .05] söz konusudur. Söz konusu farklılığın kaynağını bulmaya ilişkin analiz 

sonucunda şehirlerde yaşayan öğretmenlerin ( x =2.62), büyükşehirde yaşayan 

öğretmenlere ( x =2.42) göre erillik ortalamaları daha yüksek hesaplanmıştır. 

Büyükşehir yaşantısında, tarihsel olarak değerlendirildiğinde, modern yaşamın 

sunduklarıyla beraber kırsal yaşam tarzına daha yakın olan kolektivizmden hızla 

bireyciliğe, birincil ilişki tipinden ikincil ilişki tipine, cemaat kültüründen cemiyet 

kültürüne, informel yapılardan örgütlü ve formal yapı ve ilişki ağlarına doğru bir 

evrilme söz konusudur. Bu karşıt yapılar zinciri içerisinde büyükşehir hayatının daha 

dişil, nispeten daha kırsal izler taşıyan şehir yaşantısının ise eril karakterler taşıması ve 

sürdürmesi anlaşılır görünmektedir.
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Çizelge 45.  

Yaşamın Daha Çok Geçirildiği Yer, Kuşak ve Kıdem Değişkenlerine Göre ANOVA 
Testi Sonuçları 

*P<.05 

 Çizelge 45’e göre, erillik alt boyutuna ilişkin öğretmen algılarında kıdem 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık [F(3-696) = 0.556; p> .05] bulunmamaktadır. 

Buna göre öğretmenlerin meslekte geçirdikleri hizmet sürelerinin onların eril bir 

kültürel algıya sahip olma derecelerinde önemli bir etkisi olmadığı belirtilebilir. Turan, 

Durceylan ve Şişman (2005) ile Polat ve Göktürk (2005) de bu bulguyu destekleyen 

sonuçlar elde etmişlerdir. Ancak Dalgün (2011) araştırmasında çalışma süresi 1 yıldan 

az ve 14 yıldan fazla olan çalışanların erilliklerinin diğer çalışanlara göre daha yüksek 

olduğunu ortaya koymuştur.  

 Çizelge 45 incelendiğinde erillik alt boyutuna ilişkin öğretmen algılarında 

kuşak değişkenine göre anlamlı bir farklılığın [F(2-697) = 0.632; p> .05] bulunmadığı 

gözlenmektedir. Buna göre katılımcıların doğdukları ve izlerini taşıdıkları zaman 

aralığının, onların eril veya dişil bir kültürel algıya sahip olmalarında belirleyici 

olmadıkları söylenebilir. Turan, Durceylan ve Şişman’ın (2005), Dalgün’ün (2011) ve 

Polat ve Göktürk’ın (2005) katılımcıların yaşı ile erillik-dişillik arasında anlamlılık 

olmadığına ilişkin bulgusu çalışmanın bu yöndeki bulgusunu destekler niteliktedir. 

Ancak Hofstede’ye göre (2010, 149-150) araştırma yapılan ülkelerde katılımcıların 

yaşları dikkate alındığında ortalama yaş yükseldikçe erillik değerlerinin düştüğü 

gözlenmiştir. Bu sonucun, çocuk bakımı gibi işlerin bitmesi ve sosyalleşmenin 

artmasına bağlanabileceğini belirten Hofstede, yaş ortalaması 45’e dayandığında ise 

erkek ve kadınlar arasında erillik-dişilliğe ilişkin görüş farklılığının neredeyse 

tamamen kapandığını ileri sürmektedir.  

Boyut Değişken Düzey N x  Ss Sd F p Fark 

E
ri

lli
k 

Yaşam 
Yeri 

Köy-İlçe 97 2.65 1.07 2 3.204 .04* 2-3 
Şehir 251 2.62 1.07 697    
Büyükşehir 352 2.42 1.05     

Kıdem 

(1) 0-9 yıl 119 2.62 1.04 3 0.556 .64 --- 
(2) 10-19 yıl 318 2.52 1.08 696    
(3) 20-29 yıl 198 2.51 1.06     
(4) 30 yıl ve üzeri 65 2.41 1.04     

Kuşak 
(1) Babyboomer 85 2.54 1.09 2 0.632 .53 --- 
(2) X Kuşağı 400 2.49 1.08 697    
(3) Y Kuşağı 215 2.59 1.02     
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4.3. Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Paternalist Liderlik Davranışlarına 

İlişkin Görüşleri ile Hofstede’nin Kültür Boyutlarına İlişkin Görüşleri 

Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular

Katılımcıların görüşlerine göre, Hofstede’nin kültür boyutlarına yönelik 

korelasyon değerleri çizelge 46’da,  okulda paternalist liderlik toplam ve boyutlarına 

ilişkin korelasyon değerleri çizelge 47’de ve okullardaki paternalist liderlik toplamı ve 

boyutları ile kültür boyutları arasındaki ilişkiye yönelik korelasyon değerlerine ilişkin 

bulgular da çizelge 48’de verilmiştir.

4.3.1. Kültür Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular

Kültür boyutlarının birbirleriyle korelasyonel ilişkilerine yönelik bulgular 

çizelge 46’da verilmiştir.

Çizelge 46.

Kültür Değerleri Boyutları Arasındaki Korelasyon Değerleri
1 2 3 4 5

1.Güç Mesafesi 1
2.Bel. Kaçınma ,166** 1
3.Kolektivizm ,072 ,234** 1
4.Uzun Erimlilik ,039 ,315** ,272** 1
5.Erillik ,182** ,079* ,080* ,085* 1

** p<.01 düzeyinde anlamlıdır.
* p<.05 düzeyinde anlamlıdır.

Araştırmada öğretmenlerin görüşlerine göre güç mesafesi ile belirsizlikten 

kaçınma (r= .17; p<.01) ve erillik (r= .18; p<. 01) arasında zayıf düzeyde pozitif yönde 

anlamlı bir ilişkisi vardır. Buna göre güç mesafesi artıkça erillik ve belirsizlikten 

kaçınmanın da arttığı söylenebilir. Güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınma ilişkisine 

yönelik bulgu, Dalgün’ün (2011, 143) yaptığı araştırma bulgularıyla örtüşmektedir. 

Ancak aynı araştırmada güç mesafesi ile erillik düzeyleri arasında negatif yönde 

anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Güç mesafesi ile kolektivizm (r= .07; p>. 01) ve 

uzun erimlilik (r= .03; p>. 01) boyutları arasında anlamlı bir ilişki çıkmamıştır. Dalgün 

de (2011, 144) benzer şekilde çalışanların güç mesafesi ile bireycilik düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu durum Hofstede’nin 

bulgusuyla örtüşmemektedir. Hofstede (1983b, 1984a) ve Smith, Dugan ve 

Trompenaars, (1996) güç mesafesi ile kolektivizm arasında pozitif yönlü bir ilişki 

olduğunu dolayısıyla kolektif kültüre sahip ülkelerin neredeyse hepsinde yüksek güç 

mesafesinin olduğunu belirtmişlerdir. Bu tespit Türkiye’nin genel toplumsal yapısı 
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için geçerli gibi görünse de eğitim örgütleri olan okullar için pek de geçerli 

görünmemektedir. Çünkü okullar, yapısı ve işleyişi ile güç mesafesinin düşük olduğu 

ve insani ilişkilerin ön plana çıkabildiği bir çalışma iklimine sahiptir.  

Çizelge 46 incelendiğinde belirsizlikten kaçınma ile kolektivizm (r= .23; p< 

.01), uzun erimlilik (r= .31; p<. 01) ve erillik boyutu ( r= .08; p<. 05) arasında zayıf 

düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu bulguya göre, 

belirsizlikten kaçınma derecesi arttıkça toplumdaki kolektivist değerler, uzun dönem 

yönelimli olma ve erillik düzeyi de artmaktadır. Dalgün (2011, 146-147) de 

çalışanların belirsizlikten kaçınma derecesi ile bireycilik ve erillik düzeyleri arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir.  

Çizelge 46’e göre kolektivizm ile uzun erimlilik arasında ( r= .27; p<. 05)  

zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Buna göre 

toplumdaki kolektivizm düzeyi arttıkça, uzun erimlilik düzeyi de artmaktadır. Çizelge 

incelendiğinde uzun erimlilik ile erillik arasında zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı 

bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu bulgu, uzun erimliliğin artması durumunda düşük 

düzeyde de olsa erilliğin de arttığı ya da uzun erimliliğin düzeyi azaldıkça toplumdaki 

eril değerlerin de azalacağı anlamına gelmektedir. 

4.3.2. Paternalist Liderlik ve Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular 

Paternalist liderlik toplam ve alt boyutlarının birbirleriyle korelasyonel 

ilişkilerine yönelik bulgular çizelge 47’de verilmiştir. 

Çizelge 47.  

Paternalist Liderlik ve Boyut Toplamları Korelasyon Değerleri 
 1 2 3 4 5 6 
1.Aile Havası  1      
2.Hayırseverlik  ,744** 1     
3.Otoriterlik  -,210** -,338** 1    
4.Müdahalecilik  -,253** -,350** ,535** 1   
5.Yeter.Görme  -,384** -,514** ,602** ,737** 1  
6. Paternalizm  ,415** ,355** ,515** ,595** ,543** 1 

** p<.01 düzeyinde anlamlıdır.  

* p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 

Araştırmada öğretmen görüşlerine göre aile havası ile hayırseverlik arasında ( 

r= .74; p<. 05)  güçlü düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Buna göre okul müdürünün  okullarda bir aile havası oluşturmaya ilişkin davranış 

düzeyi arttıkça, hayırseverlik düzeyi de güçlü biçimde artmaktadır. 
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Çizelge 47’ye göre aile havası ile otoriterlik  (r= -.21; p<. 05), müdahalecilik 

(r= -.25; p<. 05) ve yetersiz görme (r= -.38; p<. 05) boyutları arasında negatif yönde 

zayıf bir ilişki söz konusudur. Buna göre, okullarda olumlu bir aile havası oluşturma, 

doğal, samimi ilişkilerin geliştirilmesine dönük davranış düzeyinin artması, okul 

müdürlerinin çalışanlarına müdahale etme, onların üstünde otoriter bir hava oluşturma 

ve astlarını yetersiz görmelerine ilişkin davranışlarını düşük düzeyde de olsa 

azaltmaktadır.

Çizelge incelendiğinde aile havası için geçerli olan ilişki biçimi ve düzeyine 

benzer bir durum hayırseverlik boyutu için de söz konusudur. Buna göre hayırseverlik 

ile otoriterlik  (r= -.34; p<. 05), müdahalecilik (r= -.35; p<. 05) ve yetersiz görme (r= -

.51; p<. 05) boyutları arasında negatif yönde neredeyse orta düzeye yakın bir ilişki söz 

konusudur. Bu bulguya bağlı olarak denebilir ki, okullarda müdürlerin hayırseverliğe 

ilişkin davranış düzeyinin artması, ortoriterlik, müdahalecilik ve yetersiz görmeye

ilişkin davranış düzeylerinde azalma meydana getirmektedir. 

Çizelgede otoriterliğe ilişkin veriler incelendiğinde, müdahalecilik (r= .53; p<. 

05) ve yetersiz görme (r= .60; p<. 05)  boyutları ile aralarında pozitif yönde orta

düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre okullarda müdürün otoriter 

davranış düzeyinin artması, astlarını yetersiz görme ve onlara müdahale etme 

düzeylerinde de önemli oranda artışa sebep olabilmektedir. Araştırmada elde edilen 

diğer bir bulgu ise müdahalecilik ile yetersiz görme boyutları arasında pozitif yönde 

güçlü bir ilişki ortaya (r= .73; p<. 05) çıkmasıdır. Bu bulgu okul müdürünün 

ilişkilerinde ve yönetsel uygulamalarında  astlarını yetersiz görme düzeyi arttıkça 

onlara müdahale etme düzeyi önemli oranda arttığı yönündedir.  

Araştırmada öğretmen görüşlerine göre okul müdürünün paternalist

davranışları bakımından okulda bir aile havası oluşturma ve hayırsever davranışları 

arasında anlamlı pozitif ve güçlü bir ilişki söz konusudur. Benzer biçimde okul 

müdürünün okuldaki liderlik yaklaşımlarından otoriterlik, astlarını yetersiz görme ve 

onlara müdahale etmeye yönelik davranışları arasında da pozitif, anlamlı orta düzeyde 

bir ilişki söz konusudur. Çizelge incelendiğinde her bir boyutun paternalizm toplam 

ölçeği ile pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişkisi olduğu görülmektedir. Bu 

durum Cheng, Shieh ve Chou, (2002), Chou, Cheng ve Jen, (2005) ve Lau’nun (2012) 

yaptıkları çalışma bulgularıyla örtüşmektedir. Söz konusu araştırmalarda otoriterlik ile 

hayırseverlik ve ahlakilik boyutları arasında negatif ilişki çıkmıştır. Aycan ve 

Kanungo, (1998) yaptıkları araştırmada, paternalizm ile otoriteryanizm arasında 
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negatif bir ilişki olduğunu ileri sürmektedirler. Ancak Bilici’nin (2017) araştırmasında 

paternalizm ile otokratiklik arasında ortaya yakın pozitif anlamlı bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. 

Paternalizm ile hayırseverlik arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki 

söz konusudur. Araştırmanın bulguları arasında paternalizm ile en az ilişkili olan 

boyutun hayırseverlik boyutu olması manidardır. Bu durumu, öğretmenler okul 

müdürlerinin öğretmenlerin iyiliğini düşündüğü ve baba şefkati ile yaklaştığı 

biçimindeki davranışlarını pek samimi bulmadıkları ve buna şüpheyle yaklaştıkları

yönünde anlamlandırmak mümkündür. 

