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ÖNSÖZ
İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişinin olduğu kabul edilen çalışma, özellikle Sanayi
Devrimleri sonrası dönemde insan yaşamının ve toplumsal ilişkilerin merkezini oluşturmaya
başlamıştır. Her bir sanayi devrimi kendi özgün koşulları ve sonuçları çerçevesinde çalışmayı
ve çalışma yaşamını etkilemiştir.
Çalışma Psikolojisi Bilimi bu dönüşümler ve bu dönüşümlerin sonuçlarıyla yakından
ilgilenmektedir. Çalışma Psikoloji Biliminin ortaya çıkışında ve gelişmesinde Psikoloji
Biliminin ve İşletme Biliminin büyük etkisi bulunmaktadır.
Çalışma Yaşamında insan davranışlarını inceleyen farklı bilim dalları da bulunmaktadır.
Bu nedenle zaman zaman Çalışma Psikolojisi Biliminin ele aldığı ve incelediği konuların söz
konusu bilim dallarının konularıyla örtüştüğü görülmektedir. Bunula birlikte Çalışma
Psikolojisi kendine özgü konu başlıklarıyla diğer benzer bilim dalların ayrılmaktadır.
Çalışma Psikolojisi Bilimi doğası gereği sürekli genişleyen ve zenginleşen bir içeriğe
sahiptir. Bunun nedeni, çalışma yaşamında yaşanan gelişmeler ve dönüşümlerdir. Bu yönüyle
Çalışma Psikolojisi sürekli günceli takip etmek, bu güncel konuları ele alıp incelemek
durumundadır.
Elinizdeki kitap başta İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
öğrencileri olmak üzere, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrenciler ile konuyla ilgilenenler hedef
alınarak hazırlanmıştır. Kitabınızda Çalışma Yaşamındaki dönüşümlere, Psikoloji Bilimi ile
Çalışma Psikolojisinin tarihsel arka planına, gelişim süreçlerine ve bu bilim dallarının konuyla
ilgili kuramsal yaklaşımları ile güncel inceleme konularına mümkün olduğunca zengin bir
kaynakça yardımıyla yer verilmiştir. Bu yönüyle kitabın gerek öğrencilere gerekse de konuyla
ilgilenenlere yararlı olmasını umuyorum.

Prof. Dr. Umut Omay
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1. ÇALIŞMA KAVRAMI VE ÇALIŞMANIN TARİHSEL
DÖNÜŞÜMLERİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde çalışma kavramı ve çalışmanın tarihsel dönüşümü ile bu dönüşümün
beraberinde getirdiği sonuçlar incelenmektedir.
Çalışmanın bilinen tarih içerisinde nasıl bir bakış açısıyla ele alındığı ve
kavramlaştırıldığı bölümde ilk olarak ele alınan konular arasındadır. İlerleyen kısımda ise
Sanayi Devrimleri ve bu devrimlerin neden oldukları dönüşümler ile bu dönüşümlerin çalışma
üzerindeki etkilerine yer verilmekte ve bazı sosyal bilimlerin çalışmayı nasıl
kavramlaştırdıklarına değinilmektedir. Son olarak çalışmanın birey için anlamı üzerinde
durulmaktadır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bir kişi ile tanıştığımızda neden o kişi hakkında ilk merak edip öğrenmek
istediğimiz şeylerden biri o kişinin ne iş ya da mesleği yaptığıdır?
2.

Çalışmak neden çoğunlukla sıkıntı gibi olumsuz kavramlarla ilişkilendirilmiştir?

3. Çalışmanın olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğu konusunda neden bir fikir birliği
bulunmamaktadır?
4.

Çalışmak insanlar için ne ifade etmektedir?

3

Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Çalışmanın Tarihçesi
ve Dönüşümü

Çalışmanın nasıl
kavramlaştırıldığı ve
dönüşüm geçirdiğinin
anlaşılması.

Kaynakçada yer alan konuyla ilgili
yayınlar incelenebilir.

Sanayi Devrimleri,
Dönüşümler ve
Çalışma Yaşamına
Etkileri

Sanayi Devrimlerinin
neler olduğunun, ne gibi
dönüşümlere ve sonuçlara
yol açtıklarının
öğrenilmesi.

Özellikle ilk iki sanayi devriminin
neden olduğu dönüşümleri konu
edinen dönem romanlarının
okunması katkı sağlayabilir.

Çalışmanın Birey için
Anlamı

Bireylerin çalışmaya
bakışlarına ilişkin çeşitli
görüşler hakkında bilgi
edinilmesi.

Çalışanlara çalışmaya ilişkin
görüşleri sorulup, yaklaşımların
geçerliliği incelenebilir.

4

Anahtar Kavramlar





Çalışma
Sanayi Devrimleri
Toplumsal Dönüşüm
Çalışma algısı

5

Giriş
Çalışma insanlık tarihi kadar eski bir olgu olarak kabul edilmektedir. Çalışmaya ilişkin
algı genel olarak olumsuz olmuştur. Bununla birlikte çalışmanın yüceltildiği dönemler olduğu
da bilinmektedir.
Çalışmanın ve çalışma algısı, özellikle Sanayi Devrimleri ile birlikte önemli bir
dönüşüm geçirmiş ve çalışma toplumsal ilişkiler olduğu kadar bireylerin yaşamında da merkez
konuma yerleşmiştir. Diğer yandan, yapılan incelemeler çalışmanın bireyler tarafından çok
farklı biçimlerde algılandığını göstermektedir.
Bu bölümde, çalışmanın nasıl bir dönüşüm geçirerek günümüzdeki biçimine ulaştığı,
ilerleyen süreçte de çalışma yaşamına ilişkin ne gibi değişimlerin olabileceği ele alınmakta, bu
dönüşümlere ilişkin çeşitli tartışmalara yer verilmektedir.
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1.1. Çalışma Kavramı, Tarihsel Geçmişi, Çeşitli Tartışmalar
Günlük yaşamımızda her gün olmasa bile sıklıkla yeni insanlarla tanışırız. Bu kişi
apartmanımıza ya da sokağımıza yeni taşınmış biri de olabilir, bir arkadaşımızın arkadaşı da
olabilir. Hatta bir otobüs yolculuğunda yanımızda oturan kişiyle sohbet ederek de onunla
tanışabiliriz. Tanışırken ilk birkaç dakika içerisinde “Ne iş yapıyorsunuz? Mesleğiniz nedir?”
sorularını sormayı da ihmal etmeyiz. O kişiyi tanımak isteriz ve o kişinin yaptığı iş ya da
mesleği o kişi hakkında bir fikrimizin oluşmasını sağlar. İş ve meslek üzerinde zihnimizdeki
kalıplar üzerinden o kişiyi değerlendiririz. Yeni tanıştığımız bu kişinin işi ve mesleği ile ilgili
merak ettiğimiz sorularla sohbete devam ederiz.
Tanıştığımız insanların iş ve mesleğini neden sorarız? Bu soruya birçok farklı yanıt
verilebilir. Ancak iş ve meslek genel olarak o kişinin toplumdaki yeri, çevresi, geliri, nasıl bir
yaşam tarzı olduğu gibi birçok sorunun yanıtını zihnimizde vermemizi, o kişiyle ilgili bir kalıp
oluşturmamızı sağlar ya da o iş ve meslekle ilgili zihnimizde daha önceki deneyimlerimizle
ilişkili kalıplar hareket geçer ve o kişiyi bu kalıplar açısından değerlendirmeye başlarız. Peki
ya kişinin bir işi ya da mesleği yoksa? O durumda da o kişiyle ilgili zihnimizde de bununla
ilişki var olan kalıplar harekete geçer ya da bu konuda kalıp yoksa o yeni kalıplar oluşmaya
başlar.
Çalışmak, bir iş yapmak, bir meslek sahibi olmak toplumsal ilişkilerde son derece
önemlidir. İnsanların birbirlerini algılamalarında kullanılan bir referans olma özelliği
taşımaktadır. Bu açıdan çalışma denildiğinde toplumu, toplumun yapısını, toplumsal ilişkileri,
insanı ve insanlar arası ilişkileri anlama çabasındaki sosyal bilimlerin de bu kavram üzerinde
durması, onu incelemesi, anlamak için çaba sarf etmesi şaşırtıcı gelmemelidir. Çünkü çalışmak
toplum açısından da birey açısından etkili bir olguya işaret etmektedir.

1.1.1. Çalışmanın Tarihçesi ve Dönüşümü
Çalışmanın insanın ayrılmaz bir öğesi olduğu, insan ile özdeşleştiği, insanın
varoluşundaki önemli bir boyutu oluşturduğu ve bu nedenle de çalışmanın tarihinin insanlık
tarihi kadar eski olduğu, dolayısıyla da, çalışmanın insanlık ile birlikte başladığı sıklıkla dile
getirilen bir görüştür. Öyle ki, Grint “çalışmanın tarihini uygun bir şekilde ele almak demek,
tüm insanlık tarihinin önemli bir bölümünü ele almak demektir” (Grint, 1998: 57) görüşünü
dile getirmektedir.
Bu görüş ilk olarak şaşırtıcı gelebilir. Ne var ki, binlerce yıl öncesine dayanan yazılı
kaynaklar aracılığıyla bugüne kadar ulaşmış çeşitli dini ve mitolojik bilgiler, bu görüşün
kaynağı hakkında fikir vermektedir. Gerçekten de, yaratılışa ilişkin dini metinlerde insanın
yaratılışının nedenlerine ilişkin olarak çalışmaya bir vurgu yapıldığı görülmektedir. Söz konusu
dini metinlere atıf veren bazı yorumların insanın çalışmak üzere yaratıldığı yönündeki görüşlere
kaynaklık ettiği ileri sürülebilir (Omay, 2017: 14-18).
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Ancak ilk dönemlerden günümüze kadar ulaşan dini ya da mitolojik metinlerde
çalışmanın acı çekme, işkence ve zahmet gibi kavramlarla ilişkilendirildiği görülmektedir.
Örneğin, Musevi-Hıristiyan geleneğinde, tartışmalı olmakla birlikte genel kanaat itibariyle
çalışmanın ilk günahın bir kefareti olduğu, Yunan Mitolojisinde de Tanrıların bir ceza aracı
olarak (Sisyphos ya da Sisiphos miti gibi) işlev gördüğü bilinmektedir (Omay, 2017: 15-20;
Budd, 2016: 49-50). Aslında bu durum ilk dönemlere ait bir özellik değildir. Çalışmanın
sonraki dönemlerde, örneğin 19. ve 20. Yüzyılda da bir ceza aracı olarak kullanılması,
çalışmaya bakışın bilinen tarih içerisinde, istisnalar hariç olmak üzere, genelde olumsuz bir
algıyla ele alındığı ve çalışmaya yine genel olarak olumsuz yaklaşıldığı söylenebilir. Gerçekten
de,
“Yunan mitolojisinde Zeus’un Sisiphos’u büyük bir kayayı dik bir tepeye sonsuza dek
çıkartması ve bunun aşağıya yuvarlanmasını seyretmesiyle cezalandırmasından on dokuzuncu
yüzyılda İngilizlerin Avustralya’daki sürgün yerlerine, yirminci yüzyılda Nazilerin zorunlu
çalışma sistemine, yine yirminci yüzyılda Sovyetler Birliği’nde Gulag’lardaki cezalandırıcı
çalışma sistemine ve Çin’in laogai sisteminde ve ABD’deki prangalı mahkûmların zorunlu
çalışmalarının kullanılmaya devam ediliyor olmasına kadar; çalışmanın bu zahmetli doğası, onun
genellikle bir ceza olarak kullanılması ile pekiştirilmiştir” (Budd, 2016: 50).

Çalışmanın ilk dönemlerden itibaren acı çekme, işkence ve zahmet gibi kavramlarla
ilişkilendiriliyor olması, çalışmanın genellikle olumsuz bir bakış açısıyla ele alınmasına ve
kavramlaştırılmasına yol açmıştır (Budd, 2016: 51). Öyle ki, Antik Yunan felsefecilerinden
Aristo çalışma faaliyetinin kendisini yalnızca değersiz bulmakla kalmamış, ayrıca bedene en
fazla yük getiren meslekleri de en aşağılık meslekler olarak tanımlamıştır (Arendt, 1998: 8182).
Çalışma o dönemde utanılması gereken bir faaliyet olarak görülmektedir. Bunun nedeni,
çalışmanın genel olarak kölelikle ilişkilendirilmiş olmasıdır. Köle, bedeni disiplin altına
alınmış, özgürlükte yoksun doğası nedeniyle aşağı görülmüş hatta insan olarak sayılıp
sayılmayacağı konusu Antik Yunan ve Roma İmparatorlu döneminde tartışılmıştır. Örneğin,
Roma İmparatorluğu’nda köleler “insan” olarak kabul edilmekle birlikte toplumun en alt
sınıfını oluşturmaktaydılar (Omay, 2017: 26-29).
Lafargue ise Antik Yunan dönemde çalışmaya karşı geliştirilen tutumun” tiksinti”
seviyesinde olduğunu ileri sürmektedir (Lafargue, 1996: 57). Dolayısıyla yazılı tarihin ilk
dönemlerinde çalışmanın olumsuz algılanan, toplumsal anlamda da hoş karşılanmayan,
tiksinilen, özgür olmakla ilişkilendirilmesi mümkün olmayan bir algı çerçevesinde ele
alındığını söylemek mümkündür. Zaten konuyla ilgili olarak yapılan bazı incelemeler ve
yayınlar, çalışma kelimesinin çeşitli dillerdeki karşılıklarının kökenleri incelendiğinde
çalışmaya karşı olumsuz bir tutumun varlığını açık bir biçimde gözler önüne sermektedir.
Gerçekten de çeşitli dillerde çalışmayı ifade etmek için kullanılan ya da çalışma eylemi ile
ilişkili olan bazı kelimeler ve bu kelimelerin kökenlerine ilişkin (etimolojik) incelemelerle
birlikte şu ilgi çekici sonuçlara ulaşılmıştır:
 İbranicede çalışmayı ifade etmek için kullanılan “avodah” kelimesi olup, bu kelimenin

kökü “köle” anlamına gelen “eved” kelimesidir (Grint, 1998: 18).
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 Fransızcada çalışma için kullanılan “travaille” kelimesinin kökü Latince kökenli

“tripalium” olup, bu kelime işkence yapmakta kullanılan bir aletin ismidir (Méda, 2004: 21).
 İngilizcede daha çok emek anlamında kullanılan “labour” kelimesi, Latince zahmet,
eziyet, ızdırap gibi anlamlar içeren “laborem” kelimesinden gelmekte olup, aynı zamanda
“labour” kelimesinin “doğum sancısı” gibi bir anlamının da bulunduğu görülmektedir (Omay,
2009a: 38).
 Türkçedeki “emek” kelimesinin zahmet, sıkıntı, yorgunluk gibi anlamları
bulunmaktadır (Bozkurt, 2000: 16).
Kölelik, Ortaçağ Avrupası’nda yavaş yavaş biçim değiştirmiş ve yerine bugün serflik
olarak nitelendirilen yapı ortaya çıkmıştır. Feodalizmin tipik simgeleri arasında sayılan serflik
aslında efendi-köle ilişkisinin isim ve uygulama açısından değişmiş halidir. Gerçekten de serf
kelimesinin Batı dillerindeki kökeni itibariyle köle kelimesiyle yer değiştirdiği görülmektedir.
Serflik toprağa bağımlı bir üretim aracı olarak işlev görmekteydi. Diğer bir deyişle, toprak
işlenmesi gereken bir üretim aracıdır ve toprağı işleyecek üretim aracı da serftir. Dolayısıyla
iki üretim aracı da birbirini tamamlamakta olduğu için bunlar birbirlerinden ayrı
düşünülememektedir (Omay, 2017: 31-32).
Çalışmaya ilişkin bakış açısında esaslı bir dönüşümün sanayi devriminden önce ortaya
çıktığı görülmektedir. “Püriten ahlak” olarak nitelendirilen bu yeni bakış açısı ile birlikte
“çalışmanın yüceltilmesi” söz konusu olmuştur (Bozkurt, 2000: 21). Böylelikle çalışmaya karşı
binlerce yıl içerisinde geliştirilen tutumun belirli bir dönem içerisinde önemli bir değişiklik
geçirdiği söylenebilir. Öyle ki, çalışma o dönemde “Püriten Ahlak” ve özellikle Kalvinci
(Calvinist) öğreti açısından cennete girebilmenin bir aracı olarak görülmüştür (Bozkurt, 2000:
21).
Bununla birlikte çalışmanın esas olarak dönüşümü sanayi devrimi ile birlikte
başlamıştır. Sanayi devriminin neden olduğu dönüşümler başta toplumsal yapı olmak üzere
derin ve etkili sonuçlar vermiştir. Bunlar arasında en önemli sonuçlardan biri toprağa dayalı
eski üretim biçimleri ile bunlara bağlı üretim ilişkilerinin ortadan kalkmaya başlaması ve bu
dönüşümlerin sonunda “işçi sınıfı” olarak isimlendirilen yeni sınıfın ortaya çıkmasıdır.
İnsanların neden çalıştıkları, hangi güdülerle çalışmaya yönlendikleri günümüzün
önemli tartışma konuları arasında yer almaktadır. Oysa bu dönüşümün geçirdiği aşamalar pek
az kişi tarafından bilinmektedir. Bugün çalışmaya ilişkin “normal” olarak algılanan pek çok
unsur aslında uzun bir sürecin sonucu olarak kabul edilebilir. Bugünkü çalışma algısının
köklerini Sanayi Devrimi sonucunda ortaya çıkan yeni sınıf ilişkileri ve bu bağlamda
biçimlenen çalışma algısı çerçevesinde ele almak doğru bir yaklaşım olarak nitelendirilebilir.

1.1.2. Sanayi Devrimleri, Dönüşümler ve Çalışma Yaşamına Etkileri
Sosyal bilimler alanında son yıllarda dikkat çekici tartışmalardan biri “4. Sanayi
Devrimi” ya da “Endüstri 4.0” olarak nitelendirilen dönüşüme ilişkindir. Elbette bu noktada şu
basit soruları sormak önemlidir: Eğer 4. Sanayi Devrimi ya da diğer ismi ile Endüstri 4.0 gibi
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bir kavramdan bahsediliyorsa, diğer Sanayi Devrimleri ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır?
Özellikleri nedir? Önceki sanayi devrimleri ne gibi sonuçlara neden olmuştur? Şu anda güncel
bir tartışma konusu haline gelmiş 4. Sanayi Devriminin diğerlerinden ayırt edici özellikleri
nelerdir? Ne gibi sonuçlar doğurması beklenmektedir?
Kuşkusuz bu sorular çoğaltılabilir. Ancak öncelikle belirtilmesi gereken önemli bir
nokta Sanayi Devrimlerinin çalışma yaşamı üzerindeki etkilerinin nasıl gerçekleştiğinin ve ne
gibi dönüşümlere neden olduğunun açıklanmasının ve yeri geldiğince tartışılmasının anahtar
bir rol oynadığına ilişkindir.
Konuyla ilgili literatür sanayi devriminden bahsederken genellikle 18. ve 19. yüzyılda
aslında iki sanayi devrimi olduğunu ve farklı sonuçlarıyla gerek toplumsal yapıyı gerekse de
çalışma ilişkilerini farklı açılardan etkilediğini dikkate almadan doğrudan neden ve sonuçları
bu iki devrimi bir bütün olarak ele alma eğilimindedir.
Dolayısıyla ilk iki sanayi devrimi genellikle tek bir sanayi devrimi gibi düşülmekte ve
incelenmektedir. Oysa her ikisi farklı süreçlerle ortaya çıkmış ve her ikisinin de etkileri farklı
olmuştur. Bu nedenle de, Birinci Sanayi Devriminin çalışma yaşamı ve çalışma ilişkileri
üzerindeki etkisi ile İkinci Sanayi Devriminin çalışma yaşamı ve çalışma ilişkileri üzerindeki
etkisi belirgin ölçüde farklıdır ve farklı sonuçlar doğurmuştur. Ancak yaklaşık olarak 18.
Yüzyılın ortasında başlayan Sanayi Devimi ve onu takip eden İkinci Sanayi Devrimi yaklaşık
100 yıllık bir süre içerisinde ekonomi, toplum yapısı ve çalışma ilişkileri açısından geri dönüşü
olmayan ve etkileri günümüzde de devam eden değişikliklere neden olmuştur. Bu değişim ve
dönüşümlerin sonucunda, çalışmanın kendisi de dönüşüm geçirmiştir. Öyle ki, bu dönüşüm
sonucunda çalışma algısı değişmiş ve yeni bir sınıf ortaya çıkmıştır. Bu yeni çalışma algısı,
bugünkü çalışma algısının da temelini oluşturmaktadır.

1.1.2.1. Birinci ve İkinci Sanayi Devrimi
Birinci Sanayi Devrimi 18. Yüzyılın ortalarında İngiltere’de ortaya çıkmıştır. O
dönemin özelliği, geleneksel atölye üretiminin teknolojik buluşlarla desteklenmesidir. Buhar
makinesi ve iplik eğirme makinesi gibi üretim hacminin artırılmasını sağlayan teknik gelişmeler
arasında yer almaktadır. İkinci Sanayi Devrimi ise teknik ilerlemenin devamı sonucunda ulaşım
ve haberleşme alanında yaşanan gelişmeler ile elektrik ve içten yanmalı motor gibi ilk kez
üretimde kullanılmaya başlayan güç ve araçların devreye girmesi sonucunda fabrika üretim
biçiminin yaygınlaşmasını ifade etmektedir (Castells, 2010: 33-37). Toplumsal yapı dönüşümü,
buna bağlı olarak da çalışma ilişkilerinin ve çalışma algısının dönüşümü de bu iki devrimin
kesişim noktasında ortaya çıkmıştır (Omay, 2017: 58).
Bu kesişim noktasındaki en dikkat çekici dönüşümlerden birisi, o dönem İngiltere’de
yoksulları koruyan, onlara yıllık bir geliri garanti eden Yoksul Yasalarının (ya da diğer ismiyle
Yoksullar Yasası) fiilen işlemez hale getirilip, insanların emek güçleri ile geçinmelerini
sağlamaya mecbur kalmış olmaları ve bunun sonucunda da yeni bir sınıfın, konuyla ilgili
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literatürde çoğunlukla kullanıla geldiği şekliyle, “işçi sınıfının” ortaya çıkmış olmasıdır (Omay,
2017: 58-64).
Yoksullar yasasının o dönemdeki en önemli katkısı, 17. Yüzyılın sonlarından itibaren
çalışsın ya da çalışmasın nüfusun yoksul olarak kabul edilen kesime yıllık bir gelir garantisinin
verilmesiydi (Allen, 2012: 49-50).
Birinci Sanayi Devriminin yaşandığı dönemde İngiltere bu üretim artışıyla gittikçe
zenginleşmeye ve çalışan yoksullar da dâhil olmak üzere İngiliz yoksulları bu artıştan
yararlanmaya başlamıştır. Özellikle çalışan yoksullar, yoksullara yönelik koruyucu hükümler
nedeniyle kendilerine ödenen gelirle yabancı ziyaretçilerin gıpta ile baktıkları elverişli bir
ortamda yaşamlarını sürdürmekteydiler. Öyle ki, 1789 Fransız Devriminden hemen önceki
yıllarda Fransa’yı ziyaret eden bir İngiliz, Fransız işçilerinin İngiliz İşçilere göre % 76 oranında
daha yoksul olduğunu hesaplamıştı. Bunun sonucunda da Malthus’un yoksullar yasası
nedeniyle nüfusun olmadık bir biçimde ve gereksiz yere hızlıca arttığı yönünde uyarıda
bulunma ihtiyacı duyduğu bir ortamın oluştuğu görülmektedir (Deane, 1979: 10-11, 152).
Gerçekten de 1760-1801 yılları arasında tarım üretimindeki artış, nüfus artışının neredeyse
yarısı düzeyinde gerçekleşmiş, nüfustaki artış eğilimi hızlanarak devam etmiş ve 1801-1851
yılları arasında İngiltere nüfusunun ikiye katlanmasına neden olmuştu (Thomas, 1985: 730731).
Malthus da dâhil olmak üzere o dönemki düşünürlerin ve yazarların önemli bir kısmı
yoksullar yasasının özellikle yoksulları çalışmaktan alıkoyduğunu ve yardımlar kişi başı
yapıldığı için yoksulların bunu kendileri açısından avantaj sağlamak amacıyla fazla çocuk
yaptıklarını ve bu nedenle nüfusun gerekmedik ölçüde arttığını ileri sürmüşlerdir (Omay, 2017:
59-60).
18. yüzyılın sonları (1780-1790 arası dönemde) insanları çalışmaktan alıkoyduğu için
yoksullar yasasına yönelik ciddi eleştirilerin başladığı bir dönemdir. Örneğin Townsend’in
“yoksulların açıkla terbiye edilmeyecekleri sürece çalışmayacakları” ana fikrine dayanan ünlü
Yoksul Yasaları Üzerine Tezi bu dönemde (1786 yılında) yayınlanmıştır. Bu tezin büyük bir
etkisi olduğu söylenebilir. Devam eden süreçte sonunda 1834 yılında Yoksullar Yasasında
yapılan düzenlemelerle birlikte çok sayıda yoksulun yardım kapsamında çıkartıldığı ve
çalışmaya mecbur bırakıldıkları görülmektedir (Omay, 2017: 61-64).
Yoksullar yasasının nüfus artışına desteği dışındaki diğer bir önemli etkisi ise, yoksul
ailelerin bazılarının çocuklarının bir meslek öğrenebilmek üzere bir ustanın yanında çırak
olabilme fırsatını tanımasıdır. O dönem bir ustanın çırağı olup meslek öğrenebilmek için çırağın
ailesi tarafından ustaya belirli bir ücret ödenmekteydi. O dönemde özellikle şehirli ve vasıflı
işgücü arasında bulunan insanların gelir ve ücret düzeyleri diğerlerine göre (hatta diğer
ülkelerdekilere göre de) daha yüksek olduğu için ailelerin çocukları için böyle bir yatırım
yapmaya istekli olduğu da söylenebilir (Omay, 2017: 60-61).
Böylelikle Sanayi Devriminin taşıyıcı güçleri arasında bol miktarda işgücünü
sağlayacak olan bir nüfus artışı döneminin ve yine çok sayıda ustanın yetişmesinin de
bulunduğunu söylemek gerekir. Ne var ki, konuyla ilgili literatür genellikle buhar makinesi
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başta olmak üzere teknik gelişmeleri sanayi devriminin İngiltere’de ortaya çıkışında temel
unsur olarak görme eğilimindedir.
Birinci Sanayi Devriminden İkinci Sanayi Devrimine geçişte, yukarıda da belirtildiği
üzere, Yoksullar Yasasındaki değişikliklerle birlikte birçok yoksulun yardımlardan mahrum
kalması onları çalışmaya mecbur bırakmıştır. Ancak bu süreç beraberinde de çalışanlar
açısından birçok sorunu getirmiş bulunmaktadır.
Bu sorunlardan ilki, İktisat Biliminin temel kanunlarından biri olarak
nitelendirilebilecek arz-talep kanunu ile ilgilidir. Bu konuna göre fiyat arz ile talebin kesiştiği
noktada belirlenir. Eğer arz talepten düşükse o zaman fiyat daha yüksek bir seviyede
belirlenirken, arz talepten yüksekse o zaman fiyat daha düşük bir seviyede belirlenecektir.
Üretim sürecinde işgücü (emek) bir üretim faktörü olarak kabul edildiğinden, işgücünün
işveren açısından bir fiyatı vardır. Bu fiyata günlük dilde “ücret” adı verilmektedir. Bu bilgiler
ışığında şu soruyu sormak gerekir: Eğer yoksullar yasasındaki değişiklikler nedeniyle birçok
yoksula daha önce kendilerine yapılan yardımlar kesilmiş ve bu nedenle bu yoksullar
geçimlerini sağlamak için iş aramak zorunda kalmışlarsa ücret açısından nasıl bir durumla karşı
karşıya kalırlar?
İşgücü piyasasına çok sayıda insan dâhil olduğu için arz ve talep dengesi, arz aleyhine
ve talep lehine olmak üzere bozulmuş, işgücü (emek) arzı arttığı için bu bu üretim faktörünün
fiyatı (diğer ismiyle ücret) olağanüstü bir biçimde düşmüş, insanlar emeklerinin karşılığında
almış oldukları düşük ücretler nedeniyle çok zorlu çalışma ve yaşama koşullarıyla yüzleşmek
durumunda kalmışlardır.
Birinci Sanayi Devriminden İkinci Sanayi Devrimine giden yolda diğer önemli bir
dönüşümün ise “iş bölümü” düşüncesinin yaygınlaşmaya başlamış olmasıdır.
İktisat biliminin önde gelen isimleri arasında yer alan Adam Smith, ulusların zenginlik
düzeylerinin doğrudan doğruya emeğin niteliğine ve işbölümüne bağlı olduğunu ileri sürmüştür
(McNulty, 1973: 347). Diğer bir deyişle, iş bölümü yoğunluğu arttıkça toplumun ve ekonomik
gelişmişlik düzeyi artmaktadır (Smith, 2007: xxxix). İş bölümünün artması ise toplumdaki
bireylerin birbirlerine olan bağımlılıklarını artırmaktadır (Omay, 2017: 129). Örneğin sanayi
toplumunu ve sorunlarını inceleyen Durkheim, iş bölümünü sanayi toplumunun önemli bir
özelliği olarak tanımlamıştır çünkü bu toplumlarda iş bölümü toplumsal dayanışmanın ve
böylelikle organik dayanışmanın önemli bir temelini oluşturmaktadır (Ryan, 2009: 1199).
Her ne kadar eski dönemlerden itibaren iş bölümü bilinen bir uygulama olsa da Smith
“iğne üretimi” üzerinden verdiği örnekle iş bölümünün yararlarını sıralarken belli belirsiz bir
biçimde işgücünün vasıfsızlaşmasının da önünü açmıştır denilebilir. Vasıfsızlaşmanın getirdiği
önemli bir sorun, işgücünün pazarlık yapma şansını ortadan kaldırması ve bu nedenle kötü
çalışma koşullarına ve düşük ücrete razı olmak durumunda kalmasıdır (Omay, 2017: 200-202).
Bu dönemdeki çalışma koşullarının ne kadar kötü olabileceğine dair bir fikir vermek
üzere, dönemi inceleyen bir tarihçinin aktardıklarında dikkat çekici bazı noktalar vardır:
Örneğin, 19. Yüzyıl boyunca ücretlerde belirgin bir değişiklik olmamış buna rağmen temel
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ihtiyaç maddelerinin fiyatı sürekli olarak artmıştır. Geçim derdi nedeniyle 3 yaşındaki
çocukların bile maden ocaklarında çalışmak durumunda kaldıkları görülmektedir (Omay, 2017:
66-68). Görüldüğü üzere, çalışanların durumları, hem çalışma koşulları hem de 19. Yüzyıl
boyunca giderek ağırlaşmaya başlamıştır.
Çalışma kavramı açısından ilk iki Sanayi Devrimi 2 temel sonuca neden olmuştur
denilebilir (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 86):
1. Emek gücü diğer üretim faktörleri ile birlikte, ölçülebilir hale gelmiş, dolayısıyla
insanın doğasından ayrılarak “soyut” bir nitelik kazanmış,
2. Çalışma gerek birey açısından gerekse de toplumsal ilişkiler açısından merkeze
yerleşmiştir.
20. yüzyılın başlarında üretim sürecinde yaptığı devrimci değişikliklerle bir döneme
damgasını vuran ve bu yöntemin isim babası olmuş Henry Ford’a atfedilen ve o dönemde
çalışanlara bakış açısını yansıttığı ileri sürülen bir söz vardır (Budd, 2016: 216):
“Neden bir çift el kiraladığımda aynı zamanda bir insan da almış oluyorum?”
Bu söz, emek gücünün insandan soyutlamasına ilişkin önemli bir örneği göstermektedir.
Gerçekten, Ford’a atfedilen bu sözün ana fikri, emek gücü ile bu gücün kaynağı olan insanın
birbirinden ayrı tutulduğuna, bu şekilde algılandığına işaret etmektedir (Omay, 2017: 255).
İlerleyen bölümlerde de Henry Ford’a atfedilen bu söz yeri geldiğinde tekrardan ele alınıp
incelenecektir.
Çalışmanın hem birey hem de toplumsal ilişkiler açısından merkez konumda olması ise
özellikle bireyin kimliğinin mesleği ya da yaptığı iş ile tanımlanmaya başlamasında kendisini
göstermektedir (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 86).
Sanayi Devriminin getirdiği dönüşümlere en sert eleştirilerden birini getiren Marx, işçi
sınıfını “proleterya” olarak tanımlamıştır. Marx’ın işçi sınıfı için bu kavramı kullanmasının
nedeni, bu sınıfın üretim araçlarının mülkiyetinden yoksunluğu olup, kelimenin kökenini Roma
İmparatorluğu döneminde mülkiyeti olmayanları ifade etmek için kullanılan Latince “proles”
kelimesi oluşturmaktadır (Wilczynski, 1981: 468). Toplumsal ilişkilerde eşitsizliğin, bu
nedenle de çalışma ve yaşam koşullarının ağırlığının kaynağını “mülkiyet” üzerinden ele alan
Marx’ın, bu nedenle bu kavramı türettiği düşünülebilir. Gerçekten de Marx ücretli emeğin
kaynağını üretim araçlarından mahrum bırakılmaları ve bu suretle işgücü (emek) piyasasına
“fırlatılmaları” ile açıklamaktadır (Marx, 2011: 688-689).
Dolayısıyla bütün bu dönüşüm içerisinde, Sanayi Devrimi ile birlikte çalışma algısına
ilişkin olarak insanlık tarihi içerisinde süregelen çoğunlukla “olumsuz” olan bakış açısının
sürdüğü görülmektedir. Bununla birlikte çalışmanın “olumsuz” mu yoksa “olumlu” mu
algılanması gerektiği özellikle Sanayi Devriminden beri önde gelen düşünürler ve bilim
insanları açısından temel bir tartışma konusu olmuştur. Hatta bu düşünürler bilim insanlarının
çalışmaya bakışlarının kendi içlerinde de “olumlu” ve “olumsuz” görüşler olarak ikili bir yapı
sergilediği görülmektedir. Söz konusu bu düşünürlerin ve bilim insanlarının çalışmaya ilişkin
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“olumlu” ve “olumsuz” görüşleri genel hatlarıyla Tablo 1.1. aracılığıyla şu şekilde
özetlenebilir:
Tablo 1.1. Çalışmaya İlişkin Çeşitli Görüşler
Düşünür /
Bilim İnsanı
Adam Smith

Friedrich
Hegel

Karl Marx

Paul
Lafargue

Sigmund
Freud

Bertrand
Russell

Erich Fromm

Hannah
Arendt

André Gorz

Çalışmaya İlişkin
Olumlu Görüş
- Zenginliğin asıl kaynağı.
- Bireyin kendini gerçekleştirmesinin ön koşulu.
- Bütün sınırlamalara ve
yetersizliklere
rağmen
başarılabilirse bireyler için
“evrensel anlamda özgürleşmenin” yolu.
- Doğal bir gereksinimdir.

Çalışmaya İlişkin
Olumsuz Görüş
- Gerekli bir bela.

- Efendi-köle ilişkisi gibi tek
taraflı kabul edilmiş bir
ilişki.
- İnsan güdülerinin tatminini
erteler.
- Dayatılan çalışma sıkıcı ve
acı vericidir.
- Dayatılan çalışma yabancılaşmaya neden olur.
- Günde en fazla üç saat - Çalışmak insanlık dışıdır.
çalışılmalıdır.
- Çalışmak her türlü
düşünsel yozlaşmanın ve
organik
bozukluğun
nedenidir.
- Toplumun beklentisi.
- Sıkıntı çekilmesi ve
- Uygarlık, maddi ve katlanılması gereken bir şey.
düşünsel zenginlik için ortak
birikim kaynağı.
- Çalışma emir veren olma - Çalışma emir alan olma
durumda keyif verir.
durumunda tatsızdır.
- Günde en fazla dört saat Çalışmanın
“erdem”
çalışılmalıdır.
olduğuna inanma zarar
vermektedir.
- İnsanın kendini aşma - Çalışma bireyin özgürlüihtiyacı vardır ve bunu ğünü kaybetmesine neden
başarması için yaratıcılık olma tehlikesini içermeközelliği bulunmaktadır.
tedir.
- Çalışma hayatın kendisidir. - Sadece emek gücü (iş gücü)
- Vasıflı emek insanlığa olarak kullanılan vasıfsız
katkı sağlar.
emek insanlık için bir
Yaşadığı
dönemdeki sorundur.
topluma “çalışma toplumu”
ismini vermiştir.
- Günde en fazla dört saat - Geleneksel çalışma anlayışı
çalışılmalıdır.
insanın potansiyelini engellemektedir.

Baskın Görüş
Olumlu

Olumsuz

Olumlu

Olumsuz

Olumlu

Olumsuz

Olumsuz

Olumlu

Olumsuz

Kaynak: Keser ve Kümbül Güler, 2016: 65-72; Omay, 2017: 198-199; Strickland,
2001: 262; Duquette, https://www.iep.utm.edu/hegelsoc/ (25.08.2019)’dan yararlanılarak ve
yorumlanarak hazırlanmıştır.
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1.1.2.2. Üçüncü ve Dördüncü Sanayi Devrimleri
18. ve 19. Yüzyıl Birinci ve İkinci Sanayi Devrimlerinin, 20. ve 21. Yüzyıl da Üçüncü
ve Dördüncü Sanayi Devrimlerinin yaşandığı yüzyıllar olmuştur.
Üçüncü Sanayi Devrimi II. Dünya Savaşı sonrası dönemde ortaya çıkan gelişmelerle
ilişkilendirilmektedir. Bu açıdan en önemli gelişmenin mikro-elektronik ve yarı iletken gibi
yeni icatlar çerçevesinde gerçekleşen “dijital devrim” olduğu söylenmektedir. Bu devrimin en
önemli getirilerinden biri de internetin bütün dünyayı birbirine bağlaması olmuştur. Öyle ki,
artık dijital piyasalardan ve dijital işgücünden bahsedilebilmektedir (Skilton ve Hovsepian,
2018: 22; Rifkin, 1995: 60). Bu dönemin önemli bir özelliği ise, refah devleti ve sosyal devlet
gibi uygulamaların yine II. Dünya Savaşı Sonrası dönemde başta çalışma hakkı olmak üzere,
sosyal haklarda çeşitli uluslararası güvencelerin tanınmış olması ve sonuçta çalışanların (ya da
işçi sınıfının) Birinci ve İkinci Sanayi Devrimlerine göre, çalışma ve yaşam koşullarında bir
miktar gelişmenin ve iyileşmenin sağlanması amacıyla düzenlemelerin gündeme alınması ile
kendisini göstermektedir (Güler, 2014: 175-177; O’Connor, 2004: 180).
Çalışma koşullarında yaşanan iyileşmenin bir yönünün, Üçüncü Sanayi Devriminin de
ayırt edici özellikleri arasında sayılan teknolojik gelişmelerden kaynaklandığı söylenebilir.
Buna göre robot ve bilgisayar teknolojisi, yavaş yavaş insanların yaptıkları işleri üstlenmeye
başlamış ve enformasyonun önem kazandığı bir yapı ortaya çıkmış; ne var ki, bu gelişmeler
Üçüncü Sanayi Devriminin neredeyse insansız üretimin gerçekleşeceği bir toplum olacağı
iddialarına neden olmuştur (bkz. Rifkin, 1995: 59-60). Öyle ki, bu gelişmeler nedeniyle Rifkin,
işin ve çalışmanın sonunun geldiğini ileri sürmüştür (Rifkin, 1995). Ancak görünen o ki, işin
ve çalışmanın sonu henüz gelmemiştir. Ancak Rifkin’in bu iddiaları oldukça ses getirmiş ve ilk
ortaya çıktıkları dönemde çokça tartışılmış olup halen de tartışılmaya devam etmektedir.
Rifkin işin ve çalışmanın sonunun geldiğini söylerken buna karşılık, Gorz “bildiğimiz
çalışmanın” sonunun geldiğini söylemektedir. Gorz’a göre, geleneksel meslekler ortadan
kalkmakta bunun yerine içeriği sürekli değişen ve yenilenen işler ortaya çıkmaktadır (Güler,
2014: 181-182). Yine Gorz’a göre, “iş” ona sahip olabilenler için gittikçe az bulunan bir
“ayrıcalık” durumuna gelmektedir (Gorz, 2001: 82).
1970’li yıllardan itibaren “küreselleşme” adı verilen bir süreç ve dönüşüm ortaya
çıkmıştır. Bu süreç ve dönüşüm beraberinde birçok değişikliği de getirmiş bulunmaktadır. Öyle
ki, bazı yazarlar bu süreci insanlık tarihin görmüş olduğu en hızlı dönüşüm olarak
nitelendirmektedirler (Güler, 2014: 178). Çalışma açısından bu dönüşüm beraberinde genel
olarak olumsuz sonuçlar getirmiştir. Bu sonuçlar açısından önemli bir gelişme “ucuz işgücü”
ya da diğer bir deyişle “ucuz emek” talebi nedeniyle üretimin işgücü maliyetlerinin yüksek
olduğu ülkelerden, bu maliyetlerin daha düşük olduğu ülkelere doğru kaymaya başlamasıdır
(Uçkan, 2002: 8). Bu nedenle II. Dünya Savaşı sonrasındaki düzenlemelerin iyileştirici ve
koruyucu nitelikleri sorgulanmaktadır.
Dördüncü Sanayi Devrimi tartışmalarının da böyle bir dönüşüm ortamı içerisinde ortaya
çıktığı görülmektedir.
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“Dördüncü Sanayi Devrimi” ya da diğer bilinen ismiyle “Endüstri 4.0 ya da Sanayi 4.0”
kavram olarak ilk kez 2011 yılında Hannover Fuarında kullanılmıştır. Ancak bu kavramı
açıklayıp dünyaca tanınmasını sağlayan kişi ise Dünya Ekonomik Forumunun kurucusu Klaus
Schwab olmuştur. Schwab Dördüncü Sanayi Devriminin mevcut yapısı itibariyle 20. Yüzyılın
ortalarından itibaren dünyayı etkisi altına almaya başlamış bulunan ve sonuçları itibariyle
birçok büyük dönüşümün gerçekleşmesinde etkili görülen Üçüncü Sanayi Devriminin
özellikleri üzerinden devam etmesine rağmen, yeni teknolojiler çerçevesinde diğer sanayi
devrimlerinden ayırt edilmesini sağlayacak diğerlerinden tamamen farklı kendine özgü bazı
özellikler kazanmakta olduğunu ileri sürmektedir (Omay, 2017: 94-95). Dördüncü Sanayi
devrimi tartışmaları oldukça yeni olmakla birlikte, Dördüncü Sanayi Devriminin de kendine
özgü bazı özelliklerinin bulunduğu bu nedenle kendisinden önceki sanayi devrimlerinden ayırt
edilebileceği söylenebilir. Söz konusu bu dört sanayi devriminin genel hatları ile özellikleri
Tablo 1.2. aracılığıyla şu şekilde gösterilebilir:
Tablo 1.2. Sanayi Devrimleri ve Özellikleri
Dönemi

Sanayi Devrimi

Ayırt Edici Özelliği
Tren
yolları
ile
buhar
makinesinin
kullanımı
sonucunda mekanik üretim
artışı.

Birinci

1760-1840

İkinci

19. yüzyılın
Yüzyılın başı

Üçüncü

1960-2000

Bilgisayar ve internet

Dördüncü

21. yüzyılın başı ve günümüz

Nanoteknoloji,
kuantum
bilgisayarlar, yapay zekâ gibi
teknolojik
gelişmeler
çerçevesinde ortaya çıkan yeni
teknoloji ve alanlar ile bunların
etkileşimleri

sonu

ile

20. Elektrik enerjisi ve montaj
hattının
kullanılmaya
başlanması ile kitle üretiminin
ortaya çıkması

Kaynak: Schwab, 2016: 11-12’den yararlanılarak hazırlanılmıştır.
Son dönemde sürdürülen tartışmalar ise, Dördüncü Sanayi Devrimi fikrinin (diğer
ismiyle Endüstri 4.0 ya da Sanayi 4.0) artık geniş ölçüde kabul gördüğünü bize göstermektedir.
Dolayısıyla artık konuyla ilgili tartışmalar Dördüncü Sanayi Devriminin olup olmadığından
ziyade, Dördüncü Sanayi Devriminin nasıl yönlendirileceği, bu devrime uyum sağlamak için
neler yapılması gerektiği, avantajları ve dezavantajları gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Schwab’ın iddiası, çalışanların geleneksel bağımlı çalışan tipolojisi yerine giderek “serbest
işgören” olarak tanımlanan bir modele doğru evrileceği ve şirketlerin de ihtiyaç duyacakları
işgücünü “insan bulutu” aracılığıyla temin edecekleri yönündedir (Schwab, 2016: 49-50).
Schwab’ın öngörülerinin gerçekleştiğine ilişkin bazı belirtiler ortaya çıkmaktadır.
Örneğin, A.B.D.’de serbest işgören ya da bağımsız çalışanların sayısının hızlıca artmakta
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olduğu, talep üzerine kısa süreli işlerin ekonomi içerisinde giderek artmaya başladığı, kısa süreli
işlerdeki artışın “yığın çalışma” ya da “yığın kaynak kullanımı” olarak nitelendirilebilecek
çeşitli yeni çalışma biçimleri ve ilişkileri ortaya çıkardığı görülmektedir (Omay, 2017: 241242, 246). Yapılan bir araştırma yine A.B.D. için mevcut işlerin yarıya yakınının 10 ila 20 yıl
arasındaki bir sürede teknolojideki yeni gelişmelere ayak uyduramayarak ortadan kalkacağı
öngörüsünde bulunmaktadır (Frey ve Osborne, 2013: 37-38). Bu nedenle Rifkin ile Gorz’un
öngörülerinin ciddiye alınması gerektiği, çalışmanın gerçekten de büyük ve önemli bir
dönüşüm geçirmekte olduğu söylenebilir.
Görüldüğü üzere Birinci Sanayi Devriminden başlayarak çalışma ve çalışma ilişkileri
sürekli olarak bir dönüşüm ve değişim geçirmektedir. Bu açıdan çalışmaya ilişkin algı da sürekli
olarak değişmekte ve dönüşmektedir.

1.2. Sanayi Devrimleri ve Çalışma Anlayışı ile Toplumsal Yapıdaki
Dönüşümler
Ücretli çalışanların, diğer bir deyişle işçi sınıfının ortaya çıkıp toplumun büyük bir
kesimini oluşturmaya başlaması, yukarıda da belirtildiği üzere, Birinci ve İkinci Sanayi
Devrimlerinin kesişim noktasında ortaya çıkmış bir toplumsal yapı değişikliği olarak kabul
edilebilir. Kuşkusuz bugün çalışmanın ücret karşılığı olmak üzere çalışma olarak
algılanmasının köklerini bu dönüşüm içerisinde aramak gerekir. Diğer bir deyişle “çalışma =
ücretli çalışma” algısının kökeni aslında insanlık tarihi açısından bakıldığında son 200-300
yıllık bir dönem içerisinde aranmalıdır.
Çalışmanın ücret karşılığı olarak çalışma algılanmasının ve tanımlanmasının son birkaç
yüzyılda ortaya çıkan bir algısal değişikliğin ve dönüşümün sonucu olduğunu söylemek
birçokları için şaşırtıcı gelebilir. Bazıları bu açıklamayı duyduğunda ya da okuduğunda ister
istemez şunu düşünecektir: “Ne yani? İnsanlar başka ne için çalışır ki? Elbette karşılığında ücret
almak için! Ücretsiz çalışma mı olurmuş?”.
Bu itirazlara karşı şu şekilde yanıt verilebilir: Bir kazak ördüğünüzü düşünün. Bunu
kendiniz için mi örüyorsunuz yoksa kardeşiniz ya da arkadaşınız için mi? Peki ya bu kazağı
satmak için örüyorsanız?
Kazak örme örneğinde de görülebileceği gibi kendiniz, kardeşiniz ya da arkadaşınız için
yaptığınız eylem, piyasanın konusu haline geldiğinde algı değişmektedir. Diğer bir deyişle,
karşılığında bir ücret almadığınız bir eylem “hobi” ya da bir boş zaman aktivitesi olarak
algılanırken, aynı eylemi belirli bir ücret almak için gerçekleştirdiğiniz anda bu eylem artık bir
“hobi” olarak değil, “çalışma” olarak algılanmaya ve tanımlanmaya başlamaktadır (Omay,
2009a: 46; Budd, 2016: 19).
Ev kadınlarının durumu çalışma algısının nasıl ücret ile ilişkilendirilmiş olduğunun tipik
ve önemli bir örneğini göstermektedir. Ecevit’in ifadesiyle,
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“Kadınların kendilerinin ve ailelerinin yeniden üretimi için yaptıkları ve yarattıkları,
kullanım değeri olduğu halde piyasaya girmeyen, dolayısıyla değişim değeri ve bunun sonucu
parasal karşılığı olmayan her türlü iş, ‘çalışma’dan sayılmayıp başka adlarla nitelendirilmiştir.
Böylece ‘çalışma’, hemen her zaman evin dışında gerçekleştirilen, parasal karşılık bulan,
‘görünen’, ‘değerli’ ve ‘yararlı’ eylemleri ifade eden bir anlama bürünmüştür. Çalışma böyle
tanımlandığında, kadınların evde yaptıkları veya ev dışında yapılmakla beraber karşılığı
ödenmeyen her türlü iş, ‘çalışma’ sayılmamakta, dolayısıyla ‘görünmemekte’,
‘değersizleştirilmekte’ ve ‘önemsizleştirilmektedir’” (Ecevit, 2000: 119).

Çalışma algısındaki diğer önemli bir dönüşüm ise “bağımlı” ve “bağımsız” çalışma
ayrımında kendisini göstermektedir. Örneğin bir zanaatkâr bağımsız çalışırken, bir işçi bağımlı
çalışan konumundadır (Omay, 2009a: 47). Bağımlı ve bağımsız çalışma ayrımı Sanayi
Devrimleri ile birlikte ortaya çıkmış bir ayırım olmamakla birlikte, nüfusun büyük bir
çoğunluğunun Sanayi Devrimleri ile birlikte ücret karşılığı bağımlı olarak çalışmaya
başlamasının önemli bir dönüşüme işaret ettiği ileri sürülebilir.
Sanayi devrimleri ile birlikte ortaya çıkan önemli bir dönüşüm ise toplumun
tanımlanmasına ilişkin ölçütlerle ilişkilendirilebilir. İlk iki Sanayi Devriminin toplumsal
anlamda en büyük etkilerinde biri, toplumun “üretim” toplumu olarak algılanmaya başlanması
ve bu çerçevede de toplumsal yapının ve toplumsal ilişkilerin “üretim ilişkileri” çerçevesinde
kurgulanmış olmasıdır. Bir toplum ve buna bağlı olarak da o toplumdaki yapı ile ilişkiler
incelenirken, o toplumun dayandığı temel özellik dikkate alınarak isimlendirme yapılmaktadır.
O halde toplumdaki temel ayırt edici özellik “üretim” faaliyetleri ise, o zaman o toplum bir
“üretim toplumu” olarak isimlendirilecektir. Eğer toplumdaki temel ayırt edici özellik
“tüketim” faaliyetleri ise o zaman bu toplum bir “tüketim toplumu” olarak nitelendirilmek
durumundadır (Bauman, 2005: 24).
Son dönemde özellikle “tüketim kültürü”nün ön plana çıkması ile birlikte, üretimin eski
önemini kaybetmeye başladığı ve toplumun giderek bir tüketim toplumuna dönüşmekte olduğu,
toplumunun değişimlerin yaşandığı ve disiplinli çalışmayı sağlayan bakış açısının, tüketim
kültürü ve haz arayışının (hedonizm) ön plana çıkması ile birlikte aşınmaya başladığı, hatta bu
dönüşümün kişilik yapılarını dahi etkileyebileceği yönünde eleştiriler ortaya çıkmıştır
(Bozkurt, 2000: 34-38; Omay, 2017: 99-105). Bu konudaki tartışmaların güncelliğini
koruduğunu ve sürdüğünü ayrıca belirtmek gerekir.
Tüketim toplumuna ilişkin ilk değişimin 1929 krizi ile birlikte kendisini göstermeye
başladığı ileri sürülmektedir. Buna göre, 1929 yılına kadar toplumun ve ekonominin genel odak
noktasını üretim oluştururken, 1929 krizi sonrası dönemde “üretim-tüketim” sarmalının ortaya
çıktığı ve devamında da tüketimin ön planda yer almaya başladığı görülmektedir (Omay, 2017:
99, 137). Bu etkinin oldukça büyük olduğu, geleneksel anlamdaki üretim toplumunda gelirin
kaynağı (mülkiyet, ücretli çalışma gibi) sınıf ve statü gibi kavramlar açısından bireylerin toplum
içindeki yerlerini belirlerken, tüketim toplumunda bireylerin tüketebilme güçleri toplum
içindeki yerlerini belirlemeye başlamıştır. Bu dönüşüm etkileri Tablo 1.3. aracılığıyla şu şekilde
gösterilebilir:
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Tablo 1.3. Sınıf Kategorilerinin Tüketim Toplumuna Uyarlanması
Üretim Toplumuna Göre
(Geleneksel)

Sınıflar

Tüketim Toplumuna Göre

Önemli ölçüde mülkiyeti bulunanlar

Üst Sınıf

Lüks ve prestijli metaları tüketebilenler

Yönetimsel
ya
da
mesleki
pozisyonları nedeniyle önemli
miktarda gelir elde edenler

Üst-Orta Sınıf

Lüks ve prestijli metaların bazılarını
tüketebilenler

Beyaz yakalılar ya da daha az
kazanan meslek grupları

Alt-Orta Sınıf

Lüks ve prestijli metaların az bir kısmını
tüketebilenler

Vasıflı ya da yarı-vasıflı mavi
yakalılar

İşçi Sınıfı

Temel ihtiyaçlarını giderebilenler

Vasıfsız işçiler ve işsizler

Alt Sınıf

Temel ihtiyaçlarını gidermede güçlük
çekenler

Kaynak: Omay, 2017: 189.
Tablo 1.3.’Te de görülebileceği sınıf yapısı değişmese bile sınıfın kaynağında önemli
dönüşümler yaşanmaktadır. Dolayısıyla örneğin üretim toplumunda alt-orta sınıf olarak
nitelendirilen beyaz yakalıların yerine tüketim toplumunda temel ihtiyaçlarını giderebilenler
tanımlaması yapılmaktadır. Böyle bir durumda da çalışmanın toplumsal yaşamdaki anlamında
değişimlerin olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu dönüşüm henüz tamamlanmamıştır ve
bu dönüşüm ve etkileriyle ilgili daha birçok araştırmanın yapılması gerekmektedir.
Çalışma yukarıda da belirtildiği gibi dönüşümlerden etkilenen bir yapı sergilemektedir.
İlerleyen yıllarda da bu dönüşümlerin hangi konularda etkili olabileceğine dair bir dizi araştırma
yapılmaktadır. Literatürde çalışma yaşamını etkilemesi beklenen dönüşümlerle ilgili olarak
çalışma yaşamındaki bu dönüşümlerin neler olduğu ve ne gibi etkilere neden olabileceği yoğun
bir biçimde tartışılmaktadır. Günümüzde çalışma yaşamını etkileyen dönüşümler şu başlıklar
altında incelenebilir (Arnold vd., 2005: 30):
 Çalışan nüfusun yaşlanması
 Etnik azınlıklar ve engelliler dâhil olmak üzere, tarihsel boyunca dezavantajlı olan
grupların iş piyasasına katılımlarının artması
 Çalışanlar üzerindeki iş yükünün artması
 Enformasyon ve iletişim teknolojilerini kullanarak daha fazla insanın uzaktan (örn.
evde) çalışması
 Örgütler üzerindeki maliyetleri kısma ve bilgiyi yerinde kullanma baskısı
 Küçülen, kademe sayısı azaltılan ve dış kaynak kullanan örgütler
 Geleneksel olarak erkek egemenliğindeki yüksek statülü işlere kadınların (yavaşça)
artan katılımları

19

 Bedensel işlerin mevcudiyetindeki azalış; düşü vasıf gerektiren hizmet sektörü
işlerindeki artış; pazarlanabilir beceri ve niteliklerle bunların dışındaki beceri ve nitelikler
arasında artan ayrışma
 Örgütlerin ve piyasaların artan uluslararasılaşması
İlerleyen bölümlerde de ifade edileceği üzere, çalışma yaşamındaki bu dönüşümler
sosyal bilimler alanında önemli etkilere neden olmaktadır.

1.3. Çalışmanın Birey İçin Anlamı
İnsanların neden çalıştıklarına ilişkin çok farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı yazarlar
çalışmanın maddi boyutlarıyla ilgilenirken, bazıları psikolojik boyutlarla ve yine diğer bazıları
da sosyal boyutlarla ilgilenmeyi tercih etmektedirler. Dolayısıyla bu noktada bireylerin
çalışmaya olan bakışlarının, çalışmayı nasıl anlamlandırdıklarının, çalışmanın yine bireyler için
ne ifade ettiği gibi bazı noktaların incelenmesi gerekir. Konuyla ilgili literatür incelendiğinde
genel olarak insanların çalışmayı yukarıda sayılan unsurlar çerçevesinde konumlandırdıkları ve
anlam verdikleri görülmektedir. Diğer bir deyişle, bireylerin çalışmaya bakış açıları maddi,
sosyal ve psikolojik unsurlar çerçevesinde şekillenmektedir. İnsanların neden çalıştıkları
sorusuna yanıt verirken çalışmanın birey için anlamının ne olduğunun anlaşılması bu nedenle
önemlidir. Gerçekten de çalışmayı maddi unsurlar çerçevesinde ele alan ve yalnızca gelir elde
etme gibi maddi unsurlara odaklanmış bir biçimde kendi yaşamında konumlandıran bir bireyin
çalışmayı anlamlandırması ile çalışmayı toplum içerisinde hürmet görme, belirli bir statü grubu
içerisinde yer alabilme ile ilişkilendirmiş bir bireyin çalışmayı sosyal boyutlar açısından
anlamlandırması birbirinden oldukça farklı sonuçlar verecektir. Dolayısıyla bireylerin
çalışmayı algılayışları birbirlerinden farklı ve öznel olmaktadır. Çalışmanın öznel olarak
nitelendirilmesi, bireylerin farklı güdüler ve amaçlar çerçevesinde çalışmayı algılamasından
kaynaklanmaktadır.
Bireylerin çalışmaya bakış açılarının ne kadar öznel, diğer bir deyişle, kişiden kişiye
değişiklik gösterebileceğine dair en güzel örneklerden biri aynı işi yapan 3 ustanın yaptıkları
işi ne kadar farklı tanımladıklarına ve yine yaptıkları iş için ne kadar farklı anlamlar
yüklediklerine ilişkin olarak anlatılan ünlü bir hikâyedir:
“Bir zamanlar işleriyle meşgul üç tuğla örme ustası vardı. Ne yaptıkları sorulduğunda, ilk
usta gözlerini yaptığı işten bile ayırmadan sertçe “tuğla diziyorum!” diye yanıt verdi. İkinci usta
“duvar örüyorum” diye karşılık verdi. Ancak üçüncü usta ise coşkuyla ve açıkça gururlu bir tavırla
“Bir katedral inşa ediyorum!” dedi” (Neal, t.y.: 72).

Konuyla ilgili eğitimlerde ve seminerlerde sıklıkla verilen bu örnekte de görülebileceği
gibi, bu 3 usta aynı işi farklı algılamakta, bu nedenle de farklı tutum ve davranışlar
sergilemektedirler. Kuşkusuz “Bir katedral inşa ediyorum!” yanıtını veren ustanın iş tatmini
diğerleriyle karşılaştırıldığında en üst seviyededir.
Çalışmanın birey açısından şu anlamları bünyesinde barındırdığı, diğer bir deyişle,
bireylerin çalışma için şu anlamları atfettiği söylenebilir (Keser, 2012: 6-7):
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“Çalışma yaşamını devam ettirebilmek için ekonomik bir kaynak olma özelliğine
sahiptir”.
“Çalışma bireye statü sağlamaktadır ki, bazen kişiler için sahip olunan şey, değerinden
dolayı değil de sahibine veya ailesine toplumsal yönden itibar sağladığı için anlam
kazanır. Çalışma bireye bu tarz bir statü kazandırır”.
“Çalışma bireye, kimlik ve aidiyet sağlar. Bireyim toplumda kabul görmesine imkân
tanır”.
“Çalışma bireyin belirli bir düzen içinde yaşamasına yardımcı olur. Bireyin çalışması,
zaman kullanımı, günün içinde belirli bir zamanı kapsaması gibi yönleriyle, yaşamın
düzen girmesine aracı olur. Bu durumda birey yaşamını belirli bir program içerisine
alarak boşlukta kalma riskinden kurtulmaktadır”.
“Çalışırken, başka insanlarla tanışır, yeni arkadaşlıklar ve sosyal ilişkiler kurulur. Bu
özelliğiyle çalışma, işbirliği kurma, dayanışma, paylaşma vb. gibi sosyal yeteneklerin
gelişimine de aracılık etmektedir”.
“Çalışma, kişinin kimliğini ve kişiliğini yapılandırır. Ortak hedefler doğrultusunda
işbirliği ve başarıları paylaşma zevki verir”.
“Bireyin elde ettiği gelir, çalışma dışı yaşamının maddi temelini oluşturmakta, özel
yaşamın şekli ve boş zamanları şekillendirme biçiminde de önemli bir rol
üstlenmektedir”.
“Çalışma, bireyin yaratıcılığının artması, yetenek, beceri ve gelişiminin sağlanması
anlamına gelmektedir. Bu kazanımlar bireyin yaşam değerlerinin oluşmasına da katkıda
bulunur”.
“Çalışma, bireyin kendisini mutlu, başarılı ve bağımsız hissetmesini sağlar.
Bağımsızlığın kaynağı olarak da ekonomik yönü gösterilebilir”.
“Çalışma, sosyal bir görev olarak kabul edilmektedir”.
“Çalışma, kişisel hedeflere ve psikolojik tatmine ulaşmada bir araçtır”.

Çalışmanın Birey İçin Anlamı sadeleştirilerek
sınıflandırılabilir (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 100):








şu

temel

başlıklar

altında

Gelir elde etme,
Statü kazanma,
Düzenli yaşama kavuşma,
Sosyal çevre edinme,
Kendisini gerçekleştirme fırsatı elde etme,
Sosyal sorumluluk üstlenme,
Psikolojik tatmin elde etme.

İnsanların çalışmayı nasıl konumlandırdıkları ve çalışmaya ne gibi anlamlar
verdiklerine ilişkin çok çeşitli çalışmalar yapılmış ve değişen koşullar çerçevesinde de bu
araştırma ve incelemeler kuşkusuz devam edecektir. Özellikle küreselleşmenin bütünüyle
yaşamlarımızda büyük dönüşümlere neden olduğu ve küreselleşmenin etkilerinden kaçmanın
mümkün görülmediği dikkate alındığında, ister istemez çalışmanın kendisinin de bu süreçten
etkilendiği açık bir biçimde görülebilecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Birinci Sanayi Devriminden İkinci Sanayi Devrimine geçiş sürecinde çalışma
ilişkilerindeki değişimden kaynaklanan ve sonucunda toplumsal yapının ve toplumsal sınıflarda
önemli bir dönüşümün başladığı ve bu dönüşüm sonucunda toplumsal yapının yeniden
biçimlendiği görülmektedir. Bu önemli dönüşüm ücretli işgücünün yaygınlaşması ve
sonrasında “işçi sınıfı” olarak isimlendirilen yeni bir sınıfın ortaya çıkmasıdır.
Çalışma ilişkilerindeki ve bunun sonucunda toplumsal yapıdaki dönüşüm o dönem
İngiltere’sindeki bir dizi özgün koşuldan kaynaklanmıştır. Bunlar arasında en dikkate değer
olan değişikliklerden biri, İngiltere’de uzunca bir süreden beri “Yoksul Yasaları” olarak da
bilinen Yoksullar Yasasındaki değişikliktir.
Bu değişiklikle birlikte toplumun büyük bir kısmı ücretli çalışmaya ve ücret gelirine
dayanan bir yaşam süremeye başlamış, böylelikle de çalışma yalnızca toplumsal ilişkilerin
değil, aynı zamanda da bireylerin yaşamlarının merkezine yerleşmiştir.
Toplumsal dönüşüm 3. Sanayi Devrimi ile birlikte devam etmiş olup, bu süreçte yavaş
yavaş “üretim toplumu” kavramlaştırmasının yerini “tüketim toplumu” üzerinden yapılan
analizlere bırakmaya başladığı görülmektedir. Diğer yandan son derece güncel bir konu olan 4.
Sanayi Devrimi tartışmalarının da başladığı ve çalışma ile çalışma ilişkilerinin de bu süreçten
kaçınılmaz olarak etkileneceğine dair beklentilerin bulunduğu da söylenebilir.
Bütün bu dönüşümler içerisinde bireylerin de çalışmaya ilişkin algılarının büyük
değişiklikler göstermekte olduğu söylenebilir. Sonuçta Çalışma Psikolojisi biliminin temel
inceleme konuları arasında bireylerin çalışmaya ilişkin algıları da bulunduğunda, bu
dönüşümlerin anlaşılması önemlidir.
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Uygulamalar
1. Charles Dickens’ın Sanayileşme sürecinde İngiltere’de yaşanan toplumsal
dönüşümleri ve özellikle o dönemde yeni yeni oluşmakta olan işçi sınıfının karşılaşmak zorunda
kaldıkları sefalet koşullarının zengin betimlemelerini inceleyen romanlarını ve bu romanlara
dayanan filmleri inceleyeniz.
2. 2012 Londra Olimpiyatlarının açılışındaki gösteride “Sanayi Devriminin” anlatıldığı
bölümü izleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. İkinci Sanayi Devriminin ilk dönemlerinde işçiler neden çok ağır koşullar altında
çalışmak ve yaşamak zorunda kalmış olabilirler? Araştırınız.
2. Çevrenizdeki kişilerle çalışmaya ilişkin düşünceleri konusunda sohbet ediniz. Konu ile
ilgili olarak ileri sürülen görüşler ile bu kişilerin görüşleri birbirleriyle uyumlu mu yoksa
farklılaşan noktalar var mı?
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Bölüm Soruları
1.

Şu anda kaçıncı sanayi devrimi içerisinde bulunduğumuz ileri sürülmektedir?

A) Birinci
B) İkinci
C) Üçüncü
D) Dördüncü
E) Beşinci
2. Aşağıdaki felsefecilerden hangisi çalışma faaliyetinin kendisini yalnızca değersiz
bulmakla kalmamış, ayrı bedene en fazla yük getiren meslekleri de en aşağılık meslekler
olarak tanımlamıştır?
A) Lafargue
B) Hipokrat
C) Arendt
D) Spinoza
E) Aristo
3. Aşağıdaki ahlak anlayışlarından hangisi çalışmayı yüceltmiştir?
A) Püriten Ahlak
B) Stoacı Ahlak
C) Hedonist Ahlak
D) Freudcu Ahlak
E) Kantçı Ahlak
4. Birinci Sanayi Devrimi ne zaman ortaya çıkmıştır?
A) 18. Yüzyılın başları
B) 18. Yüzyılın ortaları
C) 18. Yüzyılın sonları
D) 19. Yüzyılın başları
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E) 19. Yüzyılın ortaları
5. Proletarya kavramı aşağıdaki isimlerden hangisi tarafından ilk olarak ileri
sürülmüştür?
A) Freud
B) Durkheim
C) Grint
D) Marx
E) Smith
6. Aşağıda yer verilen isimlerden hangisi çalışmayı “zenginliğin asıl kaynağı”
olarak görmektedir?
A) F. Hegel
B) A. Smith
C) B. Russell
D) E. Fromm
E) H. Arendt
7. Aşağıda yer alan isimlerden hangisi “işin ve çalışmanın sonunun geldiğini” ileri
sürmüştür?
A) Rifkin
B) Gorz
C) Arendt
D) Schwab
E) Marx
8. Bilgisayar ve internet hangi sanayi devriminin ayırt edici özellikleri arasında
sayılmaktadır?
A) Birinci
B) İkinci
C) Üçüncü
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D) Dördüncü
E) Beşinci
9. Üretim toplumuna göre “alt-orta sınıf” nasıl tanımlanmaktadır?
A) Önemli ölçüde mülkiyeti bulunanlar
B) Yönetimsel ya da mesleki pozisyonları nedeniyle önemli miktarda gelir elde edenler
C) Beyaz yakalılar ya da daha az kazanan meslek grupları
D) Vasıflı ya da yarı-vasıflı mavi yakalılar
E) Vasıfsız işçiler ve işsizler
10. Aşağıdakilerden hangisi çalışmanın birey için anlamına ilişkin temel
özelliklerinden biri değildir?
A) Statü kazanma
B) Sosyal çevre edinme
C) Sosyal sorumluluk üstlenme
D) Düzenli yaşama kavuşma,
E) Vasıf kazanma

Cevaplar:
1. D, 2. E, 3. A, 4. B., 5. D, 6. B, 7. A, 8. C, 9. C, 10. E
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2. PSİKOLOJİ BİLİMİ, DİĞER BİLİM DALLARI İLE OLAN İLİŞKİSİ,
KAPSAMI VE TARİHÇESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde psikoloji biliminin özellikleri, tarihçesi ve ilişkili olduğu diğer bilim dalları
incelenmektedir.
“Psikoloji” kavramı ve “Psikoloji Bilimi” tanımlandıktan sonra, tarihsel geçmişi, felsefe
ile olan ilişkileri ve Aydınlanma felsefesi ile birlikte, felsefi temellerindeki değişiklikler ele
alınmakta, diğer bilim dalları ile ilişkileri örneklendirilmekte ve Psikoloji Biliminin alt dallarına
ve Psikoloji Bilimindeki temel yaklaşımlara da değinilmektedir. Sonrasında ise Psikoloji
Biliminin doğuşu ile Psikoloji Bilimindeki önemli bazı gelişmeler hakkında bilgi verilmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Felsefe olmasaydı Psikoloji biliminin ortaya çıkması mümkün olabilir miydi?

2.

Nobel Ekonomi Ödülü neden bir psikoloji çalışmasına verilmiş olabilir?

3.

Bir fizik kitabı psikoloji biliminin gelişmini nasıl etkilemiş olabilir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Psikoloji
Bilimi, Psikoloji kelimesinin anlamını Kaynakçada yer verilen ilgili
Tanımı ve Özellikleri
öğrenip,
psikoloji
biliminin yayınlar incelenebilir.
tanımını yapabilmek.
Psikoloji
Biliminin Psikoloji
biliminin
inceleme Kitabın ilgili
Diğer Bilim Dalları İle konularının neden çok boyutlu incelenebilir.
Olan Etkileşimi
olduğunu ve yine Psikoloji
biliminin neden bir çok bilim
dalından yararlandığının anlaşılması.

bölümleri

Psikoloji Bilimindeki Psikoloji
biliminde
farklı Kitabın ilgili
Temel Yaklaşımlar
yaklaşımlar bulunduğunun ve bu incelenebilir.
yaklaşımların özelliklerinin neler
olduğunun öğrenilmesi.

bölümleri

Psikoloji
Biliminin Bir bilim dalı olarak Psikoloji Kitabın ilgili bölümleri ile
Doğuşu ve Önemli Biliminin nasıl doğduğunun ve kaynakçada yer verilen
Bazı Gelişmeler
nasıl bir gelişim gösterdiğinin yayınlar incelenebilir.
anlaşılması.
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Anahtar Kavramlar


Psikoloji



Psikoloji bilimi



Felsefe



Aydınlanma felsefesi



Psikoloji Bilimindeki Yaklaşımlar
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Giriş
İnsan davranışlarının nedenlerinin anlaşılmasına ilişkin çabaların Antik Yunan
Felsefelerine kadar dayandığı görülmektedir. Sonraki dönemlerde de Aydınlanma Felsefecileri
insan zihni ve insan zihnin nasıl inceleneceği konusunda çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu
nedenle Psikoloji Biliminin kökenlerinin felsefeden geldiği ileri sürülmektedir.
Diğer bilim dalları ile karşılaştırıldığında görece genç bir bilim dalı olarak kabul
edilebilecek Psikoloji bilimi, çok hızlı bir gelişme kaydetmiştir. Bu hızlı gelişme, Psikoloji
biliminin diğer bilim dalları ile olan ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca diğer bilim dalları
ile olan bu yakın ilişki Psikoloji biliminde pek çok yaklaşım farklılığın doğumuna da neden
olmuştur.
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2.1. Psikoloji Bilimi
Psikoloji bilimi, genel olarak bir sosyal bilim dalı olarak kabul edilmektedir. Sosyal
bilimler fen bilimlerine göre genç bilim dalları olarak kabul edilirken, sosyal bilimler içerisinde
de Psikoloji Bilimi diğer bazı sosyal bilim dallarına göre, görece genç bir bilim dalı olma
özelliği taşımaktadır.

2.1.1. Psikoloji Bilimi, Tanımı ve Özellikleri
Bir bilim dalının ismi olmakla birlikte psikoloji kelimesi günlük dilde sıklıkla kullanılan
kelimeler arasında yer almaktadır. Ancak günlük dilde sıklıkla kullanılan bu kelimenin doğru
anlamda kullanılıp kullanılmadığı ya da konuşma dili olarak da nitelendirilebilecek günlük
dilde anlam değişikliğine uğrayıp uğramadığı ayrı bir tartışma konusudur. Örneğin, psikoloji
kelimesinin özellikle gençler arasında “Psikolojim bozuldu!” ya da “Adam psikolojimi bozdu!”
gibi cümleler aracılığıyla sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.
Kelime kökü olarak “Psikoloji” Yunanca iki kelimenin birleşmesinden meydana
gelmiştir: Psiko (Psyche) ve Loji (Logia). Psiko (Psyche) “ruh, can, gönül, nefes” anlamlarına
gelirken, Loji (Logia) “bir şey/alan üzerinde çalışmak, incelemek” anlamlarına gelmektedir.
Dolayısıyla “psikoloji, zihinsel ve davranışsal süreçlerin incelenmesidir” (Kleinman, 2017: 11).
Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Antik Dönem Yunan Dilinde atıf verilen “zihin” kavramı,
bugünkü zihin algılamasından biraz daha farklıdır ve bugünkü kadar kapsamlı değildir (Cohen,
2019: 17).
Türk Dil Kurumu’na göre psikoloji kelimesinin dört anlamı bulunmaktadır
(sozluk.gov.tr):
1. Ruh bilimi, ruhiyat,
2. Bir grubu, bir bireyi belirleyen hareket etme, düşünme, duygulanma biçimlerinin
bütünü,
3. Ruhsal.
4. Herhangi bir edebiyat ürününde, kişilerin kişiliklerini belirleyen duyuş, düşünüş,
davranış biçimi.
O halde, yukarıda örnek olarak verilen günlük konuşma dili açısında Türkçedeki
kullanım, acaba Türk Dil Kurumu tarafından psikoloji kelimesi için yapılan tanımlardan
hangisine uymaktadır? Yukarıda günlük kullanıma örnek olarak verilen cümlelerde ve benzeri
kullanımlarda aktarılmak istenen düşüncenin Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ndeki üçüncü sırada
yer alan anlamla ilişkili olduğu söylenebilir. Kısacası, bu cümleler aslında “Ruhsal durumum
kötüleşti” ve “Adam ruh halime zarar verdi” gibi anlaşılabilir. Belki de bir başkası çıkıp, bu
yorumların yanlış olduğunu, anlatılmak istenen duygunun ya da karşı tarafa verilmek istenen
mesajın bambaşka olduğunu söylenebilir. Aslında bu durum bile İletişim Biliminin olduğu
kadar Psikoloji Biliminin de konusunu oluşturmaktadır. Bu açıklamalar ışığında bir bilim dalı
olarak Psikoloji Bilimi denildiğinde ne anlaşılması gerekir? Bu soruya konunun uzmanları
aracılığıyla şu şekilde yanıt verilebilir.
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Cohen’e göre psikoloji bilimi “zihin ve davranışları sistematik bir biçimde” inceleyen
bir bilim dalıdır (Cohen, 2019: 13).
Cüceloğlu ise Psikoloji Bilimi için “insan davranışının altında yatan temel nedenleri
bulmaya çalışan bilimsel çaba” tanımlamasını yapmaktadır (Cüceloğlu, 2018: 18).
Westen de psikoloji bilimini “zihinsel süreçlerin ve davranışım bilimsel incelemesi”
olarak ifade etmektedir (Westen, 1999: 3).
Psikoloji bilimi için daha birçok tanım yapılmakla birlikte, yukarıda verilen üç örnekte
de görülebileceği gibi Psikoloji Biliminin (ya da kısaca ifadesiyle Psikolojinin) konusunu, 1)
Zihin ve 2) Davranış oluşturmaktadır.
Psikoloji Bilimi başlangıç dönemlerinden itibaren, felsefenin yüzyıllardır insan
hakkında sorduğu birçok soruya yanıt aramaya çalışmaktadır. Bu nedenle de Psikolojinin
Felsefeyle yakın bir ilişkisi olduğu, hatta felsefeden doğduğu, özellikle Antik Dönem Yunan
Felsefesinin önemli bir etkisi olduğu ileri sürülmektedir. Bu yönüyle Psikoloji Biliminin,
felsefenin belli bazı temel sorularına, daha farklı bir bakış açısıyla ve bilimsel yöntemlere
dayanarak yanıt verme çabası sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir (Westen, 1999: 7-9; Cohen,
2019: 16-25; Kalat, 2017: 4).
Gerçekten de, 2500 yıl önce yaşamış bulunan bu felsefeciler dünyayı anlamak için
çeşitli sorular sorarak bunlara yanıt vermeye çalışırlarken, bugünkü Psikoloji Biliminin de
insana dair sorduğu benzer soruları sorup bunları o dönemin bilgisi ışığında yanıtlamışlardır.
Örneğin, “bilgi nedir ve biz bilgiyi nasıl ediniriz? Duygularla ilişkimiz nedir?” gibi sorular hem
o dönem felsefecilerinin hem de bugünkü Psikoloji Biliminin ele aldığı ve yanıtlamaya çalıştığı
sorulardır. Tıp Biliminin babası olarak kabul edilen Hipokrat, o dönemde fiziksel ve ruhsal
sağlığı dört vücut sıvısına (kara safra, sarı safra, kan ve balgam) atfetmişti ve bu vücut sıvıları
ile ilişkilendirmiştir (Cohen, 2019: 16, 18).
Sonraki dönemde de Romalılar bu konulara eğilmişlerdir. Örneğin Roma döneminin
ünlü düşünürlerinden olan Cicero tutkular üzerinde durmuş ve tutkuları “huzursuzluk, korku,
zevk ya da keyif ve arzu” olmak üzere dört kategoride ele almıştır. Devam eden süreçte İslam
Tıbbının en ünlü isimlerinden olan İbn-i Sina’nın, tıp tarihindeki en etkili metinler arasında
gösterilen Tıbbın Kanunu isimli çalışmasında, Hipokrat’ın dört vücut sıvısına ilişkin iddiasını
doğruladığı hatta bunların beynin bölümlerinin etkileri üzerinde çeşitli tahminlerde bulunduğu
görülmektedir (Cohen, 2019: 20-22).
Antik Yunan Felsefecileri sonrası dönemde, aradan uzunca sayılabilecek bir süre
geçtikten sonra, Aydınlanma Dönemi Felsefecilerinin ortaya koydukları düşüncelerin de,
insana olan bakışın değişmesi, belirli bazı kavramların ortaya çıkması ya da bilinen bazı
kavramların yeniden tanımlanması ve bilimsel yöntem ile düşünüş tarzlarının ele alınması gibi
birçok açıdan Psikoloji Biliminin ortaya çıkmasında önemli etkileri olmuştur. Aydınlanma
Dönemi Felsefecilerinin ve Bilim İnsanlarının ortaya koyduğu düşünceler iki temel başlık
altında şu şekilde özetlenebilir (Schacter vd., 2016: 12-13):
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1. Bilgi Kuramı (Epistemoloji): Antik Yunan Felsefecilerinden sonra Batı
Dünyasındaki uzun bir sessizlik dönemini takip eden 17. ve 18. Yüzyıllarda Aydınlanma
Düşüncesinin ortaya çıktığı ve bilim dünyasını etkilemeye başladığı görülmektedir.
Aydınlanma Felsefecilerinin temel ilgi konusu bilginin nasıl edinildiği meselesi olmuştur. Kıta
Avrupası’ndaki felsefeciler (örneğin Descartes, Spinoza ve Leibniz) bilginin insanın özünde
olduğunu, diğer bir değişle doğuştan geldiğini ileri sürerlerken, İngiliz felsefecileri (örneğin
Locke, Berkeley ve Hume) bilginin deneyim sonucunda elde edildiği görüşünü
benimsemişlerdir. Descartes’ın beden ile zihni ayrı ancak birbiri ile ilişkili parçalar olduğuna
ilişkin görüşü (buna ikilik anlamına gelen düalizm adı verilmektedir) dikkat çekicidir.
2. Beyinden Zihne Geçiş: Descartes’ın beden ile zihni ayıran görüşü fazlasıyla
eleştirilmiştir. Descartes, zihnin beynin içindeki bir bölüm (Beyin epifizi / Epifiz bezi)
aracılığıyla bedeni etkilediğini ileri sürmüş ancak bu görüş pek taraftar bulamamıştır. İngiliz
Hobbes zihnin beynin bir ürünü olduğunu, dolayısıyla beden ile zihnin ayrı olmadığını ileri
sürerken, Fransız Gall zihnin beynin büyüklüğü ile ilişkili olduğunu ve beynin çeşitli
bölgelerinin çeşitli yetenekler ve davranışlarla bağlantılı olduğunu ileri sürmüştür. Diğer bazı
Fransız araştırmacılar ise Gall’ın kuramları üzerinden kendi çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bu
çalışmalar ile birlikte beyin ile zihnin birbirleriyle yakından bağlantılı olduğu anlaşılmaya
başlanmıştır.
Tarihsel olarak Felsefe aracılığıyla ele alınan konuların ve sorulan soruların bugünkü
Psikoloji çalışmalarında yanıtı aranılan, bu arayış içerisinde farklı yaklaşımların ortaya
çıkmasına neden sorular olması bu nedenle şaşırtıcı gelmemelidir. İnsan davranışlarının
açıklanmasına yönelik çabalar yüzyıllardan beri çeşitli düşünürlerin zihinlerini kurcalamış
soruların yanıt arayışlarının bir sonucudur. Felsefecilerinin yanıt aradığı sorular ile Psikoloji
bilminin yanıt aradığı sorulara ilişkin örnekler Tablo 2.1’de verilmiştir. Bu sorular arasındaki
benzerliğe dikkat ediniz.
Tablo 2.1. Felsefi Meseleler ve Psikolojik Sorular
Felsefi Meseleler

Güncel Psikolojik Sorulara Örnekler

İnsanların hür iradeleri mi yoksa kontrolleri Antisosyal kişilik bozukluğu olan hastaların suç
dışındaki güçler mi tercih ve eylemlerinde davranışında bulunmalarına ne neden olur?
etkilidir?
Psikolojik süreçlerde biyolojik özellikler ile Zekâ ne derece kalıtsaldır ve yine genler ile çevre
yetiştirilme tarzı ne derecede etkilidir?
düşünsel işleyişte ne dereceye kadar etkilidir?
Dünya hakkındaki bilgilerin ne kadarı gözlem ve Çocuklar diğer insanların düşünce ve hislerini
deneyimden, ne kadarı mantık ve akıl nasıl anlamaya başlarlar?
yürütmeden gelmektedir?
İnsanlar bilgileri ile mi yoksa hisleriyle mi ve ne İnsanlar eşlerini içgüdüleriyle mi yoksa fayda
dereceye kadar yönlendirilirler?
maliyet hesabı yaparak mı seçmektedirler?

Kaynak: Westen, 1999: 9’dan kısaltılarak ve özetlenerek alınmıştır.
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Tablo 2.1’de örnekleri verilen sorular daha da çoğaltılabilir. Bununla birlikte Psikoloji
Biliminin yanıtlamaya çalıştığı felsefi temelli soruları üç temel başlık altında toplamak
mümkün görülmektedir (Kalat, 2017: 4-6):
1. İnsan davranışlarının hür iradenin mi yoksa belirlenimciliğin mi sonucu olduğu
meselesi,
2. Bilincin kaynağının zihin mi yoksa beyin mi olduğu meselesi,
3. Davranışların doğal nedenlere mi yoksa yetiştirilmeye mi bağlı olduğu meselesi.
Yukarıda da belirtildiği üzere, psikoloji bilimi, diğer bilim dalları ile kıyaslandığında,
daha kısa bir geçmişe sahip, bu nedenle de, yine diğer bilim dallarına göre genç bir bilim dalı
olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte insan davranışlarını anlama çabasının da bir sonucu
olarak biyoloji, fizyoloji ve kimya olmak üzere fen bilimleri de dâhil olmak üzere diğer birçok
bilim dalının süreçlerini de içermesi bakımından oldukça karmaşık alanları da kapsamaya
çalışan bir bilim dalı olma özelliği de bulunmaktadır (Cüceloğlu, 2018: 21, 30). Diğer bir
deyişle, ilerleyen bölümlerde de açıklanacağı üzere, insan davranışlarının karmaşık yapısının
birçok nedeni bulunmaktadır ve bu nedenlerin incelenmesi ister istemez psikoloji biliminin
diğer bilim dallarıyla kesişen birçok alanı kendi konusu içerisine dâhil etmesini
gerektirmektedir.

2.1.2. Psikoloji Biliminin Diğer Bilim Dalları İle Olan Etkileşimi
Her bilim dalı, belirli bazı inceleme konuları üzerine kendisini temellendirir. Bu nedenle
de çok sayıda bilim dalı bulunmaktadır. Ne var ki, bilim dallarının inceleme konularının
birbirlerinden keskin sınırlarla ayrıldığını söylemek çok da doğru olmayacaktır. Özellikle insanı
inceleyen bilim dalları söz konusu olduğunda, keskin sınırlar yerini geçişmelere bırakmaktadır.
Zaten son dönemde “disiplinlerarası” ve “çok disiplinli” olarak adlandırılan araştırmaların ve
konuların sayısındaki artış bunun bir delili olarak kabul edilebilir.
Gerçekten de, insan davranışlarının incelenmesi sırasında belirli bazı kültürlerde
yetişmiş bireylerin birbirine benzeyen davranış kalıpları olduğu bilinmektedir. Davranış
denildiğinde akla ilk gelen bilim dalı Psikoloji olmasına rağmen, bu davranış farklılıklarının
nedeni kültür ile ilişkilendirildiğinde ister istemez işin içine Antropoloji bilim de girmektedir.
Böyle bir durumda bu konuda çalışan bir psikoloğun, Antropoloji biliminin yöntemlerinden ve
bulgularında da yararlanması gerekecektir.
Psikoloji biliminin kurulduğu andan itibaren hızlıca genişleme eğiliminde olduğu, “tıp,
genetik, sosyoloji, antropoloji, dilbilim, biyoloji” bilim dallarından yararlanmaya, “spor, tarih
ve aşk” gibi boyutları içermeye başladığı görülmektedir (Kleinman, 2017: 11). Bununla
birlikte, psikoloji biliminin inceleme konuları ve bu konuların doğası nedeniyle özellikle
biyoloji ve sosyoloji bilimlerinin kesişim noktasında olduğunu söylemek, diğer bir deyişle,
psikoloji biliminin biyoloji ve sosyoloji bilimlerinin arasında bir “arayüz işlevi” bulunduğu
ifade etmek mümkündür (Cohen, 2019: 13).
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Aynı şekilde, diğer birçok bilim dalı da psikolojiden yararlanmaktadır. Örneğin
ekonomi alanında sosyal ve bilişsel psikolojinin “karar verme süreçleri” ile ilgili çalışmalar
yapılmaktadır. 2012 yılında ekonomi alanında Nobel ödülünü almış bulunan Daniel Kahneman
aslında bir psikologdur (Cemalcılar, 2012: 14). Bu örnek psikoloji biliminin diğer bilim dalları
ile olan etkileşimini açık bir biçimde göstermektedir. Psikoloji bilimi diğer bilim dallarından
yararlandığı kadar, diğer bilim dalları da psikolojiden yararlanmaktadır.
Psikoloji Bilimi, insanı inceleyen tek bilim dalı değildir. Diğer birçok bilim dalı insanı
incelemektedir. Diğer bir ifade ile “birçok bilim dalının özünde, insan davranışını anlama çabası
vardır. Dolayısıyla psikoloji bilimi, insan davranışını çeşitli yönlerden çalışan biyoloji, tıp,
sosyoloji ve ekonomi gibi birçok temel ve sosyal bilim dalıyla yakından ilişkilidir” (Cemalcılar,
2012: 15).
Yukarıda da belirtildiği üzere, genç bir bilim dalı olarak kabul edilen Psikoloji bilimi,
çok hızlı bir biçimde inceleme konularını çeşitlendirmeye ve zenginleştirmeye başlamıştır. Bu
açıdan Psikoloji Biliminin diğer bilim dalları ile olan etkileşimini göstermek önemlidir (Bkz.
Şekil 2.1.). Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Psikoloji Biliminin etkileşim içerisinde olduğu
bilim dalları Şekil 2.1.’de yer alan bilim dalları ile sınırlı değildir. Psikoloji Biliminin gün
geçtikçe inceleme konularını çeşitlendirdiği ve zenginleştirdiği gibi diğer bilim dalları da aynı
şekilde inceleme konularını gün geçtikçe çeşitlendirmekte ve zenginleştirmektedir. Yine bu
gelişmeler nedeniyle birçok yeni bilim dalı ortaya çıkmaktadır. Psikoloji Biliminin diğer bilim
dalları ile olan ve Şekil 2.1.’de gösterilen ilişkisi örnek olarak verilmiştir.
Şekil 2.1. Psikoloji Biliminin Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi

Biyoloji
Antropoloji

Tıp

Matematik

Ekonomi

Psikoloji

Bilgisayar
Bilimi

Sosyoloji

İstatistik

Mühendislik

Kaynak: Cemalcılar, 2012: 14-15’ten uyarlanmıştır.
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Psikoloji Biliminin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi sonucunda, psikoloji biliminin çok
sayıda alt dalı ayrıldığı ve ortaya çok farklı uzmanlık dallarının ortaya çıktığı görülmektedir.
Psikoloji Bilim altındaki bu alt dallar ve inceleme konuları için şu örnekler verilebilir
(Cemalcılar, 2012: 15-17; Westen, 1999: 29):
1. Biyolojik Psikoloji: Biyopsikoloji ya da fizyolojik psikoloji olarak da
isimlendirilmektedir. Genetik faktörler başta olmak üzere kişilik, duygu ve davranış gibi
konularda biyolojik özelliklerin etkileri araştırılmaktadır. Örneğin, hatıraların beyinde nasıl
depolandığı bu dalın yanıtlamaya çalıştığı tip bir sorudur.
2. Bilişsel Psikoloji: Temel ilgi konuları arasında algılama, öğrenme, zekâ ve dil gibi
özelliklere ilişkin süreçler bulunmaktadır. Örneğin, zihinleri fazlasıyla meşgulken insanların
nasıl araba kullanabildikleri bu yaklaşım açısından tipik bir inceleme konusudur.
3. Gelişimsel Psikoloji: Bu alanda, insan ömrü boyunca, doğumundan ölümüne kadar
geçen süre içerisinde düşüncelerin, hislerin ve davranışların nasıl bir değişim gösterdiği
incelenmektedir. Örneğin anaokuluna giden çocuklar mı yoksa evde yetiştirilen çocuklar mı
daha uyumlu bireyler olur sorusu yanıtı aranan sorular arasındadır.
4. Kişilik Psikolojisi: Bireyleri farklı kılan kişilik özellikleri üzerine odaklanmıştır.
Dışa dönüklük, yeniliğe açık olma gibi kişilik özelliklerinin yanı sıra zekâ üzerinde de
çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin, dışa dönük bireylerin kişilik özellikleri nelerdir gibi
soruların yanıtları aranmaktadır.
5. Klinik Psikoloji: Depresyon ve şizofreni gibi zihinsel rahatsızlıklar ve duygusal
sıkıntılar gibi sorunlar ele alınmaktadır. Bu rahatsızlıkların genetik ya da çevresel özellikler
gibi nedenleri ve uygun tedavi yöntemleri incelenmektedir. Örneğin depresyonun nedenleri ve
tedavisi üzerine çalışmalar yürütülmektedir.
6. Eğitim Psikolojisi: Psikolojik kuram ve yöntemlerin öğrenme ve öğretme süreçlerine
odaklanmış bir dalıdır. Örneğin neden bazı çocukların okumayı öğrenme güçlüğü çektiklerine
ilişkin bir soru bu alt dalla ilişkilidir.
7. Sosyal Psikoloji: Bireylerin grup içerisindeki davranışları ve bireylerin birbirlerini
nasıl etkiledikleri, bireylerin “öteki” olarak nitelendirilen diğer insanları nasıl algıladıkları ve
ikna gibi konular ele alınmaktadır. Örneğin, insanların ne zaman ve neden saldırgan
davrandıkları bu alt dal tarafından incelenmektedir.
8. Kültürel Psikoloji: Kültürün insanın davranışlarını ve düşüncelerini nasıl
etkilediğini, farklı kültürlerin davranışlar üzerindeki etkilerini incelemektedir. Örneğin, farklı
kültürlerde yetişmiş olan bireyler neden aynı olayda ya da durumda farklı tepkiler vermektedir
soru bu alt dalın ilgilendiği konular arasında sayılabilir.
9. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: Örgütlerdeki insan davranışları incelenir. Örneğin
çalışanların görevlerini etkin bir biçimde yapmaları için nelerin motive edici olduğu incelenir.

