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Öz 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan ana dili Türkçe olan öğrencilerin 
kullandığı Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarında bulunan değerleri belirlemek, bu kitaplar 
arasında değer dağılımında bir farklılık olup olmadığını ortaya koymak ve bu kitaplarda değer 
çeşitliliğinin olup olmadığını tespit etmektir. Çalışma, betimsel olup tarama modeli 
kullanılmıştır. Bu çalışmanın örneklemini 2019- 2020 eğitim- öğretim yılında Türkiye’de 5. Sınıf 
öğrencilerine okutulan bir özel yayınevi tarafından basılmış 5. Sınıf Türkçe ders kitabı ile yurt 
dışında yaşayan ana dili Türkçe olan 5. sınıf öğrencilerine okutulan Türkçe ve Türk Kültürü 5 
ders kitapları oluşturmaktadır. Bu kitaplarda bulunan metinler MEB 2019 Türkçe Öğretim 
Programı’ndaki kök değerler açısından incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda incelenen 
kitapların tüm kök değerleri içerdiği, değer dağılımlarının orantısız olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  
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Abstract 

The aim of this work in Turkey and Turkish used by the students who are Turkish native 
language living abroad Turkish Culture to determine the values found in textbooks, in the 
distribution of value in this book is to demonstrate that there is a difference and to determine 
whether the diversity of value in this book. The study is descriptive and scanning model was 
used. The sample of this study 2019- 2020 academic year in Turkey 5. published by a private 
publisher who taught the class the students 5th grade Turkish textbooks with the Turkish native 
language living abroad 5th grade students taught Turkish and Turkish Culture constitutes 5 
textbooks. The texts in these books are analyzed in terms of root values in the MEB 2019 
Turkish Curriculum. As a result of the study, it was concluded that the books analyzed contain 
all root values and their value distributions were disproportionate.  
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GİRİŞ  

Değer, hangi davranışın uygun, hangi davranışın uygun olmadığı hakkındaki inançtır. Değer 
kişilerin yaşama bakış açısının, bilgilerinin ve hislerinin meydana getirdiği bir bütündür. Değer 
bir inanç olmasının yanında bir düşünsel düzendir (Güngör, 2010). Bireylerin davranışları, 
yaşam tarzları onların değerlerini yansıtır. Ayrıca değerler bireylerin başka kişilerle olan 
ilişkilerine de etki eder (Kale, 2013). Bunların yanında değerler; bireyin tercihlerini etkiler, 
bireysel tutumları öğretir, bireyleri toplumun gereksinimlerini karşılayan davranışlara yöneltir 
(Nguyen, 2016). 

Küreselleşme, toplumsal açıdan değişimleri de beraberinde getirmiştir. Bu değişimden değerler 
de etkilenmiştir. Bu nedenle değişen toplumsal düzende değerler eğitimi dünyanın birçok 
yerinde yoğun bir şekilde tartışılmıştır. Bu konuda öncelikle okullarda ve toplumsal alanlarda 
hangi değerlerin nasıl ve neden öğretileceğinin belirlenmesi gerekmektedir (Nguyen, 2016).  

Toplumsal ve bireysel açıdan oldukça önemli olan değerler bireylere önce ailede sonra 
toplumsal birçok alanda verilen değerler eğitimi yoluyla benimsetilmektedir. Taplin (2002)’e 
göre değerler eğitimi kişilerin karakterlerinin entelektüel, fiziksel, duygusal, ruhsal ve manevi 
açıdan gelişmesini amaçlamaktadır. Değerler eğitiminin diğer amaçları arasında şiddeti 
azaltmak, bireyin her tür özverili çalışmaya saygı duymasını sağlamak, ortaya çıkan başarılı 
çalışmaların takdir edilmesini sağlamak ve bireylerin aileleriyle iletişimini kaliteli hale getirmek 
de bulunmaktadır. Kirschenbaum (1995) ise değerler eğitimini insanların kişisel olarak 
gelişimine ve sosyal yaşamda daha yapıcı davranmasına teşvik eden bilgileri, becerileri, 
tutumları ve değerleri edinmelerine yardım etmeyi amaçlayan çaba olarak tanımlamaktadır. 