4.3.3. Paternalist Liderlik Boyutları ile Hofstede’nin Kültür Boyutları

Arasındaki ilişkiye Yönelik Bulgular 

Paternalist liderlik toplam ve alt boyutlarının birbirleriyle korelasyonel 

ilişkilerine yönelik bulgular çizelge 48’de verilmiştir.

Çizelge 48.

Paternalist Liderlik Toplamı ve Boyutları İle Kültür Boyutları Arasındaki Korelasyon 
Değerleri

** p<.01 düzeyinde anlamlıdır.

* p<.05 düzeyinde anlamlıdır.

Çizelge 48’de öğretmenlere göre güç mesafesinin aile havası ile zayıf düzeyde 

pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi (r= .16; p<. 01); hayırseverlik ile zayıf düzeyde 

pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi (r= .13; p<. 01) söz konusudur. Güç mesafesi ile 

otoriterlik (r= .01; p>. 01) müdahalecilik (r= .04; p>. 01) ve yetersiz görme (r= .06; p>. 

01) arasında anlamlı bir ilişki çıkmamıştır.

KÜLTÜR DEĞERLERİ
Güç

Mesafesi
Belirsizlikten

Kaçınma Kolektivizm Uzun 
Erimlilik Erillik

Aile Havası r
p

,158**

,000
,095*

,012
,120**

,002
,104**

,006
,112**

,003

Hayırseverlik r
p

,130**

,001
,096*

,011
,136**

,000
,088*

,019
,103**

,007

Otorite
r
p

,014
,714

,086*

,023
-,015
,690

,079
,037

,024
,534

Müdahalecilik
r
p

,-036
,345

,007
,854

,013
,722

,-025
,504

,053
,162

Yetersiz Görme
r
p

,-064
,091

,030
,426

,005
,893

,022
,561

,073
,053

PATERNALİZM
TOPLAM

r
p

,085*

,024
,133**

,000
,126**

,001
,114**

,002
,166**

,000
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Öte yandan çizelge 48 incelendiğinde belirsizlikten kaçınmanın; otoriterlik ile ( 

r= .09; p<. 05); aile havası ile ( r= .10; p<. 05) ve hayırseverlik ile ( r= .10; p<. 05) 

zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre 

belirsizlikten kaçınma artıkça otoriterliğin, aile havasının ve hayırseverliğin düşük 

düzeyde de olsa arttığı söylenebilir. Öte yandan belirsizlikten kaçınma ile 

müdahalecilik ( r= .00; p>. 05)  ve yetersiz görme boyutları arasında (r= .03; p>. 05) 

anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir.  

Öğretmenlere göre kolektivizmin;  aile havası ( r= .12; p< .01) ve hayırseverlik 

( r= .14; p<. 01) ile zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi söz konusudur. Bu 

bulguya göre toplumsal anlamda kolektivizm arttıkça, gelişen “biz” duygusuna paralel 

olarak düşük düzeyde de olsa aile havası ve hayırseverliğin de artması beklenmektedir. 

Ancak kolektivizmin otoriterlik ( r= .02; p> .05); müdahalecilik ( r= .01; p<. 05) ve 

yetersiz görme ile anlamlı bir ilişkisi ( r= .00; p>. 05) olmadığı hesaplanmıştır.

Öğretmenlerden oluşan katılımcılara göre uzun erimliliğin; aile havası ( r= .10; 

p< .01) ve hayırseverlik ( r= .09; p<. 05) ile zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı bir 

ilişkisi söz konusu iken otoriterlik ( r= .02; p> .05); müdahalecilik ( r= .01; p>. 05) ve 

yetersiz görme ile anlamlı bir ilişkisi ( r= .00; p>. 05) olmadığı bulgusu ortaya 

çıkmıştır. Buna göre uzun zaman odaklı olma düzeyinin artması, aile havası ve 

hayırseverlik düzeyini de düşük de olsa arttırmaktadır. 

Çizelge incelendiğinde erilliğin aile havası (r= .11; p<. 01) ve hayırseverlik ile 

zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi (r= .10; p<. 01) söz konusudur. Erillik 

ile otoriterlik (r= .02; p>. 01) müdahalecilik (r= .02; p>. 01) ve yetersiz görme (r= .05; 

p>. 01) arasında anlamlı bir ilişki çıkmamıştır. Buna göre okul müdürlerinin erilliğe 

ilişkin davranışlarının artması, aile havası ve hayırseverlik davranış düzeyinde düşük 

de olsa olumlu bir etki yapmaktadır. 

Çizelge 48’e göre kültür değerlerinin birer alt ölçeği olan güç mesafesi (r= .08; 

p<. 01), belirsizlikten kaçınma (r= .13; p<. 01), kolektivizm (r= .13; p<. 01), uzun 

erimlilik (r= .11; p<. 01) ve erillik (r= .17; p<. 01) boyutlarının bütünü ile paternalist 

liderlik arasında zayıf ama pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. Buna göre güç mesafesi, 

belirsizlikten kaçınma, kolektivizm, uzun erimlilik ve erillik toplumsal kültür 

boyutlarının herhangi birinin artması, paternalist liderlik davranışlarını düşük düzeyde 

de olsa artırmaktadır.  Karşu Cesur (2015) da çalışmasında güç mesafesi, erillik ve 
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kolektivizm kültür boyutları ile paternalist liderlik arasında orta düzeyde pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki olduğunu; ancak belirsizlikten kaçınmanın istatistiksel bir anlamlılık 

arz etmediğini ortaya koymuştur. 

Paternalist liderliğin özünde otoriter bir ruh taşıması ve astların bağımlı olmaya 

programlanmış zihinsel bir önyatkınlıktan beslenen itimatlarından dolayı kültürlerarası 

psikologlar paternalist liderliğin ancak güç mesafesi olan kültürlerde varolabileceğini 

ileri sürmektedir. Bu tür toplumlarda insanların yüksek güç farklılıklarını kabul 

etmeye ilişkin bir isteklilikleri söz konusudur (Farh, Cheng, Chou ve Chu, 2006, 231).

Dolayısyla  paternalist liderliğin, güç mesafesi yüksek olan kültürler için ideal olduğu

düşünülmektedir (Aycan, 2006, 451; Farh, Cheng, Chou ve Chu, 2006, 231; Hofstede 

ve Bond, 1988). Zira (Hofstede ve Bond, 1988) güç mesafesinin düşük olduğu 

örgütlerde paternalist liderlik tipinden ziyade demokratik liderliğin ön plana çıktığı 

ileri sürülmektedir. Araştırmada okullarda paternalist liderlik ve algılanan güç 

mesafesi düzeyinin ulusal düzeyin altında olması ancak birbirleriyle ilişkisinde 

gözlenen tutarlılıkları önemli bir bulgudur. Bu bağlamda denilebilir ki okullarda güç 

mesafesi düşüktür bu nedenle paternalist liderlik düzeyi de düşüktür. 

Aycan ve diğerleri, (2000, 197) paternalizmin güç mesafesinin düşük olduğu 

toplumlarda doktor-hasta, öğrenci-öğretmen, yönetici-çalışan arasındaki ilişkilerde de 

pekala ortaya çıkabileceğini ileri süren çalışmalar (Kjellin ve Nilstun, 1993; Padavic

ve Earnest, 1994; Reed, 1996) olduğundan söz etmektedir. Dolayısıyla paternalist bir 

ilişki için ilişkinin tarafları (öğretmen-öğrenci, hasta-doktor gibi) arasında mutlaka bir 

güç mesafesi olması gerekmekte olduğunu; ancak paternalist ilişkinin yaşandığı

toplumun geneli için yüksek bir güç mesafesi zorunluluğu bulunmadığı ileri 

sürülebilir. 
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BÖLÜM V

SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırmanın bu bölümünde, elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan 

sonuçlara ve bu sonuçlara dayalı olarak geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

5.1. Sonuçlar

Araştırmada şu temel sonuçlara ulaşılmıştır:

5.1.1. Okul Müdürlerinin Paternalist Liderlik Davranışları İle İlgili Sonuçlar

1. Okul müdürleri paternalist liderlik davranışlarını orta düzeyde 

sergilemektedirler.

2. Erkek öğretmenlerin okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışlarını

göstermelerine ilişkin görüşleri daha olumlu çıkmıştır. Erkekler müdürleri daha

paternal bulmaktadırlar.

3. Okul müdürleri okulda bir aile havası oluşturmaya ilişkin davranışları yüksek

düzeyde göstermektedirler.

4. Erkek öğretmenler, okul müdürlerinin okulda bir aile havası oluşturma

çabalarını daha olumlu görmektedir.

5. Okul müdürlerinin yönetsel yaklaşımlarında sergiledikleri hayırsever

davranışlar yüksek düzeydedir.

6. Erkek öğretmenler, okul müdürlerinin okulda sergiledikleri hayırsever

davranışları daha yüksek algılamaktadırlar.

7. Köy/kasaba/İlçede gibi kırsal yerleşim birimlerinde daha çok yaşayan

öğretmenler, okul müdürlerinin hayırseverlik boyutuna ilişkin davranışlarını

daha yüksek algılamaktadırlar.

8. Hizmet süresi fazla olan öğretmenler, okul müdürlerinin daha hayırsever

davranışlar sergilediklerini düşünmektedirler.

9. Babyboomer kuşağındaki öğretmenlerin, hem X kuşağındaki hem de Y

kuşağındaki öğretmenlere göre okul müdürlerinin hayırseverlik davranışlarını
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algılamaları daha olumludur. Görece daha yaşlı olan öğretmenler müdürleri

daha hayırsever bulmaktadırlar.

10. Öğretmenler, okul müdürlerinin, yönetsel yaklaşımlarında otoriter davranışlara

çok sık başvurduğunu düşünmektedirler.

11. Okul müdürleri, öğretmenlere müdahale etme ve onları yetersiz görme

davranışlarını bazen göstermektedirler.

12. Erkek öğretmenler, okul müdürlerini daha müdahaleci bulmaktadırlar.

13. Okul müdürleri, paternalist liderliğin alt boyutlarından sırasıyla en çok

otoriterlik, aile havası ve hayırseverlik en ez ise müdahalecilik ve yetersiz

görme davranışları sergilenmektedirler.

14. Araştırmaya katılan öğretmenlerin, okullarında müdür tarafından sergilenen

paternalist liderlik davranışları konusundaki görüşlerinin; medeni durum,

öğrenim düzeyi, branş, kuşak, yaşamın daha çok geçirildiği yer ve kıdem

değişkenlerine göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

5.1.2. Hofstede’nin Kültür Boyutları İle İlgili Sonuçlar

1. Öğretmenlerin güç mesafesine yönelik algılarının orta düzeyin altında olduğu

gözlenmiştir. Öğretmenler arasında statüden kaynaklı bir eşitsizlik kabul

görmemektedir.

2. Araştırmada öğretmenlerin belirsizlikten kaçınmaya ilişkin algı düzeyi

yüksektir. Öğretmenlerin nezdinde açık bir biçimde belirtilen talimatlar,

prosedürlerin takibi, kurallar, standartların önemi oldukça yüksektir.

3. Öğretmenler daha çok kolektivist bir kültür değerine sahiptir. Buna göre

katılımcılar grubun başarısını, hedeflerini, iyiliğini ve gruba bağlılığı

bireyselliğe tercih etmektedirler. Ben yerine biz duygusu ön plandadır.

Katılımcılar empatik ve başkaları yönelimlidir.

4. Araştırma sonucuna göre katılımcıların uzun erimlilik boyutuna ilişkin algı

düzeyleri yüksek çıkmıştır. Öğretmenler gelecekte başarılı olma, uzun vadeli

planlamalar yapma, ne olursa olsun amaçlarından sapmama ve bu konuda

istikrarlı olma yönünde net görüşlere sahiptirler.
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5. Araştırmada, katılımcıların erillik boyutuna yönelik algılarının orta düzeyde

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okullarda işbirliği ve insan ilişkileri gibi dişil

değerler ile girişkenlik, hırs, rekabet, ün gibi eril kültür değerleri bir arada

bulunmaktadır.

6. Araştırmada güç mesafesi boyutunda, öğretmenlerin kadın veya erkek, lisans

veya lisansüstü mezunu, evli ya da bekar, sınıf öğretmeni ya da branş

öğretmeni, meslekte henüz yeni veya kıdemli ve hangi kuşak içerisinde

olmalarına göre anlamlı farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.

7. Yaşamını daha çok köy/kasaba/ilçe gibi görece küçük yerleşim birimlerinde

geçiren öğretmenlerin güç mesafesi algısı, büyükşehirde geçiren öğretmenlere

kıyasla daha yüksektir. Kolektivist kültürün hakim olduğu toplumsal

birimlerde güç mesafesinden doğan eşitsizlikler daha normal kabul

edilmektedir.

8. Kadın öğretmenler daha kolektivist bir kültürel değere sahiptirler.

9. Branşı sınıf öğretmenliği olanlar, din kültürü ve ahlak bilgisi, ingilizce ve okul

öncesi öğretmenlerine göre daha kolektivist değerlere sahiptirler.

10. Babyboomer kuşağında olan öğretmenler daha kolektivist düşünmektedirler.

Yaş ilerledikçe ortaklaşa davranış değerlerinde de bir ilerleme meydana

gelmekte, bireysellikten uzaklaşılmaktadır.

11. Katılımcıların yaşamlarını daha çok nasıl bir yerleşim yerinde geçirdiklerine

bakıldığında, ömrünün büyük kısmını köy/kasaba/ilçede geçiren öğretmenlerin

hem şehirlerde hem de büyükşehirlerde geçiren öğretmenlere göre daha uzun

erimli kültür değerlerine sahiptir.