42

10. Sağlık Psikolojisi: Psikolojik faktörlerin sağlık ve hastalık üzerindeki etkisi
incelenmektedir. Örneğin belirli kişilik tiplerinin hastalanmaya daha mı yatkın olduğu sorusu
bu alt dalın yanıt aradığı sorular arasındadır.
11. Vd.
Bu çerçevede, bazı yazarlar tarafından Psikoloji Bilim dalında alt dalları ve bunlara
ilişkin alanları sınıflandırmak üzere tercih edilen bir yöntem, Psikoloji Bilim dalındaki alanları
“ikili” bir sınıflandırmaya tabi tutmak olarak kendisini göstermektedir. Buna göre yöntemleri
itibariyle Psikoloji Bilimi içindeki alt dallar ve alanlar, 1) Temel Psikoloji ve 2) Uygulamalı
Psikoloji olmak üzere ikili bir sınıflandırma çerçevesinde ele alınabilir (Bkz. Tablo 2.2.):
Tablo 2.2. Psikoloji Biliminde Alanların İkili Ayrımı
Temel Psikoloji

Uygulamalı Psikoloji

Biyolojik Psikoloji
Bilişsel Psikoloji
Gelişim Psikolojisi
Sosyal Psikoloji
Kişilik Psikolojisi

Çalışma Psikolojisi
Klinik Psikoloji
Eğitim Psikolojisi
Sağlık Psikolojisi
Spor Psikolojisi
Vd.

Kaynak: Arnold vd., 2005: 6’dan uyarlanarak alınmıştır.
Sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji ve kişilik psikolojisi gibi bazı temel psikoloji alt
dalları, Psikoloji kuramlarına ve konuyla ilgili araştırmalara dayanarak davranışlara ilişkin
sorulara yanıt bulmaya çalışırken, çalışma psikolojisi, sağlık psikolojisi, spor psikolojisi ve
eğitim psikolojisi gibi uygulamalı psikoloji alt alanları, temel psikolojinin ortaya koyduğu bu
bilgilerden yararlanarak işletme, eğitim ve yönetim gibi alanlar başta olmak üzere, bireylerin
zihinsel ve duygusal bozukluklarının nasıl ortadan kaldırılabileceği ve bu bozuklukların tedavi
edilebileceği konuları üzerinde durmaktadır (Strickland, 2001: 45; Keser ve Kümbül Güler,
2016: 4).

2.3. Psikoloji Bilimindeki Temel Yaklaşımlar
Bilim dalları ortaya çıktıkları andan itibaren gösterdikleri gelişmeler nedeniyle farklı
görüşlerin ortaya çıkmasına neden olurlar. Örneğin, Ekonomi bilimi içerisinde neo-liberal
iktisat, Keynesyen iktisat, Parasalcılık gibi farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar,
ilgili bilim dalındaki bilim insanlarının ilgilendikleri ve inceledikleri konuları farklı bakış
açılarıyla ele almalarından kaynaklanmaktadır. Gerçekten de, 1929 yılında A.B.D.’de yaşanan
ve dünya ekonomisini de derinden etkileyen “Büyük Buhran”, o dönem geçerli olan Klasik
İktisat kuramları tarafından açıklanamamış ve çözüm üretilememiş, krizin nedenlerinin
anlaşılması ve çözümü için John Maynard Keynes’in, o zamana kadar ki geleneksel görüşlerden
farklı olan önerileri dikkate alınmıştır.
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Bilim dünyasındaki bu yaklaşım farklılıkları Hint Folklorundaki “Körler ve Fil”
hikâyesine benzetilmektedir (Daigneault, 2013). Bu hikâyede daha önce ne olduğunu
bilmedikleri bir hayvan olan fili, dokunarak algılamaya çalışan altı kör adamın fili nasıl farklı
algıladıkları anlatılmaktadır (Daigneault, 2013: 83):
“Hint Folkloruna göre, bir zamanlar, fil adı verilen bir hayvanın olduğunu öğrenen ama
neye benzediğini bilmeyen altı kör adam vardı. Meraklarını giderebilmek üzere, bir gün bu
yaratığın nasıl göründüğünü dokunma duyularıyla tespit etmeye karar verdiler. Ne var ki, her biri
filin farklı bir yerine dokundukça ve filin gerçek doğasını kendisinin anladığına emin oldukça,
sorun kafa karıştıran bir hal almaya başladı. Filin hortumuna dokunan adam, “Fil bir yılana
benziyor!” diye belirtti. Ancak filin gövdesine dokunmuş olan arkadaşı, “duvardan başka bir şey
değil” derken, filin dişine dokunmuş olan adam filin bir “bir mızrak gibi” olduğunu söyledi ve
diğerleri de aynı şekilde devam ettiler. Böylelikle hiç şüphe yok ki, bu altı adam filin gerçek
görüntüsü üzerinde karara varamamış oldular”.

Bu Hint hikâyesinde de görülebileceği gibi, bir olayı ya da olguyu bütünüyle algılamak
oldukça zordur. Her dönemin koşulları ve bilgisi, her toplumun dünya görüşü farklı
olduğundan, bilim insanları da bakış açılarında çeşitli kısıtlara sahiptir.
Amerikalı bir çocukla Çinli bir çocuğun yetiştirilme farkları sonucunda dünyadaki
nesneleri ve aralarındaki ilişkileri ne kadar farklı sınıflandırdıklarına dair şöyle çarpıcı iki örnek
verilebilir:
Bir gelişim psikoloğu Amerikalı (A.B.D.) ve Çinli çocuklara birinde tavuk, diğerinde
inek ve sonuncusunda da ot resmi olan üç ayrı resim verip bunları birbirleriyle ilişkili olanları
gruplandırmalarını ister. Amerikalı çocuklar tavuk ile inek arasında bir ilişki olduğunu söyleyip
bunların resimlerini gruplandırırken, Çinli çocuklar inek ve ot arasında bir ilişki olduğu belirtip
bu iki resmi gruplandırmayı terci ederler. Amerikalı çocuklar, yetiştikleri kültürün etkisi ile
tavuk ve inek olan resimleri “ortak kategori” (hayvan kategorisi) içinde değerlendirdikleri için
birbiriyle ilişkili görmüşlerdir. Oysa Çinli çocuklar ise meseleyi “ilişkiler” esasına dayanarak
ele aldıkları için “inek ot yer” mantığıyla hareket etmiş ve bu ikisinin bir birleriyle ilişkili
olduğunu düşünmüşlerdir. Üniversite öğrencilerine uygulanan bir başka deneyde ise aynı
sonucun alındığı görülmüştür. Bu deneyde resim yerine “panda”, “maymun” ve “muz”
sözcükler gösterildiğinde sonuç değişmemiştir. Amerikalı üniversite öğrencileri “ortak
kategori” (hayvan kategorisi) anlayışıyla “panda” ve “maymun” eşleştirmesini, Çinli üniversite
öğrencileri ise “ilişkiler” esasına dayanarak “maymun muz yer” diyerek “maymun” ve “muz”
eşleştirmesini yapmışlardır (Nisbett, 25: 113-114). Dolayısıyla aynı durumu çok farklı
biçimlerde açıklamak aslında olağan bir durum olarak kabul edilebilir. Bilim dallarında da
benzer şekilde çok farklı bakış açılarının bulunması olağandır.
Benzer biçimde psikoloji biliminin de gelişim süreci içerisinde farklı yaklaşımların
ortaya çıktığı ve insan davranışının açıklanmasında bu farklı yaklaşımlardan yararlanıldığı
görülmektedir.
Psikoloji Bilimindeki yaklaşımlar farklı bakış açılarının, diğer bir deyişle perspektiflerin
sonucu olup, sorulan sorular kadar bu soruların yanıtlanması için gerekli verilerin toplanmasını
da etkilemektedir. Ancak bu bakış açıları farklılıkları artık psikologlar tarafından “eklektik” bir
biçimde kullanılmaktadır. Bunun anlamı, bir insan davranışının açıklanmasında birçok
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yaklaşımdan yararlanılması, kısacası bu yaklaşımların harmanlanmasıdır. Örneğin bir kişinin
neden agresif davrandığının açıklaması davranışsal yaklaşımlar ve sosyokültürel yaklaşımlar
olmak üzere farklı yaklaşımlar bir araya getirilerek yapılabilir (Cemalcılar, 2012: 11, 13). Diğer
bir ifade ile yaklaşımlar,
“Psikolojide bir davranışın veya zihinsel sürecin ele alınış şeklini etkiler. Her bir yaklaşım
bireylerin neden belirli bir biçimde davrandıklarına ilişkin farklı açıklamalar getirir. Çeşitli
yaklaşımlar bir araya geldiğinde bir bütün olarak insanı anlamamıza katkıda bulunurlar”
(Cemalcılar, 2012: 11).

Psikoloji bilimindeki bazı temel yaklaşımlar ve bu yaklaşımların temel özellikleri şu
şekilde belirtilebilir (Cemalcılar, 2012: 12-13):
1. Biyolojik Yaklaşım: Bu yaklaşım zihinsel süreçleri ve davranışları insanın genetik
ve hormonel özellikleri ile beynin yapısı gibi biyolojik özellikler ile açıklamak eğilimindedir.
2. Evrimsel Yaklaşım: Darwin’in evrim teorisini esas alan bu yaklaşıma göre
davranışlar doğal seçilimin bir sonucu olup, yardımlaşma ve eş seçme gibi davranışların evrim
süreci boyunca şekillendiği düşüncesi esas alınmaktadır.
3. Nörobilimsel Yaklaşım: Bu yaklaşımda sinir sistemi, beyin ve biyolojik faktörler
davranışların kaynağı olarak görülür. Yaklaşımın Biyolojik Yaklaşım ile Evrimsel Yaklaşıma
yakın durduğu söylenebilir.
4. Psikodinamik Yaklaşım: Bu yaklaşım Freud tarafından geliştirilen psikanalize
dayanmakta olup, insan davranışlarının içgüdüler ile toplumun kuralları arasındaki çatışmanın
sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir.
5. Davranışsal Yaklaşım: Bu yaklaşım insanların gözlemlenebilen davranışlarının
doğuştan gelen özelliklerden daha çok çevrenin etkisiyle sonradan öğrenme ile biçimlendiği
görüşüne dayanmaktadır.
6. İnsancıl Yaklaşım: Bu yaklaşıma göre bireyler hür iradeleri ile kendi kişisel varoluş
amacını gerçekleştirmeye çabalamakta, bunu kendi özgün koşulları ve özellikleri çerçevesinde
gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla bireyler birbirlerinden farklıdır ve bu farklılıklar dikkate
alınarak incelenmelidir.
7. Bilişsel Yaklaşım: Bu yaklaşım insanların zihinlerine ve bilginin alınışı ile bu
bilginin işlenmesi sonucunda ortaya çıkan davranışlara kısacası zihinsel süreçlere
odaklanılması gerektiğini ileri sürmektedir.
8. Sosyokültürel Yaklaşım: Bu yaklaşıma göre insan davranışlarını açıklarken yalnızca
genetik ve biyolojik faktörlerin yeterli değildir. Bu nedenle de insan davranışlarını açıklamak
için sosyolojik ve kültürel unsurların da incelenmesi gerekmektedir.
9. Eklektisizm: İnsan davranışlarının karmaşık doğası nedeniyle tek bir yaklaşımının
yeterli olmayacağını, belirli bir davranışı açıklarken birden fazla yaklaşımdan yararlanılması
gerektiği düşüncesine dayanmaktadır.
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Psikoloji bilimindeki yaklaşımlar incelendiğinde, bazı yaklaşımların keskin sınırlarla
birbirlerinden ayrılabilirken, bazı yaklaşımların ise diğer yaklaşımlarla ortak paydalar
üzerinden ortaya konulduğu görülmektedir. Bu nedenle psikoloji alanında altı temel yaklaşım
olduğu söylenebilir (bkz. Tablo 2.3.) (Cemalcılar, 2012: 13):
Tablo 2.3. Psikolojide Temel Yaklaşımlar ve Özellikleri

Biyolojik

İnsan
Doğasının
Algılanması

Davranışları
Ana Sebepler

Bir hayvan
insan

Genetik
faktörler,

olarak

ve

Oluşturan
çevresel

Beyindeki süreçler
biyokimyasal süreçler

ve

Araştırma Metotları
Beyin-davranış
çalışılması,

ilişkilerinin

Hormonların
ve
biyokimyasal
faktörlerin davranıştaki etkisi,
Davranış genetiği araştırmaları

Psikodinamik

İçsel
güçler
ve
çelişkiler tarafından
kontrol edilen insan

Bilinçaltındaki
çelişkiler ve
mekanizmaları,

dürtüler,
savunma

Kişilik süreçlerinin klinik ortamda
gözlenmesi,
bazı
laboratuvar
araştırmaları

Erken çocukluk döneminde
yaşanan deneyimler ve
çözülmemiş çelişkiler
Davranışsal

Çevresine tepki veren
insan

Geçmişteki
öğrenme
deneyimleri ve uyarıcılar ile
şu anki çevrede olan
davranışlar

Öğrenme süreçlerinin uyarıcı ve
tepkilere odaklanılarak laboratuvar ve
gerçek dünya ortamlarında çalışılması

İnsancıl

Kendini
gerçekleştirmeyi
amaçlayan bağımsız
kimse

Hür irade, seçim ve kendini
gerçekleştirmeye
doğru
olan içten gelen güdü,

Hayattaki anlam, değer ve amaçların
çalışılması,

Bilişsel

Düşünen insan

Düşünceler,
beklentiler,
planlama, algı, dikkat ve
hafıza süreçleri

Bilişsel süreçlerin genellikle çok
kontrollü laboratuvar koşullarında
çalışılması

Sosyokültürel

Bir
topluluğun/kültürün
içindeki sosyal varlık

Normlar,
sosyal
etkileşimler, grup süreçleri
gibi kişinin kültüründe ve
çevresinde olan sosyal
güçler

Farklı
kültürlerdeki
insanların
davranışsal ve zihinsel süreçlerinin
çalışılması,

Kişisel varoluşun anlamını
arayış

Benlik kavramı ve düşünce, duygu ve
davranışlardaki etkisinin çalışılması

İnsanların sosyal uyarıcılara olan
tepkilerinin incelendiği deneyler

Kaynak: Cemalcılar, 2012: 13’ten gerekli bazı değişiklikler yapılarak alınmıştır.
Psikoloji biliminin konusu, bu karmaşık yapısına rağmen, basitçe insan davranışlarının
incelenmesi olarak özetlenebilir. Daha geniş bir ifade ile, “psikoloji zihin ve davranışları
sistematik bir biçimde incele[yen] … motivasyon ve bilgi işleme sorunlarını, normal ve
anormal davranışları, ruh sağlığı ve ruhsal hastalıkları, birey ile grubu ve yaşamları bağlamında
faaliyet gösteren insanları ele [alan bir bilim dalıdır]” (Cohen, 2019: 13).
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2.4. Psikoloji Biliminin Doğuşu ve Önemli Bazı Gelişmeler
Kökeni Antik Yunan filozoflarına kadar dayandırılabiliyor olsa da Psikoloji biliminin
bağımsız bir bilim haline gelmesinde çaba gösteren, bu nedenle de psikoloji biliminin kurucusu
olarak gösterilen kişi Wilhelm Wundt’tur. Her ne kadar Ernst Weber, Hermann Helmholtz ve
Gustav Fechner gibi Psikoloji Bilimine katkı sağlamış önemli isimler de duygu ve algı üzerinde
çalışmalarda bulunmuş olsalar da Wundt, psikolojiyi özellikle bir bilim dalı haline getirmek
amacıyla 1879 yılında Leipzig Üniversitesinde psikoloji çalışmalarını yürütmek üzere ilk bilim
laboratuvarını açan kişidir (Cohen, 2019: 16, 27).
Wundt’un öncelikle ele aldığı konu bilinç deneyimlerini incelemek olmuştur. Bu
nedenle temel amacı “içgözlem” ya da diğer ismiyle “içe bakış” tekniğini kullanmak olmuştur.
Wundt’un öğrencisi Titchener ise psikolojinin temel sorusunun zihinsel deneyimlerin doğası
olması gerektiğini ileri sürmüş ve zihni oluşturan yapıları incelemiştir. Geliştirdiği yönteme
“yapısalcılık” adı verilmektedir. Wundt ve Titchener ile aynı dönemde James, “yapısalcılık”
üzerine yürütülen çalışmaları eleştirerek “işlevselcilik” adı verilen bir yöntem geliştirmiş,
zihnin ne olduğu yerine zihnin ne yaptığı üzerinde durmuş ve “insanların yararlı davranışları
nasıl oluşturduklarını öğrenmeyi” amaçlamıştır. Yapısalcılık için diğer bir eleştiri ise
Wertheimer, Köhler ve Koffa’dan gelmiş ve “Gestalt Psikolojisi” adını verdikleri (bu yaklaşıma
ilerleyen bölümlerde değinilecektir) ve bütünün kendisini oluşturan parçalardan daha fazlasını
ifade ettiğini savunan bir yaklaşım benimsemişlerdir. Bu çalışmaları takiben Freud, kişiliğin
farklı boyutlarının birbirleriyle çatışmasına ilişkin “psikodinamik” yaklaşımını ve buna bağlı
olarak da, ünlü tedavi yöntemi “psikanaliz” yöntemini geliştirmiştir. On yıl kadar sonra ise
Watson, psikolojinin davranışın bilimi olması gerektiği iddiasıyla “davranışçılık” yaklaşımını
ileri sürmüştür (Krull, 2014: 7-9; Kalat, 2017: 15-16).
Psikoloji Biliminin gelişimindeki bu erken dönem çalışmaları ve kuramları yaklaşık 40
yıllık bir süre içerisinde ortaya çıkmıştır.
Psikoloji bilimi ile ilgili önemli bir gelişme olarak 1927 yılı gösterilmektedir. 1927
yılının Psikoloji biliminde önemli bir dönüşüme işaret ettiği, “Modern Psikoloji olarak da yeni
bir bakış açısının o yıl yayınlanan bir “fizik” kitabı aracılığıyla Psikoloji biliminin içine nüfuz
ettiği ileri sürülmektedir. Percy Bridgman’ın “Modern Fiziğin Mantığı” kitabında söz ettiği
“işlemselcilik” yaklaşımı, Psikoloji bilimi tarafında da uygulanmaya başlamıştır.
“İşlemselcilik” yaklaşımı sayılabilirlik ve sonuçların tekrarı üzerine dayanmaktadır. Psikoloji
bilimi de bu paradigma değişiminden fazlasıyla etkilenmiştir (Devonis, 2014: 1).
Psikoloji Bilimin gelişmesinde önemli bazı yaklaşımlara ilişkin zaman çizelgesi Tablo
2.4.’de yer almaktadır:
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Tablo 2.4. Psikoloji Bilimindeki Gelişmelerin Tarihsel Betimlemesi
Yıl

Psikoloji Yaklaşımı

1879

Wundt tarafından ilk Psikoloji Laboratuvarının kurulması.

1885

Ebbinghaus’un bellek üzerindeki çalışmaları.

1890

James’ın “Psikolojinin Temel İlkeleri” başlıklı kitabını yayınlaması.

1900

Freud’un “Rüyaların Yorumu” başlıklı kitabını yayınlaması ve psikanalizin yükselişi.

1905

Binet tarafından ilk pratik IQ testinin yayınlanması.

1910

Pavlov’un koşullanmayı keşfetmesi.

1911

Bleuer tarafından Şizofrenin ilk doğru tanımının yapılması.

1919

Watsons’nın “Bir Davranışçının Bakış Açısıyla Psikoloji” başlıklı kitabını yayınlaması ve
davranışçılığın yükselişi.

1927

Bridgman’ın “Modern Fiziğin Mantığı” isimli kitabını yayınlayıp “İşlemselcilik”
düşüncesini ortaya koyması.

1938

Skinner’ın “Organizmaların Davranışı” başlıklı kitabını yayınlaması.

1950’ler

İnsancıl Psikolojinin yükselişi.

1956

Bilişsel Psikolojinin ortaya çıkışı.

1963

Milgram’ın itaat üzerine ilk çalışmaları.

1975

Loftus’un bellek çarpıtmaları üzerine ilk çalışmaları.

1980’ler

Bilinç üzerine deneysel araştırmaların başlaması.

2002

Kahneman’ın karar alma çalışmaları nedeniyle Nobel Ekonomi ödülünü alması.

Kaynak: Kalat, 2017: 16-17 ve Devonis, 2014: 1’den yararlanılarak hazırlanmıştır.
Tablo 2.4.’te yer alan gelişmeler Psikoloji Bilimindeki bazı önemli tarihleri
göstermektedir. Bu gelişmeler ve tarihler yalnızca örnek olması amacıyla verilmiştir. Kuşkusuz
Psikoloji Bilimi içerisinde çok sayıda başkaca gelişme ve önemli tarih bulunmaktadır. Buradaki
amaç, Psikoloji Biliminin çok canlı bir bilim olduğunu, sürekli olarak yeni yaklaşımların ve
çalışmaların ortaya çıktığını göstermektir.
İlerleyen bölümlerde yeri geldiğince Psikoloji Bilimindeki önemli gelişmeler ve
çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Psikoloji Biliminin ortaya çıkmasında ve tarihsel arka planında felsefenin çok büyük bir
etkisinin bulunduğu görülmektedir. Felsefenin binlerce yıldan beri yanıt aradığı bazı sorular ile
Psikoloji biliminin yanıt aradığı soruların büyük ölçüde örtüştüğü söylenebilir.
Psikoloji bilimi tarihsel gelişimi içerisinde birçok bilim dalı ile ilişki içerisinde
olmuştur. Öyle ki, Psikoloji biliminin konusunu oluşturan bazı araştırmalar nedeniyle
Kahneman’ın Nobel Ekonomi ödülünü almış olduğu görülmektedir. Konuya psikoloji biliminin
bu çok disiplinli özelliği açısından yaklaşıldığında, özellikle iki bilim dalının ön plana çıktığı
söylenebilir. Buna göre, Psikoloji bilimi Sosyoloji ile Biyoloji bilimlerinin kesişim noktasında
yer almakta ve bu iki bilim dalı açısından da bir “arayüz” işlevi görmektedir.
Psikoloji Biliminin diğer bilim dalları ile olan etkileşimi, Psikoloji Biliminde farklı
yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Diğer yandan Psikoloji Biliminin doğduğu yıl
olarak kabul edilen 1879 yılından itibaren çok hızlı bir gelişim gösterdiği ve çok sayıda kuram
ile yaklaşımın ortaya çıktığı da görülmektedir.
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Uygulamalar

1. Antik dönem felsefecilerinin insana bakışı hakkında araştırma yapınız.
2. Ortaçağda dönemindeki Batı ve Doğu tıp anlayışlarının benzerliklerini ve
farklılıklarını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Hipokrat ve İbn-i Sina kimdir? Tıp alanında ne gibi etkileri olmuştur? Araştırınız.
2. Aydınlanma dönemi ne demektir? Tarihte ne gibi etkileri olmuştur? Araştırınız.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi “Psiko (Psyche)” kelime kökünün anlamlarından biri
değildir?
A) İrade
B) Can
C) Nefes
D) Ruh
E) Gönül
2. Aşağıdakilerden hangisi Hipokrat tarafından insanların fiziksel ve ruhsal
sağlıkları ile ilişkilendirilen vücut sıvılarından biri değildir?
A) Kan
B) Ter
C) Kara safra
D) Balgam
E) Sarı safra
3. Yaygın bir görüşe göre Psikoloji bilimi aşağıdaki bilim dallarından hangileri
arasında bir “arayüz” işlevi görmektedir?
A) Biyoloji-Matematik
B) Matematik-Felsefe
C) Felsefe-Matematik
D) Biyoloji-Sosyoloji
E) Felsefe-Sosyoloji
4. Biyolojik Psikoloji için başka hangi isim verilmektedir?
A) Gelişimsel Psikoloji
B) Kişilik Psikolojisi
C) Bilişsel Psikoloji
D) Klinik Psikoloji
E) Fizyolojik Psikoloji
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5. Depresyon ve şizofreni gibi zihinsel rahatsızlıklar ve duygusal sıkıntılar gibi
sorunları ele alan Psikoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal Psikoloji
B) Sağlık Psikolojisi
C) Klinik Psikoloji
D) Bilişsel Psikoloji
E) Gelişimsel Psikoloji
6. Aşağıdaki Psikoloji alt dallarından hangisi Uygulamalı Psikoloji içinde
değerlendirilmektedir?
A) Çalışma Psikolojisi
B) Sosyal Psikoloji
C) Kişilik Psikolojisi
D) Bilişsel Psikoloji
E) Gelişim Psikolojisi
7. İnsan doğasını “çevresine tepki veren insan” olarak nitelendiren Psikoloji
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biyolojik yaklaşım
B) Psikodinamik yaklaşım
C) Bilişsel yaklaşım
D) Sosyokültürel yaklaşım
E) Davranışsal yaklaşım
8. “Davranış genetiği araştırmaları” aşağıdaki Psikoloji yaklaşımlarından
hangisinin araştırma metotları için örnek olarak verilebilir?
A) Psikodinamik yaklaşım
B) Biyolojik yaklaşım
C) İnsancıl yaklaşım
D) Bilişsel yaklaşım
E) Sosyokültürel yaklaşım
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9. “Kişisel varoluşun anlamını arayış” aşağıdaki Psikoloji yaklaşımlarından hangi
tarafından davranışları oluşturan ana sebepler arasında sayılmaktadır?
A) Biyolojik yaklaşım
B) Psikodinamik yaklaşım
C) İnsancıl yaklaşım
D) Bilişsel yaklaşım
E) Sosyokültürel yaklaşım

10. “Modern Fiziğin Mantığı” isimli kitap Psikoloji biliminde hangi yaklaşımın
benimsenmesine neden olmuştur?
A) Belirlenimcilik
B) İşlemselcilik
C) Yapısalcılık
D) Varoluşçuluk
E) İşlevselcilik

Cevaplar:
1. A, 2. B, 3. D, 4. E, 5. C, 6. A, 7. E, 8. B, 9. C, 10. B
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3. ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ BİLİMİNİN KAPSAMI, PSİKOLOJİ
BİLİMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ, DİĞER BİLİM DALLARI İLE İLİŞKİSİ
VE ELE ALDIĞI KONULAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Çalışma Psikolojisi biliminin Psikoloji Bilimi içerisindeki yeri, gelişimi ve
diğer yakın alanlarla ilişkisi incelenmektedir.
Çalışma Psikolojisi Bilimi, çalışma yaşamını ve çalışma ilişkilerini konu alan diğer
bilim dallarından kendine özgü bazı noktalar açısından ayrılmaktadır. Konuyla ilgili literatür
incelendiğinde hem bir kavram hem de inceleme konuları bakımından önemli bazı karmaşaların
ve tartışmaların yaşanmakta olduğu da görülmektedir. Bu bölümde söz konusu kavramlaştırma
tartışmaları hakkında da bilgi verilmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Çalışma Psikolojisi ile Örgütsel Davranış arasında fark var mıdır? Bu iki bilim dalı
aynı konuları mı incelemektedir?
2. Neden çalışma yaşamını ve çalışma ilişkilerini inceleyen çok sayıda yaklaşım ve
bilim dalı bulunmaktadır?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Çalışma Psikolojisi Bilimi

Çalışma Psikolojisi Bilimine
özgü inceleme konularının
Kitabın ilgili bölümleri
neler olduğunun ve Çalışma
ve kaynakçada yer alan
Psikolojisi Biliminin Psikoloji
yayınlar incelenebilir.
Bilimi içerisindeki yerinin
anlaşılması.

Çalışma Psikolojisinin
Tanımı, Kavram Karmaşası
ve Diğer Benzer Alanlarla
İlişkisi

Çalışma
psikolojisinin
Kitabın ilgili bölümleri
kapsamının ve diğer benzer
ve kaynakçada yer alan
alanlarla
farklılıklarının
yayınlar incelenebilir.
öğrenilmesi.

Çalışma Psikolojisi Biliminin
Konusu

Çalışma Psikolojisi Biliminin
inceleme konularının neler Kitabın ilgili bölümleri
olması gerektiği yönündeki ve kaynakçada yer alan
tartışmalar hakkında bilgi yayınlar incelenebilir.
sahibi olunması.
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Anahtar Kavramlar






Çalışma Psikolojisi
Bireyin İşe Uyumu
İşin Bireye Uyumu
Çalışma Dünyasındaki Değişimler
Endüstri/ Örgüt Psikolojisi
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Giriş
Görece genç bir bilim dalı olarak kabul edilen Psikoloji Bilimi, diğer bilim dalları ile
olan etkileşimi sonucunda inceleme konularını hızlıca genişletmiş ve çok farklı alt alanların ve
yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bu hızlı dönüşüm sonucunda, çalışma yaşamının ve çalışma ilişkilerinin de Psikoloji
Bilimi tarafından incelenmeye başlandığı görülmektedir. Bu anlamda özellikle Endüstri/Örgüt
Psikolojisi, Örgütsel Davranış ve Çalışma Psikolojisi gibi farklı bilim dallarının ortaya çıktığı
görülmektedir. Ne var ki, bu bilim dallarının inceleme konularının birbirine yakın olmaları ve
zaman zaman birbirleriyle örtüşmeleri çeşitli karmaşalara da neden olmaktadır. Bu nedenle, bu
bilim dallarının birbirleriyle örtüşen konuları kadar hangi konularda birbirlerinden
farklılaştıklarının da anlaşılması önemlidir.
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3.1. Çalışma Psikolojisi Bilimi
Çalışma Psikolojisi bilimi, görece genç bir bilim dalı olarak kabul edilen psikoloji
biliminin zaman içerisinde çalışma konularını genişletmesi sonucunda ortaya çıkmış bir bilim
dalıdır. Psikoloji biliminin diğer bilim dalları ile olan yoğun ilişkisi, genç bir bilim dalı olmasına
rağmen hızlı bir biçimde gelişmesini ve konularını genişletmesini sağlamıştır. Çalışma
Psikolojisi ve bu alan da yapılan çalışmalar da bu gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya
çıkmıştır.
Çalışma Psikolojisinin öncelikli konusu bireyler ve bireylerarası tutumlar açısından
çalışmaya ilişkin bazı soruları ve meseleleri yanıtlama çabasıdır. Genel olarak Sosyoloji,
Antropoloji ve Psikoloji gibi birçok sosyal bilim dalı tarafından çalışma yaşamı inceleniyor olsa
da, Çalışma Psikolojisi bilimi, genel olarak Psikoloji Biliminin alt dallarının yanıtlamadığı şu
üç soru benzeri bazı soruları özel olarak ele alma iddiasındadır (Nydegger, 2018: 4):
1. “İnsanlar neden çalışır?”
2. “Bir kişinin ne çeşit bir iş yapacağını belirleyen şey nedir?”
3. “Çalışma insanları, aileleri, toplumları ve örgütleri nasıl etkilemektedir?”
Çalışma Psikolojisi, Psikoloji Biliminin bir alt dalı olarak değil, Psikoloji bilim dalının
“Uygulamalı Psikoloji” alt dalının alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Çalışma
Psikolojisi alanının doğmasında, Psikoloji biliminin kurucusu olarak kabul edilen Wundt’un
yanında yetişmiş ve aslen A.B.D. vatandaşı olan bazı öğrencilerin, edindikleri bilgileri kendi
ülkelerindeki bilim ortamına uyumlaştırma çabaları etkili olmuştur. Diğer bir deyişle,
Wundt’un Amerikalı öğrencilerinin ülkelerine döndükten sonra, edindikleri bu bilgilerin gerçek
yaşamdaki karşılıklarını ve bu bilgileri nasıl uygulayabilecekleri yönündeki çabaları, Çalışma
Psikolojisinin de için de yer aldığı “Uygulamalı Psikoloji” alanının ortaya çıkmasını sağlamıştır
(Keser ve Kümbül Güler, 2016: 4; Arnold vd., 2005: 5).
Diğer yandan yine Wundt’un yanında yetişmiş Amerikalı öğrencilerden biri olan Walter
Dill Scott’ın yapmış olduğu çalışmaların Çalışma Psikolojisinin başlangıcını oluşturduğuna
ilişkin görüşlerin yanı sıra, yine Wundt’un Amerikalı öğrencileri arasında yer alan Hugo
Münsterberg’in yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle Çalışma Psikolojisi biliminin kurucusu
olarak sayılması gerektiği yönünde de görüşler bulunmaktadır (Keser ve Kümbül Güler, 2016:
10-11, 15).
Daha önce de ifade edildiği üzere, sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji ve kişilik
psikolojisi gibi bazı temel psikoloji alt dalları, psikoloji kuramlarına ve konuyla ilgili
araştırmalara dayanarak davranışlara ilişkin sorulara yanıt bulmaya çalışırken, çalışma
psikolojisi, sağlık psikolojisi, spor psikolojisi ve eğitim psikolojisi gibi uygulamalı psikoloji alt
alanları, temel psikolojinin ortaya koyduğu bu kuramlardan ve bilgilerden yararlanılarak
işletme, eğitim ve yönetim gibi alanlar başta olmak üzere, bireylerin zihinsel ve duygusal
bozukluklarının nasıl ortadan kaldırılabileceği ve bu bozuklukların tedavi edilebileceği konuları
üzerinde durmaktadır (Strickland, 2001: 45; Keser ve Kümbül Güler, 2016: 4). Ancak buradan
Çalışma Psikolojisinin yalnızca sorunlarla ilgilendiği sonucu çıkarılmamalıdır. Her ne kadar
Çalışma Psikolojisi alanının güncel konuları arasında, çalışma yaşamına yönelik sorunlar daha
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yoğun bir biçimde çalışılıyor olsa da, Çalışma Psikolojisinin aynı zamanda çalışma yaşamında
insan davranışını anlamaya yönelik boyutları olduğunu da belirtmek gerekir.
Bu nedenle, gerek tarihsel geçmişi gerekse de ilgi alanları bakımından Çalışma
Psikolojisinin uygulamaya dönük doğasının daha ön planda bulunduğu söylenebilir. Bu
yönüyle Çalışma Psikolojisinin gündelik yaşamla olan bağlantısı daha da belirgin hale gelmekte
ve ön plana çıkmaktadır. Çalışma Psikolojisi böylelikle “günlük yaşama” ulaşan, günlük
yaşamdaki ilişkileri ve sorunları inceleyen bir özellik kazanmış olmakta, bu ise Çalışma
Psikolojisinin cazip, merak uyandıran ve sürekli kendisini yenileyen bir alan haline gelmesini
sağlamaktadır.

3.2. Çalışma Psikolojisinin Tanımı, Tanım Karmaşası ve Diğer Benzer
Alanlarla İlişkisi
Çalışma psikolojisi için yapılan yalın, diğer bir ifade ile dar anlamlı bir tanım şu
şekildedir (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 48): “Çalışma Psikolojisi bilimi, çalışma ile ilgili
olarak insan davranışı, düşünce, duygu ve deneyimleri tüm yönleriyle içeren bir bilim dalı[dır]”.
Bu yalın tanımda, ilerleyen bölümlerde de ifade edileceği gibi, aslında Çalışma
Psikolojisi alanının ne kadar geniş ve bir o kadar da karmaşık bir yapısı olduğuna dair önemli
bir ipucu bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken ifade “tüm yönleriyle” ifadesidir.
Burada sorulması gereken soru yalnızca çalışma süreci içerisindeki psikolojik durumları mı
dikkate alınacaktır yoksa insanın bütün bir yaşam süreci mi dikkate alınacaktır? Elbette bu
sorunun yanıtı vermek, Çalışma Psikolojisinin uğraşı alının kapsamını anlamak ve açıklamak
için oldukça önemlidir.
Çalışma Psikolojisini yalnızca bireylerin çalışma yaşamı ile sınırlandırmak doğru bir
yaklaşım olmayacaktır. Gerçekten de erken dönem çocukluktan itibaren bireylerin aslında
çalışma yaşamına yönlendirildiği ya da haftanın günlerinin iş günü tatil günü gibi ayırımlara
tabi olduğu hatta bir iş gününün de çalışma saati, dinlenme saati gibi ayırımlarının olduğu
düşünüldüğünde, Çalışma Psikolojisinin ele aldığı ve incelediği konuların neden çok geniş
kapsamlı ve çeşitli olduğu daha kolay bir biçimde anlaşılacaktır. Ayrıca çalışma anlayışındaki
ve çalışma biçimlerindeki değişim ve dönüşümler de Çalışma Psikolojisinin dinamik bir yapı
ve özellik kazanmasını sağlamaktadır. Örneğin, evden çalışma ve yarı bağımlı çalışma gibi yeni
çalışma biçimlerinin ortaya çıkması ve yaygınlaşması, son birkaç yüzyıl içerisinde “normal”
haline gelmiş ve genel olarak “normal” kabul edilen geleneksel çalışma düzeni ve çalışma
ilişkilerini değiştirmekte ve dönüştürmektedir.
Gerçekten de, evden çalışan bir bireyin “işyeri algısı ile “işyeri” sınırları içerisinde
çalışan bir bireyin, aynı işveren için çalışıyor olsalar bile, birbirlerinden farklı olması
beklenmektedir. Aynı şekilde, bugün artık aynı anda birden fazla işveren için çalışmanın
mümkün olduğu, bu yönde sözleşmeler yapıldığı görülmektedir. Böyle bir ortam içerisinde
kuşkusuz Çalışma Psikolojisinin geleneksel çalışma ilişkilerini incelemeyi sürdürme
konusunda ısrarcı olması düşünülemez. Gerçekten de, Çalışma Psikolojisi biliminin ilk dönem
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çalışmaları “standart model” olarak tanımlanabilecek bir çalışma düzeni ve çalışma ilişkileri
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle de, zaman içerisinde yaşanan değişim ve
dönüşümlere bağlı olarak Çalışma Psikolojisinin de kendisini yeni gelişmelere uyarlaması
gerekmiştir.
Çalışma Psikolojisinin ilk dönemlerinde incelediği ve kendisini temellendirdiği “işyeri”
yapısının özellikleri şöyledir (Arnold vd., 2005: 28-29):







“Çalışanlar ağırlıklı olarak erkeklerdir”.
“Çoğunlukla büyük ölçekli örgütlerdir”.
“Hizmet yerine daha çok üretimle ilişkilidir”.
“Etnik açıdan görece homojendirler ve başta A.B.D. olmak üzere zengin
ülkelerde yer almaktadırlar”.
“Çalışanlar tam zamanlı ve sürekli hizmet sözleşmeleriyle çalışmaktadır”.
“Açık ve istikrarlı yapılar ile uygulamalar aracılığıyla tanımlanmaktadır”.

Çalışma Psikolojisi, çalışma yaşamındaki dönüşümlerin ve bunların sonuçlarına bağlı
ihtiyaçlar nedeniyle ortaya çıkmıştır denilebilir. İlerleyen bölümlerde de ifade edileceği gibi,
çalışma psikolojisi, gerek çalışanlar açısından gerekse de çalışanlara yönelik algıdaki önemli
bir dönüşümü de içermektedir. Diğer bir ifade ile çalışma psikolojisi, yalnızca çalışanlara
odaklanmamakta, yöneticiler ve işverenler açısından da çalışma yaşamını ve çalışma ilişkilerini
incelemektedir. Böylelikle, çalışma yaşamındaki ilişkiler çok boyutlu olarak zengin bir biçimde
ele alınabilmektedir.
Psikoloji biliminin “Uygulamalı Psikoloji Alanları” içerisinde değerlendirilmekte olan
Çalışma Psikolojisi alanı içerisinde incelenmekte olan konuların temel olarak iki noktada
sürdürüldüğü söylenilebilir: 1) Bireyin işe uyması ve işin bireye uyması, 2) Beşeri ilişkiler
yaklaşımı (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 5).
Bireyin işe uyması ve işin bireye uyması denildiğinde aslında iki farklı kavramdan, daha
doğru bir ifade ile iki farklı gelenek ve anlayıştan söz edilmektedir. Doğru bireylerin doğru
işlere yönlendirilmesi ya da bireylerin bu yönde eğitim alma gibi çeşitli süreçlerden geçirilmesi
basitçe “bireyin işe uyması” olarak açıklanabilir. İşin bireye uyması denildiğinde ise, çalışma
süreci içerisinde bireye uygun olmayan bazı koşullar nedeniyle yaşanan çeşitli sorunların
nedenlerinin ortadan kaldırılması ya da etkilerinin en aza indirilmesine yönelik uygulamalara
atıf verilmektedir. Örneğin Arnold vd.’ne göre bireyin işe uyması ve işin bireye uyması
yaklaşımlarının kökleri uygulamalı psikolojinin farklı iki alanına işaret etmektedir. “Bireyin işe
uyması geleneği, kendisini işgörenin nasıl seçileceği, nasıl eğitileceği ve nasıl bir mesleki
rehberlikte bulunulacağı konularında göstermektedir ... işin bireye uyması geleneği ise bir
kişinin fiziksel ve psikolojik özelliklerine uygun iş tasarımı, teçhizat ve çalışma koşulları ile
ilgilenmektedir” (Arnold vd. 2005: 17).
Çalışma Psikolojisinin temel inceleme konuları olarak belirtilen ve yukarıda bahsedilen
bu iki temel nokta (Bireyin işe uyması ve işin bireye uyması ile Beşeri ilişkiler yaklaşımı)
hızlıca değişmekte olan çalışma yaşamının gerekliliklerinin bir sonucu olarak kabul edilebilir.
Gerçekten de 4. Sanayi Devrimi ya da diğer ismiyle Endüstri 4.0 tartışmalarının sürdürüldüğü,
yeni bir toplum yapısına geçişin ayak seslerinin duyulduğu, buna bağlı olarak da yeni çalışma
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biçimlerinin ve çalışma ilişkilerinin ortaya çıktığı bir dönemde Çalışma Psikolojisinin inceleme
konuları da çeşitlenmektedir.
Bu nedenle de Çalışma Psikolojisi bilimi, çalışma yaşamındaki dönüşümlere uygun bir
biçimde alanını genişletme, inceleme konularını çeşitlendirmekte ve zenginleştirmektedir.
Çalışma dünyasında son dönemde yaşanan dönüşümler (bkz. Tablo 3.1) Çalışma Psikolojisinin
inceleme konularının hangi konular çerçevesinde genişleyip çeşitleneceğinin ve
zenginleşeceğinin ipuçlarını vermektedir.
Tablo 3.1. Çalışma Dünyası Değişimleri ve Bu Değişimlerin Çalışma Psikolojisine
Etkileri
Çalışma Dünyasındaki Değişimler

Çalışma Psikolojisine Etkileri (Önemi Artan
Konular)

Çalışan nüfusun yaşlanması

İleri
yaştaki
kişilerin
öğrenmeleri,
performansları, iş tatminleri ve işe bağlılıkları
Adil seçim usullerinin daha fazla geliştirilmesi;
dezavantajlı grup üyelerinin çalışma deneyimleri;
çeşitliliğin işyeri ve örgütsel performans
üzerindeki etkisi; çalışan gruplar arasındaki
ilişkiler
İşteki stres ve baskı; tükenme ve zihinsel sağlık;
iş ve yaşamın diğer boyutları arasında denge; iş
yükünün düşünme ve davranış üzerindeki etkileri
Evde çalışmaya uygun insanların seçimi; fiziksel
olarak mevcut olmayan insanlara denetim ve
liderlikte bulunulması
İşlerin tasarımı üzerinde yarışan baskıların (yeni
teknolojiler dâhil olmak üzere) etkisi; örgütsel
öğrenme ve bilgi yönetimi; işteki stres ve baskı;
yenilikçilik ve yaratıcılık; örgütsel değişim
Daha az ve daha muğlak örgütsel kariyer yolları;
değişim ve belirsizlikle bireysel olarak başa
çıkma; “çevre” ve “çekirdek” işçiler arasındaki
ilişkiler; küçük işletmelerde çalışma yaşamı;
girişimcilik
Erkek dünyasında kadın olma deneyimi;
toplumsal cinsiyet kalıpları; erkeklerinkine
görece kadınların kariyer başarıları, ödülleri ve
bedelleri
Gelir ve varlık farklılıklarının psikolojik ve
sosyal etkileri; işsizlik ve eksik istihdam
deneyimleri ve sonuçları

Etnik azınlıklar ve engelliler dâhil olmak üzere,
tarih boyunca dezavantajlı olmuş bulunan
grupların iş piyasasına katılımlarının artması
Çalışanlar üzerindeki iş yükünün artması
Enformasyon
ve
iletişim
teknolojilerini
kullanarak daha fazla insanın uzaktan (örn.
evden) çalışması
Örgütler üzerindeki maliyetleri kısma ve bilgiyi
yerinde kullanma baskısı
Küçülen, kademe sayısı azaltılan ve dış kaynak
kullanan örgütler

Geleneksel olarak erkek egemenliğindeki yüksek
statülü işlere kadınların (yavaş bir hızla) artan
katılımları

Bedensel işlerin mevcudiyetindeki azalış; düşük
vasıf gerektiren hizmet sektörü işlerindeki artış;
pazarlanabilir beceri ve niteliklerle bunların
dışındaki beceri ve nitelikler arasında artan
ayrışma
Örgütlerin
ve
piyasaların
artan İşyerlerinin kültürler arası karşılaştırılması;
uluslararasılaşması
yurtdışında çalışma; kişiler ve kültürler arası
etkileşim; kültürler açısından seçme gibi
yöntemlerin uygunluğu

Kaynak: Arnold vd., 2005: 30.
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Yukarıda da ifade edildiği üzere, Çalışma Psikolojisi bilimi, doğası gereği kapsamlı ve
sürekli değişim gösteren bir içeriğe sahiptir. Çalışma Psikolojisi biliminin bu kapsamlı doğasına
Sabuncuoğlu da dikkat çekmekte ve çalışma psikolojisi için “…çağdaş gelişmelerin gereği
olarak sistem yaklaşımı içinde, işletmelerde çalışan bireyi, onlardan oluşan grup ve örgütü bir
bütün olarak ele alır ve inceler” (Sabuncuoğlu, 1984: 3) demektedir. İçeriği itibariyle halen
güncelliğini korumakta olan bu tanım dikkatlice incelendiğinde, birçok unsurun bir arada
bulunduğu ve çalışma psikolojisinin diğer bilim dalları ile olan ilişkisine de işaret ettiği
görülmektedir. Sabuncuoğlu’nun yapmış olduğu bu tanımda, sosyoloji biliminin önemli
kuramları arasında yer alan sistem yaklaşımına açık bir atıfta bulunulmaktadır. Ayrıca grup
kavramı da sosyoloji biliminin inceleme konuları arasındadır. Diğer yandan örgüt olarak işaret
edilen yapı, ağırlıklı bir biçimde İşletme biliminin ele aldığı konu başlıkları arasında yer
almaktadır.
Sabuncuoğlu, çalışma psikolojisi alanı ile diğer bilim dalları arasındaki ilişkiyi “sosyal
bilim dalları” açısından ele alıp incelemeyi tercih etmekte ve ayırımı “davranış bilimleri” ve
“yönetim bilimleri” olmak üzere ikili bir sınıflandırma çerçevesinde yapmaktadır (bkz. Tablo
3.2.) (Sabuncuoğlu: 1984: 5-10):
Tablo 3.2. Çalışma Psikolojisi ile İlişkili Bilim Dalları
Davranış Bilimleri

Yönetim Bilimleri

Psikoloji

Yönetim - Organizasyon

Sosyoloji

İnsan Kaynakları Yönetimi

Sosyal Psikoloji

Endüstri İlişkileri

Sosyal Antropoloji

Halkla İlişkiler

Kaynak: Sabuncuoğlu,
güncellenerek hazırlanmıştır.

1984:

5-10’dan

yararlanılarak

ve

bazı

kavramlar

Sabuncuoğlu tarafından önerilen bu sınıflamanın zaman içerisinde değişiklikler
gösterdiği de görülmektedir. Sabuncuoğlu, çalışma psikolojisi ile psikoloji arasındaki ilişkiyi,
psikoloji biliminde endüstri psikolojisi alt dalının ortaya çıkmasının bir sonucu olarak
nitelendirirken (Sabuncuoğlu, 1984: 5) sonraki dönemde Silah, çalışma psikolojisi ve ilgili
olduğu bilim dallarını incelerken çalışma yaşamına ilişkin olarak “endüstri psikolojisi”,
“mühendislik psikolojisi” ve “personel psikolojisi” gibi farklı psikoloji alt dallarından söz
etmekte ve çalışma psikolojisinin genişleme eğilime işaret etmektedir (Silah, 2001: 50-54).
Dolayısıyla çalışma ve üretim süreçlerini konu alan çok sayıda psikoloji alt dalının ortaya
çıktığı ve giderek birbirlerinden farklı bakış açılarıyla farklı konuları ele almaya başladığı
söylenebilir.
Daha önce de belirtildiği üzere, psikoloji bilimi içerisinde farklı yaklaşımlar, diğer bir
ifade ile farklı bakış açıları bulunmaktadır. Dolayısıyla psikoloji biliminin bir alt dalı olarak
ortaya çıkan endüstri psikolojisi de zaman içerisinde çalışma psikolojisi alt dalının ortaya
çıkmasına neden olmuştur denilebilir. Gerçekten de “çalışma yaşamında psikolojinin konu
edilmesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde tercih edilen alan ismi olan Endüstri Psikolojisi ile
başlamıştır” (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 42). Dolayısıyla, çalışma psikolojisi de psikoloji
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biliminde olduğu gibi yaklaşım ya da bakış açısı farklılıklarından etkilenmekte, çeşitli psikoloji
alt dalları ile hem kesiştiği hem de farklılaştığı noktalar bulunmaktadır.
Salgado, alandaki karmaşık yapıya dikkat çekerken aynı zamanda, şu
kavramlaştırmaların birbirleri yerine, diğer bir ifade ile eş anlamlı olarak kullanıldıklarını
söylemektedir (Salgado, 2007: 309):
1. Endüstri psikolojisi,
2. Mesleki psikoloji,
3. Personel psikolojisi,
4. Çalışma psikolojisi,
5. Örgütsel psikoloji,
6. Psikoteknik,
7. İstihdam psikolojisi,
8. Ergoloji,
9. Uygulamalı psikoloji.
Yakın dönemde yapılan bir sınıflandırmaya göre çalışma yaşamını konu edinen ve
böylelikle çalışma psikolojisi alanı ile kesişim gösterip benzer konuları inceleyen psikoloji alt
dalları ise şunlardır (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 40-47):
1. Mühendislik Psikolojisi,
2. Personel Psikolojisi,
3. Örgütsel Davranış,
4. Endüstri (Sanayi) Psikolojisi,
5. Örgüt Psikolojisi (Endüstri ve Örgüt Psikolojisi),
6. İş Psikolojisi,
7. Mesleki Psikoloji
Çalışma yaşamını ve üretim süreçlerini inceleyen bu kadar farklı dalın ve ayrışmanın
olmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi en önemli neden
farklı yaklaşımların dolayısıyla da farklı bakış açılarının bulunmasıdır. Ayrıca bu dalların
inceleme konuları yer yer birbirleriyle kesişiyor olsa da, sınıflandırma yapıldığında
birbirlerinden ayrıştıkları noktalar olduğu da görülmektedir. Örneğin, endüstri psikolojisi,
ekonomide yaşanan dönüşüm sonucunda, sektörel ağırlığın üretimden hizmetlere kayması ile
birlikte bir dönüşüm geçirmiştir. Bunun nedeni endüstri denildiğinde vurgunun üretim üzerinde
olduğu yönündeki görüştür. Böylelikle, bu dönüşümü ifade etmek üzere örgüt psikolojisi
kavramı kullanılmaya ve içeriği de bu çerçevede şekillenmeye başlanmıştır. Örgüt
psikolojisinin kapsamı incelendiğinde iki farklı alanın bulunduğu, bu nedenle de “endüstri ve
örgüt psikolojisi” olarak da isimlendirildiği ve bu ayrışmanın yalnızca başlıkla sınırlı
kalmadığı, ilgi alanları ve incelenen konular açısından da geçerli olduğu söylenebilir (bkz. Şekil
3.1) (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 42-44).
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Şekil 3.1. Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Ayrışan İlgi Alanları

Endüstri /Örgüt
Psikolojisi

Endüstri Tarafı
-İşe alım
-Seçme
-Sınıflandırma
- Ücretlendirme
- Performans değerlendirme
- Eğitim

Örgüt Tarafı
- Sosyalleşme
- Motivasyon
- Mesleki Stres
- Liderlik
- Grup Performansı
- Örgütsel Gelişim

Kaynak: Jex, 2002’den akt. Keser ve Kümbül Güler, 2016: 43.
Çalışma Psikolojisi ve ilişkili alanların tanımlanması konusunda ayrıca bölgesel
farklılıkların bulunduğu da görülmektedir. Örneğin, A.B.D.’de “Endüstri ve Örgüt Psikolojisi”,
Avrupa’da ise “Çalışma ve Örgüt Psikolojisi” kavramları daha fazla tercih edilmekteyken,
Almanya’da “Çalışma ve İş Psikolojisi”, İtalya ve Fransa da ise “Çalışma Psikolojisi
kavramının kullanıldığı ifade edilmektedir (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 42-43):
Benzer bir biçimde mühendislik psikolojisi açısından da geniş ölçüde kavramlaştırma
sorunları yaşandığı görülmektedir. A.B.D.’de çoğunlukla kullanılması tercih edilen kavram
“ergonomi” olup, bu kavram genel olarak çalışanların makine, teçhizat ve fiziksel çevreleri ile
olan ilişkilerini inceleme amacı bulunan bir alanı ifade etmek için kullanılmaktadır. Ancak
“ergonomi” kavramı yerine bir dönem “insan faktörleri”, “insan faktörleri mühendisliği” ve
“insan performansı faktörleri” gibi kavramların daha sık, “insan mühendisliği” ve “mühendislik
psikolojisi” gibi kavramların ise daha az tercih edilip kullanıldığı da görülmektedir (Statt, 1994:
56-57).
Kısacası, ülkeden ülkeye değişen ve konuyla ilgili yazarların çeşitli tercihlerinden
etkilenen bir yapıdan ve kavramlaştırmadan söz etmek mümkündür ve bu konudaki
çalışmalarda da bu farklılıkların göz önünde tutulması gerekmektedir (Salgado, 2007: 309).
Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise, alanla ilgili geleneklerin farklı arka planlar
çerçevesinde geliştiği ve etkisini devam ettirmekte olduğudur.
Çalışma psikolojisinin diğer alanlarla olan ilişkisi için yine son dönemde yapılan bir
açıklama, çalışma psikolojisinin geniş bir alana sahip bir disiplin olarak diğer alanları da
kapsadığı yönündedir. Diğer bir ifade ile “büyük bir alanı temsil eden Çalışma Psikolojisi bilimi
altında, bireysel farklılıkları ön plana çıkaran iş psikolojisinden, örgüte önem veren örgüt
psikolojisine kadar geniş bir yelpazedeki konular bulunmaktadır. Çalışma Psikolojisi bilimi,
yelpazenin her iki ucunu da kucaklayan geniş bir alana sahip bir disiplin olarak ifade edilebilir”
(Keser ve Kümbül Güler, 2016: 47). Böylelikle, çalışma psikolojisi ve ilgili alanlar açısından
yaşanan kavram karmaşası bir açıdan giderilmiş olmaktadır.
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Bütün bu tartışmalar ve alanın ne kadar kapsamlı olduğunun ortaya konulmasından
sonra, Çalışma Psikolojisi için geniş bir tanımlama şu şekilde yapılmaktadır (Keser ve Kümbül
Güler, 2016: 51):
“[Çalışma Psikolojisi] çalışmaya ilişkin insana özgü duygu, düşünce ve davranışları
anlama ve açıklamayı görev edinen ve buradan elde edilen sonuçları çalışma yaşamı ile birey
arasındaki fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan en iyi uyumun sağlanarak, çalışanın psikolojik
iyilik halini yükseltmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır”.

Yukarıda yer verilen dar anlamlı tanımlamaya ilişkin olarak, hatırlanacağı üzere, “tüm
yönleriyle” ifadesinin önemli olduğundan bahsedilmişti. Burada yer verilen geniş anlamlı
tanımlamada ise, dikkat edileceği üzere, çalışma psikolojisinin yalnızca psikoloji bilimi ile olan
bağlantısına atıf verilmemektedir. Psikoloji biliminin diğer bilim dalları ile olan yakın
ilişkisinin bir yansıması olarak çalışma psikolojisinin de diğer bilim dalları ile olan ilişkisine
de işaret edilmektedir.

3.3. Çalışma Psikolojisinin Konusu
Çalışma Psikolojisi biliminin inceleme konularının neler olduğu ya da olması gerektiği,
önemli tartışmaları ve fikir ayrılıklarını da beraberinde getirmektedir. Örneğin, “Çalışma
Psikolojisi, Örgütsel Davranışın diğer ismidir” demek doğru bir tercih olur mu? Ya da “Madem
Çalışma Psikolojisi ile Örgütsel Davranış aynı bilim dalının farklı isimleridir, o halde neden
farklı isim verilmesine gerek duyulmuştur?” gibi bir soru sormak doğru olur mu? Gerçekten
zaman zaman üniversitede bir bölüm için müfredat oluşturulması ya da mevcut müfredat
üzerinde değişiklik ya da güncelleme yapılmasına ilişkin sürdürülen çalışmalar sırasında
“Çalışma Psikolojisi” dersinin programa eklenmesi teklif edildiğinde, “Örgütsel Davranış dersi
var, buna ne gerek?” ya da “Endüstri Psikolojisi dersi zaten var!” gibi itirazlarla karşılaşıldığı
bilinmektedir.
Bu noktada, Çalışma Psikolojisi bilim dalının inceleme konusu açısından diğer bilim
dallarından hangi noktalarda ve nasıl ayrıldığını, diğer bir deyişle, çalışma psikolojisinin
çalışma yaşamında insan davranışlarını konu edinmiş bulunan diğer bilim dallarından kendisini
nasıl farklılaştırdığını açıklamak, yukarıda sözü geçen karmaşanın bir miktar giderilmesini
sağlayacaktır.
Çalışma Psikolojisi alanının önde gelen isimleri arasında yer alan Warr’a göre, Çalışma
Psikolojisi bilimin konu başlıkları şunlardan oluşmaktadır (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 5354):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“İyilik hali, davranış ve tutum çalışması”,
“Çalışma ortamında bireyin performansı”,
“Beden ritmi ve sosyal faktörler açısından vardiyalı çalışma”,
“Bilgi çağında ortaya çıkan çalışma uygulamaları açısından insanlar ve
bilgisayarlar”,
“Personel seçimi ve değerlendirme”,
“Öğrenme ve eğitim”,
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

“Kariyer ve kariyer yönetimi”,
“İş ile ilgili stres ve tükenmişlik”,
“Duygunun çalışma yaşamında deneyimi ve dışavurumu”,
“Mesleki sağlık”,
“İyilik hali ve performansı artırmak amacıyla iş dizaynı”,
“Liderlik”,
“Takım çalışması”,
“İnsan kaynakları yönetimi ve iş performansı”,
“Psikolojik çevre olarak örgütler”,
“Örgütsel değişim ve gelişim”.

Keser ve Kümbül Güler’e göre benzer konularla ilgilenen diğer bilim dalları ile
karşılaştırıldığında Çalışma Psikolojisi bilim dalının sahip olduğu kendine özgü ve Çalışma
Psikolojisi bilim dalını diğer bilim dallarına kıyasla ön plana çıkartan bazı özellikler şu şekilde
özetlenebilir (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 45-46):






“Çalışma Psikolojisi bilimi, sadece ücretli çalışma olgusunu değil, çalışmanın diğer türleri olan
gönüllü çalışma ve bağımsız çalışmayı da kapsamı altına alabilecek kadar geniş bir yelpazeye
sahiptir. Bu nedenle, çalışma yaşamının küreselleşme sürecinde geçirdiği evrim göz önünde
tutulduğunda, gönüllü çalışmanın, bağımsız çalışmanın ve hatta girişimcilik psikolojisinin
Çalışma Psikolojisi bilimi dâhilinde değerlendirilmesi gereken konular olduğu açıktır”.
“Çalışma Psikolojisi bilimi, örgüte dâhil olduktan sonra değil, henüz bir örgüt üyesi olmamış ya
da örgüt dışında kalmış bireylerin psikolojisini de inceleme altına almaktadır. Bu nedenle, iş
arama davranışı, işsizlik ve emeklilik psikolojisi gibi konular da Çalışma Psikolojisi bilimi
altında incelenen konulardır”.
“Çalışma Psikolojisi bilimi, öncelikle “mutlu” bir çalışan, “olumlu” bir çalışma ortamı yaratmayı
hedeflemektedir. Bunlar sağlandığı takdirde, işletmenin ve yönetimin de istediği gibi,
performans düzeyi yüksek, uyumlu ve verimli bir çalışma sağlanabilecektir. Dolayısıyla,
yukarıda sayılan bilim dallarının ana hedef olarak belirlediği olgular, çalışma psikolojisinin ana
hedefi olmayıp, hedef sonucunda elde edilen çıktılardır”.

Arnold vd.’ne göre ise Çalışma Psikolojisi bilim dalının inceleme konuları beş temel
noktada ortaya çıkmaktadır (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 54). Bu temel başlıklar ile bu temel
başlıkları oluşturan alt başlıklar Tablo 3.3’te gösterilmektedir:
Tablo 3.3. Arnold vd.’ne göre Çalışma Psikolojisi Bilim Dalının Temel İnceleme
Konuları
Değerlendirme
Bireylerin,
-Seçme ve değerlendirilmesi
-Performans
değerlendirmesi.

Çalışmaya
ilişkin
görüşlerin incelenmesi
-Bireylerin
çalışma
yaşamına ilişkin tutum
ve iyilik hallerinin
ölçülmesi.

Birey ve grupların
gelişimi
-Eğitim,
-Kariyer seçimi,
-Gelişim ve danışmanlık,
-Kişiler arası ilişkiler,
-Eşit fırsatlar,
-Farklılıkları yönetmek.

Fiziksel çalışma
ortamı
-Ergonomi,
-Mesleki sağlık
ve güvenlik.

Çalışmanın
ve
örgütün doğası
-İş tasarımı,
-Örgütsel değişim ve
gelişim.

Kaynak: Keser ve Kümbül Güler, 2016: 54’deki bilgiler tablo haline getirilmiştir.
Roe ise Çalışma Psikolojisi bilim dalının inceleme konularını 1) Görev performansı, 2)
Çalışmanın birey üzerindeki etkisi ve 3) Sistem içindeki insan performansı olmak üzere üç
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temel başlık altında sınıflandırmayı tercih etmektedir (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 54-55).
Roe tarafından Çalışma Psikolojisinin temel inceleme konularını oluşturmak üzere ileri sürülen
bu üç temel başlığın alt unsurları ise Tablo 3.4. aracılığıyla aşağıda gösterilmektedir:
Tablo 3.4. Roe’ya Göre Çalışma Psikolojisi Bilim Dalının İnceleme Konuları
Görev Performansı
- Geribildirim,
- Motivasyon,
- İş yükü,
- vb.

Çalışmanın Birey
Etkisi
- İşin talepkarlığı,
- İş baskısı,
- Aşırı yorgunluk,
- Zaman baskısı,
- Stres,
- Tükenmişlik,
- vb.

Üzerindeki

Sistem
İçindeki
İnsan
Performansı
- Şeflik,
- Otomasyon,
-Güvenlik kültürü ve güvenlik
yönetimi,
- İnsan hatası,
-İnsan-makine etkileşimi,
- vb.

Kaynak: Keser ve Kümbül Güler, 2016: 54 ve 55’teki bilgiler tablo haline getirilmiştir.
Doyle ise Çalışma Psikolojisi ismi yerine Çalışma ve Örgüt Psikolojisi ismini tercih
ederek, alanın çalışma konuları 8 temel başlık altında toplamaktadır (Keser ve Kümbül Güler,
2016: 55):
1. “Birey-Makine / Birey-Bilgisayar etkileşimi”.

2. “Çevrenin ve çalışmanın tasarımı”.
3. “Eleman seçme ve değerlendirme”.
4. “Performans değerlendirme ve kariyer gelişimi”.
5. “Danışmanlık ve kişisel gelişim”.
6. “Eğitim”.
7. “Çalışanlar arası ilişkiler ve motivasyon”.
8. “Örgütsel gelişim ve değişim”.
Bu yaklaşımları çoğaltmak mümkündür. Bu yaklaşımların bu kadar çeşitli olması,
sosyal bilimlerin dinamik doğasına işaret etmektedir. Kuşkusuz 1850’li yıllardaki toplum yapısı
ve buna bağlı olarak toplumsal ilişkiler aynen devam etmediği gibi, yine 1950’li yıllardaki
toplum yapısı ve buna bağlı olarak toplumsal ilişkiler aynen devam etmemektedir.
Günümüzdeki toplumsal yapı ve ilişkiler örnek olarak verilen bu iki dönemden çok fazla
farklılaşmıştır ve gelecek yıllarda da bu farklılaşma devam edecektir. Kuşkusuz, toplumu,
toplumsal ilişkileri ve bireyleri incelemeyi konu edinmiş bulunan sosyal bilimler de bu
değişikliklerden ve dönüşümlerden fazlasıyla etkilenmekte, bu süreçler nihayetinde çeşitli
bakış açısı ve yöntem farklılıklarına neden olmaktadır.

3.4. Çalışma Psikolojisinin İlgilendiği İlişkiler ve Amacı
Çalışma Psikolojisinin benzer alanlarla olan ilişkisi ve tarihçesi dikkate alındığında,
yukarıda da belirtildiği gibi, kapsamının da oldukça geniş olduğunu söylemek mümkündür.
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Kapsam çok geniş olmakla birlikte şu üç unsur Çalışma Psikolojisi bilimindeki inceleme
konularının temelini oluşturmaktadır (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 50):
1. Çalışanlar,
2. İş,
3. Örgüt.
Dolayısıyla Çalışma Psikolojisi biliminin ilgilendiğinde konuların temel noktaları
aslında bu başlıklar altında incelenmektedir. Çalışma Psikolojisi, bu üç temel unsuru
incelemekle yetinmemekte, ayrıca bu unsurlar çerçevesinde ortaya çıkan ilişkileri de dikkate
almaktadır.
Çalışma Psikolojisi biliminin ön planda tuttuğu en önemli amacı, çalışanların refahını
gözetmek ve mutluluklarını sağlamak yoluyla örgütsel hedeflere ulaşılmasıdır. Bu genel amaca
ulaşmak için Çalışma Psikolojisinin dikkate almasını gerektiren ve aşağıda belirtilmiş bulunan
çeşitli alt amaçlar da bulunmaktadır (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 51-52):










Öncelikle işe alım sürecinden başlayarak iş ile birey arasındaki uyumun dikkate alınarak
doğru eşleştirmenin yapılması,
İşin gerektirdiği yetenek ve becerilerin doğru analiz edilip, çalışanların yetenek ve
becerileri ile eşleştirilmesi ve böylelikle işbölümünün doğru yapılması,
Bilimsel ölçütler ve çalışmalardan yararlanıp verimlilik ile etkinliğin artırılıp, böylelikle
boşa çaba sarf etmenin mümkün olduğunca en az düzeye indirilmesi,
İş sağlığının korunması amacıyla olası risklerin kaynağını oluşturabilecek psikolojik
unsurların tespit edilmesi,
Müreffeh bir çalışma ortamı aracılığıyla iş tatminin ve verimliliğin arttırılması,
Gerek bireysel gerekse de gruplar düzeyindeki ilişkilerin olumlu olmasının sağlanması,
Endüstri ilişkilerinin ılımlı bir ortamda sürdürülmesine yönelik tedbirlerin alınması,
İşverenlerin çalışanları için adalete ve hakkaniyete uygun, ayrımcılığın yapılmadığı bir
çalışma ortamı sunabilmesinin sağlanması,
Çalışanların monotonluktan uzak ve anlamlı buldukları işler yapmalarının sağlandığı,
çeşitli ödüllendirme uygulamalarının sunulması.

Sonuçta Çalışma Psikolojisi biliminin amaç ve hedefleri, bakış açısı ve değişen koşullar
gibi birçok nedenden etkilenmektedir. Bu hedefler ve amaçlar aslında çalışma yaşamında
çalışanların ve çalıştıranların gerek karşılıklı gerekse de birbirleriyle çatışan beklentileri ile
gerçekleştirmek istedikleri amaç ve ulaşmak istedikleri hedeflerle yakından ilişkilidir. Bunlar
Çalışma Psikolojisinin konu alıp incelediği ve yönetmeyi amaçladığı dört temel ilişki
çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Çalışma Psikolojisi bilimi Tablo 3.6’te gösterilen dört temel
ilişkiyi konu almayı, incelemeyi ve yönetmeyi hedeflemektedir:
Tablo 3.6. Çalışma Psikolojisinin İncelediği İlişkileri
Çalışan



İşveren

Kişisel hedefler



Örgütsel hedefler

Bireysel ihtiyaç ve hedefler



Örgütün talep ve ödülleri

İşin doğası ve şekli



Örgüt yapısının şekli

Kaynak: Keser ve Kümbül Güler, 2016: 50’den yararlanılarak hazırlanmıştır.
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Tablo 3.3.’te yer alan ilişkilerin çatışma potansiyeli içeren ilişkiler olduğu
görülmektedir. Örneğin, kişisel hedefler ile örgütsel hedefler denildiğinde, her iki tarafın da
ulaşmak istediği amacın birbirleriyle çatışma olasılığı içerdiğini söylemek olasıdır. Çünkü
çalışanların yüksek ücret talebi ya da daha fazla yıllık izin, daha kısa sürelerle çalışma gibi
talepleri ile örgütün karlılık hedefi birbirleriyle çelişmektedir. Çalışanların aldıkları ücretler,
yıllık izin, hafta tatili gibi hakları, işverenler açısından maliyet olarak görülmektedir.
Maliyetlerin yükselmesi ise işverenler açısından karlılığın azalması anlamına gelmektedir.
Oysa doğaları gereği çalışanların mümkün olduğunca az çalışıp çok kazanmayı, işverenlerin ise
mümkün olduğunca çok çalıştırıp bunun karşılığında az ödemeyi hedefledikleri genel olarak
kabul edilen bir durumdur. Bu nedenle taraflar arasında bir gerilimin yaşanması kaçınılmaz
görülmektedir.
Oysa düşük ücretlerle, uzun saatler boyunca çalıştırmanın daha yüksek kar sağlayıp
sağlamadığı tartışmalı bir konudur. Örneğin, düşük ücret aldığı için, ya da yeterince
dinlenemediği için işinden memnun olmayan bir çalışanın üretiminin kalitesi olması
gerekenden düşük ve ürün miktarı da olması gerekenden daha az olabilir. Böyle bir durumda
işveren karlılık hedefine ulaşamamış olacaktır. Gerçekten de, Japonya’da bir dönem yaygın bir
sorun olarak kabul edilen ve kelime anlamı itibariyle “çok çalışmaktan ölmek” olarak
Türkçe’ye tercüme edilebilen “Karoshi” sorunu üzerine yapılan araştırmalarda ilginç bir
sonuçla karşılaşılmıştır. Buna göre 1990’ların başında ortalama bir Japon işçisi ortalama
Amerikalı bir işçiye göre yılda 225 saatten daha fazla çalışmasına rağmen, Amerikalı işçiler
daha fazla miktarda üretim yapabilmektedir (Herbig ve Palumbo, 1994: 11).
Çalışma psikolojisi biliminin de ulaşmak istediği amaç ilk bakışta birbirleriyle
çelişiyormuş gibi görünen ilişkilerdeki mevcut ya da olası bu tip sorunların çözümlenmesine
ilişkindir denilebilir. Bu konuda şu görüş, aslında Çalışma Psikolojisinin ulaşmak istediği
amacın ne olduğuna ilişkin ipuçlarını içerisinde barındırmaktadır (Sabuncuoğlu, 1984: 4):
“Bir insanın zamanını satın alabilirsiniz, belirli bir işte çalışmak üzere fizik gücünü satın
alabilirisiniz, bir saat veya bir gün için uzmanlığından yararlanabilirsiniz, ancak onun bir işe
düşkünlüğünü, inisiyatifini ve işte çalışma dürüstlüğünü, düşüncelerini, duygularını ve içten gelen
özverilerini satın alamazsınız. Bunlar öyle şeylerdir ki ancak kazanabilirsiniz”.

İşte Çalışma Psikolojisi biliminin ulaşmak istediği amaç burada açıkça görünmektedir.
Çalışma Psikolojisi bilimi, yukarıda bahsedilen ve Tablo 3.3’te gösterilen dört ilişkiyi
anlamayı, incelemeyi ve yönetmeyi hedeflerken aslında çalışanların çalışma yaşamı ile ilgili
tatminlerini en üst seviyeye çıkartmayı ve böylelikle verimliliklerinin de arttırılmasını
sağlamayı amaçlamaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse, “Çalışma Psikolojisi biliminin
bireyin çalışma yaşamındaki tatmini ve dolayısıyla verimini arttırma çabası bulunmaktadır”
(Keser ve Kümbül Güler, 2016: 39).
Çalışma yaşamındaki dönüşümler, çalışma psikolojisi bilim dalının da inceleme
konularını etkilemekte ve bu konularda sürekli olarak bir dönüşüm ya da değişim yaşanmasının
yanı sıra inceleme konularının sayısının her geçen gün fazlalaşmasına ve çeşitlenmesine neden
olmaktadır. Bu nedenle, Çalışma psikolojisi bilimi yukarıda sayılan özelliklerinin yanı sıra
günlük yaşamla sıkı sıkıya ilişkili ve dinamik bir bilim dalı olma özelliği de taşımaktadır.
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Kuşkusuz bu durum, Çalışma Psikolojisinin ilgilendiği alanının ve ele aldığı inceleme
konularının bizzat gerçek yaşamla örtüşmesinden ve yine gerçek yaşamdan alınmasından
kaynaklanmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Psikoloji Biliminin diğer bilim dalları ile olan etkileşimi sonucunda, çalışma yaşamını
ve çalışma ilişkilerini davranışsal anlamda konu alan yeni bilim dalları ortaya çıkmıştır.
Gerçekten de Psikoloji Biliminin kurucusu sayılan Wundt’un iki öğrencisi Çalışma Psikolojisi
alanındaki ilk çalışmaları gerçekleştiren bilim insanları arasında yer almakta ve Çalışma
Psikolojisi biliminin kurucuları olarak kabul edilmektedir.
Psikoloji Biliminin alt dalları arasında sayılan bu bilim dalları ele aldıkları konular
bakımından önemli benzerlikler gösterseler de, çeşitli yönlerden birbirilerinden farklılıklar
göstermektedirler. Diğer yandan, kavramlaştırma açısından da gerek içerik gerekse de bölgesel
olmak üzere farklı yaklaşımların bulunduğu da görülmektedir. Örneğin A.B.D.’de çalışma
yaşamında davranış konusunda “Endüstri ve Örgüt Psikolojisi” üzerinden incelemelerin
sürdürülmesi tercih edilirken, İtalya ve Fransa’da ise tercih edilen kavramlaştırma “Çalışma
Psikolojisi” olmaktadır.
Çalışma Psikolojisinin diğer benzer alanlardan hangi konularda farklılaştığına getirilen
bir açıklama, Çalışma Psikolojisinin diğer bilim dallarını ya da diğer bir ifade ile diğer
disiplinleri de kapsayan üst bir yapı olarak görülmesi gerektiği yönündedir. Bu bakış açısının
sonucunda Çalışma Psikolojisinin bütünlükçü bir yaklaşımı ifade ettiği söylenebilir. Ne var ki,
Çalışma Psikolojisinin hangi konu başlıklarını içermesi gerektiği tartışmalarının bulunduğunu
da belirtmek gerekir.
Çalışma Psikolojisinin kapsamının ne olduğu ya da ne olması gerektiği konusundaki
tartışmalar devam etmekle birlikte, 1) Çalışanlar, 2) İş ve 3) Örgüt olmak üzere üç temel alanın
Çalışma Psikolojisinin inceleme konularını oluşturulduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla Çalışma
Psikolojisi bu üç unsurun birbirleriyle olan etkileşimlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini konu
alan bir bilim dalı olarak nitelendirilebilir.
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Uygulamalar
1. Çalışma Psikolojisi ve Örgütsel Davranış konularında hazırlanmış ikişer ders
kitabını inceleyip, hem kendi aralarında hem de birbirleriyle karşılaştırınız. Aralarındaki benzer
ve farklı konu başlıklarını belirlemeye çalışınız.
2. Çalışma Psikolojisi alanında farklı tarihlerde yayınlanmış kitapları inceleyip,
aralarında hangi konu başlıkları açısından farklılıklar bulunduğunu inceleyeniz.
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Uygulama Soruları
1. İncelediğiniz Çalışma Psikolojisi ve Örgütsel Davranış ders kitaplarından hangi
benzer konular ele alınmıştır? Bu kitaplar hangi konularda birbirlerinden farklılaşmaktadır?
2. Çalışma Psikolojisi alanında hangi konu başlıkları güncel gelişmelerle ilişkilidir?
Hangi konu başlıkları Çalışma Psikolojisi alanında güncelliğini korumaktadır?
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki isimlerden hangisi Çalışma Psikolojisi Biliminin kurucuları
arasında sayılmaktadır?
A) Freud
B) Seligman
C) Wundt
D) Scott
E) Arnold
2. “İnsanlar neden çalışır?” sorusu hangi bilim dalının özel olarak yanıt aradığı
bir sorudur?
A) Örgütsel Davranış
B) Sosyoloji
C) Psikoloji
D) Antropoloji
E) Çalışma Psikolojisi
3. Aşağıdakilerden hangisi Çalışma Psikolojisinin ilk dönemlerinde incelediği ve
kendisini temellendirdiği “işyeri” yapısının özelliklerinden biri değildir?
A) Çoğunlukla büyük ölçekli örgütlerdir.
B) Üretim yerine daha çok hizmet sektörüyle ilişkilidir.
C) Çalışanlar ağırlıklı olarak erkeklerdir.
D) Etnik açıdan görece homojendir.
E) Çalışanlar tam zamanlı ve sürekli hizmet sözleşmeleriyle çalışmaktadır.
4. Aşağıdakilerden hangisi Çalışma Psikolojisinin ilişkide olduğu Davranış
Bilimleri arasında yer almamaktadır?
A) Endüstri İlişkileri
B) Sosyoloji
C) Sosyal Antropoloji
D) Psikoloji
E) Sosyal Psikoloji
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5. Aşağıdakilerden hangisi “Endüstri ve Örgüt Psikolojisi” yaklaşımının endüstri
tarafının konuları arasında yer almamaktadır?
A) İşe alım
B) Grup performansı
C) Seçme
D) Ücretlendirme
E) Eğitim
6. Aşağıdakilerden hangisi “Endüstri ve Örgüt Psikolojisi” yaklaşımının örgüt
tarafının konuları arasında yer almamaktadır?
A) Mesleki stres
B) Liderlik
C) Motivasyon
D) Sosyalleşme
E) Sınıflandırma
7. I. İşverenler
II. Çalışanlar
III. İş
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Çalışma Psikolojisinin inceleme
konularının temelini oluşturan üç unsur arasında yer almamaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
8. Çalışma Psikolojisi Bilimi bireyin çalışma yaşamındaki tatminini artırmak
suretiyle başka neyin arttırılması çabası içindedir?
A) Üretimin
B) Etkinliğin
C) Etkililiğin
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D) Verimliliğin
E) İstihdamın
9. Aşağıdaki ilişkilerden hangisi Çalışma Psikolojisinin incelediği ilişkiler arasında
yer almamaktadır?
A) Örgüt – Müşteri
B) Kişisel hedefler – Örgütsel hedefler
C) İşin doğası ve şekli – Örgüt yapısının şekli
D) Bireysel ihtiyaç ve hedefler – Örgütün talep ve ödülleri
E) Çalışan – İşveren
10. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde “Çalışma ve İş Psikolojisi” isminin
kullanılmasının daha fazla tercih edildiği söylenebilir?
A) Fransa
B) Almanya
C) İtalya
D) A.B.D.
E) Japonya

Cevaplar:
1. D, 2. E, 3. B, 4. A, 5. B, 6. E, 7. A, 8. D, 9. A, 10. B
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4. ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ BİLİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞINDA ETKİLİ
OLAN KURAMSAL ARKA PLAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Çalışma Psikolojisinin gelişmesinde İşletme Biliminin ve çalışma
yaşamında insan davranışlarını konu alan hangi araştırmaların nasıl bir etkide bulunduğu
incelenmektedir.
İşletme Biliminin doğumuna neden olan çalışmalarda odak konusu öncelikle verimlilik
olmuştur. Bu nedenle de insan unsuru yalnızca bir üretim faktörüne indirgenmiş, bu durum ise
çalışanların insan olarak görülmediği bir ortamın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Oysa
Hawthorne deneyleri insanın yalnızca bir üretim faktörüne indirgenmesinin ne kadar hatalı bir
yaklaşım olduğunu göstermiştir. Ayrıca McGregor’un ileri sürmüş olduğu X ve Y kuramı da
İşletmecilik Biliminin insan unsurunu yalnızca bir üretim faktörü olarak ele almasının
sakıncalarına işaret etmesi bakımından önemli bir etkiye sahiptir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. “Neden bir çift el kiraladığımda aynı zamanda bir insan da almış oluyorum?” (Henry
Ford).
2. İnsanın çalışma yaşamında yabancılaşmasının ne gibi sorunlara neden olmaktadır?
3. İnsan yalnızca bir üretim faktörüne indirgenebilir mi?

86

Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çalışma
Psikolojisi Çalışma Psikolojisi Biliminin
Biliminin Gelişiminde ortaya çıkışında İşletme
İşletme
Biliminin Bilimindeki hangi gelişmelerden
Etkisi
etkilendiğinin anlaşılması.

Kitabın ilgili bölümleri ve
kaynakçada yer alan
yayınlar ile Modern
Zamanlar filminde
betimlenen çalışma biçimleri
incelenebilir.

Çalışma Yaşamını Ele
Alan Psikoloji
Kuramları ve
Araştırmaları

Kitabın ilgili bölümleri ve
kaynakçada yer alan
yayınlar incelenebilir.

Çalışma Psikolojisi Biliminin
ortaya çıkışında hangi
araştırmaların ve bu araştırmaların
sonuçlarının etkili olduğunun
öğrenilmesi.
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Anahtar Kavramlar


Bilimsel Yönetimin İlkeleri



Hareket ve Zaman Etüdü çalışmaları



Yabancılaşma



Fordizm



Hawthorne Deneyleri



X ve Y Kuramı
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Giriş
İlk iki Sanayi Devriminin etkileri 20. Yüzyılda da devam etmiş ve bu yüzyılın ilk
yıllarında üretim artışının sağlanması amacıyla verimlilik meselesi birçok kişinin ilgi konusu
olmuştur.
İşletme Biliminin ortaya çıkmasında Hareket ve Zaman Etüdleri ile bu çalışmalardan
etkilenen Taylorizmin büyük bir etkisi olduğu görülmektedir. Ayrıca 20. Yüzyılın önemli
üretim yaklaşımlarından biri olan Fordizm de bu çalışmalardan etkilenmiştir. Ne var ki, bu
yaklaşımlar insan unsurunu yalnızca bir üretim faktörüne indirgeme eğiliminde olmuşlardır.
Sonraki dönemlerde yapılan çeşitli çalışmalar ve araştırmalar bu yaklaşımların çalışma
yaşamında çeşitli sorunlara neden olabildiklerini ortaya koymuştur.
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4.1. Çalışma Psikolojisi Biliminin Gelişiminde İşletme Biliminin Etkisi
Her bilim dalı gibi Çalışma Psikolojisi bilimi belirli bir süreç içerisinde gelişim
göstermiştir. Bu süreçte yapılan çeşitli araştırmalar, Çalışma Psikolojisi biliminin arka planını
oluşturmuştur. Yine diğer bilim dallarında da olduğu gibi Çalışma Psikolojisi bilimi de yaşanan
değişimler çerçevesinde gelişmesine devam etmektedir.
Çalışma Psikolojisi biliminin temel inceleme konusu iş ve çalışma yaşamındaki
insanların davranışları olduğu için, çalışma yaşamında ortamın bağlı bulunduğu örgütlerdeki
gelişmeler, yeni üretim teknikleri, değişen çevre koşulları gibi birçok faktör, Çalışma
Psikolojisinin konularını belirlemekte ve etkilemektedir.
Bu nedenle, Çalışma Psikolojisi alanında ve Çalışma Psikolojisi ile yakın alanlardaki
çalışmaların İşletme Biliminin tarihçesi ve İşletme Bilimindeki gelişmelerle ilgilenmesi ve
bunları kendine konu edinmesi ve yine bunları kendisine başlangıç noktası olarak belirlemesi
şaşırtıcı gelmemelidir. Sonuçta insanların çalışması için gerekli ortamın oluşmasında genel
anlamıyla iş yaşamında faaliyet gösteren örgütlerin (işletmelerin) büyük bir etkisi
bulunmaktadır.

4.1.1. İşletme Biliminin Ortaya Çıkışı: Taylor ve Bilimsel Yönetim
İlk iki Sanayi Devrimi yalnızca toplumsal yapı ve çalışma ilişkilerini etkileyip
değiştirmekle kalmamış, artan üretim hacminin ve keskinleşen rekabet koşullarının bir sonucu
olarak, üretim sürecinin yönetilmesi sorununu da beraberinde getirmiştir. Yönetimin bir sorun
haline gelmeye başladığını ilk fark edenlerden biri olan Taylor, gerek fabrikalarda işçi ve
ustabaşı olarak çalışmış olmasının gerekse de mühendislik eğitimi almasının etkisiyle bilgisini
ve deneyimini birleştirerek Bilimsel Yönetimin İlkeleri başlıklı bir kitap yayınlamış ve
birçoklarına göre İşletme Biliminin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Sabuncuoğlu, 1984: 12).
Taylor’ın düşüncelerinin bugün de büyük ölçüde taraftar bulduğunu ve yöneticileri
çeşitli açılardan (örneğin çalışanların yalnızca para ile motive oldukları düşüncesi gibi)
etkilemekte olduğunu belirtmek gerekir (Özkalp, 2004: 27). Diğer yandan Taylor’ın ileri
sürdüğü yönetim ilkeleri genel olarak “Taylorizm” ismiyle de anılmaktadır.
1911 yılında yayınladığı ve İşletme Biliminin öncü çalışmaları arasında sayılan ve başta
İşletme Bilimi olmak üzere ilişkili diğer bilim dalları açısından özel bir yeri bulunan “Bilimsel
Yönetimin İlkeleri” isimli kitabında Taylor birinci bölüme şu cümle ile başlamaktadır (Taylor,
2016: 15):
“Yönetimin temel hedefi, tüm çalışanların bireysel maksimum refahlarını sağlamak ve
böylece işverenin de maksimum refahını gerçekleştirmek olmalıdır”.

Taylor’ın gerek kendi kişisel deneyimleri gerekse de almış olduğu mühendislik eğitimi
sonucunda öncelikli tespiti ve iddiası işletmelerin, işçilerin üretim sırasındaki hareket ve
davranışlarını dikkate almamaları nedeniyle işçilerin gereksiz güç kullandıkları, boşa geçen
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zamanlarının bulunduğu bir çalışma sistemlerinin olduğu ve bu nedenle işletmelerin işçilerden
yeterince verim alamadıkları yönündedir (Eren, 1989: 14). Taylor’ın analizlerine göre o
dönemde yönetimsel açıdan yaşanan bir dizi sorun bulunmaktadır (Gürbüz ve Sığrı, 2017: 7):









“İşyerlerinde verimsiz çalışma, israf ve düzensizlik vardır”.
“Aynı iş için farklı teknikler kullanılmakta, standart bulunmamaktadır”.
“İşçiler tam kapasite ile çalışmamaktadır”.
“İşçiler çeşitli nedenlerle işten kaytarmaya yönelmektedir”.
“Yöneticiler ile işçilerin iş ile ilgili sorumlulukları belirsizdir”.
“Yöneticiler karar vermede bilimsel yöntemler yerine sezgilerini kullanmaktadırlar”.
“İşçiler yeteneklerine uygun görevlerde istihdam edilmemektedirler”.
“Yönetim ve işçiler arasında çıkar çatışması bulunmaktadır”.