Değerler eğitimi farklı adlarla da isimlendirilmektedir. Lovat ve Clement (2008)’e göre değerler 
eğitimi karakter eğitimi, ahlaki eğitim ve etik eğitimi olarak da ifade edilmektedir. Bunun 
nedeni ırkçılık, uyuşturucu kullanımı, aile içi şiddet, cinsel istismar, AIDS ve terör gibi 
sorunlarla başa çıkma yolunun ahlak, karakter ve yurttaşlık eğitimi olduğu inancıdır. Tüm bu 
eğitim alanları değerler eğitiminin bir parçasıdır. 

Değerler eğitimi bireylerin davranışlarını etkilerken bir yandan da bireye toplumsal hak ve 
görevlerini de sezdirir. Print (2000), değerlerin toplumun eğitim ve gelişim süreçlerinde, 
özellikle demokratik toplumlarda önemli bir rol oynadığını açıklamıştır. Değerler eğitiminde, 
bireysel haklar, sosyal adalet, başkalarına hoşgörü, çeşitliliğin takdir edilmesi, çoğunluğun 
kuralları ve demokrasiye katılımla ilgili değerlerin kazandırılması önem arz etmektedir. Tüm 
bunların yanında Kale (2013)’e göre sevgi, saygı, dürüstlük, güven, özgürlük ve doğruluk gibi 
başlıca değerlere değerler eğitiminde yer verilir. 

Tüm etkinlikler, ilişkiler, etkileşimler, okullar değerlerle ilgili unsurları yansıtmaktadır. Bu 
nedenle değerler eğitimi ailede, okullarda, dini kurumlarda, şirketlerde, çeşitli örgütlerde 
kendini göstermektedir (Nguyen, 2016). Değerler eğitimi, bireylerin değer yargılarını ve 
tutumlarını etkileyen her şeyi içermektedir. Değerler eğitimi günlük yaşamda birçok alanda 
kendini göstermektedir.  Okul ve sınıf kuralları, olaylar, sosyal ilişkiler, gelenekler ve çocuklarla 
ilgili her şey değerler eğitiminin içeriğinde yer almaktadır (Ulavere ve Veisson, 2015). Bu 
nedenle değerler eğitiminde bireylerin yaşamlarına uygun bir plan yapmak ve değerler 
eğitimini bu yönde şekillendirmek gerekmektedir. 

Değerler eğitiminin ailelerde, okullarda ve toplum içinde verilmesi çok önemlidir. İnsan 
yaşamının ilk günlerinden itibaren başlanan değerler edinimi toplumda ve okullarda da devam 
etmektedir. Halstead ve Taylor (2000) ’a göre çocuklar okula başlarken bazı değerlere sahiptir. 
Okulun çocuğun sahip olduğu değerleri koruma, toplumsal değerleri çocuklara benimsetme, 
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çocukların bu değerler üzerinde düşünmesini ve kendinde var olan değerlerin farkına 
varmasını sağlamak gibi rolleri vardır. 

Değerler eğitiminde okulların ve öğretmenlerin çok önemli görevleri bulunmaktadır. 
Netherwood vd. (2007), değerler eğitiminin etkili olmasının yolunun okulların değerlerinden 
geçtiğini belirtmişlerdir. Lovat (2005)’a göre değerler eğitimi öğretmenlerin öğrencilerine 
kazandıracakları entelektüel bakış açısı, konular arasında ilişki kurabilme yeteneği, düşünce ve 
becerilerini yansıtma becerisi ile daha etkili olacaktır. 

Değerler eğitimi, okullarda öğretmenler tarafından planlı ve öğrencilerin seviyelerine uygun bir 
biçimde yapılmalıdır. Çağlayan (2005)’a göre ahlâk eğitiminde de dikkat edilmesi gereken 
hususlardan biri eğitim- öğretim ilke ve yöntemlerini kullanmaktır. Bunun yanında öğrencilerin 
seviyeleri dikkate alınarak konular belirlenmelidir. Tüm bunlar günlük yaşama uygun 
olmalıdır. 