12. Erkek öğretmenler daha eril değerlere sahiptirler.

13. Lisans mezunu olanlar lisanüstü mezunlarına göre daha eril değerlere

sahiptirler.

5.1.3. Paternalist Liderlik Boyutları ile Hofstede’nin Kültür Boyutları

Arasındaki İlişkiye Yönelik Sonuçlar

1. Araştırmada öğretmen görüşlerine göre aile havası ile hayırseverlik arasında

güçlü düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki söz konusudur. Okul müdürünün
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okullarda bir aile havası oluşturmaya ilişkin davranış düzeyi arttıkça, 

hayırseverlik düzeyi de güçlü biçimde artmaktadır.  

2. Aile havası ile otoriterlik, müdahalecilik ve yetersiz görme boyutları arasında 

negatif yönde zayıf bir ilişki söz konusudur.  

3. Hayırseverlik ile otoriterlik, müdahalecilik ve yetersiz görme boyutları 

arasında negatif yönde neredeyse orta düzeye yakın anlamlı bir ilişki söz 

konusudur.  

4. Otoriterlik ile müdahalecilik ve yetersiz görme boyutları arasında pozitif yönde 

orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Okullarda müdürlerin otoriter 

davranış düzeylerinin artması, astlarını yetersiz görme ve onlara müdahale 

etme düzeylerinde de önemli oranda artışa sebep olmaktadır.  

5. Araştırmada ulaşılan bir başka sonuç ise müdahalecilik ile yetersiz görme 

boyutları arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki ortaya çıkmasıdır.  

6. Okul müdürlerinin okulda bir aile havası oluşturma ve hayırseverliğe ilişkin 

paternalistik davranışları arasında anlamlı pozitif ve güçlü bir ilişki söz 

konusudur. Benzer biçimde okul müdürünün okuldaki liderlik 

yaklaşımlarından otoriterlik, astlarını yetersiz görme ve onlara müdahale 

etmeye yönelik davranışları arasında da pozitif, anlamlı orta düzeyde bir ilişki 

söz konusudur. Aile havası ve hayırseverlik boyutlarını olumlu yaklaşımlar 

olarak bir grupta, otoriterlik, yetersiz görme ve müdahalecilik boyutları da 

olumsuz yaklaşımlar olarak bir grupta düşünüldüğünde, iki grup arasında 

negatif yönde anlamlı ilişki söz konusudur. Bununla birlikte her bir boyutun 

paternalist liderlik toplam ölçeği ile pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir 

ilişkisi vardır. 

7. Araştırmada güç mesafesinin aile havası ile zayıf düzeyde pozitif yönde; 

hayırseverlik ile zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi söz konusudur. 

Güç mesafesi ile otoriterlik, müdahalecilik ve yetersiz görme arasında anlamlı 

bir ilişki çıkmamıştır.  

8. Belirsizlikten kaçınmanın; otoriterlik, aile havası ve hayırseverlik ile  zayıf 

düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan 

belirsizlikten kaçınma ile müdahalecilik ve yetersiz görme boyutları arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir.   
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9. Öğretmenlere göre kolektivizmin;  aile havası ve hayırseverlik ile zayıf

düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi olduğu; ancak otoriterlik,

müdahalecilik ve yetersiz görme ile anlamlı bir ilişkisi olmadığı sonucuna

ulaşılmıştır.

10. Öğretmenlerden oluşan katılımcılara göre uzun erimliliğin; aile havası ve

hayırseverlik ile zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi söz konusu

iken otoriterliğin; müdahalecilik ve yetersiz görme ile anlamlı bir ilişkisi

olmadığı tespit edilmiştir.

11. Araştırmada erilliğin; aile havası ve hayırseverlik ile zayıf düzeyde pozitif

yönde anlamlı bir ilişkisi söz konusudur. Erillik ile otoriterlik, müdahalecilik

ve yetersiz görme arasında anlamlı bir ilişki çıkmamıştır.

12. Çalışmada, kültür boyutları ile paternalist liderlik toplam puanı arasında zayıf

ama pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bir toplumda

kolektivizm, erillik, güç mesafesi, uzun erimlilik ve belirsizlikten kaçınma

arttıkça paternalist liderlik davranış düzeyi de artmaktadır.

5.2. Öneriler

Araştırmada ulaşılan bulgular ışığında aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

1. Kültürel değerlerin çalışanların tutum ve davranışları üzerinde etkili

olduğundan hareketle, öğretmenlerin kültürel değerleri ile uzlaşan bir yönetsel

yaklaşımın, örgütsel amaç ve hedeflere hizmet etmesi sağlanmalıdır

2. Araştırmada katılımcıların, okul müdürlerinin paternalizmin en çok otoriterlik

boyutuna katıldıkları tespit edilmiştir. Müdürlerin, aile havası ve hayırseverlik

davranışlarını ön plana alma, olumsuz olarak nitelenebilecek otoriterlik,

müdahalecilik ve yetersiz görme boyutlarına ilişkin davranışlarını ise geri

planda tutmaları sağlanmalıdır.

3. Öğretmenlerin güç mesafesi algısının düşük olduğundan hareketle okul

müdürleri, formel ve yetkeci yaklaşımdan ziyade okulda aile havasına hizmet

edebilecek informel ilişki ve ağları kontrollü şekilde beslemelidir.

4. Araştırmada katılımcıların belirsizlikten kaçınmaya ilişkin yüksek algı

düzeylerinden hareketle okul müdürleri, yönetsel karar ve uygulamalarında,
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çok açık talimatlar ve yönergeler sunmalı, kuralların apaçıklığını sağlamalı, 

böylece öğretmenlerin kaygılarını hafifletmelidir.   

5. Öğretmenlerin daha kolektivist bir algıya sahip olduklarından hareketle okul 

müdürleri “biz” duygusunu daha çok beslemeli,  bireysel başarı ve hedefler 

koymak yerine takım çalışmalarına ağırlık vermeli, ödüllendirme ve taltifi de 

grup kimliğine hizmet edecek biçimde uygulamaya koymalıdır.  

6. Öğretmenlerin uzun erimli oldukları göz önünde bulundurulduğunda okul 

müdürleri, ders, nöbet, gezi, bilimsel yarışma, toplantı vb planlamalarda çok 

açık görev dağılımları yapmalı, sonrasında ise sık değişikliğe gitmemelidir.  

7. Öğretmenler, kadın ya da erkek olmanın iş bölümü ve planlamasında herhangi 

bir etkisinin olmadığını, insan ilişkileri gibi dişil değerlerin görece daha önemli 

olduğunu düşünmektedirler.  Öğretmenlerin girişkenlik, hırs, rekabet, kariyer 

gibi eril kültür unsurlarına mesafeli yaklaştıkları çıkarımından hareketle okul 

müdürleri, iş dağılımı ve görevlendirmelerde cinsiyeti bir ölçüt olarak ele 

almamalıdırlar. Okul müdürlerinin okulda bir yarış havasına, maddi başarı 

kültüründen ziyade,  takım ve grup kimliğini, paylaşımı, mütevazılığı, 

hassasiyeti, yaşam kalitesi gibi dişil değerleri beslemesi önerilmektedir.  

8. Toplumsal kültür değerlerinin, paternalist liderlik üzerinde etkisinin 

olduğundan hareketle, karar vericiler için, okul yöneticilerine sosyoloji, 

toplumsal psikoloji gibi disiplinlerde lisansüstü eğitim yapmalarının, kültür ve 

değerler temalı hizmet içi eğitim seminerlerinin ve kursların sağlanması 

önerilmektedir.   

9. Bu çalışmada paternalist liderlik ile kültür değerleri boyutları ele alınmıştır. 

Paternalist liderliğin diğer okul bağlamı faktörlerini (performans, bağlılık, 

motivasyon, başarı, okul kültürü, okul iklimi, imaj vb) ne şekilde etkilediğine 

ilişkin araştırmalar yapılabilir. Bu araştırmalarda kültür, aracı değişken olarak 

ele alınabilir.  

10. Paternalist liderlerin kendisine koşulsuz itaat eden astlarını kayırma eğiliminde 

olduğu ya da itaat etme eğiliminin zayıf olduğu astlarına baskı ve yıldırma 

yönünde davranışlar içine girebileceği literatürde güçlü bir karşılık 

bulmaktadır. Bundan hareketle paternalist liderlik ile nepotizm veya mobbing 

arasındaki ilişkinin ortaya çıkması yönünde araştırmalar önerilmektedir.  
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11. Bu araştırmanın örneklemi genişletilmek suretiyle kültür ve liderliğe ilişkin

bölgesel farklılıkların ortaya çıkması sağlanabilir. Bireyci kıyı bölgeler ile daha

geleneksel-muhafazakar-kolektivist kırsal yerleşim yerlerindeki hakim kültür

değerlerinin paternalizmle ilişkisinin farklı olabileceği düşünülmektedir.

Paternalizmin daha çok kolektivist kültürlerde yaygın olduğundan hareketle

küçük yerleşim yerlerinde yapılacak karma araştırmaların daha açık sonuçlara

ulaşabileceği beklenmektedir.

12. Bu çalışma kamu ilkokullarında yapılmıştır. Benzer araştırmaların okul öncesi,

ortaokul, lise ve üniversitelerde de yapılması, farklı sonuçlar üretebilir.

Liselerde ve üniversitelerde yapılacak araştırmalarda okul türü-fakülte (ya da

bölüm) değişkenlerinin de dikkate alınması önerilmektedir.



228 

KAYNAKÇA 

Adler, N. J., & Gundersen, A. (2007). International dimensions of organizational 
behavior. Cengage Learning 

Agich, G. (2003). Dependence and autonomy in old age: an ethical framework for 
long-term care. Cambridge University Press. 

Ağaoğulları, M. A., Akal, C. B., ve Köker, L. (1994). Kral devlet ya da ölümlü tanrı. 
Ankara: İmge Kitabevi. 

Akarsu, B. (1975). Özerklik, felsefe terimleri sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları. 

Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları: Sık kullanılan istatistiksel 
analizler ve açıklamalı SPSS çözümleri. İstanbul:İdeal Kültür Yayıncılık. 

Akdeniz, M. Z. (2016) Paternalistik liderlik ve örgütsel adaletin çalişanlarin 
mutluluklarina olan etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bahçeşehir 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul 

Aktaş, M. (2010). İzleyicilerin kültürel değerlere ve liderliğe duydukları ihtiyaç, 
(Doktora tezi), Başkent üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Aktaş, M. ve Can, A. (2012). Yöneticilerin Kültürel Değerleri ve İzleyici Davranışı 
Tercihleri, Ege Akademik Bakış Dergisi, 12(2):239-249. 

Akyol, Ş. (2009). Örgüt kültüründe güç mesafesi ve liderlik ilişkisi, (doktora tezi), 
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Akyürek, S. (2001). Türk silahli kuvvetlerinde güç mesafesi ve iletişime etkisi. 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara. 

Alabak, M. (2016). Paternalistic leadership in Turkey: its relationship with 
organizational identification, work-group identification, supervisor 
identification and organizational citizenship behaviors, (Unpublished Master's 
Thesis), Ankara: Bilkent University, Master of Arts in Psychology. 

Anderson, J. (2005). Servant leadership and the true parental model. School of 
Leadeship Studies-Regent University. 

Ansari, M. A., Ahmad, Z. A. & Aafaqi, R. (2004). Organizational leadership in the 
Malaysian context. In D. Tjosvold & K. Leung (Eds.), Leading in high growth 
Asia: Managing relationship for teamwork and change: 109-138. Singapore: 
World Scientific. 

Arbak, Y. (2005). Dominant values of Turkish organizations: A contradictory 
phenomenon. Review of Social, Economic & Business Studies, Vol.5/6, ss. 69 – 
88. 

Aristoteles, (2014). Politika, (M. Tuncay, Çev.), 6. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi. 

Arrindell, W. A., Steptoe, A., & Wardle, J. (2003). Higher levels of state depression in 
masculine than in feminine nations. Behaviour Research and Therapy, 41(7), 
809-817. 

Arslan, Ö. (2016). Okul yöneticilerinin paternalist liderlik düzeyleri ile örgütsel sinizm 
algıları arasındaki ilişki, (yüksek lisans tezi), Uşak Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Uşak. 



229

Aslantekin, F., Erdem, R., Aslan, G., & Göktaş, B. (2005). Hastane çalişanlarinin 
toplumsal kültürel özellikleri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(2).

Atilla, G. (2007). Erillik-dişillik boyutunun empatik beceri ile ilişkisi, (yayımlanmamış 
yüksek lisans tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Isparta. 

Atılgan, A. ve Atılgan E.Ü. (2009). Çocuk haklari paradigmasi ve çocuk ceza 
yargilamasina hâkim olan ilkeler açisindan türkiye’deki düzenleme ve 
uygulamalarin değerlendirilmesi (Rapor), Ankara: İnsan Hakları Ortak 
Platformu. 

Ay, F. A., (2013). Ulusal kültürün motivasyona etkisi: Sivas ilinde bir araştırma,
(doktora tezi), Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Aycan, Z., & Kanungo, R. N. (1998). Paternalism: Towards conceptual refinement and 
operationalization. Paper presented at 14th International Congress of Cross-
Cultural Psychology, Bellingham, WA. 

Aycan, Z., Kanungo, R., Mendonca, M., Yu, K., Deller, J., Stahl, G., & Kurshid, A. 
(2000). Impact of culture on human resource management practices: A 
10‐country comparison. Applied Psychology, 49(1), 192-221.