İşte Taylor’ın “Bilimsel Yönetimin İlkeleri” kitabı ile ortaya koymak istediği
düşünceleri ve ulaşmak istediği amaçlar bu sorunlara çözüm bulma arayışının bir sonucu ortaya
çıkmaktadır. Bu çerçevede Taylor’ın ulaşmak istediği temel amaçlar şunlardan oluşmaktadır
(Sabuncuoğlu, 1984: 12):
1. “Bir dizi deneyler yoluyla iş sırasında yapılan savurganlıkları kanıtlamak”,
2. “Sorunların çözümünü olağanüstü insanlarda değil düzenli bir yönetim anlayışında
aramak”,
3. En iyi yönetimin kurallara, yasalara ve doğru belirlenen ilkelere dayandığını
göstermek”.
Bu temel amaçlara ulaşmak için Taylor işletmeleri yönetenlerin dikkate alması gereken
bazı temel yönetim ilkeler önermiştir. Bu ilkeler şu şekilde özetlenebilir (Sabuncuoğlu ve
Vergiliel Tüz, 2008: 15):
1. “Her işin her öğesi, bilimsel metodlara dayalı olarak belirlenmelidir”.
2. “Yönetim organları ilgili işgörenleri bilimsel olarak seçmelidir. İşletme, çalışanlarının
gelişimi için gerekli eğitimi sağlamalıdır”.
3. “Yönetim organları, bilimsel ilkelere uygun olarak ortaya konan işin yapılmasını
çalışanlarla candan işbirliği kurarak sağlamalıdır”.
4. “İş ve sorumluluk, işgörenler ve yönetim arasında bölüştürülmeli; başka bir deyişle
yönetimle ilgili sorumluluk işçinin üzerinden alınmalıdır”.
Taylor’a göre işçi ile işverenin temel çıkarlarının birbirlerine zıt olduğu görüşü yanlıştır.
Aksine, işçi ile işverenin çıkarları birbirleriyle örtüşmektedir ve aynı temeli paylaşmaktadır.
İşçinin verimliliğinin artması işverenin refahını artıracağı için uzun vadede işçinin de refahının
artmasını sağlayacak ve böylelikle her iki taraf da bu işten karlı çıkacaktır. O halde bilimsel
yönetimin temel hedefi bunu sağlayacak tedbirleri almak olmalıdır (Taylor, 2016: 15-30).
Böylelikle Taylor, “Yönetim için öncelikli problemin, tüm işçilerin mümkün olabilecek en fazla
gayreti göstermelerini sağlamak olduğu söylenebilir” dedikten sonra şu şekilde devam
etmektedir: “Burada, gayret kelimesini, en geniş anlamıyla, işçilerin tüm iyi niteliklerini içeren
bir anlamda kullanmaktayım” (Taylor, 2016: 33).
Taylor işçilerin verimliliğini yükseltmek ve onların gayretli bir biçimde çalışmalarını
sağlamak amacıyla “parça başına ücret” sistemini de geliştirmiştir (Özkalp, 2004: 27).
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Taylor yukarıda da yer verilen kendi ifadesinden de anlaşılabileceği üzere çalışanı salt
bir üretim aracına indirgeme eğilimi göstermektedir. Dolayısıyla, “işçiler, standart bir
makinenin dişlisi ya da ellerden oluşan bir set hükmündeydiler” (Budd, 2016: 200). Öyle ki, o
dönemlerde “el” kelimesinin işgücünü ve işçiyi tanımlamak için de kullanılmıştır. Örneğin
İngilizcede “el” anlamına gelen “hand” kelimesinin çiftliklerde çalışanlar için “farmhand”,
fabrikalarda çalışanlar için de “factory hand” gibi kavramlar çerçevesinde kullanıldığı
görülmektedir (Budd, 2016: 200). Diğer bir ifade ile Taylor’ın verimliliği sağlamak için
önerdiği yöntemler çalışmayı mekanik bir biçimde ele almasına neden olarak insan unsurunu
yalnızca ölçülebilir değerler çerçevesinde, yalnızca güç (emek gücü ya da işgücü) olarak ele
almasına neden olmuştur (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 10).
El mecazının yaygın kullanımına Henry Ford’a atfedilen ve ilerleyen kısımlarda
bahsedilip incelenecek olan şu söz dikkat çekici olduğu kadar o dönemde çalışanlara bakışın
nasıl olduğunun kısa bir özeti olarak nitelendirilebilecek şu söze yer vermek gerekir: “Neden
bir çift el kiraladığımda aynı zamanda bir insan da almış oluyorum?” (Budd, 2016: 216).
Taylor’ın temel ilgisi verimlilik artışı üzerinde olduğundan, aslında bunu başarmış
olduğu söylenebilir. Örneğin Taylor geliştirmiş olduğu yöntemleri kullanarak daha önce
haftada 55 saat süreyle çalışan 120 işçinin ulaştığı üretim miktarını hem işçi sayısını 35’e
indirerek, hem çalışma süresini haftada 45 saatin altına düşürerek, hem de işçilerin kazançlarını
ikiye katlayarak üçte iki oranında artırmayı başarmıştır (McShane ve von Glinow, 2000: 111).
Verimsizliğin engellenmesi ve verimlilik artışının sağlanması için Taylor’ın çözüm
olarak 6 temel yönetim uygulamasını önerdiği görülmektedir (Arnold vd., 2005: 337):
1. “Yapılan işlerle ilgili sistematik (ya da bilimsel) olarak verilerin toplanması”.
2. “Çalışanların kendi yaptıkları işleri üzerinde kontrollerinin ve inisiyatiflerinin ortadan
kaldırılması”.
3. “Çalışanların yaptıkları işlerin mümkün olduğunca basitleştirilmesi”.
4. “Çalışanların işlerini tamamlaması için standart süreçlerin ve zamanın belirlenmesi”.
5. “Yalnızca ve yalnızca parasal teşvikin uygulanması”.
6. “Çalışanların yöneticilerini kandıramayacaklarından ya da kendilerini yöneticilerinden
gizleyemeyeceklerin emin olunacak uygulamaların gerçekleştirilmesi”.
Yukarıda yer verilen bu altı madde aracılığıyla Taylor ve önerdiği Bilimsel Yönetim
uygulamaları için şunu söylemek mümkündür: Taylor ve onun geliştirip önerdiği ilkeler, insan
unsurunu yalnızca ve yalnızca bir üretim aracı olarak ele alma eğiliminde olmuştur. Bu
yaklaşımı nedeniyle Taylor’ın ileri sürdüğü ve uyguladığı yöntemlerin çalışanların
mutluluğunu ve iş tatminini artırma gibi bir gayesinin olmadığı söylenebilir.
1960’lı yıllar boyunca yapılan araştırmalar, bilimsel yöntemlerin uygulanmasının
çalışanlar açısından olumsuz sonuçların bulunduğunu ve bunun da sonuçta yaptıkları işlere
karşı olumsuz tutum ve davranış sergilemelerine neden olduğunu göstermiştir (Arnold vd.
2005: 338).
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Kısacası Taylor tarafından ileri sürülen “Bilimsel Yönetimin İlkeleri”, iş ve çalışma
yaşamında verimliliği sağlama amacını taşırken insanı salt bir üretim faktörüne indirgeme
eğilimde olması nedeniyle çalışanların genel anlamda iş tatminlerini ve işe yönelik tutumlarını
göz ardı etmiş bir yaklaşım olarak nitelendirilebilir.

4.1.2. Hareket ve Zaman Etüdü Çalışmaları
Taylor’ın bilimsel yönetimle ilgili çalışmalarını sürdürdüğü dönemde tarihteki ilk kadın
“endüstri ve örgüt psikolojisi” bilim doktoru Lillian Gilberth ve eşi Frank Gilbreth’ın da
geliştirdikleri “hareket ve zaman etüdü” modeli ile Taylor’a benzer bir arayış içinde oldukları
görülmektedir (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 7).
Taylor, Gilberth’in duvar ustalarının çalışmaları üzerinde oluşturmuş olduğu metodu
incelediğini ve oldukça etkilendiğini kendi kitabında ifade etmekte ve bu metodu kendi yöntemi
açısından yorumlamaktadır. Taylor, Gilberth’in etütleri sonucunda duvar ustalarının çalışırken
eskiden yaptıkları 18 hareketi, 5 harekete indirmelerini ve böylelikle işçilerin eskiden saatte
120 tuğla örerken bu sayıyı 350 tuğlaya çıkartmalarını özellikle dikkat çekici bulmuştur
(Taylor, 2016: 65-70).
Taylor’ın oldukça dikkatini çeken ve kendi kitabında da geniş ölçüde yer verdiği
“hareket ve zaman etüdü” basit bir ilkeye dayanılarak geliştirilmiştir: Hareket ve zaman etüdü
temel olarak “İşin yürütümü sırasındaki zaman kaybına neden olan gereksiz hareketlerin
belirlenip, çıkartılmasını amaçlamaktadır” (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 7-8).
Bu ilke çerçevesinde hareket ve zaman etüdü, daha verimli bir çalışma düzenini
sağlamak amacıyla çalışanların bedensel hareketlerini zaman tutarak incelemeyi ve bunları
ölçmeyi hedef alan bir yaklaşımdır. Günümüzde “endüstri mühendisleri” iş süreçlerini
tasarlarken bu yöntemden yararlanmaktadırlar. Bu yöntem endüstri mühendisleri tarafından o
kadar yaygın bir biçimde kullanılmaktadır ki, örneğin bir hamburger üretip satan bir gıda
işletmecisinde bile kullanılabilmektedir (McShane ve von Glinow, 2000: 111).

4.1.3. Henry Ford ve Fordizm
Yukarıda da yer verildiği üzere, 20. yüzyılın başlarında üretim sürecinde yaptığı
devrimci değişikliklerle bir döneme damgasını vuran ve bu yöntemin isim babası olmuş Henry
Ford’a atfedilen ve o dönemde çalışanlara bakış açısını yansıttığı ileri sürülen bir söz vardır
(Budd, 2016: 216):
“Neden bir çift el kiraladığımda aynı zamanda bir insan da almış oluyorum?”
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Taylor’ın bilimsel yönetimin ilkelerine ilişkin vurgu ile Ford’a atfedilen bu söz
birbirlerini tamamlayan bazı özellikler taşımaktadır.
Ford ve mühendisleri “Bilimsel Yönetim İlkeleri”ni üretimdeki emek sürecine
uyarlamış ve bu yeni üretim biçimi 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik krizler nedeniyle
yeniden düzenlenerek Post-fordizm adını almış ve böylelikle 20. Yüzyılın en yaygın üretim
modeli haline gelmiştir. Ford, bu üretim tekniklerini ünlü “T modeli” otomobillerinin seri
olarak üretiminde verimliliği artırmak ve böylelikle de maliyetleri düşürmek için geliştirmiş ve
bunda da başarılı olmuştur (Prechel, 2009: 1769; Pollard, 1996: 32).
Ford’un geliştirdiği üretim modelinin dayandığı temel felsefe üç ana nokta üzerinde ele
alınmıştır. Bunlar (Buchanan ve Huczynski, 2017: 463-464),
1. “Zaman ve hareket metodlarının kullanılması yoluyla “bütün” işlerin sistematik bir
biçimde analiz edilmesi”: Ford bu amaçla yapılan işlerin ve çalışanların filme
alınmasını sağlamıştır. Bu görüntüler üzerinde çalışılmış ve böylelikle her bir işin
gerçekleştirilebilmesi için gerekli süreçlerin en basit parçaları tespit edilmiştir.
Bunun sonucunda işler vasıflı işçi gerektirmeyecek kadar basit parçalara
bölünmüştür.
2. “Standartlaştırılmış parça üretmek amacıyla tek bir görevi yerine getirecek araçları
ve makineleri kullanmak”: Ford’un üretim sisteminde her bir makine ya da araç tek
bir işi yapıp yanındaki makine ya da araca devretmekte, bu da zaten basit parçalara
bölünmüş iş süreçleri ile birleştiğinde işbölümünün etkinliğini arttırmaktadır. Zaten
çalışanlardan tek beklenti vasıflı olmaları değil, hızlı olmalarıydı.
3. “Mekanik montaj hattını devreye sokmak”: Ford’un üretim sisteminde ilk
dönemlerde çalışanlar bir otomobilin montajını yaptıktan sonra diğerinin montajını
yapmaya başlıyorlar ancak bu üretim biçimi her bir otomobilin üretimi için ortalama
90 dakikanın harcanmasını gerektiriyordu. Ford’un mühendisleri işçilerin sabit
kalıp, otomobil parçalarının işçilerin önünden geçerken birleştirilmesinin süreyi
kısalttığını görmüş ve böylelikle ünlü “kayan bant” üretim biçimi ortaya çıkmıştır.

Böylelikle Ford’un daha sonradan kendi ismi ile anılacak üretim modeli ortaya çıkmış
bulunmaktadır. Dünya çapında ün kazanan ve yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanan bu
modeldeki temel üretim ilkeleri basitçe şu 6 unsuru içermektedir (Buchanan ve Huczynski,
2017: 466):
1. İşin mekanik bir sürece dayandırılması,
2. Üretimde alternatif bir yöntemin ya da aletin kullanılmasına izin verilmemesi,
3. Üretimin sürekli olarak tekrarlanan parçalardan oluşması,
4. Ürünün üretim sürecinin çok ufak zaman dilimlerine bölünmüş olması,
5. Üretim sürecinin çalışanlar açısından en az seviyede vasıf gerektirmesi,
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6. Çalışanların üretim sürecinde çok az zihinsel katkı sağlıyor olmaları.
Görüldüğü üzere Ford’un, Gilberth’in hareket zaman etüdleri ve bunlardan etkilenen
Taylor’ın bilimsel yönetim ilkelerini fabrika yapısı içerisine kendi ihtiyaçları doğrultusunda
uyarlamış olduğu söylenebilir. Diğer taraftan Ford’a atfedilen “Neden bir çift el kiraladığımda
aynı zamanda bir insan da almış oluyorum?” sözünün de püf noktası da bu noktada ortaya
çıkmaktadır. Buna göre, tıpkı Taylor gibi Ford da insanın yalnızca üretim gücüyle, belki de
daha doğru bir ifade ile yalnızca bedensel gücüyle ilgilenmiş, insanı insan yapan unsurları
görmezden gelmiştir denilebilir. Gerçekten de, bu bakış açısıyla emek gücü ile emeğin kaynağı
olan insan arasında bir ayırım yapılmakta, bu nedenle de emek gücü kendisinin kaynağı olan
insandan “soyutlanarak” üretim sürecine dâhil edilmiş olmaktadır (Omay, 2017: 255).
Gilbreth’in hareket zaman etüdü üzerine yapmış olduğu çalışmalar Taylor’a bilimsel
yönetim ilkelerini ortaya koyması için ilham vermiş, Taylor’ın ilkeleri de Ford tarafından kendi
otomobil fabrikasında kapsamlı bir biçimde uygulamaya konulmuştur. Ancak Ford’un üretim
sistemi, Taylor’ın Bilimsel Yönetim Sisteminin birebir uygulaması olarak da kabul
edilmemelidir. Ford, Bilimsel Yönetim İlkelerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda otomobil
üretim sürecine uyarlamıştır. Taylor’ın önerdiği model ile Ford’un uyguladığı model arasındaki
önemli farklar Tablo 4.1. aracılığıyla şu şekilde gösterilebilir:
Tablo 4.1. Taylorizm ve Fordizm Arasındaki Farklılıklar

Makinelere yaklaşım
Teknoloji ve iş tasarımı

İşin hızının ayarlanması

Taylorizm
İşçilerin mevcut makineler
çevresinde örgütlenmesi.
Mevcut
üretim
sürecini
kabullenip, iş ve çalışma
süreçlerini yeniden düzenlemek.
İşçiler ya da denetçiler
tarafından belirlenir.

Fordizm
Yeni makinelerle işgücünün
ortadan kaldırılması.
-İş süreçlerinin mekanikleşmesi
için teknolojinin kullanılması.
-İşçiler makinelere destek verip
bakımlarını sağlamaktadır.
Montaj hattının hızına bağlı
olarak makineler tarafından
belirlenir.

Kaynak: Buchanan ve Huczynski, 2017: 467.
Vurgu sürekli olarak maliyetleri düşürmek ve verimliliği yükselmek olduğu için iş
süreçleri buna göre düzenlenmiştir. Ancak bu durum çalışanlar açısından çeşitli olumsuzlukları
da beraberinde getirmiş bulunmaktadır.
Örneğin Ford’un otomobil fabrikasındaki montaj hattında çalışan bir işçinin durumunu
düşünelim. Bu işçinin, işin en basit parçalarına kadar bölünmesi ve işçiden sadece üstlendiği
bu basit iş parçasını tekrar tekrar yapmasının istendiği bir üretim sürecinde algıladığı bütün iş
“yalnızca somun sıkmak” olacaktır. Böyle bir ortam içerisinde işçi, bırakın otomobil üretmeyi,
belki de otomobilin hangi parçası için o somunu sıktığını bile bilemeyecektir. İşçinin bütün
bildiği şey gün boyu önünden geçen bir yığın üzerinde kendisine söylenen yere bir somun
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koyup bunu sıkmaktan ibarettir. Böyle bir çalışma düzenin ne kadar iş tatmini sağlayacağı
gerçekten bir soru işaretidir.
İşte bu duruma konuyla ilgili çalışmalarda “işçinin işe yabancılaşması” adı
verilmektedir. Yabancılaşma çok yönlü bir soruna işaret eden bir kavram olmakla birlikte,
yukarıda örnek olarak verilen ve bütün işi yalnızca somun sıkmaktan ibaret olan işçi için en
temel özelliği “yaratıcı faaliyet” yoksunluğu olarak nitelendirilen “yabancılaşma” sorununa
işaret etmektedir (Hodson, 2011: 13). Ancak hemen şunu da belirtmek gerekir ki, yabancılaşma
sorunu yalnızca “yaratıcı faaliyet” yoksunluğundan kaynaklanmamaktadır. Yabancılaşma
sorununun başka nedenleri de bulunmaktadır.
Konuyla ilgili literatürde yabancılaşma sorununun 4 türü olduğundan söz edilmektedir.
Yabancılaşmanın bu 4 türü ve özellikleri Tablo 4.2. aracılığıyla şu şekilde gösterilebilir:
Tablo 4.2. İşçilerin (Çalışanların) Yabancılaşma Boyutları
Yabancılaşma Boyutu
İşçinin kendi ürettiği ürüne yabancılaşması

Açıklaması
İşçi neyi neden ürettiğini ve bu ürettiği şeyin
kullanım değerinin ne olduğunu bilmemektedir.
Üretmek, diğer bir deyişle çalışmak, yaşamını
sürdürebilmek için gerekli olan parayı
kazanmaya kadar indirgenmiştir.

İşçinin üretim sürecine yabancılaşması

İşçi kendisine gösterildiği gibi hareket etmek ve
üretim sürecine katılmak durumundadır. Hangi
yöntemleri ve aletleri kullanacağı, hangi yolu
takip edeceği artık kendi kontrolünde değildir.

İşçinin kendine yabancılaşması

İşçi kendi davranışlarını ve hareketlerini artık
kontrol edemez hale gelmiş bulunduğundan
kendine yabancılaşmaktadır.

İşçinin diğer işçilere yabancılaşması

İşçi kendisine verilen işe odaklanmış olduğu ve
bu nedenle de kolektif bir bilinç çerçevesinde
hareket etmediği için, diğer işçilerden yalıtılmış
bir biçimde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kaynak: Omay, 2017: 159-160’dan yararlanılarak hazırlanmıştır.
Yabancılaşma Taylorist ve Fordist üretim süreçlerinin çalışanlar açısından ortaya
çıkarttıkları sorunlar arasında en fazla göze çapan sorunlardan birine işaret etmektedir. Diğer
yandan Tablo 4.2’de yer alan yabancılaşma boyutları ve bu boyutlara ilişkin açıklamaların,
gerek Taylorizm gerekse de Fordizm açısından da birebir örtüşen karşılıklarının bulunduğu
gözden kaçmamalıdır. Gerçekten de Taylor’ın ileri sürdüğü Bilimsel Yönetim İlkeleri ile
Ford’un uyguladığı üretim yöntemleri dikkate aldığında her ikisinde de Yabancılaşmanın 4
boyutuna da uygun özellikler içerdiği görülebilecektir. Örneğin Fordist üretimin 6 temel ilkesi
arasında yer alan “Üretimde alternatif bir yöntemin ya da aletin kullanılmasına izin
verilmemesi” ilkesinin ve Taylor’ın verimsizliği engellemek ve verimlilik saplamak üzere
önerdiği yine 6 ilkesi arasında yer alan “Çalışanların kendi yaptıkları işleri üzerinde
kontrollerinin ve inisiyatiflerinin ortadan kaldırılması” ilkesinin, Yabancılaşma türleri arasında
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yer alan “İşçinin üretim sürecine yabancılaşması” ve bunun sonucunda da “İşçinin kendine
yabancılaşması” ile doğrudan doğruya ilişkili olduğu görülmektedir.

4.2. Çalışma Yaşamını Ele Alan Psikoloji Kuramları ve Araştırmaları
İşletme Biliminin ilk dönem çalışmalarının Çalışma Psikolojisi açısından önemli bir
arka plan oluşturduğu görülmektedir. Özellikle iş ve çalışma yaşamında insan unsurunun
verimlilik artışı çabaları nedeniyle yalnızca bir üretim faktörü çerçevesinde ele alınması,
çalışma yaşamında çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Çalışma Psikolojisine yönelik 1910’lu yıllarda başlayan Psikoloji temelli ilk dönem
araştırmalarının da, aşağıda açıklandığı gibi, genel olarak insan unsuru açısından verimlilik
üzerinde odaklanması o döneme özgü yönetim anlayışının bir yansıması olarak kabul edilebilir.
Ne var ki, çalışma yaşamında insanın yalnızca bir üretim faktörü olarak ele alınamayacağı,
işgücünün kaynağından soyutlanmasının çeşitli sorunlara neden olduğu özellikle 1920’li
yıllardan itibaren anlaşılmaya başlanmıştır.

4.2.1. Scott, Münsterberg, Cattell ve Lewin’in Çalışma Psikolojisine
Katkıları
Bu dört bilim insanı 20. Yüzyılın ilk çeyrek bölümünde yaptıkları çalışmalarla Psikoloji
Biliminin ortaya çıkması için gerekli temelleri oluşturmanın yanı sıra bu çalışmalarıyla da
Çalışma Psikolojisinin konularını ve alanını genişletmiştir.
Scott çalışmalarıyla özellikle psikoloji bilimi açısından reklamcılık ile insan verimliği
konularına değinmiş, böylelikle psikoloji bilimini iş ve çalışma dünyasına aktarma yönünde bir
çaba sarf etmiştir. Münsterberg de monotonluk, yorgunluk, personel yönetimi, mesleki
rehberlik ve reklamcılık, performans üzerindeki psikolojik etkiler gibi konuları ele almıştır.
Münsterberg’in Taylor’dan fazlaca etkilendiği söylenebilir. Bununla birlikte Münsterberg’in
yapmış olduğu çalışmaların klasik yönetim anlayışı ile yönetim açısından davranışsal
yaklaşımların arasında bir geçiş özelliği gösterdiği de görülmektedir. Cattell bireysel
performans ve zekâ testleri alanında çalışmalar yapmıştır. Lewin ise çalışanlar açısından
çalışmanın yaşamın merkezinde bulunduğunu ileri sürmüş, bu nedenle de “çalışmanın değeri”
ile “işin yaşam değeri” açısından çalışma yaşamını incelemiştir (Keser ve Kümbül Güler, 2016:
10-20; Gürbüz ve Sığrı, 2017: 13).
Kısaca belirtmek gerekirse, Çalışma Psikolojisi alanında yapılan ilk dönem
çalışmalarının önemli ölçüde “verimlilik” üzerine odaklandığı görülmektedir. Oysa Taylor’ın
çalışmalarında ve Ford’un geliştirdiği üretim modelinde de görüldüğü ve konuyla ilgili
çalışmalarda da sıklıkla eleştirildiği üzere, insan unsurunu yalnızca verimlilik üzerinden ele
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almak, başta çalışanlar açısından olmak üzere çeşitli sorunlara yol açmakta ve ulaşılmak istenen
“verimliliğin sağlanması amacının” gerçekleşmesi açısından çeşitli soru işaretlerine neden
olmaktadır.
Çalışanların yalnızca işgücü olarak değerlendirilmemesinin gerektiğinin, çalışanların
“insan” olma özelliklerinin bir bütün olarak ele alınmasının önemli olduğunun genel olarak ilk
fark edildiği çalışmanın ünlü Hawthorne deneyleri olduğu söylenebilir.

4.2.2. Hawthorne Deneyleri, Sonuçları ve Çalışma Psikolojisine Katkısı
Çalışma Psikolojisinin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası çalışanların bütünüyle
“insan” olma özelliklerinin keşfedildiği ünlü Hawthorne deneyleridir. Hawthorne deneyleri
insanların sosyal bir varlık olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Hawthorne deneyleri
sonrası dönemde ise, deneyin sonuçlarına uygun olarak “Beşeri İlişkiler” yaklaşımının ortaya
çıktığı görülmektedir. Bu yaklaşımın odak noktasını insanların tutumları, ilişkileri, ihtiyaçları
ve güdüleri oluşturmaktadır (Rothmann ve Cooper, 2008: 4).
Hawthorne deneylerinin sonuçları ile deneylerin yapılma amacı arasında farklılık
bulunmaktadır. Kısacası, Hawthorne deneyleri başka bir şey ararken başka bir şey bulmuş
deneylerdir denilebilir. Gerçekten de, araştırmayı yürütenler açısından sonuçlar o kadar
beklenmedik olmuştur ki, ampirik temellere dayanılarak başlayan araştırmaların bulgularını
yorumlayabilmek için çalışanlarla mülakat gibi kalitatif yöntemlere başvurulmak durumunda
kalınmıştır (Ostroff, Kinicki ve Tamkins, 2003: 567).
Hawthorne deneyleri basitçe çevre koşulları ile verimlilik arasındaki ilişkiyi anlamak
üzere ilk aşamada Endüstri Mühendisleri tarafından tasarlanmış deneylerdir. Bu deneyler 19241932 yılları arasında Western Elektrik Şirketi’nin Chicago’daki Hawthorne Fabrikalarında
gerçekleştirilmiştir. Deneylerin ilk halinde temel olarak etkisi incelenmek istenen çevre koşulu
aydınlatmadır. Ancak ilk yapılan deneylerde karşılaşılan ilginç sonuçlar deneylerin sayısını,
kapsamını ve süresini artırmıştır. Bu süreç içerisinde ismi Hawthorne deneyleri ile özdeşleşmiş
olan Elton Mayo, o dönem anlayışı çerçevesinde şaşırtıcı ve kabul edilemez olarak
nitelendirilebilecek sonuçlar nedeniyle kendine yapılan teklif sonucunda, yürütülmekte olan
deneylere 1927 yılında dâhil olmuştur. İlk sonuçlar o kadar tuhaftır ki, araştırmayı yürüten
mühendislerden biri projenin ölüme terk edilip unutulmasını umduğunu ifade etmiştir
(Rothmann ve Cooper, 2008: 6; Robbins ve Judge, 2016: 200; Arnold vd., 2005: 18; Donkin,
2010: 167, 170).
Deneyleri düzenleyen ekibin karşılaştığı ilk kafa karıştıran sonuçlar deneylere başlar
başlamaz yaşanmıştır. İlk yapılan deneylerde bir deney gurubu bir de kontrol grubu
kullanılmıştır. Deney grubunda aydınlatma üzerinde çeşitli değişiklikler gerçekleştirilirken
kontrol grubunun aydınlatması sabit kalmıştır. Sonuçta her iki grubun da verimliliklerin
yükseldiği tespit edilmiştir. Elton Mayo’nun sürece dâhil olmasıyla birlikte, ara dinlenmeleri,
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günlük çalışma süreleri, ödeme yöntemlerinde değişiklik de dâhil olmak üzere 13 faktörle “Röle
Odası” deneyleri gerçekleştirilmiş ve her bir faktör devreye girdiğinde beklendiği gibi
verimlilik artmıştır. Asıl beklenmeyen sonuç ise, faktörlerin eski haline döndürülmesinde dahi
verimliliğin artış göstermesi olmuştur. Bunun üzerine tel bağlama odası deneyi başlatılmış,
önceki deneylerde kullanılan çevre koşulları değişikliği yapılmamış yalnızca fabrikadaki
denetçilerin gözlem yapması istenmiş ve parça başı ücret ödemesi uygulaması başlatılmıştır.
Bu kez beklenenin aksine verimlilikte bir artış gerçekleşmemiştir. Bu deneyde fark edilen şey,
deneyin sürdürüldüğü “Büyük Buhran” döneminde işlerini kaybetmeyi göze almak pahasına
çalışanların bireysel çıktılarını artırıp daha fazla ücret almak yerine grubun kendi içinde (örtük
olarak belirlediği) bir ortalama çıktı miktarına uygun üretim yapmayı tercih ettikleridir
(Rothmann ve Cooper, 2008: 6-7; Robbins ve Judge, 2016: 200-201). Ayrıca böyle bir yapı
içerisinde şirketin resmi hiyerarşisi ve prosedürleri içerisinde görünmeyen ancak işçileri
yönlendiren, ekip ya da grup içinde lider gibi davranan, bazı işçilerin olduğu da fark edilmiştir
(Barrick ve Ryan, 2003: 223).
Deneylerin sona ermesiyle birlikte Mayo ve ekibinin ulaştığı sonuç “işyerlerinin
karmaşık sosyal sistemler” olduğu (Baron, 1986: 18) ve sosyal ilişkilerin şirketlerin resmi
uygulamalar ile para ödüllerinden daha fazla etkisinin bulunduğudur (Arnold vd., 2005: 19).
Kısaca belirtmek gerekirse Hawthorne deneylerinin tamamlanması ile birlikte şu iki
temel sonuca ulaşılmış olduğu söylenebilir:
1. Bireylerin yapmış oldukları iş, diğer bir deyişle, bireylerin çalışmaları bireyin kendisi
ile sınırlı değildir. Dolayısıyla bireyler tek başlarına değil, bir grup olarak çalışmaktadırlar. Bu
nedenle de çalışma aslında “bir grup etkinliği” olarak kabul edilmelidir (Aycan, Kanungo ve
Mendonça, 2016: 24).
2. Fiziksel çevre koşulları ile parasal unsurlar sanıldığının aksine bireylerin
çalışmalarında ve verimliliklerinde büyük bir etkiye sahip değildir. Bireylerin çalışmalarını ve
verimliliklerini etkileyen sosyolojik ve psikolojik unsurlar da bulunmaktadır. Bireylerin
kendilerini bir gruba ait hissetmeleri ve bu grup tarafından kabul görme ihtiyaçları çalışanların
verimliliğini ve yüksek moralle çalışmalarını daha fazla etkilemektedir. Bu nedenle
“çalışanların hitap edilmesi gereken bir kalpleri olduğu” bu deneyler sonucunda ortaya
çıkmıştır da denilebilir (Aycan, Kanungo ve Mendonça, 2016: 24; Landy ve Conte, 2013: 21).
Ayrıca bu deneyler sonunda “Hawthorne Etkisi” adı verilen bir kavramın da ortaya
çıktığı görülmektedir. Bu kavram Hawthorne deneylerinin uygulanma ve sürdürülme
yöntemlerine getirilen eleştirilerin bir sonucu olarak ileri sürülmüştür. Buna göre,
gözlemlendiğini fark eden insanlar normal davranmayacaklar, gözlemcilerin etkisinde kalarak
davranışlarını değiştireceklerdir (Buchanan ve Hucznski, 2017: 326; Arnold vd., 2005: 18).
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4.2.3. Douglas McGregor’un X ve Y Kuramı
McGregor, X ve Y kuramını gerek klasik yönetim anlayışı gerekse de Hawthorne
deneylerinin sonuçlarından etkilenerek geliştirmiş ve bu kuram 1960 yılında “İşletmelerin
İnsani Yönü” adındaki kitapta yer almıştır (Eren, 1989: 29; Sabuncuoğlu ve Vergiliel Tüz,
2008: 23).
X ve Y kuramı büyük ölçüde yöneticilerin astlarına ilişkin varsayımları üzerinden
hareket eden bir yaklaşım olarak nitelendirilebilir. X ve Y kuramları yöneticilerin yönettikleri
kişilerle ilgili iki ayrı uçta sınıflandırılabilecek varsayımlarını içermektedir (Gürbüz ve Sığrı,
2017: 19).
McGregor’a göre, birçok işletme sorumlulukların dağıtılması, iş genişletme, katılımcı
yönetim ve iş değerlemesi gibi olağanüstü yenilikçi uygulamaları yürürlüğe koymalarına
rağmen, insana ve çalışanlara (işgörenlere) olan bakışlarını değiştirmedikleri, geleneksel
yönetim yaklaşımlarının beraberlerinde getirdikleri bakış açılarını değiştirmedikleri için bu
uygulamalardan istedikleri sonuçları alamamakta ve çoğunlukla bu uygulamalar başarısızlıkla
sonuçlanmaktadır. Diğer bir deyişle yeni uygulamalar, McGregor’un X kuramı adını verdiği
yaklaşımlarla yürütülmeye çalışıldığı için başarısızlık ortaya çıkmaktadır (Kopelman, Prottas
ve Davis, 2008: 257).
McGregor’un X kuramında çalışanlar şu özelliklerle nitelendirilmektedir (Keser, 2012:
127; Eren, 1989: 29):











Bireyler, çalışmaktan hoşlanmazlar, mümkün oldukça işten kaçma yolları ararlar.
Bu nedenle de çalışanların sürekli yönlendirilmeleri, denetlenmeleri ve ceza ile
korkutulmaları gerekir.
Yönetilmekten hoşlanırlar.
Hırslı değillerdir.
Kendi çıkarlarını örgütün çıkarlarından üstün tutar.
Para ile çalışmaya güdülenirler.
Çoğunlukla sorumluluktan kaçarlar.
Bireylerin çoğunluğu yaratıcı değildirler.
Yenilik ve değişimden hoşlanmaz.
Yüksek bir zekâya sahip değillerdir.

McGregor’un Y kuramında ise çalışanlar şu özellikler aracılığıyla tanımlanmaktadır
(Keser, 2012: 127-128; Eren, 1989: 30):





İnsanlar çalışmaktan hoşlanır.
Çalışmak başarı ve tatmin sağlar ve insanlar bunun için çaba göstermekten hoşlanır.
Çalışmak, fiziksel ve zihinsel çaba harcamak, eğlence veya oyun gibi bir doğaldır.
İnsanlar kendilerini denetleyebilir. Ödüllendirme etkin bir yönlendirme aracı olarak
kullanılabilir.
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Bireyler sorumluluk almaktan hoşlanır ve bunu ararlar.
Yaratıcılık özelliği yalnızca üst kademe yöneticilerle sınırlı değildir. İnsanların büyük
bir çoğunluğu uygun fırsat bulduklarında bu özelliklerini kullanabilirler.
Hedefler doğru tanımlandığında çalışanlar (işgörenler) örgütsel amaçları
gerçekleştirmek için de çaba gösterirler.

McGregor’un X ve Y kuramı temel farklılıkları açısından Tablo 4.3. aracılığıyla şu
şekilde gösterilebilir:
Tablo 4.3. McGregor’un X ve Y Kuramının Temel Farklılıkları
X Kuramı
Y Kuramı
1. Birey pasif ve statiktir.
2. İşgörenler suçlanır.
3. Ekonomik güdüler.
4. Dış denetim.
5. İşletmenin amaçlarına göre yönetim.
6. Karar organı yöneticilerdir.
7. Katı ve sert bir otorite.

1. Birey aktif ve dinamiktir.
2. Yöneticiler suçlanır.
3. Sosyo-psikolojik güdüler.
4. Kendi-kendine yönetim ve denetim.
5. Bireysel ve örgütsel amaçlara göre
yönetim.
6. Kararlara katılma söz konusudur.
7. Yumuşatılmış, ılımlı otorite.

Kaynak: Sabuncuoğlu, 1984: 20.
Görüldüğü üzere, bu yaklaşıma göre X kuramı geleneksel yönetim anlayışını
simgelerken, Y kuramı örgütsel bütünleşmeyi içermektedir. Bu yönüyle X Kuramı
McGregor’un eleştirdiği yönetim özelliklerine, Y Kuramı ise yine McGregor’un başarılı bir
yönetimin gerçekleştirilmesi için gerekli gördüğü ve uygulanmasını önerdiği bakış açısını
göstermektedir (Sabuncuoğlu ve Vergiliel Tüz, 2008: 24; Gürbüz ve Sığrı, 2017: 19).
Ne var ki McGregor’un uygulanmasını önerdiği ve idealize ettiği Y Kuramı için
getirilen bazı eleştiriler bulunduğunu da ayrıca belirtmek gerekir. Bu eleştiriler 3 temel noktada
özetlenebilir (Sabuncuoğlu, 1984: 20-21):
1. Çalışanların (işgörenlerin) çalışma için güdülenmelerinde parasal unsurları
reddetmemekle birlikte, güdülemede ağırlığı sosyo-psikolojik faktörlere vermiş
olması,
2. Y Kuramının yeterli ölçüde esnek olmaması nedeniyle her işletme için
uygulanmasının ve uyarlanmasının güç olması,
3. X Kuramının dayandığı anlayıştan kısa bir süre içerisinde Y Kuramının dayandığı
anlayışa geçişin hem yöneticiler hem de çalışanlar açısından kolay olmaması.

Ancak McGregor’un X ve Y Kuramının yönetim bilimleri de dâhil olmak üzere konuyla
ilgili çalışmalara yeni bir bakış açısının sağlanması ve sonraki dönemlerde yapılan çalışmalar
için önemli bir referans olması açısından dikkate alınıp üzerinde çalışılan kuramlar arasında yer
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aldığını da belirtmek gerekir (Eren, 1989: 31). Dolayısıyla McGregor’un X ve Y kuramının
birçok açıdan öncü bir çalışma olduğu söylenebilir.
Çalışma Psikolojisinin yönetim bilimlerine katkısı bu açıdan önem taşımaktadır.
Çalışma Psikolojisi örgütlerin verimlilik amaçlarına ulaşmalarını sağlama amacını
reddetmemekte ama bunun yolunun bireyin çalışma yaşamındaki tatmini ve mutluluğu ile
gerçekleşeceği ilkesini benimsemektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Üretim artışının sürdürülmesi çabaları İşletme Biliminin ortaya çıkmasına neden
olmuştur. İşletme Biliminin ortaya çıkışı sırasında, konu üzerinde çalışan bilim insanları
özellikle verimlilik artışı meselesi üzerine odaklanmıştır.
Bu konuda ilk yapılan araştırmalar verimlilik sorununun insanların çalışma
biçimlerinden kaynakladığı ön kabulü ile gerçekleştirilmiş ve çözüm yolları da bu çerçevede
geliştirilerek önerilmiştir.
Hareket ve Zaman Etüdleri, çalışma süreci içerisinde gereksiz olarak yapılan bazı
eylemlerin verimliliği düşürdüğü sonucuna ulaşmış, Talor da bu sonuçlardan hareket ederek
“Bilimsel Yönetimin İlkeleri” isimli kitabını yayınlamıştır. Aynı dönemde Çalışma Psikolojisi
Biliminin doğmasını sağlayan çalışmaların da yine verimlilik kavramı başta olmak üzere,
çalışma yaşamında karşılaşılan monotonluk, yorgunluk ve performans gibi bir dizi konuyu ele
aldıkları görülmektedir.
İşletme Biliminde yaşanan önemli bir gelişme Fordizm adı verilen üretim anlayışının
ortaya çıkışı ve 20. Yüzyıl boyunca gelişerek etkisini sürdürmesi olmuştur. Fordizme dayanan
üretim anlayışı Taylor tarafından ileri sürülen ilkelerin yeniden yorumlanmasını ve
genişletilmesini içermektedir. Ancak bu yaklaşımın başta yabancılaşma olmak üzere çalışanlar
üzerinde çok çeşitli olumsuz etkilere neden olduğu da ileri sürülmektedir.
Üretim sürecinde insan unsurunun yalnızca bir üretim faktörüne indirgenmesinin
aslında verimliliği olumsuz yönde etkileyebileceğine ilişkin ilk bilimsel kanıtlar Hawthorne
Deneyleri ile ortaya çıkmıştır. Bu deneyler de verimliliği sağlayan çevre koşullarını belirlemek
için uygulanmalarına rağmen, ilk elde edilen sonuçların beklenmedik olmaları, deneylerin
yönteminin ve uygulanışının değişmesine neden olmuştur. Deneylerin ulaştığı en önemli
sonuçlardan biri insanın yalnızca bir üretim faktörüne indirgenemeyeceği, insanların
verimliliklerini etkileyen psikolojik ve sosyolojik bazı faktörlerin bulunduğunun ortaya
konulmuş olmasıdır.
İlerleyen dönemde McGregor geleneksel yönetim anlayışına bir eleştiri olarak
geliştirdiği X ve Y Kuramını ileri sürmüştür. Bu kuramın özelliği doğrudan doğruya çalışma
yaşamına ve çalışanlara odaklanılmış olmasıdır.
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Uygulamalar
1. Charlie Chaplin’in ünlü “Modern Zamanlar” filmini izleyiniz.
2. Modern Zamanlar filmi üzerine yapılan akademik çalışmaları ve yapılan yorumları
inceleyiniz.

104

Uygulama Soruları
1. Modern Zamanlar filminin ünlü fabrika sahnesi yabancılaşma sorunu ile
ilişkilendirilebilir mi?
2. Modern Zamanlar filminde betimlenen çalışma biçimlerinin çalışanlar açısından
neden olabileceği sorunları tartışınız.
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Bölüm Soruları
1. Bilimsel Yönetimin İlkeleri başlıklı kitap aşağıdaki isimlerden hangisi
tarafından yazılmıştır?
A) Scott
B) Ford
C) McGregor
D) Taylor
E) Marx
2. Hareket ve Zaman etüdleri aşağıdaki isimlerden hangisi tarafından
gerçekleştirilmiş araştırmalara dayanmaktadır?
A) Ford
B) Gilbraith
C) Taylor
D) Mayo
E) Scott
3.
Aşağıdakilerden
nitelendirilmemektedir?

hangisi

bir

yabancılaşma

boyutu

olarak

A) İşçinin insanlığa yabancılaşması
B) İşçinin kendine yabancılaşması
C) İşçinin diğer işçilere yabancılaşması
D) İşçinin üretim sürecine yabancılaşması
E) İşçinin kendi ürettiği ürüne yabancılaşması
4. Aşağıdaki isimlerden hangisi çalışanlar açısından çalışmanın yaşamın
merkezinde bulunduğunu ileri sürmüştür?
A) Münsterberg
B) Lewin
C) Cattell
D) Scott
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E) McGregor
5. Çalışma Psikolojisine ilişkin ilk dönem çalışmaları hangi yıllarda başlamıştır?
A) 1890’lı yıllar
B) 1900’lı yıllar
C) 1910’lu yıllar
D) 1920’li yıllar
E) 1930’lu yıllar
6. Münsterberg’in çalışmalarını sürdürürken hangi isimden fazlasıyla etkilendiği
söylenebilir?
A) Marx
B) Scott
C) McGregor
D) Mayo
E) Taylor
7. Hawthorne deneylerinde ilk olarak hangi çevre koşulunun verimlilik üzerindeki
etkisi incelenmiştir?
A) Gürültü
B) Aydınlatma
C) Sıcaklık
D) İletişim
E) Örgütlenme
8. X ve Y Kuramını ileri süren Bilim İnsanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mayo
B) Münsterberg
C) Taylor
D) McGregor
E) Scott
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9. X ve Y Kuramı hangi dönemde ileri sürülmüştür?
A) 1930’lu yıllar
B) 1940’lı yıllar
C) 1950’li yıllar
D) 1960’lı yıllar
E) 1970’li yıllar
10. X ve Y Kuramına göre aşağıdakilerden hangisi X Kuramının özelliklerinden
biri değildir?
A) Ekonomik güdüler
B) Yöneticiler suçlanır
C) Dış denetim
D) Karar organı yöneticilerdir
E) Birey pasif ve statiktir

Cevaplar:
1. D, 2. B, 3. A, 4. B, 5. C, 6. E, 7. B, 8. D, 9. D, 10. B.
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5. ALGILAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde algılama konusu çeşitli yönleriyle incelenmektedir. Öncelikle algı ve
algılama arasındaki farklara değinilmekte, sonrasında ise duyum ve algı arasındaki ilişki
incelenmektedir. İlerleyen kısımda ise algılama süreci ve aşamaları, algılamaya ilişkin
yaklaşımlar ve algılamayı etkileyen faktörler ile algılama hataları ele alınmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Benim gördüğüm kırmızı renk ile sizin gördüğünüz kırmızı renk aynı olabilir mi?
2. Bir bölümünü gördüğümüz bir resmi nasıl olup da bir bütün olarak
algılayabilmekteyiz?
3. Bir olay koklanabilir mi?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Algı, duyum ve algılama
arasındaki farklılıkları ve Kitabın ilgili bölümleri ve
Algı, Duyum, Algılama ve
ilişkiyi fark edip, davranışın kaynakçada yer alan yayınlar
Davranış
nasıl
ortaya
çıktığını incelenebilir.
anlamak.

Algılamaya
Yaklaşımlar

Algılama konusu hakkında
yapılmış çeşitli araştırmalar Kitabın ilgili bölümleri ve
İlişkin
ve
ortaya
konulan kaynakçada yer alan yayınlar
yaklaşımlar hakkında bilgi incelenebilir.
sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar








Algı
Algılama
Duyum
Gestalt Psikolojisi
Kurgusal Yaklaşım
Bilişsel Gelişim (Öğrenme) Kuramı
Algılamayı Etkileyen Faktörler
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Giriş
Çalışma Psikolojisi Bilimi Psikoloji Biliminin alt dallarından birisi olarak kabul
edilmektedir. Bu nedenle Çalışma Psikolojisi Bilimi, Psikoloji Biliminin ele aldığı birçok
konuyu incelemek ve kendi yaklaşımlarını bu konular üzerine temellendirmek durumundadır.
Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere 1) Zihin ve 2) Davranış olmak üzere
Psikoloji Biliminin kendisine temel olarak ele aldığı iki konu bulunmaktadır. Davranışların
kaynağı ise algı, duyum ve algılama süreçleriyle yakından ilişkilidir. Çalışma Psikolojisinin ele
aldığı konular arasında da insan davranışları, duyguları ve düşünceleri bulunduğu için, algılama
konusu da doğal olarak Çalışma Psikolojisinin ele alıp incelediği konular arasında yer almak
durumundadır.
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5.1. Algılama ve Davranış
İnsan davranışlarının ortaya çıkış sürecinde başlangıç noktasını algı ve algılama süreci
oluşturmaktadır.
Ne var ki, insanların algılamaları birbirilerinin kopyası değildir. Başka bir söyleyişle,
insanlar çeşitli nedenlerle birbirlerinden farklı algılamakta ve bu nedenle de farklı tutum ve
davranışlar sergilemektedirler. Dolayısıyla algılamanın (öznel) sübjektif bir niteliğinin
bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu farklılıkların neler olduğunu açıklanması ve
anlaşılması, insanların neden birebir aynı davranışları göstermediğinin, neden farklı kişilik
tiplerinin, farklı mizaçların bulunduğunun anlaşılması açısından da önemlidir. Algılamanın
sübjektif, diğer bir deyişle kişiden kişiye değişen doğası, psikoloji biliminin ortaya çıkışından
önceki dönemde felsefecilerin de ilgi kaynağı olmuştur.
İlkçağ felsefecileriyle başlayan algı tartışmaları, özellikle Aydınlanma dönemi
felsefecilerinin algı konusunu yeni bir bakış açısıyla ele almaları sonucunda algılamanın
doğuştan gelen faktörlerden mi kaynakladığı yoksa öğrenme yoluyla sonradan mı biçimlendiği
yönünde ortaya çıkmış olduğu bilinmektedir. Gerçekten, ilkçağ felsefecilerinden Protagoras’ın
“insan her şeyin ölçüsüdür” deyişi, Aristoteles’in bilginin her zaman insan algısıyla başladığı
yönündeki görüşü dikkat çekicidir. Aydınlanma dönemi ile birlikte Locke’un 17. Yüzyılın
sonlarında yayınlanan “İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme” başlıklı çalışması dikkat çekicidir
(Öktem, 2003: 134-135).
Psikoloji bilimi açısından algı ve algılama gerek biyolojik unsurlarla gerekse de kültür
aracılığıyla aktarılan unsurlar çerçevesinde ele alınan bir süreç olarak nitelendirilmektedir.
Kültür konusuna ayrı bir bölümde değinilmekte olduğundan, bu bölümde yalnızca algı ve
algılama konusuna odaklanılmaktadır.

5.1.1. Algı ve Algılama
En basit ifadesiyle “algı”, “algılama” sürecinin çıktısı, diğer bir deyişle, sonucudur.
Algılama bir süreç olup, bu sürecin çok karmaşık ve birbirleriyle bağlantılı bir dizi boyutu
bulunmaktadır. Dolayısıyla “algı”, bu karmaşık yapısı bulunan süreçten etkilenmekte ve aynı
olay ya da durum farklı algılara neden olabilmektedir. Basit bir örnek vermek gerekirse, sırt
sırta duran iki kişinin (örneğin Ahmet ve Mehmet) konuşarak anlaşmaya çalıştığını düşünün.
Ahmet “Sağ tarafta çok sevimli bir kedi var” dediğinde, Mehmet de sağ tarafa bakıp, büyük bir
olasılıkla sevimli bir kedi göremeyecektir.
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Çalışmanın kavramlaştırılması ve tanımlaması da, önceki bölümlerden de hatırlanacağı
üzere, çalışmanın ne kadar karmaşık bir yapısı olduğunu göstermektedir. Gerçekten de, eğer
çalışma basit bir kavram olsaydı, çalışmayı basitçe tanımlamak mümkün olabilirdi. Oysa
çalışma son derece karmaşık bir yapı içerdiğinden, tanımlanması ve kavramlaştırılması da
güçleşmektedir. Kuşkusuz bu kavramlaştırma ve tanımlama karmaşasında, öznel (sübjektif)
unsurların büyük bir etkisi bulunmaktadır. Her birey çeşitli nedenlerle çevresini farklı
algılamakta ve buna bağlı olarak da farklı tutum ve davranışlar sergilemektedirler. Aynı şekilde
çalışma da bireyler tarafından farklı algılanmakta ve bireylerin farklı tutum ve davranışlar
sergilemelerine neden olmaktadır.
Basitçe ifade etmek gerekirse, bireylerin farklı algılayışları, çalışmayı algılayışlarının
da farklı olmasına neden olmaktadır. Öyleyse algının ne olduğunun ve algılama adı verilen
süreçlerin nasıl bir yapı sergilediğinin, ne gibi özelliklerinin olduğunun açıklanması gerekir.
Çünkü “insanın dış dünyadaki soyut/somut nesnelerle ilişki kurması, bunlar hakkında birtakım
yargılarda bulunması, bu nesnelere ilişkin belli bir davranış ortaya koyması, önce bu nesneleri
algılaması ile başlar” (İnceoğlu, 2004: 72).
Algılama sürecinin geniş, ancak belirli bir düzeydeki özü itibariyle bazı yazarlara göre,
fizyolojik bir yapının sonucu olduğunu söylemek mümkündür. Bu bakımından bireyin algılama
sürecinin fizyolojik etkenler çerçevesinde belirlendiği ileri sürülebilir. Algılama için şöyle bir
formül önerilebilir (İnceoğlu, 2004: 72):
Görmek
Duymak

Algılamak =

Herhangi bir

Olayı

Tatmak

Nesneyi

Koklamak

İlişkiyi

Dokunmak
Hissetmek

Ne var ki, biraz dikkatli bir biçimde incelendiğinde akla kaçınılmaz olarak şu soru
gelmektedir: Bu formülde sözü geçen bütün eylemler gerçek hayata uymakta mıdır?
Algılama sürecini açıklamak için önerilen formül ilk bakışta algılamanın fizyolojik
özüne atıf veriyormuş gibi görülebilir. Ne var ki, formülde kısaca gösterilen ilişkiler detaylı
olarak yazıldığında, günlük yaşamda karşılaşılması mümkün olmayan bazı eylemlere de atıf
verildiği görülmektedir. Örneğin, “herhangi bir olayı görmek” denildiğinde bu son derece
normal karşılanabilir. Ancak “herhangi bir olayı koklamak” denildiğinde bunun gerçek
yaşamda ne ile ilişkilendirilebileceğini düşünmek, hatta hayal etmek bile oldukça güç olacaktır.
Yine, “herhangi bir ilişkiyi duymak” denildiğinde, bunu uzun uzun açıklamak
gerekmezken, “herhangi bir ilişkiyi tatmak” denildiğinde benzer bir biçimde böyle bir durumu
düşünmek ve yine hayal etmek gerçekten de zorlayıcıdır ve örnek bulmak da oldukça güçtür.
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Bu durumda algılama sürecinin salt fizyolojik unsurlarla ilişkilendirilemeyeceği ortaya
çıkmaktadır.
“Herhangi bir ilişkiyi duymak” denildiğinde bunun, bir ses duymaktan ya da gürültü
duymaktan farklı anlamda kullanıldığı açıktır. “Herhangi bir ilişkiyi duymak” denildiğinde, söz
konusu ilişkiyi “öğrenmek”, o ilişkiden “haberdar” olmak gibi bir anlam çıkarılmaktadır.
Kuşkusuz buradaki anlamın aslında mecaz olduğu söylenebilir. Ancak buradaki kullanımların
Türkçe ile yakından ilişkisi olduğunu da akıldan çıkartmamak gerekir. Bütün diller duygu ya
da düşünce iletmek için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir.
Bu yöntemler farklılıklar taşıdığı için dillerin de farklılaşmasına neden olmaktadır.
Böyle bir durumda Türkçe açısından anlamlı olabilecek bir ifade, yabancı bir dile çevrildiğinde
anlamsız olabilir; aynı şekilde yabancı bir dildeki ifade Türkçeye çevrildiğinde de o ifade
Türkçe açısından anlamsızlaşabilir.
Bu konuda deyimler çok çarpıcı örnekler sunmaktadır. Türkçe bilen birisi bile bir
deyimin gerçek anlamını bilmiyorsa, ne ifade edildiğini anlamayacaktır. Örneğin “etekleri zil
çalmak”, “ağzı kulaklarına varmak”, “nalları dikmek” ve “toz kondurmamak” gibi. Çok açık
bir biçimde Türkçeyi yeni öğrenmekte olan bir çocuğun ya da bu deyimlerin birebir tercümesi
yapılan bir yabancının bu deyimlerle aslında ne ifade edilmek istendiğini anlaması pek olası
değildir.
Aynı biçimde yabancı dillerdeki deyimler de Türkçeye tercüme edildiklerinde benzer
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle yabancı dil öğrenen kişilerin en fazla karşılaştıkları ya
da yakındıkları sorunların başında deyimlerin kullanımı gelmektedir. İngilizceden birkaç örnek
ve Türkçe tercümeleri ile anlamları aşağıda yer alan Tablo 5.1’de örnek olarak verilmiştir.
Tablo 5.1. Bazı İngilizce Deyimler, Türkçe Karşılıkları ve Anlamları
İngilizce Deyim
Türkçeye Tercümesi
…(straight) from the horse’s (Doğrudan) atın ağzından …
mouth.
It’s raining cats and dogs!

Kedi köpek yağıyor!

Skeleton in the closet.
Costs an arm and a leg.
A bee in one’s bonnet.

Dolaptaki iskelet.
Bir kol ve bacağa mal olmak.
Birinin başlığının içindeki arı.

Anlamı
Bir olayı güvenilir kaynaktan /
yetkili kişiden / birinci ağızdan
öğrenmek
Şiddetli (sağanak) yağmur
yağıyor!
Utanılacak sır.
Çok (aşırı) pahalı.
Kişinin kafasını meşgul eden bir
şey olduğunu ifade eder.

Tablo 5.1’de örnek olarak verilen İngilizce deyimlerde de görülebileceği gibi, bu
deyimleri oluşturan kelimeleri bilmek ve bunları birebir tercüme etmek, doğru anlamı
vermemektedir. Dolayısıyla bu deyimlerin anlamını henüz öğrenmemiş bir İngiliz bile
karşısında konuşan ve bu tip bir deyim kullanan kişinin ne dediğini anlamayacaktır. Peki, bu
nasıl olmaktadır? Duyma sorunu olmayan ve ortalama zekâya sahip olan bir kişi nasıl olup da
kelimeleri bilmesine rağmen konuşulanları tam olarak anlamamaktadır. Burada önemli olan
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nokta, kişinin biyolojik unsurlarında sorun olmamasına rağmen, bu kelimelerin belirli bir
amaçla dizilmesi sonucunda ortaya çıkan deyimin asıl anlamını bilmemesinden, bu anlamı daha
önce öğrenmemesinden kaynaklanmaktadır. Demek ki, algılama sürecinde biyolojik unsurlar
tek başlarına yeterli gelmemektedir.
Gerçekten de algı ve algılama yalnızca fizyolojik, diğer bir deyişle biyolojik ve organik
unsurla açıklanamaz. Algılamanın kültür ve buna bağlı olarak da öğrenme ile ilgili de boyutları
bulunmaktadır. Bütün bireyler aynı biyolojik özelliklere sahip değillerdir. Bu nedenle de
algılamalarının aynı olması beklenmemektedir. Ancak her birey aynı biyolojik özelliklere sahip
olsalar bile, algılamaları içinde yaşadıkları kültür tarafından biçimlenmekte ve algılama süreci
öğrenilen özellikler bakımından da değişmektedir.
İyi, kötü, güzel ve çirkin gibi kavramların doğuştan gelen özelliklere mi bağlı
olabileceği yoksa bu kavramların sonradan mı öğrenilen kavramlar olduğu sorusu aslında
algılamanın öğrenilmeyle ilgili boyutuna da işaret etmektedir.
Algılama ile ilgili dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise, algı ya da algılama
denildiğinde, bu kavramların bazı durumlarda “duyum” ile karıştırılıyor olduğudur. İlerleyen
kısımda duyum, algı ve algılama hakkında bilgi verilmektedir.

5.1.2. Duyum ve Algı
Bazı kokular bizi geçmişe götürebilir ve çocukluğumuzdaki bazı olayları hatırlamamızı
sağlayabilir. Gecenin bir yarısında evde yalnız olduğumuz bir sırada arka odadan gelen bir
çıtırtı sesi irkilmemize neden olabilir. Evden çıkmadan önce aynaya bakarken yeni aldığımız
bir paltonun renginin ayakkabılarımıza uymamış olduğunu fark edebiliriz. Yemek yediğimiz
lokantanın aşçısı o gün yemeklere tuz koymayı unutmuş olabilir. Ya da işyerimizdeki çalışma
arkadaşlarınız soğuk-sıcak tartışması nedeniyle sürekli olarak klimanın ayarıyla oynuyorlardır.
Kim bilir?
Yukarıda yer verilen örneklerin her biri bir duyu organımızla ilişkilidir. “Duyum”, duyu
organları aracılığıyla çevre koşulları hakkında bilgi edinme sürecine verilen isimdir. Diğer bir
ifade ile “duyum, alıcı organların çevredeki enerjinin etkisi altında uyarılmasıyla ortaya çıkan
nörofizyolojik sürecin adıdır” (Cüceloğlu, 2018: 95). Burada dikkat edilmesi gereken nokta,
“duyum” sürecinin yalnızca duyu organları tarafından çevreden gelen bilginin elde edilip
beyindeki ilgili bölümlere iletilmesini içeriyor olmasıdır. Algılama ise, elde edilen bu ilginin
işlenip yorumlanmasına ilişkin bir süreçtir (Malkoç, 2012: 100). Kısaca belirtmek gerekirse,
duyum duyu organları tarafından çevredeki uyaranlardan bilgi alınmasını, algılama ise bu
bilginin yorumlanmasını içeren süreci ifade etmektedir. Bu nokta ise, psikoloji bilimine ilişkin
önemli bir boyutu oluşturmaktadır. Zira “psikoloji biliminin alanı da duyu sisteminin nasıl
işlediği ve dış dünyadan gelen verilerin nasıl yorumlandığı” ile ilişkilidir (Strickland, 2001:
487).
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İnsanlarda her biri farklı bilgiyi yakalamaya odaklanmış beş farklı duyu organı
bulunmakta olup, her bir duyu organı duyarlı olduğu enerjiyi yakalamakta, o organdaki ilgili
hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülüp beynin ilgili bölgesine iletilmektedir.
(Bkz. Tablo 5.2). Kısaca belirtmek gerekirse, her bir duyu süreci için uzmanlaşmış hücreler ve
organlar bulunmaktadır (Cüceloğlu, 2018: 96).
Tablo 5.2. Duyu Sistemi
Duyu
Görme
İşitme
Tat
Koku
Dokunma

Enerji
Işık
Ses
Kimyasal
Kimyasal
Basınç, Sıcaklık,
Ağrı

Alıcı Hücreler
Koni ve Çubukçuklar
Tüylü hücreler
Dil ve ağız hücreleri
Burun hücreleri
Deri hücreleri

Organ
Göz
Kulak
Dil
Burun
Deri

Beyindeki İlgili Bölüm
Primer Görme Korteksi
İşitme Korteksi
Primer Tat Korteksi
Olfaktori Korteks
Somatosensori Korteks

Kaynak: Malkoç, 2012: 102’deki tablodan çeşitli değişiklikler yapılarak aktarılmıştır.
Duyum ile ilgili belirtilmesi gereken diğer bir özellik ise, duyum sürecinde iki farklı
eşiğinin bulunduğudur (Cüceloğlu, 2018: 96-98):
1. Mutlak eşik,
2. Fark eşiği.
Mutlak eşik, duyu organının fark edebileceği asgari enerji miktarını, fark eşiği ise, aynı
türden iki uyaran arasında ayırım yapılabilecek asgari enerji seviyesini ifade etmektedir
(Malkoç, 2012: 102-103). Bazı yazarlar ise, mutlak eşik konusuna biraz tereddütle yaklaşmakta
ve konuyla ilgili olarak yapılan testlerin, çeşitli etkenlerden (Örneğin gözlemcinin
niteliklerinden) fazlasıyla etkilenmeye müsait olduğundan söz etmektedirler (Strickland, 2001:
3). Ancak yapılan çalışmalar, insanlardaki duyu sisteminin bazı sınırları olduğunu
göstermektedir. Örneğin insan kulağı her türlü sese duyarlı değildir. İnsan kulağının
duyabilmesi için bi nesnenin saniyede 20 ila 20.000 titreşim üretiyor olması gerekmektedir. Bu
eşik köpeklerde daha farklı olup, insanların duydukları bazı sesleri duyamazlarken yine
insanların duyamadıkları bazı sesleri duyabilmektedirler. Burada mutlak eşik söz konusudur.
Diğer yandan çamaşır deterjanı reklamlarında yapılan beyaz renk karşılaştırılması da “fark
eşiği” açısından değerlendirilebilir. Tablo 5.3’te mutlak algı eşikleri için örnekler yer
almaktadır.
Tablo 5.3. Mutlak Eşik Örnekleri
Duyu
Görme
Duyma
Tat
Koku
Dokunma

Mutlak Eşik Örneği
Karanlığa alışmış bir gözün yaklaşık 48 km öteden bir mumun ışığını
görülebilir.
Sessiz bir ortamda bir saatin tik tak sesini 6 metreden duyulabilir
Bir damla kinin sülfat 946 lt suya karıştırıldığında kinin sülfatın tadı alınabilir.
Bir damla parfümün kokusu 6 odalı bir evde alınabilir.
Bir arı kanadının 1 cm yükseklikten yanağa düşmesi fark edilebilir.

Kaynak: Strickland, 2001: 3’ten özetlenerek aktarılmıştır.
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Duyu sistemi ile ilgili olarak, son dönemde psikologların insan vücudunda altıncı ve
yedinci duyu organının bulunduğuna yönelik tartışmalarına değinmek gerekir. Bazı
psikologlara göre iç kulaktaki alıcıların dengeyi algılaması ile kas, eklem ve kirişlerde bulunan,
konum ve duruş ile hareketi algılayan “kinestetik alıcılar” da duyu organı olarak kabul edilebilir
(Cüceloğlu, 2018: 96; Morgan, 2010: 239, 390).
Bunların dışında algılama biçimleri de bulunmaktadır. Duyu organlarından gelen veriler
algılama süreci sonucunda farklı biçimlerde algılanmaktadır. Ancak burada önemli olan bir
nokta, duyu organlarından gelen verinin algılama süreci sonucunda farklı çıktılara
dönüşebilmesinin de mümkün olmasıdır. Kısacası algılama biçimleri duyu organlarının
işlevleriyle doğrudan doğruya sınırlı değildir. Bunun en tipik örnekleri “uzay” ve “zaman”
algılarıdır. “Uzay algısı”, birden fazla duyu organından gelen verilerin işlenmesi sonucunda
ortaya çıkan bir algı biçimidir. Uzay algısında etki gücüne göre öncelikle görme, sonra
dokunma ve son olarak da işitme duyuları veri kaynağı olarak kullanılmaktadır. Uzay algısı
mesafe, konum, yer gibi unsurlarla ilişkilidir. Zaman algısı ise eylem ya da eylemsizliğin
süresine dair yorumlamaların sonucunda ortaya çıkan bir algılama biçimidir (Korkmazyürek ve
Hazır, 2017: 48). Örneğin, bir koridorun uzunluğunu, koridorun sonundaki kapının uzaklığını
görerek algılayabiliriz. Ancak bu yalnızca bir görme algılaması değil, aynı zamanda bir uzay
algılaması olmuş olur. Koridoru yürüdüğümüzde ise bunlara ilave olarak zaman algısı da ortaya
çıkabilir. Bu nedenle uzay algısı ve zaman algısı, diğer algı biçimlerinden farklı olarak
doğrudan bir duyu organı ile ilişkili olmak yerine, birden fazla duyu organından gelen verilerin
işlenmesi sonucunda ortaya çıkan algı biçimleridir.

5.2. Algılama Süreci ve Aşamaları
Duyu sisteminden gelen bilgiler, algılama süreci içerisinde işlenmekte ve
yorumlanmaktadır. Bu süreç de, son derece karmaşık bir yapı sergilemekte ve çok sayıda unsur
süreci etkilemektedir. Algı ve algılama, doğası gereği, duyusal süreçten bağımsız olarak
incelenmemektedir. Çünkü algılama süreci aslında duyu organlarından gelen bilgilerin anlamlı
bir bütüne dönüştürülmesine ilişkindir. Bu nedenle konuyla ilgili olarak çalışan psikologlar
duyu ve algılama süreçlerini birbirlerini tamamlayan bir bütünün parçaları olarak ele
almaktadırlar (Cüceloğlu, 2018: 95).
Algılama sürecini inceleyen psikologlar,
1. Yukarıdan aşağıya süreç,
2. Aşağıdan yukarıya süreç
olmak üzere genel anlamda iki temel süreçten söz etmektedirler (Strickland, 2001: 487488).
Yukarıdan aşağıya olan süreçte algılama büyük ölçüde kişinin beklentileri ve sahip
olduğu bilgi gibi unsurlardan etkilenmektedir. Aşağıdan yukarıya olan süreçte ise algılama
bilinen ya da umulan şeylerden daha ziyade büyük ölçüde dışsal uyaranlardan etkilenmektedir.
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Birçok psikolog, algılama sürecinin hem dışsal uyaranlardan hem de beklentiler ve bilgiden
etkilendiğini düşünmektedirler (Strickland, 2001: 487-488). Dolayısıyla algılama sürecinin
gerek yukarıdan aşağıya gerekse de aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşen süreçlerin bir bileşimi
olduğu söylenebilir.
Algılama süreci içerisinde çeşitli aşamalar bulunmaktadır. Bu aşamalardaki en ufak
farklılık algılama sürecinin sonuçlarının her bireyde farklı olmasına yol açmaktadır. Algılama
sürecinin karmaşık yapısı nedeniyle, sürecin her aşamasının bütün bireylerde birebir aynı
olması beklenmemektedir. Gerçekten de, “algılama anında beyin, bireyin içinde bulunduğu
durumdan beklentisini, geçmiş yaşantısını, diğer duyu organlarından gelen başka duyuları,
toplumsal ve kültürel etkenleri hesaba katar. Gelen duyuları seçme, bazılarını ihmal etme,
bazılarını kuvvetlendirme, arada olan boşlukları doldurma ve beklentilere göre anlam verme bu
aşamada yapılır” (Cüceloğlu, 2018: 116).
Diğer bir deyişle, algılama süreci dört aşamadan oluşmaktadır:
1. Uyarılma,
2. Kaydetme,
3. Düzenleme,
4. Yorumlama.
Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, kaydetme olarak nitelendirilen süreçle
ilişkilidir. Önceki dönemlerde Broadbent tarafından geliştirilen ve bireylerin kanal
kapasitelerinin farklı olması nedeniyle uyarıcılara karşı bir “filtre” mekanizması oluşturdukları
yönündeki görüş genel olarak kabul görürken, yakın dönemlerde bunun “seçici algılama” olarak
nitelendirilmesi ve bunun da algılama sürecinin sonraki aşamalarında gerçekleşmesi nedeniyle
tartışılmakta olan bir konu haline gelmiştir (Korkmazyürek ve Hazır, 2017: 46-47; Pickens,
2005: 54)
Algılama sürecindeki bu dört basamak şu şekilde açıklanabilir (Korkmazyürek ve Hazır,
2017: 46-47; Pickens, 2005: 52-57; Cüceloğlu, 2018: 116):
1. Uyarılma: Duyu organları sürekli olarak çevreden veri elde etmekte ve bunu beyne
iletmektedir. Dolayısıyla beyne, sürekli olarak, görme, duyma, koklama, duyma ve dokunma
organları aracılığıyla veri gönderilmektedir. Duyu organları çevre ile sürekli etkileşim içinde
olsalar bile algılama süreci bu etkileşimin bir sonucu olan “uyaranların iletilmesi”, kısacası
uyarılma ile başlamaktadır.
2. Kaydetme: Duyu organlarından gelen veriler ayıklanıp kaydedilmektedir. Ne var ki,
bütün uyaranlar kaydedilmemekte, seçilmiş uyaranlar kaydedilmektedir. Bu nedenle duyu
organlarından sürekli olarak veri akışı olsa da, bu verilerin tamamı değil, seçilmiş bulunan bir
bölümü kaydedilip sonraki aşamaya geçilmektedir.
3. Düzenleme: Duyu organları tarafından aktarılan ve seçilerek kaydedilen veriler,
geçmiş deneyimler, sahip olunan bilgiler, inançlar gibi bir dizi etken çerçevesinde bir
düzenleme sürecine tabi tutulurlar.
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4. Yorumlama: Uyarılma, kaydetme ve düzenleme süreci sonrasında algılama
sürecinin son aşaması olan yorumlama aşamasına geçilir. Bu aşamada tıpkı düzenleme
aşamasında olduğu gibi yine geçmiş deneyimler, sahip olunan bilgiler, inançlar gibi bir dizi
etken çerçevesinde duyu organlarından gelen veriler yorumlanırlar.
Ancak algı süreci basitçe tek yönlü ilerleyen bir süreç de değildir. Bu süreç içerisinde
yorumlama geri bildirimlerde bulunarak ilerleyen zamanlardaki kaydetme sürecini, diğer bir
ifade ile uyaranların seçilmesini etkilemektedir. Dolaysıyla geçmişteki bir algılama sürecinin
geribildirimi şu andaki algılama sürecini etkilerken, şu andaki algılamanın geri bildirimi
gelecekteki algılama sürecini etkileyecektir (bkz. Şekil 5.1.) (Korkmazyürek ve Hazır, 2017:
47; Pickens, 2005: 57).
Şekil 5.1. Algılama Süreci
(Duyu Organları)  Uyarılma  Kaydetme  Düzenleme  Yorumlama

Kaynak: Korkmazyürek ve Hazır, 2017: 47; Pickens, 2005: 57’den uyarlanmıştır.
Örneğin, Türkçede üç farklı “kırmızı” renk bulunmaktadır: “Kırmızı, al ve kızıl”. Genel
olarak günlük kullanımda “kırımızı” kelimesi sıfat olarak daha fazla tercih ediliyor olsa da, özel
bazı durumlarda “al” ve “kızıl” kelimelerinin sıfat olarak kullanıldığı görülmektedir. Örneğin,
“sancak”, “bayrak” ve “kan” için “al”, saç için ise “kızıl” kelimesi özel bazı duygu ve anlamları
vermek amacıyla sıfat olarak kullanılmaktadır. Kanın rengi kırmızıdır. Ancak Türkçede “Al
Kan” denildiği zaman farklı bir duygu ve anlam vurgulanmaktadır. Aynı şekilde, “Kırmızı
Sancak” demek ile “Al Sancak” demek arasında büyük anlam ve duygu farkları bulunmaktadır.
Bu nedenle, çok iyi bir tercüme olsa bile, bir yabancı eğer kültürü tanımıyor ve bilmiyorsa, bu
anlam ve duygu farklarına dikkat etmeyecektir. Dolayısıyla, Türkçe konuşan birisinin kırmızı
rengi algılama süreci Türkçe bilmeyen ya da ilgili kültüre yabancı olan birinin algılama süreci
birbirinden farklı olacaktır. Kısacası, kültürel bir özellik algılama sürecini etkilemekte, önceki
dönemde edilen bilgilerin sonraki dönemdeki uyaranların kaydedilmesine nasıl etki ettiğini
göstermektedir.
Çalışma yaşamından da şöyle bir örnek verilebilir: İşe geç kaldığı için amirinden uyarı
alan bir çalışanın ertesi gün sabah otobüs durağındaki durumunu düşünün. Otobüsü beklerken
sık sık saatini kontrol edecek ve otobüsün geç kalması durumunda endişelenmeye ve
sinirlenmeye başlayacaktır. Normal koşullar altında bir kişinin saatine baktığında
endişelenmesi gerekmez, saati öğrenmiş olur; ancak örnekteki kişi saatine baktığında, bir
önceki gün geç kalmış olduğu için amirinden aldığı uyarı nedeniyle durumu farklı
algılayacaktır.
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5.3. Algılamaya İlişkin Yaklaşımlar
Daha önce de ifade edildiği gibi, her birey çevrelerini ve dünyayı aynı biçimde
algılamamaktadır. Dolayısıyla bireylerin algıları birbirlerinden farklıdır. Bu farklılıkların
nedeni açıklamak için geliştirilmiş çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Genel olarak “algılama
çalışmaları” olarak nitelendirilen bu çalışmalar Gestalt Kuramı, Kurgusal Yaklaşım ve Bilişsel
Gelişim Kuramı (Öğrenme Kuramı) olmak üzere ele alınabilir.
Gestalt Yaklaşımı: Gestalt psikolojisi olarak da isimlendirilen bu yaklaşımı ilk olarak
ortaya koyan bilim insanı, psikolojiyi bir bilim dalı haline getiren Wundt ile aynı dönemde
çalışmalarını sürdürmüş bulunan ve psikoloji çalışmalarında öğrenme ile hafıza gibi zihinsel
süreçlerin de önemli olduğunu ve bu nedenle bu süreçlerin de dikkate alınması gerektiğini ileri
süren Alman psikolog Ebbinghaus’tur. Bu yaklaşıma göre, “bir deneyimin bütünü, onun
parçalarının toplamıyla aynı değildir. Bilinci anlamanın yolu, parçaları değil, tüm deneyimi bir
bütün olarak çalışmaktan geçer” (Cemalcılar, 2012: 9).
Bu yaklaşımın ismi olan “Gestalt” kelimesi Almanca bir kelime olup “düzenlenmiş
bütün” anlamına gelmektedir (Griggs, 2014: 122). Gestalt yaklaşımını savunanlara göre, “algı
uyaranın en basit yorumuna karşılık verir”. Buna “basitlik yasası” adı verilmektedir
(Korkmazyürek ve Hazır, 2017: 52). Bu yaklaşım “bütün, parçaların toplamından fazladır”
ilkesi ile de özetlenebilir (Cemalcılar, 2012: 9; Strickland, 2001: 278).
Resim 5.1. Gestalt Yaklaşımı İçin Örnekler

Tavşan mı? Ördek mi?

Yaşlı Kadın mı? Genç Kadın mı?

Kaynak: Attneave, 1971: 66.
Gestalt yaklaşımında gruplama ilkeleri olarak da nitelendirilen bazı temel ilkeler şu
şekilde sınıflandırılıp örnek verilebilir (Krull, 2014: 116-117; Schacter vd., 2016: 154; Kalat,
2017: 131-132):
Basitlik/Sadelik/İyi Biçim İlkesi: Almancada “prägnanz” kelimesi ile ifade edilen bu
ilkeye göre, insanlar detaylara fazla dikkat etmeden en sade ve/veya en basit biçimde algılama
eğilimdedir. Örneğin aslında birbirlerine göre çeşitli derecelerde çizilmiş olan çizgileri ayrı ayrı
algılamak yerine bir bütün olacak biçimde bir araya getirip “küp” olarak algılamak insanlara
daha basit gelmektedir.
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Şekil-Zemin İlkesi: Gökyüzünde kırmızı bir uçurtma görürsünüz. Uçurtmaya
odaklandığınızda uçurma şekil, gökyüzü zemin haline gelmektedir. Görme organından iletilen
veriler uçurtma / gökyüzü ayırımı yapmamakla birlikte, kişi dikkatine uçurtmaya vererek bu
ayırımı yapmaktadır.
Yakınlık İlkesi: Birbirine yakın duran nesnelerin gruplanmasını ifade etmektedir.
Benzerlik İlkesi: Renk ve biçim gibi benzer unsurlara sahip nesnelerin
gruplandırılmasını ifade etmektedir.
Süreklilik İlkesi: Kenarları ya da köşeleri az çok belli olan bir şekli tamamlayabilmeyi
ya da aynı doğrultuda giden nesnelerin ilişkili olarak algılanmasını ifade eder. Örneğin,
fırındaki rafta duran ekmeğin bir kısmını görmemiz, o ekmeği bütün olarak algılamamız için
yeterlidir.
Kader Birliği / Ortak Kader İlkesi: Birlikte hareket eden nesnelerin bir grup olarak
algılanmasını ifade etmektedir. Örneğin aynı yöne doğru yürümekte olan koyunlar bir “sürü”
olarak algılanmaktadır.
Tamamlama / Kapatma İlkesi: Nesnelerin tamamı görünmese bile eksik parçalar zihin
tarafından doldurulur. Örneğin ünlü birinin yüzünün bir kısmını görmek, o kişinin kim
olduğunu anlamak için yeterli gelebilmektedir.
Gestalt yaklaşımı ya da diğer tercih edilen ismi ile Gestalt psikolojisi ilk ortaya
çıktığında ayrı bir düşünce okulu/ekolü olduğu iddiasında iken, zaman içerisinde bu özelliğini
yitirmiş ve algılamaya ilişkin ortaya koymuş olduğu temel prensipleri ile bugün algılamaya
ilişkin çalışmalarda genel olarak kabul edilen bir yaklaşım haline gelmiştir (Schacter vd., 2016:
18).
Kısacası, algılama sürecinin düzenlenmesine ilişkin çalışmalarda Gestalt yaklaşımının
ilkeleri birçok açıdan etkili olmaktadır. Örneğin, Gestalt psikologları olarak da nitelendirilen
psikologlar şekil zemin ilkesi ve yakınlık ilkesi gibi algılama sürecindeki düzenleme aşaması
için birçok yeni görüş ileri sürmüşlerdir (Griggs, 2014: 123).
Kurgusal Yaklaşım: Helmholtz ve Richard başta olmak üzere, bu yaklaşımın
temsilcileri, duyu organları tarafından iletilen tüm verilerin, geçmişte öğrenilerek depolanmış
bilginin yardımıyla yorumlanabileceğini ileri sürmektedirler. Bu yaklaşıma göre, algılama
sürecindeki en önemli rol bellek üzerinde olup, algılama bir kurgulama işlemidir. Helmholtz’a
göre algılamada ikili bir süreç yapısı söz konusudur. Bunlardan ilki “veri güdümlü işleme”,
diğeri de “kuram güdümlü işleme” olarak isimlendirilmektedir. “Veri güdümlü işleme”
aşağıdan yukarıya doğru, “kuram güdümlü işleme” ise yukarıdan aşağıya doğru işlemektedir.
Veri güdümlü işleme duyu organlarından gelen verilere dayanırken, kuram güdümlü işleme ise
bildiklerimizden oluşan bir arka planı ifade etmektedir. Kısacası, algılama bireyin pasifçe
algıladığı bir süreç olmak yerine bildiklerimizle algılamamızı etkilediğimiz bir süreç olarak
nitelendirilmektedir. Buna “algı kümesi” adı verilmektedir. Çevreden edinilen deneyimler
algısal beklentiler oluşturarak algıyı etkilemektedir (Korkmazyürek ve Hazır, 2017: 53; Krull,
2014: 114; Westen, 1999: 193).
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Bu konuda şöyle bir örnek verilebilir (Krull, 2014: 114):
“I” harfi ile “3” rakamı bir araya geldiğinde “I3” oluşmaktadır. Bu ifade günlük
yaşamda sıklıkla karşılaşılan bir yazım biçimi değildir. Ancak,

“10, 11, 12, I3, 14, 15”
ya da

“A, I3, C”
biçiminde yazıldığında, beyin görsel veri ile önceden öğrendikleri açısından bir
yorumlama yapacak ve bunu rakamların arasında “13”, harflerin arasında ise “B” olarak
algılayabilecektir.
Bilişsel Gelişim (Öğrenme) Kuramı: Bu yaklaşımının öncüsü olan Piaget’e göre
“algılama, kesinlikle bazı çıkarsamalarla … iç içedir ve algılama ile bilgi birikimi arasındaki
etkileşim, içselleştirme … uygunlaştırma … yoluyla sağlanır” (Korkmazyürek ve Hazır, 2017:
53-54).
Piaget’in kuramında önemli bazı noktalar bulunmaktadır. Buna göre, “şemalar” bilginin
temel yapı taşı olarak nitelendirilmekte, ilerleyen süreçte bilginin temel yapı taşı olan
“şemalar”ın yanı sıra “Uydurma” (Akomodasyon) da devreye girmektedir. Ayrıca çocukluk
gelişimi boyunca, evrensel olarak kabul edilebilecek, belirli bir sırası olan evreler vardır ve
çocuklar bu evrelerde o evreye özgü bilişsel gelişim kalıplarını izlerler. Örneğin, 7-11 yaş
evresindeki bir çocuk somut olayları anlayabilir ancak soyut düşünebilme yeteneği henüz
gelişmemiştir (Kleinman, 2017: 124-126). Piaget’in bilişsel gelişim kuramı için şu örnek
verilebilir:
Çocuk ilk kez bir köpek resmi gördüğünde bunu “şema” haline getirir: Dört bacak, bir
kuyruk, iki kulak, vb… Çocuk daha sonra gerçek bir köpek ile karşılaştığında, şemada olmayan
unsurların varlığı nedeniyle (tüyler ve havlama gibi) şaşırır ancak ebeveyni o hayvanın bir
köpek olduğunu teyit edince, şemaya yeni bilgiler eklenip özümsenir. Ancak çocuk bir kedi ile
karşılaşmış olsaydı, yine şaşıracaktır. Çünkü kedide de dört bacak, bir kuyruk ve iki kulak
bulunmasına rağmen, köpeğe benzemediğini fark edecektir. Bu hayvanın başka bir hayvan
olduğu bilgisini alan çocuk bu kez şemayı kediye uyduracak, diğer bir ifade ile “uydurma”
(akomodasyon) devreye girecek ve yeni bir şema üretecektir (Kleinman, 2017: 124-126). Ailesi
ile birlikte bir akvaryum gezisine katılan bir çocuğun zihninde balık şeması mevcuttur. Yeni
balık türleri ile karşılaştığında bu şema yardımıyla bunları özümseyecek ancak bir yunus
gördüğü zaman balık gibi görünen ama hava soluyan ve bir memeli türü olan bu canlı için balık
şemasını yeni duruma uydurmak zorunda kalacaktır (Krull, 2014: 286).
Piaget’in yaklaşımında diğer önemli bir fark, çocuklar üzerin odaklanmış olması ve
yaklaşımını çocukların bilişsel gelişimi temelinde biçimlendirmiş olmasıdır. Piaget’e göre,
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çocuklar temel bir zihinsel yapıya sahip olarak doğmakta ve zaman içerisinde geliştirdikleri
mekanizmalar ile birlikte bilişsel gelişimlerini sağlamaktadır (Kleinman, 2017: 124). Bu
açıdan, Piaget, “psikologların odak noktasını ne bildiğimizden nasıl bildiğimize” çevirmelerini
sağlamıştır (Cohen, 2019: 41). Diğer yandan Piaget 1999 yılında yüzyılın en etkili 20 düşünürü
arasında da gösterilmiştir (Griggs, 2014: 282).

5.4. Algılamayı Etkileyen Faktörler ve Algılama Hataları
Algılama süreci içerisinde birçok unsurun algılamayı, dolayısıyla da algıyı etkilediği
söylenebilir. Algılamanın etkilenmesi, algının biçimlendirilmesi ya da bazı durumlarda
bozulması anlamına gelmektedir. Algılamayı etkileyen faktörler algılayan “kişi”, algılanan
“şey” ve algılamanın gerçekleştiği “ortam” olmak üzere üç temel başlık altında
sınıflandırılabilir. Kişinin içinde bulunduğu ortamının ısısı, kişinin ruh hali, algılanan nesnenin
diğer nesnelere göre ayırt edilmesini sağlayan bir özelliğinin bulunması gibi birçok faktör
algılama sürecini, dolayısıyla da algıyı etkilemektedir (Korkmazyürek ve Hazır, 2017: 49).
Algıyı etkileyen faktörler ve örnek alt faktörler Tablo 5.4. aracılığıyla özetlenmiştir:
Tablo 5.4. Algılamayı Etkileyen Faktörler
Algılayana (Kişiye)
Faktörler
Tutumlar
Duyular
İlgi alanları
Deneyimler
Beklentiler
Vb.

İlişkin Algılanana
Faktörler
Yenilik
Ses-Gürültü
Boyut
Benzerlik
Zemin
Yakınlık
Hareket
Vb.

(Şeye)

İlişkin Ortama İlişkin Faktörler
Zaman
İş Çevresi
Sosyal Çevre
Vb.

Kaynak: Korkmazyürek ve Hazır, 2017: 49-51’den yararlanılarak hazırlanmıştır.
Algılamayı etkileyen faktörlerin birbirleriyle ilişkisi dışında, bir de algılama
hatalarından ya da diğer bir ismiyle algı yanılmalarından söz etmek de mümkündür. Algılama
hatalarında, sosyo-psikolojik ve fiziksel kaynaklı çeşitli hata kaynakları bulunmaktadır. Bu hata
kaynakları nedeniyle kişinin algılama süreci hatalı işlemekte, algılanan şey yanlış algılanmakta
ve algı bundan etkilenerek hatalı sonuçlara ulaşılmaktadır (Korkmazyürek ve Hazır, 2017: 54).
Çalışma Psikolojisi açısından sosyo-psikolojik temelli algı hatalarından söz etmek gerekir.
Özellikle önyargı ve kalıpyargılar çerçevesinde ortaya çıkan bu algı hatalarına kitabınızın 9.
Bölümünde örnekler verilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsan davranışlarının başlangıç noktasının algı ve algılama süreci olduğu kabul
edilmektedir. Algı ve algılama yapıları gereği sübjektif (öznel) nitelikler taşımaktadır. Bu
süreçlerde biyolojik unsurlar kadar kültürel unsurlar da etkilidir. Bu nedenle her bireyin
algılayışı birebir aynı olmamaktadır.
Algı ile algılama bazı durumlarda birbirleriyle karıştırılan kavramlardır. Oysa algı,
algılama sürecinin çıktısı, dolayısıyla da sonucudur. Diğer yandan algılama süreci duyu
organlarından gelen uyarılma ile başlamaktadır. Dolayısıyla algılama süreci karmaşık bir
yapıya işaret etmektedir.
Algılama sürecinin bu karmaşık yapısı nedeniyle çeşitli yaklaşımların ortaya çıktığı ve
bu yaklaşımlara bağlı olarak da çeşitli görüşlerin ileri sürüldüğü görülmektedir. Bu yaklaşımlar
arasında Gestalt Yaklaşımı, Kurgusal Yaklaşım ve Bilişsel Gelişim (Öğrenme) Kuramı ön
plana çıkmaktadır.
Diğer yandan algılamayı 1) Algılayana (kişi) İlişkin Faktörler, 2) Algılanana (şey)
İlişkin Faktörler ve 3) Ortama İlişkin Faktörler olmak üzere üç unsurun olduğu ve algılama
hatalarının bu unsurlardan kaynaklandığı söylenebilir.
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Uygulamalar
1. İllüzyonistler insan algısını etkileyerek gösterilerini yapmaktadırlar. Bu gösterilerden
örnekler izleyiniz.
2. Algılama hatalarına ilişkin sosyal medyada çeşitli popüler testler bulunmaktadır.
Bunlardan bazılarını kendinize uygulayınız.
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Uygulama Soruları
1. Başarı ya da başarısızlık yalnızca objektif ölçütlerle kavramlaştırılabilir mi?
Bireylerin başarı ya da başarısızlık algıları birbirlerinden farklı olabilir mi?
2. “İyi bir iş”, “çok çalışmak”, “güzel bir resim” gibi tanımlamalar herkes için geçerli
olabilir mi? Tartışınız.
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Bölüm Soruları
1. Tat duyusu ile ilgili enerji tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ses
B) Kimyasal
C) Basınç
D) Sıcaklık
E) Ağrı
2. Kinestetik alıcılar aşağıda belirtilen doku ya da organlardan hangisinde
bulunmaktadır?
A) Göz
B) Dil
C) Burun
D) Kas
E) Deri
3. Büyük ölçüde kişinin beklentileri ve sahip olduğu bilgi gibi unsurlardan
etkilenen algılama süreci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yukarıdan aşağıya süreç
B) Kinestetik süreç
C) Mutlak eşiğe bağlı süreç
D) Aşağıdan yukarıya süreç
E) Fark eşiğine bağlı süreç
4. Algılama sürecinde yorumlama aşamasından sonra gerçekleşen geri dönüş
hangi aşamayı etkilemektedir?
A) Duyumsama
B) Kaydetme
C) Filtreleme
D) Düzenleme
E) Uyarılma
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5. Algılama sürecinde duyu organlarından gelen veriler ilk olarak hangi aşamadan
geçmektedir?
A) Duyumsama
B) Kaydetme
C) Düzenleme
D) Filtreleme
E) Uyarılma
6. Gökyüzünde görülen kırmızı renkli bir uçurtma Gestalt ilkelerinden hangisi için
bir örnek olarak verilmektedir?
A) Basitlik ilkesi
B) Şekil-Zemin ilkesi
C) Yakınlık ilkesi
D) Benzerlik ilkesi
E)Tamamlama ilkesi
7. Bilişsel Gelişim (Öğrenme) Kuramı aşağıda isimleri verilmiş Bilim
İnsanlarından hangisi tarafından ileri sürülmüştür?
A) Wundt
B) Helmholtz
C) Scott
D) Piaget
E) Ebbinghaus
8. Bilişsel Gelişim (Öğrenme) Kuramına göre bir çocuğun öğrenme sürecinde ilk
aşamada “şema” bulunmaktadır. Bu aşamayı takip eden sürece ne isim verilmektedir?
A) Kaydetme
B) Filtreleme
C) Uydurma
D) Duyumsama
E) Düzenleme
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9. Algılamayı etkileyen faktörler kaç grupta incelenmektedir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
10. Aşağıdakilerden hangisi algılanana (şeye) ilişkin faktörler arasında yer
almamaktadır?
A) Zemin
B) Boyut
C) Hareket
D) Yakınlık
E) Zaman

Cevaplar:
1. B, 2. D, 3. A, 4. B, 5. E, 6. B, 7. D, 8. C, 9. B, 10. E.
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6. KÜLTÜR VE UNSURLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, algılama sürecini etkileyen unsurlar arasında önemli bir yere yere ve etkiye
sahip bulunan kültür kavramı incelemektedir. Kültürün algılama sürecine etkisi, Psikoloji
Bilimi ile olan ilişkisinin yanı sıra Çalışma Yaşamında kültürün etkisi üzerine yapılmış en
önemli araştırmalardan biri olan Hofstede’in araştırmaları ve buğuları ele alınmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kültür kelimesinin Türkçe karşılığı olarak neden “ekin” kelimesi önerilmiş olabilir?
2. Kültürün neden tek ve mutlak bir tanımı yapılamamaktadır?
3. Çalışma yaşamında önemli bir yeri olan oryantasyon uygulamaları ile kültür arasında
bir ilişki var mıdır?
4. Kültürün çalışma yaşamındaki yeri ve etkisi nedir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Kültür Kavramı ve Anlamı

Kültürün
kavramlaştırıl- Kitabın ilgili bölümleri ve
masındaki çeşitli tartışmalar kaynakçada yer alan yayınlar
hakkında bilgi sahibi olmak. incelenebilir.