Değerler eğitimi ile ilgili derslerin başında Türkçe gelmektedir. Doğan ve Gülüşen (2011), 
Türkçe dersinin hem beş temel dil becerisini geliştirmeyi amaçlarken birçok değerin 
kazanılmasını da amaçladığını belirtmektedir. Susar Kırmızı (2014)’ya göre Türkçe dersi hangi 
değerlerin iletileceğine karar verilmesinde ve bu değerlerin planlı bir şekilde aktarılmasında 
önemli bir görevi olan derslerden önde gelenidir. Ayrıca Türkçe dersi kişiler arası ilişkilerde ve 
toplumun bir üyesi olan bireyin davranışlarında bir etkiye sahiptir. Bunun yanında Türkçe 
dersi kültürel özelliklerin sürekliliğinin devam ettirilmesi konusunda da bir göreve sahiptir. 
Türkçe dersi aracılığıyla çeşitli değerler kuşaklara iletilmektedir. 

Türkçe dersinde değer edinimi sağlanırken kullanılan başlıca araç ders kitaplarıdır. Doğan ve 
Gülüşen (2011)’e göre Türkçe ders kitapları içerdiği metinler açısından değerler eğitiminin 
sağlanmasında önemli bir araçtır. Türkiye’de kitap okuma alışkanlığı düşük düzeyde 
olduğundan Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ilettiği fikirler çok önemlidir. Bu sebeple 
Türkçe ders kitaplarına metin seçilirken titiz davranılmalıdır. 

Türkçe dersi Türkiye’de öğrenim gören öğrenciler için olduğu kadar yurt dışında okuyan ana 
dili Türkçe olan öğrenciler için de önemlidir. Ergenç (1993)’e göre anavatanı dışında bir ülkede 
yaşayan bir bireyin bulunduğu ülkenin şartlarına uyabilmesi için önce ana dilini ve kültürünü 
iyi bir şekilde bilmesi gerekmektedir. Bu nedenle çok kültürlü ve çok dilli ülkelerin eğitim 
sistemlerinde ana dili eğitimine yer verilmesi gerekmektedir. 

Yurt dışında okuyan Türk öğrencilere yönelik Türkçe ve Türk kültürü derslerinde MEB 
tarafından hazırlanan Türkçe ve Türk Kültürü ders kitapları kullanılmaktadır (MEB, 2009). Bu 
ders kitapları Türkçe ve Türk Kültürü kısımlarından meydana gelmektedir. Bu kitaplarda genel 
olarak kültürel unsurlara değinildiği göze çarpmaktadır (Çelik ve Gülcü, 2016: 288). Kültürel 
unsurların bir parçası olan değerlere Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarında da yer 
verilmektedir.  

Bu konuyla ilgili alanyazın tarandığında birçok çalışmaya rastlanılmaktadır. Değerler eğitimi ile 
ilgili birçok tez ve makale bulunmaktadır. Kuşdil ve Kağıtçıbaşı (2000), öğretmenlere yönelik 
bir anket yaparak öğretmenlerin değer yönelimlerini belirlemişler ve bunun sonucunda 
Schwart Değer Listesi’ne yeni değerler eklenebileceğini ifade etmişlerdir.  

Değerler eğitimiyle ilgili alanyazına bakıldığında yapılan çalışmaların bazılarının Türkçe ders 
kitaplarıyla ilgili olduğu görülmektedir. Çelikpazu ve Aktaş (2011), MEB yayınevine ait 6, 7 ve 
8. sınıf ders kitaplarında bulunan evrensel ve ulusal değerleri belirlemişler ve değer iletiminin 
yoğunluğunu kitaplar arasında karşılaştırmışlardır. Buna benzer bir konuda çalışan Doğan ve 
Gülüşen (2011), Türkçe ders kitaplarında bulunan toplamda 76 metni incelemiş ve bu 
metinlerin ilettiği değerleri tespit etmişlerdir. Kırmızı (2014), 4. Sınıf Türkçe ders kitaplarında 
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yer alan metinleri analiz ederek bu metinde en çok bulunan değerleri tespit etmiştir. Şentürk ve 
Aktaş (2015), Romen Eğitim, Araştırma, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınevi’ne ait ortaokul 6, 7 
ve 8. sınıf ana dili Türkçe ders kitaplarını ele almış ve değerler açısından bu kitapları 
karşılaştırmışlardır. 

Değerler eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaların bir kısmı da hikâyelerle ilgilidir. Batur ve Yücel 
(2012), Ahmet Efe’nin yazdığı hikâyelerinin değerler eğitiminde kullanılabilecek eserler 
arasında olduğunu belirtmişlerdir. Kasapoğlu (2013), okullarda hikâyeler yoluyla verilen 
değerler eğitiminin gelecek nesiller için faydalı olacağını vurgulamıştır. Her iki ülkede okutulan 
Türkçe ders kitaplarının değer iletimi açısından sorunlu olduğunu vurgulamışlardır.  