Aycan, Z., & Kanungo, R. N. (2000). Toplumsal kültürün kurumsal kültür ve insan 
kaynakları uygulamaları üzerine etkileri. Türkiye’de yönetim, liderlik ve insan 
kaynakları uygulamaları, Z. Aycan (Ed), 25-47, Türk Psikologlar Derneği 
Yayınları, Ankara

Aycan, Z. (2001). “Paternalizm: Özgün yönetim ve liderlik anlayışına ilişkin üç görgül 
çalışma”, Yönetim Araştırmaları Dergisi. 1:1, 11-31.

Aycan, Z. (2002). Leadership and teamwork in developing countries: Challenges and 
opportunities. Online Readings in Psychology and Culture, 7(2), 1.

Aycan, Z., & Fikret-Pasa, S. (2003). Career choices, job selection criteria, and 
leadership preferences in a transitional nation: The case of Turkey. Journal of 
Career Development, 30(2), 129-144.

Aycan, Z. (2006). Paternalism: Towards Conceptual refinement and 
operationalization. In Yang, K.S., Hwang, K.K., & Kim, U. (Eds.). Scientific 
Advances in Indigenous Psychologies: Empirical, Philosophical, and Cultural 
Contributions (pp. 445-466). London: Cambridge University Press. 

Aydın, İ. (2017). Yönetimde paternalizm. A. Kasapoğlu, A. Ç. İlhan ve Z. Güler (Ed). 
Prof. Dr. Mahmut Tezcan’a Armağan (s 152-167). Ankara: Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Yayınları, No:224.

Ayyash-Abdo, H. (2001). Individualism and collectivism: The case of Lebanon. Social 
Behavior and Personality: an international journal, 29(5), 503-518.

Ayyıldız, U. (2011). Bireycilik/kolektivizm boyutu ve liderlik ilişkisi: gida sektöründe 
bir örnek olay incelemesi, (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bağcı, Z. (2009) Örgütlerde çalişanlarin algiladiklari güç kaynaklarinin örgüte 
bağliliklari üzerine etkisi: bir araştirma, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İzmir 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bahar, H. İ. (2005). Sosyoloji, Usak Yayınları: İstanbul 



230 

Bakan, D. (1966). The duality of human existence. Chicago: Rand McNally. 

Balcı, A. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem teknik ve ilkeler (10. Baskı),  
Pegem A Yayıncılık. 

Baloğlu, B. (1986). Cemiyet tipleri. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 21 (249). 

Barkema, H. G., & Vermeulen, F. (1997). What differences in the cultural 
backgrounds of partners are detrimental for international joint 
ventures?. Journal of international business studies, 28(4), 845-864. 

Basabe, N., & Ros, M. (2005). Cultural dimensions and social behavior correlates: 
Individualism-Collectivism and Power Distance. International Review of 
Social Psychology, 18(1), 189-225. 

Basım, N. (2000). Belirsizlikten kaçinma ve güç mesafesi kültürel boyutlari 
bağlaminda asker yöneticiler üzerine görgül bir araştirma. Kara Harp Okulu 
Bilim Dergisi. Cilt: 2, Sayfa: 33-53. 

Baskerville, R. F. (2003). Hofstede never studied culture. Accounting, organizations 
and Society, 28, 1-14 

Baskerville-Morley, R. F. (2005). A research note: the unfinished business of 
culture. Accounting, Organizations and Society, 30(4), 389-391. 

Bass, B. M., & Burger, P. (1979). Assessment of managers: An international 
comparison. Free Pr. 

Batır, F. ve Gürbüz, S. (2016). Türkiye'nin toplumsal kültür eğilimleri: Globe 
araştırmasından sonra ne değişti? 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon 
Kongresi Bildiriler Kitabı, 427-438, 28-31 Mayıs 2016, İstanbul. 

Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. 
Journal of Child Development, 37 (4) 887-907. 

Beauchamp, T. L., ve Childress, J. F. (2001). Principles of biomedical ethics. Oxford 
University Press, USA. 

Beaver, A. R. (1987). Personal autonomy through education (Doctoral dissertation), 
University of Nottingham. 

Benjamin, M. ve Curtis, J. (1981). Ethics in nursing. New York: Oxford University 
Press. 

Berger, P. L., Berger, B., ve Kellner, H. (1974). The homeless mind: Modernization 
and Consciousness. Pelican Books, USA 

Berry, J.W. (1969). On cross-cultural comparability, International Journal of 
Psychology, 4, 119–128. 

Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H. & Dasen, P. R., (1992). Cross-cultural 
pyschology: research and applications. New York: Cambridge University 
Press 

Bhagat, R., & McQuaid, S. (1982). Role of subjective culture in organizations: A 
review and directions for future research. Journal of Applied Psychology, 67, 
653-685. 



231

Bhaskaran, S. & Gligorovska, E. (2009). Influence of national culture on transnational 
alliance relationships. Cross Cultural Management: An International Journal, 
16.

Bilici, H. F. (2017). Tükenmişlik, işe bağlilik, işten ayrilma, babacan liderlik ve bir 
araştirma. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Arel Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Blau, P. M. (1983). On the nature of organization. Florida: R.E. Krieger Pub.Co. .

Blau, P. M. (1986). Exchange and power in social life. New York: Wiley

Blodgett, J. G., Bakir, A., & Rose, G. M. (2008). A test of the validity of Hofstede's 
cultural framework. Journal of consumer marketing, 25(6), 339-349.

Blokland, H. (1997). Freedom and culture in western society. London: Routledge. 

Bodur, M. ve Kabasakal, H. (2002). Türkiye Arap kümesinde kurumsal kültür: Globe 
araştırması”, Başkent Üniversitesi Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 5-22. 

Brodbeck, F. C., Frese, M., Akerblom, S., Audia, G., Bakacsi, G., Bendova, H., ... & 
Castel, P. (2000). Cultural variation of leadership prototypes across 22 
European countries. Journal of occupational and organizational 
psychology, 73(1), 1-29.

Broverman, I. K., Vogel, S. R., Broverman, D. M., Clarkson, F. E., & Rosenkrantz, P. 
S. (1972). Sex‐role stereotypes: A current appraisal. Journal of Social 
issues, 28(2), 59-78.

Bryman, AE ve Cramer, D (2002) Quantitative data analysis with SPSS Release 10 for 
Windows: A guide for social scientists, Routledge, ISBN: 0 415 24399 8 

Bu, N., Craig, T. J., ve Peng, T. K. (2001). Acceptance of supervisory direction in 
typical workplace situations: A comparison of US, Taiwanese and PRC 
employees. International Journal of Cross Cultural Management, 1(2), 131-
152.

Bulmer, M. G. (2012). Principles of statistics. Courier Corporation.

Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row. 

Büyüköztürk,  Ş. (2010). Sosyal bilimler için very analizi el kitabi. PegemA
Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). 
Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıcılık.

Canbolat, E. Ö., Beraha, A., Çeliksoy, E., & Türker, Y. (2010). Türk liderlik profili: 
türk siyasi liderleri üzerine niteliksel bir çalışma. Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Dergisi, 2-2.

Carl, D., Gupta, V. ve Javidan, M. (2004). Power distance. Culture, leadership, and 
organizations: The GLOBE study of, 62, 513-563.

Carpenter, S., ve Karakitapoglu-Aygün, Z. (2003). Identity Issues: How do the 
identities of Turkish women and men compare to those of American women and 
men? 

Cattell, R. (1950). The principal culture patterns discoverable in the synax dimension 
of existing nations, Journal of Social Psychology, 32, 215-253.



232 

Cem, Ersoy, N., Born, M. P., Derous, E., ve Molen, H. T. (2012). The effect of 
cultural orientation and leadership style on self‐versus other‐oriented 
organizational citizenship behaviour in Turkey and the Netherlands. Asian 
Journal of Social Psychology, 15(4), 249-260 

Cerit, Y., Özdemir, T., ve Akgün, N. (2011). Sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin 
paternalist liderlik davranışları sergilemelerini istemeye yönelik görüşlerinin 
bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(1), 87-99 

Cevizci, A. (2000). Paradigma felsefe sözlüğü, (4.basım). İstanbul: Paradigma 
Yayınları 

Chao, Y. T. (1995). Culture and work organization: The Chinese case. Effective 
organizations and social values, 28-35. 

Chen, H. Y., & Kao, H. S. R. (2009). Chinese paternalistic leadership and non-Chinese 
subordinates' psychological health. The international journal of human 
resource management, 20(12), 2533-2546. 

Chen, X. P., Eberly, M. B., Chiang, T. J., Farh, J. L., & Cheng, B. S. (2014). Affective 
Trust in Chinese Leaders Linking Paternalistic Leadership to Employee 
Performance. Journal of Management, 40(3), 796-819. 

Cheng, B. S. (1995). Paternalistic authority and leadership: A case study of a 
Taiwanese CEO. Bulletin of the Institute of Ethnology Academic Sinica, 79(3), 
119-173. 

Cheng, B.S., Shieh, P.Y., ve Chou, L.F.. (2002). The principal’s leadership, leader-
member exchange quality, and the teacher’s extra-role behavior: The effects of 
transformational and paternalistic leadership. Indigenous Psychological 
research in Chinese Societies. 17: 105-161  

Cheng, B. S., Chou, L. F., Wu, T. Y., Huang, M. P., & Farh, J. L. (2004). Paternalistic 
leadership and subordinate responses: Establishing a leadership model in 
Chinese organizations. Asian Journal of Social Psychology, 7(1), 89-117. 

Childress, J. F. ve Mount Jr, E. (1983). Who should decide? Paternalism in health 
care. New York: Oxford University Press, 40(3), 352-357. 

Childress, J.F. (1990). The place of autonomy in bioethics. Hastings Center Report 
20(1): 12–17. 

Chou, L.F., Cheng, B.S. ve Jen, C.K., (2005). The contingent model of paternalistic 
leadership: subordinate dependence and leader competence, Paper Presented 
at 2005 Annual Meeting of The Academy of Management, Hawaii. 

Chou, H. J. (2012). Effects of paternalistic leadership on job satisfaction-regulatory 
focus as the mediator. International Journal of Organizational Innovation 
(Online), 4(4), 62. 

Ciochina, L. ve Faria, L. (2009). Individualism and collectivism: What differences 
between Portuguese and Romanian adolescents? The Spanish Journal of 
Psychology, 12, 2, 555-564. 

Clark, T. (1990). International marketing and national character: A review and 
proposal for an integrative theory. Journal of Marketing, 54(4), 66. 



233

Clark, L. A., ve Watson, D. (1995). Constructing validity: Basic issues in objective 
scale development. Psychological assessment, 7(3), 309.

Cohen, E. S. (1985). Autonomy and paternalism: Two goals in conflict. Law, Medicine 
and Health Care, 13(4), 145-150.

Colella, A., Garcia, F., Reidel, L., & Triana, M. (2005). Paternalism: hidden 
discrimination. In meeting of the Academy of Management, Honolulu, Hawaii.

Conly, S. (2013). Against Autonomy: Justifying Coercive Paternalism, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Cooley, C. H. (1909/1962) Social organization: A study of the larger mind. New 
York: Schocken.

Coşkun, V. (2000, 8 Ağustos). Paternalizm ve Avrupa. Radikal.
http://www.radikal.com.tr/2000/08/10/yorum/pat.shtml Erişim Tarihi: 
25.11.2016

Cserne, P. (2008). Freedom of choice and paternalism in contract law: prospects and 
limits of an economic approach (Doctoral dissertation, PhD thesis), Universität 
Hamburg, online: http://www. sub. uni-hamburg. 
de/opus/volltexte/2008/3765).

Cyert, R. M., & March, J. G. (1963). A behavioral theory of the firm. Englewood 
Cliffs, NJ, 2.

Çalışır, K. T. (2014). Suç ve çocuk nasil yan yana gelir. Kapitalizm ve paternalizm 
kiskacinda çocuk. Türkiye’de Çocuklara İlişkin Sorunlar ve Alternatif Politika 
Arayışı Uluslararası Sempozyumu.238-269.

Çalışkan, N. (2015). Ulusal kültürün örgüt kültürü ve paternalist liderlik algısı üzerine 
etkisi, (yüksek lisans tezi), Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.

Çarıkçı, İ. H., ve O., Koyuncu. (2010). Bireyci-toplumcu kültür ve girişimcilik eğilimi 
arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (3), 1-18.

Çelik, V. (2000). Okul kültürü ve yönetimi, Pegem Yayıncılık, Ankara.

Çelik, V. (2012). Eğitimsel liderlik. (6. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Çetin, H. (2001). Devlet, ideoloji ve eğitim. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, 25(2), 201-211.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok 
değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Akademi.

Çokluk, Ö., Yılmaz, K., ve Oğuz, E. (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: Odak grup 
görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(1), 95-107.

Çolak, İ. (2016). Okul iklimi ile öğretmenlerin özerklik davranişlari arasindaki ilişki
(Muğla ili örneği). (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla

Çukur, C. Ş. (2007). Kültürel süreçleri nitelemek, ölçmek ve ilişkilendirmek: 
Karşılaştırmalı kültürel yaklaşımlar. (Ed. Erdem R. ve Çukur, C.), Kültürel 
Bağlamda Yönetsel-Örgütsel Davranış Ankara, Türk Psikologlar Derneği 
Yayınları, 33-87.



234 

Daab, W. Z. (1991, July). Changing perspectives on individualism. Paper presented at 
the International Society for Political Psychology, University of Helsinki. 

Dağ, N. (2012). Vatandaşlığın Niteliksel Dönüşümü ve Vatandaşlık Eğitimi Üzerine 
Bir Betimleme Çalışması. Journal of Social Sciences Eskisehir Osmangazi 
University/Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1). 

Dalgün, Ö. (2011). Türkiye'nin toplumsal ve örgütsel boyutta kültürel farklılıkları: çok 
uluslu bir sağlık işletmesinde kültürel farklılılara yönelik bir araştırma, 
(yüksek lisans tezi), Yıldız Teknik üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul. 