Kültür, Algılama ve
Psikoloji Bilimi

Kültürün gerek algılama
süreçlerini nasıl etkilediği ve Kitabın ilgili bölümleri ve
bu nedenle Psikoloji Bilimi kaynakçada yer alan yayınlar
ile nasıl etkileşim içinde incelenebilir.
bulunduğunu anlamak

Çalışma Yaşamında Kültür

Kültürün çalışma yaşamı
üzerindeki
etkisini Kitabın ilgili bölümleri ve
Hofstede’in
bu
konuda kaynakçada yer alan yayınlar
yapılmış
araştırmaları incelenebilir.
çerçevesinde anlamak.
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Anahtar Kavramlar







Kültür
Algılama
Kültürleşme
Oryantasyon
Kültürün Öğeleri
Çalışma Yaşamında Kültür
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Giriş
Sosyal Bilimlerde kavramlaştırma ve tanımla konusunda çeşitli tartışmaların yaşandığı
kültür, insan yaşamının önemli bir boyutuna işaret etmektedir. Kültür algılamayı ve düşünce
tarzlarını etkilemesi ve böylelikle davranışlara yön vermesiyle dikkat çeken bir unsurdur.
İnsanların dünyayı algılamaları yanlızca biyolojik özellikleriyle sınırlı değildir. Ayrıca başta
kültür olmak üzere dış faktörlerin de dünyayı algılama ve bu algıya uygun davranışları
sergileme konusunda insanları etkilediği görülmektedir. Dolayısıyla çalışma yaşamı da kültürel
unsurlardan fazlasıyla etkilenen bir yapı sergilemektedir.
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6.1. Kültür Kavramı ve Anlamı
Günlük dilde sıklıkla kullanılan kültür kelimesinin kavram olarak neyi ifade ettiğinin
aslında tartışmalı olduğunu söylemek birçokları için şaşırtıcı gelebilir. Gerçekten de görece
yakın tarihte kullanılmaya başlanmış bulunan kültür kelimesinin çok kısa bir zaman içerisinde
birçok dilde kendisine yer bulması ve kullanılmaya başlanması, bu kelimenin aslında tam olarak
neyi ifade ettiğinin de gözden kaçmasına neden olmaktadır. Kültür kavramı üzerinde çalışan
bilim insanları bile, bu kavramının neyi içerdiği konusunda fikir birliğine ulaşmış değildirler.
Bu nedenle de, günlük dilde, deyim yerindeyse hemen her gün kullanılan bu kelimenin üzerinde
özellikle durmak konunun karmaşıklığını göstermek açısından önemlidir.
Kültür kelimesinin kökenine ilişkin olarak yapılan araştırmalar, bu kelimenin ilk olarak
“tarım” ile ilişkilendirildiğini ve bugünkü anlamını içerecek biçimde antropologlar tarafından
ilk kez 19. Yüzyılda kullanıldığını göstermektedir. Kelimenin kökeni olan dil için de genellikle
Latince gösterilmektedir. Yine kültür kelimesinin kökünü oluşturan Latince kelime (ya da
kelimelerin) zaman içerisinde büyük değişimlere uğradığı ve Batı dillerinin bazılarında
sömürge, ikamet etme, saban kulağı ve ürün yetiştirme gibi farklı anlamları olan kelimelerin bu
şekilde ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Ayrıca, bitki yetiştirme (örneğin kültür bilgisi) ile
başlayan anlam genişlemesinin hayvan yetiştirmeye ve nihayetinde zihin yetiştirmeye kadar
ulaştığına yönelik iddialar da dikkat çekicidir. Gerçekten de, kültür kelimesi için Türkçe karşılık
olarak “ekin” kelimesinin önerildiği bilinmektedir. Kültür kelimesinin kullanımı yaygınlaştıkça
anlamdaki genişlemeye ilişkin en ilgi çekici örneklerden biri de 1950’li yıllarda yapılan bir
araştırmada kendisini göstermektedir. Kelimenin bu yaygın kullanımı sonucunda çok sayıda
kültür tanımının ortaya çıkması sonucunda, kültür için mutlak bir tanımlama yapılıp
yapılmayacağını inceleyen Kroeber ve Kluckhohn’un 164 farklı kültür tanımına ulaşmaları ve
bu nedenle kültür için tek bir kapsayıcı mutlak tanım yapılamayacağına karar vermeleridir
(Omay, 2009a: 7-8). Elbette 1950’li yıllara kadar yapılmış ve o günün olanaklarıyla ulaşılmış
bu kadar çok kültür tanımının sayısının bugün daha büyük bir sayıya ulaştığını düşünmek
gerekir.
Kültürle ilgili bazı tanımlamalar şu şekildedir (Omay, 2009a: 8-9):
Kültür,
Sir Tylor’a göre “insanın toplumun bir üyesi olarak elde ettiği, bilgi, inanç, sanat, ahlak,
hukuk, âdetle ve diğer yetenekler ile alışkanlıklardan oluşan karmaşık bir bütündür”,
Haviland’a göre “…toplum üyelerinin uygun ve kabul edilebilir gördüğü aralığa uygun
düşen davranışlar üreten kurallar ve standartlar kümesidir”,
Bozkurt’a göre “… bir yaşam tasarımı ve insanların davranışlarını koordine eden ortak
anlayıştır”,
Triandis’e göre “Bireyler için bellek ne ise, kültür de toplum için odur”,
Marx’a göre “Doğanın yarattıklarına karşılık insanoğlunun yarattığı her şeydir”.
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Son dönemde Hofstede tarafından yapılan ilginç bir tanımlama ise, kültürün zaman
içerisindeki genişleme potansiyeline ve değişimlerden nasıl etkilendiğine ilişkin güzel bir
örnektir. Hofstede’e göre kültür “İnsan zihninin yazılımıdır” (bkz. Hofstede, 1991). Kuşkusuz
19. Yüzyılda yaşamış olan Sir Tylor ve Marx’ın “yazılım” gibi bir kavramdan haberleri yoktu.
Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile birlikte “yazılım” kavramı ortaya çıkmış ve 20. Yüzyılda
yaşamış ve 21. Yüzyıla da tanıklık etmiş bulunan Hofstede’e bir kültür tanımı yapması
konusunda ilham vermiştir. Bu örnek bile, kültürün insan zihninin biçimlenmesinde ne gibi bir
rolü olduğunu açık bir biçimde göstermektedir.
Kültür tanımlamalarının bu kadar çok olmasının bir nedeninin kültür kelimesinin birden
fazla anlamı içerecek biçimde kullanılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu anlamlar
dört temel noktada farklılaşmaktadır. Buna göre kültür (Sungur, 2014: 29):
1.
2.
3.
4.

Bilim alanında uygarlıkları,
Beşeri alanda eğitim sürecini,
Estetik anlamda güzel sanatları,
Teknoloji ve biyoloji alanında da üretme ve tarım yapmayı ifade etmek için
kullanılmaktadır.

Bu farklılıklar, bilimsel anlamda da farklı disiplinlerin ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Psikoloji bilimi de kültür çalışmalarıyla yakından ilgilenmeye başlamıştır. Özellikle
sosyal psikoloji ve kültürlerarası psikoloji gibi çalışma alanlarının ortaya çıkışı, psikoloji
biliminin kapsamını ve inceleme konularını genişletmektedir.
Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren bir psikolojik sürecin kültürle olan bağlantısının
incelenmesine yönelik çalışmaları artmakta olduğu görülmektedir. Bazı duyguların evrensel
olduğu iddialarının yanı sıra kültürel kültürel farklılıkların da incelenmesi gerektiği dile
getirilmektedir. Böylelikle sosyo-psikolojik süreçlerde kültürler arasındaki benzerlikler kadar
farklılıklar da incelenmeye başlamıştır (Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar, 2014: 59).

6.2. Kültür ve Algılama
Sosyal Bilimlerin en tartışmalı kavramlarından biri olan kültür kavramı, algılama
sürecinde de son derece önemli bir yere ve etkiyi sahiptir. Kuşkusuz bu durumun nedeni, daha
önceki bölümde de ifade edildiği gibi, algılama sürecinin yalnızca biyolojik unsurlarla değil,
aynı zamanda bireylerin öğrendikleri ile de yakından ilişki olmasın kaynaklanmaktadır. Diğer
bir ifade ile öğrendiklerimiz, neyi nasıl algılayacağımızı etkilemektedir. Kültür ise
öğrendiklerimize kaynaklık eden temel unsurlardan biri olması nedeniyle, algılama sürecinin
etkilenmesinde önemli bir yere sahiptir.
Kültürün algılama sürecine etkisinin daha kolay anlaşılabilmesi için şu örneğin
verilmesi yararlı olacaktır: Beyaz rengin olumlu bir çağrışımda bulunması aslında evrensel
değildir. Bu bilgi şaşırtıcı gelebilir. Çünkü beyaz renk özellikle saflığı, temizliği ve masumiyeti
simgelemesi amacıyla birçok kültürde çeşitli biçimlerde kullanılan bir semboldür. Özellikle
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Türk kültüründe tarihsel anlamda beyaz rengin, bunlara ilave olarak ululuk, adalet, yaşlılık ve
tecrübe gibi çağrışımları da bulunmaktadır. Ne var ki, bazı Doğu toplumlarında beyaz renk
ölüm ile ilişkilendirilmiş olup, bu özelliği ile yas tutmanın, diğer bir deyişle matemin sembolü
olarak kabul edilmiştir (Albayrak, 2008: 6, 30). Dolayısıyla matem rengi kültürden kültüre göre
değişiklik göstermekte, bu kültürlerde yetişmiş bireyler renklerin neyi simgelediğini farklı
algılamaktadır.

6.3. Kültür ve Psikoloji Bilimi
Doğadaki canlıların bir kısmı tek başına bir kısmı da topluluk olarak yaşama
tercihindedir. Canlıların bu tercihleri genellikle içgüdüleri ya da yaratılışları çerçevesinde
açıklanmaktadır. İnsan topluluk halinde yaşayan bir canlıdır. İnsanın tek başına yaşaması
güçtür. İnsanın topluluk halinde yaşaması bilinçli bir tercih olarak görülebilir. Bu tercih,
kültürle yakından ilişkilidir. Çünkü bu tercih çeşitli kurallara bağlanıp takip eden kuşaklara
kültür aracılığıyla aktarılmaktadır. Dolayısıyla kültür, toplumsal ilişkilerin ve toplumsal
yapının sürdürülmesinin temel unsuru olarak kabul edilebilir. Toplumun kendisini
sürdürebilmesi için topluma yeni katılan bireyleri kendi kuralları çerçevesinde zihinsel olarak
hazırlaması ve bunun sonucunda kendi yapısına uygun bireyler yetiştirmesi sürecine
toplumsallaşma adı verilir (Omay, 2009a: 11).
Bazı yazarlar kültürün toplumsal yapının oluşmasındaki önemini, insanın zorunluluk
olarak topluluk halinde yaşamasıyla ilişkilendirme eğilimde olduğu yönünde açıklamaktadır.
Onların düşüncesine göre,
“İnsan türü tamamen istekli olmasa da biyolojik uyumun da zorlamasıyla özünde
insanların nasıl yaşayacakları konusunda oluşturdukları öğrenilmiş gelenekler bütünü olan
kültüre varlık problemlerinin çözümünde birincil derecede önem vermeye başladılar” (Haviland,
2002: 129).

Dolayısıyla kültür ile insanların topluluk halinde yaşama tercihi arasında yakın bir ilişki
olduğu söylenebilir. Diğer yandan insanların topluluk halinde yaşaması ile “kültürleşme”
kavramı arasında da önemli ve yakın bir ilişki bulunmaktadır.
Kavram olarak “kültürleşme” yeni bir kültürü öğrenme ve ona uyum sağlama sürecini
ifade etmektedir (Strickland, 2001: 3). Buna göre, toplumun bir üyesi olmak ile belirli bir
kültürü özümsemek arasında belirgin ve doğru yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Gerçekten de
toplumun sürekliliğin sağlanması için “kültürleşme” adı verilen mekanizmaların özel bir önemi
bulunmaktadır. Aynı zamanda “kültürleşme” dinamik bir yapıya da işaret etmektedir. Buna
göre, birbirleriyle ilişkili olan toplumlar ya da gruplar arasında gerçekleşen çeşitli ölçüdeki
temas sonucunda farklı boyutta ve çeşitte kültürleşme meydana gelmektedir (Omay, 2009a:
13).
Örnek vermek gerekirse, küreselleşme adı verilen süreçle ilgili yoğun tartışma
konularından biri de, tüm dünyada ortak bir kültürün oluşmakta olduğuna yönelik iddialar
üzerindedir. Mimariden mutfağa, giyim tarzlarından çalışma biçimlerine kadar birçok unsur
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dünya genelinde birbirlerinden etkilenmeye veya giderek birbirlerine benzemeye başlamıştır.
Kagarlitski bu konudaki çarpıcı bir gözlemini şu şekilde aktarmaktadır (Kagarlitski, 2006: 2526):
“…Londra, Delhi, Moskova ve Buenos Aires'in sakinleri, çarpıcı biçimde birbirlerine
benzemeye başlıyorlar. Aynı markalara sahip ürünleri tüketiyorlar. Ana dillerini aynı
neolojizmlerle [yeni sözcüklerin yaratılma edimi] kaba bir biçimde harmanlıyorlar. Aynı filmleri
izleyip aynı müziği dinliyorlar. Çocukları aynı oyuncaklarla oynuyor. Oyuncaklar! Salgınlar,
gezegenin her bir yanına organize dalgalar halinde yayılarak, birbiri ardına çocukları,
ebeveynlerinden ya Barbie için yeni elbiseler, ya plastik Ninja kaplumbağalar, ya da
Pokemonların toplu koleksiyonunu istemeye zorluyor.
1995 yılında, bir arkadaşımın
Johannesburg'daki [Güney Afrika Cumhuriyeti’nin en büyük şehri] evinde bulunan çocuk odasına
göz gezdirdim ve kendi oğlumun Moskova'daki odasının tıpatıp aynısı olduğunu görerek
afalladım. Sadece oyuncaklar değil, duvardaki posterler de aynıydı!”.
Kuşkusuz yukarıda verilen örnekte yazarı şaşırtan durum, genç kuşak açısından “normal” bir
durum olarak algılanmaktadır. Yazar, oğlunun odasındaki oyuncaklar ve posterlerin neredeyse dünyanın
diğer bir ucunda oturan arkadaşının çocuğunun odasında gördüğünün şaşkınlığını ifade ederken,
kültürleşme adı verilen çok boyutlu yapının da ipuçlarını vermiş olmaktadır.
Kültürleşmenin, 1) Asimilasyon, 2) Karışım, 3) Kültürel çoğulculuk ve 4) Uyarlanmış
çoğulculuk olmak üzere 4 farklı biçimi bulunmaktadır. Bu biçimler ve özellikleri Tablo 6.1. yardımıyla
şu şekilde gösterilebilir:
Tablo 6.1. Kültürleşme Biçimleri
Kültürleşme Biçimleri

Formül

Sonuç

Asimilasyon

A+B+C

A

Karışım

A+B+C

D

Kültürel çoğulculuk

A+B+C

A+B+C

Uyarlanmış çoğulculuk

A+B+C

A1+B1+C1

Kaynak: Omay, 2009a: 13.
Tablo 6.1.’de verilen kültürleşme biçimlerine ilişkin formülde A, B, C ve D harfleri
birer kültürü simgelemektedir. Asimilasyon biçiminde 3 farklı kültür bir araya gelmesine
rağmen baskın olan A kültürü diğerlerini yok etmekte ve B ile C kültürlerinin yerini almaktadır.
Karışımda ise A, B ve C kültürleri bir araya gelerek yeni bir kültürel yapı ortaya çıkarmaktadır.
Kültürel çoğulculukta ise her üç kültür de varlığını sürdürmekte, Uyarlanmış çoğulculuk
biçiminde ise üç kültür de asli özelliklerini korumakla birlikte diğer kültürlerden kısmen
etkilenmiş olmaktadır (Omay, 2009a: 13-14).
Kültürleşme biçimlerinin çalışma yaşamında da birçok örneğini vermek mümkündür.
Lisans eğitimini tamamlamış yeni bir mezunun bir işe girdiğini düşünelim. Bu bireyin sahip
olduğu bir kültürel arka planı bulunmaktadır. Bu arka plan gerek ailesi, gerek içinde bulunduğu
toplumsal unsurlar (örneğin sınıf) ve gerekse de eğitim süreci çerçevesinde biçimlenmiştir;
diğer bir ifade ile lisanstan mezun olmasına kadar geçen süre içerisinde çeşitli kültürlenme
biçimleriyle karşılaşmış ve bunlara uyum sağlamıştır. Oysa bir işyerine girdiğinde o işyerindeki
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mevcut kültür yapısıyla uyum sağlaması, diğer bir ifade ile yeni bir kültürleşme sürecine
girmesi, böylelikle kültürleşmesi beklenmektedir. Diğer bir ifade ile “çalışan insan makro
kültürel çevreden edindiği özellikleri çalıştığı işletme örgütüne, etkinlik gösterdiği toplumsal
amaçlı diğer örgütlere taşı[maktadır]” (Sargut, 1994: 73). İnsan Kaynakları alanında önemli bir
kavram olan “Oryantasyon” işte bu noktada kendisini göstermektedir.
Oryantasyon, diğer ismi ile işe alıştırma, bir örgüte yeni dâhil olmuş çalışanların
yapacakları iş ve örgüte alıştırılmasını içeren bir kavramdır. Oryantasyon çalışanların
sosyalleşmesinde de önemli bir yere sahiptir. Oryantasyon eğitimleri süresince, örgüte yeni
giren bireylerin örgütün kuralları, politikaları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları
amaçlanmaktadır (Noe vd., 1996: 432). Oryantasyon eğitimleri ile amaç örgüte yeni girmiş
bireylerin sosyalleşmesi ve örgütlü tanımaları ile kendilerinden beklenenler hakkında bilgi
edinmeleri olduğundan, sürecin bir kültürleşme biçimi olduğunu söylemek mümkündür.
Diğer yandan dikkat edilirse, oryantasyon eğitimlerinin yalnızca yeni mezunlar için söz
konusu olmadığı da görülecektir. Yapacağı iş konusunda deneyimli bir çalışanın da
oryantasyon eğitimine ve sürecine ihtiyacı vardır. Bunun nedeni, her ne kadar yapacağı iş
konusunda yeterli deneyime sahip olsa da, görev yapacağı bu yeni örgütte iş yapma biçimleri,
astlar ile üstler arasındaki ilişkiler farklılık gösterebilir.
Yapılan bazı araştırmalar, oryantasyon programlarının uygulandığı işletmelerde,
çalışanların kendilerini daha değerli hissettiklerini, iş tatminlerinin daha yüksek olduğunu ve
ilk altı ay içerisinde o işten ayrılma eğilimlerinin düştüğünü göstermektedir (Mamatoğlu, 2013:
110). Bu nedenle, deneyim düzeyi ne olursa olsun örgüte yeni dahil olmuş her çalışana
durumlarına uygun bir oryantasyon programı sunmak önemlidir.
Psikolojinin kültür üzerindeki ilgisi sonucunda Psikoloji Biliminde yeni bir alt dalın da
ortaya çıktığı görülmektedir. Kültür Psikolojisi ya da Kültürel Psikoloji adı verilen bu alan
aslında Psikoloji Biliminin kurucusu olarak kabul edilen Wundt’un kültür üzerine yaptığı
çalışmalarda ilk kez kendisini göstermiş olsa da, o dönemki psikologların şaşırtıcı bir biçimde
kültür meselesine fazla dikkat etmedikleri görülmektedir. Oysa Wundt 1900-1920 döneminde
insan zihni üzerinde kültürel ve sosyal etkilere dikkat çektiği 10 ciltlik çalışmasıyla kültür ve
psikoloji arasındaki ilişkiyi incelemiş olmasına rağmen Kültür Psikolojisi 1980’li ve 1990’lı
yıllardan itibaren kendisini güçlü bir biçimde gösterme fırsatı bulabilmiştir (Schacter vd., 2016:
33).
Kültür Psikolojisinin konusunu “kültürlerin kendi üyelerinin psikolojik süreçlerini nasıl
yansıttığını ve biçimlendirdiğini” oluşturmaktadır (Schacter vd., 2016: 33). Bu açıdan
“kültürler arası psikoloji” çalışmaları da farklı kültürlere mensup kişilerin davranış
farklılıklarını incelemektedir. Bu çalışmalarda hangi davranışların insan doğasından, hangi
davranışların ise kültürel arka plandan kaynaklandığı anlaşılmaya çalışılmaktadır (Kalat, 2017:
11).
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6.4. Kültürün Öğeleri
İnsanlık tarihi boyunca çok farklı kültürler ortaya çıkmış ve bu kültürlerin çok farklı
özellikleri var olmuştur. Her toplum, çeşitli nedenlerle kendine özgü bazı kültürel özellikler
ortaya çıkarmıştır. Bunun anlamı, tarih boyunca dünyayı farklı algılamış çok sayıda toplum ve
yine dünyayı içinde yaşadığı toplumun kültür yapısı çerçevesinde çok farklı algılamış çok
sayıda insanın bulunduğudur.
Günümüzde de, her ne kadar küreselleşme gibi bir olgudan ve beraberinde getirdiği
etkilerden bahsediliyor olsa da, sonuçta halen birçok toplum birbirlerinden kültürel anlamda
ayırt edilmelerini sağlayan özelliklerini sürdürmektedir. Örneğin, yaşlıya hürmet etmek
anlamına gelen el öpme davranışına bütün kültürlerde rastlanmamaktadır. Yemek
alışkanlıklarından dile, temizlik algısından giyime kadar birçok unsur toplumlar arasındaki
farklılıklara işaret etmektedir. Aynı coğrafyayı paylaşan ya da birbirine komşu olan toplumlar
arasında da dikkat çekecek derecede kültürel farklılıklar olduğu görülmektedir.
Kültür konusu sosyal bilimler alanında yaygın olarak çalışılan bir alana işaret
etmektedir. Örneğin Antropoloji bilimi, özellikle de Kültürel Antropoloji açısından bilimsel
temeli oluşturmaktadır. Kültür Antropologlarına göre kültürün bazı önemli özellikleri
bulunmaktadır. Buna göre kültür (Kottak, 2000: 62-71; Haviland, 2002: 65-76),








Öğrenilir,
Paylaşılır,
Semboliktir,
Bütünleştiricidir,
Toplumun tüm üyelerini kapsar,
İnsanlar tarafından aktif olarak kullanılır,
Uyuma ve uyumsuzluğa neden olabilir.

Kültürel antropoloji açısından kültürün sahip olduğu bu özellikler, inceleme konusu
olarak insan davranışlarını ve bunların nedenlerini ele almakta olan Psikoloji Biliminin de
üzerinde durmasını gerektiren önemli noktalara işaret emektedir. Örneğin, kültürel unsurların
“öğrenilme” ve “paylaşılma” süreçleri ile bunların “sembolik” (simgesel) olması, insan
davranışları üzerinde mutlak suretle bir etkisinin olduğu anlamına gelmektedir. Gerçekten de,
bazı araştırmacıların zekâ testleri gibi çeşitli testler hazırlanırken bunların dilbilgisi gibi kültürel
özelliklerin etkisinden arındırılması gerektiği yönünde uygulamaların önemine ve gerekliliğine
dikkat çektikleri görülmektedir (Strickland, 2001: 165).
Psikoloji Bilimi tarafından kullanılan çeşitli testlerde kültürel etkiden arındırmaya
ilişkin uyarı aslında kültürün “evrensellik”, “genellik” ve “özgünlük” özellikleriyle yakından
ilişkilidir denilebilir.
Kültürün “evrensellik” özelliği, o unsura bütün kültürlerde rastlanıldığını, “genellik”
özelliği o unsurun birkaç kültürde ya da kültürlerin çoğunda bulunduğunu ve “özgünlük”
özelliği ise, o kültürel özelliğin belirli bir kültüre ait olduğuna işaret etmektedir (Kottak, 2000:
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71). Bu nedenle, kültürün özelliklerini sınıflandırmak, tıpkı, kültürün kendisini tanımlamak
kadar zor bir süreçtir. Bu nedenle kültürün öğeleri de benzer biçimde farklılık
gösterebilmektedir.
Kültürün öğelerinin sınıflandırılmasında genellikle bütün kültürlerde ortak özellik
niteliğindeki unsurların ele alındığı görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında kültürün öğeleri şu
şekilde sınıflandırılabilir (Bozkurt, 2004: 93):






Değerler,
İnançlar,
Semboller,
Dil,
Normlar.

Bu öğeler bir kültürün kendine özgü özelliklerinin kaynağını oluşturmaktadır. Diğer bir
ifade ile her kültürde örneğin “semboller” bulunmaktadır. Ancak bu semboller her kültürde aynı
değildir ya da aynı sembol aynı anlamda kullanılmamaktadır. Yine bütün kültürler bir “dil” ile
ilişkilidir ancak “dil” bütün kültürlerde aynı değildir. Bu öğelerin incelenmesi, kültürel
farklılıkların anlaşılmasında yardımcı olmaktadır.

6.4.1. Değerler
Değerlerin öncelikli görevi, o kültürün üyesi olan bireylere neyin “doğru” ve neyin
“yanlış” olduğu, “neyin yapılması ya da yapılmaması gerektiği bilgisini vermektir. Bu doğru
ve yanlış bilgisinin de “ödül” ve “ceza” ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Doğru ve yanlış her
kültürde aynı olmak zorunda olmadığı için, ödül ve ceza da farklılaşmalar gösterebilmektedir.
Bu nedenle de, özellikle içerisinde alt kültürlerin de modern toplumlarda başta olmak üzere
değer yargıları son derece karmaşık, zaman zaman birbirleriyle çatışan özellikler
sergilemektedir (Bozkurt, 2004: 93; Giordan, 2011: 675-676). Bir toplumdaki değerlerin
işlevleri şu şekilde özetlenebilir (Bozkurt, 2004: 94-95):
1. Değerler bireylerin davranışlarının değerlendirilmesinde hazır bir araç görevi
görmektedir.
2. Değerlerin toplumun beklediği davranışların gösterilmesi için yönlendirme işlevi vardır.
3. Toplumdaki ideal düşünme ve davranma yollarını göstermektedir.
4. Değerler bireylerin toplumda üstlenecekleri rolleri belirlemelerinde yol gösterici
özelliğe sahiptir.
5. Değerler toplumsal kontrol ve toplumsal baskının uygulanması amacıyla kullanılan
araçlar ifade etmektedirler.
6. Değerler, toplumsal dayanışmanın sağlanması amacıyla da kullanılmaktadır.
Örneğin bir yöneticinin sahip olması gereken özellikler o toplumdaki kültür tarafından
belirlenmektedir. Aynı biçimde bir çalışanın da değerler sistemi içerisinde kendisinden
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beklenen “doğru” davranışlarının bilgisini yine o toplumdaki kültür sağlamaktadır. Yine
çalışma yaşamında her örgütün kendine has bazı değerleri olduğu görülmektedir. Küreselleşme
ile birlikte çok uluslu, ulus ötesi ya da uluslararası olarak tanımlanan birçok örgüt tipinin ortaya
çıkması, yukarıda bahsedilen alt kültürler arası çatışmalara da neden olmaktadır. A ülkesinde
kurulmuş bir şirketin faaliyetlerini B ülkesinde de sürdürmek istemesi bu değerler çatışması
için örnek olarak verilebilir. Farklı bir kültürel ortamda gelişmiş örgüt kültüründen kaynaklanan
değerler, diğer bir ülkenin iş yapma ya da çalışma kültürü ile uyuşmayabilir ve kaçınılmaz
olarak çatışmaların yaşanmasına neden olabilir.

6.4.2. İnançlar
İnanç denildiğinde akla gelen ilk kavram din olmakla birlikte, inanç meselesi daha başka
unsurlarla da ilişkilendirilebilmektedir. Örneğin siyasal ideolojiler de inancın bir parçası olarak
kabul edilmektedir. Dolayısıyla inançlar dünya görüşü olarak da kavramsallaştırılabileceği gibi
dünyaya ilişkin paylaşılan fikirleri de ifade etmek için kullanılmaktadır (Prandi, 2009: 258-262;
Bozkurt, 2004: 97).

6.4.3. Semboller
Sembollerin kültürel anlamdaki işlevi o kültürün üyesi bireyler açısından belirli
durumları, olayları nitelemek ya da bunları temsil etmektir. Bu açıdan semboller için belirli bir
kültürün kodları olmak işlevi gördüğü da söylenebilir (Bozkurt, 2004: 98). Bazı çalışmalarda
daha kapsayıcı olmak üzere sembol yerine “simge” kavramının kullanıldığı, sembol kavramının
daha özel ve karmaşık anlamlarla ilişkili olduğu yönünde yorumlar olduğu da görülmektedir.
Simge (ya da sembol) olarak nitelendirilen unsurlar, bir davranış şekli, kod, işaret, gösterge gibi
birçok unsurdan oluşmaktadır (Bakker, 2009: 4329-4330). Sembollerin (simgelerin) toplumsal
ilişkiler açısından bireyler arasında belirli durumlara özgü “anlam” aktarımı işlevinin olduğu
da görülmektedir (Bozkurt, 2004: 99). Daha önce de belirtildiği üzere, renkler sembol olarak
(ululuk ya da matem gibi) kullanılmaktadır. Türkiye’de yaşlıların elini öpmek ya da yere
düşmüş bir parça ekmeği öpüp başa götürmek bir saygı ve hürmet ifadesi olarak kabul
edilmektedir. Semboller ya da işaretler yukarıda da belirtildiği gibi herhangi bir işaret, renk,
davranış biçimi, şekil vb. şey olabilir. Örneğin giyim tarzı, logo gibi birçok sembol (simge)
bulunmaktadır.

6.4.4. Dil
İnsanlar arası iletişimin temel aracı olarak nitelendirilebilecek dil, kendisini iletişim
kurmak üzere kullanan insanlar açısından ortak anlamları bulunan ses, sembol, işaret ve vücut
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hareketleri sistemini ifade eden bir kavramdır. Bu yönüyle dil, ağızdan çıkan seslerden fazlasını
içermektedir (Zencirkıran, 2016: 67; Omay, 2017: 11).
Örneğin “ev” kelimesi “e” ve “v” harflerinden oluşmaktadır. Ancak “ev” yazısı
zihnimizde “ev” ile ilişkilendirilen bir “görüntünün” oluşmasına neden olur. Ya da sigara
içilmez levhasını düşünün. Bu levhanın üzerindeki beyaz bir arka planın üzerine yerleştirilmiş
kırmızı bir daire, bu dairenin içine çizilmiş bir sigara resmi ve sigaranın üzerinden çapraz geçen
kırmızı tek bir çizgiden oluşmaktadır. Bu levhayı anlamlandırabilmemiz aslında zannedilenden
çok daha zordur. Gerçekten de tek bir kırmızı çizginin üzerinden geçtiği şeye ilişkin bir yasak
ya da engel ifade ettiğini bilmiyorsak ya da hayatımız boyunca hiç sigara görmemişsek bu
levhayı anlamlandırmamız mümkün olmayacaktır (Erdoğan, 2002: 115).
Dil yalnızca bir iletişim aracı olmanın ötesinde sahip olduğu özellikler nedeniyle de
kendisini kullanan kişiler hakkında ipuçları barındırmakta ve hem bir kültür aktarma hem de
bir kültür üretme aracı olma niteliğini de barındırmaktadır. Dolasıyla dil kültürden etkilenirken,
kültür de dilden etkilenmektedir (Bozkurt, 2004: 100-101; Haviland, 2002: 133). Kültür ve dil
arasındaki etkileşim ve buna bağlı olarak dünyayı anlama biçimlerinin farklılaşması 19.
Yüzyılın ortalarından beri dilbilimcilerin dikkatini çekmektedir (Werner, 1997: 76).
Dilin kendisini kullanan kişinin cinsiyetini, ait olduğu sınıfı ya da kişinin statüsünü
gösterme özelliği, birçok dilde kendisini göstermektedir. Örneğin, İbranicede fiil çekimi
cümleyi kuran kişinin cinsiyetine göre değişebilmektedir. Böylelikle İbranice kullanarak
iletişim kuran iki kişi karşısındaki kişiyle yüz yüze görüşmese bile o kişinin cinsiyetini
öğrenmiş olmaktadır. Almancada cinsiyete göre fiil çekimi olmasa da, nesnelerin cinsiyetleri
vardır. Fincede gelecek zaman kalıbı yoktur. Japoncada nesnelerin niteliğine göre değişen farklı
sayma sistemleri kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bu örnekler aracılığıyla yalnızca bu dilleri
konuşan kişilerin dünyayı nasıl algıladıklarının değil, bu dillerin ait olduğu kültürün ve
toplumların birçok özelliğine dair ipuçlarına ulaşılabilmektedir. Örneğin,
“Öyle diller vardı[r] ki, “yağmur yağıyor” tümcesindeki yağmak fiili, (1) dışarıda kalıp
yağmurdan ıslanmış; (2) içerden dışarıya bakıp yağmurun yağdığını görmüş; (3) ya da yağmurun
yağdığını bir başkasından duymuş olmak ihtimallerine göre, değişik biçimlerde çekilmektedir.
Açıkça görülebilir ki, yaşantının biçim ve kaynağına göre, dilin vurgusu, insanların belli bir
yaşantıyı … nasıl algıladığını derinden etkilemektedir. Modern kültürler bilginin entelektüel
(nesnel) yönünün vurguladığı için, belli bir olgunun, doğrudan veya dolaylı bir yaşantı olarak
veya “rivayet hikayesi” yolundan yani naklen edinilmiş olması fazla bir önem taşımaz … fiillerin
çekimindeki … farklar, toplumun yaşantı farkını ifade etmektedir…” (Brown, 1996: 145).

Daha önce de belirtildiği gibi, dilin insanın dünyayı algılayışı üzerinde önemli bir etkisi
bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile kişinin konuştuğu dil, nasıl bir dünya algısına sahip olduğunu,
dünyayı ne şekilde algıladığını göstermektedir. Dilin insan algısı üzerindeki etkisine ilişkin
olarak önemli bir hipotez olan Sapir-Whorf Hipotezi bu nokta üzerinde durmaktadır.
Günümüzde eski gücünü kaybetmiş olsa da halen geçerliliğini koruyan Sapir-Whorf
Hipotezi öncelikle bir dilin yapısının o dili konuşan kişilerin düşünüş biçimlerini etkilediğini,
bunun da farklı dilleri konuşan kişilerin dünyaya ilişkin gerçeklik algılarının farklılaşmasına
neden olduğunu ileri sürmektedir (Kottak, 2000: 89; Bakker, 2009: 2537). Diğer bir deyişle bu
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hipotez “dilin insanlara belirli bir bakış açısını empoze ettiğini, düşünce ve davranışlarına
öncülük ettiğini” ileri sürmektedir ve bu hipotezi savunanlara göre dilin algılara ilişkin bir
“filtre”, diğer bir ifade ile “filtreleme” görevi bulunmaktadır (Haviland, 2002: 149).
Yukarıda da belirtildiği üzere, İbranicede dilbilgisinin cinsiyet farklılığına fazlaca atıf
vermesi, bu dili konuşan kişilerin ister istemez cinsiyet farklılıklarını içselleştirmesine ve
dünyayı cinsiyet ayrımı üzerinden algılamalarına neden olacaktır. Benzer biçimde İngilizcede
üçüncü tekil şahsın (he, she ve it olmak üzere) ayrılması, İbranicedeki kadar olmasa da İngilizce
konuşan bir kişinin çevresindeki insanlara bakışını etkileyecektir. Türkçe konuşan bir kişi bir
odaya baktığında “içeride beş kişi oturuyor” derken, İngilizce konuşan bir kişi aynı odaya
baktığında “içeride üç erkek ve iki kadın oturuyor” diyebilir. Ya da Fince konuşan bir kişinin
gelecek algısı ile konuştuğu dilde gelecek zaman kalıbı olan bir kişinin gelecek zamana ilişkin
algısı farklı olacaktır.
Dilin etkisi ve belirli bir kültür hakkında ipuçları yalnızca zaman kalıpları ya da cinsiyet
ayırımı yapılıp yapılmamasının çok ötesinde de kendisini göstermektedir. Örneğin İngilizcede
“savaş” ile terminoloji diğer dillere göre çok zengin iken, yaşamlarını büyükbaş hayvanlara
dayalı sürdüren Afrika’daki Nuer kabilesinin dilinde bu hayvanları betimlemek için kullanılan
400’den fazla kelime bulunmaktadır (Haviland, 2002: 150). Zamanın geçişişini ifade etmek için
bir dil “koşmak” fiilini, diğer bir dil “yürümek” filini kullanıyor olabilir. Bu durumda bu iki
dili konuşan bireylerin zaman algısının da birbirinden farklı olması beklenir. Bazı dillerde ise
anlatım itibariyle kişi otobüsü kaçırır, bazı dillerde ise otobüs kişiyi almadan hareket eder.
Böyle bir durumda işe geç kalan çalışan ile sorumlu olduğu yönetici arasındaki ilişki
konuştukları dil açısından farklılaşacaktır. Bir durumda yönetici çalışanına anlayış gösterirken,
diğer bir durumda çalışanının geç kalmasına anlayış göstermeyecektir (Omay, 2009a: 29).
Çalışma hayatında, özellikle küreselleşmenin de etkisiyle, farklı kültürlerden insanların
bir araya geldiği düşünüldüğünde, dil kullanımından kaynaklanan anlaşmazlıkların olması
kaçınılmazdır. Farklı algılamaları olan insanların aynı duruma ya da olaya bakıp farklı şeyleri
algılıyor ve bunları farklı yorumluyor olmaları bu anlaşmazlıkların önemli nedenleri
arasındadır. Yukarıda örnek olarak verilen işe geç kalma durumunda çalışan ile yöneticinin
farklı kültürlerden olduğu bir durumda anlaşmazlık ve hatta çalışan açısından haksızlığa
uğrama duygusunun ortaya çıkması beklenebilir.

6.4.5. Normlar
Normlar bireyler arasındaki sosyal etkileşime yön veren genelde yazılı olmayan
kurallardır (Dandaneau, 2009: 3229; Strickland, 2001: 460). Diğer bir deyişle, normlar
toplumsal yaşama ilişkin davranış kodlarıdır (Bozkurt, 2004: 102).
Normlar şu 4 grup halinde incelenebilir:
1. Halk yordamı,
2. Örf,
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3. Tabular,
4. Kanunlar.
Halk yordamı, belirli bir kültürün üyelerinin toplumsal çevreye nasıl uyum
sağlayacaklarına ilişkin olarak kullanılacak araçları ifade etmektedir. Örneğin, selamlaşmak
amacıyla el sıkışmak. Örf ise, genellikle dini kurallardan kaynaklanan iyi ve doğru olarak
nitelendirilen davranış kalıplarıdır. Örneğin, cinayet işlememek (Bozkurt, 2004: 102-103).
Tabular ise, toplumsal anlamda hoşa gitmeyen tutum ve davranışları içermektedir. Bunların
kaynakları genellikle kutsal olarak kabul edilen şeyler oluşturur. Örneğin, ensest ilişki.
Kanunlar ise, diğerlerinden farklı olarak yazılı ve devlet gücüyle desteklenmiş kuralları ifade
etmektedir (Bozkurt, 2004: 103).
Çalışma yaşamı açısından kanunların (örneğin İş Kanunu) büyük bir etkisi olduğu
açıktır. Örgütlerin çalışma yaşamı içerisinde bu kanunlara uymaları ve bunlara uygun hareket
etmeleri, çalışanlarıyla olan ilişkilerini bu kanunlara uygun olarak düzenlemeleri
beklenmektedir. Benzer bir biçimde, çalışanların da kanunlar tarafından belirlenmiş kurallar
çerçevesinde davranmaları gerektiği konusunda herhangi bir kuşku yoktur. Ne var ki, daha önce
de ifade edildiği üzere kültürün işin içine girmesi, çalışma yaşamını ve buna bağlı olarak da
çalışma ilişkilerini bir miktar karmaşıklaştırmaktadır. Gerek toplum gerekse de örgüt açısından
farklı kültürel yapılar söz konusu olabilmektedir. Bu anlamda belirli bir kültürel arka plana
sahip olan bir çalışanın çalıştığı örgütün kültürüne uyum sağlayamaması ya da özellikle yabancı
kökenli bir örgütün faaliyete geçtiği diğer bir ülkedeki çalışanlarla kültürel uyumsuz yaşaması
sık rastlanılan durumlardır.
Çalışma yaşamında kültüre bağlı olarak yaşanan ve yaşanabilecek sorunlara ilişkin çok
sayıda araştırma yapılmaktadır. Çünkü “her kültürün kendine özgü bir çalışan insan modeli
üretmesi kaçınılmazdır. Kültürden kültüre farklılaşan değerler, davranış biçimleri, simgeler
evreni sonuçta farklı çalışan insan modelleri oluşturacaktır” (Sargut, 1994: 71).
Özellikle İnsan Kaynakları Yönetimi alanında küreselleşmenin beraberinde getirdiği
kültür kaynaklı sorunlara ve bu sorunlara ilişkin çözüm yollarına ilişkin araştırmalar ve
çalışmalar son dönemlerde giderek yoğunlaşmıştır. Örneğin, bir çalışanın yurtdışında
görevlendirilmesi durumunda yaşayabileceği kültür sorunu yalnızca çalışanın kendisi açısından
değerlendirilmemekte, bu kişinin ailesi de dikkate alınmaktadır. Bu amaçla gerek çalışanlara
gerekse de ailelerine gidecekleri ülkenin kültürünü anlamaları ve öğrenmeleri amacıyla dil
eğitimi, simülasyon ve örnek olay çalışmaları gibi bir dizi eğitimin verildiği görülmektedir
(Parkinson ve Morley, 2006: 117-135).

6.5. Çalışma Yaşamında Kültür
Kültür meselesi psikoloji alanında çalışanların yoğun ilgisiyle karşılaşmaktadır.
Özellikle “Kültür Psikolojisi” ya da “Kültürel Psikoloji” adı verilen yeni bir alanın ortaya
çıkması bu görüşü desteklemektedir. Kültür özellikle Sosyal Psikoloji alanı için önemli fırsatlar
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ve kaynaklar sunmaktadır. Kültürün Psikolojinin ilgi konusu olmasının 2 önemli nedeni olduğu
belirtilmektedir. Buna göre (Smith, Bond ve Kağıtçıbaşı, 2011: 47, 49, 54):
1. Kültür bir paylaşılan değerler sistemini oluşturmaktadır,
2. Kültür davranış kalıpları sağlamaktadır.
Psikoloji alanında kültür meselesinin ele alınışında çalışma yaşamına yönelik
araştırmaların da büyük bir payı olduğu görülmektedir. Bunun önemli bir nedeninin ipucu
Honda’nın kurucu ortaklarından Fujisawa’nın şu sözünde kendisini göstermektedir:
“Japon ve Amerikalı yöneticiler % 95 aynılar ve bütün önemli hususlarda farklılar” (akt.
Smith, Bond ve Kağıtçıbaşı, 2011: 172).

İşletmeler açısından rekabetçiliğin en üst düzeyde hüküm sürdüğü bugünün iş
dünyasında, rakiplere göre farklılıklara sahip olmak ve bunları yönetmek “rekabetçi avantaj”
olarak isimlendirilmekte ve yöneticilerden artık bunu sağlamaları istenmektedir. Fujisawa’nın
yukarıda yer verilen sözleri de aslında bu noktayı vurgulamaktadır. Yöneticiler büyük
çoğunlukla aynı olmakla birlikte “önemli” noktalarda farklılaşmaktadırlar. O zaman bu
farklılıkları sağlayan şey nedir? Bu sorunun yanıtını öncelikle kültürel farklılıklarda aramak
gerekmektedir. Örneğin neden bazı bazı çalışanlar işyerlerine ya da yöneticisine daha bağlıdır?
Neden bazı çalışanlar mesai saati bitmiş olsa bile işini yarım bırakmamak için çalışmaya devam
ederler? Neden bazı insanlar mesleki unvanlardan daha fazla etkilenir? Neden bazı insanlar
kurallara daha bağlıdır? Bu ve benzeri sorular çoğaltılabilir.
Çalışma yaşamında kültür denildiğinde ilk olarak Hofstede ve ekibi tarafından uzunca
bir süredir yürütülmekte olan bir dizi araştırma akla gelmektedir ve bu araştırmalar çalışma
yaşamında kültürün etkisi konusunda araştırma ve çalışma yürütenler tarafında temel
referanslardan biri olarak kabul edilmektedir.
Hofstede ve ekibi tarafından yürütülen ve başlangıcı 1960’lı yıllara kadar dayanan bu
uzun soluklu araştırma dizisinde ilk sonuçlar 1980 yılında yayınlanan “Kültürün Sonuçları:
Çalışmaya İlişkin Değerlerde Uluslararası Farklılıklar” isimli kitapla kamuoyuna açıklanmış ve
büyük ses getirmiştir. 1980’li yıllardan itibaren çalışma yaşamında kültürün etkisi birçok
araştırmacı tarafından ele alınmakta ve çok yönlü bir biçimde üzerinde çalışmalar
yapılmaktadır. Hofstede de çalışmalarını sürdürmekte ve kapsamını genişletmektedir.
Hofstede’in sonuçlarını ilk kez 1980 yılında yayınlamış olduğu araştırmasında,
çalışanların çalışmaya ilişkin değerleri karşılaştırılırken 4 boyut ele alınmıştır. Hofstede’in
araştırmaları sonraki dönemlerde de devam etmiş ve bu araştırmalarda 2 kültür boyutuna daha
yer verilmiştir. Buna göre sırasıyla önce “kısa/uzun dönem yönelimi” ve sonra da
“müsamaha/kısıtlama” adı verilen 2 kültür boyutu daha eklenerek toplam 6 boyuta ulaşılmıştır.
Böylelikle Hofstede’in son dönemdeki çalışmalarında ele alınan kültür boyutlarının sayısı
altıya yükselmiş olmaktadır.
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Bu altı kültür boyutu ve açıklaması Tablo 6.2’de yer almaktadır:
Tablo 6.2. Hofstede’in Araştırmalarında Ele Aldığı Kültür Boyutları
Kültür Boyutu
Bireyci - Toplulukçu

Erkek - Dişi

Belirsizlikten Kaçınma
Güç Mesafesi

Kısa/Uzun Dönem Yönelimi

Müsamaha/Kısıtlama

Açıklaması
Bu kültür boyutu bireyin kendisini topluluktan ayrı mı yoksa
topluluğun bir parçası olarak mı gördüğüne ilişkindir. Dolayısıyla
bireyci kültürde kişiler kendi menfaatlerini üstün görürken,
toplulukçu kültürdeki kişiler topluluğun genel menfaatlerini üstün
görmektedirler.
Bu kültür boyutunda kültürün kendisi erkek ya da dişi olarak
tanımlanmaktadır. Erkek kültürde girişimcilik ruhu, para kazanma
hırsı ve maddecilik ön plandadır. Dişi kültürde ise insana önem
verme ve insan ilişkileri ön plandadır.
Bu kültür boyutu kişilerin belirsizliğe, risklere ve yeniliğe karşı
gösterdikleri tepkilerin derecesiyle ilişkilidir.
Bu kültür boyutunda, bireyler arası ilişkilerde toplumsal statünün
ve hiyerarşinin etkisi dikkate alınmaktadır. Bireyler arası ilişkilerde
toplumsal statü ve hiyerarşinin etki derecesi güç mesafesinin de
derecesini belirlemektedir.
Bu kültür boyutu bireylerin sergiledikleri çabanın zaman açısından
(gelecek ya da şimdi ve geçmiş) nasıl dikkate alındığına ilişkin
tercihlerine dayanmaktadır. Uzun dönem yönelimi yüksek kültürler
sebatkâr olarak nitelendirilmektedir.
Bu kültür boyutuyla yaşamdan keyif almaya ilişkin temel
ihtiyaçlara ne derece izin verildiği ele alınmaktadır.

Kaynak: Hofstede, 2001: 151, 215 ve 286 ile Hofstede, 2011: 8, 13 ve 15’ten
yararlanılarak hazırlanmıştır.
Hofstede ve ekibinin araştırmaları ve ele aldıkları kültür boyutları, çalışma yaşamında
kültürün etkisinin anlaşılması bakımından önemlidir. Hofstede’in ilk çalışmasını
yayınlamasından sonra sosyal bilimlerin birçok alanında bu konuda farklı çalışmalar yapılmıştır
ve bu çalışmalar artarak devam etmektedir. Özellikle Çalışma Psikolojisi, Örgütsel Davranış,
Örgüt Sosyolojisi ve İnsan Kaynakları başta olmak üzere ilgili alanlar açısından bu çalışmaların
önemli katkıları olmaktadır.
Hofstede’in kültür boyutları Çalışma Psikolojisi açısından şu şekilde örneklendirilebilir:
Bu çalışmalar, öncelikle farklı kültürlerden gelen bireylerin bir arada çalışmak durumunda
kaldıkları örgütlerde bireylerin farklı algılara sahip olduklarını, bu nedenle de aynı olayı ya da
durumu farklı değerlendirilip farklı davranışlar sergileyecekleri açıktır. Ayrıca daha önce de
belirtildiği üzere, örgüt kültüründeki farklılıklar ve alt kültürlerin varlığı gibi unsurlar da süreç
içerisinde etkili olmaktadır. Örneğin, bireyci kültür boyutu açısından böyle bir kültürde
yetişmiş bir çalışan, toplulukçu kültür boyutunun baskın olduğu bir örgüt kültüründe çeşitli
sorunlar yaşayabilir. Örneğin bu çalışan açısından kendi menfaatini gözetmek normal iken,
örgütün kendisinden beklentisi fedakârlık yapması yönünde olacağı için, örgüt ile bu çalışan
arasında bir kültür çatışmasından bahsetmek olasıdır.
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Kısaca belirtmek gerekirse, kültürün çalışma yaşamındaki yerini öncelikle çalışanların
ve yöneticilerin algılamalarını farklı biçimlerde etkilemesi bakımından ele almak
gerekmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tıpkı biyolojik faktörler gibi kültür de insan algılaması üzerinde önemli bir etkiye
sahiptir. Kültür kelimesi için yapılan kültürün insan zihnin yazılımı olduğu, toplumun hafızası
sayılabileceği, insan zihnin yetiştirilmesiyle ilgili olduğu yönündeki tanımlamalar kültürün
algılama ve davranışlar üzerindeki yerine işaret etmektedir.
Kültürün insan zihnini etkilemeye yönelik özellikleri kendisini kültürleşme süreciyle
göstermektedir. Bazı durumlarda bir kültür insan yaşamında daha baskın olabilirken yine bazı
durumlarda kültürün diğer kültürlerle uyum içerisinde bulunabildiği ya da diğerleriyle
etkileşime geçerek yepyeni kültürel özelliklerin ortaya çıkmasına yol açabildiği de
görülmektedir. Çalışma yaşamında kültürleşmenin en tipi örneğinin oryantasyon olduğu
söylenebilir.
Kültürün öğelerinin neler olduğu konusunda 1) Değerler, 2) İnançlar, 3) Semboller, 4)
Dil ve 5) Normlar olmak üzere bütün kültürlerde bulunan beş ortak unsurun dikkate alındığı
görülmektedir.
Kültür konusunun çalışma yaşamındaki etkilerinin incelenmesinin özellikle
küreselleşme süreci ile ilişkili olduğu söylenebilir. Bunun nedeni farklı kültürlerden gelen
insanların farklı kültürel ortamlara sahip örgütlerde birlikte çalışmaya ve bunun yaygınlaşma
başlamasıdır.
Çalışma Yaşamında kültürün etkisi konusunda yapılan ilk ve en önemli çalışmalardan
birisi Hofstede tarafından gerçekleştirilen ve halen devam etmekte olan araştırmalardır.
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Uygulamalar
1. 1960’lı yıllardan başlayarak Japon Kültürünün yalnızca Sosyoloji ya da Antropoloji
gibi bilim dalları tarafından değil aynı zamanda ve özellikle İşletme Bilimi tarafından da
dikkatle incelenmiş olduğu görülmektedir. Siz de bu konuda yayınlanmış makaleleri ve
kitapları inceleyebilirsiniz.
2. Kendi ülkesinden başka bir ülkede görevlendirilen çalışanların gerek kendilerinin
gerekse de ailelerinin çeşitli uyum sorunları yaşayabilecekleri bilinmektedir. Bu sorunlar
üzerine yapılmış araştırmaları inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Japon Kültürü neden özellikle yönetim bilimleri tarafından önemli bir inceleme
konusu olarak görülmüş olabilir?
2. Bir Japon Firmasının Türkiye’deki ofisinde görevlendirdiği bir Alman Yöneticinin
özel yaşamında ve iş yaşamında kültürel anlamda çeşitli zorluklarla karşılaşabileceği ileri
sürülmektedir. Bu yargı sizce doğru mudur yoksa yanlış mıdır? Neden? Tartışınız.
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Bölüm Soruları
1. Kültürü “Birey için bellek ne ise, kültür de toplum için odur” biçimde
tanımlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tylor
B) Haviland
C) Hofstede
D) Triandis
E) Spencer
2. “A+B+C=A” olarak formülleştirilebilecek kültürleşme biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Asimilasyon
B) Karışım
C) Kültürel Çoğulculuk
D) Uyarlanmış Çoğulculuk
E) Oryantasyon
3. Kültür Psikolojisi ya da Kültürel Psikoloji adı verilen Psikoloji alt dalı aşağıdaki
bilim insanlarından hangisinin çalışmalarında ilk kez kendisini göstermiştir?
A) Scott
B) Wundt
C) Freud
D) Fromm
E) Mayo
4. Aşağıdakilerden hangisi Kültür Antropologlarına göre kültürün özelliklerinden
biri değildir?
A) Kültür öğrenilir.
B) Kültür toplum üyelerinin önemli bir kısmını kapsar.
C) Kültür insanlar tarafından aktif olarak kullanılır.
D) Kültür bütünleştiricidir.
161

E) Kültür paylaşılır.
5. Bireylerin davranışlarının değerlendirilmesinde hazır bir araç görevi gören
kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabu
B) Normlar
C) Değerler
D) İnançlar
E) Halk Yordamı
6. Toplumsal ilişkiler açısından bireyler arasında belirli durumlara özgü anlam
aktarımı işlevi bulunan kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Normlar
B) Semboller
C) Değerler
D) İnançlar
E) Dil
7. Toplumsal anlamda hoşa gitmeyen tutum ve davranışları ifade eden norm türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örf
B) Kanun
C) Sembol
D) Tabu
E) İnanç
8. Giyim tarzı kültür öğelerinden hangisi için örnek olarak verilebilir?
A) Değer
B) Norm
C) Sembol
D) Örf
E) Halk Yordamı
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9. Hofstede’in Çalışma Yaşamında Kültürün etkisine yönelik sürdürdüğü
araştırmalarında bireyler arası ilişkilerde toplumsal statünün ve hiyerarşinin etkisinin
dikkate alındığı kültür boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belirsizlikten Kaçınma
B) Kısa/uzun Dönem Yönelimi
C) Müsamaha/Kısıtlama
D) Bireyci-Toplulukçu
E) Güç Mesafesi
10. Aşağıdaki kültür boyutlarından hangisi Hofstede’in Çalışma Yaşamında
Kültürün etkisine yönelik sürdürdüğü araştırmalarına sonradan eklenen bir kültür
boyutudur?
A) Bireyci-Toplulukçu
B) Güç Mesafesi
C) Kısa/Uzun Dönem Yönelimi
D) Erkek-Dişi
E) Belirsizlikten Kaçınma

Cevaplar:
1. D, 2. A, 3. B, 4. B, 5. C, 6. B, 7. D, 8. C, 9. E, 10. C.
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7. KİMLİK VE KİŞİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kimlik ve kişilik kavramları üzerinde durulmakta, çalışma yaşamında
kimlik kavramının etkisi ile Psikoloji Biliminde yaygın olarak ele alınan kişilik kuramları
incelenmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bir öğretmenin çocuğu kendi anne ya da babasının sınıfında öğrenim görüyorsa, sınıf
ortamında ve ev ortamında aynı biçimde davranış gösterebilirler mi?
2. Kimlik ile kişilik arasında bir fark var mıdır?
3. Bir kişinin kaç tane farklı rolü olabilir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Kimlik ve Kişilik

Kimlik ve Kişilik kavramlarını ve Kitabın ilgili bölümleri ve
bu iki kavram arasındaki ilişki ile kaynakçada yer alan yayınlar
farklılıkları anlamak.
incelenebilir.

Kimlik ve
Yaşamı

Çalışma Çalışmanın kimlik kazandıran bir İş ve mesleklerin toplumsal
unsur olduğunu fark etmek.
yaşamdaki etkisi üzerine
yazılmış makale ve kitapların
yanı sıra kitabın ilgili
bölümleri ve kaynakçada yer
alan yayınlar incelenebilir.

Kişilik Kuramları

Psikoloji Biliminde önemli bir yere Kitabın ilgili bölümleri ve
sahip bulunan kişilik kuramlarının kaynakçada yer alan yayınlar
bazıları hakkında bilgi sahibi incelenebilir.
olmak.
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Anahtar Kavramlar






Kimlik
Rol
Sosyal Eylem
Çoklu Rol
Kişilik

 Kişilik Kuramları
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Giriş
Psikoloji Biliminin önemli inceleme konuları arasında kişilik kavramı da bulunmakta
olup, kişilik üzerinde ileri sürülmüş çok sayıda kuram bulunmaktadır. Psikoloji Biliminin
kişilik kuramlarının yanı sıra özellikle kişiliğin oluşumda etkili olduğu düşünülen kimlik
kavramını da ele aldığı görülmektedir.
Kimlik kavramı Sosyoloji Bilimi tarafından özel olarak ele alınan bir konu olmasına
rağmen, daha önce de belirtildiği üzere, Psikoloji Bilimi Sosyoloji Biliminden de önemli ölçüde
yararlanmaktadır.
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7.1. Kimlik ve Kişilik Kavramları
Kim olduğumuz, kendimizi nasıl tanımladığımız birçok sosyal bilim dalı tarafından
inceleme konusu olmuştur. Her bilim dalı kendi bakış açısına uygun olarak insanın “ben
kimim?” ve “ben nasıl biriyim?” gibi sorulara yanıt aramıştır ve aramaya devam etmektedir.
Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, “ben kimim?” ve “ben nasıl
biriyim?” sorularında yine bir kavram karmaşasının yaşanmakta olduğudur. Her bilim dalı bu
soruları kendi bakış açısı çerçevesinde yanıtlamaya çalıştığından, bazı noktalar özellikle
vurgulanırken, bazı noktalar önemsenmemekte ya da bu noktalar ele alınmamaktadır. Bu
nedenle “ben kimim?” sorusunun yanıtı Sosyoloji Bilimi tarafından daha çok “kimlik” ya da
“Rol” aracılığıyla yanıtlanmaya çalışılırken, aynı soru Psikoloji Bilimi tarafından daha çok
“kişilik” kavramı aracılığıyla yanıtlanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu ayırım Psikoloji
Biliminin, aşağıda da açıklanacağı üzere, “kimlik” kavramını görmezden geldiği biçiminde
yorumlanmamalıdır.

7.1.1. Kimlik Kavramı ve Çalışma Yaşamındaki Yeri
Kimlik, anlam ve beklenti üzerinden kültür ve etkileşim aracılığıyla oluşan sosyal bir
kurgudur. Kimlik, 1) Sosyal kimlik, 2) Rol kimliği, 3) Durumsal kimlik ve 4) Kişisel kimlik
olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Bazı yazarların sosyal kimlik ve rol kimliğini birbirini
tamamlayan kimlikler olduğu için birbirlerinden ayırmadıkları da görülmektedir. Sosyal kimlik
ve rol kimliği kişinin ait olduğu grup aracılığıyla tanımlanmaktadır. Grubun tanımlanması
biyoloji, statü ya da kültür temelli olabilir. Örneğin, İtalyanlar, Hindular, Kadınlar, Gençler,
Doktorlar. Bir gruba olan aidiyet kişinin sosyal kimliğini tanımlarken (İtalyan, Hindu, Kadın,
Genç, Doktor), o grubun davranış kalıplarına uygun olarak hareket etmesi rol kimliği ile
ilişkilendirilmektedir. Durumsal kimlik etkileşim içerisinde bulunan kişilerin birbirleriyle olan
ilişkilerindeki sosyal duruma uygun olarak ortaya çıkan beklentiler çerçevesinde oluşan
kimlikleri ifade etmektedir. Örneğin, sınıf ortamında öğretmen ile öğrencinin durumlarına
uygun davranmaları beklenir. Kişisel kimlik ise bireye özgü anlamlar ve beklentileri içeren bir
kavramdır. Örneğin giyim tarzı (Vryan, 2009: 2216-2217; Carter, 2011: 300-301).
Kimlik üzerinde yapılmış ve kuram haline gelmiş önemli çalışmalardan biri, Amerikan
Sosyolojisinin kurucusu olarak kabul edilen Parsons’ın “sosyal eylem” kuramıdır. Parsons
eğitim yaşamı boyunca çok farklı alanlarda eğitim almasının ve başta Kültürel Antropolojinin
önemli isimlerinden Malinowski, Sosyolojinin önemli isimlerinden Weber, Tönnies ve
Durkheim ve Psikolojinin önemli isimlerinden Freud olmak üzere çok farklı bilim dallarından
ve bu bilim dallarının önemli temsilcilerinden etkilenmesinin bir sonucu olarak Amerikan
Sosyolojisinin ilk özgün kuramı olarak kabul edilen “sosyal eylem” kuramını geliştirmiştir.
Sosyal eylem kuramına “rol kuramı” adı da verilmektedir (Omay, 2009b: 274-279).
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Kuramın önemli bir özelliği, bireylerin toplum tarafından kabul görmelerinin belirli “rol
kalıpları” çerçevesinde davranmaları gerektiğine ilişkin analizdir. Bu analize göre bireyin
toplum içerisindeki konumu “rol” aracılığıyla belirlenmektedir. Birey toplumsal beklentiler
çerçevesinde oluşturulmuş bulunan rol kalıplarına uygun olarak hareket eden bir “aktör”
konumundadır. Bu nedenle bireyin kimliği bireyden beklenen rol kalıpları aracılığıyla, kısacası
üstlenmiş olduğu “rol” tarafından belirlenmektedir (Smith, 2005:45-46). Parsons aktörden
oynaması beklenen rolün, diğer bir ifade ile gerçekleştirmesi gereken sosyal eylemin 4 temel
özelliği bulunduğunu ileri sürmektedir (Appelrouth ve Edles, 2008: 352; Smith, 2005: 43):
1. Sosyal eylem, diğer ismiyle rol, belirli araçlara ve amaçlara yönelimlidir. Bu
nedenle birey tamamen farkında olsun ya da olmasın, belirli düzeydeki bir bilinç durumuna
bağlı olarak rolünü oynamaktadır.
2. Sosyal eylemi (rolü) gerçekleştiren kişi bu nedenle “aktör” ya da “birim edim”
olarak tanımlanmaktadır. Aktör içinde bulunduğu fiziksel ve toplumsal unsurlardan
etkilenmekte, bu etkilenme aktörün (bireyin) nasıl bir sosyal eylem tarzı benimseyip
gerçekleştireceğini belirlemektedir.
3. Sosyal eylem, toplumda yerleşmiş bulunan normlar (kurallar) tarafından
belirlenmekte ve biçimlendirilmektedir. Bu nedenle bireyin (aktörün) oynaması beklenen rolün
geçerliliği toplumsal direktiflere ne kadar uygun hareket ettiğine bağlıdır.
4. Sosyal eylem belirli bir bilinç düzeyi gerektirdiğinden, birey (aktör) tesadüfi
davranmamakta, belirli davranışları yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu da sosyal eylemin
belirli bir düzeyde enerji ve çaba sarf edilmesini gerektirdiği anlamına gelmektedir.
Parsons’a göre, sosyal eylem Şekil 7.1.’de de belirtildiği üzere 1) Kişilik sistemleri, 2)
Kültürel sistemler ve 3) Sosyal sistemler olmak üzere üç farklı sistemin etkisi altında
gerçekleşmekte ve bunların kesişim noktasında ya da bileşiminde ortaya çıkmaktadır (Smith,
2005: 46). Ayrıca Parsons’ın kişilik sistemleri atıfı ile Freud’tan etkilendiği (Omay, 2009b:
277), dolayısıyla da sosyal eylem ile Psikoloji arasında bir ilişkiye işaret ettiği de söylenebilir:
Şekil 7.1. Sosyal Eylemin (Rolün) Kaynakları
Kişilik
Sistemleri
Kültürel
Sistemler

Sosyal
Sistemler
Sosyal
Eylem
(Rol)

Kaynak: Omay, 2009b: 277-278’den yararlanılarak hazırlanmıştır.

173

Parsons, Tönnies’in toplumları iki gruba ayırmasından etkilenerek sosyal eylem
biçimlerini “rol kalıpları” (diğer ismiyle kalıp değişkenler) olarak iki grupta sınıflandırmıştır.
Buna göre modern öncesi (geleneksel) toplumlar ile modern (gelişmiş) toplumlar arasında “rol
kalıpları” farklılaşmaktadır. Bunun nedeni her iki toplum yapısında da farklı normların ve
değerlerin bulunmasıdır. Ancak bu ayırım, bir toplumda tek bir toplum yapısı olduğu anlamına
gelmemektedir. Bu ayırım toplumsal ilişkilerin kökeni dikkate alınarak yapılmaktadır. Örneğin
bireyin ailesinde kendisinden sergilemesi beklenen davranışlarla ilişkili “rol kalıpları” ile
işyerinde kendisinden sergilemesi beklenen “rol kalıpları” birbirinden farklı olacaktır çünkü
aile kurumu geleneksel toplum yapısının, işyeri ise gelişmiş toplum yapısının bir sonucudur.
Diğer bir deyişle, birey geleneksel toplum yapısına ait ilişkileri ile gelişmiş toplum yapısına ait
ilişkileri birbirinden ayırmak ve bu ayırıma uygun rol kalıpları çerçevesinde kendisinden
beklenen rolü olmak durumundadır (Omay, 2009b: 278-279). Modern öncesi (geleneksel) ve
modern (gelişmiş) toplum yapılarına uygun rol kalıplarının özellikleri Tablo 7.1. yardımıyla şu
şekilde gösterilebilir:
Tablo 7.1. Kalıp Değişkenler (Rol Kalıpları)
MODERN ÖNCESİ (GELENEKSEL)

MODERN (GELİŞMİŞ)

Duygusallık: Kişinin duygularını göstermesinin
beklendiği sosyal yapıları gösterir. Örneğin, bir
babanın çocuğuna sevgi göstermesi beklenen ve
uygun görülen bir davranıştır.

Duygusal tarafsızlık: Kişinin duygularını
göstermesinin beklenmediği, duyguların ilişkileri
etkilememesinin beklendiği ve uygun görüldüğü
sosyal yapıları gösterir. Örneğin, bir öğretmenin
sınav kâğıtlarını değerlendirirken öğrenciye karşı
hissettiklerinden etkilenmemesi beklenen ve
uygun görülen davranıştır.

Topluluk yönelimli: Kişilerin davranışlarını
kendi çıkarlarını değil, topluluğun çıkarlarını
gözeterek yönlendirmesini ifade eder. Örneğin, bir
çocuğun ailesinin geçimini sağlamak için okulu
bırakıp çalışmaya başlaması.

Kişisel yönelimli: Kişilerin kendi çıkarlarını
gerçekleştirecek biçimde davranmalarını ifade
eder. Örneğin, bir öğrencinin üniversitede alacağı
eğitim konusu için ilgi alanına ve beklentilerine
göre seçim yapması.

Özel olma: Aktörün ilişkideki konumuna ya da
durumuna göre davranış göstermesini ifade eder.
Örneğin kişinin doğru ya da yanlış olup
olmadığını sorgulamadan bir konuda arkadaşına,
sırf arkadaş oldukları için yardım etmesi.

Evrensel olma: Aktörün evrensel ahlak kuralları
ya da hukuk kuralları çerçevesinde davranmasını
ifade eder. Örneğin, yargıcın hukuk kurallarını
uygulaması.

Nitelik: Bireyden beklenen davranış ya da
kendisine verilen haklar, ırk, cinsiyet, yaş gibi
özelliklerden kaynaklanır. Örneğin, belirli bir yaşa
ulaşan kişilerin oy verme haklarının olması.

Başarı: Bireyin performansına bağlı olarak bazı
hakları
elde
etmesi
ve
davranışları
sergileyebilmesini ifade eder. Örneğin, bütün
derslerini başarmış bir öğrencinin üniversiteden
mezun olma hakkını elde etmesi.

Geçirgenlik: Bazı kuralların gevşemesini ifade Özgünlük: Davranışların belirli kalıplara bağlı
eder. Örneğin, öğrenci ile öğretmenin arkadaş olmasını ifade eder. Örneğin, öğrenci ile öğretmen
olması nedeniyle aradaki ilişkinin kesin arasındaki ilişki[de sınırlar bulunması].
sınırlarının ortadan kalkması.

Kaynak: Omay, 2009b: 280.
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Rol kalıpları ya da diğer ismiyle kalıp değişkenlerin işleyişi ile igili şöyle örnekler
vermek mümkündür. Diyelim ki bir ilkokul öğretmeninin sınıfında kendi çocuğu da okumakta
olsun. Böyle bir durumda sınıf ortamında anne ya da baba rolüne uygun, evde de öğretmen
rolüne uygun davranmaması gerekmektedir. Bunun çocuk açısından da zor bir durum olduğu
açıktır. Sınıf ortamında hitap ederken “anne” ya da “baba” demek yerine “öğretmenim” diye
hitap etmesi, evde de “öğretmenim” diye değil, “anne” ya da “baba” diye hitap etmesi
gerekmektedir. Çünkü öğretmen sınıfta öğretmen kalıp değişkenine (rol kalıbına) uygun
davranmak, kendi çocuğu ile olan akrabalık ilişkisini maskelemek durumundadır. Aynı şekilde
özellikle aile işletmeleri olarak nitelendirilen işyerlerinde annenin ya da babanın kendi
çocukları ya da akrabaları için işveren konumunda olduğu durumlar yaşanmaktadır. Burada da
ortam, diğer bir deyişle, durum hangi kalıp değişkeni gerektiriyorsa ona göre davranış
gösterilmesi gerekmektedir.
Kalıp değişkenler açısından değerlendirildiğinde “aşırı rol yükü” ve “çoklu rol” olarak
kavramlaştırılan ilginç bir durum da ortaya çıkmaktadır. Bir bireyin toplum içerisinde birden
fazla rolü gün içerisinde birbirlerini etkilemeden oynaması gerekmektedir. Örneğin Ahmet bir
bankada şube müdür olarak çalışmaktadır. Ahmet evlidir ve bir erkek bir de kız çocuğu
babasıdır. Ahmet’in bu örnekten de anlaşılabileceği üzere aynı zaman dilimi içerisinde uyması
gereken birden fazla rol kalıbı bulunmaktadır: Koca, erkek çocuk babası, kız çocuk babası,
şubedekilerin yöneticisi (üstü), genel müdürlükteki üst düzey yöneticiler açısından da onlar
açısında da ast pozisyonundadır. Ahmet’in kendi anne babası, teyzesi, amcası, okuldan
arkadaşları vb. olan ilişkileri de dikkate alındığında birbirinden çok farklı rolleri olduğu, bu
rollere uygun kalıp değişkenlere (rol kalıplarına) muhatap olduğu görülecektir.
Yukarıdaki örnekte de görülebileceği gibi aslında her bireyin üstlenmek durumunda
kaldığı roller birbirinden farklıdır. Gerçekten de, bireyin bekâr olması ile evli olması ya da
cinsiyeti gibi unsurlar üstlenmesi beklenen rolleri farklılaştırmaktadır (Erol ve Boylu, 2016:
161). Çalışma yaşamında en fazla karşılaşılan rol çatışması örnekleri genellikle iş-yaşam
dengesi ve iş-aile çatışması çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. “İş-yaşam dengesi, bireyin yaptığı
işin sorumlulukları ile iş dışındaki özel yaşamına ilişkin rolleri arasındaki denge” olarak
tanımlanmaktadır (Gürbüz, 2017: 189). Bu konuya kitabınızın 14. Bölümünde yer
verilmektedir.
Psikoloji Bilimin açısından ise kimlik daha çok kişinin bir gruba ait olma ihtiyacını
gidermek üzere gerçekleştirdiği çabalar çerçevesinde ele alınmaktadır. Psikoloji Biliminin
bakış açısına göre kişi kendisini hangi gruba ait olarak görmek istiyorsa o grubun üyesi olmaya
çalışmaktadır. Bu nedenle Psikoloji Biliminde çocukluktan yetişkinliğe geçen süre içerisinde
gerçekleşen “kimlik oluşturma” kavramı üzerinde durulmaktadır. Bu süreç içerisinde bir
çocuğun kimlik oluşturma sırasında çeşitli aşamalardan geçtiği ve sonucunda başarılı olunursa
bir “kazanılmış kimlik” elde ettiği ileri sürülmektedir. Bu süreç içerisinde “kimlik krizi” de
yaşanmakta ve çocuk “kendini bulma” konusunda çaba harcamaktadır. Dolayısıyla Psikoloji
Biliminin “kimlik” meselesini ele alışı daha çok “kişiliğin gelişmesi” kavramıyla ilişkili
görülebilir (Strickland, 2001: 322-323).
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7.1.2. Kişilik Kavramı
Kişilik kavramı, günlük dilde sıklıkla kullanılmakta ve bu kullanım tarzı çoğunlukla bir
kişi hakkındaki izlenimleri içermektedir. Gerçekten de günlük dilde insanlar hakkında “kişilik
sahibi”, “kişiliği zayıf” hatta “kişiliksiz” biçiminde tanımlamaların sık sık yapıldığı
görülmektedir. “Ahmet çok iyi bir çalışan değil ama çok iyi bir kişiliği var” gibi cümleler de
sıklıkla kullanılmaktadır. Ahmet’e ilişkin yargının olumlu yönü Ahmet’in çeşitli durumlarda
sergilediği davranışlarıyla ilişkidir. Buradaki kullanımlar çoğunlukla “mizaç”, “huy” ve
“karakter” gibi kelimelerle eşanlamlıdır ya da bir kişi hakkında başkalarının o kişiye ilişkin
intibalarının ne olduğunu göstermek amacını taşımaktadır.
Psikoloji Bilimi açısından ise kişilik kavramı daha çok insanların o kişi hakkındaki
intibalarının kaynağı ile o kişinin davranışlarının nasıl bir “iç süreç” aracılığıyla oluştuğu
çabasının sonucunda ortaya çıkmakta ve bu çerçevede incelenmektedir (Köknel, 1983: 23;
Westen, 1999: 530).
Kişilik üzerindeki çalışmalar eski çağlara kadar dayanmaktadır. Örneğin, M.Ö. 400
dolayında yaşamış olan Hipokrat, daha önce de ifade edildiği üzere vücut sıvalarıyla kişilik
arasında bir ilişki kurmuştur. Hipokrat’a göre iyimser kişilik kan ile, soğukkanlı kişilik balgam
ile, melankolik kişilik kara safra ile ve asabi kişilik sarı safra ile ilişkilidir (Strickland, 2001:
490).
Bazı yazarlar kişiliğin doğuştan gelen özelliklerle ilişkili olduğunu ileri sürerken,
bazıları da kişiliğin daha çok yetiştirilme biçimleri gibi sonradan kazanılan özelliklerin bir
sonucu olduğunu düşünmektedir (Çetin ve Basım, 2017: 98).
Kişilik konusu üzerinde yapılan çalışmalarda kişilik 2 temel boyut aracılığıyla
incelenmektedir (Westen, 1999: 530):
1. Kişiliğin yapısı: Kişiliğin düşünme, duygu, motivasyon ve davranış olmak üzere nasıl
bir süreç içerisinde oluştuğu.
2. Bireysel Farklılıklar: Bireylerin sahip olduğu ve diğer bireylerden ayırt edilmelerini
sağlayan özgün özellikleri.
Kişiliğin oluşum sürecinde iki temel kaynaktan beslendiği söylenebilir. Buna göre
kişiliğin bazı unsurları kalıtsal, diğer bir deyişle genetik mirasla ilişkiyken, diğer bazı unsurlar
ise sonradan kazanılan, diğer bir deyişle öğrenilen bir özellik göstermektedir. Yapılan bazı
araştırmalarda depresiflik ya da heyecan peşinde koşma isteği gibi özelliklerin kalıtsal
özellikler taşıdığı, başkalarına güvenmenin ve yine başkalarına empati ile yaklaşmanın
öğrenilen özellikler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kişiliğin (ve psikiyatrik sendromların)
genetik mirasa dayalı kaynağının araştırılmasında genetik olarak birbirlerinin birebir kopyası
olarak kabul edilen tek yumurta ikizleri ile birbirlerinin yarı yarıya kopyaları olarak kabul
edilen çift yumurta ikizlerinden yararlanılmaktadır (Cohen, 2019: 412).
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Kişilik kavramı için çok çeşitli tanımlar yapılmıştır. Bunlar arasından bazıları şu
şekildedir: Kişilik,





“Bir insanı başkalarından ayıran bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerin bütünü”dür
(Köknel, 1983: 23),
“Her bireyin kendi yaşam durumlarına adaptasyonunu tanımlayan, düşünce ve
duyguları da içeren ayırıcı davranış örnekleri”dir (Çetin ve Basım, 2017: 98).
“İçinde bulunduğu tüm çevreyle ilişkisinde bireyin kendine özgü, tutarlı, sürekli
davranış örüntüsü”dür (Cüceloğlu, 2018: 594).
“Farklı durumlar karşısında sergilenen ve düşünce, duygu, motivasyon ile davranıştan
kaynaklanan sürekli kalıplar”dır (Westen, 1999: 531).

Kişilik kavramının tanımlanması konusunda bazı yazarlar, kişiliğin dinamik ve çok
boyuttan oluşan doğasına dikkat çekerek kişiliğin sahip olduğu temel özellikleri şu şekilde
sıralamaktadırlar (Çetin ve Basım, 2017: 98):







“Yalnızca parça ve kırıntıların toplanmasıyla oluşmamış olup; bir bünyeye sahiptir”.
“Durağan değil; aktif ve süreçleri olan bir olgudur”.
“Psikolojik bir kavram olmasına rağmen, ayrılmaz biçimde fiziksel bedenle de
ilişkilidir”.
“Kişinin dünya ile nasıl bir ilişki içinde olduğunu belirlemede rol oynar”.
“Modellerde, tekrarlarda ve tutarlıklarda açığa çıkar”.
“Davranış, düşünce ve duygular gibi birçok şekillerde sergilenebilen bir olgudur”.

Kişilik daha önce de belirtildiği gibi çocukluktan itibaren yaşanan bir dizi gelişmeye
bağlı bir süreç içerisinde ortaya çıkmaktadır. Kişiliğin tam olarak oluştuğu dönem ergenliğin
sonları ile yetişkinliğin başlarına denk gelmektedir. Kişiliğin oluşum sürecinin tamamlanması
sonrasında kişilik “tutucu” bir özellik kazanmakta ve bu nedenle oluşum süreci tamamlanmış
kişiliği değiştirmek, imkânsız olmasa da, oldukça güçleşmektedir. Ancak buradan kişiliğin
tamamen “sabit” olduğu sonucu çıkarılmamalıdır çünkü kişiliğin yetişkinlik boyunca değişiklik
gösterebilme olasılığı bulunmaktadır (Cohen, 2019: 409).
Kısacası kişilik gerek doğuştan gelen özelliklerle gerekse de kültür gibi çevreden gelen
etkilerle biçimlenmektedir. Bu nedenle her bireyin kişiliği birbirinden çok farklı bir yapı
içerisinde biçimlenmektedir.

7.2. Kişilik Kuramları
Kişilik gibi karmaşık ve her bireye özgün bir yapının nasıl ortaya çıktığı ister istemez
Psikoloji Biliminin temel ilgi konuları arasında yer almaktadır. Bu nedenle de birbirinden farklı
bakış açılarına dayanan çok sayıda yaklaşım ve bu yaklaşımlara bağlı çok çeşitli kuram
geliştirilmiştir. Bu kuram ve yaklaşımlar arasında Hümanist kuramlar (Örneğin Maslow’un
İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı), Psikanalitik kuramlar (Örneğin Freud’un çalışmaları),
Neoanalitik kuramlar, Bilişsel Sosyal kuramlar, Yapısal kuramlar, Davranışçı kuramlar ve
Özellik kuramları sayılabilir. “Özellik Kuramları”, Eysenck’in “Üç Boyutlu Modeli”, “Beş
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Faktör / Beş Büyük Faktör” ve Holland’ın “Tipoloji Kuramı” ilk göze çarpan örnekler arasında
yer almaktadır (Kleinman, 2017: 207; Çetin ve Basım, 2017: 99-103).
Bununla birlikte Psikolojinin ilk dönem çalışmalarında kişilik ile beden yapısı arasında
bir ilişki olduğunu ileri süren görüşler de olmuştur. Örneğin Davenport 1923 yılında yaptığı bir
çalışmada ince uzun, orta, şişman ve etli insanların kişilik yapılarının birbirlerinden farklı
olduğunu ileri sürmüştür (Köknel, 1983: 101).

7.2.1. Yapısal Kişilik Modeli
Bu model, Psikoloji biliminde önemli bir etkiye neden olmuş Freud’un çalışmalarına
dayanmaktadır. Modele verilen diğer bir isim “Kişiliğin Yapısal Modeli”dir. Bu modele göre
insanın kişiliğinin oluşumunu üçlü bir yapı olarak ele almıştır. Bu nedenle de Freud’un ileri
sürdüğü kişilik kuramı “yapısal” bir model olarak nitelendirilmektedir (Kleinman, 2017: 2931). Freud çalışmaları ile ulaşmış olduğu sonuçları ve bunlara bağlı olarak ileri sürmüş olduğu
düşüncelerini “psikanaliz” olarak kavramlaştırmıştır (Cemalcılar, 2012: 10). Ayrıca Freud’un
analizleri ve kuramları yalnızca Psikoloji biliminde değil, aynı zamanda başta felsefe, sanat ve
günlük dil olmak üzere birçok diğer alan üzerinde de etkili olmuştur (Cüceloğlu, 2018: 403).
Freud’a göre insanın kişiliğini “id”, “ego” ve “süperego” adı verdiğini, birbirlerinden
bağımsız ama birbirleriyle ilişkili ve çoğunlukla birbirleriyle çatışma halinde bulunan üçlü bir
yapı oluşturmaktadır (Schacter vd., 2016: 533).
Id en yalın anlamıyla bilinçaltını oluşturur. Temel güdüler olarak isimlendirilen
cinsellik ve saldırganlık güdüleri başta ve dâhil olmak üzere açlık, susuzluk gibi güdülerin
sürekli bir biçimde ve sonuçları düşünülmeksizin tatmin edilmesi arayışıyla haz ilkesi
çerçevesinde oluşmaktadır ve çocuğun doğduğu anda sahip olduğu temel biyolojik dürtülerin
bir sonucudur (Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar, 2014: 221; Strickland, 2001: 323; Yağmurlu, 2012:
135). Dolayısıyla id, “insanın en kaba, en ilkel, kalıtımsal dürtü ve arzularını” içermektedir ve
genellikle cinsellik olarak algılansa da, bedene ilişkin hazlar (libido) yine id ile
ilişkilendirilmektedir (Cüceloğlu, 2018: 404; Cohen, 2019: 33).
Ego ise gerçeklik ve buna bağlı olarak kişinin gerçek yaşamdaki sınırlarıyla ilişkilidir
ve bu yönüyle rasyoneldir. Bu nedenle ego sürekli olarak “id”i kontrol altında tutmaya ve onu
baskılamaya çalışmaktadır. Çünkü “id” sürekli olarak haz ilkesine dayandığı için, hazza bir an
önce ulaşmaya çalışırken, ego rasyonel (akılcı) yapısıyla bunu engellemeye ve dizginlemeye
çaba göstermektedir. Egonun dış dünyayla iletişim halinde bulunması ve gelişip olgunlaşması
ve yaşamın gerçeklerini öğrenmesi id üzerindeki denetimini güçlendirmesini ve ihtiyaçların
tatmin edilmesi için mantıklı bir yol arayışında bulunmasını sağlamaktadır. Ancak ego sürekli
olarak idin ve süperegonun istekleri arasında keskin bir mücadele vererek bunları uzlaştırmaya
çalışmaktadır (Strickland, 2001: 208; Cüceloğlu, 2018: 405; Yağmurlu, 2012: 135; Schacter,
2018: 534) .
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Süperego yapısı itibariyle toplumun ahlak kuralları ile vicdanı simgelemektedir. Hangi
isteklerin bilinçaltında tutulması gerektiğine ve hangi isteklerin bilinç düzeyine çıkabileceğine
karar veren süperegodur. Freud’a göre çocuk büyüdükçe başta ailesi olmak üzere çevresindeki
yetişkinlerden ve toplumla kurduğu ilişkiden deneyimledikleri aracılığıyla toplumun
kurallarını, neyin doğru ya da neyin yanlış olduğu bilgisini öğrenmeye başlar (Cüceloğlu, 2018:
405; Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar, 2014: 221; Strickland, 2001: 637). Bu nedenle süperego için
“bireyin içindeki ebeveynlerinin sesi” denilebilir (Westen, 1999: 539).
Freud’a göre sağlıklı bir kişilik yapısı için egonun id ve süperegoyu denetleyecek kadar
güçlü olması gerekmektedir. Eğer ego güçlü ise id ve süperego arasında uyumu sağlayabilecek,
diğer bir deyişle, idin ihtiyaçları süperego rahatsızlık duymadan karşılanabilecektir. Ancak ego
id ya da süperego karşısında yeterince güçlü değilse çeşitli sorunlar ortaya çıkacaktır. Buna
göre eğer id güçlüyse kişinin ilgisi ahlak kuralları da dâhil olmak üzere toplum kurallarını hiçe
sayarak temel güdüleri haz ilkesi çerçevesinde tatmin etmeye çalışacak; eğer süperego egodan
güçlüyse kişi temel dürtüleri tamamen bastıran bir katı ahlak ve toplumsal kurallar dizisine göre
hareket edecektir (Kleinman, 2017: 31).

7.2.2. Özellik Kuramları
Özellik kuramları isminden de anlaşılacağı üzere içerisinde birden fazla kuramı
barındıran bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu kuramlar arasında Allport’un Kişilik Kuramı ile
Cattell’in 16 Kişilik Faktörü öne çıkmaktadır.

7.2.2.1. Allport’un Kişilik Kuramı
Kişilik konusunda önde gelen araştırmacılar arasında yer alan Allport, kişilik üzerindeki
çalışmalarına Psikoloji biliminin henüz ilk dönemleri olarak nitelendirilebilecek 1920’li
yıllarda başlamıştır. Allport’un kişilik üzerindeki kavramlaştırmasında 5 temel özelliğe atıf
verdiği görülmektedir. Allport’a göre kişilik (Aslan, 2008: 8):
1. Dinamik bir organizasyondur.
2. Bireyin içindedir.
3. Psikofizikseldir.
4. Belirleyicidir.
5. Çevreye özgü bir uyumdur.
Allport, Odbert ile birlikte bir sözlükte kişilik özelliği belirten 18.000 kadar kelimeyi
inceleyip bunları 3 temel kategori halinde sınıflandırmıştır (Westen, 1999: 553). Allport’un
kişilik kuramındaki bu üç temel kategori şunlardan oluşmaktadır (Kleinman, 2017: 208):
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1. Başlıca Özellikler: Bu özellikler bireyin tüm kişiliğini kontrol eden ve bireyin
kişiliğini tam olarak ifade etmeye yarayan özelliklerdir. Örneğin Narsist kişilik.
2. Merkezi Özellikler: Bu özellikler genel özellik olarak tanımlanan dostluk, nezaket,
dürüstlük gibi özellikleri içermektedir.
3. İkincil Özellikler: Durum ya da koşullara göre değişen özelliklerdir. Örneğin
topluluk önünde konuşma yapmaya hazırlanan bir kişinin bu aşamada kendisini bir miktar
gergin ve sinirli hissetmesi.

7.2.2.2. Cattell’ın 16 Kişilik Faktörü
Cattell gerek Allport’un kuramı üzerinde çalışarak gerekse de sürdürdüğü anket
çalışmalarına dayanarak önce 171 özelliğe, sonra da bunlar arasında birbirine yakın olduğunu
düşündüğü 16 kişilik faktörüne ulaşmıştır (Keinman, 2017: 208). Cattell’ın kişilik testleri
üzerinde önemli etkisi bulunan ve birçok araştırmacı tarafından yararlanılan bu kişilik
faktörlerine dayalı testler özellikle 16 yaşından büyüklere uygun bir yapıya sahiptir (Huang vd.
2012: 273).
Cattell tarafından tespit edilen bu 16 kişilik faktörü ile özellikleri şu şekildedir
(Kleinman, 2017: 209):
1. Soyuta odaklılık: Çözüm yönelimli ve pratik olmak ya da karşı düşünce yönelimli
olmak.
2. Endişe: Güvenli ve rahat olmak ya da endişeli ve güvensiz olmak.
3. Baskınlık: Etkin olmak ya da edilgen olmak.
4. Duygusal denge: Çabuk etkilenen ve duyguca dengesiz olmak ya da duyguca dengeli
ve sakin olmak.
5. Canlılık: Coşkulu ve spontane olmak ya da ciddi ve tedbirli olmak.
6. Değişimlere açıklık: Esnek ve yeni deneyimlere açık olmak ya da geleneksel ve
alışılmışa bağlı olmak.
7. Mükemmeliyetçilik: Organize ve özdisiplinli olmak ya da esnek ve çelişkili olmak.
8. Ketumluk: Açık ve art niyetsiz olmak ya da diplomatik olmak.
9. Problem çözme: Soyut ve daha zekice düşünmek ya da somut ve daha az zekice
düşünmek.
10. Kurallara bağlılık: Kurallara bağlı olmak ya da kuralları sorgulayan olmak.
11. Kendine güven: Bireysel ve kendine yeter olmak ya da gruba bağımlı olmak.
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12. Duyarlılık: Nesnel ve gerçekçi düşünmek ya da öznel ve duygusal düşünmek.
13. Sosyal girişkenlik: Utangaç ve çekingen olmak ya da rahat ve cesur olmak.
14. Gerginlik: Rahat ve sabırlı olmak ya da gergin ve sabırsız olmak.
15. İhtiyatlılık: Güvenmek ve şüphe etmemek ya da şüpheci ve güvensiz olmak.
16. Sıcakkanlılık: Mesafeli ve eleştirel olmak ya da ilgili ve sıcak olmak.
Kişilik testlerinin mucidi olarak da tanımlanan Cattell tarafından geliştiren 16 kişilik
faktörü Çalışma Psikolojisi alanında önemli bir yere sahiptir ve bu faktörlere ilişkin testlerden
sıklıkla yararlanılmaktadır (Strickland, 2001: 108; Arnold vd., 2005: 10-12, 122).

7.2.2.3. Eysenck’in Üç Boyutlu Modeli
Bütün insanların paylaştığı üç ortak özelliği bulunduğu fikrine dayanan bu yaklaşım
diğer kişilik kuramlarından farklı olarak kabul edilmektedir. Eysenck’in ileri sürdüğü üç ortak
özellik şunlardan oluşmaktadır (Kleinman, 2017: 210; Westen, 1999: 554):
1. İçe ya da dışa dönük olmak: İçe dönük bireyler kısıtlı bir sosyal çevrede yaşayan,
ciddi ve dikkatli kişilerdir. Dışa dönük bireyler ise sosyalleşmeye yatkın, aktif ve risk almaya
istekli kişilerdir.
2. Nevrotik ya da duygusal açıdan istikrarlı olmak: Nevrotik bireylerde duygusal
dalgalanmalar yaşanmaktadır. Yüksek düzeyde nevrotik kişilerin endişe, suçluluk, gerilim ve
karamsarlık duyguları yaşadıkları ve özsaygılarının düşük olduğu görülmektedir.
3. Psikotik ya da dürtü kontrolü olan: Psikotik bireylerin gerçeklikle bağları
genellikle kopuktur ve saldırganlık, antisosyallik ve benmerkezci olma gibi özellikleri
bulunmaktadır.

7.2.2.4. Beş Faktör Kişilik Modeli
Konuyla ilgili çalışmalarla bu modele “Beş Büyük Faktör” ya da kısaca “Büyük Beş”
gibi isimler verildiği de görülmektedir. Cattell’ın geliştirdiği 16 kişilik faktörünün fazla,
Eysenck’in ileri sürdüğü üç ortak özelliğin ise az sayıda olduğunu ileri süren birçok kuramcı,
bu iki yaklaşımdan hareketle 1) Nevrotizm, 2) Dışadönüklük, 3) Uyumluluk, 4) Sorumluluk ve
5) Açıklık özellikleri olmak üzere “Beş Faktör” ya da “Beş Büyük Faktör” olarak nitelendirilen
bir model geliştirmişlerdir ve bu model özellikle 1990’lı yılların başından itibaren önemli
ölçüde benimsenmeye ve kabul görmeye başlamıştır. Bu model üzerine kurgulanan NEO
Kişilik Envanteri yaygın olarak kullanılmaktadır (Kleinman, 2017: 210; Strickland, 2001: 65;
Rolland, 2002:7).
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Bu modelde yer alan beş temel özelliğin her biri ayrı ayrı başka özelliklerin bir bileşimi
olarak görülmektedir. Diğer bir deyişle, bir temel özelliğin tespit edilmesinde kullanılan
başkaca özellikler bulunmaktadır. Temel özelliklerin tespit edilmesinde kullanılan bu özellikler
(bkz. Tablo 7.2.) bireyin kişiliğinin dışa yansıması olarak kabul edilmektedir (Westen, 1999:
555).
Tablo 7.2. Beş Faktör Kişilik Modeli ve İlgili Özellikleri
BEŞ FAKTÖR MODELİ
Nevrotizm

Dışadönüklük

Uyumluluk

Sorumluluk

Açıklık

Endişe

Coşkunluk

Güven

Yeterlilik

Hayal gücü

Düşmanca tutum

Girişkenlik

Dürüstlük

Düzen

Estetik ilgiler

Depresyon

Kendine güven

Diğergamlık

Görev bilinci

Özfarkındalık

Hareketlilik

Uysallık

Başarı arayışı

Duygularını belli
etme

Dürtülerine
hâkim olamama

Heyecan arayışı

Tevazu

Özdisiplin

Pozitif duygu

Sevecenlik

İhtiyat

Kırılganlık

Eylemlerde
esneklik
Entelektüel
fikirler
Geleneklere
uymayan değerler

Kaynak: Westen, 1999: 555.