Dekimpe, M. G., Parker, P. M., & Sarvary, M. (2000). “Globalization”: Modeling 
technology adoption timing across countries. Technological Forecasting and 
Social Change, 63(1), 25-42. 

Demirel, T. E., (2003), Girişimcilik Kültürü, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Malatya. 

Demirer, P. (2012). Is paternalistic leadership empowering: A contingency 
framework, (Unpublished Master's Thesis), İstanbul: Koç University, Master of 
Arts in Psychology. 

Demirer, Y. (2014). Çocuktan Al Haberi: Türkiye’de Çocuklar, Devlet ve Siyaset. 
Kapitalizm Ve Paternalizm Kıskacında Çocuk. Türkiye’de Çocuklara İlişkin 
Sorunlar ve Alternatif Politika Arayışı Uluslararası Sempozyumu.116-120. 

Deniz, A. (2013). Okullarda güç mesafesi ve örgütsel bağlılık ilişkisi, (yüksek lisans 
tezi), Balıkesir üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. 

Dimmock, C., & Walker, A. (2000). Developing comparative and international 
educational leadership and management: A cross-cultural model. School 
Leadership & Management, 20(2), 143-160. 

Dirani, K. M. (2008). Individualism and collectivism in Lebanon: Correlations with 
socioeconomic factors and effects on management and human resources 
practices. In J. J. Lawler, ve G. Hundley (Ed.), The Global Diffusion of Human 
Resource Practices: Institutional and Cultural Limits (s. 211-233). Emerald 
Group Publishing Limited. 

Doney, P. M., Cannon, J. P., & Mullen, M. R. (1998). Understanding the influence of 
national culture on the development of trust. Academy of management 
review, 23(3), 601-620. 

Dorfman, P. W. (1996). International and cross-cultural leadership 
research. Handbook for international management research, 2. 

Dönmezer, S. (1982). Sosyoloji. (2. Baskı). Ankara: Savaş Yayınları. 

Durkheim, E. (1960). The division of labour in society. New York: Free Press. 
(Original work published 1893) 

Dworkin, G., (1983). Paternalism: some second thoughts, in “Paternalism”, (Ed. Rolf 
Sartorius)  Minneapolis: University of Minnesota Press,   

Dworkin, G. (2002). Paternalism: in stanford encyclopedia of philosophy, online at 
http://plato.stanford.edu/entries/paternalism 



235

Dyer, Jr., W. G. (1986). Cultural Change in Family Firms: Anticipating and Managing 
Business and Family Transitions. San Francisco: Jossey-Bass. 

Earley, P. C. (1997). Face, Harmony, and Social Structure: An Analysis of 
Organizational Behavior Across Cultures. New York: Oxford University Press. 

Emre, S. (2007). Girişimcilik kültürü: Hofstede’in kültür boyutlarının Malatya 
uygulaması, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İnönü Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Erben, G., S., (2004). Toplumsal Kültür Aile Kültürü Etkileşimi Bağlamında 
Paternalizm Boyutuyla İşletme Kültürü: Türkiye Örneği, 1. Aile İşletmeleri 
Kongresi Bildirileri, 17-18 Nisan 2004, (Ed.: Koçel, T.), İstanbul: İstanbul 
Kültür Üniversitesi Yayınları: 345-356.

Erben, G. S., & Güneşer, A. B. (2008). The relationship between paternalistic 
leadership and organizational commitment: Investigating the role of climate 
regarding ethics. Journal of Business Ethics, 82(4), 955-968.

Erçetin, Ş. (2000). Lider sarmalında vizyon. (2.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Eren, E. (1993). Yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım.

Eren, E. (2010). Örgütsel davraniş ve yönetim psikolojisi (12. basım). İstanbul: Beta 
Yayınları.

Erez, M., ve Earley, P. C. (1993). Culture, self identity and work. New York: Oxford 
University Press 

Erdem, F. (1996). İşletme Kültürü. Ankara: Fredrich-Nouman Vakfı Yayınları 

Erdem. F., (2001). Girişimcilerde risk alma eğilimi ve belirsizliğe Tolerans ilişkisine 
kültürel yaklaşım. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi 2, 43-61. 

Ergun, D. (1991). Türk bireyi kuramına giriş: Türk kültürünün olanakları ya da 
Türkiye'de kamu iktisadının kültür kökenleri (Vol. 6). İstanbul: Gerçek 
Yayınevi.

Erkal, M. E. (2000). Sosyoloji. (11. Basım). İstanbul: Der Yayınları.

Erkenekli, M. (2011). Hofstede’nin kültürel değerler modeline göre Türkiye ile 
ABD’nin karşılaştırılması. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 21(2), 1-29

Esmer, Y. (2014). Türkiye Değerler Atlası 2012, 
http://content.bahcesehir.edu.tr/public/files/files/ATLAS%20SUNUM%202_1
0_2012%20(2).pdf, 03.08.2016 tarihinde erişim sağlanmıştır.

Esmer, T. (1997, 27-31 Temmuz). Türk kültürünün özellikleri, Radika Gazetesi

Ertürk, S. (1984). Eğitimde program geliştirme, 5.Baskı, Ankara: Yeditepe Yayınları, 

Ertürk, E. (2014). Sosyal mübadele teorisi bağlamında güç mesafesi ve örgütsel adalet 
algılamalarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi, (Doktora tezi), 
Selçuk üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Konya.

Fang, T. (2003). A critique of Hofstede’s fifth national culture 
dimension. International journal of cross cultural management, 3(3), 347-368.

Farh, J. L., & Cheng, B. S. (2000). A cultural analysis of paternalistic leadership in 
Chinese organizations. Management and organizations in the Chinese context,
4-127.



236 

Farh, L. J., Cheng, B. S., & Chou, L. F. (2000). A triad model of paternalistic 
leadership: Constructs and measurement. Indigenous psychological research in 
Chinese societies, 14, 3.  

Farh, J.L., Cheng, B.S., Chou, L.F., & Chu, X. P. (2006). Authority and benevolence: 
Employees’ responses to paternalistic leadership in china. In A.S. Tsui, Y. 
Bian, & L. Cheng (Eds.), China’s domestic priate firms: Multidisciplinary 
perspectives on management and performance: 230-260. New York: Sharpe. 

Farh, J. L., Hackett, R. D. & Liang, J. (2007). Individual-level cultural values as 
moderators of perceived organizational support–employee outcome 
relationships in China: Comparing the effects of power distance and 
traditionality, The Academy of Management Journal, Vol. 50, No. 3, 715-729. 

Farh, J. L., Liang, J., Chou, L. F., & Cheng, B. S. (2008). Paternalistic leadership in 
Chinese organizations: Research progress and future research 
directions. Business leadership in China: Philosophies, theories, and 
practices, 171-205. 

Feinberg, J. (1971). Legal paternalism. Canadian journal of philosophy, 1(1), 105-
124. 

Feinberg J. (1973). Social philosophy. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Feinberg, J. (1983). ‘Noncoercive Exploitation’ in “Paternalism” Sartorius (Ed. Rolf 
Sartorius) 201–235, Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Feinberg, J. (1986). Harm to self, Oxford: Oxford University Press 

Fichter, J. (2004). Sosyoloji nedir? (7.Baskı) (Çev: Nilgün Çelebi). Ankara: Anı 
Yayınları. 

Field, A. (2000). Discovering statistics using spss for windows. London-Thousand 
Oaks- New Delhi: Sage publications. 

Fikret Paşa, S., (2000). Türkiye ortaminda liderlik özellikleri, (Ed:Aycan, Z.). 
Akademisyenler ve profesyoneller bakiş açisiyla Türkiye’de yönetim, liderlik ve 
insan kaynaklari uygulamalari (201-225), Ankara: Türk Psikologlar Derneği 
Yayınları. 

Fikret Pasa, S., Kabasakal, H., & Bodur, M. (2001). Society, organisations, and 
leadership in Turkey. Applied Psychology, 50(4), 559-589. 

Fisek, G. O. (1991). A cross‐cultural examination of proximity and hierarchy as 
dimensions of family structure. Family Process, 30(1), 121-133. 

Fontaine, J., Luyten, P., & Corveleyn, J. (2000). Tell me what you believe and I'll tell 
you what you want: Empirical evidence for discriminating value patterns of 
five types of religiosity. The International Journal for the Psychology of 
Religion, 10(2), 65-84. 

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate research in 
education. McGraw-Hill Higher Education. 

Franklin, B. (1993). Çocuk hakları, (Der.). (Çev. Türker, A.) İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları  



237

Furnham, A., Kirkcaldy, B. D., & Lynn, R. (1994). National attitudes to 
competitiveness, money, and work among young people: First, second, and 
third world differences. Human Relations, 47(1), 119-132.

Gadow, S. (1980). Medicine, ethics, and the elderly. Gerontologist 20: 680–5.

Ganesh, J., Kumar, V., ve Subramaniam, V. (1997). Learning effect in multinational 
diffusion of consumer durables: An exploratory investigation. Journal of the 
Academy of Marketing Science, 25(3), 214-228. 

Gelfand, M. J., Erez, M. ve Aycan, Z. (2007). Cross cultural organizational behavior. 
Annual Review of Psychology, 58: 479-514. 

Gert, B., & Culver, C. M. (1976). Paternalistic behavior. Philosophy & Public Affairs,
45-57.

Giddens, A. (2000). Sosyoloji ( Çev: H. Özel ve C.Güzel). Ankara: Ayraç Yayınları.

Giddens, A. (2009) Sosyoloji başlangiç okumalari. Sav Yayınları: İstanbul 

Goodell, G. E. (1985). Paternalism, patronage, and potlach: The dynamics of giving 
and being given to. Current Anthropology, 26(2): 247-257.

Gökçe, S. G. (2014). Proje yönetim bileşenleri ile belirsizlikten kaçınma eğitlimi 
arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik trb1 bölgesinde bir araştırma. (doktora 
tezi), İnönü üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Göregenli, M. (1995). Kültürümüz açisindan bireycilik-toplulukçuluk eğilimleri: Bir 
başlangiç çalişmasi, Türk Psikoloji Dergisi, 10(35), 1-14. 

Göregenli, M. (1997). Individualist-collectivist tendencies in a Turkish sample. 
Journal of Cross-Cultural Psychology, 28 (6), 787-794.

Gravetter, F., & Wallnau, L. (2014). Essentials of statistics for the behavioral sciences
(8th ed.). Belmont, CA: Wadsworth. 

Gray, C. B. (Ed.). (2013). The philosophy of law: an encyclopedia (Vol. 1743). 
Routledge

Gülmez, B. (2013). Evrensel Bir Kavram: Kültür; Yeni Bir Bilimsel Alan: Kültür 
Tarihi. Bahadır Gülmez (Ed.), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Gürbüz, S. ve Bingöl, D. (2007). Çeşitli örgüt yöneticilerinin güç mesafesi, 
belirsizlikten kaçinma, eril-dişil ve bireyci-toplulukçu kültür boyutlarına 
yönelik eğilimleri üzerine görgül bir araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi.
Cilt: 6 (2), Sayfa: 68-87. 

Hair, J. F., Anderson, R. E., Babin, B. J., ve Black, W. C. (1998). Multivariate data 
analysis: A global perspective (5th ed.). Prentice Hall Inc. New Jersey.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., ve Anderson, R. E. (2014). Multivariate data 
analysis, Pearson New International, 7.th Edition, New Jersey: Pearson 
Education Inc.

Haire, M., Ghiselli, E. E., & Porter, L. W. (1966). Managerial thinking: An 
international study, New York: Wiley.

Hall, E.T. and Hall, M.R. (1990). Hidden differences: Doing business with the 
Japanese. Anchor Books. 

Hall, R. H. (1977). Organisations: Structure and processes. London: Prentice Hall. 



238 

Hallinger, P. (1995). Culture and leadership: Developing an international perspective 
in educational administration. UCEA Review 36, no. 1: 3-7. 

Hallinger, P., ve R.H. Heck. (1996). The principal’s role in school effectiveness: An 
 assessment of methodological progress, 1980-1995. In International 
 handbook  of research in educational leadership and administration, (Ed.) 
 K. Leithwood, P.  Hallinger, J. Chapman, D. Corson, and A Hart, 723-84. 
 Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Press. 

Hallinger, P. Ve Leithwood. K. (1998) Unseen forces: the impact of social culture on 
 school leadership. Peabody Journal of Education 73(2): 126–151 

Hampden-Turner, C., & Trompenaars, A. (1993). The seven cultures of capitalism: 
Value systems for creating wealth in the United States, Japan, Germany, 
France, Britain, Sweden, and the Netherlands. Doubleday. 

Harris, J. (1985). The value of life. London: Routledge. 

Harris, M. (1981). America now: The anthropology of a changing culture. New York: 
Simon & Schuster. 

Heck, R. H. (1998). Conceptual and methodological issues in investigating principal 
leadership across cultures. Peabody Journal of Education, 73(2), 51-80. 

Hill, C.W., (1998). International business: Competing in the global marketplace. 2nd 
edn. Boston, USA: Irwin/McGraw-Hill. 

Ho, D., & Chiu, C. (1994). Component ideas of individualism, collectivism and social 
organization: An application in the study of Chinese culture. In U. Sim, H. 
Triandis, C. Kagitcibasi, C. Choi, & G. Yoon (Eds.), Individualism and 
collectivism: Theory, method and applications (pp. 137-156). Newbury Park, 
CA: Sage. 

Hofstede, G. (1980a). Motivation, leadership, and organization: do American theories 
apply abroad?. Organizational dynamics, 9(1), 42-63. 