Beş faktör modeli ile ilgili ilginç bir nokta, bu model üzerinde çalışanların bu beş
faktörün neler olması gerektiği üzerinde değil, bu faktörlerin sayısının “beş” olması konusunda
neredeyse bir görüş birliğine sahip olmalarıdır. Bunun bir nedeninin, faktör sayısının
fazlalığının araştırmalar ile bunların sonuçlarının ortaya konmalarının uzun zaman gerektirmesi
olduğu ileri sürülebilir (Arnold vd., 2005: 10-11).
Yukarıda yer alan kişilik kuramları, konuyla ilgili literatürün oldukça dar bir bölümünü
oluşturmaktadır. Psikoloji alanında kişilik, daha önce de ifade edildiği gibi, Psikoloji biliminin
önemli bir uğraş ve temel inceleme konusunu oluşturmakta ve Temel Psikoloji alanları arasında
yer almaktadır. Yukarıda örnekleri verilen kişilik kuramları özellikle Çalışma yaşamına yönelik
testlerin oluşturulmasında öncelikli olarak dikkate alınan kuramları içermektedir. Bu kuramlar
hakkında ilerleyen kısımlarda ve bölümlerde ayrıca bilgi verilmektedir.

7.3. Çalışma Psikolojisi Açısından Kişilik
Çalışma yaşamında kişilik kuramlarının daha çok kişilik testleri açısından kendisine yer
bulmakta olduğu söylenebilir. Çalışma yaşamında, özellikle bireylerin işe alım süreçlerinde
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kişilik testlerin özellikle son yıllarda oldukça sık bir biçimde kullanılmakta olduğu
görülmektedir.
Çalışma Psikolojisi açısından kişilik üzerindeki incelemeler daha çok çalışma
yaşamında bireylerin performansı ile verimliliği artıran psikolojik etmenler ve iş tatmini gibi
konular çerçevesinde ele alınmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, işin bireye (çalışana)
uyumu ile bireyin (çalışanın) işe uyumu Çalışma Psikolojisinin temel bakış açısını yansıtan iki
gelenektir. Kuşkusuz bireyin işe uyumu ile işin bireye uyumunun sağlanması özellikle
çalışanların yüksek performans göstermeleri ile verimliliklerinin yükselmesi ve ayrıca iş
tatminleri sağlanmasına neden olmaktadır. Bu açıdan doğru kişilerin doğru işleri yürütmesine
yönelik çabalar dikkate alındığında, çalışma yaşamında kişilik kuramlarının ve buna bağlı
olarak da kişilik testlerinin önemi ortaya çıkmaktadır.
Örneğin utangaç bir kişinin pazarlama alanında ne kadar başarılı olacağı bir soru
işaretidir. Ya da kan görmeye dayanamayan birisinin iyi bir cerrah olması ne kadar
mümkündür? Hofstede’in araştırmasında esas aldığı kültür boyutlarından biri olan “erkek
kültür” özelliği içerisinde yetişmiş bir birey “diğergamlık” gerektiren bir işte mutlu olabilir mi?
Kişinin işi öğrenmesi için çok uzun yıllar boyunca eğitim alması, deyim yerindeyse, çıraklık
yapması gereken iş ve mesleklerde “sabırsız” bir kişilik özelliğine sahip bir birey ne kadar
başarılı olabilir? Ya da daha sonra da örnekleri verileceği üzere, B kişilik yapısına sahip
birisinin A kişilik yapısı gerektiren bir işte mutlu ve başarılı olması, çalıştığı örgüt için katkı
sağlaması mümkün olabilir mi?
İşte Çalışma Psikolojisi alanında kişilik testleri yalnızca örgütler açısından değil,
bireylerin kendilerini tanımaları ve buna uygun iş ve meslek seçmeleri açısından önemlidir. Bu
bölümde Psikoloji biliminde genel olarak kullanılan kişilik tiplerinden ve kuramlarından söz
edilmiştir. Bu kuramlardan “Beş Faktör Kişilik Kitabınızın 8. Bölümünde Çalışma Psikolojisi
alanında yaygın olarak kullanılan kişilik tipleri İş ve Meslek Seçiminde Bireysel Faktörler konu
başlığı çerçevesinde incelenmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Psikoloji Biliminin Biyoloji ve Sosyoloji Bilimlerinin bir arayüzünü oluşturduğu
yönündeki iddiaya verilebilecek önemli bir örneklerden birisi Sosyolojik bir kavram olan
kimlik kavramının Psikoloji bilimi tarafından da incelenmekte olmasıdır. Psikoloji Bilimi
kimlik kavramını Sosyoloji kadar geniş kapsamlı ele almasa da özellikle kişiliğin oluşum
sürecinde önemli bir yeri olduğu kabul edilmektedir.
Kimlik, kişinin statü ve rol gibi toplum içindeki yeri ile ilişkili bir kavram olup, her
bireyin çeşitli kimliklere ve rollere sahip olduğu kabul edilmektedir. Rol konusunda önemli
yaklaşımlardan biri Talcott Parsons’ın “sosyal eylem” kuramıdır.
Kişilik kavramı ise Psikoloji Bilimi açısından 1) Kişiliğin Yapısı ve 2) Bireysel
Farklılıklar olmak üzere iki temel boyut aracılığıyla incelenmektedir.
Bu iki temel boyut kişilik konusunda çok çeşitli kuramların da ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Bu kuramlar arasında Yapısal Kişilik Modeli, Özellik Kuramları, Cattell’in 16 Kişilik
Faktörü Eysenck’in Üç Boyutlu Modeli ve Beş Faktör Kişilik Modeli ön plana çıkan kuramlar
arasında yer almaktadır.
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Uygulamalar
1. Cattell tarafından ileri sürülen 16 Kişilik Kuramı (16 kişilik tipi), yaygın olarak
kullanılan bir modele işaret etmektedir. Bu kurama ilişkin testlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu
testleri kendiniz üzerinde ve çevrenizdeki diğer kişilere uygulayabilirsiniz.
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Uygulama Soruları
1. 16 Faktör Kişilik testlerinde kendiniz ya da çevrenizdeki kişiler açısından şaşırtıcı
sonuçlara ulaştınız mı?
2. Evinizdeyken ya da arkadaşlarınızın yanındayken ya da işyerinizdeyken hep aynı
davranışları mı sergiliyorsunuz? Neden? Tartışınız.
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Bölüm Soruları

1. I. Kimlik
II. Rol
III. Kişilik
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sosyoloji Bilimi tarafından “ben
kimim?” sorusuna yanıt vermek üzere kullanılan kavramlar arasında bulunmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)

Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III
II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi bir kimlik türü değildir?
A) Sosyal Kimlik
B) Statü Kimliği
C) Rol Kimliği
D) Durumsal Kimlik
E) Kişisel Kimlik
3. Sınıf ortamında öğretmen ve öğrencinin durumlarına uygun davranmalarının
beklenmesi aşağıdaki kimlik türlerinden hangisi ile ilişkilidir?
A) Kişisel Kimlik
B) Rol Kimliği
C) Durumsal Kimlik
D) Statü Kimliği
E) Sosyal Kimlik
4. Talcott Parsons aşağıda ismi verilen hangi bilim insanının toplumları iki gruba
ayırmasından etkilenerek sosyal eylem biçimlerini “rol kalıpları” olarak
sınıflandırmıştır?
A) Freud
B) Tönnies
C) Durkheim
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D) Malinowski
E) Weber
5. Kişinin duygularını göstermesinin beklendiği sosyal yapıları gösteren nitelik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duygusallık
B) Özgünlük
C) Nitelik
D) Geçirgenlik
E) Özel Olma
6. Yapısal Kişilik Modeli aşağıda isimleri verilmiş olan Bilim İnsanlarından
hangisi tarafından ileri sürülmüştür?
A) Davenport
B) Eysenck
C) Holland
D) Freud
E) Scott
7. Aşağıdakilerden hangisi Allport’un Kişilik Kuramına göre kişiliğin özellikleri
arasında yer almamaktadır?
A) Psikososyaldir.
B) Bireyin içindedir.
C) Dinamik bir organizasyondur.
D) Belirleyicidir.
E) Çevreye özgü bir uyumdur.
8. “Etkin olmak ya da edilgen olmak” Cattell’ın 16 Faktör Kişilik Özellikleri
kuramında ele alınan hangi kişilik faktörüne işaret etmektedir?
A) Kendine Güven
B) Endişe
C) Sosyal Girişkenlik
D) İhtiyatlılık
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E) Baskınlık
9. Eysenck tarafından ileri sürülen kişilik modelinin kaç boyutu bulunmaktadır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
10. Aşağıdakilerden hangisi Beş Faktör Modelinin “Uyumluluk” faktörünün
özellikleri arasında yer almamaktadır?
A) Güven
B) Uysallık
C) Sevecenlik
D) Tevazu
E) Pozitif Duygu

Cevaplar:
1. C, 2. B, 3. C, 4. B, 5. B, 6. D, 7. A, 8. E, 9. B, 10. E.
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8. İŞ VE MESLEK SEÇİMİNDE ETKİLİ PSİKOLOJİK FAKTÖRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümün konusunu iş ve meslek kavramlarını incelemek ve sonrasında bireylerin iş
ve meslek seçimlerini etkileyen psikolojik faktörler olan yetenek ilgi ve kişilik özellikleri
oluşturmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İş ve meslek seçiminde kişilik özelliklerinin dikkate alınması gerekir mi?
2. İşe ve mesleğe uyum ne demektir?
3. Kişilik ile yapılan iş ya da seçilen meslek arasında o kişinin mutluluğu ya da tatmini
açısından bir ilişki olduğu söylenebilir mi?
4. Bütün çalışanlar, “dünyaya bir daha gelsem yine aynı işi yapar aynı mesleği
seçerdim!” diyebilmekte midir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İşe ve Mesleğe Uyum

Kazanım

İşe ve mesleğe uyumun ne
anlama geldiğinin ve neden
önemli olduğunun anlaşılabilmesi.
İş ve Meslek seçiminde etkili Yetenek, ilgi ve kişilik
olan bireysel faktörler
özelliklerinin iş ve meslek
seçimi üzerindeki etkisinin
öğrenilmesi.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Kitabın ilgili bölümleri ve
kaynakçada yer alan yayınlar
incelenebilir.
Kitabın ilgili bölümleri ve
kaynakçada yer alan yayınlar
incelenebilir.
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Anahtar Kavramlar






İş
Meslek
Yetenek
Zekâ
İlgi

 Kişilik Özellikleri
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Giriş
İnsanlar kişilik özellikleri itibariyle birbirlerinden farklıdır. Yine insanların yetenekleri
ile ilgi duydukları şeyler de birbirlerinden farklılaşmaktadır. Bu nedenle her insanın
yapabileceği şeyler farklılaşmaktadır.
Bu farklılaşma yetenek ve beceri açısından olabileceği gibi ilgi ve kişilik özellikleri
açısından da kendisini göstermektedir. Bu özelliklerin ve farklılıkların dikkate alınması iş ve
meslek seçimi açısından da önemlidir.
Bireylerin yeteneklerinin daha az olduğu bir iş ya da bir meslek konusunda ısrarcı
olmaları başarılarını ve verimliliklerini engelleyebileceği gibi, aslında ilgi duymadıkları bir
alana yönlenmeleri de yaptıkları iş ve seçtikleri meslek açısından mutsuz olmalarına neden
olabilmektedir. Bu nedenle kişinin iş ve meslek seçiminde önce kendisini tanıması önemlidir.
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8.1. İş ve Meslek Seçiminde Etkili Faktörler
Kişinin iş ya da meslek uyumunun önemine ilk dikkat çeken isimlerden biri Frank
Parsons olmuştur. Parsons’a göre kişinin kendisi ve çalışacakları çevre hakkında tam bir
anlayışa sahip olması çalışma yaşamındaki mutlulukları için önemlidir. Yapılan araştırmalar
bunun kariyer tatmini, istikrar ve kişisel başarı açısından doğrudan ilişkili olduğunu
göstermektedir (Hansen ve Lee, 2007: 623).
Bu nedenle, bireyin işe uyumu yaklaşımı açısından bireylerin iş ve meslek tercihlerinin
Çalışma Psikolojisinin ilgilendiği bir konu olması doğal bir sonuçtur. İş ve meslek uyumunda
“işe uyum” ve “mesleğe uyum” olmak üzere ikili bir ayırım yapıldığı da görülmektedir. Buna
göre “bireyin işe uyumu” iki boyutta incelenirken, “bireyin mesleğe uyumu” için çeşitli
modeller önerilmektedir.
Bireyin işe uyumu noktasındaki temel boyutlar şunlardan oluşmaktadır (Kristof-Brown,
2007: 618-619):
1. İhtiyaç-Arz Uyumu: Bu boyutta çalışanın ihtiyaçlarıyla işin sunduğu imkânların
uyumu incelenmektedir.
2. Talep-Beceri uyumu: Bu boyutta ise bireyin sunduğu becerilerin işin talep ettiği
niteliklerle ne kadar uyumlu olduğu incelenmektedir.
Bireyin mesleğe uyumunun incelenmesi konusunda önerilen modeller ise şu şekildedir
(Hansen ve Lee, 2007: 621-623):
1. Holland’ın Kişilik Tipolojisi,
2. İşe İntibak Etme Kuramı,
3. Gerilimin Kişi-Çevre Uyumu Kuramı,
4. Çekme-Seçme-Aşındırma Modeli.
Ancak konu ile ilgili literatür incelendiğinde, iş ve meslek seçiminin bir bütün olarak
incelenmesinin daha fazla tercih edildiği görülmektedir. Bununla birlikte, özellikle Holland’ın
Kişilik Tipolojisinin genel olarak kabul edilen bir model olduğundan özellikle bahsetmek
gerekir. Sonraki kısımlarda, geçerliliği genel olarak kabul edilen bu model hakkında ayrıntılı
bilgi verilmektedir.
Çalışma Psikolojisi alanında iş ve meslek seçimi olarak da isimlendirilen kariyer
tercihlerinde öncelikli olarak bireyin dikkate alması gereken bazı faktörler bulunmaktadır. Bu
faktörler belirli bir aşamayı takip ederek şu şekilde özetlenebilir (Arnold vd., 2005: 540-541):
1. Kişisel farkındalık,
2. İş ve meslekler hakkında bilgi sahibi olma,
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3. Kişinin kendi hakkındaki bilgisi ile iş ve meslekler hakkındaki bilgisini bir araya
getirmesi,
4. Kariyer incelemesi yapılması ve iş arayışına başlanması.
Bu süreçlerin takip edilmesi bireyin başarılı ve mutlu olacağı bir kariyer seçimini
gerçekleştirmesi açısından önemlidir. Ancak burada önemli noktalardan birisi öncelikle kişinin
kendi ilgi ve yetenekleri hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Bu açıdan öncelikle iş ve meslek
seçimini etkileyen faktörlerin incelenmesi yerinde olacaktır.

8.2. İş ve Meslek Seçimini Etkileyen Bireysel Faktörler
Bireylerin iş ve meslek tercihlerini etkileyen üç temel unsur bulunmaktadır. Bunlar,
1. Psikolojik Faktörler,
2. Sosyolojik Faktörler,
3. İşin Özellikleridir.
İş ve meslek seçiminin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi ve böylelikle bireylerin
çalışma yaşamında iş tatminine ulaşabilmeleri açısından bütün bu faktörlerin dikkate alınması
önemlidir. Yalnızca psikolojik faktörlerin ya da sosyolojik faktörlerin ya da işin özelliklerinin
dikkate alınması, yanlış tercihlerin yapılmasına neden olacaktır. Böyle bir durumda, bireyin
çalışma yaşamında iş tatminine ulaşması zordur. Çünkü sosyolojik anlamda tatmin sağlayan bir
iş bireyi psikolojik anlamda tatmin etmeyebilir. Bu bölümde psikolojik faktörlere yer
verilmektedir. Sosyolojik Faktörler ve İşin özellikleri konusuna ise ilerleyen bölümde
değinilecektir.

8.3. Psikolojik Faktörler
Bireyin iş ve meslek seçiminde kendini tanıma süreci açısından oldukça önemli bir
boyutu oluşturan Psikolojik faktörler üç grupta incelenebilir (Keser ve Kümbül Güler, 2016:
114-115):
1. Yetenek,
2. İlgi,
3. Kişilik Özellikleri.
Bu üç özellik iş ve meslek seçimi açısından birbirini tamamlayan unsurlar olmakla
birlikte bazı durumlarda bu üçünün bir arada bulunmadığı da gözlenmektedir. Her insanın ilgi
alanı, yeteneği ve kişilik özellikleri birbirlerinden farklıdır. Hatta bireyin ilgili duyduğu bir
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alanda mutlaka yetenekli olması beklenmez. Aynı şekilde yetenekli olduğu bir alan kişinin
kişilik özellikleriyle uyum sağlamıyor olabilir.
Örneğin bir kişi yemek yapmaya ilgi duyuyor olabilir. Ancak yemek yapmak bir
noktadan sonra bir miktar yetenek ile de ilişkilidir. Piyasada yüzlerce yemek kitabı
bulunmaktadır ve bu kitaplarda, kullanılacak malzemelerin neler olduğu, nasıl doğranması
gerektiği, nasıl bir araya getirileceği ve ne kadar süre pişirileceği ve hatta nasıl servis yapılacağı
gibi temel ve ayrıntılı bilgiler de yer almaktadır. Ancak ne kadar ilginçtir ki, aynı yemek
kitabından yararlanan iki kişinin pişirmiş oldukları yemeklerin lezzetleri birbirinden farklı
olabilmektedir. Bu nedenle Türkçede günlük dilde zaman zaman bir kişinin yaptığı yemeklerin
lezzetli olduğunu belirtmek için kullanılan “eli lezzetli” ya da “elinin lezzeti var” gibi bir deyim
bulunmaktadır.
Diğer yandan yemek pişirmeye yeteneği olan ve yine yemek pişirmeye ilgi duyan birisi,
belki de bütün bu süreçlerle uğraşamayacak kadar sabırsızdır. Dolayısıyla bu kişi yemek
pişirmeye yetenekli ve ilgili olsa da kişilik özelliği itibariyle sabırsız olduğu için bu işi tam
olarak yapamayacaktır. Benzer bir biçimde kişi aslında yemek yapmaya ilgili olduğunun ya da
bu konuda yetenekli olduğunu ya da yemek yapma işinin kendi kişiliğine uygun bir iş
olduğunun farkında bile olmayabilir. Bu nedenle kişinin kendisini tanıması önemlidir.
Kişinin kendisi hakkında bilgi sahibi olması ve gizli özelliklerinin ortaya çıkması
konusunda ilginç bir yaklaşım olan ve literatürde “JoHari Pencereleri” adı verilen bir testten
bahsetmek gerekir (Bkz. Şekil 8.1.).
Şekil 8.1. JoHari Pencereleri
Kendisinin Bildiği

Kendisinin Bilmediği

Başkalarınca
Bilinen

Kamusal Benlik (Arena)

Kör Benlik (Kör Nokta)

Başkalarınca
Bilinmeyen

Özel Benlik (Saklı Alan)

Bilinmeyen Alan

Kaynak: McShane ve von Glinow, 2000: 185’ten uyarlanmıştır.
JoHari Pencereleri ismini kendisini geliştiren Joe (Joseph) Luft ve Harry Ingram olmak
üzere, iki yazarın isimlerinin birleştirilmesinden almaktadır. Bu pencereler özellikle “kişisel
farkındalık” açısından önemli fakat kişisel farkındalığın anlaşılması için basit bir model olarak
görülmektedir. Bu pencereler dört tane olup kişinin kendi hakkındaki bilgileri ile o kişi
hakkında diğer kişilerin bilgisini gösteren unsurları içermektedir. Bu unsurlar 2x2 olmak üzere
bir matris eşliğinde tanımlanmaktadır (Uysal, 2003: 137-138; Shenton, 2007: 488):
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1. Kamusal benlik: Bu pencere “arena” penceresi olarak da bilinmekte ve hem kişinin
kendi hakkında bildiklerini hem de diğer insanların o kişi hakkında bildiklerini içermektedir.
2. Kör benlik: “Kör nokta” olarak da isimlendirilen bu pencerede kişinin kendisinin
farkında olmadığı ancak diğer kişilerin o kişi hakkında farkında olduğu özellikler
bulunmaktadır.
3. Özel benlik: Diğer bir ismi “saklı alan” olan bu pencerede kişinin kendisi hakkında
bildikleri, diğer kişiler tarafından bilinmemektedir.
4. Bilinmeyen alan: Bu penceredeki özelliklerin ne kişi ne de diğer kişiler farkındadır.
Örnek vermek gerekirse, kişi çok güzel resimler yapmakta fakat bunları kendisine
saklamaktaysa, diğer bir deyişle, diğer kişiler o kişinin resim konusunda yetenekli olduğunu
bilmiyorsa bu durum JoHari Pencereleri açısından “özel benlik” ya da “saklı alan” olarak
nitelendirilen pencereye denk gelmektedir. Yine bir kişi hakkında diğer kişiler onun iyi bir
yönetici olduğunu fark ediyorlar ancak kişinin kendisi bunun farkında değilse bu da “kör
benlik” ya da “kör nokta” olarak isimlendirilen alana işaret etmektedir.

8.3.1. Yetenek
Günlük dilde sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılan iki kavram olan yetenek ve beceri
kavramlarının doğru olarak anlaşılması ve kullanılması önemlidir. Birisi hakkında “O çok
yeteneklidir” denildiğinde verilmek istenen anlam ile “O çok beceriklidir” denildiğinde
verilmek istenen anlam genellikle aynı kabul edilmektedir. Oysa bu iki kullanım aslında
birbirlerinden farklıdır.
TDK’na göre yetenek şu şekilde açıklanmaktadır (sozluk.gov.tr):
1. Bir kimsenin bir şeyi anlama ya da yapabilme niteliği, istidat, kabiliyet, kudret.
2. Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasite.
3. Kişinin kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır.
4. Dışarıdan gelen etkiyi alabilme gücü.

Yine TDK’na göre beceri şu şekilde tanımlanmaktadır (sozluk.gov.tr):
1. Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet.
2. Kişinin yatkınlık ve öğrenimine bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun
olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet.
3. Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu.
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TDK tarafından yapılan tanımlamalarda da görülebileceği gibi yetenek ve beceri
kapsam itibariyle birbirlerinden oldukça farklı kavramlardır. Bu ayırım önemli olmakla birlikte
gerek günlük dilde ve gerekse de konuyla ilgili literatürde çoğunlukla bu ayırıma dikkat
edilmediği görülmektedir. Örneğin yetenekle ilgili bir açıklama şu şekildedir: “Yetenek bir
yandan bireyin öğrenme kapasitesi veya bir iş/sorumluluk/aktiviteyi diğer bireylere göre daha
başarılı, iyi ve daha hızlı gerçekleştirebilme becerisi olarak tanımlanabilir (Keser ve Kümbül
Güler, 2016: 115).
Ancak bu iki kavram TDK’nun tanımlarından hareket ederek basitçe şu şekilde
ayrılabilir: Yetenek doğuştan gelen özelliklere, beceri ise sonradan edinilen özelliklerle işaret
etmektedir. Dolayısıyla yetenek potansiyel ile beceri de uygulama ile ilişkilendirilebilir.
Bazı yazarlar yeteneği şu dört grupta incelemeyi tercih etmektedirler (Keser ve Kümbül
Güler, 2016: 116-119):
1. Zihinsel Yetenekler
2. Psikomotor Yetenekler
3. Duygusal ve Algısal Yetenekler
4. Fiziksel Yetenekler
Bu ayırımdan da görülebileceği gibi, bir kişinin yetenekli olarak nitelendirilmesi aslında
o kişinin belirli bir boyuttaki yeteneğine işaret etmektedir. Zihinsel anlamda yetenekli olan bir
kişinin fiziksel anlamda yetenekli olması şart değildir. Ancak ilerleyen kısımda zekâ
kurumlarında da bahsedilebileceği gibi, yukarıdaki dörtlü ayırıma “çoklu zekâ” yaklaşımı da
dikkat çekmektedir.
Zihinsel yetenek denildiğinde kuşkusuz ilk akla gelen kavram zekâ olmaktadır. Ancak
zekâ, diğer birçok kavramda olduğu gibi, tanım itibariyle üzerinde fikir birliğine ulaşılmış bir
kavram değildir. Bu nedenle zekâ üzerinde birçok kuram ortaya çıkmıştır. Her biri farklı bir
bakış açısıyla zekâyı açıklamaya ve incelemeye çalışmaktadır. Bunlar arasında şu kuramların
ön plana çıktığı görülmektedir (Kleinman, 2017: 143-145):
1. Genel Zekâ
2. Birincil Zihinsel Yetenekler
3. Çoklu Zekâ
4. Üçlü Zekâ Kuramı
Genel zekâ tanımlamasını Spearman 1904 yılında ileri sürmüştür. Spearman’a göre zekâ
sayısal değerlerle ifade edilebilen genel bir bilişsel kabiliyeti ifade etmektedir (Kleinman, 2017:
143-144).
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Birincil Zihinsel Yetenekler ise genel zekâ yaklaşımına itiraz eden Thurstone tarafından
ileri sürülmüştür (Westen, 1999: 368). Bu yaklaşıma göre zekâ yedi tane birincil zihinsel
yetenek aracılığıyla belirlenmektedir (Kleinman, 2017: 144):








Akıl yürütme
Sözel kavrama
Sayısal yetenek
Algısal hız
Kelime akıcılığı
Görsel-uzaysal yetenek
Çağrışımsal bellek

Çoklu zekâ yaklaşımı ise tek bir zekânın varlığına dayanan genel zekâ yaklaşımına ve
zekânın sayısal değerlerle ifade edilmesine itiraz eden Gardner tarafından ileri sürülmüştür.
Gardner’a göre de birden fazla zekâ çeşidi bulunmaktadır. Yine Gardner’a göre İnsan zekâsı
yeteneklerle ilişkili sekiz farklı zekâ çeşidinin bir sonucudur ve bu nedenle insanların zekâları
bu farklı yetenekler açısından değerlendirilmelidir. (Bkz. Tablo 8.1.) (Kleinman, 2017: 144;
Strickland, 2001: 277).
Tablo 8.1. Gardner’ın Çoklu Zekâ Yaklaşımı
Zekâ Türü

Özelliği

Örnek

Dilsel-Sözel Zekâ

Kişinin hem yazma hem de konuşma dilini
etkin bir biçimde kullanabilmesini ifade eder.

Şairler ve yazarlar

Uzaysal-Mekânsal
Zekâ

Kişinin
zihninde
yeteneğiyle ilişkilidir.

Mimarlar ve ressamlar

Müzik

Sesleri tanıma, beste yapabilme
yetenekleri göstermektedir.

MantıksalMatematiksel Zekâ

Bir olayı oluşturan unsurları çözebilme,
çıkarımda
bulunabilme,
mantıklı
düşünebilme yeteneğiyle ilişkilidir.

Bilgisayar programcıları
Matematikçiler.

Bedensel-Kinestetik
Zekâ

Bireyin vücudunun hareketlerini kontrol edip
istediği gibi hareket ettirebilmesini ifade
etmektedir.

Aktörler ve sporcular

İnsanlararası (Sosyal)
Zekâ

Diğer insanların hislerini ve niyetlerini
anlama ve bunları sezebilme yeteneğini
göstermektedir.

Siyasetçiler

İçsel Zekâ

Kişinin kendi hislerinin ve dürtülerinin
farkında olmasını ifade etmektedir.

Felsefeci

Doğa Zekâsı

Tabiatı anlama ve ona uyabilme yeteneğiyle
ilişkilidir.

Coğrafyacılar ve zoologlar

görselleştirebilme
gibi

Besteciler ve orkestra şefleri
ve

Kaynak: Arnold vd. 2005: 111-112 ve Kleinman, 2017: 144’ten yararlanılarak
hazırlanmıştır.
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Üçlü zekâ kuramı, zekânın tanımlanmasında kültürel unsurların ve farklılıkların da
dikkate alınmasını öneren ve başarılı olmaya aday zekânın hangi özelliklere sahip olduğu
inceleyen Sternberg tarafından ileri sürülmüştür. Sternberg’in kültürel unsurlara ve farklılıklara
dikkat çekmesinin nedeni, zekânın tanımlanmasında yararlanılan bazı davranışların kültürden
kültüre değişiklik göstermesidir (Strickland, 2001: 334; Kleinman, 2017: 145). Sternberg’e
göre başarılı zekâyı oluşturan üç farklı zekâ ya da yetenek türü bulunmaktadır (Kleinman, 2017:
145):




Analitik zekâ
Yaratıcı zekâ
Pratik zekâ

Analitik zekâ problem çözme ve öğrenme ile bilgi edinme yeteneğine ilişkinken,
yaratıcı zekâ geçmiş tecrübelerden de yararlanıp bunları sentezleyip yeni durumlara uyma ve
bunlara çözüm üretebilmeyi ifade etmekte, pratik zekâ ise değişen çevre koşullarına uyum
sağlayabilme ve çevreyi biçimlendirebilme yeteneği ile ilişkilendirilmektedir (Kleinman, 2017:
145; Arnold vd. 2005: 113).
Son dönemlerde Çalışma Psikolojisi alanında “duygusal zekâ” kavramının sıklıkla
kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Her ne kadar “duygusal zekâ” kavramını ilk olarak
Salovey ve Mayer kullanmış olsalar da gerek medyada gerekse de akademik camiada gittikçe
popülerleşmekte olan duygusal zekâ konusu Goleman’ın 1995 yılında yayınladığı aynı isimli
kitapla gündeme gelmiştir. Duygusal zekânın hızlı bir biçimde popüler bir konu haline
gelmesinde, Goleman’ın bu zekâ türünü özellikle çalışma yaşamı ve işyerlerini dikkate alarak
ileri sürmesinin büyük etkisi bulunmaktadır. Gerçekten de Goleman duygusal yeterlilikten
bahsetmekte ve duygusal yeterliliğin öğrenilebileceğini bunun da çalışanların iş
performanslarını artıracağını ileri sürmektedir. Bu nedenle çalışanların duygusal zeka
becerilerinin artırılabilmesi amacıyla duygusal zekaya yönelik eğitimlerin verildiği
görülmektedir (Tuğrul, 1999: 12, 18; Arnold vd., 2005: 114). Goleman’a göre duygusal zekânın
1) Duyguları tanımlama, 2) Duyguları kullanma, 3) Duyguları anlama ve 4) Duyguları yönetme
olmak üzere dört boyutu bulunmaktadır (Ford-Martin, 2001: 217).

8.3.2. İlgi
Çalışma Psikolojisi açısından ilgi ya da ilgi duymak belirli bir iş ya da mesleğe yönelik
ilgi açısından ele alınmaktadır. İlgi tek başına kelime anlamı itibariyle “dikkati öncelikle belirli
bir şey üzerinde toplama eğilimi” ve “belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan
hoşlanma ve ona öncelik tanıma” (sozluk.gov.tr) olarak tanımlanan ilginin, bir işe ya da
mesleğe ilgi olarak tanımlanması bireyin belirli bir işi ya da mesleği yapma yönünde duyduğu
arzuyu ve isteği tanımlamaktadır. Lent vd.’ne göre ilginin 1) yetkinlik algısı ve 2) sonuç
beklentisi olmak üzere iki boyutu vardır. Yetkinlik algısı bireyin kendisini bir işi başarma
konusunda yetkin görmesini ifade ederken, sonuç beklentisi bireyin ulaşmayı hedeflediği sonuç
için kendisine güven duymasına ilişkindir (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 119).
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Bireylerin ilgi duydukları iş ve mesleklerin belirlenmesine yönelik olarak geliştirilmiş
çeşitli testler ve yöntemler bulunmaktadır. İş ve mesleğe yönelik ilginin tespitinde kullanılan
dört temel yöntem şunlardan oluşmaktadır (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 119-120):
1. İfade edilen ilgiler: Bireyin kendisi tarafından ilgi duyduğunu söyledikleri.
2. Gözlenen ilgiler: Bireyin genel olarak gözlenmesi sonucunda ilgisinin bulunduğunun
anlaşıldığı şeyler.
3. Envanterle ölçülen ilgiler: Bu konuda hazırlanmış sorularla tespit edilenler.
4. Testlerle ölçülen ilgiler: Bireye uygulanan yetenek testleri sonucunda o kişide var
olduğu anlaşılanlar.

8.3. Kişilik Özellikleri
Bireylerin doğru iş ve meslek tercihleri yapabilmelerinde yetenekleri ve ilgileri kadar
etkili bir başka boyut da bireyin sahip olduğu kişilik özelliğidir. Bireyin yeteneği ve ilgisi bir
işi yapma ya da bir mesleği seçme konusunda yeterli olsa da, bireyler bazen bazı iş ve
mesleklerin kendileri için uygun olmadığını düşünebilirler. Daha önceki bölümlerde kişilikle
ilgili kuramlardan söz edilmişti. Bu kişilik kuramlarında da görülebileceği gibi çok sayıda farklı
kişilik tipleri söz konusudur. Bu nedenle bireylerin iş ve mesleklerini seçerken yetenekleri ve
ilgileri dışında dikkate almaları gereken diğer bir boyut da kişilik özellikleri olmaktadır.
Önceki bölümlerde bahsedilen kişilik özellikleri Psikoloji Bilimi açısından genel olarak
benimsenen kuramlarla ilişkilidir. Çalışma Psikolojisi alanında ise özellikle bu alanın inceleme
ve araştırma konularına daha uygun olduğu düşünülen, diğer bir deyişle çalışma yaşamının
ihtiyaçlarını daha fazla karşıladığı ileri sürülebilecek bazı yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır.
Bu yaklaşımlardan bazıları şunlardır:
1. A ve B Tipi Kişilik
2. İyimser-Kötümser Kişilik
2. İçedönük-Dışadönük Kişilik
3. İç-Dış Kontrol Odaklı Kişilik
4. Holland’ın Kişilik Tipolojisi/Meslek Tercihi Kuramı
5. “Tarlakuşu” ve “Gece kuşu” kişilik özelliği ayırımı
Psikoloji Biliminin kişilikle ilgili temel yaklaşımları arasında yer alan ve daha önce
anlatılmış bulunan “Beş Faktör Kişilik Modeli” de Çalışma Psikolojisi açısından önemli ve
sıklıkla yararlanılan kuramlar arasında yer almaktadır. Bu yaklaşım daha önce anlatılmış
olduğundan bu bölümde tekrar edilmemektedir.
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A ve B tipi kişilik özellikleri kişilik ve sağlık arasındaki ilişkinin araştırılması sırasında
ortaya çıkmıştır ve bu sınıflandırmada odak noktasını A tipi kişilik özelliği oluşturmakta, bu
kişilik özelliğine uymayan unsurlar çerçevesinde B tipi kişilik özelliği tanımlanmaktadır.
Gerçekten de konuyla ilgili literatür incelendiğinde tanımlamaların çoğunlukla A tipi üzerinde
yoğunlaştığı ve B tipinin “A Tipine Karşıt” olarak nitelendirildiği görülmektedir (Westen,
1999: 519; Arnold vd., 2005: 403; Luong, 2007: 840).
A Tipi kişilik özelliği genellikle “sabırsız”, “kolaylıkla sinirlenen” ve “saldırgan” gibi
olumsuz nitelikler üzerinden tanımlanmaktadır. Bununla birlikte A tipi kişilik özelliği ikili bir
yapı sergilemekte ve hem olumlu hem de olumsuz özellikler barındırmaktadır. A tipi kişilik
özelliğinin birinci boyutu “başarı çabası” olup, bu tipteki kişiler çalışkan ve işi ciddiye alan
kişiler olarak görülmektedir. A tipi kişilik özelliğinin olumsuz yönleri ise “sabırsız-asabi”
olarak tanımlanan davranışlarıyla ilişkilidir. Bu kişilik özelliğine sahip bireylerin sağlık
sorunlarının daha fazla olduğu, özellikle daha kolaylıkla stres yaşamaları nedeniyle kalp
sorunlarıyla daha fazla karşılaştıkları ileri sürülmektedir. Örneğin yapılan bir araştırmada kalp
krizi geçiren hastaların içerisinde A tipi kişilik özelliğine sahip olanların oranının % 69 olduğu
tespit edilmiştir (Luong, 2007: 840-841; Moore, 2001: 653).
Tablo 8.2. A ve B Tipi Kişilik Özellikleri ve Uygun İş ve Meslekler
Ayırıcı Özellik

Uygun İş ve Meslek

A Tipi

Rekabetçi, Agresif, Sabırsız, Başarı odaklı, Yöneticilik, Satış-pazarlama ve
İdealist, Mükemmeliyetçi, Titiz, Dinamik, hedef odaklı işler uygundur.
Hırslı, Mücadeleci, Aynı anda birkaç işi
birlikte yapma isteği, Zamana duyarlı, İşe
adanmışlık, Aylaklığa tahammülsüz.

B Tipi

Rahat, Sakin, Uysal, Rekabetçilik ve Geleneksel büro/ofis işleri,
Saldırganlık
seviyesi
düşük,
Çabuk muhasebe gibi işler uygundur.
sinirlenmeyen, Zamana karşı daha az duyarlı,
sabit bir hızla çalışan, Sabırlı, Dinlenirken
suçluluk hissetmeyen.

Kaynak: Keser ve Kümbül Güler, 2006: 121-122; McShane ve von Glinow, 2000: 143144’ten yararlanılarak hazırlanmıştır.
A Tipi ve B Tipi kişilik özellikleri yaygın olarak benimsense de, bu konuya gelen bir
itiraz bireylerin salt A ve salt B tipi olarak sınıflandırılmasının doğru olmadığı, her bireyin bir
kişilik özelliği baskın olmakla birlikte diğer kişilik özelliğinden bazı unsurları da kişilik yapısı
içerisinde bulundurabileceği yönündedir. Gerçekten de yapılan testlerde çıkan sonuçlar daha
çok bireyin hangi kişilik özelliğine yatkın olduğunu göstermekte ve bu açıdan
yorumlanmaktadır (Keser ve Kümbül Güler, 2005: 122-123; Arnold vd., 2005: 404).
İyimser-Kötümser kişilik de A Tipi ve B Tipi kişilik özelliklerinde olduğu gibi, sağlık
ve kişilik arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırmalar sonucunda ortaya atılan görüşlere
dayanmaktadır. Bu araştırmalara göre kötümser kişilik özelliğine sahip bireylerin sağlık
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durumları diğerlerine göre daha kötü olup, iyileşmeleri daha güçtür ve daha uzun sürmektedir
(Westen, 1999: 520).
İçedönük-Dışadönük Kişilik sınıflandırmasını kavram olarak ilk kez kullanan Jung
olmuş, Eysenck bu tanımın yaygınlaşmasını sağlamıştır (Strickland, 2001: 339). Yapılan
çalışmalar içedönük-dışadönük kişilik yapısının çevrenin etkisi olsa da kalıtsal özelliklere biraz
daha bağlı olduğunu göstermektedir (Heggestad, 2007: 609). Gerçekten de, içedönük kişilik
özelliği erken çocukluk döneminden itibaren gözlemlenebilmekte olup bu çocuklar tek
başlarına kolaylıkla vakit geçirebilmekte, dışadönük çocuklar ise mutlaka çevrelerinde
birilerinin olmasını talep etmektedir. Bazı araştırmalarda içedönük çocuklar arasında üstün
yetenekli/zekâlı olarak tanımlananların oranının dışadönüklere göre daha yüksek olduğu
görülmüştür (Strickland, 2001: 339-340).
İçedönük kişilik özelliğine sahip insanların ayırt edici en temel özellikleri diğer
insanlarla iletişim kurma konusunda düşük becerili, sakin, yalnız kalmaya seven, mesafeli
olmalarıdır. Okumak, yazmak ve sanatsal faaliyetler gibi uğraşlardan hoşlanırlar. Düşünerek ve
planlı hareket ederler. Saldırganlık düzeyleri düşüktür. Toplum kurallarına, özellikle de ahlak
kurallarına daha bağladırlar. Genel olarak karamsar bir yapıları vardır. “İçsel zekâları” daha
baskındır. Dışadönük kişilik özelliğine sahip insanlar ise tam tersine, diğer insanlarla iletişim
kurma becerisi yüksek, dinamik, cana yakın olmayı kolaylıkla becerebilen kişilerdir. Genel
olarak iyimser bir yapıları vardır. Hareketlerini ve duygularını kontrol etmede zaman zaman
zorlanırlar. Kolaylıkla öfkelenirler. Ahlak kuralları gibi toplumsal kurallara daha az bağlıdırlar.
“İnsanlararası (sosyal) zekâları” daha baskındır. Bu özellikler nedeniyle içedönük bireylerin
insan ilişkilerinin yoğun olmadığı, tek başlarına çalışabilecekleri iş ve mesleklerde, dışadönük
bireylerin ise tam tersi bir biçimde insan ilişkilerinin yoğun olduğu iş ve mesleklerde başarılı
olmaları beklenmektedir (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 123; Strickland, 2001: 339; Köknel,
1983: 112-113). Örneğin, dışadönük kişilik özelliğine sahip insanların sosyal anlamda
yalıtılmış işlerde içedönük kişilik özellikleri olan insanlara göre daha yüksek düzeyde stres
algılayabilmektedirler (Arnold vd., 2005: 402-403).
İç-Dış Kontrol Odaklı Kişilik yaklaşımı “kontrol odağı” yaklaşımına dayanmaktadır
ve bu yaklaşım bireylerin kendi yaşamları üzerinde ne derecede kontrole sahip olduklarına
ilişkin inançlarını inceleyen bir yaklaşımdır (McShane ve von Glinow, 2000: 191).
Kontrol odağı yaklaşımı sosyal öğrenme kuramı kapsamında ortaya çıkmış bir
yaklaşımdır. Kontrol odağı, kişinin başarıya ve başarısızlığa bağlı olarak geçmiş dönem
deneyimleri açısından dünyaya ilişkin genel beklentilerinin değerlendirilmesini içermektedir.
Kontrol odağı yaklaşımında bireyin başarısının ya da başarısızlığının nedenlerini ne derecede
kendisi ya da çevresi ile ilişkilendirdiği üzerinden incelenmektedir. Dış kontrol odağı olan
kişiler elde ettiği sonuçların kader, şans, olasılık, diğer insanların davranışları gibi unsurlarla,
diğer bir deyişle, kendi kontrolü dışındaki güçlerle ilişkili olduğunu, iç kontrol odağı olan
kişiler ise elde ettikleri sonuçları kendi davranışlarıyla ilişkili olduğunu düşünmektedir. Dış
kontrol odağı olan kişilerin özgüvenlerinin düşük olduğu ileri sürülmektedir. Yapılan
araştırmalar iç kontrol odağı yüksek kişilerin kariyerlerinde daha üst basmakla yükseldiğini,
daha üst seviyede işler aldıklarını ve daha yüksek ücret kazandıklarını göstermektedir (Çetin ve
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Basım, 2017: 105-107; Baron, 1986: 190). Bu kişilik tiplerinin çalışma yaşamındaki özellikleri
ise Tablo 8.3.’te özetlenmektedir.
Tablo 8.3. İç ve Dış Kontrol Odaklıların Çalışma Yaşamındaki Özellikleri
İç Kontrol Odaklılar

Dış Kontrol Odaklılar

- Ücret, sıkı çalışma ve başarı göstermekle artar.

- Ücret artışı, örgütte doğru yerde ve doğru işte
çalışmaya bağlıdır.

- Performans göstergesi sıkı çalışma ve işin
tamamlanmasıyla ilişkilidir.
- Amirlerin favori çalışanları her zaman daha
yüksek performans notu alır.
- İyi kararlar bilgilerin detaylı araştırılması
sonrasında verilir.
- Kişilerin tutumları çoğunlukla değiştirilemez.

Kaynak: Çetin ve Basım, 2017: 107.
Holland’ın Kişilik Tipolojisi / Meslek Tercihi Kuramı literatürde altı farklı kişilik
tipinin İngilizcedeki karşılıklarının baş harflerinden oluşan RIASEC kısaltması ile de
bilinmektedir.
Kariyer gelişimi alanında çalışan Holland’ın ileri sürdüğü görüş basitçe “kariyer
başarısının kişi ve iş çevresi arasındaki uyumun derecesine bağlı olduğu” düşüncesine
dayanmaktadır (McShane ve von Glinow, 2000: 540). Bu nedenle kişilik özellikleri ve bu
özelliklerin meslekler ile uyumu, Holland’ın geliştirmiş olduğu tipoloji kuramının temel
hareket noktasını oluşturmaktadır. Bu kuram dört temel varsayım üzerine kurgulanmıştır (Atli
ve Keldal, 2017: 74; Keser, 2012: 186-188; Kamaşak ve Bulutlar, 2010: 120-122):
1. İnsanlar genel olarak altı farklı kişilik (RIASEC) tipinden birinin içinde yer almaktadır:
a. Gerçekçi (Realistic),
b. Araştırmacı (Investigative),
c. Sanatçı (Artistic),
d. Sosyal (Social),
e. Girişimci (Enterprising),
f. Geleneksel (Convensional).
2. Bu kişilik tipleri kendisine karşılık gelen birer çevre ile ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla
altı farklı kişilik tipi için altı farklı çevre bulunmaktadır.
3. Bireyler, kendi kişilik tiplerine uygun olduğunu düşündükleri iş çevrelerinin arayışı
içerisindedir.
4. Bireylerin davranışları, sahip oldukları kişilik tipi ile çevre özelliklerinin etkileşimi
çerçevesinde biçimlenmektedir.
Holland’ın ileri sürmüş olduğu kişilik tiplerinin genel özellikleri ve bu kişilik tipleri için
örnek olarak verilebilecek iş ve meslekler 8.4. numaralı tablo aracılığıyla özetlenmiştir.
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Tablo 8.4. Holland’ın Kişilik Tipolojisi
Kişilik Tipi

Gerçekçi
(Realistic)

Araştırmacı
(Investigative)

Sanatçı
(Artistic)

Sosyal (Social)

Girişimci
(Enterprising)

Geleneksel
(Conventional)

Genel Özellikleri
- Mekanik işlerden hoşlanır,
- Pratik zekâya sahiptir,
- Açık havada, fiziksel güç, el becerisi gerektiren işleri sever,
- Teknik becerileri yüksektir,
- Araç kullanmaktan ve tamir etmekten hoşlanır,
- Utangaçtır,
- Sebatkârdır,
- vb.
- Doğal ve sosyal olaylar ilgisini çeker,
- İlgisini çeken konuları anlamak, incelemek, araştırmak, onları
kontrol etmek, onlar hakkında tahminde bulunmaktan hoşlanır,
- Bilimi sever, teorik konularda iddialıdır,
- Matematiksel problemleri çözmeyi sever,
- Kurallardan hoşlanmaz,
- Bağımsız çalışmayı sever,
- Akılcıdır,
- Orijinal ve yaratıcıdır,
- Özgün çözümler üretmekten hoşlanırlar,
- İçedönüktür,
- vb.
- İçe dönük, duygulu, hassas,
- Özgürlük ve kendilerini özgürce ifade etme arayışı içindedir,
- Tek başına çalışmaktan hoşlanır,
- Geniş hayal güçleri vardır,
- Geleneksel görüşlere bağlı değillerdir,
- Gergin ve kaygılılardır,
- Estetiğe düşkünlerdir,
- vb.
- Diğer insanlara yardım etmekten hoşlanır,
- Öğretmeyi ve danışmanlık yapmayı sever,
- Sosyal ve ataktırlar,
- Sorumluluk sahibidirler,
- Kendilerini iyi ifade ederler,
- Kişiler arası ilişkileri güçlüdür,
- İletişim kurmaktan hoşlanırlar,
- vb.
- İnsanları ikna etmek ve onları yönetmekten hoşlanırlar,
- Liderlik rollerini severler,
- Riske girip kazanç elde etmeyi tercih ederler,
- Dışa dönük,
- Enerjik,
- Hırslı,
- Özgüvenli,
- Uzun süreli entelektüel çaba gerektiren işleri sevmez,
- vb.
- Rutin işlerden hoşlanırlar,
- Kuralları belli, iyi tanımlanmış işleri severler,
- Ağırbaşlı ve dengelidirler,
- Fiziksel beceri gerektiren işlerden hoşlanmazlar,
- Otokontrolleri iyidir,
- Disiplinlidirler,
- Liderlik rolleriyle ilgilenmez,
- vb.

Örnek İş ve Meslekler
- Çiftçilik,
- Pilotluk,
- Mühendislik,
- Denizcilik,
- Makinistlik,
- Ziraat,
- Doğa,
- vb.
- Akademisyen,
- Doktor,
- Kimyager,
- Biyolog,
- Psikolog,
- Araştırma ve Geliştirme (ArGe) işleri,
- vb.

- Müzisyen,
- Ressam,
- Besteci,
- İç mimar,
- Modelist,
- Tiyatro,
- Yazar,
- Gazeteci,
- vb.
- Öğretmen,
- İnsan kaynakları uzmanı,
- Sosyal hizmet uzmanlığı,
- Evlilik terapisti,
- Halkla ilişkiler,
- Din adamlığı,
- vb.
- Yöneticilik,
- Siyaset,
- Avukat,
- Bankacı,
- Sigortacı,
- Satış,
- vb.
- Büro işleri,
- Muhasebecilik,
- Denetçilik,
- Vergi uzmanlığı,
- vb.

Kaynak: Atli ve Keldal, 2017: 74; Keser, 2012: 186-188; Kamaşak ve Bulutlar, 2010: 120122; McShave ve von Glinow, 2000: 541’den yararlanılarak hazırlanmıştır.
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Holland’ın kişilik tipolojisi / Meslek Tercihi kuramına göre bireyler mutlak suretle bir
tipin içerisine girmez. Bunun yerine biri ağırlıklı tip olmak üzere üçlü bir yapı sergiler. Bunun
anlamı bireyin bir baskın tipte özelliğinin yanı sıra iki tane baskın olmayan tipin özelliklerini
kısmen taşımasıdır. Örneğin ISE tipinde bir bireyde, I (Araştırmacı) özellikler baskın olabilir
ve I (Araştırmacı) özellikleri etki sırasıyla S (Sosyal) ve E (Girişimci) özellikleri takip edebilir
(Arnold vd. 2005: 537).
Tarlakuşu-Gece Kuşu Kişilik Tipi ise “sabah insanı” (Tarlakuşu) ya da “gece insanı”
(Gece Kuşu) olma eğilimi için yapılan bir tanımlamadır. Yapılan araştırmalar insanların 24
saatlik vücut ritimlerinin fizyolojik, biyokimyasal ve psikolojik değişkenler bakımından
farklılık gösterdiği ve vücut ritimlerindeki bu farklılıklar ve bu farklılıklara bağlı özellikler
(Bkz. Tablo 8.5.) nedeniyle insanların “tarlakuşu” (sabah insanı) ya da “Gece Kuşu” (gece
insanı) olmak üzere iki grupta incelenebileceği göstermektedir (Çetin ve Basım, 2017: 110;
Hepburn, Ortiz ve Locksley, 1984: 99-100).
Tablo 8.5. Tarlakuşu (Sabah İnsanı) ve Gece kuşu (Gece İnsanı) Özellikleri
Tarlakuşu (Sabah İnsanı)

Gece Kuşu (Gece İnsanı)

Sabahları kolaylıkla erken kalkabilir

Sabah erken kalkmakta zorlanır

Günün erken saatlerinde aktif ve dinamiktir

Günün erken saatlerinde yorgunluk hisseder ve
pasiftir

Hareketlilikleri ve iyi ruh halleri günün ilerleyen
saatlerinde gittikçe azalır
Hareketlilikleri ve iyi ruh halleri günün ilerleyen
saatlerinde gittikçe artar
Akşamları erken yatar
Akşam geç saatte yatar
Özdisiplini yüksektir
Yaratıcıdır
Güvenilirdir
Zekidir
Uyumludur
Şakacıdır
İyimserdir
Dışadönüktür
Hayatından memnundur
Duygusal değişkenlikler yaşar
Duygusal açıdan dengelidir
Kötümserdir
Bilişsel etkinlikler bakımından günün ilerleyen
saatlerinde daha fazla hata yapar.
Psikolojik ve strese bağlı rahatsızlıklara yatkındır
Bilişsel etkinlik bakımından akşam saatlerinde Sosyal ilişkiler ve aile ilişkileri bakımından
minimum seviyede performans gösterir
zorluklar yaşar
Bilişsel etkinlikler bakımından yaptıkları hatalar
gün içerisinde homojen bir dağılım gösterir
Bilişsel etkinlik bakımından akşam saatleri
dışındaki saatlerde de bu görevlerle başa
çıkabilmektedir

Kaynak: Çetin ve Basım, 2017: 110; Mecacci, Righi ve Rocchetti, 2004: 111-112;
Buchanan ve Huczynski, 2017: 180-181’den yararlanılarak hazırlanmıştır.
Bu durumun dikkate alınması esnek çalışma saatlerinin uygulandığı işlerle, gece
vardiyası gibi uygulamalar açısından özellikle önemli görülmektedir (Hepburn, Ortiz ve
Locksley, 1984: 99-100). Bunun nedeni her ne kadar gece insanı olarak nitelendirilen bireyler
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zeki, yaratıcı, neşeli ve dışadönük kişilik özelliklerine sahip olsalar da örgütlerin büyük bir
çoğunluğu sabah insanı kişilik yapısına göre yapılandırılmıştır. Dolayısıyla gece insanlarının
örgütlerin işleyişiyle uyum sağlamakta zorlandıkları ve bu nedenle de uyum sorunları
yaşadıkları ileri sürülmektedir. Gece ve sabah insanlarının toplumdaki dağılımlarının neredeyse
eşit olduğu ifade edilmektedir. Bununla birlikte gece insanlarının önemli bir bölümü 50’li
yaşlarından itibaren sabah insanına dönüşmeye başlamaktadır (Buchanan ve Huczynski, 2017:
181).
O halde bireyin işe uyumu ve işin bireyi uyumu yaklaşımları uyarınca bireylerin
kendilerini tanımaları, kendi kişilik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları iş ve meslek
tercihlerini doğru olarak yapmalarında önemli bir etkiye sahiptir denilebilir. Diğer yandan,
dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da, işverenlerin de çalışanlarını seçerken ve işleriyle
ilgili görevleri belirlerken bu özellikleri dikkate almalarının bir gereklilik olduğudur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Her bireyin kişilik özellikleri bir diğerinden farklıdır. Aynı zamanda bireylerin farklı
yetenekleri ve ilgi alanları da bulunmaktadır. Bu nedenle herkesin aynı işi seçmesi ya da aynı
mesleğe yönlenmesi çeşitli sorunlara neden olacaktır. Özellikle belirli iş ya da mesleğin
gerekliliklerin karşılanması ve kişinin sahip olduğu niteliklerin söz konusu iş ve meslek
tarafından karşılanması önemlidir. Bir kişinin belirli bir iş ya da mesleğe ilgi duyması o iş ya
da meslekte başarılı olması için yeterli görülmemektedir.
Yetenek denildiğinde ilk akla gelen özeliklerden birisi zekâdır. Zekânın açıklanması ve
kavramlaştırılması konusunda çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan ön plana
çıkanlar arasında Genel Zekâ, Birincil Zihinsel Yetenekler, Çoklu Zekâ ve Üçlü Zekâ Kuramı
gibi yaklaşımlar bulunmaktadır.
İş ve mesleğe yönelme ya da yönlendirme konusunda bireylerin ilgilerinin tespit
edilmesi de önemlidir. Bu çerçevede 1) İfade edilen ilgiler, 2) Gözlenen ilgiler, 3) Envanterle
ölçülen ilgiler ve 4) Testlerle ölçülen ilgiler olmak üzere dört farklı yöntemin kullanıldığı
görülmektedir.
Diğer yandan Kişilik özelliklerinin tanımlanması için geliştirilen çok sayıda yaklaşım
ve sınıflandırma da bulunmaktadır. Bunlar arasında özellikle çalışma yaşamına yönelik
oldukları kabul edilen 1) A ve B tipi kişilik, 2) İyimser-Kötümser kişilik, 3) İçedönükDışadönük kişilik, 4) Holland’ın kişilik tipolojisi/Meslek tercihi kuramı, 5) Tarlakuşu ve Gece
kuşu kişilik özelliği ile 6) Beş Faktör kişilik modeli ön plana çıkan yaklaşım ve sınıflandırmalar
olarak kabul edilmektedir.
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Uygulamalar
1. İş ve meslek seçimine ilişkin rahatlıkla ulaşılabilecek çeşitli testler bulunmaktadır.
Bu testleri kendinizde ve çevrenizdeki diğer kişilere uygulayınız.
2. Sanatçıların ve bilim insanlarının bazılarının beslenme, giyinme, çalışma, dinlenme
gibi günlük rutinlerinin diğer insanlardan biraz daha farklı olduğu ileri sürülmektedir. Bu kişiler
hakkında bilgi edinmeye çalışınız.
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Uygulama Soruları
1. Uyguladığınız iş ve meslek seçimine ilişkin testlerde şu anda yaptığı iş ve mesleğe
uygun olmadığına ilişkin bir sonuçla karşılaştığınız bir kişi oldu mu? Neler düşünüyor ve
hissediyor?
2. Görüştüğünüz herkes yaptığı işten ya da mesleğinden memnun mu? “Dünyaya bir
daha gelsem yine aynı işi yapar aynı mesleği seçerim” diyenler çoğunlukta mı yoksa azınlıkta
mı?
3. Günlük rutinlerini araştırdığınız sanatçıların ya da bilim insanlarının hangileri size
çok “ilginç” geldi? Neden?
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi bireyin mesleğe uyumunun incelenmesi için önerilen
modellerden biri değildir?
A) İhtiyaç-Arz Uyumu
B) Holland’ın Kişilik Tipolojisi
C) İşe İntibak Etme Kuramı
D) Gerilimin Kişi-Çevre Uyumu Kuramı
E) Çekme-Seçme-Aşındırma Modeli
2. JoHari Pencerelerinde kişinin kendisinin bildiği ancak başkalarınca bilinmeyen
alan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamusal Benlik
B) Arena
C) Kör Nokta
D) Özel Benlik
E) Bilinmeyen Alan
3. Gardner’ın Çoklu Zekâ Yaklaşımına göre aktörler ve sporcular hangi zekâ türü
için örnek olarak verilebilir?
A) İçsel
B) Sosyal
C) Bedensel-Kinestetik
D) Dilsel-Sözel
E) Uzaysal-Mekânsal
4. Genel zekâ tanımlamasını ilk yapan ve zekânın sayısal değerlerle ifade
edilebileceğini ileri süren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Thurstone
B) Spearman
C) Gall
D) Allport
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E) Sternberg
5. Aşağıdakilerden hangisi B Tipi Kişilik özellikleri arasında yer almamaktadır?
A) Titiz
B) Sakin
C) Rahat
D) Sabırlı
E) Uysal
6. Aşağıdaki kişilik tiplerinden hangisi elde edilen sonuçları kader, şans ve olasılık
gibi kendi kontrolü dışındaki unsurlarla ilişkilendirmek eğilimindedir?
A) A Tipi Kişilik
B) Dış Kontrol Odaklı Kişilik
C) Kötümser Kişilik
D) Dışadönük Kişilik
E) Sosyal Kişilik
7. Aşağıdaki kişilik tiplerinden hangisi Holland’ın geliştirmiş olduğu Kişilik
Tipolojisinin kapsamında yer almamaktadır?
A) Gerçekçi
B) Sanatçı
C) İyimser
D) Girişimci
E) Geleneksel
8. Holland’ın Kişilik Tipolojisi kaç farklı kişilik tipinden oluşmaktadır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
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9. Holland’ın Kişilik Tipolojisine göre “pilotluk” hangi kişilik tipine uygun bir iş
ve meslektir?
A) Geleneksel
B) Gerçekçi
C) Sanatçı
D) Araştırmacı
E) Girişimci
10. Aşağıdakilerden hangisi gece kuşu kişilik tipinin özellikleri arasında yer
almaktadır?
A) Uyumludur
B) Yaratıcıdır
C) İyimserdir
D) Duygusal açıdan dengelidir
E) Özdisiplini yüksektir

Cevaplar:
1. A, 2. D, 3. C, 4. B, 5. A, 6. B, 7. C, 8. C, 9. B, 10. B.
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9. İŞ VE MESLEK SEÇİMİNDE ETKİLİ İŞE VE MESLEĞE ÖZGÜ
ÖZELLİKLER İLE SOSYOLOJİK FAKTÖRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümün konusunu iş ve meslek kavramları ile iş ve mesleklerin seçimini etkileyen
kendine özgü özellikler ve statü, sosyal karşılaştırma ile sosyal kategorileştirme, kalıpyargılar
ve önyargılar oluşturmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. “İyi bir iş” ne demektir?
2. İşi olan herkesin mesleği de var mıdır?
3. İş ve meslek statü sağlar mı?
4. İş ve mesleklerle ilişkili kalıpyargılar nelerdir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

İş ve Meslek

İş ve meslek kavramları Kitabın ilgili bölümleri ve
arasındaki farkı anlamak.
kaynakçada yer alan yayınlar
incelenebilir.

İş ve Meslek Seçimini İş ve mesleklerin hangi Kitabın ilgili bölümleri ve
Etkileyen Faktörler
özelliklerinin iş ve meslek kaynakçada yer alan yayınlar
seçiminde
etkili
olduğunu incelenebilir.
öğrenmek.
İş ve Meslek Seçimini İş ve meslek seçimini statü, Kitabın ilgili bölümleri ve
Etkileyen Sosyolojik sosyal karşılaştırma, sosyal kaynakçada yer alan yayınlar
Faktörler
kategorileştirme, kalıpyargılar incelenebilir.
ile önyargıların nasıl etkilediğini
anlamak.
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Anahtar Kavramlar









İş
Meslek
Statü
Sosyal Karşılaştırma
Sosyal Kategorileştirme
Kalıpyargılar
Önyargılar
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Giriş
Bireylerin iş ve meslek seçimlerinde yalnızca yetenek, ilgi ve kişilik özellikleri gibi
unsurlar etkili değildir. Bireyler iş ve meslek seçimini yaparken gerek o iş ve mesleklerin
özelliklerinden gerekse de statü, sosyal karşılaştırma, sosyal kategorileştirme, kalıpyargılar ve
önyargılar gibi unsurlardan da etkilenmektedirler.
Sosyolojik faktörlerin iş ve meslek seçiminde bireylerin algılarının biçimlenmesinde ve
etkilenmesinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Bireyler özellikle kendilerine toplum içerisinde
yüksek statü sağlayacağını düşündükleri iş ve mesleklere yönelme eğilimi göstermektedirler.
Ayrıca iş ve mesleklere yönelik kalıpyargılar ve önyargılar da iş ve mesleklerin algılanmasını
etkilemektedir.
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9.1.

İş ve Meslek Seçiminde Etkili Faktörler

Bir önceki bölümde bireylerin iş ve meslek seçimini etkileyen faktörler arasında
yer alan psikolojik faktörlere değinilmiştir. Bu bölümde ise geri kalan iki önemli faktör olan
sosyolojik faktörler ile iş ve mesleğe özgü faktörler incelenmektedir.

9.2. İş ve Mesleğin Özellikleri
İş ve meslek kelimeleri, günlük dilde sıklıkla kullanılıyor olsalar da, çoğunlukla
birbirlerinin yerine kullanılan ve aslında farklı anlamlarının bulunduğunun fark edilmediği
kelimelerdir. Bu karmaşada “iş” kavramı ile “meslek” kavramı arasındaki incelikli ayırıma ve
farklara dikkat edilmemesinin ya da bu farkların genel olarak bilinmemesinin büyük bir etkisi
olduğu söylenebilir. Bu nedenle önce bu iki kavramın kelime anlamlarını vermek yararlı
olacaktır.
Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü’ne göre “iş” 19 farklı şekilde
tanımlanmaktadır. Bunlar arasında Çalışma Psikolojisi açısından dikkate alınabilecek tanımlar
şu şekildedir (sozluk.gov.tr):
1. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan
etkinlik, çalışma.
2. Bir değer yaratan emek.
3. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev.
4. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma.
5. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek.
Yine Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü’ne göre “meslek”, “Belli bir eğitim ile
kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve
karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş” olarak tanımlanmaktadır
(sozluk.gov.tr). Dikkat edilirse “iş” kelimesinin tanımı yapılırken “meslek” kelimesine,
“meslek” kelimesinin tanımı yapılırken de “iş” kelimesine göndermede bulunulmaktadır. Bu
açıdan bu iki kavramın birbiriyle ilişkili, birbirini tamamlayıcı ancak birbirinden farklı
oldukları görülmektedir. Bununla birlikte genellikle “iş” kavramının günlük dilde ön plana
çıkan ve meslek kavramına göre daha sık kullanılan bir kavram olduğu söylenebilir. Örneğin
yeni tanışılan bir kişiye ilk sorulan sorulardan biri “ne iş yapıyorsunuz?” ya da “işiniz nedir?”
sorusudur.
Acaba her iş sahibi meslek sahibi midir? Ya da her meslek sahibi iş sahibi midir? Bu
noktaya Tutkun ve Koç da dikkat çekmekte ve “Meslek, belli bir tür alanda etkinlikte
bulunabilme gücüdür. İş ise, belli bir işyerinde sürdürülen benzer etkinlikler grubudur. Bir
kimsenin mesleği olabilir, ama işi olmayabilir. Bir işin olması da bireyin mesleği olduğu
anlamına gelmez” diyerek bu soruları yanıtlamış olmaktadırlar (Tutkun ve Koç, 2008: 263).
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O halde bu bilgiler ışığında iş ve meslek arasındaki fark şu şekilde açıklanabilir: İş gelir
getirici faaliyetleri ifade etmektedir. Meslek ise, belirli bir faaliyeti sürdürebilmek için belirli
kurallara bağlı olarak kazanılmış becerilere atıf vermektedir. Örneğin bir berberin saç kesmesi
“iş”, saç kesebilme becerisini belirli bir eğitim süreci sonunda elde etmesi ve bunu
belgelendirebiliyor olması meslek olarak tanımlanabilir. Yine bir arkeolog bir bankada gişe
yetkilisi olarak çalışıyor olabilir. Böyle bir durumda bu kişinin asıl mesleği dışında bir iş yaptığı
söylenebilir. Bu kişi meslek unvanı olarak “arkeolog” olarak tanımlansa da geçimini sağlamak
üzere bir bankada çalışmaktadır. Dolayısıyla yaptığı iş ile mesleği farklıdır. Diğer bir deyişle
bu kişi kariyerini başka bir alanda sürdürmektedir.
Bu noktada iş ve meslek dışında çalışma yaşamında bir kavramın daha olduğu
görülmektedir. Bu kavram, yine günlük dilde sıkça kullanılan “kariyer” kelimesidir.
Kariyer kavramı iş ve meslekten ayrı bir kavram olmayıp, iş ya da mesleğin belirli bir
aşamasını ifade etmektedir. Diğer bir deyişle kariyer, “bir meslekte zaman ve çalışmayla elde
edilen aşama, başarı ve uzmanlık” olarak tanımlanabilir (sozluk.gov.tr). Dolayısıyla yukarıda
verilen bankada çalışan arkeolog örneği açısından, bu kişinin kariyerini bankacı olarak
sürdürdüğü ve aynı zamanda eğitimini aldığı bir meslekle ilgili olarak çalışmadığı, bu mesleğe
bağlı bir “iş” yapmadığı için yine bu kişinin bir kariyer değişikliğine gittiği söylenebilir.
Bu örnekten de görülebileceği gibi iş ve meslek seçimi bireylerin yaşamlarında önemli
bir yere sahiptir. Bireylerin kişisel özelliklerinin yanı sıra sosyolojik (toplumsal) faktörler iş ve
meslek seçiminde etkilidir. Ancak iş ve mesleğin kendisi de bireylerin iş ve meslek seçim
süreçlerinde etkili olmaktadır. Statü ve kalıpyargılar açısından “iyi bir iş”in nasıl
algılandığından ilerleyen kısımda bahsedilmektedir. Bu aşamada iş ve mesleklerin seçimini
(genel anlamıyla iş seçimini) etkileyen kendine özgü özelliklerinin literatürde nasıl
değerlendirilip sınıflandırıldığı önem kazanmaktadır.
İş seçimini etkileyen faktörler altı başlık altında incelenebilir (Keser ve Kümbül Güler,
2016: 132):
1. İşin özellikleri
2. Kariyer imkânı
3. Ekonomik getirisi
4. İşin esnekliği
5. İşin geçerliliği
6. İş güvencesi
Bu sınıflamanın Sunar vd. tarafından gerçekleştirilen ve ilerleyen kısımda
bahsedilmekte olan “Türkiye Mesleki İtibar Araştırması”nda yer alan madde başlıklarıyla
oldukça uyumlu olduğu görülmektedir.
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9.3. İş ve Meslek Seçiminde Etkili Sosyolojik Faktörler
Toplumsal yaşam içerisinde giderilmesi gereken ihtiyaçlar bulunmaktadır ve bu
ihtiyaçları gidermek için toplumun üyelerinin çeşitli görevleri yerine getirilmesi gerekmektedir.
Günlük yaşamda sürdürülen faaliyetler aslında insanların kendi ihtiyaçlarını giderebilmek
amacıyla birbirlerinin ihtiyaçlarını giderme çabası olarak yorumlanabilir. Bu nedenle her
bireyin toplum içerisinde bir “iş ve meslek” seçmesi, bu alanda uzmanlaşması ve çalışması artık
toplumsal bir “normal durum” olarak kabul edilmekte; hatta bireyin toplum içindeki yeri ve
kimliği de yaptıkları iş ve meslekleri ile ilişkilendirilmektedir. De Botton’ın ifadesiyle,
“İş seçimimizin bizim kimliğimizi belirleyeceği o denli benimsenmiştir ki, yeni
tanıdığımız kişilere sorduğumuz en ısrarlı soru, nereli oldukları ya da ana babalarının kim olduğu
değil, ne yaptıklarıdır ve anlamlı bir varoluşa giden yolun mutlaka, kazançlı bir iş kapısından
geçmesi gerektiğine dair varsayım çok güçlüdür” (De Botton, 2008: 109).

Ancak burada özellikle vurgulanması gereken önemli bir nokta, insanların tarih
boyunca yaptıkları işle anıldıkları, diğer bir deyişle, insanların yaptıkları şey ile anılmış
olmalarıdır (Budd, 2016: 291).
İş ve meslek seçiminde, kısacası kariyer tercihlerinde de bireylerin, bu seçimle ilgili
kimlik beklentileri oldukça yüksektir. Öyle ki, kişiler ilgileri ve yeteneklerinden önce toplumsal
beklentilerden etkilenerek iş ve meslek tercihlerini yapmaktadır. Bunun toplum içerisinde
yüksek statüye sahip olma beklentisiyle ilişkili olduğu ileri sürülmektedir (Soyer, 1996: 35-39).
İş ve meslek kelimeleri günlük dilde çoğunlukla birbirlerinin yerine kullanılmakla birlikte
ilerleyen kısım da bahsedileceği üzere aralarında bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır.
Bu noktada seçilen “meslek” yapılan “iş”e göre statü açısından daha farklı bir etkiye
sahip olabilmektedir. Çünkü, “… meslek “iş” ya da “uğraş”ın aksine, genel olarak yerleşik bir
toplumsal role ve pozisyona göndermede bulunur ve meslek üyesi kişiler, mesleklerini geçici
olarak icra etmediklerinde / edemediklerinde bile, örneğin öğretmen, doktor, tesisatçı gibi
toplumsal onaylanmışlık potansiyellerini muhafaza ederler” (Whalley’den akt. İlhan, 2008:
315). Böylelikle iş ve meslek seçiminin bir statü, dolayısıyla da bir kimlik sorunu olduğu
söylenebilir.
Ancak zaman içerisinde iş ve mesleklerin giderek toplumsal ihtiyaçları ne derecede
karşıladıkları yerine, iş ve mesleğin prestijinin ve itibarının giderek bireyin beklentilerini
karşıladığı ölçüde belirlenmeye başladığı da görülmektedir (İlhan, 2008: 325).
Örneğin bireyin beklentisi eğer “yüksek ücret” ise, seçtiği meslek ya da yaptığı iş
kendisinin bu beklentisini karşılıyorsa, bu iş ve meslek kendisi için tatmin edici gelecektir. Eğer
bu iş ve meslek bireyin “yüksek ücret” beklentisini karşılamıyorsa, birey bu seçiminden hoşnut
olmayabilecektir.
Kısacası bireylerin artık kendi ilgili alanları ya da yetenekleri doğrultusunda iş ve
meslek tercihi yapmadıkları, tercihlerini toplumsal beklentiler çerçevesinde oluşturdukları
kişisel beklentilerini tatmin etmek için yaptıkları ileri sürülebilir. Bunun sonucunda da Çalışma
Psikolojisinin yanıt aradığı temel sorular arasında yer alan “Bireyin işe uyumu” meselesi kendi
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içinde bir sorun haline gelmektedir. Gerçekten de bu durum özellikle çalışma yaşamı açısından
çok ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Örneğin Türkiye’de iş ve meslek tercihi kişilerin ilgili alanları ve yetenekleri ile değil,
çoğunlukla üniversiteye giriş sınavında aldıkları puanlarla şekillenmektedir. Bunun sonucunda
da birçok insan, eğitimlerini tamamladıktan sonra bir işe girdiğinde, yaptıkları iş ile kendi ilgi
ve yetenekleri arasında aslında bir uyumsuzluk olduğunu hissetmektedir (Aycan, 2001: 257258).
Elbette bunun sonucunda mutsuz, iş tatmini düşük çalışanlar ortaya çıkmakta bu durum
ise örgütlerin verimliliklerini etkilemektedir.

9.3.1. Statü
Statü kavramı sosyolojinin öncelikli olarak ele aldığı ve incelediği kavramlar arasında
yer almaktadır. Bununla birlikte psikoloji biliminin sosyo-ekonomik unsurların kişilik yapısı
ve davranış üzerindeki etkilerini incelerken, yer yer statü konusundan da yararlandığı ve bu
unsurlara da atıf verdiği görülmektedir. Örneğin, kimlik krizinin nedenleri arasında statü de
sayılmaktadır (Strickland, 2001: 323).
Statü kişinin toplum içerisindeki yeriyle ilgili bir kavramdır ve sosyal anlamda bireyin
onur ve prestijine ilişkin bir “simge” işlevi gördüğü söylenebilir. Statü aynı zamanda bireyin
toplum içinde üstlenmiş olduğu rol ve sorumluluklara da işaret etmektedir (Omay, 2017: 178).
Statü bireyin doğuştan gelen özellikleriyle ve sonradan kazanılmış özelliklerle ilişkili
olabilir (Kantzara, 2009: 4757). Bu nedenle statünün “aktif” ve “pasif” bir özelliği
bulunmaktadır. Birey statüyü doğumu ile kazanıyorsa “pasif”, birey statüyü kendi çabası ile
kazanıyor “aktif” statüden bahsetmek mümkündür (Omay, 2017: 178). Örneğin bireyin belirli
bir eğitim sürecini tamamlaması ona “statü” kazandırabilir. Bu açıdan eğitim için literatürde
“statü yatırımı” adının verildiği de görülmektedir (Mau, 2015: 76, 79-80).
Sosyolojinin önemli isimlerinden Weber, statüyü “pozitif” ve “negatif” olmak üzere
ikiye ayırmakta ve mülkiyet ile ilişkilendirmektedir. Ayrıca Weber, statüyü özel yaşam
tarzlarına bağlı tüketim süreciyle de ilişkilendirmektedir. Weber’e göre mülkiyete sahip olmak
“pozitif statü”, herhangi bir mülkiye sahip olmamak da “negatif statü” olarak ele alınabilir
(Berberoglu, 2009: 45-47). Dolayısıyla Weber’in analizine göre statünün toplumsal itibar
sağlayan bir işlevi olduğu da ileri sürülebilir (Omay, 2017: 178).
Weber’in toplumsal itibar ile ilişkilendirdiği statünün temel üç boyutu bulunmaktadır
(Berberoglu, 2009: 46):




Yaşam tarzı,
Resmi bir eğitim süreci ve buna tekabül eden yaşam tarzlarının edinilmesi,
Doğuştan ya da bir meslekten gelen itibar.
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Çalışma Psikolojisi açısından Weber’in toplumsal itibar ile ilişkilendirdiği statünün
kişinin mesleği ya da yaptığı iş ile ilişkilendirilebildiği söylenebilir. Gerçekten günümüzde de
iş ve mesleklerin statüsü yüksek, diğer bir deyişle itibarlı olup olmadığı bireylerin ilgisini
çekmekte ve bireylerin iş ve meslekle ilişkili tercihlerini etkilemektedir.
Psikoloji alanı ve özellikle de Çalışma Psikolojisi alanı açısından, Hughes tarafından
“pis iş” olarak nitelendirilen bazı işler bulunmaktadır. Bu işlerin yapılmasına toplumsal
anlamda ihtiyaç bulunmaktadır ancak bu işleri yapma konusunda insanlar nadiren istekli
olmaktadırlar (Kreiner, 2007: 152).
Ancak bu noktada yanıtlanması gereken bir soru ortaya çıkmaktadır: Bir işin ve
mesleğin itibarını veren şey nedir?
Bu ve benzeri soruları yanıtlamak kolay değildir. İş ve mesleklerin itibarına ilişkin
yapılan çok sayıda çalışma çelişkili ve ama çok ilginç sonuçlar vermektedir. Örneğin,
Türkiye’deki bir tıp fakültesinin öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, öğrencilerin
tıp fakültesine girme nedenleri arasında “insanlara faydalı olmak” seçeneği % 87.3 oranında
değerlendirilmiş, eğer tıp fakültesini kazanmasalar tercihlerinin ne olacağı sorusuna da ilk
sırada % 39.6 oranındaki tercihle “mühendislik” yanıtını vermişler, tıpla ilgili diş hekimliği ve
eczacılık tercihleri için sırasıyla % 11.8 ve % 9.2 oranında tercih belirtmişlerdir. Araştırmanın
geneli incelendiğinde, tıp mesleğinin “insanlara faydalı olmak” açık beyanından farklı olarak
“gelir”, “prestij”, “güç” ve “statü” gibi nedenlerle seçildiğine yönelik yorum yapılabilmektedir
(Omay, 2009a: 82-83).
Gerçekten de, son dönemlerde yapılan bazı çalışmalar iş ve meslek tercihlerinde artık
bireysel beklentilerin ön plana çıkmaya başladığını ileri sürmektedir (İlhan, 2008: 325). Böyle
bir durum içerisinde bireylerin iş ve meslekleri algılayışlarının da değişmekte olduğu sonucuna
kolaylıkla ulaşılabilir.
Sunar vd. tarafından yürütülen ve mesleklere ilişkin olarak Türkiye şu ana kadar
yapılmış en kapsamlı araştırma olduğu kabul edilen “Türkiye Mesleki İtibar Araştırması”
mesleki itibarın kaynakları hakkında önemli ipuçları barındırmaktadır. Bu araştırmanın
sonuçlarının kamuoyuyla paylaşıldığı sunumda önce meslek ile sosyal yaşam arasındaki
ilişkiler aktarılmaktadır. Buna göre meslek (Sunar vd., 2015):




İnsanların kimliklerinin önemli bir belirleyicisidir.
Sosyo-ekonomik statünün temel belirleyicilerindendir.
Kimlik, itibar, gelir, hayat tarzı gibi olguların kaynağıdır.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de “iyi bir iş” olarak tarif edilen işlerde aranan
özellikler öncelik sırasına göre şunlardan oluşmaktadır (Bkz. Tablo 9.1.):
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Tablo 9.1. Türkiye’de İyi Bir İşte Aranan Özellikler ve Önem Düzeyleri
Özellik
İyi bir ücret
İş garantisi
İşin kaza ve ölüm riski içermemesi
Stresin az olması
Uygun çalışma saatleri
Topluma faydalı bir iş olması
Kendi kararlarını verebilme imkânı
İşin toplumdaki saygınlığı
Başarı hissi vermesi
Önemli kararlarda söz sahibi olmaya imkân vermesi
Yeni beceriler kazandırması
Kolay olması
Bol izin ve tatil süresi
Beden ile çalışmayı gerektirmemesi
Sorumluluk gerektirmemesi
İlginç bir iş olması

Önem Düzeyi (%)
89,2
88,8
88,2
86,4
84,8
83,6
82,6
82,0
81,4
78,6
78,4
73,8
72,8
71,8
71,2
67,8

Kaynak: Sunar vd., 2015.
Tablo 9.1.’de de görülebileceği gibi Türkiye’de son dönemde iyi bir işin çalışanlar
açısından tarifinde en fazla önem düzeyi olduğu söylenen ilk beş madde,
1) İyi bir ücret,
2) İş garantisi,
3) İşin kaza ve ölüm riski içermemesi,
4) Stresin az olması ve
5) Uygun çalışma saatleridir.
İlk beş madde hem psikolojik hem de sosyo-ekonomik boyutlarla ilişkili olup, diğer
maddeler de incelendiğinde bu maddeler arasında sosyo-kültürel boyutlara ilişkin örnekler
olduğu da görülmektedir. Böylelikle işe ilişkin algının yalnızca psikolojik unsurlardan değil,
aynı zamanda sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel unsurlardan da fazlasıyla etkilendiği
söylenebilir. Diğer yandan birinci sırada “iyi bir ücret” ve ikinci sırada “iş garantisi”
tanımlamalarının bulunması, önemli bazı ipuçları da barındırmaktadır. Konuya ilk iki sırayı
paylaşan bu maddeler açısından yaklaşıldığında, en azından Türkiye’de, maddi unsurların,
diğer bir deyişle, sosyo-ekonomik unsurların iyi bir işe ilişkin algılamada önemli bir yere sahip
olduğu söylenebilir.
O halde en azından Türkiye açısından iş ve mesleklerin toplumsal itibarını da “iyi iş
özellikleri” olarak ifade edilen özellikler arasında öncelik tanınmış unsurlar arasında aramak
yanlış olmayacaktır. Özellikle ilk iki maddenin gelire ve ücrete ilişkin maddeler olduğu dikkate
alındığında iş ve mesleklerin toplumsal itibarının da gelir ve ücret düzeyinin yüksek olması ile
bunun sürdürülebilirliği açısından tanımlandığı sonucuna ulaşılabilir. Kısacası bireylerin iş ve
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meslekle ilgili beklentilerinin öncelikle maddi unsurlar çerçevesinde biçimlendiği, iş ve
mesleklerin toplumsal itibarının da bu açıdan değerlendirildiği söylenebilir. Bu yaklaşım
açısından bireylerin kendilerine toplum içerisinde belirli bir statü sağlayacak iş ve meslek
tercihlerinde bulunacakları ileri sürülebilir.
20. yüzyılın ikinci yarısına kadar geçen döneme kadarki toplumlarda “üretim” öncelikli
olduğundan, üretimi gerçekleştiren ya da üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan kişiler ön
planda tutulurken, 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren ekonominin işleyişindeki odak
noktası üretim yerine “tüketim” haline gelince, toplumsal itibar da “tüketim” ile
ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Bunun anlamı toplumdaki itibarın, diğer bir deyişle, statünün
kaynağının artık tüketim tarafından belirlenmekte olduğudur. Kısacası, tüketime odaklanmış
bir toplumda statü tüketim tarafından belirlenmektedir. O halde tüketim toplumundaki iş ve
mesleklerin itibarını (statüsünü) belirleyen şey de tüketebilme gücünü sağlayacak kazancı elde
etmesine dayanmaktadır (Omay, 2017: 99, 179, 189, 192).
Aslında tüketim ile toplumsal itibar meselesine Adam Smith 18. Yüzyılın son
çeyreğinde değinmiştir. Smith’e göre çalışanların ihtiyaçları yalnızca temel ihtiyaçlarıyla sınırlı
değildir. Aksine çalışanların içinde yaşadıkları toplumda itibar görme gibi amaçları da
bulunmaktadır. Bunu da kazançları ile sağlamaktadırlar. Smith’in ifadesiyle,
“Gereksinimden anladığım, yalnızca yaşamın sürdürülebilmesi için zorunlu olan
gereksinimler değil, aynı zamanda o ülkenin gelenekleri uyarınca, en alt seviyede bile olsa, o şey
olmadığında, o kişinin itimat etmeye uygun olmayan bir kişi olduğunun yorumlanmasına neden
olan şeylerdir. Örneğin, keten gömlek, kesin konuşmak gerekirse, yaşamsal bir gereksinim
değildir. Yunanlılar ve Romalılar, keten kumaşları olmamasına rağmen, sanırım, rahatça
yaşayabildiler. Ancak günümüzde, Avrupa’nın büyük bir bölümünde, itimat edilebilen bir
gündelikçi, tamamen kötü davranışları nedeniyle bundan yoksun olduğu anlamına geldiğinden,
üzerinde keten gömleği olmaksızın topluluk içinde görünmekten utanç duyacaktır. Gelenekler,
aynı şekilde, İngiltere’de deri ayakkabıları da yaşamsal bir zorunluluk kılmaktadır” (Smith, 2007:
566).

Benzer bir biçimde kişinin kazancının temel ihtiyaçlarını karşılaması yeterli
görülmemekte, kişinin toplumsal beklentiler çerçevesinde tüketim yapması onun “yoksul”
olarak nitelendirilmesini engellemektedir. Aksi takdir kişi, kendisinden beklendiği ölçüde
tüketim yapamıyorsa, toplum tarafından “yoksul” olarak nitelendirilecektir (Galbraith, 1998:
235). Örneğin bir Genel Müdür’ün kendisinden beklenen bazı tüketim kalıpları olduğu
söylenebilir. 5 yıldır aynı cep telefonunu kullanması, “marka” olmayan kıyafetler giymesi
toplum tarafından yadırganmasına neden olacak, insanların davranışları bir süre sonra kendisine
rahatsızlık verebilecektir.
Böylelikle tüketim topluma ilişkin iddialar, Sunar vd.’nin yapmış oldukları araştırmanın
sonuçları tarafından da doğrulanmaktadır denilebilir. Bireyin iyi bir iş ve meslek sahibi olup
olmamasının ölçüsü, bu iş ve mesleklerin kişinin tüketimini sürdürebilecek düzenli ve sürekli
yüksek geliri sağlayıp sağlamamasıyla ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla birey de iş ve meslek
tercihlerini bu algılama ve beklentiler çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bireyin iş ve mesleğe
ilişkin algılamasında “sosyal karşılaştırma” adı verilen bir kuram oldukça önemlidir ve büyük
bir etkiye sahiptir.
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9.3.2. Sosyal Karşılaştırma
Sosyal Psikoloji alanında güncel tartışma konuları arasında yer alan “sosyal
karşılaştırma” kuramına göre bireylerin özsaygılarının oluşmasını sağlayan unsurlar arasında
kendilerini diğer bireyler ve gruplarla mukayese etmeleri de yer almaktadır (Kreiner, 2007:
153). Çalışma yaşamı açısından örnek vermek gerekirse, sosyal karşılaştırma kuramına göre
birey işi ve mesleği (örneğin berber) açısından kendisi hem aynı iş ve meslek grubundaki
insanlarla karşılaştırmakta (diğer berberler) hem de diğer iş ve meslek gruplarıyla (örneğin
terzi) karşılaştırmaktadır.
Yine sosyal karşılaştırma kuramına göre insanların sosyal karşılaştırma yaparak
benzemek istedikleri ile farklılaşmak istedikleri açısından davranış biçimleri etkilenebilmekte
ve gerekirse değişebilmektedir. Diğer bir deyişle, “insanlar, olumlu bir sosyal kimlik edinmek
ve benlik saygılarını yükseltmek için bu sosyal karşılaştırmayı gerçekleştirirken, kendi
gruplarını kayırarak algılama ve diğer grubu da küçümseme yönünde bir yanlılık gösterirler”
(Demirtaş, 2003: 130).
Böylelikle birey toplumsal açıdan makbul bir grubun üyesi olmak ve o gruba üye
olmanın gereklerini yerine getirmek için özel bir çaba içerisine girmekte, kendini özleştirdiği
grubun niteliklerine ve beklentilerine uygun davranış göstermeye başlamaktadır. Bu
karşılaştırma sırasında birey kendi eşiti olarak gördükleri ile “öteki” olarak gördüklerini ayırır.
Böylelikle kendisine bir “referans” edinmiş olur böylelikle kendisini, kendisine eşit gördükleri
ile karşılaştırır (Arnold vd., 2005: 443-444; Omay, 2017: 168).
Bireylerin kendini eşit olarak gördüklerini referans alması, beraberinde özellikle başarı
ve başarısızlık durumu açısından çeşitli sorunları da getirmektedir. De Botton’un ifadesiyle (De
Botton, 2010: 54-55):
“Endişe ve gücenmeyi körükleyen his, şu anda olduğumuzdan başka bir şey
olabileceğimiz hissidir; bu hisse de eşitimiz saydığımız insanların bize göre daha üstün başarılar
elde etmesi neden olur… Kıskançlığın en belirgin özelliği şudur: günlük hayatta onca eşitsizlikle
karşılaşmamıza karşın herkesi kıskanmayız. Bazı kişilerin çok başarılı olmaları bizi hiç rahatsız
etmezken, bazı kişilerin bizden çok az farklarla üstün olmaları bizi amansız sıkıntılara sokar,
bizim için işkenceden beterdir. Çünkü aslında sadece benzeştiğimizi hissettiğimiz insanları, yani
referans aldığımız grubun üyelerini kıskanırız. Bize en dayanılmaz gelen başarılar, sözde eşit
olduğumuz kişilerin başarılarıdır”

Böylelikle bireyler eşit gördükleri, referans aldıkları diğer bireylerin iş ve mesleklerine
yönelmektedirler. Örneğin mezuniyet aşamasına gelmiş bir öğrenci kendisinden önce mezun
olmuş olanların çalıştıkları işleri kendine hedef olarak belirlemektedir. Hatta üniversite
tercihinde bile o alandan mezun olan kişilerin ne iş yaptıkları, ne kadar kazandıkları, bu
kazançları ile nasıl bir yaşam sürdükleri gibi birçok faktör etkili olmaktadır. Ya da aynı
dönemde aynı okuldan mezun olan bir arkadaşının kendisinden daha “iyi bir iş” bulduğunu
düşünen biri, o anda çalışmakta olduğu işten memnuniyetsizlik duymaya başlayacak, iş tatmini
azalacak, performansı ve dolayısıyla verimliliği düşecek ve sonuçta başka hiçbir sorun
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yaşamasına rağmen o sırada çalışmakta olduğu işini değiştirmek isteyecektir. Böylelikle bireyin
mevcut iş seçimi sosyal karşılaştırma tarafından etkilenmiş olmaktadır.