Hofstede, G. (1980b). Culture’s consequences: International differences in 
workrelated values, Beverly Hills, CA: Sage. 

Hofstede, G. (1983a). Cultural dimensions for project management. International 
 Journal of Project Management, 1(1), 41-48. 

Hofstede, G. (1983b). The Cultural Relativity of Organizational Practices and 
Theories. Journal of International Business Studies, Special Issue on Cross- 
Cultural Management 14(2), 75-89. 

Hofstede, G., ve M. H. Bond (1984). “Hofstede’s culture dimensions: An independent 
validation using Rokeach’s Value Survey.” Journal of Cross-Cultural 
Psychology 15 (4): 417–33. 

Hofstede, G. (1984a). Culture’s consequences: International differences on work 
related values. (Abridged Edition), California: Sage Publications. 

Hofstede, G. (1984b). Cultural dimensions in management and planning. Asia Pacific 
journal of management, 1(2), 81-99. 

Hofstede, G. (1985). The interaction between national and organizational value 
systems [1]. Journal of Management Studies, 22(4), 347-357. 



239

Hofstede, G., ve Bond, M. H. (1988). The Confucius connection: From cultural roots 
to economic growth. Organizational dynamics, 16(4), 5-21.

Hofstede, G., Neuijen, B., Ohayv, D.D., Sanders,G., (1990). Measuring organizational 
cultures: a qualitative and quantiative study across twenty cases, Administrative 
Science Quarterly, Vol.35, No.2, 286-316 

Hofstede, G. (1994). Management Scientists are Human, Management Science, 40 (1), 
4-13.

Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, 
institutions and organizations across nations, 2.Edition. Sage.

Hofstede, G. (2006). What did globe really measure? Researchers’ minds versus 
respondents’ minds. Journal of international business studies, 37(6), 882-896.

Hoftede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: 
software of the mind: intercultural cooperation and its importance for survival.
McGraw-Hill.

Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. 
Online readings in psychology and culture, 2(1), 8. 

House, R. J., & Aditya, R. N. (1997). The social scientific study of leadership: Quo 
vadis?. Journal of management, 23(3), 409-473.

House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M., Dorfman, P. W., & Gupta, V. (Eds.). 
(2004). Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 
societies. Sage publications.

Hoy, W.K ve Miskel, C.G V .(2010). Eğitim yönetimi; teori, araştirma ve uygulama
(7.  Baskı). Ankara:  Nobel Yayınları. 

http://geert-hofstede.com/dimensions.html, 03.08.2016 tarihinde erişim sağlanmıştır.

https://geert-hofstede.com/turkey.html, 03.08.2016 tarihinde erişim sağlanmıştır.

https://geert-hofstede.com/national-culture.html Erişim tarihi: 18.05.2016.

http://www.hurriyet.com.tr/musrif-kocanin-maasi-karisina-22558043 03.02.2016
tarihinde erişim sağlanmıştır.

http://www.merriam-webster.com/dictionary/paternalism 17.11.2015 tarihinde erişim 
sağlanmıştır.  03.08.2015 tarihinde erişim sağlanmıştır.

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.593d
bc8825aea5.25775337

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp 03.08.2016 tarihinde erişim 
sağlanmıştır.

http://ankara.meb.gov.tr/www/egitim-istatistikleri/icerik/24 11.11.2015 tarihinde 
erişim sağlanmıştır.

Hui, C. H. (1988). Measurement of individualism-collectivism. Journal of Research in 
Personality, 22, 17-36.

Husak, D., (2010). “Paternalism and Consent”, Franklin G Miller ve Alan Wertheimer 
(Ed.), The Ethics Of Consent: Theory And Practice, Oxford: Oxford University 
Press,  



240 

Huse, M., & Mussolino, D. (2008). Paternalism and governance in family firms. ICSB 
World Conference, June 22-25, Halifax, Nova Scotia, Canada. 

Inglehart, R., ve Norris, P. (2003). Rising tide: Gender equality and cultural change 
around the world. Cambridge University Press. 

Irawanto, D. W. (2011). Irawanto, D. W. (2011). Exploring paternalistic leadership 
and its application to the Indonesian context, (Doctoral dissertation), 
University, Palmerston North, New Zealand  

İmamoğlu, E. O. (1987). An interdependence model of human development. Ç. 
Kagıtçıbası (Ed.), Growth and progress in cross-cultural psychology, içinde (s. 
104-112). Lisse, Holland: Swets ve Zeitlinger. 

İmamoğlu, E.O. (1998). Individualism and collectivism in a model and scale of 
balanced differentiation and integration. Journal of Psychology, 132 (1), 1-8. 

İmamoğlu, E.O. ve Karakitapoğlu Aygün, Z. (2004), “Self-construals and values in 
different cultural and socioeconomic contexts”, Genetic, Social and General 
Psychology Monographs, 130(4), 277-306. 

Jackman, M. R. (1994). The velvet glove: Paternalism and conflict in gender, class, 
and race relations. California: University of California Press. 

Jahangirov, N. (2012). Kültürel bir değişken olarak güç mesafesi ve cam tavan engeli 
arasindaki ilişkiler üzerine ampirik bir araştirma. (Yayımlanmış Yüksek Lisans 
Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Jahoda, G. (1982). Psychology and anthropology: A psychological perspective. 
London: Academic Press 

Javidan, M., ve House, R. J. (2001). Cultural acumen for the global manager: Lessons 
from project GLOBE. Organizational dynamics, 29(4), 289-305. 

Johannisson, B., & Huse, M. (2000). recruiting outside board members in the small 
family business: an ideological challenge. Entrepreneurship & Regional 
Development,12, 353-378. 

Kabasakal H. & Bodur M. (1998). Leadership, values and institutions: The case of 
Turkey. Research Papers. Boğaziçi University, İstanbul, Turkey. 

Kabasakal H. & Bodur M. (2002). Arabic cluster: a bridge between East and West. 
Journal of World Business, 37, 4-54 

Kabasakal, H. ve Bodur, M. (2003). Leadership and Culture in Turkey: A Multi-
Faceted Phenomenon, in C. J. Brodbeck (in progress), Managerial Cultures of 
the World: A Globe Report of In-Depth Studies of the Cultures of 25 Countries 
(Sage, Thousand Oaks, CA). 

Kağıtçıbaşı, Ç.(1970). Social norms and authoritarianism: A Turkish-American 
comparison. Journal of Personality and Social Psychology, 16, 444-451. 

Kağıtçıbaşı, Ç. (1972). Sosyal değişmenin psikolojik boyutları: İzmir lise öğrencileri 
üzerinde bir inceleme. Türk Sosyal Bilimler Derneği. 

Kağıtçıbaşı, C. (1973). Psychological aspects of modernization in Turkey. Journal of 
Cross-Cultural Psychology, 4(2), 157-174. 



241

Kağıtçıbaşı, Ç. (1984). Sex roles, value of children and fertility in Turkey. Ç. 
Kagitçibası (Ed.). Sex roles, family and community in Turkey, içinde (s. 151–
180). Bloomington: Indiana University Press. 

Kağıtçıbaşı, Ç. (1987). Individual and group loyalties: Are they compatible?’ in Ç. 
Kağıtçıbaşı (ed.) Growth and Progress in Cross-Cultural Psychology, pp. 94–
104. Lisse, Netherland: Swets & Zeitlinger.  

Kağıtçıbaşı, Ç. (1990). İnsan aile kültür. Remzi Kitapevi: İstanbul.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1994). A critical appraisal of individualism and collectivism: toward a 
new formulation, in U. Kim, H.C. Triandis, Ç. Kağıtçıbaşı, S. Choi and G. 
Yoon (eds) Individualism and Collectivism: Theory, Method, and Applications,
pp. 52–65. Thousand Oaks, CA: SAGE. 

Kağıtçıbaşı, Ç. (1997). Individualism and collectivism. J., Berry, M. N., Segall, & Ç. 
Kağıtçıbaşı (Eds.), Handbook of Cross-cultural Psychology, 3:Social Behavior 
and Applications, içinde. Boston: Allyn and Bacon.

Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Kültürel psikoloji. Kültür bağlamında insan ve aile. İstanbul: 
Evrim Yayınları.

Kant, I. (1980). Pratik aklin eleştirisi (çev. İ. Kuçuradi, Ü. Gökberk, F. Akatlı), H.Ü. 
Yayınları, Ankara, Meteksan Mtb.

Kant, I. (1995). Ahlak metafiziğinin temellendirilmesi, (çev. İ. Kuçuradi), Ankara,
Felsefe Kurumu Yayınları.

Kanungo, R. N. ve Jaeger, A. M. (1990). Introduction: The Need for Indigenous 
Management in Developing Countries. A. M. Jaeger ve R. N. Kanungo (Der). 
Management in Developing Countries, London: Routledge, 1 -23. 

Kaptelli, N. (2014). Kapitalizm ve paternalizm kisakacinda çocuklar. Kapitalizm ve 
Paternalizm Kıskacında Çocuk. Türkiye’de Çocuklara İlişkin Sorunlar ve 
Alternatif Politika Arayışı Uluslararası Sempozyumu.426-430.

Karaçelebi, F. G. (2016). Algılanan güç mesafesinin işletmenin personel güçlendirme 
faaliyetlerine etkisi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

Karakitapoglu Aygün, Z., & İmamoglu, E. O. (2002). Value Domains of Turkish 
Adults And University Students, The Journal Of Social Psychology, 142(3), 
333–351

Kartal, F. (2014). Bahşedilmiş demokrasi ve paternalist devlet karşisinda çocuk.
Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk. Türkiye’de Çocuklara İlişkin 
Sorunlar ve Alternatif Politika Arayışı Uluslararası Sempozyumu.60-63 

Karşu Cesur, D. (2015). Paternalist liderlik ve örgüt kültürü ilişkisi: sakarya 
üniversitesi örneği, (Yüksek lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Sakarya

Kashima, Y., Yamaguchi, S., Kim, U., Choi, S. C., Gelfand, M. J., & Yuki, M. (1995). 
Culture, gender, and self: A perspective from individualism-collectivism 
research. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 925-937. 

Kilmen, S. (2015). Eğitim araştırmaları için SPSS uygulamalı istatistik. Ankara Edge 
Akademi 



242 

Kim, U. M. (1994). Significance of paternalism and communalism in the occupational 
welfare system of Korean firms: A national survey. Cross Cultural Research 
And Methodology Serıes-Sage-, 18(1), 251-266 

Kitapcı, İ. (2017). Rasyonaliteden İrrasyonaliteye: Davranışsal İktisat Yaklaşımı ve 
Bilişsel Önyargılar. Maliye Araştırmaları Dergisi, 3(1). 

Kjellin, L., ve Nilstun, T. (1993). Medical and social paternalism Regulation of and 
attitudes towards compulsory psychiatric care. Acta Psychiatrica 
Scandinavica, 88(6), 415-419. 

Kleining, J.(1983) Paternalism, Towata: Rowman and Allenheld. 

Kline, P. (1979). Psychometrics and psychology. London: Acaderric Press 

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford 
publications. 

Kluckhohn, F. R. ve Strodtbeck, F. L. (1961), Variations in Value Orientations, New 
York: Harper Collins. 

Kocabaş, İ., Erdem, R., (2006). Kurum yöneticilerinin kültürel eğilimlerinin yatay-
dikey bireycilik ve kolektivizm boyutunda incelenmesi. 14. Yönetim ve 
Organizasyon Kongresi. 

Kohlberg, L. (1971). Stages of moral development. Moral education, 29. 
http://info.psu.edu.sa/psu/maths/Stages%20of%20Moral%20Development%20
According%20to%20Kohlberg.pdf Erişim Tarihi: 26.04.2017 

Kovačić, Z. J. (2005). The impact of national culture on worldwide eGovernment 
readiness. Informing Science Journal, 8, 143-158. 

Kökçü, H. (2016). Paternalizm kavramı ve örnek uygulamalar, (yüksek lisans tezi), 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon. 

Köksal, O. (2011). Paternalizm ile algılanan örgütsel adalet arasındaki ilişkinin 
tespitine yönelik bir araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İİ BF Dergisi, 12(2), 
159-170. 

Köse, S. ve Ünal A. (2000). Türk Yönetim Kültürü Tarihi Açısından Çağdaş Türk 
İşletmelerinde Yönetim Değerleri, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon 
Kongresi Bilirdiler Kitabı, 25-27 Mayıs, Nevşehir, ss.3-15. 

Kroeber, A. L. ve Kluckhohn (1952). The nature of culture. University of Chicago 
Press: Chicago 

Kurul, N. (2014). İnsani gelişim için sol alternatif: Neoliberal ve muhafazakâr eğitim 
karşisinda özgürleştirici eğitim. Kapitalizm Ve Paternalizm Kiskacinda Çocuk 
Türkiye’de Çocuklara İlişkin Sorunlar ve Alternatif Politika Arayışı 
Uluslararası Sempozyumu.350-372 

Lau, W. K. E. (2012). A study of effective leadership in the Chinese context.  
Dissertation Prepared for the Degree of Doctor of Philosophy, Universıty of  
North Texas, USA. 



243 
 

Little, W., Vyain, S., Scaramuzzo, G., Cody-Rydzewski, S., Griffiths, H., Strayer, E., 
& Keirns, N. (2012). Introduction to Sociology–1 st Canadian Edition. 
https://opentextbc.ca/introductiontosociology/chapter/chapter5-socialization/ 
30.04.2017 tarihinde erişim sağlanmıştır. 

Littrell, R. F. (2002). Desirable leadership behaviours of multi-cultural managers in 
China. Journal of Management Development, 21(1), 5-74. 

Locke, J. (1988). Locke: Two treatises of government student edition. Cambridge 
university press. 

Lull, J. (2001). Medya iletişim kültür, (1.Baskı). Çev. N. Güngör. Ankara: Vadi 
Yayınları. 

Lykes, M. B. (1985). Gender and individualistic vs. collectivist bases for notions about 
the self. Journal of Personality, 53, 356-383. 

Macit, G. (2010). İletişim tarzları üzerinde kültürel değerlerin etkisi: Mehmet Akif 
Ersoy üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma. (Yayımlanmış yüksek 
lisans tezi). Sosyal Bilimler enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 
Isparta. 

Malinowski, B. (1960). A scientific theory of culture, and other essays. 

Markus, H. R. ve Kitayama, S. (1991). Culture and self: implications for cognition, 
emotion and motivation. Psychological Review, 98 (2): 224-253. 

Martinez, P. G. (2003). Paternalism as a positive form of leader-subordinate exchange: 
Evidence from Mexico. Journal of Iberoamerican Academy of Management, 1: 
227-242. 

Martinez, P. G. (2005). Paternalism as a positive form of leadership in the Latin 
American context: Leader benevolence, decision-making control and human 
resources management practices. Managing human resources in Latin 
America, 75-93. 

McSweeney, B. (2002). "Hofstede's Model of national cultural differences and their 
consequences: A triumpf of faith & a failure of analyses." Book Sage 
Publications, London. 

Mead, L. M. (1997). The new paternalism: Supervisory approaches to paternity. 
Washington, D.C.: Brookings Institution Press  

Melton, G.B. (1982). Teaching children about their rights. S. Henning (Ed.). The 
rights of children: legal and psychological perspective (p. 161-185). 
Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publishers. 

Memduhoğlu, H.B ve Saylık, A (2012). Okullarda informal ilişkiler ölçeğinin 
geliştirilmesi ve bazı değişkenler açıdından incelenmesi. Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (1), 1-
21,http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt9/ebeydyyuefd10012012.pdf 

Memduhoğlu, H. B ve Saylık, A. (2013). A Survey on the Correlation between 
Informal Relationships in Schools and Organizational Commitment, 
Mediterranean Journal of Educational Research, Issue 14a, pp. 59-67 

Merkin, R. S. (2006). Uncertainty avoidance and facework: A test of the Hofstede 
model. International Journal of intercultural relations, 30(2), 213-228. 



244 

Meyer, J. W., ve Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure 
as myth and ceremony. American journal of sociology, 83(2), 340-363. 

Mill, J. S. (1859/2009). Hürriyet üstüne. (M. Destel, Çev.). Ankara: Liberte Yayınları. 

Miller, F. G. ve Wertheimer, A. (2007). ‘Facing Up to Paternalism in Research 
Ethics’, Hastings Center Report 37(3), 24–34. 

Miller, J. G. (1994). Cultural diversity in the morality of caring: Individually-oriented 
versus duty-base interpersonal moral codes. Cross-Cultural Research, 28, 3-39. 

Miller, R. B. (2003). Children, ethics, and modern medicine. Indiana University Press. 

Minkov, M. (2007). What makes us different and similar: a new interpretation of the 
world values and other cross-cultural data. na. Sofia, Bulgaria: Klasika y Stil 
Publishing House. ISBN: 978-954-327-023-1, 240 pp 

Morris, M. W., Leung, K., Ames, D. & Lickel, B. (1999). Views from inside and 
outside: Integrating emic and etic insights about culture and justice judgment. 
Academy of Management Review, 24,781–796. 

Mosakowski, E., & Earley, P. C. (2000). A selective review of time assumptions in 
strategy research. Academy of management review, 25(4), 796-812. 

Mutlu, A., (2010), “Hemşirelere Göre Yönetici Hemşirelerin Paternalistik Davranış 
Örüntülerinin Hasta Bakımı İle İlgili Görevlerine Yansıması”, Yayımlanmış 
Yüksek Lisans Tezi, Antalya: Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 

Neyişçi, N. B. (2008). Türkiye'deki mesleki eğitim ve öğretimin güçlendirilmesi 
projesi (Megep) içindeki okul yöneticilerinin belirsizlikten kaçınma 
davranışlarını gerçekleştirme düzeyleri, yüksek lisans tezi, Hacettepe 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Nilstun, T. (1997). Paternalism and health behavior (pp. 203-213). Springer US 

Niu, C. P., Wang, A. C., & Cheng, B. S. (2009). Effectiveness of a moral and 
benevolent leader: Probing the interactions of the dimensions of paternalistic 
leadership. Asian Journal of Social Psychology, 12(1), 32-39. 

Nordenbo, S. E. (1986). Justification of paternalism in education. Scandinavian 
Journal of Educationl Research, 30(3), 121-139. 

Northouse, P. G. (1997). Leadership: Theory and Practice. Thousand Oaks: Sage 
Publications 

Oyserman, D., Coon, H. ve Kemmelmeier, M. (2002), “Rethinking individualism and 
collectivism: Evaluation of theoretical assumptions and meta-analyses”, 
Psychological Bulletin, 128(1), 3-72. 

Ozansoy, C. (1999). Öznesini Arayan Nesneler: Çocuk ve Çocuk Hakları. Türkiye 
Barolar Birliği Dergisi, Yıl, 12. 

Öğüt, A. ve Kocabacak, A. (2008). Küreselleşme Sürecinde Türk İş Kültüründe 
Yaşanan Dönüşümün Boyutları. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 23. Sayı, 145-
170. 

Ökten, A. B. ve Cenkci, T. (2012). The impact of paternalistic leadership on ethical 
climate: The moderating role of trust in leader. Journal of Business Ethics, Vol. 
108, 525–536. 



245 
 

Örnek, S. V. (1974). 100 soruda ilkellerde din, büyü, sanat, efsane. Gerçek Yayınevi, 
İstanbul 

Özen, Ş. (1996) Bürokratik Kültür I. Ankara: Todaie Yayınları 

Özen, Ş. (1998). Bürokratik Kültürümüzde Değişim. Yeni Türkiye: Cumhuriyet özel 
sayısı, 4(23-24), 3623-3627. 

Özkoç, A. G. ve Katlav Ö. E. (2015). Konaklama işletmelerinde örgüt kültürünü 
etkileyen ulusal kültür boyutlarinin belirlenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, 24 (1), 115-130 

Padavic, I., & Earnest, W. R. (1994). Paternalism as a component of managerial 
strategy. Social Science Journal, 31(4), 389–356. 

Paige R and Mestenhauser J (1999) Internationalizing educational administration. 
 Educational Administration Quarterly 35: 500–551. 

Paoching, C. & Chichun, H. (2009). The Relationship of Paternalistic Leadership and 
Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Effect of Upward 
Communication, The Journal of Human Resource and Adult Learning, 5(2), 
pp. 66-73. 

Parsons, T. (1949/1964). Essays in sociological theory; pure and applied. New York: 
Free Press. 

Paşa, S. F., Kabasakal, H. E. ve Bodur, M. (2001). Society, organisations, and 
leadership in Turkey. Applied Psychology: An International Review Special 
Issue: Leadership and culture in the Middle East: Norms, practices, and 
effective leadership attributes in Iran, Kuwait, Turkey, and Qatar, 50(4): 559–
589. 

Paulo, N. (2015). “The Bite of Rights in Paternalism”, Thomass Schramme ve 
diğerleri (Ed.), New perspectives on paternalism and health care, London: 
Springer. 

Pellegrini, E. K., & Scandura, T. A. (2006). Leader–member exchange (LMX), 
paternalism, and delegation in the Turkish business culture: An empirical 
investigation. Journal of International Business Studies, 37(2), 264-279. 

Pellegrini, E. K. (2006). A cross-cultural investigation of the relations among 
organizational justice, paternalism, delegation and leader-member exchange 
(LMX) relationships. 

Pellegrini, E. K., Scandura, T. A., & Jayaraman, V. (2007). Generalizability of the 
paternalistic leadership concept: A cross-cultural investigation (working 
paper). St. Louis: University of Missouri–St. Louis. 

Pellegrini, E. K. ve Scandura, T. A. (2008). Paternalistic leadership: A review and 
agenda for future research. Journal of Management, 34(3), 566-593. 

Pellegrini, E. K., Scandura, T. A., & Jayaraman, V. (2010). Cross-cultural 
generalizability of paternalistic leadership: An expansion of leader-member 
exchange theory. Group & Organization Management, 35(4), 391-420. 

Pellegrino, E.D. ve D.C. Thomasma. (1981). A Philosophical Basis of Medical 
Practice New York and Oxford: Oxford University Press. 



246 

Pike, K. L. (1967). Language in relation to a unified theory of the structure of human 
behavior. The Hague: Mouton 

Polat, S. ve Göktürk, Ş. D. (2005). Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde Okul 
Müdürlerinin Ulusal Kültür Profili,  Halk Kültürlerini Koruma – Yaşatma Ve 
Geleceğe Aktarma Uluslar Arası, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 
Pamukkale Üniversitesi, Denizli. 

Polatoğlu, A. (1988). Türk Kamu Örgütlerinde Ast ve Üst Arasında İletişim. Amme 
İdaresi Dergisi, C, 21, 2. 

Pope, T. M. (2004). Monstrous impersonation: A critique of consent-based 
justifications for hard paternalism. UMKC L. Rev., 73, 681. 

Portes, A. ve Zhou, M. (1994). “Should Immigrants Assimilate?” Public Interest, 116, 
18-33. 

Prince-Gibson, E., & Schwartz, S. H. (1998). Value priorities and gender. Social 
psychology quarterly, 49-67. 

Randall, D. M. (1993). Cross-cultural research on organizational commitment: A 
review and application of Hofstede's value survey module. Journal of Business 
Research, 26(1), 91-110. 

Randolph, K. A., & Myers, L. L. (2013). Basic statistics in multivariate analysis. 
Oxford University Press. 

Razali, N. M., & Wah, Y. B. (2011). Power comparisons of shapiro-wilk, 
kolmogorov-smirnov, lilliefors and anderson-darling tests. Journal of 
statistical modeling and analytics, 2(1), 21-33. 

Redding, S.G. (1990). The Spirit of Chinese Capitalism. Berlin: Walter de Gruyter. 

Redding, S. G., Norman, A., & Schlander, A. (1994). The nature of individual 
attachment to the organization: A review of East Asian variations. Handbook of 
industrial and organizational psychology, 4, 647-688 

Robbins, S. P. (1990). Organisation theory: Structure, design and 
applications. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. 

Rokeach, M. (1973), The Nature of Human Values. New York: Free Press. 

Ronen, S. ve Kraut, A. (1977). “Similarities Among Countries Based on Employee 
Work Values and Attitudes”, Columbia Journal of World Business, 12, 89-96. 

Ronen, S. ve Shenker, O. (1985). “Clustering Countries on Attitudinal Dimensions: A 
Review and Synthesis”, Academy of Management Review, 10(3), 435-454. 

Ronen S. (1986). Comparative and multinational management. New York: Wiley. 

Saher, N., Naz, S., Tasleem, I., Naz, R., ve Kausar, S. (2013). Does Paternalistic 
leadership lead to Commitment? Trust in leader as moderator in Pakistani 
context. Interdiscıplinary Journal of Contemporary Research in Busıness, 5(1), 
443-455. 

Said, E.W. (2006). Şarkiyatçılık, İstanbul: Metis. 

Sakal, Ö., ve Aytekin, İ. (2014). Bireycilik-toplulukçuluk değerlerinin başarı amaç 
yönelimlerine etkisi üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Kafkas Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(8). 



247

Samsun, O. (2016).  Uluslararası proje yönetiminde paternalistik liderliğin takım 
performansı ve örgütsel vatandaşlık davranışına etkileri, Yayımlanmış Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü.

Sargut, A. S. (1994), Bireyci ve Ortaklaşa Davranış İkileminde Yönetim ve Örgüt 
Kuramları, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 49, 321–332.

Sargut, A. S. (2015). Kültürler arası farklılaşma ve yönetim. İmge Kitabevi.

Sartre, J. P. (2008). Varoluşçuluk (çev. A. Bezirci). İstanbul: Say Yayınları.

Saylık, A. (2012). Ortaöğretim Okullarında İnformel İlişkiler İle Okul Müdürlerinin 
Liderlik Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans 
Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Van.

Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership. CA, USA, Josey Bass.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. ve Müller, H. (2003). Evaluating the fit of 
structural equation models: Test of significance and descriptive goodness-of-fit 
measures. Methods of Psychological Research - Online, 8(2), 23-74. 

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical 
advances and empirical tests in 20 countries. M. P. Zanna (Ed.), Advances in 
Experimental Social Psychology, içinde (cilt.25, s.1-65). New York: Academic 
Press. 

Schwartz S.H. (1994a). Beyond Individualism/Collectivism: New Dimensions of 
Values. In U. Kim, H.C. Triandis, C. Kagitçibasi, S.C. Choi and G. Yoon. 
(Eds.) Individualism and Collectivism: Theory application and methods.
Newbury Park, CA: Sage. 

Schwartz, S. H. (1994b) Cultural Dimensions of Values: Towards An Understanding 
of National Differences. California: Sage Publications, 

Schwartz, S. H., & Rubel, T. (2005). Sex Differences in Value Priorities: Cross-
Cultural and Multimethod Studies. Journal of Personality and Social 
Psychology, 89(6), 1010–1028.

Sekaran, U. (1983). Methodological and theoretical issues and advancements in cross-
cultural research. Journal of International Business Studies, 14(2), 61-73.

Sekaran, U. (2003). Research methods for business: A skill building approach. (4th 
edition) John Wiley & Sons.

Selvarajah, C. (2006). Cross-cultural study of Asian and European student perception: 
The need to understand the changing educational environment in New 
Zealand. Cross cultural management: An international Journal, 13(2), 142-
155.