9.3.3. Sosyal Kategorileştirme, Kalıpyargılar ve Önyargılar
Sosyal kategorileştirme bireylerin sahip oldukları bazı niteliklere bağlı olarak
gruplandırılmalarını, böylelikle ben/biz ile öteki/ötekiler ayrımlarının yapılmasını sağlayan bir
olgudur. Bireylerin sosyal kategorileştirmeye kaynaklık eden özellikleri cinsiyet, etnik köken,
yaş gibi biyolojik özellikler olabileceği gibi iş ve meslek gibi kazanılmış özellikler de
olabilmektedir (Omay, 2015: 213).
Sosyal kategorileştirme bir sosyal kimlik üretme aracı olarak da görülmektedir (Callero,
2009: 4425). Sosyal kategorileştirme yolu ile sosyal çevre alt gruplara bölünerek sosyal
çevrenin daha kolay anlaşılmasının ve daha anlamlı hale gelmesinin sağlanması
amaçlanmaktadır. Bununla birlikte sosyal kategorileştirme bu özelliği nedeniyle de doğrudan
doğruya kalıpyargıların ve önyargıların üretilmesine de neden olmaktadır (Kayaoğlu, 2011: 77;
Sürgevil, 2008: 116).
Kalıpyargılar ve önyargılar her ne kadar birbirleriyle karıştırılıp birbirlerinin yerine
kullanılıyor olsalar da aslında farklı ancak aynı zamanda da birbirlerini tamamlayan ve insan
zihninin özellikle toplumsal ilişkiler açısından biçimlendirilmesine yönelik süreçlerde büyük
etkileri olan iki kavramdır (Omay, 2015: 213-214; Göregenli, 2012: 23). Bu iki kavram şu
şekilde açıklanabilir:
1. “Kalıpyargılar, belirli bir obje ya da gruba ilişkin bilgi boşluklarını dolduran, böylece
onlar hakkında karar vermeyi kolaylaştıran, önceden oluşturulmuş birtakım izlenimler, atıflar
bütünü olarak zihnimizde oluşturduğumuz imgelerdir” (Göregenli, 2012: 23). Bilişsel psikoloji
kuramlarına göre kalıpyargılar kaçınılmaz bir biçimde zihinleri etkilemektedir. Bunun nedeni
karmaşık toplumsal ilişkileri ve yapıyı insan zihninin daha kolay bir biçimde algılayabilmesine
yardımcı olmalarıdır (Strickland, 2001: 508). Bu özelliklerinin bir sonucu olarak kalıpyargılar
mutlak ve sabit düşüncelere kaynaklık etmektedirler (Pickering, 2009: 4781).
2. Önyargılar “bir kişiyi ya da fikri, bunlar hakkında önceden bilgiye sahip olmaksızın
sadece belirli bir gruba ait olmaları kabulüne dayanarak yargılamayı ifade etmektedir” (Omay,
2015: 214).
Kalıpyargılar için stereotip adı da verilmekte olup, önyargılar temelde kalıpyargılardan
(stereotiplerden) kaynaklanmaktadır. Kalıpyargıların genelleştirici etkisi kendisini özellikle ilk
kez tanışılan insanlara ilişkin algılar üzerinde göstermektedir. Örneğin “İtalyanlar aşırı
duygusaldır ve konuşurken ellerini çok fazla hareket ettirir” ya da “Almanlar fazla ciddidir”
demek aslında kalıpyargılarla ilişkilidir. Dolaysıyla bir Alman ile tanışan kişinin karşısındaki
Alman aslında böyle bir belirti vermemesine rağmen ilk izlenim itibariyle onu “fazla ciddi”
olarak algılayabilecektir. Çünkü Almanlara ilişkin kalıpyargı bu şekildedir (Strickland, 2001:
508, 628). Ancak kalıpyargılar farkında olmadan ve otomatik bir biçimde zihni etkilemektedir
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(Schacter vd. 2016: 600). Bu konuda yapılmış ilginç bir araştırmada Louise Pendry isminde bir
sosyal psikolog bir gün dersinde aşağıda özeti verilen bir metni okuyup, lisans öğrencilerinden
bunu yorumlamalarını istemiştir (Schacter vd. 2016: 600):

Bir baba ve oğlu bir trafik kazası geçirirler. Baba ölür, oğlu ise ağır
yaralanır. Babanın cesedi morga kaldırılırken, oğlu en yakındaki hastanenin
acil servisine götürülür. Acil müdahale için ameliyathaneye giren cerrah
“Aman Tanrım! Bu benim oğlum!” der.

Kaynak: Schacter vd. 2016: 600’den özetlenerek alınmıştır.
Pendry, yukarıda özeti verilen metni okuduktan sonra öğrencilerinden bunun nasıl
mümkün olabileceğini yanıtlamalarını ister. Ancak öğrencilerin % 40’ından fazlası buna yorum
yapamaz ve ameliyathaneye gelen cerrahın kazada ağır yaralanmış olan çocuğun annesi olduğu
akıllarına gelmez. Bunun nedeni kalıpyargıların otomatik işleyişiyle açıklanmaktadır. Çünkü
genel olarak cerrah denildiğinde zihinlerdeki kalıpyargı o kişinin bir erkek olduğu yönünde
biçimlenmiştir (Schacter vd. 2016: 600).
Kalıpyargılar ve önyargılar sosyal kategorileştirmenin sonuçları arasında
bulunduğundan iş ve meslekler açısından da kalıpyargıların ve önyargıların bulunulmasının
kaçınılmaz olduğunu kabul etmek gerekir.
Gerçekten de bu konuda yapılmış araştırmalar, iş ve mesleklere yönelik çok farklı
kalıpyargıların (stereotiplerin) bulunduğunu göstermektedir. Örneğin Tutkun ve Koç’un yaptığı
bir araştırmada, araştırmaya katılanlara çeşitli mesleklerle ilgili olumlu ve olumsuz
kalıpyargılarına ilişkin sorular yönetilmiş ve çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre
bazı meslekler çalışkan, güvenilir ya da akıllı kalıpyargıları ile olumlu bir intibaya sahipken,
bazı meslekler ise güvenilmez, tembel ve kaba gibi olumsuz intiba taşımaktadır. Yine aynı
araştırmaya göre öğretmenlik mesleği en yüksek düzeyde olumlu kalıpyargılarla ilişkiliyken,
müteahhitlik mesleği en yüksek düzeyde olumsuz kalıpyargılarla ilişkilendirilmektedir (Tutkun
ve Koç, 2008: 268-269).
Bilim insanlarının algılanışına ilişkin olarak öğretmen adayları üzerinde yapılan yapılan
ilginç bir çalışmada ise, bilim insanlarına ilişkin kalıpyargıların şu şekilde olduğu bulunmuştur
(Çermik, 2013: 149-150):
“Bilim insanı, fiziksel olarak gözlüklü, üzerinde laboratuar önlüğü olan, uzun, dağınık, beyaz
veya kır saçlı, kısa boylu ve yaşlı bir erkektir. Kişilik özellikleri bakımından, meraklı, araştırmacı
ruhlu, sabırlı, eleştirel kişilikli, kararlı ve mantıklı ancak asosyaldir. Çalıştığı ortam ise deney
düzenekleri ve malzemelerin (renkli sıvılar, karışımlar, beher, tüpler vb.) olduğu, bir dizi basılı
materyalin (kitap, dergi, gazete, ansiklopedi vb.) bulunduğu, notlar, çizimler ve formüllerin yer
aldığı dağınık ve loş veya karanlık bir laboratuar ortamıdır”.

Coğrafya lisans eğitimi almakta olan öğrencileri kapsayan ve Sosyal Bilimcilerin
algılanışını konu alan benzer bir çalışma da ise daha farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu
araştırmanın sonuçlarına göre Sosyal Bilimciler, “yaratıcı, zeki, gözlemci ve çok farklı bakış
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açıları ile problem çözme becerileri olan meraklı ve sözel yetenekleri gelişmiş kişilerdir”.
Ayrıca fiziksel görünüş olarak da “şık, uzun boylu, uzun saçlı, bakımlı, güler yüzlü ve
gözlüklüdür”. Diğer yandan sosyal bilimciler açısından belirli bir cinsiyet kalıbı
bulunmamaktadır (Öztürk Demirbaş ve Coşkun, 2014: 236).
Görüldüğü üzere kalıpyargılar ve bunu sonucu olarak kabul edilen önyargılar, iş ve
meslek açısından da etkisini göstermektedir. Bireylerin zihninde yer etmiş bulunan bu
kalıpyargıların ve önyargıların meslek seçimi üzerinde etkili olduğu açıktır.
Daha önce bahsedilen ve statü ile de ilişkili olduğu gösterilmeye çalışılan “iyi bir iş”
algısının da bir noktada kalıpyargı ve önyargı olarak ele alınması mümkündür. Sunar vd.
tarafından yapılan ve yukarıda yer verilmiş bulunan “Türkiye Mesleki İtibar Araştırması” ile
ulaşılan sonuçlar “iyi bir iş” olarak tanımlanan işler için de aslında bir kalıpyargı-önyargı
kümesinin bulunduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre “iyi bir iş” olarak
tanımlanacak işin ilk koşulu, diğer bir deyişle, kalıpyargısı “iyi bir ücret” olarak
nitelendirilmektedir. Bu durumda “iyi bir ücret” kazancını sağlamayacak bir iş doğal olarak “iyi
bir iş” olarak algılanmayacaktır. Böyle bir durumda kişi bireysel yetenekleri ve ilgi alanı
çerçevesinde bir iş ve meslek seçtiğinde, ama bu iş ve meslek ona “iyi bir ücret” geliri
sağlamadığında, diğer insanlar açısından kötü bir tercihte bulunmuş olacak, diğer bir deyişle,
“iyi bir iş” sahibi olarak görülmeyecektir.
Buradaki sürecin işleyişinde kalıpyargıların “kendini gerçekleştiren kehanet” ya da
diğer ismiyle “kendini doğrulayan kehanet” ile yakın bir ilişkisinin olduğunu bilmek önemlidir
(Schacter, 2018: 599).
Kendini gerçekleştiren kehanet Thomas’ın “eğer insanlar olayları gerçek olarak kabul
ederse, sonuçta bunlar gerçekleşir” sözünden hareketle Merton tarafından geliştirilmiş bir
kavramdır (Nomi, 2009: 4183).
Kendini gerçekleştiren kehanet, ilginç bir psikolojik ve aynı zamanda sosyolojik bir
fenomen olarak kabul edilmektedir. Bu fenomene göre, insanlar kendilerinden beklenildiği gibi
davranma eğilimine girerler ve beklentiyi gerçekleştirmiş ya da doğrulamış olurlar. Diğer bir
deyişle, bu fenomen “bireyin bir durumun nasıl sonuçlanacağına ilişkin beklentisi çerçevesinde,
bu sonuca neden olacak şekilde davranış göstermesini ifade etmektedir” (Omay, 2015: 215).
Örneğin bir öğrenci sınavda nasıl olsa başarısız olacağını düşündüğü için o sınava
çalışmazsa, sonuçta sınavda başarısız olacaktır. Sınavdaki başarısızlık aslında öğrencinin bunu
beklemesinden ve buna yönelik davranış göstermesinden kaynaklanmaktadır. Eğer bu öğrenci
sınavına çalışmış olsaydı, büyük bir ihtimalle iyi bir not ya da en azından geçer bir not
alacakken, sırf sınavda başarısız olmayı beklediği için sınavına çalışmayıp kendi beklentisini
gerçekleştirmiş diğer bir deyişle, kendi beklentisini doğrulamış olmaktadır.
Kendini gerçekleştiren kehanette ilginç bir nokta, kişinin ulaşmış olduğu sonucun
aslında kendi beklentisi tarafından ortaya çıkartılmış olduğunu çoğunlukla fark etmiyor
olmasıyla kendini göstermektedir. Diğer yandan, kendini gerçekleştiren kehanet yalnız kişinin
kendisini etkilememekte, kişinin diğer kişilere ilişkin kalıpyargıları ve önyargıları nedeniyle o
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kişilere davranışlarını etkilemekte ve sonuçta o kişiler için kendini gerçekleştiren kehanetin
oluşmasına neden olmaktadır. Örneğin bir bankanın iflas edeceği dedikodusunun yayılmasıyla
insanlar bankadaki paraları çekmek isteyecekler ve sonuçta gerçekten de o bankanın iflas
etmesine neden olacaklardır. Kalıpyargılar ve önyargılara ilişkin olarak da şu örnek verilebilir.
Kadınların matematik alanında başarılı olmayacağına inanan bir öğretim üyesi, ders işleyişi ve
sınavları değerlendirmesinde bu öğrencilere negatif bir tutumla yaklaşıp onların dersten
başarısız olmalarına neden olabilir (Bianchi, 2009: 4181).
Çalışma yaşamına ilişkin olarak benzer örnekler vermek mümkündür. Gerçekten de
cinsiyete bağlı ayrımcılık çalışma yaşamında önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Aynı
örgütte çalışan iki kişiden biri erkek diğeri de kadınsa, yöneticinin kadınların çalışma
yaşamında erkekler kadar başarılı olamayacaklarına ilişkin kalıpyargılarından kaynaklanan
önyargıları sonucunda iki kişi arasında ayırımcılık yapması benzer bir sonuç doğuracaktır.
Bu son örnekteki durum, yine bir başka kuramla ilişkilendirilebilir. Bu kuramın ismi
“cam tavan sendromu” olup, genel olarak çalışma yaşamında dezavantajlı gruplar olarak
nitelendirilen kişilerin karşılaştıkları sorunları, özellikle bu kişilerin kariyer basamaklarını
tırmanırken karşılaştıkları görünmeyen engelleri ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.
Sayısal olarak kadınlar bu sorundan daha fazla etkilenen grubu oluşturmaktadır (Omay, 2012:
291).
Bütün bu kavramlar her ne kadar sosyoloji biliminde sıklıkla ele alınıyor olsalar da, ele
aldığı konular ve sonuçları itibariyle öncelikle sosyal psikoloji tarafından da dikkate alınan
çeşitli boyutları içermektedir. Dolayısıyla bu kavramların, tıpkı “kimlik” kavramında olduğu
gibi, kökenleri ağırlıklı olarak sosyoloji bilimine dayanıyor olsalar da, psikoloji tarafından da
yararlanılan kavramlar olarak nitelendirilebilirler. Sonuçta kalıpyargılar ve önyargılar gibi
kavramlar insanların tutum ve davranışlarının açıklanmasında kullanılan çeşitli araçlar olarak
ele alınmaktadır. Daha önceki konulardan da hatırlanacağı gibi psikoloji biliminin “sosyoloji”
ve “biyoloji” biliminin bir arayüzü olma işlevi bulunmaktadır.
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Uygulamalar
1. Çevrenizdeki kişilere iş ve meslek seçimlerinde nelerden ve hangi faktörlerden
etkilendiklerini sorunuz.
2. Bazı iş ve mesleklere ilişkin sizin ve çevrenizdeki kişilerin ne gibi kalıpyargıları ve
önyargıları bulunduğunu tespit etmeye çalışınız.
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Uygulama Soruları
1. Size ve çevrenizdeki kişilere göre “iyi bir iş” nasıl tanımlanmaktadır?
2. İş ile meslek arasındaki farklılıkları daha önce fark etmiş miydiniz? Sizce iş ve meslek
kavramları neden sıklıkla birbirlerine karıştırılmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş ve meslek kavramları birbirlerinden farklı kavramlar olsalar da çoğunlukla
birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. İş en basit anlamıyla geçimin temin için yapılan faaliyeti,
meslek ise yine en basit anlamıyla belirli kurallara bağlı olarak sürdürülen bir eğitim süreci
sonucunda elde edilen bilgi ve becerileri ifade etmektedir.
İş ve mesleklerin sahip oldukları özelliklerin ve bunların algılanışlarının bireylerin
tercihlerinde etkili oldukları görülmektedir.
İş ve mesleklerin statü açısından da değerlendirilmesi mümkündür. Bazı iş ve
mesleklerin toplum tarafından daha yüksek statülü olarak kabul edildikleri görülmektedir.
Özellikle son dönemlerde sosyal bilimler alanında önemli tartışma konuları arasında yer alan
tüketim kültürü ve tüketim toplumu açısından yüksek gelirli iş ve mesleklerin “iyi bir iş” olarak
algılanma eğilimi artırdığı söylenebilir.
İş ve meslek tercihinde etkili diğer bir faktör ise sosyal karşılaştırmadır. İnsanlar
benzemek istedikleri ile farklılaşmak istedikleri insanlar üzerinden de iş ve meslekleri
seçebilmektedirler.
Sosyal Kategorileştirme ben/biz ve öteki/ötekiler ayrımı üzerinden gerçekleşirken, yine
sosyal kategorileştirmenin sosyal kimlik üretme işlevi de bulunmaktadır. Bu süreçte
kalıpyargılar ve önyargılar etkilidir. İş ve meslek seçimi açısından da iş ve mesleklerin sosyal
kategorileştirme ve böylelikle kalıpyargılar ile önyargılar açısından da değerlendirilebilmesinin
mümkün olduğu söylenebilir. Örneğin cerrahların erkek olduğuna dair bir kalıpyargı
bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıda ismi verilen bilim insanlarından hangisi statüyü mülkiyet aracılığıyla
ikili bir sınıflamaya tabi tutmuştur?
A) Durkheim
B) Weber
C) Marx
D) Parsons
E) Tönnies
2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir işin ya da mesleğin cinsiyet ile
ilişkilendirilmesini açıklamak için kullanılmaktadır?
A) Önyargı
B) Tutum
C) Statü
D) Kalıpyargı
E) Sosyal Kategorileştirme
3. Aşağıdakilerden hangisi kimlik krizinin nedenleri arasında sayılmaktadır?
A) Kalıpyargı
B) Sosyal kategorileştirme
C) Sosyal karşılaştırma
D) Statü
E) Önyargı
4. Eğitim için statü açısından özel bir tanımlama yapılmaktadır. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi eğitimin statü açısından kavramlaştırılmasını doğru olarak
göstermektedir?
A) Pozitif
B) Negatif
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C) Kazanılmış
D) Mesleki
E) Yatırım
5. Weber aşağıdaki kavramlardan hangisi ile statüyü ilişkilendirmektedir?
A) Rol
B) Sosyal Yapı
C) Sınıf
D) Toplumsal itibar
E) Yaşam tarzı
6. Türkiye Mesleki İtibar Araştırmasına göre aşağıdakilerden hangisi iyi bir işin
tanımlanmasında en az tercih edilen özelliktir?
A) Kolay olması
B) Stresin az olması
C) İlginç bir iş olması
D) Topluma faydalı bir iş olması
E) Başarı hissi vermesi
7. Bir berberin kendisini bir terzi ile karşılaştırması aşağıdaki kavramlardan
hangisi için bir örnektir?
A) Sosyal karşılaştırma
B) Sosyal kategorileştirme
C) Toplumsal itibar
D) Kalıpyargı
E) Önyargı
8. Aşağıda yer alan Psikoloji alt dallarından hangisi kalıpyargıların kaçınılmaz bir
biçimde zihinleri etkilediğini ileri sürmektedir?
A) Davranışsal Psikoloji
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B) Sosyokültürel Psikoloji
C) Bilişsel Psikoloji
D) Psikodinamik Psikoloji
E) İnsancıl Psikoloji
9. Bireylerin kendini eşit olarak gördüklerini referans almasının aşağıda yer alan
kavramlardan hangisi açısından özellikle sorunlara neden olduğu ileri sürülmektedir?
A) Endişe
B) Başarı
C) Mutluluk
D) Statü
E) Tatmin
10. Aşağıdakilerden hangisi mutlak ve sabit düşüncelere kaynaklık eden bir
kavramdır?
A) Pozitif Statü
B) Sosyal Kategori
C) Toplumsal İtibar
D) Kalıpyargı
E) Negatif Statü

Cevaplar:
1. B, 2. D, 3. D, 4. E, 5. D, 6. C, 7. A, 8. C, 9. B, 10. D.
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10. ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VE İLETİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümün konusunu çalışma yaşamında iletişim oluşturmaktadır. Bu çerçevede önce
iletişimin unsurları ve iletişim sürecinin özelliklerine değinilmekte, sonrası ise kişiler arası
iletişim ele alınmaktadır. Son kısımda güncel bir tartışma konusu olan Sinir Dili Programlaması
(NLP) incelenmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kullandığınız kelimelerle bir kişinin düşüncelerini ve davranışlarını etkileyebilir
misiniz?
2. Gülümseyen bir yüz ifadesi ile üzgün olduğunuzu söyleseniz karşınızdaki kişi size
inanır mı?
3. İletişim kazalarında gürültünün etkisi nedir? İletişim sürecinde gürültü yalnızca ses
ile mi olur?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

İletişim
süreci

ve

iletişim İletişim, iletişim süreci ve iletişim Kitabın ilgili bölümleri ve
kazaları hakkında bilgi edinilmesi. kaynakçada yer alan yayınlar
incelenebilir. Ayrıca Tiyatro
eserlerinde ve Hacivat ile
Karagöz
gösterilerinde
sıklıkla iletişim kazalarına
dayalı
örnekler
verilmektedir. Bu gösteriler
izlenebilir.

Kişiler arası iletişim

Sinir Dili
laması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kişiler arası iletişimin nasıl Kitabın ilgili bölümleri ve
gerçekleştiği ile sözlü ve sözsüz kaynakçada yer alan yayınlar
iletişim
unsurlarının
neler incelenebilir.
olduğunun anlaşılması.

Program- İş yaşamında güncel bir konu olan
Sinir Dili Programlamasının
(NLP) ne olduğunun ve nasıl ele
alındığının öğrenilmesi.

Kitabın ilgili bölümleri ve
kaynakçada yer alan yayınlar
ile bu konuda yayınlanmış
diğer çalışmalar da incelenebilir.
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Anahtar Kavramlar







İletişim
Gürültü
İletişim Kazaları
Sözlü İletişim
Sözsüz İletişim
Sinir Dili Programlaması (NLP)
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Giriş
Günlük yaşamımızda iletişimin önemli bir yeri bulunmaktadır. Bir gün içerisinde
farkında olunsun ya da olunmasın, yoğun bir biçimde iletişim süreçleriyle karşılaşılmaktadır.
Doğaları gereği iş ve çalışma yaşamında da iletişimin yoğun bir biçimde yaşandığı
görülmektedir.
Başarılı bir iletişim sürecinin gerçekleşebilmesi birçok unsura bağlıdır. Gürültü adı
verilen unsur iletişim sürecinin sağlıklı ve başarılı bir biçimde sürdürülmesi açısından önemli
bir engel olarak nitelendirilmekte ve iletişim kazalarının genellikle gürültüden kaynaklandığı
düşünülmektedir.
İletişimin çok farklı türleri olmakla birlikte çalışma psikolojisi açısından iletişim kişiler
arası iletişim olarak nitelendirildiğinde sözlü iletişim ile sözsüz iletişim bu bölümde yer verilen
iletişim türlerini oluşturmaktadır.
İş ve çalışma yaşamında iletişim sürecinin önemli bir konu haline gelmesinde Sinir Dili
Programlaması (NLP) yaklaşımının önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu yaklaşım özellikle
doğrudan insanlarla iletişim kurulmasını gerektiren iş ve meslekler açısından cazip
görülmektedir.
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10.1. İletişim Kavramı ve Özellikleri
İnsanların birbirleriyle ilişkilerinin yürütülmesinde kuşkusuz en önemli araçlardan biri
iletişimdir. İletişim kurabilmek yalnızca insana has bir özellik olarak nitelendirilemez. Bütün
canlıların birbirileriyle ve diğer türlerle çeşitli seviyelerde ve biçimlerde iletişim kurdukları
görülmektedir.
İnsanlarda iletişim diğer canlı türleriyle karşılaştırıldığında davranışlar, dil, yazı, sanat
ve daha birçok unsur çerçevesinde gelişmiş bulunan özelliklerin bir sonucu olarak daha
karmaşık bir yapı göstermektedir. İletişim denildiğinde yalnızca bir söz söylemenin ya da bir
fikri diğer bir kişiye aktarmanın çok ötesinde bir süreç ifade edilmektedir. İletişim tarihsel ve
kültürel bağlam gibi birçok etki altında gerçekleşmektedir; bu nedenle anlık gerçekleşen ve
yalıtılmış olarak nitelendirilebilecek bir eylem değildir (Erdoğan, 2002: 2).
İletişim kavramı için çok farklı tanımlar ileri sürülmüştür. Örneğin Sabuncuoğlu
iletişimi “dar” ve “geniş” anlamlı olmak üzere iki şekilde tanımlamaktadır. Buna göre dar
anlamda iletişim “bireylerarası düşünce, duygu ve bilgi alışverişi” olarak, geniş anlamda ise
“iletişim, toplumsal yapının temelini oluşturan bir sistem, örgütsel ve yönetsel yapının düzenli
işleyişini sağlayan bir araç ve bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir teknik olarak
tanımlanabilir” (Sabuncuoğlu, 1984: 112).
İletişim kavramı için yapılan diğer bir tanımlamaya göre ise “iletişim belli bir ihtiyacı
karşılamak üzere en az iki kişi arasında gerçekleşen sözlü ya da sözlü olmayan kanal ve
araçlarla ortak anlayış sağlama süreci”dir (Kalemci Tüzün ve Varoğlu, 2017: 532).
İletişimin çok farklı unsurlardan oluşan bir yapısı bulunmaktadır. Bu unsurlar iletişimin
ne olduğunu çalışan temel varsayımların bir sonucu olarak görülebilir. Bu temel varsayımlar
aslında iletişimin ne olduğunu açıklayan, onu tanımlamakta kullanılan özelliklerdir. İletişimin
açıklanmasında yararlanılan unsurlar ve iletişimin özellikleri şunlardan oluşmaktadır (Erdoğan,
2002: 32-53):
1. İletişim beraberlik, anlaşma ve paylaşmadır.
2. İletişim bir süreçtir.
3. İletişim mesaj gönderme ve alma sistemidir.
4. İletişimde geri besleme vardır.
5. Bütün mesajlar içerik ve enformasyona sahiptir.
6. Mesaj gönderilmez, mesaj uyandırılır.
7. İletişmemek mümkün değildir.
8. İletişim geriye döndürülemez.
9. İletişimde öncesiyle birlikte kurulan bir ilişki vardır.
10. İletişim etkileşimseldir.
11. İletişim araçlar ile gerçekleştirilir.
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12. İletişim bir çevrede olur.
13. İletişimin bir atmosferi vardır.
Görüldüğü gibi, günlük dilde sıklıkla kullanılan iletişim sözcüğü aslında son derece
karmaşık bir sürece işaret etmektedir.
Bugünün iş ve çalışma hayatında da iletişiminin önemli bir yeri bulunmaktadır.
Gerçekten de yapılan bazı araştırmalar kurumsal yöneticilerin günlük mesailerinin yaklaşık %
80’inin iletişim ile geçtiğini göstermektedir (McShane ve von Glinow, 2000: 232). Bu nedenle
sosyal bilimlerin önem verdiği inceleme konuları arasında iletişim de bulunmaktadır. İletişim
müstakil bir bilim almasına rağmen işletme, iktisat, sosyoloji ve psikoloji bilimleri de dâhil
olmak üzere birçok bilim dalı kendi alanlarını ilgilendiren boyutlar çerçevesinde iletişim
konusu üzerinde çalışmalar sürdürmektedir. Özellikle bugünün yoğun iş ve çalışma temposu
içerisinde iletişim özel olarak önem verilen bir alana işaret etmektedir.

10.2. İletişimin Unsurları ve İletişim Sürecinin Özellikleri
Yapısı itibariyle iletişim bir süreç olarak kabul edilmektedir. Bu süreç içerisinde
fiziksel, sosyal ve psikolojik etkileşimler devreye girmektedir. Ayrıca iletişim süreci,
geleneksel yaklaşıma göre, dört temel unsurdan oluşmaktadır (Sabuncuoğlu, 1984: 113-114):
1. Gönderici
2. Mesaj
3. Kanal
4. Alıcı
İletişim sürecinin bu dört unsurdan oluşan yapısı, aslında en basit anlamda iletişim
sürecini ifade etmek için kullanılmaktadır. Dolayısıyla iletişim sürecinin Şekil 10.1. aracılığıyla
gösterildiği biçimde işlediği düşünülebilir:

Şekil 10.1. Basit Anlamda İletişim Süreci

Gönderici

Mesaj

Kanal

Alıcı

Kaynak: Sabuncuoğlu, 1984: 114.
Oysa iletişim süreci yapısı itibariyle pek çok çevre koşulu çerçevesinde
incelenmektedir. Bu nedenle iletişim süreci artık Şekil 10.1.’de gösterildiği kadar basit bir süreç
olarak kabul edilmemektedir. İletişim sürecinin nasıl işlediğine ilişkin son dönemde yapılan bir
yorum Şekil 10.2. aracılığıyla şu şekilde gösterilebilir:
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Şekil 10.2. İletişim Süreci ve Öğeleri
Alıcı

Gönderici
1. Mesaj Oluşturma
Mesajı Kodlama



2. Alınan Geri Bildirim 
Kod Çözümü  Yorumlama

Kanal

Gürültü

Alınan Mesaj  Kod Çözümü 
Yorumlama  Geri Bildirim
Oluşturma  Geri Bildirimi
Kodlama

Geribildirim
Kaynak: Kalemci Tüzün ve Varoğlu, 2017: 533-534 ve McShane ve von Glinow, 2000:
234’ten yararlanılarak hazırlanmıştır.
Şekil 10.2.’de de görülebileceği üzere iletişim sürecinin son dönemdeki yorumu,
geleneksel yaklaşımın aksine, sürecin dört temel unsurdan ibaret olmadığı, aksine çok daha
fazla unsuru içerisinde barındıran karmaşık bir süreç olduğu yönündedir. Burada dikkate
alınması gereken önemli bir nokta bulunmaktadır. Bu da gerek göndericinin mesajı
kodlamasında, gerek mesajın iletilmesinde gerek alıcının mesajı çözümlemesi ve
yorumlamasında ve buna ilişkin geri bildirim sürecinde “Gürültü” olarak nitelendirilen unsurun
büyük bir etkisinin bulunmasıdır. Kısacası “Gürültü” olarak nitelendirilen unsur sürecin
tamamını çeşitli yönlerden etkilemektedir.
Gürültü “iletişim engelleri” olarak da isimlendirilen ve bütün bir iletişim sürecine etkili
olduğu düşünülen bir kavramdır (McShane ve von Glinow, 2000: 234). Gürültü, iletişim
sürecinde yalnızca bir ses kirliliği olarak anlaşılmamalıdır. Gürültü fiziksel, sosyal ve psikolojik
(bilişsel ve duygusal süreçler, değerler, tutum gibi) unsurlardan da etkilenmektedir (Kalemci
Tüzün ve Varoğlu, 2017: 534). Bu yönüyle gürültü “iletişim kazaları” olarak nitelendirilen
yanlış anlamalara ya da yanlış anlaşılmalara da yol açabilmektedir.
İletişim kazaları için şöyle bir örnek verilebilir: Evde beyaz peynirin bittiğini gördünüz
ve bakkalı arayıp ve “peynir” göndermesini istediniz. Acaba size istediğiniz “beyaz peynir”
gelecek midir? Sorun mesajın doğru oluşturulup kodlanmamasından kaynaklanacaktır.
“Gürültü” burada devreye girmiş ve aklınızdan beyaz peynir geçmesine rağmen ağzınızdan
yalnızca “peynir” kelimesi çıkmıştır.
İş ve Çalışma yaşamında da “gürültü” açısından çok fazla örnek olduğunu belirtmek
gerekir. Yöneticinin bir işin yapılması için astına talimat verirken yalnızca birkaç noktadan
bahsetmesi, astının geri kalanı kendiliğinden anlayacağını düşünmesi, hatalı bir yaklaşımdır.
Örneğin askerlikte emir tekrarının yapılma nedeni işte bu tip iletişim kazalarının önlenmesi
amacını taşımaktadır (Eren, 2017: 358).
Genel olarak gürültünün çok çeşidi olmakla birlikte çalışma yaşamı açısından iletişim
sürecinde en fazla iletişim kazasına neden olduğu düşünülen dört gürültü kaynağı olduğu
söylenebilir (McShane ve von Glinow, 2000: 234-237):
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1. Algılama: Bu durum mesajı gönderen ile mesajı alanın aynı şeyleri algılamaması
durumunda ortaya çıkan sorunlara işaret etmektedir. Örneğin bir üst düzey yönetici şirketteki
bir müdürün ofisini ziyaret edip odasında konuşurlarken, gayrı ihtiyari bir biçimde yerdeki bir
kâğıt parçasını alıp onunla oynamaya başlayıp müdürle konuşmaya devam ettiğini düşünün.
Üst düzey yöneticinin hiç böyle bir niyeti olmasa da müdür bu davranıştan rahatsız olacak,
kendisine üst düzey yönetici tarafından büronun yeterince temiz olmadığı imasında
bulunulduğunu zannedecek, üst düzey yönetici gittikten sonra emrindeki çalışanlardan
gerekmediği halde temizlik yapmalarını isteyebilecektir.
2. Filtreleme: İletişim sürecinde görülen diğer bir gürültü tipi olan filtreleme, mesajın
içeriğinin değiştirilmesiyle ilişkilidir. Özgün mesajda yer alan bir ya da birkaç kelime, bu mesaj
aktarılırken başka kelimelerle değiştirilebilir ya da olumlu bir cümle yapısı olumsuza, olumsuz
bir cümle yapısı olumluya dönüştürülerek süreç işleyebilir. Bir örgütte yukarıdan aşağıya ya da
aşağıdan yukarıya mesajlar iletilirken genelde filtrelemenin devreye girdiği görülmektedir.
Örneğin, bir işin tamamlanmaması ile o işin “henüz” tamamlanmaması anlam bakımdan
farklıdır. Ya da “satışların yeterince tatmin edici olmaması” ile “satışların tatmin edici
olmaması” arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Tıpkı “kulaktan kulağa” oyununda olduğu
gibi, iletişim sürecinde sürece katılanların sayısı arttıkça, “iletişim kazaları” da artış
gösterebilmektedir.
3. Dil: Dil yalnızca sözcüklerden oluşmaz. Vücut hareketleri, jest ve mimikler ile
davranışlar da dil olarak kabul edilebilir. Örneğin gülümseyen bir yüz ifadesiyle üzgün
olduğunuzu söylemek ne kadar inandırıcı olabilir? Sözcüklerin kullanılmasında da aslında
çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Bu açıdan iki unsur dil kullanımında “gürültü” unsuru olarak
değerlendirilebilir: 1) Jargon ve 2) Muğlaklık. Jargon özellikle belirli sosyal gruplar (örneğin
meslek grupları) arasında kullanılan ve özel anlamlar yüklenmiş kelimeleri ya da deyimleri
ifade eden bir kavramdır. Örneğin mühendisler için hazırlanmış bir kullanma kılavuzuna
bakarak bu konuda eğitim almamış çalışanlar yeni bir makineyi doğru olarak kullanma
konusunda zorluk yaşayabilirler. Muğlaklık ise genellikle mecazi ya da birden çok anlamı olan
ifadelere bağlı olarak değişen dil kullanımına işaret etmektedir. Örneğin yöneticiler bazı
durumlarda kendisinden daha az düzeyde tecrübeye sahip çalışanlar için böyle bir dil
kullanmayı tercih edebilir ancak bu durum çeşitli yanlış anlamalara da neden olabilir. Gerçekten
de iş hayatına yeni atılmış, tecrübesiz bir çalışana “Bu tabloları yeniden kontrol etmek istemez
misin?” diye sorduğunda aslında soru sormamakta, söz konusu tabloları yeniden kontrol
etmesini istemektedir. Ancak bu dile alışık olmayan bu tecrübesiz çalışanın “Gerek yok, ben
zaten kontrol ettim!” diye yanıt vermesi pekâlâ beklenebilir.
4. Aşırı Enformasyona Maruz Kalma: Tipik bir büro çalışanı gün içerisinde çok
sayıda telefon görüşmesi yapmakta, doküman okumakta ya da elektronik posta alıp bunları
yanıtlamaktadır. Belirli bir noktadan sonra çalışanların enformasyon işleme kapasiteleri
aşılmakta ve iletişim kazaları ortaya çıkmaktadır. Bunu çözebilmek için iki yöntem
önerilmektedir: 1) Hızlı okumayı öğrenmek gibi yöntemlerle enformasyon kapasitesini
artırmak ve 2) Ön bir elemeye tabi tutulmasını sağlamak ya da özetlemek gibi işlemlerle
enformasyon yükünün azaltılması. Örneğin yöneticilerin her elektronik postayı okuması ve
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yanıtlaması hatta bunlardan haberdar olması gerekmez. Bunları bir tasnife tabi tutmak üzere
çeşitli kişiler görevlendirilebilir.

10.3. Kişiler Arası İletişim
Çalışma Psikolojisi açısından iletişimin daha çok kişiler arası iletişim çerçevesinde ele
alındığını, iş ve çalışma yaşamını konu edinen örgüt sosyolojisi, örgütsel davranış, örgüt
psikolojisi gibi diğer bilim dalları açısından ise gruplar arası iletişim ile örgüt içi ve dışı
iletişimin daha fazla dikkate alınan konu başlıkları olarak kendisini gösterdiğini söylemek
mümkündür. Bu nedenle bu bölümde ağırlıklı olarak “kişiler arası” iletişim konusu
incelenmektedir.
Kişiler arası iletişim denildiği zaman ilk olarak vurgulanması gereken nokta, iletişimin
toplumsal yaşamın bir sonucu olduğudur (Erdoğan, 2002: 175). İnsanlar çeşitli nedenlerle diğer
insanlarla iletişim kurmak isterler. Örneğin fırına gidip ekmek almak, yalnızca bir alışveriş
süreci olarak nitelendirilemez. Ekmek almak aynı zamanda bir iletişim sürecidir. İnsanların
neden iletişim kurmak istediklerinin bir açıklaması Şekil 10.3. aracılığıyla basitçe şöyle
gösterilebilir:
Şekil 10.3. İnsanlar Neden İletişim Kurar?

Herhangi bir
sosyal
psikolojik
kültürel
ekonomik

zorunluluk
gereksinim
istek
amaç

giderme

Kaynak: Erdoğan, 2002: 176.
Şekil 10.3.’te de görülebileceği gibi, insanlar birbirleriyle çok farklı nedenlerle
iletişimde bulunmaktadırlar. Çalışma yaşamında ortaya çıkan ilişkiler de bu açıdan
değerlendirilebilir. Örneğin çalışma yaşamındaki iletişim sosyal gereksinimlerin ya da
ekonomik zorunlulukların giderilmesi açısından kurulabilir.
Kişiler arası iletişim 1) Sözlü iletişim ve 2) Sözsüz iletişim olmak üzere 2 farklı kanal
kullanılarak gerçekleşir. Bu açıdan yaklaşıldığında kişiler arası iletişimin aynı başlıklar altında
incelenebilecek 2 farklı türü olduğu söylenebilir (Kalemci Tüzün ve Varoğlu, 2017: 536).
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10.3.1. Sözlü İletişim
Sözlü iletişim isminden de kolaylıkla anlaşılabileceği üzere konuşma aracılığıyla
kurulan iletişim türüne işaret etmektedir. Bazı yazarlar sözlü iletişimi “konuşma” ile
sınırlandırmamakta, sözcüklerin yazıya dökülmesinin, kısaca yazının da sözlü iletişim
olduğunu söylemektedirler. Sözlü iletişim türünde, kişiler arası iletişimin sağlıklı bir biçimde
gerçekleştirilebilmesi ve iletişim sürecinin başarılı olabilmesi için gerekli olan en önemli unsur
“konuşma” değil, “dinleme” olarak görülmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse, sözlü iletişimin
başarısı öncelikle dinlemeye bağlıdır. Yapılan araştırmalar sözlü iletişimin en etkili iletişim türü
olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni tonlama (vurgulama) ve duraksama gibi unsurların
iletişimi zenginleştirmesi ve böylelikle sözcüklerin algılanışını etkilemesidir. Bu nedenle sözlü
iletişimde dinleyici sözcükler dışındaki mesajlardan ya da sinyallerden etkilenmektedir ve
algısını bunlara göre de biçimlendirmektedir. Ayrıca bazı uzmanlara göre bir kişinin günlük
yaşamındaki iletişiminin yaklaşık olarak % 75’lik bölümü sözlü iletişim, diğer bir deyişle,
dinleme yoluyla gerçekleşmektedir (Kalemci Tüzün ve Varoğlu, 2017: 537; McShane ve von
Glinow, 2000: 237; McShane ve von Glinow, 2010: 277).
Sözlü iletişimin sağlıklı ve başarılı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için “en önemli”
unsur olarak tanımlanan dinleme sürecinin 3 temel türü bulunmaktadır. Bunlar yapısı gereği
dinleyicinin anlama ve yorumlama çabası çerçevesinde geri bildirimin nasıl gerçekleşeceğini
de belirleyen özelliklere sahiplerdir (Kalemci Tüzün ve Varoğlu, 2017: 538):
1. İçerik odaklı dinleme: Bu dinleme türünde dinleyicinin fazlaca katılım ve çaba
göstermesi beklenmez. Geçen ay gerçekleşmiş olan satışlara ilişkin raporlar gibi bilgilendirme
amaçlı olarak yapılan sunumlar bu tür dinlemeye örnek gösterilebilir.
2. Tahlil odaklı dinleme: Dinleyicinin mantık, yorum gibi unsurlar çerçevesinde
kendisine iletilen enformasyonu değerlendirmeye çalıştığı dinleme türüdür. Gelecek dönem
satış projeksiyonlarına ilişkin sunumlar buna örnek olarak gösterilebilir.
3. Empatik dinleme: Bu dinleme türünde dinleyici kendisini konuşmacının yerine
koyarak dinleme gerçekleştirmektedir. Dinleyicinin konuşmacının görüşlerine katılıp
katılmaması önemli değildir. Önerilerin sunulduğu toplantılar açısından uygun bir seçenek
olarak değerlendirilebilir.
Sözlü iletişimin sağlık bir biçimde işleyebilmesi için gerekli olan “dinleme” yalnızca
duymak ile sınırlı değildir. Sağlıklı ve başarılı bir iletişim için gerekli olan dinleme, “etkin
dinleme” olarak isimlendirilen ve dinleyicinin kendisine iletilmek istenen mesajı doğru anlama
ve yorumlama çabası içerisine girmiş olduğu bir durumdur (Kalemci Tüzün ve Varoğlu, 2017:
538-539).
Bu nedenle sözel iletişimin sağlıklı ve başarılı bir biçimde yürütülebilmesi için yalnızca
mesajı gönderenin değil, aynı zamanda mesajın gönderildiği kişi ya da kişilerin diğer bir
deyişle, alıcı konumundaki kişilerin de aktif bir çaba içerisinde olması gerekmektedir. Dinleyici
açısından aktif çaba gösterilmesi “etkin dinleme” olarak nitelendirilmektedir.
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Etkin dinlemenin gerçekleştirilebilmesi, 1) Yoğunlaşma, 2) Sorgulama, 3) Tarafsızlık
ve 4) Geribildirim olmak üzere dinleme sürecinde dört temel faktörün bulunmasına bağlıdır.
Yoğunlaşma, dinleme çabasını, mesaja odaklanmayı ifade ederken, Sorgulama dinleyicinin
mesajı anlamak için çaba göstermesine bağlıdır. Tarafsızlık mesajı kimin aktardığı ya da nasıl
aktarıldığı gibi mesajın içeriği dışındaki faktörlerden etkilenmemeyi ifade etmektedir.
Geribildirim ise konuşmacının aktarmak istediği mesajın doğru anlaşılıp anlaşılmadığı
açısından son derece önemlidir. Geribildirim dinleyici tarafından konuşmacıya sözlü ya da
sözsüz iletişim aracılığıyla sağlanabilir (Kalemci Tüzün ve Varoğlu, 2017: 539).

10.3.2. Sözsüz İletişim
Kişiler arasında iletişim açısından yalnızca sözcükler değil, bu sözcüklerin nasıl bir
ruhsal ve duygusal durum içerisinde aktarıldıkları da önemlidir. “İletişim Süreci ve Öğeleri”nin
gösterildiği Şekil 10.2.’de de görülebileceği gibi, gürültü bütün süreci etkilemektedir. İşte bu
nedenle, sözsüz iletişimin özellikleri de kültürel farklılıklarla birlikte gürültünün temel
nedenleri arasında sayılmakta, algılama süreçlerini ve dolayısıyla iletişimi olumlu ya da
olumsuz bir biçimde etkilemektedir (Long ve Vaughan, 2007: 363). İletişim sırasında alıcı
tarafından uygun görülen sözsüz iletişimin kullanılması, özellikle kişiler arası iletişimde
ilişkinin “sıcak” bir ortam içerisinde yürütülmesini sağlaması açısından önemli görülmektedir
(Eden, 2007: 712). Morgan’ın ifadesiyle “jestler sözcüklerden daha yüksek sesle konuşur”
(Morgan, 2011: 143). Gerçekten de sözlü iletişim belirli bir dizi kurala ve öğrenme sürecine
bağlıyken ve yine sözlü iletişim belirli bir bilinç düzeyi ile ilişkiliyken, sözsüz iletişimin
öğelerinin belirli kurallara ve öğrenme sürecine bağlı olduğu ve bilinçli bir biçimde ortaya
çıktıkları pek söylenemez (McShane ve von Glinow, 2010: 277).
Sözsüz iletişimin temel unsurları şu şekilde nitelendirilebilir: 1) Duruş mesafesi, 2)
Beden duruşu ve hareketleri, 3) Göz teması ve 4) Ses tonu (Kalemci Tüzün ve Varoğlu, 2017:
540).
Bunlara ilave olarak bazı araştırmacılar renklerin de sözsüz iletişim aracı olarak
kullanılabileceğini belirtmektedirler. Örneğin kıyafetlerin renginin statü ile ilişkilendirilmesi
gibi. Ne var ki, renklerin sözsüz iletişim aracı sayılıp sayılmayacağı konusunda bir fikir
birliğinin bulunduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Diğer yandan yukarıda sıralanan dört
temel unsur açısından da kültürel farklılıkların bulunduğunu söylemek gerekir. Örneğin bazı
toplumlarda doğrudan göz teması kurulması ya da kurulmaması farklı anlamlar
içerebilmektedir. Diğer yandan çalışma hayatı açısından değerlendirildiğinde ofislerin
dekorasyonu ve binaların büyüklüğü gibi unsurların da yeri geldiğinde sözsüz iletişim aracı
işlevi görebileceği söylenebilir (Kalemci Tüzün ve Varoğlu, 2017: 540-542; Sabuncuoğlu ve
Vergiliel Tüz, 2008: 116).
Sözsüz iletişimin kişiler arası iletişimde beş farklı işlevi bulunmaktadır (Schacter vd.,
2016: 572):
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1. Dokunuş, göz teması, mesafe gibi unsurlar aracılığıyla diğer insanlara karşı yakınlığı
ya da samimiyeti bildirme.
2. Beden duruşu gibi unsurlar aracılığıyla üstünlük ve statü belirtme.
3. Yüz ifadeleri aracılığıyla zihinsel ve duygusal durum hakkında dışarıya bildirimde
bulunma.
4. El hareketleri ya da göz teması aracılığıyla sözel iletişimi güçlendirme.
5. Bakış ya da işaret etme yoluyla diğer insanları yönlendirme.
Sözlü ve sözsüz iletişim bir bütün olarak ele alındığında, her iki iletişim kanalının da
çoğunlukla birlikte işlediği söylenebilir. Örneğin telefon görüşmesi yalnızca sözlü iletişim
açısından değerlendirilmemelidir. Yukarıda da belirtildiği gibi ses tonu ve yeri geldiğinde
vurgular iletişim sürecinde ön plana çıkabilir.
Sözlü ve sözsüz iletişiminin birleşiminin ne kadar önemli olduğunu Morgan’ın “Sahici
Bir Konuşmacı Nasıl Olunur?” başlıklı çalışmasında detaylı bir biçimde örneklendirmektedir.
Morgan’a göre en ince detayına kadar prova edilmiş ve vücut dili için de özel olarak çalışılmış
sunumlar, aslında tam tersi bir etkiye neden olabilir. Bunun nedeni doğal konuşma sırasında
vücut dili öğelerinin (jest ve mimik gibi) sözcüklerden önce devreye girmesidir. Oysa vücut
diline de dikkat edilen bir prova sonucunda önce sözcük sonra ilgili vücut dili öğesi
kullanılmaktadır. Dinleyiciler de bu bilinçli olarak fark etmeseler bile yadırgamakta ve sonuçta
bunun yapay bir konuşma olduğunu hissetmektedirler. Böylelikle de konuşma istenilen etkiye
ve sonuca ulaşamamaktadır. Bu nedenle konuşma için prova yapılacaksa vücut dili hesaba
katılmadan yapılmalıdır (Morgan, 2011: 143).
Kısaca belirtmek gerekirse kişiler arası iletişim zorlu bir süreci ifade etmektedir. Bu
süreçte kısaca “gürültü” olarak tanımlanan çok çeşitli faktörler (başta sözsüz iletişim öğeleri ve
kültür olmak üzere) devreye girmekte ve iletişim sürecini etkilemektedir.

10.4. Bireylerin Temsil Sistemlerinin Özellikleri Açısından Kişiler
Arası İletişim: NLP
Her insanın dünyayı algılayışının farklı olduğundan daha önceki bölümlerde
bahsedilmişti. Bu bölümde ise bu farklılıkların iletişim açısından nasıl ele alındığı ile iş ve
çalışma yaşamında bu durumun yansımalarının neler olduğu güncel ve popüler olduğu kadar
tartışmalı bir yaklaşım olan, Türkçe karşılığı için “Sinir Dili Programlaması” (SDP) olarak ifade
edilebilecek NLP (Neurolinguistic Programming) aracılığıyla incelenmektedir.
NLP ilk olarak 1970’li yılların başlarında Bandler ve Grinder tarafından ileri sürülen bir
yaklaşımdır. Bandler ve Grinder bu yaklaşımı başarılı terapistlerin ayırt edici özelliklerini
inceleyerek geliştirmişlerdir. Bu yaklaşıma göre bireyler çevrelerini duyu organları aracılığıyla
algılamakta ancak kendi iç dünyalarına bunları “temsil” adı verilen bir biçimde aktararak dış
dünyalarını deneyimlemektedirler. Bu süreçte duyu organlarının iç dünyadaki baskınlığının
derecesi insanların temsil sistemlerinin farklılaşmasına neden olmaktadır. Bu süreçte 1) Görsel,
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2) İşitsel ve 3) Dokunsal (ya da hisle ilgili) duyular en baskın olan duyular olup, tat ve koku
duyuları daha düşük etkiye sahiplerdir (Sandoval ve Adams, 2001: 2).
Görsel, işitsel ve dokunsal duyuların temsil sistemi üzerindeki baskınlığı kişiden kişiye
göre değişiklik göstermektedir. Bu durumda bazı insanlar açısından düşünme sürecinde
görsellik ön plandayken, diğer bazılarında işitsellik ve dokunsallık daha etkin rol oynamaktadır.
Bu nedenle bir kişinin temsil sistemi görselliğin ağırlıklı olduğu bir yapı içerisindeyse dünyayı
görsel olarak algılamakta, tanımlamakta ve düşünmektedir. Aynı şekilde işitsel ya da dokunsal
olan bireyler de kendi temsil sistemleri açısından dünyayı algılamakta, tanımlamakta ve
düşünmektedirler. Dolayısıyla bireyin temsil sisteminin görsel mi, işitsel mi yoksa dokunsal mı
olduğunu anlamak onunla doğru bir iletişim kurmak için önemli görülmektedir. Bunun için de
o kişinin temsil sistemine uygun bir dilin kullanılması gerekmektedir (Sabuncuoğlu ve Vergiliel
Tüz, 2008: 172).
NLP’nin 1980’li yıllardan itibaren iş dünyası açısından başta satış için kullanılabilecek
bir yöntem olarak görülmeye başlandığı söylenebilir. Örneğin Nickels, Everett ve Klein, 1983
tarihli ve “Satış Elemanları İçin Uyum Oluşturma: Bir Sinir Dili Yaklaşımı” (Rapport Building
for Salespersons: A Neuro Linguistic Approach) başlıklı makalelerinde NLP için “Son
zamanlarda, uyum oluşturmayı öğrenmek için davranış bilimlerinde çok güçlü yeni bir yöntem
ortaya çıkmıştır. Bu yöntemin ismi Sinir Dili Programlamasıdır (SDP)” demekte (Nickels,
Everett ve Klein, 1983: 1) ve hem görsel, işitsel ve dokunsal insanların temsil sistemlerini
çözmek için sıklıkla kullandıkları sözcüklerden ve vücut dillerine ilişkin örnekler verip uyum
sürecinin nasıl sağlanabileceğini anlatmaktadırlar. Kişilerin temsil sistemlerine ilişkin bazı
kelime örnekleri Tablo 10.1. aracılığıyla gösterilmektedir. Kısacası, Nickels, Everett ve Klein,
gerek kullanılan kelimeler gerekse de vücut dili ile o kişinin temsil sisteminin neler
olabileceğinin anlaşılabileceği ve böylelikle bu temsil sistemine uygun olarak iletişimin
sağlanması durumunda karşı tarafla uyum sağlanıp satışın başarıyla gerçekleşebileceğini ileri
sürmektedirler (Nickels, Everett ve Klein, 1983: 5-6).
Tablo 10.1. NLP’ye Göre Kişilerin Temsil Sistemlerine İlişkin Örnek Sözcükler
Görsel

İşitsel

Dokunsal

Açıklık

Tartışma

Dayanabilme

Odaklanma

Dedikodu

Somut

Öngörü

Dinleme

Akışkan

Gösterme

Bildirme

Yakalamak

Şahit olma

İşitme

Yüklenmek

İnceleme

Söz etmek

Sıkı

Sahne

Beyan etmek

Sıcak

Kaynak: Nickels, Everett ve Klein, 1983: 2’den yararlanılarak hazırlanmıştır. Özgün
metin İngilizce olduğu için Türkçe açısından uyumlu sözcüklerin örnek olarak verilmesi tercih
edilmiştir.
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Yine Nickels, Everett ve Klein tarafından verilen vücut diline ilişkin (göz hareketleri
için) bazı örnekler de şu şekildedir (Nickels, Everett ve Klein, 1983: 3):





İnsanlar sol yukarı doğru bakıyorlarsa, bir şeyi hatırlamaya ve onu
görselleştirmeye çalıştıkları, sağ yukarı bakıyorlarsa bir şeyin nasıl
görünebileceğine dair zihinlerinde görselleştirme yapmaya çalıştıkları anlamına
gelir.
İnsanlar sol hizalarına bakıyorlarsa, anılarındaki bir sesi hatırlamaya çalıştıkları,
sağ hizalarına bakıyorlarsa söyleyecekleri bir sözün taslağını oluşturmaya
çalıştıkları anlamına gelir.
İnsanlar sol aşağıya bakıyorlarsa, içsel bir diyalog aracılığıyla kendileriyle
konuştukları, sağ aşağıya bakıyorlarsa hisleri hem hayal ettikleri hem de
hatırlamaya çalıştıkları anlamına gelir.

Dolayısıyla gözlerin 6 tip hareketi (sözsüz iletişim öğesi) bulunmakta ve bu 6 hareket
karşıdaki kişiye o kişinin vücut dili (göz hareketleri) aracılığıyla o kişi hakkında ipuçları
vermektedir. Ancak sol elini kullanan insanlarda sağa bakışın işlevi ile sola bakışın işlevleri
tam tersi bir sonuç doğurmaktadır. Model normal zihinsel süreçleri olan sağ elini kullanan
insanlar için geliştirilmiştir. Bu nedenle o kişinin sağ elini mi yoksa sol elini mi kullandığına
da dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca kişinin dalıp gitmiş olması ya da gözlerinin
hareketsizliği görsel hafıza ulaşılmaya çalışıldığı anlamına gelmektedir (Bkz. Tablo 10.2.)
(Bandler ve Grinder, 1979: 21, 24-25).
Tablo 10.2. NLP’ye Göre Göz Hareketlerinin Anlamı
Sağa

Sola

Yukarı

Zihinde görüntü oluşturulması.

Görüntülerin
çalışılması.

hatırlanmaya

Yan

Zihinde ses ya da sözcüklerin Ses
ya
da
sözcüklerin
oluşturulması.
hatırlanmaya çalışılması.

Aşağı

Tat ve koku dâhil olmak üzere İçsel sesler ve sözcükler.
dokunsal hisler.

Kaynak: Bandler ve Grinder, 1979: 25’ten yararlanılarak hazırlanmıştır.
NLP üzerinde yürütülen çalışmalar yalnızca “uyum” üzerinde odaklanmamaktadır.
Uyum NLP’nin üzerinde durduğu dört temel sacayağından yalnızca biri olarak kabul
edilmektedir. Buna göre NLP’nin dört “sacayağı” olarak nitelendirilebilecek bu unsurlar
şunlardan oluşmaktadır: 1) Sağlıklı ve başarılı bir iletişim kurmak için Uyum, 2) çevreyi daha
iyi izleme ve gözlemleme becerisini kazanmak üzere Duyusal Farkındalık, 3) Arzu edilen
sonuca ulaşmak, en iyi kararları almak ve seçenekleri tercih edebilmek üzere Sonuca Ulaştıran
Düşünüş ve 4) Mevcut uygulamaların sonuçsuz kalmasına karşı Davranışsal Esneklik (Ready
ve Burton, 2010: 13-14). Dolayısıyla NLP’nin kişisel farkındalık, kontrol ve değişim ile de
ilişkili bir yapısı olduğu söylenebilir.
NLP’nin temsil sistemleri açısından dikkate aldığı 1) Görsel, 2) İşitsel ve 3) Dokunsal
olmak üzere üç farklı temel duyu olduğuna daha önce değinilmişti. Buna göre bu temsil
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sistemleri açısından kişilik özellikleri şu şekilde özetlenebilir (Sabuncuoğlu ve Vergiliel Tüz,
2008: 173-175):
1. Görsel Temsil Sistemi: Dünyayı daha çok görsellik üzerinden algılayan insanların
düşünüş tarzları da görsellikle ilişkilidir. Sözcük seçimleri görsellikle ilgili olup, konuşmaları
sırasında bir konuyu “resim çizer gibi” anlatmaları ve el kol hareketlerini daha çok ve sık
kullanmalarıyla ayırt edilebilirler. Hızlı ve yüksek sesle konuşurlar. Kişilik özelliği olarak
girişimciliğe yatkın olup, olayları bütün olarak görebilme ve bu bütünün parçalarının
birbirleriyle ilişkisini çözebilme yeteneğine sahiplerdir. Dış görünüşe önem verirler. Dünyayı
görsel algıladıkları için bu kişilerle sağlıklı ve başarılı bir iletişim kurabilmek için zihinlerinde
görselleştirme yapmalarını sağlayacak şekilde davranılması gerekir.
2. İşitsel Temsil Sistemi: Bu temsil sistemini kullanan insanlar dünyayı algılama ve
düşünüş tarzı itibariyle sesler ve işitsellik üzerine yoğunlaşmaktadırlar. Karşısındakinin ses
tonundaki değişiklikleri hemen fark ederler ve dinleyip soru sorarak öğrenmeyi tercih ederler.
Melodik ve ritimli bir konuşma tarzları vardır. Bu temsil sistemine sahip olan insanlar ayrıca
duydukları şeyleri belirli bir ahenk ve mantık çerçevesine oturtmayı tercih ederler. Geçmişten
ders alma konusunda becerikli olup, her şeyi düzenlemek ve kontrol altında tutmak isterler.
Gelecek vizyonları zayıf olduğu için mevcut durumu muhafaza etme eğilimleri vardır.
Özellikleri nedeniyle kelimeler aracılığıyla ikna edilebilirler.
3. Dokunsal Temsil Sistemi: Bu grup insanlar daha çok duygularıyla düşünmekte ve
dünyayı algılamaktadırlar. Konuşurken sık sık duraklar, düşük bir ses ve tonalite ile konuşurlar.
Geçmiş ya da gelecek ilgilerini çekmez, daha çok şimdi üzerine odaklanmışlardır. Diğer
insanlarla ilişkilerinde el sıkmak gibi hareketlerle temasta bulunmayı tercih ederler. Hayır
diyemezler. Tercihlerini yaparken o şeyin keyif mi yoksa acı mı vereceğine odaklanırlar. Yavaş
konuşurlar. İşlerine müdahale edilmesinden hoşlanmazlar.
NLP bazı yazarlar tarafından geleneksel psikolojinin dışında, psikolojinin gelecek
dönemiyle ilişkili olduğunu ileri sürmelerine rağmen, akademik anlamda ana akım psikoloji
tarafından kabul görmüş bir yaklaşım olarak değerlendirilmemektedir (Shah, 2011: 13).
Gerçekten de Witkowski 2010 yılında yayınladığı makalesinde NLP üzerinde o tarihe kadar 35
yıldır sürdürülen araştırma sonuçlarının birbiriyle çeliştiğini ve bu nedenle en son ya da en
gelişmiş yöntem mi yoksa sözdebilimsel bir süsleme mi olduğunu tartışmaya açmaktadır.
Witkowski önde gelen çeşitli dergilerde yayınlanmış konuyla ilgili 33 araştırmayı incelediğini
ve bu araştırmaların sonuçlarına göre NLP’nin dayandığı temel ilkelerin % 18,2 oranında
desteklendiğini, % 54,5 oranında desteklenmediğini ve % 27,3 oranında belirsizliğin
bulunduğunu bu nedenle, her ne kadar büyük bir iş başarma teklifleri sunuyor, bireyler
açısından da şaşırtıcı değişimler ve kişisel gelişim iddialarıyla cezbedici görünüyor olsa da,
NLP’nin en azından akademik anlamda “sözdebilimsel” olarak nitelendirilmesi gerektiğini,
mevcut yapısı itibariyle “kum üzerine inşa edilmiş dengesiz bir ev” gibi olduğunu, özellikle de
terapi amaçlı kullanılacaksa üzerinde daha fazla çalışılması gerektiğini ileri sürmektedir
(Witkowski, 2010: 58, 64-65).
Kısacası 1980’li yıllardan beri “moda bir kavram” haline gelmiş olan NLP (Harris,
2001: 30), her ne kadar “bilişsel kuram, bölünmüş beyin süreçleri ve duyusal algı”
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yaklaşımlarına dayandığı ileri sürülüyor olsa da, iş dünyasında özellikle satış elemanlarının
satış becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir yöntem olarak görülmeye devam etmekte
ve bu konuda araştırmaların sürdürülmesi gerektiği belirtilmektedir (Wood, 2006: 197, 202203).
Diğer yandan NLP’nin dil olarak İngilizce açısından geliştirildiğinin göz ardı
edilmemesi de gerekmektedir. Örneğin, görsel temsil sistemine uygun bir cümle olarak
gösterilen “I see what you mean” ifadesinin (Knight, 2009: 71) Türkçeye doğrudan tercümesine
bakıldığında, bazı sorunların olabileceği görülmektedir. Bu ifadenin doğru tercümesi “Ne
demek istediğinizi anlıyorum” olarak yapılabilir. Oysa İngilizcede “see” (to see) görmek fiilidir
ancak “I see” kalıbı “Anlıyorum” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu ifade İngilizce konuşan
birisi açısından içerik olarak görsel temsile işaret etmesine rağmen, Türkçeye “Ne demek
istediğinizi anlıyorum” diye tercüme edildiğinde bu ifadenin “görsel temsil sistemi” için
tereddütsüz bir biçimde verilebilecek bir örnek olamayacağı açıktır.
Bilimsellik tartışmaları bir yana, NLP bugünün iş dünyasında oldukça popüler ve cazip
bir konu olarak görülmektedir. Bu konuda kursların ve seminerlerin yanı sıra çeşitli sertifika
programlarının düzenlendiği, psikoloji alanında olmasa bile diğer bilim dalları açısından da
(örneğin satış ve pazarlama gibi) dikkatle takip edilen ve incelenen bir yöntem olduğu
görülmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İletişim insanın günlük yaşamının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. İletişim
konusunda yapılan araştırmalar iletişim sürecinin karmaşık bir yapısının olduğunu ve birçok
unsurdan etkilendiğini göstermektedir.
Geleneksel yaklaşım iletişimin 1) Gönderici, 2) Mesaj, 3) Kanal ve 4) Alıcı olmak üzere
dört temel unsurdan oluştuğunu söylerken, son dönemde iletişim sürecinin işleyişinde önemli
bir etken olarak kabul edilen ve iletişim kazalarının nedeni olarak gösterilen “gürültü” bir
beşinci unsur olarak modele eklenmiştir. Ayrıca iletişim süreciyle ilgili diğer güncel bir yorum
ise sürecin işleyişinde alıcının geri bildiriminin de bulunduğunu da ileri sürmektedir.
İletişim kazalarının nedeni olarak gösterilen gürültünün 1) Algılama, 2) Filtreleme, 3)
Dil ve 4) Aşırı enformasyona maruz kalma olmak üzere dört farklı kaynağı bulunmaktadır.
Kişiler arası iletişimin sözlü ve sözsüz olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. Sözlü
iletişimde dinleme, sürecin en önemli unsuru olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla etkin
dinleme olarak nitelendirilen dinleme biçimi iletişim sürecinin başarısı ve sağlıklı bir biçimle
gerçekleşmesi için önemlidir. Sözsüz iletişim ise sözlü iletişim yine sağlıklı ve başarılı bir
biçimde gerçekleştirilebilmesi için etkili olan jest ve mimikler gibi unsurlardan oluşmaktadır.
Her ne kadar Psikoloji Bilimi genel olarak bir miktar temkinli yaklaşıyor olsa da, Sinir
Dili Programlaması (NLP) iş ve çalışma yaşamında oldukça popüler olan yaklaşımlardan birini
oluşturmaktadır. Bu yaklaşıma göre insanların dünyayı algılama biçimleri (temsil sistemleri)
birbirlerinden farklıdır ve 1) Görsel, 2) İşitsel, 3) Dokunsal olmak üzere üç temel temsil sistemi
bulunmaktadır. Bu yaklaşım özellikle satış ve pazarlama gibi doğrudan insanlarla iletişimde
olmayı gerektiren alanlar tarafından rağbet görmektedir.
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Uygulamalar
1. Hacivat ile Karagöz gösterilerinden birkaçını izleyiniz.
2. NLP ile ilgili çeşitli eğitimler, kurs ve seminerler ücretsiz olarak düzenlenmektedir.
Bunlara katılmaya çalışınız. Ya da bu konuyla ilgili videoları izleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Hacivat ile Karagöz gösterilerindeki iletişim kazaları nasıl ortaya çıkmaktadır? BU
kazaların nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
2. NLP’nin gerçekten bilimsel bir yaklaşım olup olmadığına yönelik çok çeşitli
tartışmalar bulunmaktadır. Siz hangi görüşe katılıyorsunuz? Neden? Açıklayınız.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin açıklanmasında yararlanılan unsurlar ve
iletişimin özelliklerinden biri değildir?
A) İletişim bir süreçtir.
B) İletişim tek yönlü bir eylemdir.
C) İletişim geriye döndürülemez.
D) İletişim araçlar ile gerçekleşir.
E) İletişim bir çevrede olur.
2. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yaklaşıma göre iletişim sürecinin
unsurlarından biri değildir?
A) Mesaj
B) Alıcı
C) Kanal
D) Gönderici
E) Gürültü
3. Aşağıdakilerden hangisi iletişim açısından gürültü kaynaklarından biri
değildir?
A) Kaydetme
B) Filtreleme
C) Algılama
D) Dil
E) Aşırı Enformasyona Maruz Kalma
4. Gelecek dönem satış projeksiyonlarına ilişkin sunumlar aşağıda belirtilen
dinleme türlerinden hangisi için örnek olarak verilebilir?
A) Yoğunlaşarak Dinleme
B) Tarafsız Dinleme
C) Empatik Dinleme
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D) Tahlil Odaklı Dinleme
E) İçerik Odaklı Dinleme
5. Sözsüz iletişim açısından aşağıda gösterilen hareket ya da unsurlar ile amaç
eşleştirmelerinden hangisi doğru olarak belirtilmemiştir?
A) Dokunuş  Samimiyet belirtme.
B) Beden duruşu  İletişimi güçlendirme.
C) Yüz ifadesi  Duygusal durumunu dışarıya bildirme.
D) Göz teması  İletişimi güçlendirme.
E) Göz teması  Yakınlığı bildirme.
6. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin temel unsurlarından biri değildir?
A) Duruş mesafesi
B) Göz teması
C) Jargon
D) Ses tonu
E) Beden duruşu ve hareketleri
7. Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli
temel faktörlerden biri değildir?
A) Gereksinim
B) Yoğunlaşma
C) Tarafsızlık
D) Sorgulama
E) Geribildirim
8. Aşağıdakilerden hangisi NLP’ye göre kişilerin görsel temsil sistemine ilişkin
örnek sözcüklerden biri değildir?
A) Odaklanma
B) İnceleme
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C) Somut
D) Sahne
E) Açıklık
9. NLP’ye göre kişinin zihninde görüntü oluşturulmaya çalıştığı göz hareketinin
nasıl gerçekleşmesiyle anlaşılır?
A) Aşağı-Sağ
B) Yukarı-Sol
C) Yan-Sol
D) Yan-Sağ
E) Yukarı-Sağ
10. Aşağıdakilerden hangisi NLP’nin sacayaklarından biri değildir?
A) Geribildirim
B) Uyum
C) Duyusal Farkındalık
D) Sonuca Ulaştıran Düşünüş
E) Davranışsal Esneklik

Cevaplar:
1. B, 2. E, 3. A, 4. D, 5. B, 6. C, 7. A, 8. C, 9. E, 10. A.
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11. ÇALIŞMA YAŞAMINDA MOTİVASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümün temel inceleme konusunu çalışma yaşamında motivasyon oluşturmaktadır.
Bu çerçevede önce motivasyon kavramı ve özellikleri açıklanmakta sonrasında ise çalışma
yaşamının incelenmesinde sıklıkla yararlanılan motivasyon kuramlarından bazıları
incelenmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Cebinizdeki para ya yemek yemenize ya da uzun bir süredir gitmek istediğiniz
konserin biletini satın almanıza yetiyor. Hangisini tercih edersiniz?
2. Yaptığınız iş karşılığında piyasanın üç katı ücret aldığınızı düşünelim. Daha çok mu
çalışmak istersiniz yoksa kazandığınız bu ücreti harcamak için daha çok boş zaman tercihinde
mi bulunursunuz?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Motivasyon

Motivasyon kavramının neyi Kitabın ilgili bölümleri ve
ifade ettiğini ve özelliklerini kaynakçada yer alan yayınlar
öğrenmek.
incelenebilir.

Motivasyon Kuramları

Motivasyon Kuramlarının neler Kitabın ilgili bölümleri ve
olduğunun
ve
ne
gibi kaynakçada yer alan yayınlar
özelliklerinin bulunduğunu ve incelenebilir.
çalışma yaşamında motivasyonun
nasıl
ele
alınıp
incelendiğini anlamak..
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Anahtar Kavramlar





Motivasyon
Güdü
Güdüleyici
Motivasyon Kuramları
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Giriş
Motivasyon davranışların kaynağı olarak kabul edilmektedir. Ne var ki her motivasyon
davranışa yol açmamaktadır. Bu nedenle motivasyonun nasıl bir süreç içerisinde ortaya
çıktığının anlaşılması önemlidir.
Motivasyon konusunda ileri sürülmüş birçok kuram bulunmaktadır. Psikoloji Biliminin
temel inceleme konuları arasında davranış da bulunduğunda, davranışın kaynağı olarak kabul
edilen motivasyon da kaçınılmaz olarak Psikolojisinin ilgi konusu olmaktadır. Ne var ki,
motivasyon kuramlarının tamamı Çalışma Psikolojisi tarafından ele alınmamaktadır. Bu
nedenle bu bölümde Çalışma Psikolojisi literatüründe sıklıkla atıf verilenler ile çalışma
yaşamını odak noktasını alan motivasyon kuramlarına değinilmektedir.
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11.1. Motivasyon (Güdüleme)
Psikoloji Biliminde yaygın olarak incelenen bir diğer konu başlığı ise motivasyondur.
Davranışlara kaynaklık etmesi bakımından motivasyon konusunda yapılan çalışmalar Psikoloji
Biliminde özel bir yere ve öneme sahiptir. Motivasyon kelimesi yerine Türkçe literatürde
“güdüleme” kelimesi de kullanılmaktadır. Psikoloji Biliminde motivasyon genel bir yapı
çerçevesinde günlük yaşamı bütünüyle kuşatan bir kavram olarak incelenirken, Çalışma
Psikolojisi açısından motivasyon, çoğunlukla çalışma yaşamı açısından ele alınmaktadır.
Psikoloji Biliminde motivasyon kavramının açıklanması için genel olarak kabul görmüş
ve üzerinde uzlaşılmış bir tanımın bulunduğu söylenemez. Bu nedenle motivasyon kavramını
açıklamak üzere yapılmış bazı tanımlamalara ilişkin örnekler şu şekilde verilebilir:






“Bireyi bilinçli bir davranışa sevk eden, içten gelen itici bir güç”tür (Keser ve
Kümbül Güler, 2016: 185).
“Bir davranışı ortaya çıkartan neden ya da amaç”tır (Schacter vd., 2016: 719).
“Davranışa enerji ve yön veren güç”tür (Cüceloğlu, 2018: 593).
“İhtiyaçların en üst seviyede gerçekleştirilebilmesi için gerekli gücün
aktarılması sürecidir” (Pritchard ve Ashwood, 2008: 6).
“Amaç yönelimli davranışı üreten itici güç” (Strickland, 2001: 440).

Görüldüğü üzere motivasyonun tanımlanması konusunda çok çeşitli yaklaşımlar
bulunmaktadır. Bununla birlikte bu yaklaşımların ortak noktası, motivasyonu “davranışın
kaynağı” olarak tanımlamalarıdır.
Motivasyonun ortaya çıkmasında geçmiş tecrübeler gibi iç kaynakların ve çevre koşulu
gibi dış kaynakların etkili olduğu görülmektedir (Omay, 2017: 149). Diğer bir deyişle,
motivatör (güdüleyici) adı verilen ve “kişiyi harekete geçmeye zorlayan mekanizma” (Keser ve
Kümbül Güler, 2016: 185) olarak açıklanan itici güç, kişinin içsel durumundan olduğu kadar
dışsal durumundan da etkilenmektedir.
İtici gücün de özünü “güdü” (motiv) oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle güdülenmenin
özünü oluşturan unsur güdüdür (Sabuncuoğlu, 1984: 64). Dolayısıyla motivasyon sürecinin
oluşması basit anlamda şu şekilde gösterilebilir (Bkz. Şekil 11.1.):
Şekil 11.1. Motivasyon Sürecinin Oluşması (Başlangıç)
Güdü (Motiv)  Motivatör (Güdüleyici)  Motivasyon (Güdülenme)
İnsanlarda güdünün üç kaynağı ve bunlara bağlı olarak da üç çeşit güdü vardır
(Strickland, 2001: 440):
1. Açlık ve susuzluk gibi temel ya da biyolojik güdüler,
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2. Maç izlerken duyulan heyecan gibi bilişsel, fiziksel ya da duygusal ihtiyaçlara
yönelik içsel ihtiyaçlar ya da içsel ve dışsal ödüllerden kaynaklanan uyaran arayıcı
güdüler
3. Başarı gibi ödül ve ceza mekanizmaları aracılığıyla kazanılan ya da başkalarının
görüşleri çerçevesinde biçimlenmiş öğrenilmiş güdüler

Dolayısıyla güdüler aslında gereksinme (ihtiyaç) ile ilişkilidir denilebilir. İnsan, bir
gereksinimi (ihtiyacı) ortaya çıktığında bunu giderme, tatmin etme çabası içerisine girer.
Burada da güdü ile motivasyon arasındaki ilişki ve aynı zamanda da farklılık ortaya
çıkmaktadır. Buna göre, “güdü, çeşitli gereksinimlerin karşılanması için bireylerin davranış ve
eyleme iten neden olarak tanımlanırken güdülenme bu eylemin kendisini yansıtır”
(Sabuncuoğlu, 1984: 66). Böylelikle gereksinimin güdüye, güdünün motivatöre, motivatörün
motivasyona ve motivasyonun da davranışa neden olduğu ortaya çıkmaktadır (Bkz. Şekil
11.2.):
Şekil 11.2. Motivasyon Sürecinde Davranışın Ortaya Çıkması
Güdü (Motiv)  Motivatör (Güdüleyici)  Motivasyon (Güdülenme)  Davranış
Şekil 11.2.’de gösterilmeye çalışılan süreç aslında bununla da sınırlı değildir. Örneğin
motivasyondan davranışa geçen süreçte, kültür ya da toplumsal kurallar gibi birçok faktör
devreye girmekte ve motivasyonun davranışa geçiş aşamasını engellemektedir. Freud’un “id,
ego ve süperego” olarak tanımladığı yapısal kişilik modeli bu çerçevede ele alınabilir. Buna
göre her güdü belirli bir davranış ile sonuçlanmamaktadır. Ego sürece müdahale etmekte ve
güdünün süperego açısından geçerliliğini denetlemektedir (Bkz. Kleinman, 2017: 29-31).
Dolayısıyla motivasyonun kaynakları güdülerin kaynaklarından ayrılmaktadır.
Motivasyonun üç temel kaynağı olduğu söylenebilir (Arnold vd., 2005: 309-310):
1. Yön: Kişinin yapmaya uğraştığı, ulaşmak istediği şeyi ifade etmektedir.
2. Çaba: Kişinin uğraştığı şeyde ne kadar zahmet çektiğini göstermektedir.
3. Kararlılık: Kişinin çabasını ne kadar süreyle devam ettirdiğini göstermektedir.
O halde motivasyonun sonuç verebilmesi için kişinin belirli bir yönde, kararlı bir
biçimde çaba harcaması gerekmektedir. Bu faktörlerden birinin eksikliği motivasyonun da
yeterince güçlü olmamasına neden olacaktır. Diyelim ki birey fazla kilo aldığını düşünerek bu
kilolarını vermek üzere yeni bir beslenme düzenine (diyete) başlasın. Diyetler için şakayla
karışık şu söylenir: Pazartesi günleri başlar, Salı günleri biter. Burada yön bellidir: Kilo vermek.
Gösterilen çaba da bellidir: Beslenme şeklini değiştirmek. Ancak kişi bir gün boyunca
uğraştıktan sonra ertesi gün bundan vazgeçmişse kararlılık unsuru eksik kalmış olduğundan
motivasyonu sonuç vermemiş olacaktır.
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Çalışma yaşamında da aynı şeyler geçerlidir. Birey kendisini belirli bir yönde motive
ederken ya çaba ya kararlılık ya da ikisi birden eksik olduğunda, motivasyon sonuçsuz kalacak,
bu durumda da kişi ulaşmak istediği sonucu elde edemeyecektir.
Burada, daha sonraki bölümlerde yer alan, kuşaklar ve kuşak çatışmaları örnek olarak
verilebilir. Kuşak ve kuşak çatışmaları da özellikle çalışma yaşamındaki sorunlarla ilişkili
olduğu için Çalışma Psikolojisi alanında güncel ve popüler konu başlıkları arasında yer
almaktadır.
Kuşaklar belirli diğerlerinden ayırt edilmelerini sağlayan kendi içlerinde tutum ve
davranış biçimleri gibi ortak özellikler barındıran yaş gruplarını ifade eden bir kavramdır
(Omay, 2017: 106, 111).
Günümüzde işyerlerinde çok farklı kuşaklar bulunsa da, X ve Y kuşağı olarak
nitelendirilen iki temel kuşağın hâkimiyeti bulunmaktadır. X kuşağı yaklaşık olarak 1965-1979
yılları arasında doğanları, Y kuşağı ise yaklaşık olarak 1980-2000 yılları arasında doğanları
ifade etmek için kullanılan kavramlardır. X kuşağı kavramı genel olarak kabul edilen bir
kavram olmakla birlikte Y kuşağı için “Ben Kuşağı” “Millenial” (Binyıl) kuşağı gibi
kavramlaştırmaların bulunduğu da görülmektedir (Omay, 2017: 106, 109, 117). Özellikle Y
kuşağının çalışma yaşamında, kendisinden önceki kuşaklarla karşılaştırıldığında beklentilerinin
farklı olduğu görülmektedir. Örneğin bir çalışmada Y kuşağı için yöneticilerden gelen
eleştirilerden şu üçü, motivasyonun kaynakları açısından değerlendirildiğinde önemli ipuçları
verebilir (Tulgan, 2009: 3):




“İlk günden büyük beklentilerle kapıdan içeri giriyorlar”,
“Bedelini ödemeden kariyer basamaklarını tırmanmak istiyorlar”,
“Yalnızca en iyi görevleri yapmak istiyorlar”.

Bu üç örnek de motivasyonun üç kaynağı ile ilişkilendirilebilir. Yöneticilerin örnek
olarak verdikleri eleştiri noktaları, Y kuşağının yönünü belirlediği ama buna uygun çabayı ve
kararlılığı göstermedikleri şeklinde yorumlanabilir. Bu ise, yukarıda da belirtildiği üzere,
motivasyonun sonuçsuz kalmasına neden olmaktadır.

11.2. Motivasyon Kuramları
Çalışma yaşamında motivasyonun incelenmesinin gerekli olduğunun anlaşılması bir
anda olmamıştır. Bu süreçte özellikle Taylor’ın ve Ford’un önerdikleri üretim ve yönetim
biçimlerinin, çalışanları fiziksel, psikolojik ve sosyolojik açıdan karmaşık bir bütünü oluşturan
“insan” özellikleri ile değil de, yalnızca üretim faktörleri ile özdeşleştiren yapılarının sorunlu
olduklarının keşfedilmesini sağlayan bir dizi araştırmanın (başta Hawthorne deneyleri olmak
üzere) büyük yeri bulunmaktadır. Çalışma Psikolojisinin ortaya çıkışında ve gelişmesinde de
bu araştırmaların büyük katkı sağladığı söylenebilir.
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Çalışma Psikolojisi alanında motivasyon sürecinin anlaşılmasına yönelik bir dizi kuram
bulunmaktadır. Bu kuramlardan bazıları doğrudan doğruya çalışma yaşamındaki
motivasyonunu ele alırken, bazı kuramlar ise genel olarak motivasyon süreçleriyle
ilgilenmektedir.

11.2.1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Motivasyon ve motivasyon kuramları denildiğinde hiç kuşkusuz akla gelen ilk
isimlerden birisi (belki de ilk isim) Maslow ve onun geliştirmiş olduğu “İhtiyaçlar Hiyerarşisi”
kuramıdır.
Maslow kuramını ilk olarak 1943 yılında, daha önce motivasyon alanında yapılmış ve
motivasyonu yalnızca bir ödül-ceza mekanizması aracılığıyla açıklamaya çalışan “Pekiştirme”
kuramına getirdiği eleştirel sonucunda ileri sürmüştür (Van den Broeck vd., 2017: 355).
Maslow’un kuramı ilk ortaya çıktığında 5 basamaktan oluşurken, sonraki dönemlerde
kuram üzerinde yapılan çalışmalar, insan ihtiyaçlarının daha fazla sayıda basamak ile
sınıflandırılabileceğini göstermiştir. Gerçekten de bazı yazarlar Maslow’un kuramının pek çok
açıdan yanlış anlaşılmış, fazlasıyla basite indirgenmiş ve yanlış yorumlanmış bir kuram
olduğunu ileri sürmektedirler. Bununla birlikte Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi en popüler
kuramlardan biri olarak kabul görmeye de devam etmektedir (Pinder, 2007: 509).
Maslow’a göre insanların ihtiyaçları belirli bir hiyerarşi takip etmekte, bir basamaktaki
ihtiyaç giderilmeden bir sonraki basamağa geçilememektedir. Diğer bir deyişle, “bir ihtiyaç
tatmin edildiğinde, yeni bir ihtiyaç ortaya çıkmaktadır” (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 188).
Ancak burada önemli bir nokta, Maslow’a göre psikolojik ihtiyaçlardan bahsedilebilmesi için
öncelikle temel ihtiyaçlar (fizyolojik / biyolojik ihtiyaçlar) ile güvenlik ihtiyaçları tatmin
edilmesinin gerekmesidir (Heggestad, 2007: 608).
Bu nedenle, Maslow’un geliştirdiği kuramda en önemli nokta ihtiyaçların belirli bir sıra
çerçevesinde ilerlediği, bir ihtiyaç tamamen tatmin edildikçe, diğer bir ihtiyacın tatmini için
bireyin bir arayış içerisine girdiğidir (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 188; Sabuncuoğlu, 1984:
79). Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramını ortaya koymasından sonraki çalışmalarında
çalışanların verimliliğinin kültür, motivasyon, liderlik ve insan ilişkilerinden etkileneceğine
dair tespitlerinin bulunduğu da görülmektedir (Clegg ve Carter, 2009: 2713). Bu nedenle
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı genel bir motivasyon kuramı olmakla birlikte,
sonradan yapmış olduğu bu değerlendirme sonucunda yansımalarının Çalışma Psikolojisi
alanıyla da ilişkilendirildiği görülmektedir.
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramının ilk halindeki beş temel ihtiyaç şunlardan
oluşmaktadır (Omay, 2009a: 53):

285

1. Fizyolojik İhtiyaçlar: Bunlara Biyolojik İhtiyaçlar ismi de verilebilir. İnsanların
yaşamlarını sürdürebilmek için, yemek, içek, uyumak gibi bedensel ihtiyaçları bulunmaktadır.
2. Güvenlik İhtiyaçları: İnsanlar fiziksel ve psikolojik zararlardan kendilerini korumak
isterler.
3. Sosyal İhtiyaçlar: İnsanlar belirli gruplar tarafından kabul görmek, bunlara katılmak,
başka insanlar tarafından sevilmek isterler. Bu yönüyle bunlara “Ait Olma ve Sevgi” ihtiyacı
adı da verilebilir.
4. Saygınlık (Saygı Görme) İhtiyacı: Buna “statü” ihtiyacı adı da verilebilir. İnsanlar
diğer insanların saygısını kazanmak isterler.
5. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: İnsanlar başkalarının saygısını kazanmak yanında
kendilerinden de hoşnut olmak isterler.
Bu ihtiyaçlara daha sonra çeşitli dönemlerde yeni ihtiyaç basamakları eklenmiştir.
Böylelikle son dönemde Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramı dokuz basamaklı bir yapı
sergilemektedir. Bu kurama daha sonradan eklenen basamaklar ile birlikte kuramının mevcut
yapısı Tablo 11.1.’de gösterildiği şekilde güncellenmiş ve yeniden yorumlanmış
bulunmaktadır:
Tablo 11.1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
İhtiyaç

Açıklaması

1. Kendini Gerçekleştirme

İnsanın sahip olduğu bütün potansiyeli geliştirebilmesi

2. Sorgulama ve İfade Özgürlüğü

Diğer ihtiyaçlar için ön koşul

3. Aşkınlık

Ruhsal doyum

4. Estetik

Düzen ve güzellik

5. Bilme ve Anlama

Araştırma, deneyimleme,
ihtiyaçların giderilebilmesi

6. Saygı

Tanınma, hürmet görme, özsaygı, bağımsızlık ve başarma
gibi ihtiyaçlar

7. Bağlanma

Ait olma, sevgi, ilişki kurma gibi ihtiyaçlar

8. Güvenlik

Düzenli bir dünya, öngörülebilir bir yaşam, çevreden
gelen bir korku ve tehdit olmaması, barınma, huzur gibi
ihtiyaçlar

9. Biyolojik

Temel yaşamsal ihtiyaçlar

merak,

öğrenme

gibi

Kaynak: Buchanan ve Huczynski, 2017: 285’ten yararlanılarak hazırlanmıştır.
Her ne kadar Maslow’un kuramı ihtiyaçların belirli bir sırayı takip edeceği ve en alt
basamaktaki ihtiyaç tamamlanmadan bir üst basamağa geçilemeyeceği üzerinden ele alınıyor
olsa da bunun her zaman böyle olduğunu söylemek çok da doğru olmayacaktır. Maslow’un en
altta temeli oluşturan Biyolojik ihtiyaçlarından başlayarak belirli bir sırayı takip eden modeli
“ideal koşullar” altında bu yönde işleyeceği varsayılan bir duruma örnektir. Ancak özel
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durumlarda bu modele uygun “katı” bir sıralamanın takip edilme zorunluluğu bulunmamaktadır
(Buchanan ve Huczynski, 2017: 285-286; Sabuncuoğlu; 1984: 79). Diğer yandan, benzer bir
biçimde Hofstede de Maslow’un hiyerarşisinin aslında bir “değer seçimi” meselesi olduğunu,
her toplumda ve kültürde aynı değer seçimlerinin aynı sırayla gerçekleşmeyeceğini çünkü
Maslow’un kuramını belirli bir toplumu ve sınıfı (20. Yüzyılın ortalarında Amerikan ortasınıfını) dikkate aldığını ileri sürmüştür. Gerçekten de sonraki dönemler diğer bazı ülkelerde
yapılan araştırmalar toplumsal ve kültürel yapıya göre bu hiyerarşinin basamaklarının farklı
biçimlerde sıralanabileceğini göstermiştir (Aycan, Kanungo ve Mendonça, 2016: 43-44).
Kısacası bazı durumlarda ve farklı kültürlerde bireyin öncelikli ihtiyacı değişebilmekte, bu da
sıralamanın bireye özel bir hale dönüşmesine neden olabilmektedir.

11.2.2. Herzberg’in Çift Faktör Kuramı
Herzberg önce “işe güdülenme” konusunda çalıştıktan sonra, çift faktör kuramını
1960’lı yılların ortalarında yürüttüğü araştırmasının sonuçlarına dayanarak ortaya koymuş ve
bu araştırmada ele aldığı temel konuyu, çalışanların çalışmaktan duydukları hoşnutluğu artıran
ve azaltan nedenler açısından bireylerin işten beklentilerinin neler olduğu üzerine
temellendirilmiştir. Herzberg’e göre “hijyen” faktörler ile “motive edici” faktörler olmak üzere
çalışanların çalışmaktan hoşnutluğunu, diğer bir deyişle, “iş tatminlerini” etkileyen iki temel
faktör grubu bulunmaktadır (Paşamehmetoğlu ve Yeloğlu, 2017: 146; Sabuncuoğlu, 1984: 81;
Van Dick ve Monzani, 2017: 419). Dolayısıyla Herzberg’in çift faktör kuramı doğrudan
doğruya çalışma yaşamını dikkate alarak geliştirilmiş bir kuramdır denilebilir.
Herzberg hijyen faktörleri örgütsel durum ile ilişkilendirirken, motive edici faktörleri
işin içeriği ile ilişkilendirmiştir. Buna göre hijyen faktörlerin varlığı çalışanların işle ilgili
tatminlerini yükseltmezken, hijyen faktörlerin yokluğu tatmin düzeyini düşürmekte; motive
edici faktörlerde ise, bu faktörlerin varlığı tatmin düzeyini yükseltirken, yokluğu tatmin
düzeyini düşürmektedir (Buchanan ve Huczynski, 2017: 294; Keser ve Kümbül Güler, 2016:
193; Arnold vd., 2005: 338).
Herzberg’in Çift Faktör Kuramında yer alan unsurlar Tablo 11.2. aracılığıyla şu şekilde
gösterilebilir:
Tablo 11.2. Herzberg’in Çift Faktör Kuramı
Motive Edici Faktörler (İşin İçeriği)

Hijyen Faktörler (Örgütsel Durum)

Başarma

Ücret

İlerleme

Şirket politikaları

Büyüme

Yönetsel tarz

Tanınma

Statü

Sorumluluk

Güvenlik

İşin kendisi

Çalışma koşulları

Kaynak: Buchanan ve Huczynski, 2017: 295.
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Herzberg’in çift faktör kuramı Çalışma Psikolojisi alanında önemli kuramlar arasında
sayılmakla birlikte bazı yönlerden de eleştirilmektedir. Öncelikle motive edici faktörlerin
genellenmesine dair itirazlar bulunmaktadır. Diğer yandan bazı insanlar için hijyen faktörler ile
motive edici faktörlerin aynı düzeyde sonuç verebileceği ileri sürülmektedir. Ayrıca
çalışanların tatmin düzeyi ile üretim düzeyleri arasındaki ilişki açısından ölçüm yapılmamış
olması bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir (Paşamehmetoğlu ve Yeloğlu, 2017: 147;
Arnold vd., 2005: 338; Robbins ve Judge, 2016: 131).