Sennett, R. (2005). Otorite (K. Durand, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Shane, S. A. (1992). Why do some societies invent more than others?. Journal of 
Business Venturing, 7(1), 29-46.

Shiffrin, S. (2000). Paternalism, Unconscionability Doctrine, and accommodation. 
Philosophy and Public Affairs 29(3), 205-250.

Shinebourne, E. A., ve Bush, A. (1994). For paternalism in the doctor-patient 
relationship. In R. Gillon (Ed.), Principles of health care ethics (pp. 399-408). 
New York: Wiley. 



248

Silin, R. H. (1976). Leadership and values: The organization of large-scale Taiwanese 
enterprises (No. 62). Harvard Univ Asia Center.

Sinha, J.B.P. (1990). Work culture in Indian context. New Delhi, India: Sage. 

Sirota, D. ve Greenwood, M. (1971). Understand Your Overseas Work Force,
Harvard Business Review, 19, 53-60.

Slater, C. L. (2011). Understanding principal leadership: An international perspective 
and a narrative approach. Educational Management Administration and 
Leadership, 39(2), 219-227.

Smith, P. B., Dugan, S., ve Trompenaars, F. (1996). National culture and the values of 
organizational employees a dimensional analysis across 43 nations. Journal of 
cross-cultural psychology, 27(2), 231-264.

Smith, P.B. & Schwartz, S.H. (1997). Values. In J.W. Berry, C. Kağıtçıbaşı, and M.H. 
Segall (eds), Handbook of Cross-Cultural Psychology, Vol. 3, 2nd Edition, pp. 
77- 119. Boston: Allyn & Bacon. 

Soares, A. M., Farhangmehr, M., ve Shoham, A. (2007). Hofstede's dimensions of 
culture in international marketing studies. Journal of business research, 60(3), 
277-284.

Søndergaard, M. (1994). Research note: Hofstede's consequences: a study of reviews, 
citations and replications. Organization studies, 15(3), 447-456.

Spears, N., Lin, X., & Mowen, J. C. (2000). Time orientation in the United States, 
China, and Mexico: Measurement and insights for promotional 
strategy. Journal of International Consumer Marketing, 13(1), 57-75.

Steenkamp, J. B. E., Hofstede, F. T., ve Wedel, M. (1999). A cross-national 
investigation into the individual and national cultural antecedents of consumer 
innovativeness. The Journal of Marketing, 55-69.

Steenkamp, J. B. E. (2001). The role of national culture in international marketing 
research. International Marketing Review, 18(1), 30-44.

Steers, R. M., Sanchez-Runde, C. J., & Nardon, L. (2010). Management across 
cultures: Challenges and strategies. Cambridge University Press.

Suber, P. (1999). Paternalism in Gray CB. Philosophy of Law: An Encyclopedia, New
York, NY: Garland Pub. Co, II, 632-635.

Suh, E., Diener, E., Oishi, S., & Triandis, H. C. (1998). The shifting basis of life 
satisfaction judgments across cultures: Emotions versus norms. Journal of 
Personality and Social Psychology, 74, 482– 493. 

Sünneli Erden, P. (2014). The relationship between paternalistic leadership, perceived 
employment discrimination and nepotism (Unpublished Master's Thesis), 
İstanbul: Yeditepe University, Master of Business Administration. 

Şahin, G. S. (2015). The relationship between mobbing and paternalistic leadership: 
perception of generation y’s (Unpublished Master's Thesis), Ankara: Bilkent 
Middle East Technical University, Master of Arts in Psychology. 

Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Osterlind, S. J. (2012). Using multivariate 
statistics.(6th edition), 



249

Taras, V., ve Steel, P. (2006). Improving cultural indices and rankings based on a 
meta-analysis of Hofstede's taxonomy. In Academy of International Business 
Annual Meeting, Beijing, China

Taras, V., Rowney, J., ve Steel, P. (2009). Half a century of measuring culture: 
Review of approaches, challenges, and limitations based on the analysis of 121 
instruments for quantifying culture. Journal of International 
Management, 15(4), 357-373.

Taras, V., Kirkman, B. L., & Steel, P. (2010). Examining the impact of culture's 
consequences: a three-decade, multilevel, meta-analytic review of Hofstede's 
cultural value dimensions. Journal of Applied Psychology, 95 (3), 405-39.

Tavşancıl, E. ve Keser, H. (2002). İnternet kullanımına yönelik likert tipi bir tutum 
ölçeğinin geliştirilmesi, Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (1), 79-100. 

Tayeb, M.H. (1996) Hofstede. In M. Warner, (ed.) International Encyclopaedia of 
Business of Management. London: Thompson Press. Vol. 2, pp. 1771-1776.

Tayeb, M. H. (2001). Conducting research across cultures: Overcoming drawbacks 
and obstacles. International Journal of Cross Cultural Management, 1(1), 91-
108.

Tayeb, M.H. (2003) Cultural Differences across the world, in M.H. Tayeb, (ed.) 
International Management: Theories and Practices. Harlow: Financial Times 
Prentice Hall, Ch. 1. 

Tezcan, M. (1997). Kültürel antropoloji. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara

Terzi, A.R. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Güç Mesafesi ve Belirsizlikten Kaçınma 
Algıları Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Dergisi. 

Thomasma, D. C. (1984). Competency, dependency, and the care of the very old. 
Journal of the American Geriatrics Society 32: 906–14.

Tönnies, F. (1957). Community and society (Gemeinschaft und Gesellschaft). New 
Brunswick, NJ: Transaction 

Tönnies, F. & Harris, J. (2001). Community and civil society. Cambridge Univ Press, 
England

Toynbee, A. (1947). A study of history. New York: Oxford University Press. 

Triandis, H. C., Leung, K., Villareal, M., & Clack, F. L. (1985). Allocentric vs. 
idiocentric tendencies: Convergent and discriminant validation. Journal of 
Research in Personality, 19, 395-415.

Triandis, H. C. (1989). The self and behavior in differing cultural contexts. 
Psychological Review, 96: 506- 520.

Triandis, H.C. (1995), Individualism and Collectivism, Westview Press. 

Triandis, H. C. ve Gelfand, M. J. (1998). Converging measurement of horizontal and 
vertical individualism and collectivism. Journal of Personality and Social 
Psychology, 74 (1): 118-128.

Triandis, H. ve Suh, E. M. (2002).Cultural influences on personality. Annual Review 
of Psychology, 53: 133-160. 



250

Trochim, W. M., & Donnelly, J. P. (2006). The research methods knowledge base (3rd 
ed.). Cincinnati, OH: Atomic Dog. 

Trompenaars, F. (1993). Riding the waves of culture. London: Brealey. 

Trompenaars, F. ve Hampden-Turner, C. (1998). Riding the waves of culture,
2.Baskı. London: Nicholas Brealey Publishing Limited.

Trompenaars, F., & Hampden-Turner, C. (2004). Managing people across cultures.
Chichester: Capstone.

Tuncer, G., (2005), The self in family context and traditional family values on 
attitudes toward paternalistic leadership style (Yayımlanmış Yüksek Lisans 
Tezi), Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Turan, S., Durceylan, B. ve Şişman, M. (2005). Üniversite yöneticilerinin 
benimsedikleri idari ve kültürel değerler. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimleri 
Dergisi. Cilt: 13. 

Türesin, H. (2012). Örgüt çalışanlarının paternalistik liderlik algıları, öğrenilmiş 
güçlülük düzeyleri, iş tatmin düzeyleri ve işten ayrılma niyetleri arasındaki 
ilişkilerin incelenmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisan Tezi), Celal Bayar 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

Uhl-Bien, M., Tierney, P., Graen, G., & Wakabayashi, M. (1990). Company 
paternalism and the hidden investment process: Identification of the “right 
type” for line managers in leading Japanese organizations. Group and 
Organization Studies, 15: 414-430.

Uhl-Bien, M., & Maslyn, M. (2005). Paternalism as a form of leadership: 
Differentiating paternalism from leader-member exchange. In Academy of 
Management Meeting, Honolulu, Hawaii.

Uslu, T. ve Çam, E. M., (2010). Türkiye’deki hizmet sektöründe bilgi iletişimi:
Uzaktan sağlık, destek ve eğitimde saha/vaka çalışmaları, Uluslararası 8. Bilgi, 
Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri içinde, 1049-63, İstanbul: İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi

Usunier, J. C. (1998). International and cross-cultural management research. SAGE 
Publications Ltd.

VanDeVeer, D. (2014). Paternalistic intervention: The moral bounds on benevolence.
Princeton University Press.

Van Rossum, J. H. A. (1998). Why children play: American versus Dutch boys and 
girls. In G. Hofstede et al., Masculinity and Femininity: The Taboo Dimension 
of National Cultures, 130–38. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Veatch, R. M., & Spicer, C. M. (1994). Against paternalism in the patient-physician 
relationship. In R. Gillon (Ed.), Principles of health care ethics (pp. 409-419). 
New York: Wiley. 

Vitell, S.J., Nwachukwu, S.L. & Barnes, J.H., (1993) The effects of culture on ethical 
decision-making: An application of Hofstede's typology. Journal of Business 
Ethics, 12(10), pp. 753-760. 

Wagner, J. A. (1995). Studies of individualism-collectivism: Effects on cooperation in 
groups. Academy of Management journal, 38(1), 152-173.



251

Wasti, A. (1995). Kültürlerarası farklılaşmanın örgütsel yapı ve davranışa etkileri: 
karşılaştırmalı bir inceleme, ODTÜ Gelişme Dergisi, 22(4). 

Wasti, S. A. (1999). Organizational commitment in a collectivist culture: The case of
Turkey (Doctoral dissertation), University of Illinois at Urbana-Champaign.

Wasti, S. A. (2003). Organizational commitment, turnover intentions and the influence 
of cultural values. Journal of Occupational and Organizational Psychology;
76: 303-321.

Wasti, S. A., Erdil, S. E. (2007). Bireycilik ve toplulukçuluk değerlerinin ölçülmesi: 
benlik kurgusu ve INDCOL ölçeklerinin Türkçe geçerlemesi. Yönetim 
Araştırmaları Dergisi, 7: 1-2, 39-66. 

Weber, M. (1966). The theory of social and economic organization. New York: Free 
Press. 

Weber, M. (1968). The types of legitimate domination, In G. Roth and C. Wittich 
(Eds.), Economy and Society (Vol. 3), 212-216, New York: Bedminster. 

Weick, K. E. (1982). Administering education in loosely coupled schools. The Phi 
Delta Kappan, 63(10), 673-676.

Wells, C. (1984). İnsan ve dünyası. (B. Güvenç, Çev.) Remzi Kitabevi, İstanbul.

Westwood, R. I. (1997). Harmony and patriarchy: The cultural basis for'paternalistic 
headship'among the overseas Chinese. Organization studies,18(3), 445-480.

Williams, R. (1977). Culture and Society: 1780-1950. Middlesex: Penguin Books 

Williams, R. (1985). Keywords: A vocabulary of culture and society. Oxford 
University Press.

Yardımcı, C. (2010). Paternalistik liderlik davranıklarının iş tatmini üzerindeki etkisi: 
Bankacılık sektörü üzerinde bir uygulama (Yüksek lisans Tezi). Hacettepe 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Yeh, R. S., & Lawrence, J. J. (1995). Individualism and Confucian dynamism: A note 
on Hofstede's cultural root to economic growth. Journal of international 
business studies, 26(3), 655-669.

Yeh, H. R., Chi, H. K., & Chiou, C. Y. (2008). The Influences of paternalistic 
leadership, job stress, and organizational commitment on organizational 
performance: an empirical study of policemen in taiwan. The Journal of 
International Management Studies, 3(2), 85-91.

Yeloğlu, H. O. (2011). Türk toplumsal kültürünün örgüt yapılarına olan etkilerinin 
belirlenmesine yönelik bir çalışma. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal 
Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(4), 153-170.

Yetim, N. ve Yetim, Ü. (2006). The cultural orientations of entrepreneurs and 
employees’ job satisfaction: The Turkish small and medium sized enterprises 
(SMEs) case. Social Indicators Research, 77(2), 257-286.

Yoo, B., & Donthu, N. (2002). Culture's Consequences (Book). Journal of Marketing 
Research, (3), 388-389.

Yoo, B., Donthu, N., & Lenartowicz, T. (2011). Measuring Hofstede's five dimensions 
of cultural values at the individual level: Development and validation of 
CVSCALE. Journal of International Consumer Marketing, 23(3-4), 193-210.



252 

Yörük, M. D. (2009). Güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınmanın örgütteki inovasyona 
etkisi: Savunma sanayi firmaları uygulaması (yüksek lisans tezi). Kara Harp 
Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Yukl, G. A. (1989). Managerial leadership: A review of theory and research. Journal 
of management, 15(2), 251-289. 

Zel, U. (2001). Kişilik ve liderlik. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Zhang, D., Lowry, P. B., Zhou, L., & Fu, X. (2007). The impact of individualism—
collectivism, social presence, and group diversity on group decision making 
under majority influence. Journal of Management Information Systems, 23(4), 
53-80. 

Zhang, Z., Chen, C. C., Liu, L. A., & Liu, X. (2008). Chinese traditions and Western 
theories: Influences on business leaders in China. Leadership management in 
China: philosophies, theories, and practices. Cambridge University Press, 
London, 239-271. 

Zhao, Z. & Bo, J. (2007). The Effects Of Paternalistic Leadership On Leader-Member 
Exchange. International Conference On Management Science And 
Engineering, 985-990. 



253

EKLER 

Ek-1. Araştırma Anketi



254 

 

 
 

 



255



256 

Ek-2. Araştırma İzni 

 



257

Ek-3. Etik Kurul Kararı



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