11.2.3. McClelland’ın İhtiyaç Kuramı
McClelland ve arkadaşları tarafından geliştirilen ihtiyaç kuramı için “Başarı İhtiyacı
Kuramı” adı da verilmektedir. Bu kurama göre çalışma yaşamında motivasyonu sağlayan
ihtiyaçlar aslında sosyalleşme temelli ihtiyaçlardır. McClelland ihtiyaçların öğrenildiğini bu
nedenle de tıpkı Maslow’un kuramında olduğu gibi belirli bir hiyerarşiye sahip olmayacağını
çünkü ihtiyaçların kişiden kişiye değiştiğini ileri sürmektedir (Keser ve Kümbül Güler, 2016:
197-198; Van den Broeck vd., 2017: 356; Arnold vd., 2005: 356; Sabuncuoğlu ve Vergiliel
Tüz, 2008: 61; Robbins ve Judge, 2016: 131). Dolayısıyla bu kuramın da doğrudan doğruya
çalışma yaşamındaki motivasyon süreçlerini ele alan kuramlar arasında yer aldığı söylenebilir.
McClelland’a göre üç temel ihtiyaç bulunmaktadır (Paşamehmetoğlu ve Yeloğlu, 2017:
147; ):
1. Başarma ihtiyacı,
2. Güç kazanma ihtiyacı,
3. İlişki kurma ihtiyacı.
Bu ihtiyaçların kişiden kişiye değiştiği ön kabulü nedeniyle McClelland ve arkadaşları
İngilizce kısaltması “TAT” (Tematik Kavrama Testi) olan ve geniş ölçüde meslek tercihi ve
yüksek stresli işlere başvuran adayların seçimi gibi bir dizi alanda kullanılan bir test
geliştirmişlerdir (Buchanan ve Huczynski, 2017: 198-199). McClelland ve arkadaşlarının ilgisi
çoğunlukla Başarma ihtiyacı üzerinde olmuştur. Yapılan araştırmalar başarı ihtiyacının yüksek
olduğu bireylerin risk derecesi ile kişisel sorumluluğun daha yüksek olan işlerde daha fazla
başarılı olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte bu üç ihtiyacın birbirinden tamamen ayrı
olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. McClelland da bu üç ihtiyacın bilinçaltında birbiriyle
ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Ne var ki, bu ihtiyaçların bilinçaltı ile ilişkili olması
ölçümlerini de zorlaştırmaktadır. Diğer yandan bu üç ihtiyacın birbirleriyle olan ilişkisinin
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi ile karşılaştırıldığında açık olmadığı, diğer bir deyişle,
oldukça belirsiz olduğu da ileri sürülmektedir (Robbins ve Judge, 2016: 131-132; Pinder, 2007:
509). Ayrıca “TAT” olarak kısaca isimlendirilen testin uygulamada sorunlu olabileceği tespit
edilmiştir. Buna göre testin uygulandığı kişiler testin ne için yapıldığını, diğer bir deyişle, testin
amacını anlarlarsa verdikleri yanıtlarla, diğer birçok testte olduğu gibi sonuçları
etkileyebilmektedir (Buchanan ve Huczynski, 2017: 200).
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11.2.4. Alderfer’in İhtiyaçlar Kuramı
Alderfer’in ileri sürdüğü İhtiyaçlar Kuramının Maslow’un İhtiyaç Kuramının basit bir
adaptasyonu olduğu söylenebilir. Bu süreçte Alderfer hem ihtiyaç sayısını azaltmış hem de
Maslow’dan önceki dönemlerde yapılan bazı araştırmaların sonuçları ile kuramını
desteklemiştir (Pinder, 2007: 510, 893). Bu kuram yapısı itibariyle de çalışma yaşamındaki
insan davranışlarının incelenmesi için uygun kuramlar arasında sayılmaktadır (McShane ve von
Glinow, 2000: 69).
Alderfer’in ele aldığı üç temel ihtiyaç bulunmaktadır ve bu kuram bu ihtiyaçların
İngilizcedeki baş harfleri olan “ERG” kısaltması ile de anılmaktadır. Alderfer’in kuramındaki
temel ihtiyaçlar şunlardan oluşmaktadır (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 195):
1. Var olma (Existence)
2. Ait olma (Relatedness)
3. Gelişme (Growth)
Maslow’un geleneksel olarak kabul gören beş basamaklı modeli ile karşılaştırıldığında
Alderfer’in üç ihtiyaçtan oluşan kuramı Tablo 11.3. aracılığıyla şu şekilde gösterilebilir:
Tablo 11.3. Maslow’un ve Alderfer’in İhtiyaçlar Hiyerarşilerinin Karşılaştırılması
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Alderfer’in İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Fizyolojik (Biyolojik) İhtiyaçlar
Güvenlik İhtiyacı

Var Olma (Existence) İhtiyacı

Sosyal İhtiyaçlar

Ait Olma (Relatedness) İhtiyacı

Saygınlık (Saygı Görme) İhtiyacı
Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı

Gelişme (Gelişme) İhtiyacı

Kaynak: McShane ve von Glinow, 2000: 68’den yararlanılarak hazırlanmıştır.
Bununla birlikte Saygınlık ihtiyacının Alderfer tarafından iki boyutlu olarak ele
alındığını da belirtmekte yarar bulunmaktadır. Buna göre bireyin başkaları tarafından takdir
edilmesi ihtiyacı ait olma ihtiyacı ile ilişkilendirilebilirken, kişinin özsaygısı ise daha çok
gelişme ihtiyacı ile ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla başkalarının saygısını kazanmak ile
kişinin kendine duyduğu saygı arasında bir ayırıma gidilmiş olduğu söylenebilir (Bkz. Pinder,
2007: 510; Arnold vd., 2005: 313; Keser ve Kümbül Güler, 2016: 196).
Alderfer’in Kuramında üç temel ihtiyacın yanı sıra bu ihtiyaçlara ilişkin üç de temel ilke
bulunmaktadır (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 195-196):
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1. Bir ihtiyacın tatmin derecesi ile o ihtiyaca ilişkin arzulama derecesi ters yönlü bir
ilişki içerisindedir. Diğer bir deyişle, az tatmin edilen ihtiyaç için arzulama daha yüksek
olacaktır.
2. Alt seviyedeki bir ihtiyaç tatmin edildiğinde üst seviyedeki ihtiyacın tatmini için arzu
duyma derecesi artacaktır.
3. Üst seviyedeki ihtiyaçların tatmini düşük oldukça, alt seviyedeki ihtiyaçların
tatminine yönelik arzular daha da yüksek olmaya başlayacaktır.

11.2.5. Beklenti Kuramları: Vroom ile Porter ve Lawler’ın Beklenti
Kuramları
Çalışma Psikolojisi alanında örgütlerdeki insan davranışlarını etkileyen motivasyon
sürecini açıklamakta sıklıkla yararlanılan iki farklı beklenti kuramı bulunmaktadır. Bunlardan
ilki Vroom tarafından ortaya konulan, ancak karmaşık bir yapısı bulunan bu nedenle de
çoğunlukla yanlış olarak ele alındığı ileri sürülen beklenti kuramıdır. İkincisi ile Vroom’un
kuramını yeniden ele alınmasıyla Porter ve Lawler tarafından ortaya konulan beklenti kuramıdır
(Arnold vd., 2005: 319; McShane ve von Glinow, 2000: 74; Keser ve Kümbül Güler, 2016:
203). Vroom’un geliştirdiği kuram birçok açıdan eleştirilmiş olsa da, yapılan bazı araştırmalar
bu kuramı destekler niteliktedir (Robbins ve Judge, 2016: 143).
Vroom’un beklenti kuramında motivasyon ya da motivasyon gücü (F) belirli bir bilişsel
süreç ve karar alma ile ilişkilendirilmektedir. Burada bilişsel süreci ve karar almayı etkileyen
üç unsur bulunmaktadır (Van den Broeck vd., 2017: 357; Buchanan ve Huczynski, 2017: 289):
1.Beklenti (Expectancy) (E): Bireyin, gösterilen çaba sonucunda belirli bir işin
tamamlanması olumlu ya da olumsuz olarak tamamlanma olasılığına ilişkin algısı.
2. Araçsallık (Instrumentality) (I): Bireyin iyi bir performans göstermesi durumunda
değerli olduğunu düşündüğü sonuca ulaşabilme olasılığına ilişkin algısı.
3. Birleşme değeri (Değer) (Valence) (V): Çaba ile ulaşılabilecek sonuçlara ilişkin
değer ya da tercih algısı.
Dolayısıyla Vroom’un beklenti kuramı şu formül üzerinden işlemektedir (Buchanan ve
Huczynski, 2017: 289):
F = Σ(VxIxE)
Bu formülün basit açıklaması şu şekildedir: Bireyin motivasyonu ya da motivasyon
gücü Beklenti, Araçsallık ve Değer unsurlarının çarpımlarının toplamı tarafından
belirlenmektedir (“Σ” işareti işlem sonucunda bulunacak değerlerin toplamının alınacağını
göstermektedir). Böyle bir durumda bireyin yapılacak iş ve buna bağlı olarak gösterilecek çaba
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sonucunda ulaşılacak ödüle ilişkin algısı düşükse, motivasyonu da düşük olacaktır (Buchanan
ve Huczynski, 2017: 289). Örneğin bir işletmede ayın elemanı seçilen çalışana yalnızca bir
teşekkür belgesi veriliyor olsun. Böyle bir durumda kişinin bu ödüle ilişkin değer yargısı
düşükse, ayın elemanı olma hedefi onu motive etmeyecektir.
Bunun sonucunda kuramın yapısı itibariyle üç farklı ilişki üzerine odaklanmakta olduğu
söylenebilir (Robbins ve Judge, 2016: 143):
1. Çaba ile performans ilişkisi.
2. Performans ile ödül ilişkisi.
3. Ödül ile kişisel hedefler (amaçlar) ilişkisi.
Porter ve Lawler ise Vroom’un kuramının karmaşık olduğunu ileri sürmüşler,
sonrasında ise Lawler beklentiye dayalı daha basit bir motivasyon modeli önermiştir (Lawler
ve Suttle, 1973: 483). Bu kuramın Porter ve Lawler kuramı ya da yalnızca Lawler kuramı olarak
isimlendirildiği görülmektedir (bkz. Lawler ve Suttle, 1973: 483; McShane ve von Glinow,
2000: 74; Keser ve Kümbül Güler, 2016: 203-205).
Bu kuramda motivasyonu sağlayan unsurlar birbirleriyle olan ilişkileri bakımından
dikkate alınmaktadır (McShane ve von Glinow, 2000: 74-75):
1. E  P (effort-to-performance expectancy) (çabadan performansa olan beklenti)
2. P  O (performance-to-outcome) (performanstan sonuca olan beklenti)
3. V (outcome valences) (sonuçların değerlerine ilişkin beklenti)
Bu kuramın basit ifadesi şu şekilde gösterilebilir:
Çaba  Performans  Sonucun Değeri Bireye Göre Yüksek  Çaba (+)  Performans (+)
Çaba  Performans  Sonucun Değeri Bireye Göre Düşük  Çaba (-)  Performans (-)

Görüldüğü üzere bireyin çaba göstermesi ile performansı ve performansı ile sonucun
algılanan değeri arasında bir ilişki bulunmaktadır. Kuşkusuz birey “olumlu” olarak
değerlendirdiği sonuca ulaşmak için çaba sarf edecektir. Bireyin “olumsuz” olarak değerlendiği
sonuca ulaşmak için bir çaba sarf etmesi normal koşullarda beklenmemektedir. Kısacası bireyin
çabasını ve performansını aslında beklediği sonuca ilişkin algısı belirlemektedir.

11.2.6. Adams’ın Hakkaniyet Kuramı
Bu kurama Türkçe literatürde “Adams’ın Eşitlik Kuramı” adı da verilmektedir. Adams
tarafından ileri sürülen hakkaniyet kuramı basit bir ilke üzerine temellendirilmiştir: İnsanlar
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çabalarının karşılığında adil ya da hakkaniyetli (ya da eşit) bir sonuç beklerler. Bu kuram her
ne kadar hakkaniyet, adalet ve eşitlik gibi bir kavram ile isimlendiriliyor olsa da, kuram aslında
adaletsizliği ya da haksızlığı dikkate alan bir yaklaşım sergilemektedir. Adams’a göre
motivasyonu etkileyen en önemli unsur insanların adaletsizliğe ya da haksızlığa uğradıklarına
ilişkin algılarıdır (Buchanan ve Huczynski, 2017: 287).
Bu kurama göre insanlar gösterdikleri çaba ve bunun karşılığında elde ettikleri sonuç
açısından bir değerlendirme yaparlar ve bu ikisi arasında bir denge arayışı içerisindedirler.
Dolayısıyla Adams’ın kuramında üç farklı senaryo bulunmaktadır. Buna göre gösterdiği
çabanın karşılığını yeterince alamadığını hisseden bir kişinin motivasyonu düşerken, gösterdiği
çabanın karşılığını tam ya da fazlasıyla aldığını düşünen bir kişinin motivasyonu yükselecektir.
Kısacası haksızlığa uğradığını düşünen çalışanların performansları düşerken, diğerlerinin
performansı yükselecektir. Gerçekten de, Adams’ın kendi yaptığı araştırmalarda hak ettiğinden
fazlasını alan işçilerin iş kalitelerinin yükseldiği tespit edilmiştir (Paşamehmetoğlu ve Yeloğlu,
2017: 154; Eib ve Soenen, 2017: 281).

11.2.7. Amaç Belirleme Kuramı
Bu kuramın Türkçe literatürde yaygın kullanımı “Amaç Belirleme Kuramı” olsa da,
İngilizce Karşılığı olan “Goal-Setting Theory” ifadesini “Hedef Belirleme Kuramı” olarak da
tercüme etmek mümkündür.
Bu kuram ilk kez Locke tarafından geliştirilmiş olup “Locke’un Amaç Belirleme
Kuramı” olarak kavramlaştırılmış, sonraki dönemlerde Latham’ın da katkı vermeye
başlamasıyla Locke ve Latham’ın ortak çalışmalarının bir sonucu olarak değerlendirilmeye
başlanmıştır (Bkz. Latham ve Locke, 2007: 278-280).
Amaç belirleme kuramına göre amaçlar (ya da hedefler) insan davranışlarının önemli
bir kısmını nedeni olan öncüllerdir. Buna göre insan davranışları bilinçli amaç ve niyetler
tarafından biçimlendirilmektedir (Latham ve Locke, 2007: 278; Keser, 2012: 123). Çalışanların
belirli bir amaç ya da hedef doğrultusunda çalışmalarının en büyük motivasyon kaynağı olduğu
ileri sürülmektedir. Bunun nedeni, amaç ya da hedefin çalışanlara hangi ihtiyaçlarının tatmin
edileceği ve bunun için ne kadar çaba sarf edilmesi gerektiğinin bilgisini veriyor olmasıdır.
Örneğin eğer çalışanlar kendi istekleriyle zorlu bir görevi üstlenmişlerse, bunun o çalışanların
yüksek performans göstermesine neden olduğu görülmektedir (Robbins ve Judge, 2016: 134).
Dolayısıyla yüksek motivasyon sağlayan amaç ya da hedeflerin bazı özellikleri bulunmaktadır
(Arnold vd., 2005: 327):
1. Zor hedefler daha yüksek, kolay hedefler daha düşük bir performansa neden olur.
2. Belirli hedefler “elinden gelenin en iyisini yap” anlayışına göre daha yüksek
performans sağlar.
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3. Zor ve belirli hedefler söz konusuysa mutlaka sonuçlar hakkında geri bildirimde
bulunulması gerekir.
4. Amaç ya da hedef belirlemenin kısmen çalışanın bu amaç ya da hedefi ne kadar
üstlendiği, kendisini bunun için ne kadar bağlı gördüğüyle de (örneğin sebat ederek çalışmaya
istekli mi?) ilişkilidir.

11.3. Çalışma Psikolojisi Açısından Motivasyon
Bireyin çalışma yaşamındaki davranışlarının ele alınması, Çalışma Psikolojisinin
motivasyon konusuna olan ilgisinin de bir açıklaması olarak kabul edilebilir. Sonuçta
davranışın ortaya çıkmasında motivasyonun önemli bir yeri bulunmaktadır. Zaten, “Çalışma
Psikolojisi alanında yapılan tüm araştırmaların ve geliştirilen kuramların özünde başarılı
yönetimin arayışı” bulunmaktadır (Sabuncuoğlu, 1984: 63). Diğer bir deyişle,
“Çalışma Psikolojisi biliminin bireyin çalışma yaşamındaki tatmini ve dolayısıyla
verimini arttırma çabası bulunmaktadır. Bu doğrultuda, çalışma yaşamı içindeki bireyin algı,
tutum ve davranışları Çalışma Psikolojisi bilimi içinde incelenmektedir” (Keser ve Kümbül
Güler, 2016: 39).

Bu nedenle çalışanları çalışmaya ve örgüte nasıl bağlanacağının yollarının neler olduğu
araştırılmaktadır (Sabuncuoğlu, 1984: 63). Ne var ki, motivasyonun objektif kriterlerle
açıklanması pek mümkün değildir. Diğer bir deyişle, motivasyonu sağladığı düşünülen unsurlar
herkes için aynı sonuçları doğurmamaktadır. Bireyleri motive eden unsurlar farklı olabilmekte,
dolayısıyla her birey farklı unsurlarla motive olabilmektedir (Keser, 2012: 97).
Bu nedenle motivasyon konusu Çalışma Psikolojisinin özel olarak ilgilendiği
konulardan biridir denilebilir. Bunun nedeni motivasyonun “iş performansını” arttırıyor
olmasıdır (Paşamehmetoğlu ve Yeloğlu, 2017: 138).
Çalışma Psikolojisinde çalışma davranışının olumlu bir biçimde gerçekleştirilmesi için
gerekli motivasyonun sağlanmasında dikkate alınan unsurlar aslında insanların çalışmaya karşı
tutumlarının incelenmesi ve bu tutumlara yönelik uygulamaların geliştirilmesi çerçevesinde
ortaya çıkmaktadır denilebilir. Örneğin Pritchard ve Ashwood insanların çalışmanın kendisi ile
ilgili bir sorunlarının bulunmadığını, aslında sorunun nasıl çalıştıkları noktasında ortaya
çıktığını ileri sürmektedirler. Dolayısıyla motivasyon aslında yönetimin ve yöneticinin dikkatle
eğilmesi gereken bir konudur (Pritchard ve Ashwood, 2008: 4-5).
Pritchard ve Ashwood’a göre yönetim süreçlerinde dikkate alınması gereken, insanların
çalışma yaşamından bekledikleri ve böylelikle motivasyonlarının sağlanmasını
gerçekleştirecek temel varsayımlar şunlardır (Pritchard ve Ashwood, 2008: 4-6):
• İyi bir iş çıkarmak insanların temel bir ihtiyacıdır,
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• İnsanlar yaptıkları iş üzerinde kontrollerinin olmasını isterler,
• İnsanlar, kontrol edemedikleri şeyler nedeniyle mesul tutulmak istemezler,
• İnsanlar geribildirim ister ancak değerlendirilmek istemezler,
• İnsanlar saygı duyulmak isterler,
• İnsanlar zamanlarının boşa gitmesini istemezler.
Çalışma yaşamında motivasyon konusunda yapılan bazı araştırmalar, bireylerin iş
performanslarını etkileyen 1) “kapasite”, 2) “fırsat” ve 3) “istekli olmak” olarak
kavramlaştırılan üç temel unsur olduğunu, bu üç temel unsurun da kendi içlerinde farklı
boyutlarının bulunduğunu göstermektedir. Kapasite ve istekli olmak kişisel faktörler arasında
tanımlanırken, fırsatlar çevresel faktör olarak nitelendirilmektedir (Paşamehmetoğlu ve
Yeloğlu, 2017: 138-139). Bireylerin iş performanslarını etkileyen temel unsurlar ile bunların
alt boyutları Tablo 11.4. aracılığıyla şu şekilde gösterilebilir:
Tablo 11.4. İş Performansını Etkileyen Unsurlar
Kişisel Faktörler
Kapasite
İstekli Olmak
- Yetenek
- Motivasyon
- Yaş
- İş tatmini
- Sağlıklı olmak
- Pozisyon
- Bilgi
- Heyecanlı olmak
- Eğitim seviyesi
- Davranış
- Sahip olunan enerji seviyesi
- Meşruiyet
-vd.
- Kişilik
- Ego
- Değerler
- Normlar
- Adalet inancı

Çevresel Faktörler
Fırsat
- Araç-gereç
- İş koşulları
- Lider davranışları
- Çalışanlarla olan ilişkiler
- Mentorluk
- Örgütsel kurallar / prosedürler

Kaynak: Paşamehmetoğlu ve Yeloğlu, 2017: 138’den yararlanılarak hazırlanmıştır.
Tablo 11.4.’te de görüldüğü gibi, motivasyon bir “istekli olma” unsuru olarak ele
alınmaktadır. Elbette çeşitli yöntemler kullanılarak bir kişinin belirli bir davranışı göstermesi
sağlanabilir. Ne var ki, isteyerek yapılan iş ile istemeye istemeye yapılan bir işin sonucu ve o
işin kalitesi birbirinden farklı olacaktır. Bireylerin çalışma performansındaki temel unsurların
etkileşimi Tablo 11.5. aracılığıyla şu şekilde gösterilebilir:
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Daha
Düşük
İsteklilik
Daha
Fazla
İsteklilik
Daha
Düşük
İsteklilik
Daha
Fazla
İsteklilik

Daha Düşük Kapasite
Daha Yüksek Kapasite

Kişisel Faktörler

Tablo 11.5. Kişisel ve Çevresel Faktörlerin Birey Performansı Üstündeki Etkileri
Çevresel Faktörler
Fırsat
Daha Az Müsait
Daha Fazla Müsait
1
2
Çok Düşük Performans

Düşük Performans

3

4

Düşük-Orta Performans

Orta Düzey Performans

5

6

Düşük-Orta Performans

Orta Düzey Performans

7

8

Yüksek Performans

Çok Yüksek Performans

Kaynak: Blumberg ve Pringle, 1982’den akt. Paşamehmetoğlu ve Yeloğlu, 2017: 139.
Daha önce de belirtildiği üzere genel anlamıyla motivasyonunun 1) “Yön”, 2) “Çaba”
ve 3) “Kararlılık” olmak üzere birbirini tamamlayan üç temel unsuru vardır. Bunlardan birinin
eksik olması Motivasyonun gerçekleşmesini engellemektedir. Tablo 11.5.’te de görüldüğü
üzere genel anlamıyla motivasyonda olduğu gibi temel unsurlardan birinin eksikliği ulaşılmak
istenen çok yüksek performanslı çalışma hedefinin gerçekleştirilmesini engelleyecektir. Diğer
bir deyişle, daha fazla müsait fırsat ile daha fazla isteklilik tek başlarına yeterli gelmemekte,
bireyin isteksizliği (daha düşük istekli olması) yalnızca “orta düzey performansın” ortaya
çıkmasına neden olacaktır. Ne var ki, ilginç bir biçimde yeterli fırsatın olmaması durumunda
“çok yüksek performans” sağlanamasa bile, bireyin kapasitesi ve istekliliği üst seviyedeyse
“yüksek performans” gerçekleşebilmektedir. İstekli olmanın alt boyutlarına bakıldığında
motivasyon ve iş tatmini gibi unsurların yer aldığı görülmektedir. İşte bu nedenle Çalışma
Psikolojisi alanında bireylerin istekli olmasının ve özellikle motivasyonlarının sağlanmasına
özel önem verilmektedir.
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Uygulamalar
1. Sizi neler motive eder? Çevrenizdeki kişilere de aynı soruyu sorunuz.
2. Karşılaştıkları zorluklardan yılmayıp mücadelelerine devam etmiş ve başarılı olmuş
insanlardan bazılarının başarı öykülerini inceleyiniz (Örneğin Jack Ma ve Stephen Hawking).

296

Uygulama Soruları
1. Görüştüğünüz kişilerin kendi aralarındaki motivasyon kaynakları ile sizin motivasyon
kaynaklarınız onlarınkilerle birebir örtüşüyor mu yoksa faklılar var mı? Neden? Tartışınız.
2. İncelediğiniz başarı öykülerinden hangisini daha etkileyici buldunuz? Neden?
3. Başarı öykülerinin kahramanlarının motivasyonlarını, bu bölümde öğrendiğiniz
motivasyon kaynakları ile nasıl ilişkilendirebilirsiniz? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Davranışların kaynağı olarak kabul edilen motivasyon konusunda birçok görüş
bulunmaktadır. Bununla birlikte motivasyon konusunda dikkat edilmesi gereken nokta
motivasyonun her zaman davranışa yol açmayabileceğidir. Bunun nedeni kültür ya da
toplumsal kurallar gibi faktörlerin etkisinin bulunmasıdır.
Motivasyon konusunda birçok kuram ileri sürülmüştür. Bu konuda ilk akla gelen kuram
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramıdır. Kuram zaman içerisinde geliştirilmiştir. Bunun
sonucunda da ilk ortaya çıktığında beş sabit kademeden oluşan ve belirli bir sırayı takip edeceği
söylenen ihtiyaçlar, sonraki dönemlerde dokuz kademeli bir modele dönüşmüş ve ihtiyaçların
“değer seçimi” nedeniyle kişiye özgü bir sıralamaya sahip olabileceği ileri sürülmüştür.
Herzberg tarafından ileri sürülen Çift Faktör Kuramı ise çalışma yaşamına yönelik bir
kuram olup, çalışma yaşamında motive edici faktörle ile hijyen faktörler bulunduğu düşüncesi
üzerine temellendirilmiştir. Motive edici faktörler işin içeriği ile ilgiliyken hijyen faktörler
örgütsel duruma atıf vermektedir.
McCellenad’ın İhtiyaç Kuramı 1) Başarma İhtiyacı, 2) Güç Kazanma İhtiyacı ve 3)
İlişki Kurma İhtiyacı olmak üzere hiyerarşisi kişiden kişiye değişen bir yapı sergilemekte ve
TAT (Tematik Kavrama Testi) aracılığıyla geniş ölçüde meslek tercihi ve yüksek stresli işlere
başvuran adayların seçimi gibi bir dizi alanda kullanılan bir yardımıyla ele alınmaktadır.
Alderfer’in İhtiyaç Kuramı ise Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinin daha basite
indirgenmiş bir modeline işaret etmektedir. Bu kuramda 1) Var olma, 2) Ait olma ve 3) Gelişme
ihtiyaçları dikkate alınmaktadır.
Beklenti Kuramları ise çok sayıda kuramdan oluşmakta ancak Vroom tarafından
geliştirilen kuram ile (Porter ve) Lawler tarafından ele alınan kuram ön plana çıkmaktadır.
Vroom’un Beklenti Kuramı 1) Çaba ile performans ilişkisi, 2) Performans ile ödül ilişkisi ve 3)
Ödül ile kişisel hedefler (amaçlar) ilişkisi üzerine odaklanırken, (Porter ve) Lawler tarafından
ileri sürülen Beklenti Kuramı 1) Çabadan performansa olan beklenti, 2) Performanstan sonuca
olan beklenti ve 3) Sonuçların değerlerine ilişkin beklenti üzerinde durmaktadır.
Adams’ın Hakkaniyet Kuramı çalışanların gösterdikleri çabanın karşılığını yeterince
alıp almadıklarına ilişkin algıları üzerine odaklanmaktadır.
Amaç Belirleme Kuramı ise belirli bir amaç ya da hedef doğrultusunda çalışmanın
çalışanlar açısından en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ileri sürmektedir.
Çalışma Yaşamında Motivasyon konusunda yapılan çalışmalar iş performansı açısından
kapasite ve istekli olmak olarak nitelendirilen kişisel faktörler ile fırsat olarak ele alınan
çevresel faktörlerin etkileşimi üzerinde durmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Başlangıç aşamasında Motivasyonun oluşumu aşağıda verilen sıralamalardan
hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) Motivatör  Motiv  Motivasyon
B) Motivasyon  Motiv  Motivatör
C) Motiv  Motivatör  Motivasyon
D) Motivasyon  Motivatör  Motiv
E) Motivatör  Motivasyon  Motiv
2. I. Yön
II. Çaba
III. İsteklilik
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri motivasyonun kaynakları arasında
sayılmaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
3. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi ilk olarak ileri sürüldüğünde kaç basamaktan
oluşmaktadır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
4. Aşağıdakilerden hangisi Herzberg’in Çift Faktör Kuramına göre Motive Edici
Faktörlerden biri değildir?
A) Ücret
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B) İlerleme
C) Tanınma
D) Sorumluluk
E) İşin kendisi
5. Aşağıdakilerden hangisi Herzberg’in Çift Faktör Kuramına göre Hijyen
Faktörlerden biri değildir?
A) Yönetsel tarz
B) Statü
C) Güvenlik
D) Şirket Politikaları
E) Büyüme
6. Alderfer’in İhtiyaçlar Hiyerarşisinde yer alan Ait Olma İhtiyacı Maslow’un
İhtiyaçlar Hiyerarşisindeki hangi ihtiyaca karşılık gelmektedir?
A) Fizyolojik İhtiyaçlar
B) Sosyal İhtiyaçlar
C) Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı
D) Saygınlık İhtiyacı
E) Güvenlik İhtiyacı
7. I. Büyüme
II. Ait olma
III. Var olma
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Alderfer’in İhtiyaçlar Kuramında yer
alan ihtiyaçlar arasında yer almamaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
300

8. Amaç Belirleme Kuramı ilk kez aşağıda isimleri verilmiş bilim insanlarından
hangisi tarafından geliştirilmiştir?
A) Maslow
B) Alderfer
C) Latham
D) Locke
E) McClelland
9. Eğer çalışanlar kendi istekleriyle zorlu bir görevi üstlenmişlerse, bunun o çalışanların
yüksek performans göstermesine neden olduğu görülmektedir.
Bu ifade aşağıda yer alan motivasyon kuramlarından hangisi ile uyumludur?
A) Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
B) McClelland’ın İhtiyaç Kuramı
C) Vroom’un Beklenti Kuramı
D) Adams’ın Hakkaniyet Kuramı
E) Amaç Belirleme Kuramı
10. Aşağıdakilerden hangisi iş performansını etkileyen unsurlardan olan Çevresel
Faktörlerden biridir?
A) Pozisyon
B) Lider Davranışları
C) Yaş
D) Bilgi
E) İş Tatmini

Cevaplar:
1. C, 2. D, 3. C, 4. A, 5. E, 6. B, 7. A, 8. D, 9. E, 10. B.
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12. İŞE YÖNETİK TUTUMLAR: İŞ TATMİNİ, İŞE BAĞLILIK VE
İŞKOLİKLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümün konusunu işe yönelik tutumlar oluşturmaktadır. Bu çerçevede iş tatmini,
işe bağlılık ve işkoliklik incelenmektedir. Ayrıca iş tatmini konusunda ilgi çekici bir yaklaşım
olan Warr’ın Vitamin Modeli de bu bölümde ele alınan konular arasındadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. “Ne kadar yüksek ücret alınırsa o kadar fazla çalışılır” görüşüne katılıyor musunuz?
2. İşkolik olmakla övünen birisinin aynı zamanda çok verimli çalışan biri olduğunu
söylebilir misiniz?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

İş Tatmini

İş tatmininin nasıl kavramlaştırıldığının, ölçüm için hangi
Kitabın ilgili bölümleri ve
yöntemlerin kullanıldığının ve
kaynakçada yer alan yayınlar
Warr’ın
Vitamin
Modelinin
incelenebilir.
özelliklerinin neler olduğunun
anlaşılması.

İşe Bağlılık

İşe Bağlılık kavramının ne anlama
Kitabın ilgili bölümleri ve
geldiğinin
ve
buna
ilişkin
kaynakçada yer alan yayınlar
incelemelerde hangi özelliklerin
incelenebilir.
dikkate alındığının öğrenilmesi.

İşkoliklik

İşkolikliğin
nasıl
kavramlaş- Kitabın ilgili bölümleri ve
tırıldığının ve nasıl sınıflandırıl- kaynakçada yer alan yayınlar
dığının anlaşılması.
incelenebilir.
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Anahtar Kavramlar


İşe Yönelik Tutumlar



İş Tatmini



Warr’ın Vitamin Modeli



İşkoliklik
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Giriş
Çalışanların yaptıkları işlere ya da çalışmanın kendisine yönelik farklı tutumlar
içerisinde bulundukları görülmektedir. Bu noktada konuyla ilgili akademik çalışmalarda, her
ne kadar iki kavram farklı olsa da, genellikle işe yönelik tutum ile çalışmanın kendisine yönelik
tutum arasında bir ayırım yapılmadığı, kısacası iş ile çalışmanın birbirlerinin yerine kullanıldığı
söylenebilir.
Bu durum özellikle “işe bağlılık” ve “çalışmaya bağlılık” arasında belirgin bir ayırım
yapılmamasıyla kendisini göstermektedir.
İşe yönelik tutum denildiğinde konu başlıkları genel olarak iş tatmini, işe bağlılık ve
işkoliklik olmak üzere üç grupta incelenmektedir. Bununla birlikte işe yönelik tutum
denildiğinde akla gelen ilk kavram iş tatmini olmaktadır.
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12.1. İşe Yönelik Tutumlar
Bireylerin yaşamlarının önemli bir bölümünü çalışma yaşamı içerisinde
geçirmektedirler. Örneğin Türkiye’de bugün çalışma yaşamına dâhil olan bir bireyin normal
koşullar altında 65 yaşında emekli olması beklenmektedir. Beklenen yaşam süresinin de
Türkiye’de erkeklerde 75,3 yıl, kadınlar da ise 80,7 yıl ve ortalama olarak 78 yıl olduğu (TÜİK,
2017) düşünüldüğünde 22 yaşında çalışmaya başlayan bir bireyin ömrünün gerçekten büyük
bir bölümünün çalışma ile geçtiği görülecektir.
İş ve çalışma insan yaşamında bu kadar büyük bir öneme ve etkiye sahipken, insanın
tatmin olduğu ve yapmaktan mutluluk duyduğu bir işte ve işyerinde çalışmak arzusunda
bulunması şaşırtıcı gelmemelidir. Gerçekten de, işin fiziksel boyutunun yanı sıra psikolojik bir
boyutu da bulunmaktadır ve iş tatmini bu psikolojik boyutla yakından ilişkilidir. Bireylerin işe
yönelik tutumları da bu çerçevede ortaya çıkmakta ve değerlendirilmektedir. Diğer bir deyişle,
“işe yönelik tutumlardan bahsedildiği zaman, çoğunlukla işin niteliğinin değerlendirilmesi
neticesinde ortaya çıkan ve iş hakkındaki olumlu duyguyu ifade eden, iş tatmini kavramı
kastedilmektedir” (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 231).
Diğer yandan gün, hafta ve yıl esaslı çalışma süreleri de dikkate alındığında insan
ömrünün çalışma ile ne kadar iç içe geçmiş olduğu, çalışmanın insan ömründe ne kadar büyük
bir bölümü doldurduğu açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır.

12.2. İş Tatmini
Çalışanların işe ilişkin tutumları incelenirken iş tatminleri en fazla dikkate alınan
unsurlar arasında yer almaktadır. Gerçekten de, çalışanların işe ilişkin tutumlarından söz
edilirken çoğunlukla ifade edilmek istenen şey, çalışanların iş tatmini olup, “iş tatmini” (ya da
iş doyumu) kavramı niteliği gereği olumlu duygularla ilişkilendirilen bir kavramdır (Robbins
ve Judge, 2016: 59). Diğer bir deyişle, çalışanın çalışmaktan ya da yaptığı işten tatmin duyuyor
olması “iş tatmini” olarak nitelendirilmektedir.

12.2.1. İş Tatmininin Tanımlanması
İş tatmini (diğer ismiyle iş doyumu) en basit ifadesiyle bireyin yapmış olduğu işten
hoşnut olmasını, yaptığı işle ilgili olumlu duygular taşımasını ve işine yönelik olumlu bir tutum
içerisinde bulunmasını ifade eden bir kavramdır. İş tatmini konusundaki ilk çalışmalar her ne
kadar ünlü Hawthorne deneyleri ile ilişkilendiriliyor olsa da bu deneyler, ilgili bölümde de ifade
edildiği üzere, doğrudan doğruya iş tatmini üzerine odaklanmış çalışmalar değildir.
Sonraki dönemlerde yapılan çalışmalar iş tatmini konusunu özel olarak ele almaya
başlamıştır. Örneğin, Herzberg’in motivasyon kuramının dayandığı araştırmalar niteliği
itibariyle bir “iş tatmini” çalışması olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada ve diğer bazı
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çalışmalarda iş tatmini daha çok çalışanların beklentilerinin karşılanma derecesi ile ele
alınmıştır (Parker, 2007: 406; Keser ve Kümbül Güler, 2016: 231; Van Dick ve Monzani, 2017:
419).
Bir çalışanın iş tatmini iki unsurdan kaynaklanmaktadır (McShaden ve von Glinow,
2000: 204):
1. Çalışanın yaptığı işin niteliklerine ilişkin algılayışı,
2. Çalışmanın çalışan için işle ilgili duygusal deneyimleri.
Bu iki unsurdan hareketle iş tatmini için şöyle bir tanımlama yapılabilir: “İş tatmini,
çalışanın işini ya da işle ilgili yaşantısını memnuniyet verici bir durum olarak algılamasıdır”
(Keser ve Kümbül Güler, 2016: 232).
İş tatmini özellikle iki nedenle önemli görülmektedir (Arnold vd., 2005: 257):
1. İş tatmini, kişinin zihinsel ve psikolojik sağlığının iyi durumda olduğunun, genel
anlamda da mutlu bir kişi olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.
2. İş tatmininin yine genel anlamda o kişinin motivasyonu ve performansıyla doğrudan
ilişkili olduğu kabul edilmektedir.
Çalışma Psikolojisinin ulaşmak istediği amaçlardan biri çalışanların mutluluğu
olduğundan iş tatminin sağlanması bu açıdan değerlendirilmekte ve önemli görülmektedir.

12.2.2. İş Tatmininin Ölçülmesi
Çalışanların yaptıkları işe ilişkin olarak tatmin düzeylerini ölçmek, çalışanların
yaptıkları işten tatmin olup olmadıklarının anlaşılmasını sağlamanın yanı sıra onların “iş
tatmini” düzeylerinin anlaşılması için önemli bir referans olma özelliği de taşımaktadır.
İş tatminini ölçmek için genellikle popüler olarak kabul edilen iki temel yöntem
uygulanmaktadır. Bunlardan ilki oldukça basit olan “Genel” amaçlı test, diğeri de işle ilgili
belirli bazı soruları ve böylelikle işin çeşitli bölümlerine ilişkin tatmin düzeyini ölçmeyi
amaçlayan (örneğin işin doğası, çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkiler, terfi olanakları gibi)
testlerdir (Van Dick ve Monzani, 2017: 420; Robbins ve Judge, 2016: 62).
Kısaca belirtmek gerekirse “Genel” amaçlı test, o çalışanda “iş tatmini” olup
olmadığının anlaşılmasını sağlarken, diğer testler “iş tatminin” düzeyini ve boyutlarını ortaya
koymak amacıyla uygulanmaktadır.
Genel test, tek bir değerlendirme ölçeği üzerinden çalışanın memnuniyetini ölçmeye
çalışmaktadır (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 232). Bu genel test ile sorulan sorular şu
şekildedir (Van Dick ve Monzani, 2017: 420):
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“Genel anlamda, bu işten fazlasıyla tatmin oluyorum”.
“Bu işte yaptığım gibi şeylerden genel olarak tatmin oluyorum”.

Görüldüğü gibi bu genel test fazlaca detaya girmeden çalışanın yaptığı iş ve bu işin
içeriğinden tatmin olup olmadığını ölçmeye çalışmaktadır. Ancak burada yanıt “evet” ya da
“hayır” olacağı için Dunham ve Herman tarafından bu gibi sorulara yanıt verilirken “Kunin
Yüzleri” olarak nitelendirilen “çok tatmin edici, tatmin edici, kararsız, tatmin etmeyen, hiç
tatmin etmeyen” anlamına gelen yüz ifadelerinin kullanılması önerilmiştir (Van Dick ve
Monzani, 2017: 420).
Diğer yandan, genel test, yukarıda da belirtildiği gibi, yalnızca çalışanların işlerinden
tatmin olup olmadıklarıyla ilgilendiğinden, bu testin uygulanması sonucunda çalışanların neden
ve nelerden dolayı işlerinden tatmin oldukları ya da neden ya da nelerden dolayı işlerinden
tatmin olmadıkları anlaşılamamaktadır. Bu nedenle genel testin aşağıda örnekleri verilen
sorularla da zenginleştirilmesi ayrıca önerilmektedir (Van Dick ve Monzani, 2017: 420):





Alınan ücret ve yan ödemeler,
Yöneticinin saygılı ve adil davranışının derecesi,
Çalışırken diğer insanlara yardım edebilme fırsatının olması,
Vb.

Her ne kadar bazı yazarlar tarafından insanların kendi duygularının farkında olmaları
nedeniyle tek bir sorunun bile iş tatminini ölçmek için yeterli olduğu ileri sürülüyor olsa da,
tutum ve davranışların ölçülmesinde ne kadar çok soru sorulursa, o kadar doğru sonuçlara
ulaşılacağına ilişkin görüşler de bulunmaktadır (Arnold vd., 2005: 259-260).
Bu nedenle belirli bazı unsurların detaylı bir biçimde anlaşılabilmesi için kullanılan bir
ölçüm yöntemi olan Minnesota Tatmin Anketinin uygulanması, işe ilişkin 20 ölçütü (Bkz.
Tablo 12.1.) değerlendirmesi nedeniyle çalışanların iş tatminini ölçmek açısından tercih edilen
diğer bir yöntemdir. Bu yöntemde “çok tatmin edici, tatmin edici, kararsız, tatmin etmeyen, hiç
tatmin etmeyen” gibi beşli ölçek yardımıyla ankete katılanların söz konusu 20 ölçütü
değerlendirmeleri istenmektedir (Van Dick ve Monzani, 2017: 421):
Tablo 12.1. Minnesota Tatmin Anketinde Yer Alan Ölçütler
Becerileri kullanabilme
Ahlaki değerler
Başarma
Kabul görme
Etkinlik
Sorumluluk
İlerleme
Sosyal hizmetler
Yetki
Sosyal statü
Şirket politikaları
Nezaret (İnsan İlişkileri)
Çalışma arkadaşları
Nezaret (Teknik)
Yaratıcılık
Çeşitlilik
Bağımsızlık
Çalışma koşulları
Kaynak: Van Dick ve Monzani, 2017: 421.

Sıklıkla kullanılan bu ölçüm yöntemleri dışında diğer bazı yöntemlerin bulunduğu ve
bunların da iş tatminini ölçmek amacıyla kullanıldıkları görülmektedir. Yukarıda yer alan ve
genel olarak kullanılması tercih edilen ölçekler dışında iş tatmininin ölçülmesi amacıyla
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kullanılan bazı araştırma yöntemleri şu şekilde özetlenebilir (Balzer ve Gillespie, 2007: 412413):
Yüz Ölçekleri: 1950’lilerde geliştirilen bu yöntemde geniş bir gülümsemeden ciddi bir
asık surata kadar değişen 11 farklı yüz ifadesi verilerek, çalışanlara iş tatminini bu yüzlerden
birini tercih ederek belirtmeleri istenmektedir. Yalnızca işten tatmin olma sorusuna
odaklanmakla birlikte 11 farklı yüz ifadesi bulunduğu için genel anlamda hızlı ve basit
olmasının yanı sıra iş tatmininin derecesini ölçme konusunda başarılı bir yöntem olarak
görülmektedir.
Belirli Yönler Açısından İş Tatmini: Bu yöntemde işe ilişkin altı farklı özellik otuz üç
tane soru aracılığıyla ölçülmektedir. Katılımcılardan bu soruları “çok doğru” ile “kesinlikle
doğru değil” arasında dörtlü bir ölçek aracılığıyla değerlendirme yapmaları istenmektedir.
Ölçümü yapılan iş özellikleri şunlardan oluşmaktadır: 1) İşin rahatlığı, 2) Zorluk, 3) Finansal
ödüller, 4) Çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler, 5) Yeterlilik ve 6) Terfi. Bu yöntem genel anlamda
iş tatmininin olup olmadığını gösterebilmektedir.
İş Tatmini Araştırması: Otuz altı sorudan oluşan bu yöntemde, katılımcılardan bu
soruları “kesinlikle katılmıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” arasında değişen altılı bir ölçekle
yanıtlamaları istenmektedir.
İş Tanımlama İndeksi: Bu yöntemde işe ilişkin 72 sıfat kullanılmakta, katılımcılardan
yalnızca “Evet” (E) (Evet, bu benim işimi tanımlıyor), “Hayır” (H) (Hayır, bu benim işimi
tanımlamıyor) ya da “Kararsızım” (?) cevabı vermeleri istenmektedir. Ayrıca bu yöntemin 25,
18 ve 10 sorudan oluşan daha kısa adaptasyonları da bulunmaktadır.
Geliştirilen yöntemler şu dört temel unsurun dikkate alındığı çeşitli yaklaşım
farklılıkları göstermektedir (Balzer ve Gillespie, 2007: 411):
1. Ölçümlerin nitel mi yoksa nicel mi yapılması gerektiği,
2. Bütüncül mü olacağı yoksa belirli bir boyuta mı odaklanılacağı,
3. Tek bir unsurun mu yoksa birden fazla unsurun mu dikkate alınacağı,
4. Genel amaçlı mı yoksa belirli bir iş ya da mesleği mi ölçmek için kullanılacağı.
Bir insanın yaptığı işten tatmin olup olmadığını ölçmek için neden bu kadar fazla sayıda
yöntem geliştirildiği ve geliştirilmeye devam edildiği doğal olarak akla gelecek bir sorudur.
Öncelikle belirtilmesi gereken nokta, bu ölçek ve yöntemlerin uygulanmasında farklı
toplumlarda ve farklı kültürlerde birbiriyle çelişen sonuçların ortaya çıktığının görülmekte
olduğudur. Bireylerin ihtiyaçları ve buna bağlı olarak da bu kişileri motive edici unsurlar,
insanların içinde yaşadıkları ve üyesi oldukları toplumun koşulları ya da bağlı bulundukları
kültürün özellikleri çerçevesinde değişebilmektedir (Aycan, Kanungo ve Mendonça, 2016: 4345).
İş tatmini ölçeklerinin sonuçlarına ilişkin olarak aralarındaki çelişkilere ve benzerliklere
dair şu iki örnek verilebilir:
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1. Daha önce Sunar ve arkadaşları tarafından yapılan “Türkiye Mesleki İtibar
Araştırması” hakkında bilgi verilmişti. Bu araştırmada “iyi bir iş” olarak kabul edilen işin sahip
olması gereken öncelikli ve ilk unsurun “İyi bir ücret” olduğu sonucuna ulaşılmıştır (bkz. Sunar,
2015). Eğer Türkiye’de “iyi bir iş” tanımlamasının ilk koşulu “iyi bir ücret” ise o halde
çalışanların iş tatminini öncelikle “iyi bir ücret” üzerinden değerlendirmek yanlış olmayacaktır.
Gerçekten de çeşitli araştırmalar ücret ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu
göstermektedir (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 235).
2. Oysa Spector tarafından A.B.D.’de gerçekleştirilen bir araştırmada “İş Tatmini
Sağlayan İş Özellikleri” arasında “Pek çok insanla iletişim kurma şansının olması” ilk sırayı
alırken, Keser tarafından Türkiye’de otomotiv sektöründe yürütülen bir araştırmada iş tatmini
sağlayan iş özellikleri arasında ilk sırayı “Başkaları üzerinde etki sahibi olmaya imkân vermesi”
maddesi almaktadır (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 232-234). Dolayısıyla “iş tatmini” ile
“ücret” arasında bir ilişki olsa bile doğrudan doğruya iş tatminin ücret ile sağlanabildiği genel
sonucuna ulaşmak doğru olmayacaktır.
İş tatmininin ölçülmesiyle ilgili bir diğer sorun ise, aynı yöntemler aynı toplumda
uygulansa bile dönemsel koşullar çerçevesinde de iş tatmini sonuçlarının değişebildiğinin de
gözlemlenmekte olmasıdır. Örneğin A.B.D.’de, ekonomik küçülmenin başladığı 2007 yılında
yapılan araştırmalarda genel anlamda iş tatmini açısından önemli farklılıklar bulunduğu,
çalışanların tatmin düzeylerinde dramatik olarak nitelendirilecek bir düşüş yaşandığı tespit
edilmiştir (Robbins ve Judge, 2016: 63).
İş tatmini konusunda yapılan çalışmalar, iş tatmininin ele alınışını da yavaş yavaş
değiştirmeye başlamıştır. Örneğin iş tatmininin tanımlanması için Hulin ve Judge “beklenti”
unsurunun dikkate alınması gerektiğini, bu nedenle de çalışanın hak ettiğini düşündüğü ya da
beklediği sonuçlar ile elde ettiği sonuçların iş tatmininin ortaya çıkmasında ve derecesinin
belirlenmesinde etkili olduğunu ileri sürmektedir. Yine yapılan bazı araştırmalarda, yukarıda
da örneği verildiği üzere, zamana ve şartlara göre iş tatmininde değişiklikler olabileceği gibi,
zaman içerisinde çalışanların ihtiyaç ve beklentilerindeki değişim de iş tatminine ilişkin
algılarını etkileyebileceğine dair sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca önceki dönemlerde daha çok işle
ilgili koşullar dikkate alınırken, son dönemlerde bireylerin özellikleri, kişilik yapıları,
beklentileri, öncelikleri ve algıları da dâhil olmak üzere birçok unsur dikkate alınmaya
başlamıştır. Örneğin bireyin iyimser ya da kötümser olması iş tatminine ilişkin algılayışını ve
sonuçları bir hayli etkileyebilmektedir (Muchinsky, 2006: 313-315). Kısaca belirtmek
gerekirse, iş tatmininin ölçülmesinde, ölçüm sonuçlarını etkileyen çok fazla değişken olduğu
için, çok çeşitli yöntemler geliştirilmiş bulunmaktadır.

12.2.3. Warr’ın Vitamin Modeli
İş tatmini konusunda ortaya konmuş ilginç bir yaklaşım, 1980’li yıllarda özellikle
işsizlik ile psikolojik açıdan sağlıklı bir istihdam ilişkisinin özellikleri üzerinde çalışan Warr
tarafından, kendi incelemelerinin ve araştırmalarının sonuçlarına dayanarak ileri sürülen
Vitamin Modelidir. Bu modele göre işin nitelikleri, diğer bir deyişle işin sahip olduğu özellikler,
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çalışanların psikolojik sağlıkları açısından tıpkı vücudun vitaminlere olan ihtiyacına ve bu
vitaminlere karşı gösterdiği tepkilere benzer bir yapı sergilemektedir (Daniels, Le Blanc ve
Davis, 2014: 72; Statt, 1994: 157).
Vitamin Modeli ilk kez ileri sürüldüğünde işle ilgili “dokuz” nitelik üzerinden
temellendirilmiş, daha sonraki süreçte işle ilgili niteliklere “üç” unsur daha eklenerek Vitamin
Modelinde dikkate alınan iş nitelikleri sayısı “on iki” olmuştur. Modelin temel varsayımı iş
niteliklerinin bazılarının eksikliğinin ve fazlalığının çalışanların psikolojik ve zihinsel
sağlıklarını olumsuz etkilediği, bazı iş niteliklerinin yalnızca eksikliğinin olumsuz etkisinin
bulunduğu, fazlalığının ise herhangi bir soruna neden olmadığı yönündedir. Dolayısıyla işin
nitelikleri ile çalışanların zihinsel ve psikolojik sağlıkları arasında doğrusal olmayan bir ilişki
bulunmaktadır (Warr, 2017: 60-61; Daniels, Le Blanc ve Davis, 2014: 74-75; De Jonge ve
Schaufeli, 1998: 387). Kısaca belirtmek gerekirse işin niteliklerindeki sürekli bir artış ya da
azalış iş tatminini aynı ölçüde ve sürekli olarak olumlu yönde etkilememektedir. Bazı unsurların
artışı iş tatmini belirli bir noktaya kadar artırmakta, o unsurdaki artış devam etmesine karşın iş
tatmini ya hiç değişmemekte ya da azalmaya başlamaktadır. Bu nedenle bu işin nitelikleri ile
çalışanların zihinsel ve psikolojik sağlıkları, dolayısıyla da iş tatminleri arasında doğrusal
olmayan bir ilişki olduğu yorumu yapılmaktadır.
Warr yalnızca eksikliğinin sorun çıkardığı iş niteliklerini “CE” (Sürekli Etki anlamına
gelen Constant Effect) ve eksiliğinin de fazlalığının da sorun çıkardığı iş niteliklerini “AD”
(İlave Değer Eksilmesi anlamına gelen Additional Decrement) ile betimlemektedir (Warr,
2017: 61). Bazı yazarlar Warr’ın Vitamin Modelini motivasyon açısından dikkate alırken, bu
model çoğunlukla “iş tatmini”nin kendisi ve “iş tatmini” ile ilgili diğer bazı unsurlar (örn. İşten
kaynaklanan endişe ya da gerilim gibi) açısından değerlendirilmektedir (Daniels, Le Blanc ve
Davis, 2014: 74).
Warr’ın CE ve AD ile sınıflandırdığı iş içerikleri ve özellikleri Tablo 12.2. aracılığıyla
şu şekilde gösterilebilir:
Tablo 12.2. Vitamin Modelinde Yer Alan İş Özellikleri
CE (Sürekli Etkili) Özelliği Gösteren
İş Nitelikleri
Parasal unsurların uygunluğu (örn. Ücret, gelir
düzeyi)
Fiziksel güvenlik (örn. Tehlikenin bulunmaması)

AD (İlave Değer Eksilmesi) Özelliği Gösteren
İş Nitelikleri
Kontrol fırsatı (örn, iş özerkliği/kontrolü)

Vasıf kullanma fırsatı (örn. Çalışanın deneyimine
başvuruluyor olması)
Değerli sosyal pozisyon (örn. Toplumdaki statü) Dışarıdan gelen hedefler (örn. Talepler)
Destekleyici yönetim (örn. Çalışanın esenliğiyle Çeşitlilik (örn. Yürütülen görevlerde çeşitlilik)
ilgilenilmesi)
Kariyer Hedeflemesi (örn. Güvenceli istihdam, İş ortamında netlik (Örn. Rol gereklerinde netlik)
terfi fırsatları)
Hakkaniyet (örn. Kanuna aykırı ayrımcılığın İnsanlar arası iletişim fırsatı (örn. Etkileşimin
olmaması)
niceliği)

Kaynak: Daniels, Le Blanc ve Davis, 2014: 75.
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Vitamin Modelinde CE ve AD olarak ayrılan iş nitelikleri şu şekilde yorumlanabilir:
Kuşkusuz çalışanlara uygun olduğunu düşündükleri bir düzeyde ücret ödenmesi iş tatminlerini
sağlayacak, aksine düşük olduğunu düşündükleri bir ücret aldıkları zaman iş tatminleri
azalacaktır. Ancak ücret düzeyi sürekli artırılsa bile belli bir noktadan sonra iş tatminlerinde
artış meydana gelmeyecektir. Bireyin deneyimine başvurulan, diğer bir deyişle, yeteneklerini
ve becerilerini, kısacası vasıflarını kullanabileceği bir işinin olmaması, iş tatminini azaltacak,
bu fırsatın verilmesi o kişinin iş tatmini artıracaktır. Ancak bireyin sürekli olarak deneyimine
başvurulması, bir süre sonra asıl işini yapmasını engellemeye başlayacak, bu durum ise bireyin
iş tatmininin giderek azalması sonucuna neden olacaktır. Bu nedenle modelde ücret belirli bir
doygunluk noktasından sonra iş tatmininde artışa neden olmayan ama tatmini sürekli kılan bir
unsur olarak görüldüğü için CE olarak sınıflandırılan iş nitelikleri arasında gösterilmekte, vasıf
kullanma fırsatının sağlanması ise belirli bir aşamadan sonra çalışanın iş tatmininde olumsuz
bir etkiye neden olacağı için AD olarak sınıflandırılan iş nitelikleri arasında tanımlanmaktadır.

12.3. İşe Bağlılık
Çalışma Psikolojisi alanında güncel konu başlıkları arasında işe ve çalışmaya bağlılık
kavramları da bulunmaktadır. Bu kavram ele alınışı itibariyle ikili bir yapı sergilemektedir.
Burada üzerinde durulması gereken nokta “işe bağlılık” ya da “çalışmaya bağlılık” kavramı ile
ifade edilmek istenen şeyin işin kendisine mi yoksa bireyin çalıştığı şirkete ya da örgüte mi
bağlı olduğu meselesidir. Örneğin İngilizce literatürde son dönemde yaygın olarak
kullanılmaya başlanan ve giderek popülerleşen kavramlardan birisi “employee engagement”
(çalışan/işgören bağlılığı) olup, Kahn tarafından ileri sürülen bu kavram daha çok bireyin örgüte
olan bağlılığı üzerinde durmaktadır (Buchanan ve Huczynski, 2017: 299).
Benzer bir kavram ise yine İngilizce literatürde yaygınlaşmaya başlayan “job
embeddedness” (işe gömülülük) kavramıdır. İşe gömülülük olarak ifade edilen kavram “kişinin
örgüt içindeki diğer çalışanlarla olan bağlantısı; iş, kişi ve örgütü ile uyumu ve işten ayrılması
durumunda feda edeceği maddi ve manevi kazanımları” içermektedir (Gürbüz, 2017: 202).
Dolayısıyla çalışma yaşamına ilişkin “bağlılık” kavramının gerçekten çok yönlü ve boyutlu bir
biçimde ele alındığı söylenebilir (Farndale ve Vidovic, 2017: 430).
Bu farklı bakış açıları beraberinde kavramlaştırma ve bu kavramları tanımlama
sorunlarını getirmektedir. Örneğin yakın dönemde yapılan bir analizde “işe bağlılık” ile
“örgütsel bağlılık” kavramları açısından konuyla ilgili literatürde önemli bir kafa karışıklığı
yaşandığı tespit edilmiştir (Buchanan ve Huczynski, 2017: 300).
Bireyin işine mi (ya da çalışmaya mı) yoksa çalıştığı örgüte mi bağlı bulunduğu
konusunda ilginç bir örnek “piyango sorusu” aracılığıyla verilebilir: “Çalışma ile ilgili bir takım
araştırmalar ‘piyango sorusu’ denen bir soru çeşidini kullanmışlardır. Parasal sebeplerle
çalışmak zorunda olmayacağınız kadar bir para kazandığınızı veya böyle bir paranın size miras
kaldığını farz edin, çalışmaya devam eder miydiniz?” (Strangleman ve Warren, 2015: 290).
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Kuşkusuz yalnızca maddi kazanımlara dayalı güdülerle hareket eden birisi, bu soruya
“Hayır!” yanıtını verecektir. Oysa sosyal ve psikolojik güdülerle hareket eden birisinin yanıtı
kolay kolay “Hayır!” olmayacaktır. Sosyal ve psikolojik güdülerle hareket eden bir bireyden
beklenen yanıt “Evet!” ya da “Evet ama...” şeklinde olacaktır. “Evet ama...” yanıtındaki
boşluğun büyük bir olasılıkla “aynı işi yapmam” ya da “kendi işimi kurarım” gibi bir açıklama
ile doldurulması beklenebilir.
İşe bağlılık kavramı için literatürde “işe tutkunluk”, “işe angaje olma”, “cezbolma”,
“işle bütünleşme” ve “işe gönülden adanma” gibi kavramların da kullanıldığı görülmektedir
(Özkalp ve Meydan, 2015: 5).
“İşe bağlılık” kavramı konuyla ilgili çalışmalarda iki farklı bakış açısıyla ele
alınmaktadır. Bunlardan ilki işe bağlılığı çalışma yaşamında görülen “tükenmişlik” sorununun
bir antitezi ya da buna karşı zıt bir kavram olarak ele alma eğilimidir. Diğer bakış açısı ise, bir
karşılaştırma yapmadan “işe bağlılık” kavramını tanımlamanın daha doğru olacağı yönündeki
görüştür (Schaufeli ve Salanova, 2014: 299-300). Bu nedenle işe bağlılık kavramının
tanımlanmasında bu farklı bakış açılarının bir sonucu olarak farklı tanımlamalar yapılmaktadır.
İşe bağlılık kavramının şu şekilde tanımlandığı görülmektedir: “Bireyin fiziksel, bilişsel
ve duygusal olarak kendini işe vermesi, işine sarılması” (Özkalp ve Meydan, 2015: 5).
İşe ve çalışmaya bağlılığın ölçülmesinde önemli bir yeri bulunan “Utrecht Work
Engagement Scale” (Utrecht İş / Çalışma Bağlılığı Ölçeği) bir kişinin işe bağlılığı ile çalışmaya
bağlılığı, 1) Gayret, 2) Adanma ve 3) Özümseme (Kaynaşma) olmak üzere 3 temel başlık
çerçevesinde incelenmektedir (Schaufeli ve Bakker, 2004: 5-6). Bu ölçekte yer alan sorular
Tablo 12.3. aracılığıyla şu şekilde gösterilebilir:
Tablo 12.3. Utrecht İş / Çalışma Bağlılığı Ölçeği
Gayret

Adanma

Özümseme

İşimdeyken
enerjiyle Yaptığım işi tamamen anlamlı Çalışırken zaman uçup gider.
dolduğumu hissediyorum.
ve
amaca
hizmet
eder
Çalışırken çevremdeki diğer her
buluyorum.
İşimi yaparken kendimi güçlü
şeyi unuturum.
ve zinde hissediyorum.
Yaptığım iş için hevesliyimdir.
Yoğun çalışıyorken kendimi
Sabah uyandığımda canım işe İşim bana ilham verir.
mutlu hissederim.
gitmek istiyor.
Yaptığım iş için gurur duyarım. İşime kendimi kaptırırım.
Bir seferde çok uzun süreler
Bana göre, işim heyecan Çalışırken kendimden geçerim.
boyunca
çalışmamı
vericidir.
Kendimi işimden ayırmam
sürdürebiliyorum.
zordur.
İşimi yaparken zihinsel olarak
çok dirençliyimdir.
İşler
iyi
gitmese
bile
işimdeyken
her
zaman
azimliyimdir.

Kaynak: Schaufeli ve Bakker, 2004: 5-6’dan yararlanılarak hazırlanmıştır.
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İşe bağlılık kavramı çoğunlukla işkoliklik ile karıştırılabilmektedir. İşe bağlılık ile
işkoliklik kavramları her ne kadar birbirlerine benziyor gibi görünseler de, birbirlerinden
oldukça farklı kavramlar olarak kabul edilmeleri gerekmektedir. İlerleyen kısımda bu iki
kavram arasındaki farklılığın daha açık bir biçimde anlaşılabilmesi amacıyla işkoliklik kavramı
hakkında bilgi verilmektedir.

12.4. İşkoliklik
İşkoliklik, işe bağlılık ve iş tatmini kavramları arasında benzerlikler bulunsa da, bu üçü
arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Öncelikle ifade edilmesi gereken farklılık, bazı
unsurlar birbirleriyle ilişkili olsa da, bu unsurların yoğunluklarının farklı seviyelerde
bulunmasıdır. İşe bağlılık ve iş tatmini birbirleriyle olumlu anlamda bir ilişki içerisindeyken,
işkoliklik bu iki kavramla olumsuz bir ilişkiyi göstermektedir. Bu niteliği itibariyle işkoliklik
daha çok tükenmişlik ile doğrudan ilişkili olarak görülmektedir. Dolayısıyla iş tatmini ve işe
bağlılık olumlu, işkoliklik ise olumsuz bir durumu ifade etmek için kullanılan kavramlardır
(Schaufeli ve Salanova, 2014: 302-303).
İşkoliklik (workaholism) kelimesi ilk kez Oates tarafından 1971 yılında yayınlanan bir
kitapta, bizzat kendisinin çalışma yaşamındaki ilk dönemlerinde içinde bulunduğu durumu
ifade etmek üzere, çalışmaya duyduğu bağımlılık derecesindeki arzuyu tarif etmek için
“alkolizm” (alcholism) kelimesinden esinlenerek türetilmiş ve sonraki yıllarda oldukça yaygın
olarak kullanılan bir kavram haline gelmiştir (Spence ve Robbins, 1992: 160). Oates tarafından
yapılan işkoliklik tanımına göre işkoliklik “sürekli olarak çalışmak için duyulan kontrol
edilemeyen ihtiyaç ya da dürtü” olarak ifade edilmektedir (Oates’ten akt. Schaufeli, Taris ve
van Rhenen, 2008: 175). Öyle ki, işkoliklerin yaptıkları işleri olması gerekenden daha karmaşık
hale getirmeye ya da işleri delege etmekten kaçınma eğiliminde oldukları görülmektedir
(Schaufeli, Taris ve van Rhenen, 2008: 177-178).
İşkoliklik kavramı çok yaygın bir biçimde kullanılmakla birlikte, nasıl tanımlanacağı
konusunda bir fikir birliğinin bulunduğunu söylemek pek de mümkün görülmemektedir. Bazı
yazarlar kavramın çalışma süresiyle tanımlanması gerektiğini savunurlarken, diğer bazı
yazarlar ise işe ve çalışmaya yönelik tutumlar üzerinden kavramın tanımlanması gerektiğini
savunmaktadırlar. Ayrıca yine bazı yazarlar işkolikliği yalnızca olumsuz olarak ve zarar verici
nitelikleri çerçevesinde ele alırlarken, bazı yazarların yaratıcılık ve çalışmaktan duyulan
memnuniyet gibi unsurlar çerçevesinde işkolikliği olumlu olarak nitelendirdikleri de
görülmektedir (Spence ve Robbins, 1992: 160-161).
Örneğin Cantarow işkolik kişilik yapısının unsurları arasında “yaratıcılık sevinci”
olduğunu, ayrıca bu bireylerin “işlerine tutkuyla sarıldıklarını ve işlerinden memnuniyet
duyduklarını” ileri sürerek işkolikliğe olumlu bir biçimde yaklaşmaktadır (Harpaz ve Snir,
2003: 292).
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İşkoliklikle ilgili önemli bir nokta işkolikliğin dıştan gelen zorlamalardan daha ziyade
içsel zorlamalar, diğer bir deyişle, kişinin karşı koyamadığı dürtüleri ve güdüleri sonucunda
ortaya çıkıyor olmasıdır (Harpaz ve Snir, 2003: 291).
Bu çerçevede işkolikliğin nedenleri “davranışsal eğilimler” ve “kişilik özellikleri”
olmak üzere Tablo 12.4.’te gösterildiği gibi ikili bir sınıflama çerçevesinde ele alınabilir.
Tablo 12.4. İşkolikliğin Nedenleri
Davranışsal Eğilimler

Kişilik Özellikleri

İşle ilgili faaliyetler isteyerek zaman harcamak

İşe gereğinden fazla bağlanma

İş dışında da işi düşünmek

Çalışmaya şartlanmışlık

Örgüt ya da ekonomik gerekliliklerin ötesinde Çalışmaktan yeterince haz alamamak
çalışmak
Kaynak: Aziz, 2007: 887’den yararlanılarak hazırlanmıştır.

İşkoliklik çoğunlukla beklenenden daha büyük başarı gösterme güdüsü ile
mükemmeliyetçiliğin bir sonucu olarak görülmektedir. Beklenenden daha büyük bir başarı
ifadesi kişinin sahip olduğu niteliklerle elde ettiği başarı arasındaki “olumlu yönlü”
orantısızlığa işaret etmektedir. Kişinin sahip olduğu nitelikler ortalama bir başarıyı elde
etmesini gerektirirken, bu kişi aşırı güdülenmenin sonucunda kendisinden beklenmedik ölçüde
büyük bir başarı elde etmektedir. Beklenmedik ölçüde büyük başarı kişinin yaşamındaki tek bir
durumla ilişkili olup, o kişinin bütün bir yaşamını kapsamamaktadır. Ne var ki, bu kişilik
özelliği, rekabetçiliği desteklediği için birçok örgüt tarafından değerli bulunmaktadır
(Strickland, 2001: 467).
İşkoliklik konusunda yapılan araştırmalar tek bir işkoliklik tipi olmadığını
göstermektedir. Buna göre bazı işkoliklik tiplerinde işkolik olarak tanımlanan bireylerde
herhangi bir psikolojik soruna rastlanılmazken, diğer bazı işkoliklik tiplerinde yalnızca iş ile
ilgili değil özel yaşamla ilgili de çok fazla sorun yaşandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle işkolik
tanımlaması yapılırken yararlanılan bazı nitelikler çerçevesinde işkoliklik ile “işe tutkunluk”
arasında bir ayırım yapılması gerektiği ifade edilmektedir. Örneğin yapılan bazı araştırmalarda
işkoliklerde “iş tatmini” düşük iken, “işe tutkun” olanlarda iş tatminlerinin yüksek olduğu
bulunmuştur (Burke ve Fiskenbaum, 2009).
İşkolikliğin farklı tipleri 1) işe bağlanma, 2) dürtü ve 3) iş memnuniyeti unsurlarının
farklı derecelerdeki bileşimlerinden oluşmaktadır. Buna göre bu 3 unsurun farklı derecelerdeki
birleşimleri şu Tablo 12.5. aracılığıyla gösterilen 3 farklı işkoliklik tipini ortaya çıkartmaktadır
(Schaufeli, Taris ve Bakker, 2006: 194).
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Tablo 15.5. İşkoliklik Tipleri ve Özellikleri

İşkoliklik
Tipleri

İşkoliklikle İlişkili Unsurlar
İşe Bağlılık

Dürtü

İş Memnuniyeti

Heyecansız İşkolikler

Yüksek

Yüksek

Düşük

Coşkulu İşkolikler

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Çalışma Meraklıları

Yüksek

Düşük

Yüksek

Kaynak: Schaufeli, Taris ve Bakker, 2006: 194’ten yararlanılarak hazırlanmıştır.

Bu işkoliklik tipleri için şu açıklama yapılabilir: Heyecansız işkolikler işe bağlılıkları
ve dürtüleri yüksek olmakla birlikte yaptıkları işin sonuçlarından memnuniyet duymadan
çalışmaktadırlar. Kısacası bu işkoliklik tipinin asıl sorunu çok yoğun çalışmalarına rağmen bir
türlü iş tatminine ulaşamamalarıdır. Coşkulu işkolikler ise işkoliklikle ilgili her üç unsurdan
yoğun bir biçimde etkilenmektedirler. Çalışma Meraklılarının durumu ise diğer ikisinden
oldukça farklı bir yapı sergilemektedir. Buna göre bu tip diğer iki tipe göre çalışmak için düşük
seviyede bir dürtü hissederlerken, onları çalışmaya sevk eden şey yaptıkları işin sonuçlarından
keyif almalarıdır. Kısacası çalışma meraklıları çalışmaya karşı koyamadıkları bir dürtü
nedeniyle değil, çalışmanın kendisinden ya da yaptıkları işten haz aldıkları için işkolik
olmaktadırlar.
Spence ve Robbins’in araştırmaları sonucunda ulaştıkları sonuç çalışma meraklılarının
“tam bir işkolik” olarak değerlendirilmemesi gerektiği, çünkü bu insanlarda çalışmaya yönelik
karşı konulamaz dürtü unsurun düşük olduğu ve yine bu tip insanlarda diğer işkoliklere göre
daha düşük düzeyde fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşandığı ayrıca yine bu tip insanların
performanslarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu yönündedir (Spence ve Robbins, 1992).
Schaufeli, Taris ve Bakker ise, Spence ve Robbins’in ulaştıkları sonuçlar ve kendi yaptıkları
çalışmalar açısından “makbul” ve “kötü” işkoliklik ayırımı yapılmasının gerektiğini, çalışma
meraklılarının “makbul” işkolikler olarak nitelendirilebileceğini ve bu tiplerin aslında “iş
tatmini” açısından değerlendirilmeleri gerektiğini ileri sürmektedirler. Bu nedenle yazarlar bir
çalışanın işkolik mi yoksa çalışma meraklısı mı olduğunu belirlemek için aşağıda yer alan üç
unsurun değerlendirilmesi ve yorumun bu unsurlar çerçevesinde yapılması gerektiğini ileri
sürmektedirler (Schaufeli, Taris ve Bakker, 2006: 195-199):
1. Fazla Çalışma: İşkoliklerin tipik özelliği diğer çalışanlara göre çok daha uzun
saatlerle fazla çalışmaları ve bunu bir saplantı haline getirmiş olmalarıdır. Ancak burada dikkat
edilmesi gereken nokta, uzun saatler boyunca fazla çalışmanın işin niteliklerinden kaynaklanıp
kaynaklanmadığıdır. Çalışanlar işin gerekliliği nedeniyle uzun saatler boyunca fazla çalışmak
durumunda kalıyorsa, bu çalışanların işkolik olarak nitelendirilmemesi, aksine bunun “sıkı
çalışma” olarak nitelendirilip iş tatmini açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Oysa
işkolikler işin gerekliliği olmaksızın fazla çalışma ihtiyacı duymaktadırlar ve bunu da bir
saplantı haline getirmiş bulunmaktadırlar.
2. İyilik Hali: İşkolikler işin zorlayıcılığından ve (zihinsel) sağlık sorunlarına neden
olduğundan şikâyet etmektedirler. Literatürde bu durum çalışmaya ilişkin dürtünün
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“zehirleyici” (toksik) olmasıyla açıklanmaktadır. Oysa işten duyulan memnuniyet söz konusu
olduğunda bu şikâyetlere rastlanmamaktadır. İşkoliklerin iş dışındaki yaşam tatminlerinin de
düşük olduğu görülmektedir. Oysa çalışma meraklılarında (iş tatmini yüksek kişilerde)
yaşamlarındaki tatmin düzeyinin de yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca işkolikler kazançları
ile iş, aile ve yöneticileriyle olan ilişkiler açısından büyük bir memnuniyetsizlik yaşarlarken,
çalışma meraklılarında bunlara ilişkin şikâyetlerin bulunmadığı söylenebilir.
3. İş Performansı: İşkoliklikle ilişkili bu unsur oldukça tartışmalı bir yapı
sergilemektedir. Bazı yazarlar işkoliklerin iş performanslarının yüksek olduğunu ileri
sürerlerken, diğer bazıları bunun tam tersini savunmaktadırlar. Bazı yazarlar işkoliklerin
kazançlarının iş performanslarının değerlendirilebilmesi için bir ölçüt olarak kullanılması
durumunda, emsalleriyle karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmadığını, bunun da
işkoliklerin iş performanslarının aslında yüksek olmadığına dair bir kanıt olarak kabul edilmesi
gerektiğini ileri sürmektedir. Genel olarak beklenti, işkoliklerin katı, esnek olmayan ve
mükemmeliyetçi yapıları nedeniyle yöneticileri ve çalışma arkadaşları için zorluk çıkarma
ihtimallerinin yüksek olmasına bağlı olarak çoğunlukla iş performansını olumsuz yönde
etkileyecekleri yönündedir.
Kısaca tekrar hatırlatmak gerekirse, iş tatmini ve işe bağlılık ile karşılaştırıldığında
işkoliklik çoğunlukla olumsuz bir anlam taşımaktadır. Oysa iş tatmini ve işe bağlılık olumlu
olarak karşılanan kavramlar olup aynı zamanda çalışanlar için de çalışma yaşamında ulaşılması
istenen amaçlar arasında yer almaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşe yönelik tutum denildiğinde ilk aklan gelen kavram iş tatmini olmakla birlikte, işe
bağlılık ve işkoliklik kavramları da işe yönelik tutumlar çerçevesinde ele alınmaktadır.
İş tatmini için kullanılan diğer bir kavram iş doyumudur. İş tatmini bireyin yapmış
olduğu işten hoşnut olmasını, yaptığı işle ilgili olumlu duygular taşımasını ve işine yönelik
olumlu bir tutum içinde bulunmasını ifade etmektedir. İş tatminin ölçülmesinde geliştirilmiş
birçok yöntem bulunmakla birlikte genel amaçlı testlerin ve işin belirli bölümlerindeki tatmin
düzeyini ölçmeyi hedefleyen testlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Diğer yandan Warr’ın
Vitamin Modeli iş tatminin işin hangi özellikleri açısından değerlendirilmesi gerektiği
konusunda ilginç bir yaklaşım olarak nitelendirilebilir. Vitamin modeli, iş özelliklerini
vitaminlere benzeterek, eksiklikleri kadar bazılarının fazlalığının da zarar verebileceğini ileri
sürmektedir.
İşe bağlılık en basit anlamıyla çalışanların işlerine fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak
kendilerini vermelerini ve yine işlerine sarılmalarını ifade etmektedir. Bu konuda önde gelen
bir ölçek “Utrecht iş/Çalışma Bağlılığı” ölçeği olup, bu ölçek aracılığıyla çalışanların işe
bağlılıkları 1) Gayret, 2) Adanma ve 3)Özümseme (Kaynaşma) olmak üzere üç temel başlık
çerçevesinde ele alınmaktadır.
İş tatmini ve işe bağlılık olumlu olarak nitelendirilen kavramlarken, işkoliklik genel
anlamda olumsuz bir durumu ifade etmek için kullanılmaktadır.
İşkoliklik bir bağımlılık türü olarak nitelendirilmektedir. Bununla birlikte işkoliklik 1)
heyecansız işkolikler, 2) Coşkulu işkolikler ve 3) Çalışma meraklıları olmak üzere üç grupta
sınıflandırılmakta olup, bazı yazarlar çalışma meraklılarının aslında “makbul işkolik”
olduklarını, bu tipteki işkoliklerin diğerlerinden farklı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri
sürmektedirler.
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Uygulamalar
1. “Tatmin edici iş ne demektir?”. Bu soruyu kendinize ve çevrenizdekilere sorunuz.
2. “Parasal sebeplerle çalışmak zorunda olmayacağınız kadar bir para kazandığınızı
veya böyle bir paranın size miras kaldığını farz edin, çalışmaya devam eder miydiniz?”
sorusunu kendinize ve çevrenizdeki kişilere sorunuz.
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Uygulama Soruları
1.“Tatmin edici iş ne demektir?” sorusuna siz ve çevrenizdeki kişiler nasıl yanıt
verdiler? Bu yanıtlarda farklılık var mı? Varsa bu farklılıklar nelerden kaynaklanıyor olabilir?
Tartışınız.
2. “Parasal sebeplerle çalışmak zorunda olmayacağınız kadar bir para kazandığınızı
veya böyle bir paranın size miras kaldığını farz edin, çalışmaya devam eder miydiniz?”
sorusunu kendiniz ve çevrenizdeki kişiler tarafından nasıl yanıtlar verildi? Bu yanıtlarda
farklılık var mı? Varsa bu farklılıklar nelerden kaynaklanıyor olabilir? Tartışınız.
3. Her çok çalışan ya da çalışmaktan keyif alan işkolik olarak nitelendirilebilir mi?
Neden? Tartışınız.
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Bölüm Soruları
1. İşe yönelik tutum denildiğinde genellikle aşağıdaki kavramlardan hangisi ön
plana çıkmaktadır?
A) İşkoliklik
B) İş tatmini
C) İşe bağlılık
D) Çalışmaya bağlılık
E) Örgüte bağlılık
2. “Genel anlamda, bu işten fazlasıyla tatmin oluyorum”.
Bu ifade aşağıda yer alan iş tatmini ölçüm yöntemlerinden hangisi için uygun bir
sorudur?
A) Minnesota Tatmin Anketi
B) Yüz Ölçekleri
C) Genel Test
D) İş Tatmini Araştırması
E) İş Tanımlama İndeksi
3. Aşağıdakilerden hangisi Warr’ın Vitamin Modeline göre CE (Sürekli Etkili)
Özelliği Gösteren İş Niteliklerinden biri değildir?
A) Parasal unsurların uygunluğu
B) Değerli sosyal pozisyon
C) Destekleyici yönetim
D) Hakkaniyet
E) İş ortamında netlik
4. Aşağıdakilerden hangisi Warr’ın Vitamin Modeline göre AD (İlave Değer
Eksilmesi) Özelliği Gösteren İş Niteliklerinden biri değildir?
A) Kontrol fırsatı
B) Vasıf kullanma fırsatı
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C) Çeşitlilik
D) İş ortamında netlik
E) Kariyer hedeflemesi
5. Aşağıdakilerden hangisi Utrecht İş/Çalışma Bağlılığı Ölçeğine göre “Adanma”
özelliklerinden biri değildir?
A) Çalışırken zaman uçup gider.
B) Yaptığım iş için hevesliyimdir.
C) İşim bana ilham verir.
D) Yaptığım iş için gurur duyarım.
E) Bana göre, işim heyecan vericidir.
6. Aşağıdakilerden hangisi Utrecht İş/Çalışma Bağlılığı Ölçeğine göre “Gayret”
özelliklerinden biri değildir?
A) İşimdeyken enerjiyle dolduğumu hissediyorum.
B) İşime kendimi kaptırırım.
C) Sabah uyandığımda canım işe gitmek istiyor.
D) Bir seferde çok uzun saatler boyunca çalışmamı sürdürebiliyorum.
E) İşimi yaparken zihinsel olarak çok dirençliyimdir.
7. Aşağıdakilerden hangisi Utrecht
“Özümseme” özelliklerinden biri değildir?

İş/Çalışma

Bağlılığı

Ölçeğine

göre

A) Çalışırken çevremdeki diğer her şeyi unuturum.
B) Yoğun çalışırken kendimi mutlu hissederim.
C) İşime kendimi kaptırırım.
D) Yaptığım işi tamamen anlamlı ve amaca hizmet eder buluyorum.
E) Çalışırken kendimden geçerim.
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8. I. İş dışında da işi düşünmek.
II. Çalışmaya şartlanmışlık
III. İşe gereğinden fazla bağlanma
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kişilik Özelliğine bağlı İşkolikliğin
Nedenleri arasında sayılmaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
9. İşkoliklik kavramını ilk kez kullanıp tanımlayan bilim insanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Seligman
B) Oates
C) Schaufeli
D) Warr
E) Adams
10. İşkoliklik tipleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Heyecansız işkoliklerde iş memnuniyeti düşüktür.
B) Heyecansız işkoliklerde dürtü yüksektir.
C) Coşkulu işkoliklerde iş memnuniyeti düşüktür.
D) Coşkulu işkoliklerde dürtü yüksektir.
E) Coşkulu işkoliklerde işe bağlılık yüksektir.

Cevaplar:
1. B, 2. C, 3. E, 4. E, 5. A, 6. B, 7. D, 8. E, 9. B, 10. C.
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13. MOBBİNG, KUŞAK ÇATIŞMALARI VE TÜKENMİŞLİK
SENDROMU

332

Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde çalışma yaşamında güncel inceleme ve tartışma konularından olan mobbing, kuşak
çatışmaları ve tükenmişlik sendromu sorunları ele alınıp incelenmektedir.

333

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yöneticinizin yaptığınız bir işi eleştirmesi tek başına mobbing olarak nitelendirilebilir
mi?
2. Mesai saati bitmesine rağmen iş bitmemişse, mesaiyeye kalıp işi bitirmeye mi
çalışmak ya da o işi ertesi güne mi bırakmak normaldir?
3. Stresin iyisi olur mu?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Mobbing

Mobbing kavramının ne
olduğunu,
nasıl
tanım- Kitabın ilgili bölümleri ve
landığını ve diğer benzer kaynakçada yer alan yayınlar
kavramlardan nasıl farklı- incelenebilir.
laştığını anlamak.

Kuşak Çatışması

Kuşakların nasıl tanımlandığını, ne gibi farklılarının Kitabın ilgili bölümleri ve
bulunduğunu,
bu
fark- kaynakçada yer alan yayınlar
lılıkların çalışma yaşamını incelenebilir.
nasıl etkilediğini öğrenmek.

Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişilik sendromunun
nedenlerini nasıl tanım- Kitabın ilgili bölümleri ve
landığını
ve
çalışma kaynakçada yer alan yayınlar
yaşamında ne gibi sorunlara incelenebilir.
neden olduğunu anlamak.
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Anahtar Kavramlar





Mobbing
Kuşaklar
Kuşak Çatışmaları
Tükenmişlik Sendromu
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Giriş
Çalışma yaşamı, birbirlerinden farklı özellikleri bulunan insanların bir arada
bulunmalarını ve birlikte iş yapmalarını gerektirmektedir. Ne var ki, bu farklı özellikler çalışma
yaşamında çeşitli sorunların yaşanmasına neden olabilmektedir.
Özellikle kişisel farklılıkların neden olduğu sorunlarına mobbing ve kuşak çatışmaları
örnek olarak verilebilir.
Mobbing şikâyetlerinin her geçen gün artmakta olması, sorunun doğru tanımlanıp
tanımlanmadığı meselesini gündeme getirmektedir.
Kuşak çatışmaları ise her geçen gün kendisini daha fazla hissettiren bir başka çalışma
yaşamı sorununa işaret etmektedir. Farklı biçimlerde yetiştirilmiş, bu nedenle de farklı
algılayışları bulunan birden fazla kuşağın bir arada çalışıyor olması, birbirlerinden farklı
beklentileri ve algıları nedeniyle çeşitli çatışmaların da ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Tükenmişlik sendromu ise diğer iki sorundan farklı olarak kişinin bireysel olarak
karşılaşmak zorunda kaldığı bir çalışma yaşamı sorununa işaret etmektedir. Bu sorun gerek
çalışma ortamının gerekse de toplumun yaşadığı dönüşümlerin kesişim noktasında kendisini
göstermektedir. Tükenmişlik sendromu, basit bir yorgunluk sorunu olmayıp daha ciddi bir
soruna işaret etmektedir.
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13.1. Çalışma Psikolojisinin Ele Aldığı Bazı Güncel Sorunlar
Çalışma Yaşamını kendisine konu edinmiş olan Çalışma Psikolojisi doğal olarak bu
süreçte ortaya çıkan sorunları da incelemektedir. Daha önceki bölümlerde söz edilen sorunların
dışında, son dönemlerde çalışma yaşamına ilişkin başkaca sorunların da Çalışma Psikolojisi
tarafından tanımlanmaya ve ele alınmaya başladığı görülmektedir. Bu bölümde çalışma
yaşamında insanların mutluluğunu ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyen bu sorunların
bazıları hakkında bilgi verilmektedir.

13.2. Mobbing
Çalışma Yaşamında mobbing sorunu ilk kez 1980’li yılların başında Leymann
tarafından ele alınmış ve tanımlanmıştır. Önceki dönemlerde hayvanlar arasında hem kendi
türleri hem de diğer türler arasındaki çeşitli mücadele biçimlerini betimlemek üzere kullanılan
bu kavramın, ilk kez Leymann tarafından işyerlerindeki ve çalışma yaşamındaki bazı düşmanca
ve saldırgan davranışları tanımlamak üzere kullanıldığı görülmektedir (Duffy ve Sperry, 2014:
2; Tınaz, 2006: 14).
Leymann’a göre mobbing “çalışma yaşamında … bir ya da birkaç kişinin genelde bir
kişiye yönelik olmak üzere sistematik bir biçimde düşmanca ve gayrı ahlaki biçimde sosyal
iletişimde kurmasını” ifade etmektedir (Leymann, 1990: 120).
Mobbing sürecindeki temel amaç, hedefteki kurbanın iş performansını düşürmek ya da
örgütten ayrılmasını sağlamaktır (Duffy ve Sperry, 2014: 2).
Mobbing kavramı Latince “mobile vulgus” (kararsız kalabalık) kavramından gelen
İngilizce “mob” (topluca hücum etmek) kelimesinden türetilmiştir (Yıldız ve Kılkış, 2010: 72).
Mobbing kavramı için Türkçe karşılık olarak ilk dönemlerde “Psikolojik Taciz”
ifadesinin kullanıldığı (Bkz. Tınaz, 2006), son dönemde ise “yıldırma” kavramının tercih
edildiği (Bkz. Özen, 2018: 221) görülmektedir.
Diğer yandan işyerlerindeki düşmanca davranışlarla ilgili olarak diğer bazı kavramların
da ele alındığı ve sıklıkla birbirlerinin yerlerine kullanıldıkları da görülmektedir. Mobbing
dışında bu kavramlara örnek olarak “zorbalık (bullying), taciz (harrasment), duygusal istismar
(emotinal abuse), kötü davranma (mistreatment), psikolojik terör (psychological terror), günah
keçiliği (scapegoating) ve işyeri travması (workplace trauma)” verilebilir (Özen, 2018: 221).
Ayrıca Leymann’ın da 1990 yılındaki bir çalışmasında mobbing kavramını tanımlarken
“ruhsal terör (psychical terror) ya da mobbing” ifadesini kullandığı görülmektedir (Leymann,
1990: 120). Bu nedenle Leymann’ın mobbing kavramına alternatif olarak “ruhsal terör”
kavramını da kullanmayı tercih etmiş olduğu da söylenebilir.
Yukarıda yer alan kavramlar sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılmakla birlikte, bunun
çok doğru bir tercih olmadığı da ileri sürülmektedir. Bunun nedeni, mobbing kavramının diğer
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kavramları da içeren “üst bir kavram” olmasıyla açıklanmaktadır. Bu yaklaşıma göre diğer
kavramlar mobbingin “iç içe geçmiş” çeşitli parçalarını oluşturmaktadır (Özen, 2018: 221).
Diğer yandan bazı yazarların zorbalık (bullying) kavramını “üst kavram” olarak
kullanmayı tercih ettikleri görülmektedir. Bunun nedeni de son dönemde İngiltere’de yapılan
bir araştırmada zorbalık (bullying) kavramının “işyerlerindeki sorunları kavramlaştırmada
baskın yöntem” olarak ele alınmasıyla ilişkilendirilmektedir (Barmes, 2016: 13).
Leymann, çalışma yaşamında yaşanan bir sorunun mobbing olarak nitelendirilebilmesi
için bazı ön koşulların dikkate alınması gerektiğini ileri sürmektedir. Leymann’a göre
mobbingten bahsedebilmek için öncelikle bu sürecin sıklığına (neredeyse her gün yaşanıyor
olması) dikkat edilmesi ve bu sürecin uzunca bir süredir devam ediyor olması (en az altı ay)
gerekmektedir (Leymann, 1990: 120). Bu nedenle örneğin bir yöneticinin çalışanın yaptığı işi
eleştirmesi ama sonrasında aynı çalışanın o işi usulüne uygun olarak düzeltmesiyle birlikte
yöneticisinden olumlu geri dönüş alması mobbing olarak nitelendirilmemektedir. Ancak
yukarıda da belirtildiği gibi objektif kriterlerle değil de yalnızca kurban anlatısı üzerinden olaya
yaklaşılmış olsa, büyük bir ihtimalle yaptığı iş yöneticisi tarafından eleştirilmiş bulunan bu
çalışan kendisinin mobbinge uğradığını söyleyecektir.
Leymann mobbing sürecinin genellikle bir “tetikleyici” ile başladığını, sonrasında ise
“yaftalama” (ya da lekeleme / küçük düşürme) amaçlı eylemlerle devam ettiğini ileri
sürmektedir (Leymann, 1990: 121). Örneğin,
1. İftira, söylenti yayma ya da alay etme ile kişinin itibarına saldırılır.
2. Kişi yüksek sesle eleştirilerek ya da kendisini ifade etmesine izin verilmeyerek ya da
hiç kimse onunla konuşmayarak kişinin kendisine yönelik olumsuz davranışlarda bulunulur.
3. Kişi sosyal anlamda yalıtılır ve dışlanır.
4. Ya hiç iş verilmez ya da yapabileceğinin çok altında işler verilerek kendisini gösterme
fırsatı engellenir.
5. Kurban doğrudan doğruya şiddete ya da şiddet tehdidine maruz kalır.
Mobbing yalnızca üstler tarafından astlara uygulanan bir olumsuz davranış biçimi
değildir. Yapılan araştırmalar mobbingin üç farklı düzeyinin bulunduğunu göstermektedir. Bu
düzeyler kısaca şu şekilde ifade edilebilir (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 332-333):
1. Dikey Mobbing: Bu düzey (aşağıdan yukarıya doğru) mobbing, yöneticilerin
uğradığı mobbing sorununu ifade etmektedir. Yönetici çok çeşitli nedenlerle mobbinge maruz
kalabilir. Örneğin, terfi bekleyen bir çalışan yerine dışarıdan yönetici alınması, yine dışarıdan
gelen yöneticinin beraberinde alışık olduğu çalışma kültürünü getirmek istiyor ve bu yeni kültür
ile o örgütteki mevcut kültür uyuşmuyorsa yöneticinin o işyerindeki astları tarafından mobbinge
maruz bırakılması söz konusu olabilmektedir.
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2. Düşey Mobbing: Bu düzey (yukarıdan aşağıya doğru) mobbing, yöneticilerin
konumlarının kendisine sağladığı güce dayanarak astlarına uyguladığı mobbing türüne işaret
etmektedir.
3. Yatay Mobbing: Bu düzey, mobbing aynı statüde çalışanların birbirlerine mobbing
uygulamalarını ifade etmektedir. Astlar ve üstler kendi statülerindeki diğer kişilere mobbing
uygulamaktadırlar.
Mobbing Uygulayanlar beş alt kategori halinde sınıflandırılmaktadır (Tınaz, 2006: 1920):
1. Narsist Mobbingciler: Kendilerinde var olan ama kabul edemedikleri sorunlarını
başkalarına yükleme arayışı içindeki kişilerdir.
2. Hiddetli, Bağırgan Mobbingciler: Kendi öfkelerini kontrol edemedikleri ve yine
kendi sorunlarının üstesinden gelemedikleri için diğer kişileri hedef almaktadırlar.
3. İkiyüzlü Yılan Mobbingciler: Bu grup özellikle bilinçli bir biçimde mobbing
uygulamaktadır. Başkalarına karşı güler yüzlü görünürler ancak hedef aldıkları kişiyi strese
sokmak ve duygusal anlamda yıpratmak için sürekli başka yollar arar, kaba ve olumsuz
davranışlar sergilerler.
4. Megaloman Mobbingciler: Kendilerine olan güvensizliği başkalarına yansıtmak
amacıyla hareket etmektedir.
5. Hayal Kırıklığına Uğramış Mobbingciler: Hayal kırıklıkları ve kötü
deneyimleriyle başa çıkabilmek amacıyla mobbinge başvurmaktadır.
Dolayısıyla mobbing uygulayanlar, diğer bir deyişle, mobbingciler kendi kişisel
sorunlarını başkalarına yansıtma eğilimindeki kişiler olarak tanımlanabilir. Örneğin, aşırı
vasıflı bir çalışan, daha düşük vasıflara sahip bir başka çalışan ya da yönetici açısından bir tehdit
olarak algılanabilmekte, bu da daha düşük vasfa sahip tarafın kendisine tehdit olarak gördüğü
diğer tarafa mobbing uygulamasına neden olabilmektedir. Ya da yüksek vasıflı bir yönetici
daha düşük vasıflı astlarına, kendi beklentilerini karşılayamadıkları için mobbing
uygulayabilmektedir (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 334-335).
Mobbinge uğrayanlar ya da diğer ismiyle kurbanlar açısından ise bunların kişilik
özellikleri açısından tam bir görüş birliğinin bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Örneğin
bazı araştırmalarda “özgüveni düşük, çekingen ve çatışma yönetimi becerisi olmayan
[çalışanların] kolay hedef” olabilecekleri tespit edilmiştir (Özen, 2018: 229). Oysa bazı yazarlar
bunların mobbingin sonuçları olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Buna
göre, kurbanın maruz kaldığı olumsuzluklar nedeniyle bu tip kişilik özellikleri geliştirebileceği
ileri sürülmektedir (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 334).
Ancak genel olarak mobbinge uğrayanlar (kurbanlar), bulundukları çalışma ortamında
diğerlerinden farklı (örneğin örgütteki tek kadın ya da erkek çalışan olmak ya da tek bekâr, tek
evli, farklı giyim tarzı olan gibi), diğerlerinden daha başarılı ya da o örgüte yeni katılmış bir
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kişi olarak tanımlanabilmektedir. Bunlar mobbinge uğrayanın diğerlerinden farklı olduğu
özelliklere işaret etmektedir (Tınaz, 2006: 20-21).
Kısacası diğer çalışanlardan daha farklı özellikleri olan kişilerin mobbinge uğrama
olasılıklarının arttığı söylenebilir.
Mobbing sürecine şahitlik edenler, diğer bir ifade ile Mobbing İzleyicileri de beş alt
kategori altında sınıflandırılmaktadır (Tınaz, 2006: 21-22):
1. Diplomatik İzleyici: Mobbingci ile kurban arasında uzlaşma sağlamaya çalışan
ancak bu süreçte olumsuz bir tepki alması durumunda sonraki kurban olma ihtimali olan kişidir.
2. Yardakçı İzleyici: Fazla belli etmeden mobbingcinin tarafını tutan izleyicidir.
3. Fazla İlgili İzleyici: Yeri geldiğinde yardım arayışı içerisindeki kurbanı bile rahatsız
edecek kadar meraklı, bir şeyler öğrenme konusunda ısrarcı ve özel alanlarla konulara girmeye
çalışan izleyici tipini ifade etmektedir.
4. Bir Şeye Karışmayan İzleyici: Mobbing sürecine tamamen ilgisizdir hatta özellikle
süreçten uzak durmaya çalışmaktadır.
5. İkiyüzlü Yılan İzleyici: Kendisine de ileri de mobbing uygulanabileceği endişesiyle,
tarafsız görünmeye çalışsa da mobbingciyi destekleme eğilimindedir.
Görüldüğü üzere mobbing süreci salt mobbingci ile kurban arasındaki bir ilişki olmayıp,
izleyicilerin de bulunmasıyla birlikte aslında üç taraflı bir süreç olarak nitelendirilebilir.
Konuyla ilgili yazarlar mobbingi “ciddi bir sosyal stres unsuru”, “hayati derecede
travmatik bir olgu” ve “sessiz bir salgın” olarak tanımlamakta, “iş tatminsizliği ile psikolojik
sıkıntılara ve ayrıca psikosomatik ve fiziksel sorunlara neden” olarak görmektedirler. Örneğin,
mobbing ile migren, tikler, yorgunluk ve bitkinlik, vücudun çeşitli taraflarında ağrılar gibi
psikosomatik rahatsızlıkların ilişkileri incelenmektedir (de Pedro vd., 2008: 220).
Mobbing süreci ile ilgili olarak getirilebilecek bir eleştirinin Mobbing’e ilişkin
araştırmaların fazlasıyla “kurban” odaklı bir biçimde yürütülüyor olmasından kaynaklandığı da
söylenebilir (Omay, 2009c: 77). Dolayısıyla kurbanların anlatıları üzerine dayanan bir yapının
gerçeği ne kadar yansıttığı bir soru işareti haline gelmektedir. Tıpkı Zizek’in de vurguladığı
gibi kişinin kendi başına gelenleri ne kadar objektif ölçütlere dayanarak anlatabileceği meselesi
üzerinde durup düşünmek gerekir (Zizek ve Dally, 2004: 141). Böyle bir durumda mobbing
şikâyetlerinin ne kadar objektif olduğu, ne kadarının gerçek mobbing olarak
nitelendirilebileceği ayrı bir tartışma konusu haline gelmektedir.
Mobbingle ilgili çalışmalar için getirilebilecek diğer bir eleştiri ise, mobbing sürecinde
birden fazla kişi bulunması nedeniyle, konunun ayrıca sosyolojik açıdan ele alınmasının
gerekliliğidir. Ne var ki, konuyla ilgili çalışmaların büyük bir çoğunluğu fazlasıyla psikolojik
boyut üzerine odaklanmaktadır (Omay ve Gür, 2009: 297).

341

Diğer yandan çalışma yaşamında karşılaşılan her türlü sorunun da mobbing olarak
adlandırılma eğiliminin bulunduğu da söylenebilir. Oysa mobbing şikâyetlerinin önemli bir
kısmının anlık sorunlardan, iş stresinden, yöneticilerin bazı olumsuz davranışlarından ve yine
bazı olumsuz çalışma koşullarından kaynaklandığı görülmektedir (Varoğlu ve Sığrı, 2017:
690). Ayrıca son dönemde mobbing şikâyetlerinin artışı ile kuşaklar arasındaki çatışma da
ilişkilendirilebilir. Kuşakların farklı yetiştirilme tarzları nedeniyle algılarının ve davranışlarının
farklı olması aralarında çeşitli anlaşmazlıkların ve çatışmaların ortaya çıkmasına neden
olmaktadır (Omay ve Gür, 2009). Dolayısıyla günümüzde işyerlerinde yaşanan kuşaklar arası
çatışma, kısacası kuşak çatışması) hakkında bilgi vermek yararlı olacaktır.

13.3. Kuşak Çatışmaları
Çalışma yaşamında kuşaklar ve kuşak farklılıklarının neden olduğu sorunlar 2000’li
yılların ortalarında yoğun bir biçimde incelenmeye başlanmış olsa da, genel anlamıyla ilk
kapsamlı kuşak çalışmaları Strauss ve Howe tarafından daha önceki dönemlerde yapılmıştır
(Omay, 2017: 106).
Strauss ve Howe, kuşaklar üzerindeki incelemelerini Amerikan tarihi üzerinden
geliştirmiş ve kuşakların belirli bir sırayı takip ederek döngüsel bir biçimde ilerlediklerini
(Örneğin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ... gibi) ileri sürmüşlerdir. Strauss ve Howe, kuşakların birer
arketip olduklarını, diğer bir deyişle, kendilerine özgü ayırıcı özellikleri nedeniyle
diğerlerinden farklılaştıklarını ifade etmişlerdir (Delcampo vd., 2011: 6-8).
Strauss ve Howe’nin ilk yaklaşımlarından sonraki dönemlerde üzerinde çalışmayı
sürdürdükleri ve bunun sonucunda da ilk çalışmalarına göre farklılaştırarak geliştirip
tanımladıkları ve birbirlerini döngüsel olarak sırayla takip ettiklerini ileri sürdükleri bu dört
kuşağın arketipleri ve bu arketiplerin özellikleri şu şekilde özetlenebilir (Delcampo vd., 2011:
6-8):
1. Peygamberler/Kâhinler (Prophets): Toplumun yaşadığı büyük bir kriz sonrası
toparlanma sürecinden sonra doğan kuşağı ifade etmektedir. Bu kuşağın üzerine yetiştirilme
dönemlerinde aileleri tarafından fazlaca düşülmüştür.
2. Göçebeler (Nomads): Peygamberler/Kâhinler kuşağından sonraki kuşaktır. Bu
kuşak himaye edilerek büyütülmeye çalışılmalarına rağmen kendi yetiştirilme dönemlerinde
çeşitli krizlerle karşılaştıkları için özellikle çalışma yaşamındaki tutum ve davranışlarında
tutarlılık ve proaktif bir çalışma ahlakı çerçevesinde hareket ederler.
3. Kahramanlar (Heroes): Göçebeler kuşağından sonraki kuşaktır. Fazlasıyla
korumalı bir çevrede yetiştirilirler. Bunun bir sonucu olarak yetişkinlerinde, fazlasıyla sahip
oldukları özgüven nedeniyle kibirli (ya da kendini beğenmiş) bir tutum içerisine girerler.
4. Sanatçılar (Artists): Kahramanlar kuşağından sonraki kuşaktır. Bir kriz döneminin
içine doğarlar. Bu nedenle gençlik dönemlerinden başlayarak geliştirdikleri hassas kişilik yapısı
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nedeniyle yaşamlarının ilerleyen süreçlerinde önce “şüpheci” ve sonrasında da “merhametli”
kişilik yapısı özellikleri sergilerler.
Tekrar belirtmek gerekirse, bu kavramlaştırmalar kuşaklara ilişkili nitelikleri
tanımlamak için kullanılmaktadır. Ancak kuşakların isimlendirilmeleri ve hangi arketip ile
ilişkili oldukları, kısacası kuşakların sınıflandırılmaları konusunda çeşitli görüşler
bulunmaktadır (Omay, 2017: 107-109). Örneğin Marston’ın 20. Yüzyılda doğmuş kuşaklar için
yapmış olduğu sınıflama ve isimlendirme şu şekildedir (Marston, 2007: 3):
1. Olgun Kuşak (Matures): 1920-1945 yılları arasında doğanlar.
2. Bebek Patlaması Kuşağı (Baby Boomers): 1946-1964 yılları arasında doğanlar.
3. X Kuşağı (Gen Xers): 1965-1979 yılları arasında doğanlar.
4. Binyıl Kuşağı (Millenials): 1980-2000 yılları arasında doğanlar.
Zemke vd. ise bu ayırımı “Emektar Kuşak” (The Veterans), “Bebek Patlaması Kuşağı”
(The Baby Boomers), “X Kuşağı” (The Gen Xers) ve “Gelecek Kuşak” (Generation Nexters)
biçimde sınıflandırmayı tercih etmektedir (Zemke vd., 2013: 3).
Her bir kuşağı ayırt etmede ve tanımlamada kullanılan farklı “kuşak yönlendiricileri”
bulunmaktadır. Kuşak yönlendiricisi adı verilen kavram, belirli bir kuşağa özgü olan bir olaya
ya da kültürel bir olguya işaret etmektedir. Kuşak yönlendiricilerinin ilişkili olduğu her bir
kuşağın, satın alınan ürünlerden çalışma ve yaşam biçimlerine kadar birçok açıdan algılarını ve
davranışlarını, kısacası zihinlerini etkileme ve yönlendirme gücü bulunmaktadır (Johnson ve
Johnson, 2010: 4).
Kuşak yönlendiricilerindeki farklılık sonuçta farklı algılayışlara ve dünya görüşlerine
sahip kuşakların aynı işyerinde beraberce çalışmalarına ve bu nedenle aralarında çeşitli
çatışmaların çıkmasına neden olmaktadır. Örneğin X kuşağı kuşkucu bir kişilik yapısına
sahipken Y kuşağı sürekli olarak geribildirim ihtiyacı hissetmektedir (Omay, 2017: 111-112).
Amerikan toplumunun incelenmesi sonucunda ortaya çıkmış bu sınıflandırmaların
genelleştirilmesinin ne kadar doğru bir yaklaşım olacağı sorusu akla gelebilir. Bununla birlikte
özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yaşanan bir dizi kültürel gelişme ve bunun yanı
sıra özellikle 1970’li yıllardan sonra etkisini giderek artan bir şiddetle göstermeye başlayan
küreselleşmenin, kuşaklar açısından yapılan bu sınıflandırmaların ve tanımlamaların da dünya
genelinde yavaş yavaş geçerli bir özellik olarak kabul edilebileceğini göstermektedir (Omay,
2017: 113-115).
Çalışma yaşamında kuşak tartışmalarının “Y Kuşağı”, “Binyıl Kuşağı” ya da “Ben
Kuşağı” olarak nitelendirilen 1980 yılı sonrasında doğan bireylerin çalışma yaşamına dahil
olmasıyla yaygınlaştığı ve popülerleştiği görülmektedir. Özellikle Jean Twenge tarafından
2006 yılında yayınlanan “Ben Kuşağı: Bugünün Genç Amerikalılarının Daha Önce Hiç
Olmadıkları Kadar Neden Daha Kendinden Emin, İddialı, Haklı ve Daha Sefil Olduklarına
Dair” (Generation Me: Why Today’s Young Americans Are More Confident, Assertive,
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Entitled and More Miserable Than Ever Before) başlıklı kitap büyük bir ses getirmiş, çeşitli
tartışmalara ve kuşaklar üzerindeki çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur (Omay, 2017:
106).
Twenge’e göre, kendisinin “Ben Kuşağı” (kısaca Gen Me) olarak isimlendirdiği, diğer
bazı yazarlar tarafından da, yukarıda da belirtildiği üzere, “Y Kuşağı” ve “Binyıl Kuşağı”
kuşağı gibi farklı biçimlerde kavramlaştırılmış bulunan bu kuşağı tanımlamak için tek bir
kelime kullanılacaksa, bu kelime “narsizm” olmalıdır (Omay ve Gür, 2009: 296). Twenge
1982-1999 yılları arasında doğanları “Ben Kuşağı” olarak tanımladığını ifade etmektedir
(Twenge, 2014: 6).
Twenge, kitabının 2014 yılında yaptığı yeni ve gözden geçirilmiş baskısının önsözünde,
ilk kitabın 1.2 milyon kişiden elde edilen verilere dayalı 14 farklı araştırmanın sonuçlarından
yararlanılarak hazırlandığını, bu yeni baskının, bir önceki baskıdan sonraki dönemlerde 11
milyon kişiye ait veriye dayalı ilave 19 yeni araştırmaya dayanılarak genişletilip hazırlandığını
ve bunların ilk kitaptaki iddialarını ispatlamakla kalmayıp yeni bakış açıları kazanmasını
sağladığını ileri sürmektedir. Örneğin Twenge bu yeni araştırmalar sonucunda Ben Kuşağının
duyduğu öfkenin aslında bir şekilde makul görülebileceğini çünkü yetiştirilirken sürekli
kendilerinin çok özel olduklarının telkin edildiğini ancak yetişkinliklerinde oldukça acı bir
biçimde bunun böyle olmadığını anladıklarını söylemektedir. Yine Twenge’e göre eski
kuşaklar hep yeni kuşakları eleştirmiştir. Ne var ki, her kuşağın bir diğerini suçlaması da
gerekmemektedir çünkü kültürel değişimler beraberinde olumlu ve olumsuz sonuçlar
getirmekte ve her kuşak bunlara karşı farklı tepkiler göstermektedir (Twenge, 2014: xiii-xiv).
Twenge’in “Ben Kuşağı”, diğer yazarların ise “Y Kuşağı” ya da “Binyıl Kuşağı” olarak
tanımladıkları bu kuşağın yetiştirilmeleri sırasında yoğun bir biçimde tüketim kültürüne maruz
kalmalarının, özel ve her şeye hakları olduğuna inandırılarak büyütülmelerinin ve “helikopter
aile” olarak da tanımlanan aşırı korumacı, çocuklarının hata yapmasına izin vermeyen ve
çocuğun hatalarını kendisi düzeltmeye çalışan ailelerde yetiştirilmiş olmalarının bu kuşak
açısından, özellikle de aynı tutum ve davranışları başta çalışma yaşamı olmak üzere ailelerinin
dışındaki ortamlarda başkalarından da beklemelerinin çok büyük sorunlara neden olduğu ileri
sürülmektedir (Omay ve Gür, 2009: 298-300).
Yakın bir gelecekte çalışma yaşamına yeni bir kuşağın daha dahil olması
beklenmektedir. Bu kuşağın isimlendirilmesinde de, tıpkı Y Kuşağı, Ben Kuşağı ya da Binyıl
Kuşağı açısından olduğu gibi, henüz bir fikir birliğinin bulunduğu söylemek güçtür.
Bazı yazarlar yeni kuşağı “Z Kuşağı” olarak isimlendirirken, bazı yazarlar “Binyıl
Sonrası Kuşak”, bazıları da “iKuşağı” demeyi tercih etmektedirler. Bu kuşakla ilgili
kavramlaştırmalar çok yeni olmakla birlikte, şu an için sahip oldukları ve kendilerini diğer
kuşaklardan ayırt etmeye yarayabilecek bazı özellikleri 1) yüksek seviyedeki teknolojik
gelişmelerin içine doğmaları, 2) sosyal medyanın ikinci doğal yaşam alanları olması, 3) erken
yaştan itibaren ekonomik çalkantılarla karşılaşmaları ve 4) önceki kuşaklara göre daha ihtiyatlı
ve endişeli olmaları şeklinde nitelendirilmektedir. Bu noktada birden fazla kuşağın bir arada
çalışıyor olması, çalışma yaşamında bu kuşakların nasıl yönetileceği sorusunu gündeme
getirmektedir (Grubb, 2017: 20-21).
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Farklı dönemlerde ve farklı koşullar altında yetişmiş, bu nedenle farklı algılamalara
sahip olan bireylerin çalışma yaşamı içerisinde çatışma yaşaması kaçınılmazdır. Örneğin 1955
yılında doğmuş bir yönetici Bebek Patlaması kuşağında değerlendirilmektedir. Bu yöneticinin
içinde bulunduğu kuşağın işe ilişkin değerleri arasında “işkoliklik” olduğu belirtilmektedir.
1995 yılında doğmuş bir çalışan ise “Y Kuşağı / Ben Kuşağı / Binyıl Kuşağı” olarak
tanımlanmakta ve bu kuşağın işe ilişkin değerleri arasında “boş zaman” tercihinin bulunduğu
ifade edilmektedir (Delcampo vd., 2011: 11). Böyle bir durumda “işkolik” olma özelliğine
sahip bir yönetici için işler önceliklidir ve işlerin ne olursa olsun bitirilmesi gerekmektedir. Bu
yönetici bunun “normal” olduğunu düşünmekte ve astlarından da aynı tutum ve davranışları
sergilemelerini beklemektedir. Oysa astın çalışmaya bakış açısı yöneticisiyle aynı değildir. Bu
ast için “boş zaman” işi tamamlamaktan daha öncelikli olarak algılanmaktadır. Bu durum ise
kendisi açısından “normal” olarak algılanmakta ve yöneticisinin işi her şeyden önce tutan tutum
ve davranışlarını yadırgamaktadır. Her iki taraf için de kendisi “normal”, karşı taraf “anormal”
olarak görülmekte, sonuçta aralarında çatışma çıkmaktadır. Hatta bir önceki kısımda da ifade
ettiği gibi, yöneticinin kendisi için “normal” ancak ast için “aşırı” olarak algılanan işe yönelik
taleplerinin belirli bir noktadan sonra ast tarafından mobbing gibi algılanma ihtimalinin
bulunduğu da söylenebilir.

13.4. Tükenmişlik Sendromu
Çalışma Psikolojisinin güncel inceleme konularından biri de çalışma yaşamında
tükenmişlik, diğer bir ifade ile tükenmişlik sendromudur. Tükenmişlik üzerinde yapılan
çalışmalar sorunun akut (geçici) ve kısa süreli olmadığına, aksine uzun süreli ve kronik bir yapı
sergilediğine işaret etmektedir. Tükenmişlik için “duygusal tükenme” tanımlaması da
yapılmaktadır (Beehr, 2007: 177).
Sözlük anlamı itibariyle tükenme “enerji, güç ya da kaynaklara olan aşırı talep nedeniyle
yetersizlik, yıpranma ya da bitkin hale gelme” (Ladstätter ve Garrosa, 2008: 1) olarak
tanımlanmaktadır.
Tükenmişlik kavramını Psikoloji alanında ilk kullanan Bradley, çalışma yaşamına
yönelik ilk kullanan Freudenberger olsa da (Ladstätter ve Garrosa, 2008: 2), kavramı en bilinen
biçimiyle Maslach ve Jackson “tükenmişlik sendromu” olarak tanımlamış ve açıklamıştır.
“Buna göre ‘tükenmişlik’; bireylerin işleri gereği karşılaştıkları insanlara karşı
duyarsızlaşmaları, duygusal yönden kendilerini tükenmiş hissetmeleri ve kişisel başarı ve
yeterlilik duygularının azalması biçiminde tanımlanmıştır” (Keser ve Tüfekçi, 2018: 596).
Ayrıca tükenmişlik günümüz toplumlarında işten kaynaklanan yorgunluk şikâyetlerinin
nedenleri arasında en sık karşılaşılan bir sorun olma özelliği de göstermektedir (Doerr ve Nater,
2017: 97).
Maslach ve Jackson’a göre tükenmişlik daha çok “insan ile ilgili işler” açısından ortaya
çıkan bir sendromdur. Çalışanlar, duygusal bitkinlik ve kuşku hisleri nedeniyle ilgilenmeleri
gereken kişilere karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergilemeye başlamakta ve hem kendileri

345

için mutsuzluk hissi gibi hem de yaptıkları iş için iş tatminsizliği gibi olumsuz duygular
içerisine girmektedirler (Maslach ve Jackson, 1981: 99).
Weber ve Jaekel-Reinhard, tükenmişliği toplumun ve çalışma ortamının geçirdiği
dönüşümlere bağlı ve bunların kesişim noktasında ortaya çıkan bir sorun olarak ele almaktadır.
Toplum açısından bireycileşme, geleneksel toplumsal desteklerin (yardımların) kaybolmakta
oluşu, eğitime ilişkin beklentiler, zamanın yetmemeye başlaması ve çok çeşitli stres
kaynaklarının ortaya çıkması gibi dönüşümlerin yanı sıra çalışma ortamında da artan rekabet,
işlerin karmaşıklaşması, işlerin geleceklerindeki belirsizlik, esneklik ve uzmanlaşma gibi
dönüşümlerin ve bunlara ilave olarak mobbing, fazla çalışma, ekonomik baskılar, aşırı rol
yüklenmesi, zaman baskısı gibi unsurlara bağlı stres yaşanması tükenmişliğin nedenleri
arasında sayılmaktadır. Toplumsal dönüşüm ile çalışma ortamındaki dönüşüm sosyal ve
zihinsel açıdan çeşitli psikolojik unsurlara bağlı stresin artmasına neden olmakta ve bunun
sonucunda da yüksek tükenmişlik riski ortaya çıkmaktadır. Ayrıca tükenmişlik dinamik bir
süreç olup aşama aşama ilerlemekte ve her aşamada yeni sorunlara neden olmaktadır (Bkz.
Tablo 13.1) (Weber ve Jaekel-Reinhard, 2000: 513-514).
Tablo 13.1. Tükenmişlik Sürecinin Aşamaları
Sıra

Aşama

1.
2.

Hiperaktivite
Bitkinlik

3.

Kısıtlı Etkinlik

4.

Duygusal Tepkiler

5.

Sinir Bozuklukları

6.

Çöküntü

7.

Psikosomatik Tepkiler

8.

Çaresizlik

Neden Olduğu Sorunlar
Yok
Kronik yorgunluk
Enerji kaybı
Geri çekilme (ya da kaçma)
İstifa etme
Saldırganlık
Kötümserlik, Huysuzluk, Şüphecilik, Alay Etme gibi
olumsuz tutum ve davranışlar
Bilişsel işlevlerde bozulma
Motivasyonun düşmesi
Yaratıcılık azalması
Duygusal sıkıntılar
Sosyal ilişkilerin kaybı
Uyku düzensizlikleri
Sindirim sorunları
Kalp damar rahatsızlıkları
Enfeksiyonlara yatkınlık
Cinsel rahatsızlıklar
Alkol ya da uyuşturucu kullanımı
Psikosomatik rahatsızlıklar
İntihar

Kaynak: Weber ve Jaekel-Reinhard, 2000: 514’te yer alan şekilden yararlanılarak ve
gerekli bazı değişiklikler yapılarak hazırlanmıştır.
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Çeşitli yaklaşımlar açısından tükenmişlik iş stresinin özel bir hali olarak görülmektedir.
Buna göre, normal koşullar altında iş stresi çalışana uyum sağlayabileceğinin ötesinde iş ile
ilgili talepte bulunması halinde ortaya çıkarken, tükenmişlik bu sürecin uzamasının bir sonucu
olarak görülmektedir (Ladstätter ve Garrosa, 2008: 13). Diğer bir deyişle, tükenmişlik iş
stresinden kaynaklanmakta ancak her iş stresi tükenmişliğe neden olmamaktadır. İş stresinin
tükenmişliğe dönüşmesi için, iş stresinin uzunca bir süre devam etmesi gerekmektedir.
İş stresi yalnızca olumsuz etkileri bulunan bir durum olarak nitelendirilmemektedir. Bu
nedenle iş stresi için iyi ve kötü olmak üzere ikili bir ayırım yapıldığı da görülmektedir. İyi
olarak nitelendirilen stres bireyin çalışma yaşamındaki başarısına da katkı sağlarken, kötü olan
nitelendirilen stres tam tersi etkilere neden olmaktadır. Ayrıca iyi ve kötü olarak nitelendirilen
stres tiplerinin bireyin genel anlamda fiziksel, psikolojik ve zihinsel sağlığı üzerinde de etkili
olduğu görülmektedir (Bkz. Tablo 13.2.) (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 294-295):
Tablo 13.2. İyi Stres ve Kötü Stres Karşılaştırması
İyi Stres
Yaratıcı gerilimi ve performansı arttırır.
Harekete geçirir, enerji verir.
Motivasyon sağlar.
Dikkat ve konsantrasyonu artırır.

Kötü Stres
Fiziksel, psikolojik ve bilişsel sorunlara neden
olur ve performansı düşürür.
Kaçma ve uzaklaşma davranışlarına yol açar.
Motivasyonu düşürür.

Dikkat ve konsantrasyonu bozar.
Bireyin potansiyelinden daha iyi yararlanılmasını
sağlar.
Kişinin potansiyelinin altında kalmasına neden
olur.

Kaynak: Tutar’dan akt. Keser ve Kümbül Güler, 2016: 295.
Dolayısıyla tükenmişlik sendromu iş stresi ile ilişkili olsa da tam anlamıyla iş stresinin
bütün özelliklerini taşıdığı söylenemez. Bu nedenle tükenmişlik sendromunu kötü stres ile
ilişkilendirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bunun nedeni, tükenmişliğin bireyin gerek
yaşamına gerekse de çalışma yaşamındaki başarısına olumsuz etkisi bulunan bir sorun
olmasından kaynaklanmaktadır.
Tükenmişlik sorunu ile ilgili önde gelen isimler arasında yer alan Maslach’ın ilk dönem
çalışmalarından sonraki dönemlerde Leiter ile yapmış olduğu bir çalışmada tükenmişliğin
nedenlerinin çalışanlar açısından, kendilerinden talep edilenler ile sahip oldukları özellikler
arasındaki çeşitli uyumsuzluklara bağlı olarak ele alındığı görülmektedir. Diğer bir deyişle,
çalışanlara göre sahip oldukları nitelikler ile işin kendilerinden talep ettikleri arasında
uyuşmayan bazı unsurlar tükenmişliğe neden olmaktadır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir
(Maslach ve Leiter, 1997: 10-17):
1. Aşırı düzeyde iş yükünün olduğunun hissedilmesi: Maslach ve Leiter’a göre insan
ile iş arasındaki uyumsuzluğun tükenmişliğe neden olmasının en büyük gerekçesi iş yükünün
fazlalığıdır. İnsanlardan çok kısıtlı sürelerde yine çok kısıtlı kaynaklar sağlanarak aşırı düzeyde
iş yapmaları beklenmektedir. Ayrıca iş yükünün artması, daha hızlı çalışmaya neden olmakta,
bunun sonucunda da yalnızca yapılan işin kalitesi düşmekle kalmamakta ayrıca çalışanlar
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arasındaki ilişkileri de zedelemektedir. Dolayısıyla iş yüküne bağlı olarak ortaya çıkan
tükenmişlik yalnızca çok çalışmayla ilişkili değildir.
2. Yapılan iş üzerindeki kontrolün yetersiz olduğunun hissedilmesi: Bu
uyumsuzlukta çalışanlar yaptıkları işe ilişkin olarak karar alma ve tercihte bulunma konusunda
kendilerine yeterince fırsat tanınmamasından şikâyet etmektedirler. Diğer bir deyişle, çalışanlar
yaptıkları iş üzerinde yeterince inisiyatiflerinin olmadığını hissetmektedirler. Her aşaması
standart süreçlerle tanımlanmış işleri yürüten çalışanlar, işin sonuçlarından ve yine o işin
çıktılarından yeterince tatmin olamamaktadır. Bu durum özellikle sıkı denetim mekanizmaları
altında çalışmak durumunda kalanlar açısından daha belirgindir.
3. Yapılan işin karşılığında ödüllendirilmeme: Çalışanın yaptığı iş için takdir
görmemesi, çalışanın işinin değersiz olduğu hissine kapılmasına neden olmaktadır.
Ödüllendirme parasal unsurlarla olabileceği gibi, parasal olmayan unsurlarla da yapılabilir. Ne
var ki, özellikle ekonomik anlamda çalkantıların yaşandığı dönemlerde parasal ödüllerin
alınması bir yana çalışanlar ücretlerinin dondurulması, daha kısa süreli çalışma nedeniyle daha
az gelir elde etme, ücretini zamanında alamama gibi olumsuzluklarla karşılaşmaktadır. Ayrıca
işlerin yoğunluğu ve sorumlulukların artması başta orta düzey yöneticiler olmak üzere
yöneticilerin de yoğun bir çalışma ortamının içine çekilmelerine neden olmakta, bu durumda
yöneticiler takdir etmek gibi parasal olmayan ödüllere bile fırsat bulamayabilmektedir.
4. Örgütlerde topluluk bilincinin azalması: İnsanlar sosyal bir canlı olduğu için,
topluluk halinde yaşamaktan ve diğer insanlarla iletişim halinde olmaktan hoşlanırlar. Ne var
ki, bazı durumlarda çalışma yaşamında fiziksel ve sosyal anlamda yalıtılmışlık
yaşanabilmektedir. Çalışanlardan masalarında bilgisayar başında oturmalarının, kısacası
yalnızca işleri ile ilgilenmelerinin beklendiği, iletişimin yine çeşitli teknolojik yöntemlerle
kurulmasının istendiği örgütlerde, çalışanlar kaçınılmaz olarak fiziksel ve sosyal anlamda
yalıtılmışlık hissedeceklerdir. Ayrıca bu yalıtılmışlık iletişimin etkin bir biçimde kurulmasını
engelleyecek, bu da beraberinde çatışmaları ve sonuçta öfke ve sinirlilik halini de
getirebilecektir.
5. Birbirleriyle çatışan değerlerle başa çıkmanın gerekmesi: Bu sorun kişisel
değerlerle işin gerekliliklerinin birbirleriyle çatışmasından kaynaklanmaktadır. Çalışanın
yapmakta olduğu iş bazı durumlarda o kişinin ilkeleriyle uyumsuzluk gösterebilmektedir. Bazı
örgütler amaca giden yolda her şeyin mubah olduğu anlayışıyla çalışanlarından yalnızca
örgütün hedeflerini gerçekleştirmeye odaklanmalarını istemektedir. Böyle bir durumda ise
örneğin satış hedeflerinin baskısı altındaki bir satış elemanı her ne kadar bunun doğru
olmadığını düşünüyor olsa da, satışı gerçekleştirebilmek için yalan söylemek durumunda
kalmakta, bu da o çalışanın kendisine olan saygısını yitirmesi ve gururunun incinmesi gibi
çeşitli sıkıntıları beraberinde getirmektedir.
Konuyla ilgili çalışmalarda “Kronik Yorgunluk Sendromu” ile “Tükenmişlik
Sendromu” kavramlarının birbirlerinin yerine kullanıldıkları da görülmektedir. Bazı
araştırmalar bu ikisi arasında benzerlikler olmakla birlikte çeşitli noktalarda birbirilerinden
ayırt edilmeleri gerektiğini göstermektedir. Örneğin Tükenmişliği diğer benzeri sorunlardan
ayıran özgün bir farklılık kişinin kendisine ve başka insanlara karşı duyarsızlaşması ve
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şüphecilik ile alaycılık gibi olumsuz davranışlardır. Ayrıca kronik yorgunluk ile tükenmişlik
sorunlarının belirtilerinin nedenleri açısından da farklılıklar olduğu görülmektedir. Kronik
yorgunluk şikâyetlerinin kaynağı fiziksel iken, tükenmişlik şikâyetlerinin kaynağı psikolojiktir
(Doerr ve Nater, 2017: 96-97).
Kısaca belirtmek gerekirse, yorgunluk ve bitkinlik gibi şikâyetler yalnızca tükenmişlik
ile ilgili değildir. Tükenmişlik gerek bu şikâyetlerin kaynağının psikolojik nedenler olması
gerekse de dışarıya yansımalarında duyarsızlaşma ve şüphecilik ile alaycılık gibi olumsuz
davranışlarla kendisini diğer benzeri sorunlardan ayırmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde mobbing, kuşak çatışmaları ve tükenmişlik sendromu olmak üzere Çalışma
Psikolojisi bilimi tarafından incelenen üç güncel sorun ele alınmıştır.
Mobbing, başka bilim dalları tarafından ele alınan bir konu iken, ilk kez Leymann
tarafından işyerlerinde ve çalışma yaşamında görülen bazı düşmanca ve saldırgan davranışları
tanımlamak için kullanılmıştır.
Mobbing sorunu genel olarak başta zorbalık olmak üzere taciz, duygusal istismar, kötü
davranma gibi başkaca benzer sorunlarla karıştırılmaktadır. Bazı yazarlar Mobbingi diğer
benzer sorunları da içeren üst bir kavram olarak görmek eğilimindeyken, aksi görüşler de
bulunmaktadır.
Çalışma yaşamında mobbing sorunundan bahsedilmek için süre ve sıklık gibi bazı
önemli ölçütler bulunmaktadır. Dolayısıyla çalışma yaşamındaki her türlü istenmeyen davranış
mobbing olarak nitelendirilmektedir. Mobbing sürecinde mobbingci (mobbing uygulayan),
mobbinge uğrayan (kurban) ve izleyici olmak üzere üç farklı taraf bulunmaktadır. Bunun
dışında mobbing yalnızca üstlerin astlara uyguladığı davranışları ifade etmemektedir.
Mobbingin 1) Dikey, 2) Düşey ve 3) Yatay olmak üzere üç farklı türü bulunmaktadır.
Çalışma Yaşamında karşılaşılan diğer bir güncel sorun ise kuşak çatışmalarıdır. İlk kez
Strauss ve Howe tarafından Amerikan tarihi esas alınarak belirli arketiplere sahip bulunan ve
birbirini takip eden kuşaklar olduğu yönündeki görüş özellikle 2000’li yıllardan fazlaca
tartışılmaya ve incelenmeye başlanmıştır. Bu konuda Twenge’in 2006 yılında yayınladığı ve
kendisinin “Ben Kuşağı” (GenMe) olarak nitelendirdiği kuşağa ilişkin çalışması konunun
popülerleşmesini sağlamıştır. Kuşak çatışmaları konusundaki araştırmaların dayandığı ana
fikir, çeşitli dönemlerde doğan insanların farklı koşullar altında yetişmiş olmaları nedeniyle
farklı algılara ve beklentilere sahip oldukları bu nedenle de başta çalışma yaşamı olmak üzere
çeşitli anlaşmazlıklar yaşadıkları şekilde özetlenebilir.
Bölümde ele alınan son güncel sorun ise Tükenmişlik Sendromudur. Bu sorun toplumun
ve çalışma yaşamının değişmesiyle kendini göstermeye başlamıştır. Bu sorun genellikle insan
ile ilgili işleri sürmekte olanlarda gözlenmektedir. Tükenmişlik sendromu yaşayan kişiler, işleri
gereği iletişimde bulundukları diğer insanlara karşı duyarsızlaşmakta, kendilerini tükenmiş
hissetmeye başlamakta ve sonuçta kişisel başarı ile yeterlilik duygularında azalma olduğu
görülmektedir.
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Uygulamalar
1. “12 Öfkeli Adam” filmini izleyiniz.
2. “Pazartesi Sendromu” kavramı araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. “12 Öfkeli Adam” filminde başta 8 numaralı jüri üyesi olmak üzere mobbing süreci
için bir örnek olarak verilebilir mi? Neden? Tartışınız.
2. Sizce “pazartesi sendromu” tükenmişlik sendromu açısından değerlendirilebilir mi?
Neden? Tartışınız.
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Bölüm Soruları
1. Mobbing kavramı ilk kez işyerlerindeki ve çalışma yaşamındaki düşmanca ve
saldırgan davranışları tanımlamak üzere aşağıdaki bilim insanlarından hangisi
tarafından kullanılmıştır?
A) Seligman
B) Warr
C) Schaufeli
D) Leymann
E) Adams
2. Leymann mobbing kavramına alternatif olarak aşağıdaki kavramlardan
hangisini önermektedir?
A) Psikolojik taciz
B) Psikolojik terör
C) İşyeri tacizi
D) Ruhsal terör
E) İşyeri travması

3. “Kendilerinde var olan ama kabul edemedikleri sorunlarını başkalarına yükleme
arayışı içindeki kişilerdir”.
Yukarıdaki tanım hangi mobbingci (mobbing uygulayan) tipini tarif etmk için
kullanılmaktadır?
A) Hiddetli mobbingci
B) Narsist mobbingci
C) Megaloman mobbingci
D) İkiyüzlü yılan mobbingci
E) Hayal kırıklığına uğramış mobbingci
4. Strauss ve Howe’ye göre “Göçebeler kuşağından sonra gelen kuşak”
aşağıdakilerden hangisidir?
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A) Sanatçılar
B) Bebek patlaması kuşağı
C) Kahramanlar
D) Olgun kuşak
E) Binyıl kuşağı
5. “Fazlasıyla korumalı bir çevrede yetiştirilirler. Bunun bir sonucu olarak
yetişkinlerinde, fazlasıyla sahip oldukları özgüven nedeniyle kibirli (ya da kendini beğenmiş)
bir tutum içerisine girerler”
Yukarıda verilen ifade Strauss ve Howe’nin kuşak tanımlamalarından hangisinin
özelliğidir?
A) Kahramanlar
B) Olgun kuşak
C) Sanatçılar
D) Binyıl kuşağı
E) X Kuşağı
6. Twenge’e göre “Ben Kuşağı” tek bir kelime ile tanımlanacaksa aşağıdaki
kelimelerden hangisi aracılığıyla tanımlanmalıdır?
A) Kahramanlık
B) Narsizm
C) Olgunluk
D) Göçebelik
E) Megalomanlık
7. Tükenmişlik kavramını Psikoloji Biliminde ilk kullanan bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bradley
B) Maslach
C) Seligman
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D) Freudenberger
E) Hochschild
8. “Kronik yorgunluk” ve “enerji kaybı” Tükenmişlik sürecinin hangi aşamasına
ait sorunlardır?
A) Duygusal tepkiler
B) Hiperaktivite
C) Sinir bozuklukları
D) Çöküntü
E) Bitkinlik
9. Aşağıdakilerden hangisi “kötü” stresin özelliklerinden biridir?
A) Harekete geçirir, enerji verir.
B) Kaçma ve uzaklaşma davranışlarına yol açar.
C) Motivasyon sağlar.
D) Dikkat ve konsantrasyonu artırır.
E) Bireyin potansiyelinden daha iyi yararlanılmasını sağlar.
10. Aşağıdakilerden hangisi tükenmişlik sürecinin “psikosomatik tepkiler”
aşamasında ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?
A) Uyku düzensizlikleri
B) Yaratıcılık azalması
C) Sindirim sorunları
D) Kalp damar rahatsızlıkları
E) Enfeksiyonlara yatkınlık

Cevaplar:
1. D, 2. D, 3. B, 4. C, 5. A, 6. B, 7. A, 8. E, 9. B, 10.
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14. İŞ-ÖZEL YAŞAM DENGESİ, ÇALIŞMA YAŞAMINDA POZİTİF
PSİKOLOJİ VE DUYGUSAL EMEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iş-özel yaşam dengesi, çalışma yaşamında pozitif psikoloji ve duygusal
emek olmak üzere Çalışma Psikolojisi Biliminin ele alıp incelediği üç güncel konuya
değinilmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Özel yaşam yalnızca aile yaşamı anlamına gelir mi?
2. Pozitif psikoloji bir sermaye türü olarak nitelendirilebilir mi?
3. Diplomatik gülümseme ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

İş-Özel Yaşam
Dengesi

Kitabın
ilgili
bölümleri
ve
İş-Özel
Yaşam
dengesi kaynakçada yer alan yayınlar
kavramını tanımlayabilmek, incelenebilir. Ayrıca bu konu
bu dengenin önemini anlamak. güncel bir konu olduğu için çeşitli
farklı yayınlar da bulunmaktadır.

Çalışma Yaşamında
Pozitif Psikoloji

Kitabın
ilgili
bölümleri
ve
Çalışma Yaşamında Pozitif
kaynakçada yer alan yayınlar
Psikolojinin ne alma geldiğini
incelenebilir. Ayrıca bu konu
ve neden önemli olarak
güncel bir konu olduğu için çeşitli
nitelendirildiğini öğrenmek.
farklı yayınlar da bulunmaktadır.

Duygusal Emek

Yeni bir emek türü olarak
tanımlanan Duygusal Emek
kavramının ne anlama geldiğini ve çalışma yaşamındaki
yerini anlamak.

Kitabın
ilgili
bölümleri
ve
kaynakçada yer alan yayınlar
incelenebilir. Ayrıca bu konu
güncel bir konu olduğu için çeşitli
farklı yayınlar da bulunmaktadır.
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Anahtar Kavramlar





İş-Özel Yaşam Dengesi
Pozitif Psikoloji
Pozitif Psikolojik Sermaye
Duygusal Emek
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Giriş
Çalışma yaşamının dinamik doğası yaşanan gelişmeler ve değişimler nedeniyle Çalışma
Psikolojisi Biliminde sürekli olarak yeni kavramların ve inceleme konularının ortaya çıkmasını
sağlamaktadır. Bu kavramlardan iş-özel yaşam dengesi, çalışma yaşamında pozitif psikoloji ve
duygusal emek özellikle son dönemde ortaya çıkmış güncel konular açısından örnek
oluşturmaktadır.
İş-Özel Yaşam Dengesi, çalışanların 1) Zamana bağlı, 2) Gerginliğe bağlı ve 3)
Davranışa bağlı olmak üzere iş yaşamlarıyla özel yaşamları arasındaki dengenin nasıl
sağlanması gerektiği konusunu ele almaktadır. İş-Özel Yaşam Dengesi için konuyla ilgili
çalışmalarda İş-Aile Dengesi Kavramının kullanıldığı da görülmektedir.
Çalışma Yaşamında Pozitif Psikoloji ilk olarak Seligman tarafından ileri sürülen bir
kavramdır. Bu kavramın özellikle örgütler açısından yeni bir sermaye türüne işaret ettiği ileri
sürülmekte ve bu nedenle “Pozitif Psikolojik Sermaye” kavramı da tartışılmaya başlanmıştır.
Emek gücünün geleneksel olarak bedensel ve zihinsel olmak üzere yapılan ikili bir
ayrımı bulunmaktadır. Hochschild çalışma yaşamında duyguların da yerinin bulunduğunu ileri
sürmüş ve yeni bir emek türü tanımlamış ve buna “duygusal emek” adını vermiştir.
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14.1. Çalışma Psikolojisinde Güncel İnceleme Konuları
Bu bölümde “İş-Özel Yaşam Dengesi”, “Çalışma Yaşamında Pozitif Psikoloji” ve
“Duygusal Emek” olmak üzere Çalışma Psikolojisi tarafından son dönemde yine yoğun bir
biçimde çalışılan ve ilgi çeken üç farklı konuya yer verilmektedir.

14.2. İş – Özel Yaşam Dengesi
Çalışan bir bireyin günlük yaşamı çeşitli parçalara bölünmüş bulunmaktadır. Bu kişi
günün belirli saatlerinde çalışmakta, belirli saatlerinde uyumakta ve belirli saatlerinde ailesi ile
vakit geçirmektedir. Kitabınızın 7. Bölümünde de bahsedildiği gibi, bir kişinin toplumsal yaşam
içerisinde çeşitli rolleri bulunmakta ve bu roller zaman zaman birbirleriyle çatışmaktadır.
Bireyin özel yaşamındaki rolleri ile iş yaşamındaki rolleri de yer bireyin çeşitli çatışmalar
yaşamasına neden olabilmektedir. Örneğin bir Genel Müdürün üstlenmiş olduğu roller yalnızca
işyeriyle sınırlı değildir. Bu Genel Müdür aynı zamanda bir baba ya da anne olarak çocuklarına
karşı da sorumludur ve bu sorumlulukları zaman zaman birbirleriyle çatışabilmektedir.
Ertelenmesi mümkün olmayan bir toplantı ile çocuğunun mezuniyet törenine katılmak arasında
kalan bir kişinin durumu tipik bir iş-özel yaşam dengesi bozulmasına işaret etmektedir.
Günümüz çalışma yaşamının değişen koşulları bireyin gün içindeki rollerini
etkilemekte, diğer bir ifade ile bireylerin iş ile özel yaşamları arasındaki dengenin bozulmaya
başladığı görülmektedir. Diğer yandan “iş-özel yaşam dengesi” kavramının yerine “iş aile
yayılımı” gibi bireyin iş dışındaki yaşamına, başka bir deyişle, bireyin özel yaşamına gönderme
yapan diğer bazı kavramların kullanıldığı görülmektedir. Konuyla ilgili İngilizce çalışmalarda
“İş-Yaşam Dengesi” ya da “Çalışma-Yaşam Dengesi” (Work-Life Balance) ifadesinin
kullanıldığı da görülmektedir. Dolayısıyla “iş-özel yaşam dengesi” ya da benzer ifadeler
kullanıldığında aslında gönderme yapılan unsur bireyin çalışma yaşamı dışında da bir yaşamı
olduğu ve bu ikisinin birey açısından sorun çıkarmadan nasıl dengelenebileceği üzerine
odaklanılmaktadır.
Bir çalışanın işte geçirdiği süre kaçınılmaz olarak özel yaşamını da etkilemektedir.
Dolayısıyla iş-özel yaşam dengesindeki bozulma da öncelikle “zaman” ve bu zamanın
kullanımı açısından dikkate alınan bir unsurdur. Özellikle son yıllarda çalışanlar üzerindeki iş
yükünün arttığı ve çalışanların “iş” için fedakârlık yapmaya başladıkları, ancak bunların
etkilerinin yalnızca “iş” ile sınırlı kalmadığı, bu etkilerin bireylerin başta aileleri olmak üzere
özel yaşamlarına taşmakta ve zarar vermekte olduğu görülmektedir (Newhard, 2012: 432).
1980’li yılların sonu, 1990’lı yılların başı olmak üzere, bazı işletmelerin esnek çalışma
modelleri geliştirmeye başladıkları ve bunu “aile dostu” uygulamalar biçiminde tanıttıkları ve
yaygınlaştırmaya başladıkları bilinmektedir (Kirton, 2017: 334, Fleetwood, 2007: 393-394). Bu
nedenle, iş-yaşam dengesindeki en önemli bozulmanın ise kendisini son dönemde popüler bir
araştırma konusu haline gelen iş-aile çatışması aracılığıyla gösterdiği ve sıklıkla birbirlerinin
yerine kullanılabildikleri söylenebilir.
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Bu çatışmanın son dönemlerde özellikle dikkat çeken bir araştırma konusu olmasının
önemli bir nedeni “örgüt (iş) ve aile üyeliği (aile) rollerinin kişisel zaman ve enerji yönünden
birbirleriyle rekabet eder durumda” olmasıyla açıklanmaktadır (Gürbüz, 2017: 189).
Yapılan çalışmalar iş-aile (iş-özel yaşam) çatışmasının birbiriyle ilişkili şu iki farklı
boyut çerçevesinde ortaya çıktığını ve “işin aile ile çatışmasının” daha fazla görünen bir çatışma
türü olduğunu göstermektedir (Gürbüz, 2017: 189):
1. Ailenin iş ile çatışması (Aileden işe doğru çatışma): Aileden kaynaklanan rollerin
bireyin iş rollerini engellemesi.
2. İşin aile ile çatışması (İşten aileye doğru çatışma): İşten kaynaklanan rollerin bireyin
ailedeki rollerini engellemesi.
İş-Özel Yaşam çatışmasının, basit bir ifade ile iş yaşamının baskıları ile özel yaşamının
baskılarının üst üste örtüştüğü durumlarda ortaya çıktığı söylenebilir. Örneğin her iki eşin de
vardiyalı çalışması ve küçük çocuklarının bulunması, bu aile açısından iş-özel yaşam
dengesinin sağlanmasını “zaman” açısından oldukça güçleştirecektir (Keser ve Kümbül Güler,
2016: 272).
İş-Özel Yaşam dengesini bozan çatışma kaynakları dikkate alındığında, iş yaşamının
getirdiği baskıların özel yaşama etki yaptığı, özel yaşamdan gelen baskıların da iş yaşamına
etki yaptığı görülmektedir (Bkz. Şekil 14.1.).
Tablo 14. 1. İş-Özel Yaşam Çatışması Sınıflandırması
İş
Yaşamının
Baskıları
Zamana bağlı
-Çalışma saati
-Esnek olmayan
çalışma
-Vardiyalı
çalışma
Gerginliğe bağlı
-Rol çatışması
-Rol belirsizliği

Davranışa bağlı
-Mahremiyet ve
objektif olma gibi
beklentiler

Çatışmanın
Çeşidi
Bir role ayrılan
zamanın
diğer
rollerin
yerine
getirilmesini
zorlaştırması

Özel
Yaşamın
Baskıları
Zamana bağlı
-Eşin çalışması
-Küçük çocuklar
-Aile yapısı

Bir rolün neden
olduğu
gerginliğin diğer rolün
gerekliliklerinin
yerine getirilmesini engellemesi
Bir rolün gerektirdiği davranışın
diğer rolün gerekliliklerinin yerine
getirilmesini engellemesi

Gerginliğe bağlı
-Aile içi anlaşmazlıklar
-Eşin
yetersiz
desteği
Davranışa bağlı
-Yakınlık ve açıklık gibi beklentiler

Kaynak: Keser ve Kümbül Güler, 2016: 73’ten gerekli bazı değişiklikler yapılarak
alınmıştır.
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Tablo 14.1.’de de görülebileceği gibi gerek iş yaşamının baskıları gerekse de özel
yaşamın baskıları 1) Zaman, 2) Gerginlik ve 3) Davranış olmak üzere üç temel unsur altında
incelenmektedir.
İş-Özel Yaşam dengesinin bozulmasında son dönemlerdeki çeşitli eğilimlerin ve
tercihlerin etkili olduğu görülmektedir. Örneğin vasıflı olarak nitelendirilen üst düzey
çalışanların, üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra çalışma yaşamına dâhil olmalarını
takip eden süreçte kariyerlerini olgunlaştırıp evlenme tercihleri, sonuçta bu bireylerin otuzlu
yaşlardan itibaren kendi ailelerini kurmalarına neden olmaktadır. Bu dönem hem yeni bir aile
kurmanın sorumlulukları hem de halen kariyer basamaklarında yükseldikleri bir döneme işaret
etmektedir. Bu nedenle birçok çalışan için çalışma yaşamına dâhil olmak ve bir aile kurmak
aynı dönemlerde başlamakta ve bu iki önemli yaşam evresi birbirlerinin üzerine binmektedir
(Reindl, Kaiser ve Stolz, 2011: 3).
Çalışanların yaşamlarındaki bu iki önemli evrenin üst üste binmesi, her iki evrenin de
beraberinde getirdiği görev ve sorumlulukların da aynı kişiden aynı zamanda yerine
getirilmesine ilişkin beklentiler iş-özel yaşam dengesinin bozulmasına neden olmaktadır.
Bunun nedeni gerek işin gerekse de başta aile olmak üzere özel yaşamanın farklı
gerekliliklerinin bulunması ve buna bağlı olarak da o kişiyi farklı farklı rolleri, her ne iş ve
zaman birbirinden ayrılmış gibi görünse de, birbirleriyle olan etkileşimleri nedeniyle, bazı
durumlarda aynı zaman dilimi içerisinde yerine getirmeye zorlamasıdır. Burada önemli olan
nokta, dengenin sağlanabilmesi için iş ve özel yaşam için ayrılan süreler açısından, sahip olunan
rollerin yerine getirilmesi ve bunun sonucunda ulaşılacak tatmin açısından bir dengenin
sağlanabilmesidir (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 261-263).
Konuya bu açıdan yaklaşıldığında iş-özel yaşam dengesinin sağlanabilmesinin üç
koşulu olduğu görülmektedir (Keser ve Kümbül Güler, 2016: 263):
1. Zaman dengesinin sağlanması: Kişinin iş ve özel yaşamı için ayırdığı sürelerin eşit
düzeyde bir dengesinin olması.
2. Katılım dengesinin sağlanması: İşe ve özel yaşama ilişkin rollerin psikolojik
anlamda eşit düzeydeki katılım ile gerçekleştirilmesi.
3. Tatmin dengesinin sağlanması: Bireyin gerek iş gerekse de özel yaşamı bakımından
ulaştığı tatminin eşit olması.
“Aşırı rol yükü” ve “çoklu rol” aynı anda birden fazla sorumluluk ve yükümlülük
anlamına geldiği için kaçınılmaz olarak çatışmaları da beraberinde getirmektedir. Özellikle
çalışma yaşamı açısından yorgunluk, çalışma süresi kaybı ve verimlilik düşüşü gibi çok çeşitli
olumsuzluklara neden olduğu için bu konu fazlaca dikkat çekmekte ve üzerinde çalışılmakta ve
çeşitli çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Örneğin, 1977 yılında yayınlanan ve bu
konuda erken dönem çalışmalarından biri olarak sayılabilecek bir çalışma, yukarıda yer alan işyaşam dengesine ilişkin araştırmaların sonucunda ortaya atılan insan enerjisinin ve zamanının
belirli sınırları bulunduğu, dolayısıyla kıt oldukları, bu nedenle de böylesi bir “çoklu rol”
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durumunun insanların enerjisini fazlasıyla tükettiği iddialarından hareketle, aslında enerjinin ve
zamanın esnek olduğunu, insanların yükümlülüklerini farklı bir bakış açısıyla yeniden ele
almalarının sorunu çözebileceğini ileri sürmektedir (Marks, 1977).
Ne var ki, iş-özel yaşam dengesinin özellikle son yıllarda oldukça önemli ve üzerinde
yoğun bir biçimde çalışılan bir konu olması ve bu tartışmaların devam etmesi, bu dengeyi
sağlamanın o kadar da kolay olmadığını göstermektedir.
Ayrıca belirtilmesi gereken diğer önemli bir nokta ise, iş-özel yaşam dengesinin
sağlanabilmesi için önerilen “esnek” çalışma modellerinin tam olarak bu amaca hizmet edip
etmeyeceğinin de tartışmalı bir konu olduğudur. Örneğin, Fleetwood esnek çalışma modellerini
1) Çalışan dostu, 2) İşveren dostu ve 3) Nötr olmak üzere üç kısma ayırmakta ve bütün esnek
çalışma modellerinin iş-özel yaşam dengesi açısından aynı sonucu vermediğini ileri
sürmektedir (Fleetwood, 2007: 388-389).
Bu nedenle iş-özel yaşam dengesinin sağlanması için önerilen “esnek” çalışma
modellerinin amaca ne kadar hizmet edebileceği bir soru işaretidir.
Diğer yandan yeni çalışma biçimlerinin yanı sıra teknolojinin gelişmesi de iş-özel yaşam
dengesinin sağlanması noktasında bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Örneğin
elektronik postalar iş dünyası için büyük avantajlar getiriyor olsa da, bunlara sürekli olarak
ulaşılabilecek teknolojinin gelişmesi ile birlikte iş-özel yaşam dengesinde özel yaşam aleyhine
bazı dönüşümlere neden olabilmektedir. Bu konuda yapılan bazı çalışmalar özellikle de sosyal
medya kullanımı gibi iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin iş-özel yaşam arasındaki sınırları
“iş” lehine ve “özel yaşam” aleyhine olmak üzere zayıflattığını, yine bu gelişmelerin
çalışanların yalnızca çalışma süreleri içinde değil aynı zamanda özel yaşam süreleri içerisinde
de iş ile ilgili meselelerle ilgilenmeye neden olduğunu göstermektedir (Waller ve Ragsdell,
2012: 155-158).
Bütün bu gelişmeler ışığında, iş-özel yaşam dengesinin sağlanmasının giderek daha
fazla zorlaştığı, bu nedenle de en azından bir süre daha bu konun Çalışma Psikolojisinin
öncelikli ve güncel çalışma konuları arasında yer almaya devam edeceği söylenebilir.

14.3. Çalışma Yaşamında Pozitif Psikoloji
Seligman tarafından 2002 yılında yayınlanan “Esas Mutluluk” isimli kitap, Psikoloji
biliminde “pozitif psikoloji” kavramının ele alınmaya başlanmasını sağlamıştır. Seligman
insanların zayıf yönleri yerine güçlü yönlerine ve hastalıkları yerine sağlıklı yanlarına
eğilmenin getirilerine odaklanan yaklaşımı kısa bir sürede “pozitif psikoloji hareketi” adı
verilen bir hareketin doğmasını sağlamıştır. Sonrasında Luthans vd. kavramı “pozitif psikolojik
sermaye” olarak genişletip örgüt psikolojisi ve örgütsel davranış alanına taşımıştır
(Paşamehmetoğlu ve Yeloğlu, 2017: 162).

368

Seligman’ın “pozitif psikoloji” kavramına dikkat çekmesi, psikolojisi biliminin II.
Dünya Savaşı öncesi dönemde kendisine biçtiği üç temel rolden yalnızca birisi ile meşgul
olmaya devam ettiğini ancak diğer iki rolü görmezden geldiğini fark etmesinin bir sonucu
olarak nitelendirilebilir. Bu üç temel rol şunlardan oluşmaktadır (Linley vd., 2006: 4):
1. “Zihinsel rahatsızlıkları tedavi etmek”,
2. “Bütün insanlara daha üretken ve tatmin edici yaşam sürebilmeleri için
yönlendirilmeleri konusunda yardımcı olmak”,
3. “Üstün yeteneklerin tanımlanması ve geliştirilmesi”.
Diğer bir deyişle, Seligman’ın Psikoloji Biliminin bu üç temel rolden yalnızca
“iyileştirme” ve “bozuklukları düzeltmek” üzerinde odaklanmasını eleştirmesi “pozitif
psikoloji hareketinin başlangıcı olarak sayılabilir. Seligman bu bakış açısına dayanarak
Psikolojinin insanın kendini geliştirme ve iyileştirme gücü olduğunu görmezden geldiğini de
ileri sürmektedir. Yine Seligman’a göre Psikolojinin bu tek yönlü ve dolayısıyla eksik
yaklaşımı insanların çeşitli sorunlardan ve rahatsızlıklardan korunmalarını engellemektedir
(Seligman, 2002: 3,5). Diğer bir deyişle Seligman’ın yaklaşımı sorunlar çıkmadan önlem alma
temeline dayanmaktadır.
Dolayısıyla Seligman’a göre “Psikoloji sadece hastalıkları, zayıflıkları ve hasarı
inceleyen bir bilim değildir; psikoloji aynı zamanda güçlü yönleri ve erdemleri de incelemelidir.
Tedavi etmek sadece yanlış olanı düzeltmek değil; aynı zamanda doğru olanı inşa etmektir”
(Seligman’dan akt. Kümbül Güler, 2018: 16).
Seligman’a göre Pozitif Psikoloji kişi özelinde geçmiş, şimdi ve gelecek olmak üzere
üç farklı pozitif deneyim grubuna işaret etmekte ve ayrıca bunlar bireyin sahip olduğu kişilik
özellikleriyle de ilişkilendirilmektedir (Seligman, 2002: 3).
Seligman’ın Kişiye Özgü özellikler çerçevesinde ele aldığı Pozitif Psikolojinin
kavramlaştırılmasındaki önemli noktalar Şekil 14.1. aracılığıyla aşağıda gösterilmektedir:
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Şekil 14.1. Seligman’ın Pozitif Psikoloji Kavramlaştırmasında Kişiye Özgü
Özellikler
Geçmiş
Kişisel Özellikler
- Sevgi ve iş kapasitesi
- Cesaret
- Kişilerarası beceriler
- Estetik duyarlılık
- Azim
- Bağışlayıcılık
- Özgünlük
- Geleceği düşünme
- Üstün yetenek
- Akıl

- Esenlik
- Tatmin
Şimdi
- Akıcı olmak
- Neşe
- Duygusal keyif
- Mutluluk

Gelecek
-İyimserlik
-Umut
-İnanç

Kaynak: Seligman, 2002: 3’ten yararlanılarak hazırlanmıştır.
Seligman’ın Pozitif Psikoloji yaklaşımının nesnesi birey olmakla birlikte, Seligman
Pozitif Psikolojinin gruplar, dolayısıyla da kurumlar açısından da geçerli sonuçları olduğunu
ileri sürmektedir. Buna göre, Pozitif Psikoloji bireyin içinde bulunduğu gruba, topluluğa ya da
kuruma olan bağlılığını (Örneğin vatandaşlık) güçlendirmektedir; çünkü Pozitif Psikoloji
bireylerin “daha iyi” bir tutum ve davranış içerisine girmelerine neden olmaktadır. Seligman’a
göre bireylerin pozitif psikolojisinin içinde bulundukları grup, topluluk ya da kurum için şu
özellikleri ortaya koyması beklenmektedir (Seligman, 2002: 3):








Sorumluluk,
Şefkatlilik,
Diğergamlık,
Nezaket,
Ilımlılık,
Hoşgörü,
Çalışma Ahlakı.

Pozitif Psikoloji yaklaşımının Luthans vd. tarafından “Pozitif Örgütsel Davranış” olarak
ele alınması, “Pozitif Psikolojik Sermaye” kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Diğer
bir deyişle “Pozitif Psikolojik Sermaye”, Pozitif Psikolojinin çalışma yaşamına örgüt ortamı
aracılığıyla yansımasını ifade eden bir kavram olarak nitelendirilebilir (Kümbül Güler, 2018:
17).
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Bu süreç özellikle, geleneksel anlamda sayılabilir ve ölçülebilir değerler üzerinden
“firmaların piyasa değerlerinin” hesaplanması anlayışındaki bir dönüşümle ilişkilendirilebilir.
Gelişen ve değişen koşullar nedeniyle rekabet avantajı sağlama arayışındaki örgütler özellikle
1980’li yıllardan itibaren yeni bakış açıları ve yeni yöntemler geliştirmeye başlamışlardır.
Geleneksel olarak bir firmanın piyasa değerini veren asıl unsurunun demirbaşları ile çeşitli
düzeylerdeki stokları (hammadde, yarı mamul, bitmiş ürün gibi) da dâhil olmak üzere sayılabilir
ve ölçülebilir varlıklar olduğu düşüncesi yerini Just-In-Time (Tam Zamanında Üretim) gibi
yeni üretim biçimlerine dayanan daha farklı işletmecilik anlayışlarına ve süreçlerine
bırakmıştır. Bu nedenle firmaların piyasa değerlerinin belirlenmesinde başkaca unsurlar dikkate
alınmaya başlanmış ve bir firmanın piyasa değerinin kaynakları arasında “insan sermayesi”
(beşeri sermaye) ya da “insan varlığı” olduğu görüşü ortaya çıkmıştır (Larson ve Luthans, 2006:
76).
İnsan sermayesi yaklaşımı da çeşitli yönlerden eleştirilmeye ve devam eden süreçte
Sosyoloji bilimi tarafından geliştirilen bazı kuramlara dayanan “sosyal sermaye” kavramının
da işletmecilik alanında firmanın piyasa değerinin belirlenmesi açısından kullanılmaya
başlandığı görülmektedir. “Sosyal sermaye” firmanın fiziksel sermayesinin yanı sıra insan
sermayesinin de bir “eklentisi” olarak görülmüştür. Sonraki süreçte sosyal sermayenin firmalar
açısından asıl değer katan unsurunun, firmanın sahip olduğu ilişkiler ve bağlantılara
odaklanmak yerine firmalardaki bireylerin sahip olduğu ilişkiler ve bağlantılar üzerinden ele
alınması ile doğru olarak belirlenebileceği görüşü esas alınmaya başlanmıştır. Buradaki esas
nokta ise sosyal ilişkilerin ekonomik amaçlarla kullanılmasının sosyal sermayeyi oluşturuyor
olmasıdır. Devam eden süreçte ise “Pozitif Psikoloji” kavramı da bir sermaye türü olarak
nitelendirilmiş ve genel olarak “Pozitif Psikolojik Sermaye” kavramı çerçevesinde
değerlendirilmiştir (Larson ve Luthans, 2006: 77-79).
Bütün bu süreçler, yukarıda da belirtildiği üzere firmaların gelişen ve değişen koşullara
bağlı olarak rekabet güçlerini sürdürme arayışı çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu açıdan
sermayenin yalnızca fiziksel varlıkların ötesinde anlamlar yüklenme süreci ve bu sürecin
özellikleri, Şekil 14.2. aracılığıyla özet olarak aşağıda gösterilmektedir:
Şekil 14.2. Rekabet Avantajı İçin Sermaye Türleri

Geleneksel
Sermaye
----------------Neye Sahipsiniz?
------------------Finansal varlıklar
- Somut varlıklar
(fabrika, teçhizat,
patent, veri)

İnsan Sermayesi
---------------Ne biliyorsunuz?
-----------------Deneyim
-Eğitim
-Beceri
-Bilgi
-Fikir

Sosyal Sermaye
---------------Kimi
tanıyorsunuz?
-------------------İlişkiler
-İletişim ağları
-Arkadaşlar

Pozitif
Psikolojik
Sermaye
-------------Kimsiniz?
--------------Özyeterlilik
-Umut
-İyimserlik
-Dayanıklılık

Kaynak: Kümbül Güler, 2018: 18’den gerekli bazı değişiklikler yapılarak alınmıştır.
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Şekil 14.2.’de de görülebileceği gibi bir örgütün sermaye anlayışı artık geleneksel
yaklaşımdan çok öte bir boyut kazanmış bulunmaktadır. İşletme biliminde artık “geniş ölçekli
sermaye ailesi” ifadesine atıf verildiği görülmektedir (Larson ve Luthans, 2006: 78).
Dolayısıyla artık bir firmanın tek bir sermaye türünün bulunmadığı, birden fazla sermaye
türünden yararlandığı bir anlayışın ortaya çıkmış olduğu söylenebilir.
Diğer yandan vurgulanması gereken önemli bir nokta da her sermaye türünün kendine
özgü bir soru aracılığıyla yanıtlanmakta olduğudur. Örneğin geleneksel sermaye anlayışı
örgütün nelere sahip olduğu üzerinden hareket ederken, Pozitif Psikolojik Sermaye çalışanların
niteliklerini “Kimsiniz?” sorusu üzerinden değerlendirmekte ve çalışanları o örgütün sermaye
varlığına katkı sağlayan unsurlar olarak görmektedir.
Yine Şekil 14.2. aracılığıyla da görülebileceği üzere Pozitif Psikolojik Sermayeyi 1)
Özyeterlilik (Yeterlilik/Güven), 2) Umut, 3) İyimserlik ve 4) Dayanıklılık olmak üzere dört tür
unsur oluşturmaktadır. Bu unsurların açıklaması aşağıda yer alan Tablo 14.2. yardımıyla şu
şekilde yapılabilir:
Tablo 14.2. Pozitif Psikolojik Sermaye Bileşenlerinin Açıklaması
Pozitif Psikolojik
Sermaye Unsuru
Yeterlilik / Güven
(Özyeterlilik)
Umut
İyimserlik
Dayanıklılık

Anlamı
Bilişsel kaynakları belirli sonuçları sağlamak amacıyla harekete
geçirebilme yeteneğine inanıyor olma.
Hedeflere ulaşmak için iradeye ve izlenecek yollara sahip olma.
Olumlu durumları içten gelen, kalıcı ve kapsayıcı nedenlerle
ilişkilendirerek açıklayan bir tarza sahip olma.
Aksilik, başarısızlık ve hatta karşı konulmaz gibi görünen olumlu
değişimler karşısında kendini toparlayabilme yeterliliğine sahip olma.

Kaynak: Luthans ve Youssef, 2004: 152’deki şekilden yararlanılarak hazırlanmıştır.
Luthans ve Youssef, Pozitif Psikolojik Sermayenin yukarıdaki unsurların bir araya
gelmesiyle, 1) Eşsiz, 2) Ölçülebilir, 3) Geliştirilebilir ve 4) Performans üzerinde etkili olma
özelliğine dikkat çekmekte ve Pozitif Psikolojik Sermayenin diğer sermayeler açısından
değerlendirildiğinde belirgin bir farklılığı olduğunu da ileri sürmektedirler. Buna göre, 1)“uzun
vadeli olma”, 2) “eşsiz olma”, 3) “birikerek artma”, 4) “birbirleriyle bağlı olma” ve 5)
“Yenilenebilirlik” dikkate alındığında Pozitif Psikolojik Sermayenin bir örgütün sahip olduğu
sermaye türleri arasında en önemli sermaye türü olarak nitelendirilmesi gerektiğini, çünkü
geleneksel sermaye, insan sermayesi ve sosyal sermaye olarak nitelendirilen diğer sermaye
türlerinin bu özelliklerin tamamını karşılamadığını ifade etmektedirler (Luthans ve Youssef,
2004: 145, 152).
Pozitif Psikoloji oldukça yeni bir yaklaşımı ifade ettiği için, konu ile ilgili çalışmalarda
ortak bir yaklaşımın bulunduğunu söylemek de güçtür. Örneğin konunun uzmanı 10 kişiye
Pozitif Psikolojinin ne anlama geldiği sorulsa, bu 10 uzmandan 10 farklı yanıt alınmasının
mümkün olduğu ileri sürülmektedir (Linley vd., 2006: 5). Ayrıca Pozitif Psikolojinin çalışma
yaşamına yansımalarıyla ilgili olmak üzere iki farklı geleneğinin de ortaya çıkmakta olduğu
görülmektedir. Bunlardan birincisi “makro yönelimli” Pozitif Örgütsel Ekol (Positive
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Organizational Scholarship), diğeri de “mikro yönelimli” Pozitif Örgütsel Davranıştır (Positive
Organizational Behaviour). Örgütler açısından konuya yaklaşıldığında, çalışanların örgüte
sağladığı katkı üzerinden değerlendirme eğilimi bulunduğundan çalışanların işyerlerindeki
durumlarını daha öncelikli gören Pozitif Örgütsel Davranış yaklaşımının biraz daha ön plana
çıktığı söylenebilir (Larson ve Luthans, 2006: 79).
Kısaca belirtmek gerekirse, Pozitif Psikoloji yaklaşımı özellikle Çalışma Psikolojisinin
ve yine İşletme Biliminin başlangıcı sayılan 20. Yüzyılın ilk çeyreğini oluşturan dönemde,
yöneticiler ve işverenler tarafından insanın yalnızca “işgücü” ya da “emek” açısından dikkate
alındığı, diğer insani özelliklerine dikkat edilmediği hatırlandığında, bu başlangıç dönemine
göre belirgin bir biçimde son derece farklı bir yaklaşıma ve dönüşüme işaret etmekte olduğu
söylenebilir.

14.4. Duygusal Emek
Hochschild tarafından 1983 yılında yayınlanan ve çığır açıcı olarak kabul edilen “The
Managed Heart” (Yönetilen Kalp) isimli kitapta “Duygusal Emek” kavramının ilk kez
kullanıldığı görülmektedir (Bolton, 2005: 5). Her ne kadar önceki dönemlerde de, örneğin Mills
tarafından duyguların çalışma yaşamındaki yerine göndermelerde bulunulmuş olsa da (Omay,
2017: 154), bunu ayrı bir kavram olarak kullanıp tanımlayan Hochschild olmuştur.
Gerçekten de Mills “duygusal emek” kavramını kullanmamış olsa da, beyaz yakalıların
ve özellikle satış görevlilerinin “kalıplaşmış selamlamaları ile ticarileşmiş bir maske” olarak
görüldüğünden söz etmektedir. Yine Mills’e göre, bir beyaz yakalı işe alınırken yalnızca emeği,
enerjisi ve becerisi değil, aynı zamanda sosyal kişiliği de satın alınmaktadır (Mills, 1969: 182).
Hochschild de kitabının önsözünde küçük bir çocukken anne ve babasının Amerikan
Dışişlerinde görevli olduğu sırada yaptığı bir gözlemden söz etmektedir. Hochschild’ın
dikkatini çocuk olarak çeken “diplomatik gülümseme” adını verdiği şeydir. Kendi ifadesiyle
“diplomatik gülümseme aşağıdan bakıldığında karşıdan bakıldığından daha farklı
görünmektedir”. Daha sonra yine kitabının önsözünde Berkeley’deki lisansüstü öğrenciliği
sırasında Mills’in yukarıda bahsedilen kitabını bu çocukluk anısı nedeniyle tekrar tekrar
okuduğundan söz etmekte ve yine bu çocukluk anısıyla örtüştüğünü düşündüğü Mills’in satış
ve hizmet sürecinde “kişiliğimizi satıyoruz” ifadesine değinmektedir (Hochschild, 1983: ix).
Bu nedenle, Hochschild’ın “duygusal emek” olarak kavramlaştırdığı şeyi bu çerçevede
ele almak gerekmektedir. Hochschild, “duygusal emek” olarak tanımladığı emek türünü ve
benzer kavramlarla ilişkisini şu şekilde tanımlamaktadır: Duygusal emek,
“duyguların başkaları tarafından görülebilen yüz ya da beden ifadeleri oluşturmak için
yönetilmesidir; duygusal emek ücret karşılığı satılır ve bu nedenle değişim değeri bulunmaktadır.
Benzer anlamlara gelen duygu işi ve duygu yönetimi kavramlarını da kullanım değerlerinin
bulunması durumunda kişisel bağlamdaki aynı davranışları ifade etmek için kullanıyorum”
(Hochschild, 1983: 7).
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Bu nedenle de Hochschild açısından duygusal emek, fiziksel emekte de yaşandığı üzere
yabancılaşma sorunu ile ilişkilendirilmektedir: Bir fabrika çalışanı kendi kol gücüne nasıl
yabancılaşıyorsa, bir hizmet sektörü çalışanı da “işinin bir parçası” olarak kendi zihnine ve
duygularına yabancılaşmaktadır. Kısacası hizmet sektöründeki çalışan zihinsel ve duygusal
anlamda da kendisine yabancılaşmaktadır (Hochschild, 1983: 7-8).
Bu nedenle de, “duygusal emek” bazı yazarlar tarafından çalışma yaşamındaki önemli
stres kaynakları arasında sayılmaktadır. Çünkü çalışanlar, işlerinin bir parçası olarak
tanımlanması nedeniyle, duygularını bastırmak ya da yapmacık tutum ve davranışlar göstermek
için gerek bilişsel gerekse de psikolojik açıdan çaba sarf etmekte, bu durum da uzun vadedeki
sonuçları itibariyle bir stres faktörü olarak tanımlanmaktadır. Ne var ki, bazı işler açısından
duyguların düzenlenmesinin hayati derecede öneminin bulunduğu da ileri sürülmektedir
(Landy ve Conte, 2013: 381, 398, 403).
Bazı yazarlara göre duygusal emek, hizmet sunmakla görevli çalışanlar açısından bir
“eşitsizlik” ya da diğer ismiyle “eşit olmayan mübadele” durumunu da ortaya çıkarmaktadır.
Buna göre, Goffman tarafından ileri sürülen ve kısaca sosyal ilişkilerde “kurala uygun
davranmak” olarak açıklanan ve “uygun davranma ve gereğini yapmakla yükümlü olmak”
olarak tanımlanan “kurala uygun davranma kuramı”, “duygusal emek” söz konusu olduğunda
işlememektedir. Çünkü hizmeti alan (örneğin müşteri) sosyal ilişkiler açısından kendisine
tanımlanmış çeşitli yükümlülüklere (nezaket, saygı gibi) kendisini uymaya mecbur
hissetmezken, hizmeti sunanın (çalışanın) bu davranış kurallarına sıkı sıkıya bağlı olması ve bu
davranış kurallarına uygun hareket etmesi beklenmektedir (Bolton, 2005: 6). Burada mübadele
ya da değişim olarak nitelendirilen kavram başta İktisat ve Sosyoloji olmak üzere “değişim
değeri” ya da “mübadele değeri” olarak nitelendirilen kavrama uygun bir ifade taşımaktadır.
Örneğin bir çalışanın ne kadar büyük ve önemli ailevi sorunları olursa olsun,
karşısındaki sabırsız, saygısız ve anlayışsız müşteriyle gülümseyerek konuşması
beklenmektedir. Burada da görülebileceği gibi aslında müşterinin de karşısındaki kişiye
(çalışana) en azından “saygı kuralları” çerçevesinde hitap etmesi sosyal ilişkiler açısından
“kurala uygun davranmak” iken, buna uymamakta ama çalışandan bunu talep edebilmektedir.
İşte bu basit örnek, duygusal emek sürecinde çalışanlar açısından sosyal ilişkiler dikkate
alındığında ortaya çıkan “eşitsiz” (eşit olmayan mübadele) sorununa işaret etmektedir. Burada
çalışan yalnızca hizmet sunmakla kalmamakta, aynı zamanda çeşitli zihinsel ve psikolojik
sıkıntılara da katlanmak durumunda kalmaktadır.
Hochschild değişim ya da mübadele eşitsizliğinden kaynaklanan bu sorunu şu şekilde
açıklamaktadır (Hochschild, 1983: 85-86):
“Özel yaşamımızda mübadele ettiğimiz şeyin mevcut değerini sorgulamak ve aynı
zamanda yeni bir anlaşma yapmak konusunda özgürüz. Eğer tatmin olmuyorsak cayabiliriz;
birçok dostluk ve evlilik eşitsizlik nedeniyle sona ermektedir. Ancak çalışmanın diğer insanlarla
ilişkilere dayanan dünyasında, genellikle hizmet alanın saygısız ya da öfkeli davranışları bir
bireyin işinin bir parçası olmaktadır ... Müşterinin kral olduğu bir ortamda, eşit olmayan mübadele
normaldir ve başından itibaren müşteri ve hizmet alan duygular ve görünüm açısından farklı
haklara ilişkin beklenti içine girmektedirler”.
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Çalışma yaşamında ve özellikle çalışanlar açısından duyguların rolü “duygusal emek”
kavramı dışındaki bazı kavramlarla da ele alınmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere
Hochschild kullanım değerlerinin bulunması koşuluyla benzer kavramları da “duygusal emek”
olarak kabul etmektedir. Ne var ki Miller vd. işyerinde duygunun belirsiz bir alana işaret ettiğini
ileri sürmekte ve çalışma yaşamındaki duyguları beş farklı boyutta incelemektedir. Dolayısıyla
Miller vd.’ne göre çalışma yaşamında birbirlerinden farklı beş farklı duygu türü bulunmaktadır
(Miller vd., 2007: 232-233):
1. Duygusal emek,
2. Duygusal çalışma,
3. Duygu ile çalışma,
4. Çalışırkenki duygular,
5. İşe ilişkin duygular.
Miller vd., “duygusal emek” ve “duygusal çalışma” arasında büyük benzerlikler olsa da
(örneğin her ikisi de yapılan işin parçası olarak görülmektedir) bu ikisinin önemli bazı
noktalarda birbirlerinden ayrıldıklarını ileri sürmektedir. “Duygusal Emek” işyerindeki
yönetim tarafından tanımlanmış ve denetlenen bu nedenle de “yapmacık duyguları” ifade
ederken, “duygusal çalışma” sırasındaki duygular doğal bir süreç içerisinde ortaya çıkmaktadır.
Örneğin sırf yönetimin yapmış olduğu iş tanımı nedeniyle müşterisine gülümseyen bir satış
elemanı “duygusal emek” icra ederken, böyle bir zorunluluğu olmadan, tamamen kendi
isteğinin bir sonucu olarak, hastasının iyileşmesine sevindiğini belli eden bir doktor “duygusal
çalışma” örneği sergilemektedir. “Duygu ile çalışma”, işyerindeki diğer çalışanlarla olan ilişki
ve etkileşimden kaynaklanmakta, “çalışırkenki duygular” ise iş dışındaki nedenlerden
kaynaklanan duygusal durumun işe yansımasını içermektedir. Örneğin bir yakınını yeni
kaybetmiş bir çalışanın sonraki günlerdeki duygu durumu ve bundan etkilenerek sürdürdüğü
çalışması “çalışırkenki duygular” açısından değerlendirilmektedir. Son olarak “işe ilişkin
duygular” yapılan işe ya da çalışmanın kendisine yönelik deneyimlenen duyguları ifade etmek
üzere kullanılan bir kavramdır (Miller vd., 2007: 232-233).
Özellikle doktorlar, hemşireler ya da öğretmenler gibi diğer insanların durumlarıyla
yakından ilgilenen iş ve meslekleri icra edenlerin bunun gerçekten yaptıkları işin bir parçası
olarak gördükleri ve ilgilendikleri kişinin iyiliği için gerekli olduğuna inandıkları için
yönetimin talepleri yerine kendi içlerinden geldiği gibi duygularını daha kolay bir biçimde
dışarıya yansıtabildikleri de görülmektedir (Mann, 2004: 214).
Dolayısıyla çalışanların kendi içlerinden gelmesiyle rol yapmaları ya da çalıştıkları
örgütün yönetim kurallarının etkisiyle rol yapmaları arasında önemli farklılıklar olduğu
söylenebilir.
Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, çalışanların “duygusal emek” süreçlerinde biri
“yüzeysel” diğeri de “derin” olmak üzere rol yapmanın iki türü bulunmaktadır. “Yüzeysel Rol
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Yapma”, çalışanın dışarıya aksettirdiği duygu ve ifadelerini yönetme ya da bu duygu ve
ifadelerinde yapmacık bir tavır takınmalarına işaret ederken, “Derin Rol Yapma” çalışanın
duyguları da dâhil olmak üzere işin gereğine uygun olarak hislerini yönetmesini ifade
etmektedir. Örneğin, birinci sınıf olarak nitelendirilen bir lokantada çalışan bir garsonun
müşteri ne kadar kaba davranışlar sergilerse sergilesin yüzünden gülümsemesini eksik etmeden
bu müşteriye saygılı davranış göstermesi “Yüzeysel Rol Yapma” ile ilişkilendirilebilirken, aynı
garsonun müşterinin yerine kendisini koyarak neden bu kadar kaba ya da sinirli olduğunu
anlamaya çalışması ve tutum ve davranışlarını buna göre yönetmesi “Derin Rol Yapma”
açısından değerlendirilebilir (Landy ve Conte, 2013: 402-403).
Kısaca belirtmek gerekirse “Yüzeysel Rol Yapma” ile “Derin Rol Yapma” arasındaki
önemli fark “samimiyet” açısından ortaya çıkmaktadır. “Yüzeysel Rol Yapma” denildiğinde,
çalışanlar aslında öyle hissetmeseler bile duygularını dışarıya sanki öyle hissediyorlarmış gibi
yansıtmaya çalışmaktadırlar. “Derin Rol Yapma” ise çalışanın dışarıya yansıtmak istediği
duyguları kendi içinde deneyimleme ya da hissetme çabasına işaret etmektedir (Mann, 2004:
509).
Diğer yandan yapılan bazı araştırmalar “Yüzeysel Rol Yapma” ile “Derin Rol Yapma”
arasında sonuç itibariyle önemli bir fark olduğuna da işaret etmektedir. Buna göre “Derin Rol
Yapma” diğeriyle karşılaştırıldığında, daha “sahici” görünmekte, daha “etkili” olmakta ve
çalışanın sağlığı açısından da daha olumlu sonuç vermektedir. Ayrıca “Dışadönük” kişilik
özelliği bulunanlar açısından “Yüzeysel Rol Yapma”, “İçedönük” Kişilik özelliği olanlar
açısından da “Derin Rol Yapma” daha başarılı sonuçlar vermektedir. Bununla birlikte
“duygusal emek” açısından “Dışadönük” kişilik özelliğinin bu emek türü için daha uygun
olduğu da düşünülmektedir (Landy ve Conte, 2013: 402-403; Judge, Fluegge Woolf ve Hurst,
2009: 58).
“Duygusal emek” kavramı ile benzer kavramlar arasındaki çalışmalar devam
etmektedir. Çalışma Psikolojisi açısından da bu kavram önemini ve güncelliğini korumaktadır.
Daha önce de belirtildiği üzere, Çalışma Psikolojisi gerek çalışanların çalışma yaşamındaki
mutluluğu ve gerekse de verimliliğin sağlanmasıyla ilgilendiği için, Hochschild’in genel olarak
çalışanlar açısından “olumsuz” bir bakış açısıyla kavramlaştırmış olduğu “duygusal emek”
çeşitli boyutlarda ele alınmaktadır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi, “duygusal emek” ile
ilgili çalışmalar bu kavramının tamamen “olumsuz” bir biçimde ele alınmaması gerektiğine de
işaret etmektedir. Örneğin “içedönük kişilik” yapısına sahip bir çalışanın, “yüzeysel rol yapma”
konusunda yönlendirilmesinin kendisi açısından “olumsuz” sonuçlar vermesi beklenebilir.
Dolayısıyla “duygusal emek” talebinde bulunulduğunda bu çalışanın kişilik yapısının dikkate
alınması, ne çeşit bir “duygusal emek” için kişilik yapısının uygun olduğunun belirlenmesi
önemlidir. Benzer biçimde bir çalışanın kendi içinden gelen istekleriyle “duygusal emek”
sunumunda bulunmasının çalışan açısından “olumsuz” olarak nitelendirilmemesi ve gerçekten
böyle bir davranışın işinin bir parçası olduğunu hissetmesi, iş tatmini sağlaması açısından da
önemli bir boyut olarak nitelendirilebilir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Çalışma Yaşamının hızlıca değişen doğası Çalışma Psikolojisi Biliminin de konularının
zenginleşmesini ve genişlemesini sağlamaktadır. Bu anlamda iş-özel yaşam dengesi, çalışma
yaşamında pozitif psikoloji ve duygusal emek ön plana çıkan güncel tartışmalar ve inceleme
konuları açısından örnek olarak verilebilir.
İş-Özel Yaşam Dengesi için İş-Aile Dengesi, İş-Yaşam Dengesi ya da Çalışma-Yaşam
Dengesi gibi kavramların kullanıldığı görülmektedir. Bu konudaki temel düşünce çalışan bir
bireyin çalışma süresinin özel yaşamını ya da aile yaşamını ya da tam tersi bir biçimde özel
yaşamının ya da aile yaşamının çalışma yaşamını etkileyebileceğidir. Burada önemli olan nokta
gerek ayrılan süre, gerek roller gerekse de davranış bakımından belirli bir dengenin
sağlanabiliyor olmasıdır.
Pozitif Psikoloji kavramı ilk kez Seligman tarafından kullanılmıştır. Seligman’a göre
Psikoloji Bilimi kendisi için tanımladığı rolleri tam olarak oynamamakta daha çok “ihinsel
rahatsızlıkları tedavi etmek” üzerinde durmaktadır. Oysa Seligman Psikoloji Biliminin insanın
kendini geliştirme ve iyileştirme gücü olduğuna odaklanmasının daha olumlu sonuçlar
verebileceğini ileri sürmektedir.
Pozitif Psikoloji özellikle rekabet avantajı sağlama amacı içerisindeki örgütler
tarafından yeni bir sermaye unsurunun kaynağı olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu yeni
sermaye türüne “Pozitif Psikolojik Sermaye” adı verilmektedir.
Benzer bir biçimde Hochschild de yeni bir emek türü tanımlamış ve buna “duygusal
emek” adını vermiştir. Hochschild’e göre çalışma yaşamında çalışanların yalnızca bedensel ve
zihinsel güçlerinden değil, aynı zamanda duygularından da yararlanılmaktadır. Bu açıdan
Hochschild duygusal emek kavramını yabancılaşma sorunu ile de ilişkili görmektedir. Diğer
yandan bazı yazarlar duygusal emeğin tek başına yeterli bir kavramlaştırma olmadığını, çalışma
yaşamında 1) Duygusal emek, 2) Duygusal çalışma, 3) Duygu ile çalışma, 4) Çalışırkenki
duygular ve 5) İşe ilişkin duygular olmak üzere beş farklı duygu türünden söz edilebileceğini
ileri sürmektedirler.
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Uygulamalar
1. Esnek çalışma olarak nitelendirilen çalışma biçimleri hakkında araştırma yapınız.
2. Kendinize ve çevrenize mutluluğun ne anlama geldiğini ve nasıl tanımlanabileceğini
sorunuz.
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Uygulama Soruları
1. Esnek çalışma biçimleri iş-özel yaşam dengesinin sağlanmasında yardımcı olabilir
mi? Neden? Tartışınız.
2. Herkes aynı şeylerle mutlu olabilir mi? Neden? Tartışınız.
3. Kişinin rol yapma yeteneğinin bulunması ya da bu konuda eğitim alması duygusal
emek konusunda başarılı olmasını sağlar mı? Bir önceki soruyu da dikkate alarak tartışınız.
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Bölüm Soruları
1. 1980’li yılların sonu, 1990’lı yılların başı olmak üzere bazı işletmelerin esnek
çalışma modelleri geliştirmeye başladıkları görülmektedir. Bu işletmeler esnek çalışma
modellerini aşağıdaki kavramlardan hangisi aracılığıyla tanıtmışlardır?
A) Şirket dostu
B) Çalışan dostu
C) İnsan dostu
D) Aile dostu
E) Hobi dostu
2. Aşağıdakilerden hangisi iş-özel yaşam çatışması sınıflandırmasına göre özel
yaşamın baskılarından biri değildir?
A) Eşin çalışması
B) Küçük çocuklar
C) Vardiyalı çalışma
D) Aile yapısı
E) Yakınlı ve açıklık gibi beklentiler
3. “Pozitif Psikoloji” kavramı ilk kez aşağıdaki bilim insanlarından hangisi
tarafından ileri sürülmüştür?
A) Seligman
B) Oates
C) Maslach
D) Schaufeli
E) Hochschild
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4. I. Neşe
II. Mutluluk
III. İyimserlik
Seligman’ın Pozitif Psikoloji Kavramlaştırmasına göre yukarıdakilerden hangisi
ya da hangileri “şimdi” ile ilişkilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
5. Rekabetçi Avantaj İçin Sermaye türleri çeşitli sorulara verilen yanıtlar
aracılığıyla tanımlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan biri değildir?
A) Nesiniz?
B) Kimsiniz?
C) Ne biliyorsunuz?
D) Kimi tanıyorsunuz?
E) Neye sahipsiniz?
6. Aşağıdakilerden hangisi rekabet avantajı sağlamak için gerekli sermaye türleri
arasında yer alan insan sermayesinin bir özelliği değildir?
A) Deneyim
B) Eğitim
C) Beceri
D) Bilgi
E) Özyeterlilik
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7. “Hedeflere ulaşmak için iradeye ve izlenecek yollara sahip olma”.
Yukarıdaki
açıklamasıdır?

ifade

Pozitif

Psikolojik

Sermaye

bileşenlerinden

hangisinin

A) Umut
B) İyimserlik
C) Yeterlilik
D) Güven
E) Dayanıklılık
8. “Duygusal Emek” kavramı ilk kez aşağıdaki bilim insanlarından hangisi
tarafından ileri sürülmüştür?
A) Goffman
B) Seligman
C) Schaufeli
D) Leymann
E) Hochschild
9. Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamındaki duygu türlerinden biri değildir?
A) Pozitif duygular
B) Duygusal çalışma
C) Çalışırkenki duygular
D) İşe ilişkin duygular
E) Duygu ile çalışma
10. Bir yakınını yeni kaybetmiş bir çalışanın sonraki günlerdeki duygu durumu ve
bundan etkilenerek sürdürdüğü çalışması çalışma yaşamındaki hangi duygu türü için
örnek olarak verilmektedir?
A) Duygusal emek
B) Duygusal çalışma
C) Duygu ile çalışma
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D) Çalışırkenki duygular
E) İşe ilişkin duygular

Cevaplar:
1. D, 2. C, 3. A, 4. D, 5. A, 6. E, 7. A, 8. E, 9. A, 10. D.
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