Okullarda değerlerler eğitiminin nasıl yapıldığıyla ilgili de bazı çalışmalar bulunmaktadır. 
Suyatno vd. (2019), yapmış oldukları çalışmada veri analizi tekniği, derinlemesine görüşme ile 
gözlem ve doküman analizi yöntemini kullanarak eğitimcilerin Endonezya Bangka Belitung 
Eyaletindeki Ortaokullarda nasıl değer eğitimi uyguladıklarını araştırmışlardır. Çalışmaları 
sonucunda dini öğretilerden elde edilen değerlerin, yani iman-takva (inanç-dindarlık) ve iyi 
ahlak (ahlak) değerlerinin okullarda değer eğitiminin geliştirilmesinde temel teşkil ettiği en 
önemli değerlerin olduğunu tespit etmişlerdir. 

Yurt dışında öğrenim gören ana dili Türkçe olan öğrencilere okutulan Türkçe ders kitaplarıyla 
ilgili de bazı çalışmalara rastlanılmaktadır: Karadüz ve Ekmekçi (2015), yurt dışında ana dili 
Türkçe olan öğrencilere yönelik okutulan Türkçe ders kitaplarının metinlerini çeşitli açılardan 
incelemişler ve ders kitaplarında bulunan hataları ve tutarsızlıkları tespit etmişlerdir. Çelik ve 
Gülcü (2016), Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarıyla ilgili Fransa’da Türkçe öğretmenliği 
yapan 43 öğretmenin görüşlerini bir anket aracılığıyla almışlardır. Araştırmanın neticesinde 
ders kitaplarının çoğu yönden yetersizliğine vurgu yapmışlardır. Ayrancı, Mete ve Keskin 
(2017), Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarını incelemişler ve kitaplarda çok fazla eksikliğin 
bulunduğuna değinmişlerdir. Bu ders kitaplarının geliştirilmesi için çeşitli önerileri dile 
getirmişlerdir. 

Yapılan alanyazın taramasında MEB tarafından hazırlanan Türkçe ve Türk Kültürü ders 
kitaplarının değerler eğitimi açısından incelenmesine rastlanılmamıştır. Yurt dışında yaşayan 
ana dili Türkçe olan öğrencilerin evrensel ve milli değerleri benimsemesinde Türkçe ve Türk 
Kültürü ders kitaplarının önemli bir yere sahip olduğu belirtilebilir. Bu açıdan yapılan bu 
çalışmanın alandaki bu eksikliği gidereceği düşünülmektedir. 

 

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan ana dili Türkçe olan öğrencilerin 
kullandığı Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarında bulunan değerleri belirlemek, bu kitaplar 
arasında değer dağılımında bir farklılık olup olmadığını ortaya koymak ve bu kitaplarda değer 
çeşitliliğinin olup olmadığını tespit etmektir. 

 

Problem Cümlesi 

Türkiye’de okutulan Türkçe ders kitapları ile yurt dışında yaşayan ana dili Türkçe olan 
öğrencilerin kullandığı Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarında hangi değerler almaktadır? 
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Problem Cümleleri 

1. Türkiye’de okutulan 5. Sınıf Türkçe ders kitabında ve yurt dışında 5. Sınıf öğrencilere 
okutulan Türkçe ve Türk Kültürü 5 ders kitabında bulunan metinlerde 2019 Türkçe Öğretim 
Programı’nda geçen kök değerler ne kadar yer almıştır? 

2.  Türkiye’de okutulan 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki ve yurt dışında okutulan 5. sınıf 
Türkçe ve Türk Kültürü ders kitabındaki metinlerde bulunan kök değerlerin dağılımı 
nasıldır? 

3.  Türkiye’de okutulan 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki ve yurt dışında okutulan Türkçe 
ve Türk Kültürü 5 ders kitabındaki metinlerde bulunan kök değerlerde çeşitlilik var mıdır? 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın bu kısmında araştırmanın modeli, araştırmanın çalışma evreni ve örneklemi, 
verilerin toplanması ve verilerin analizi başlıkları açıklanmıştır. 

 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma betimsel olup tarama modeli kullanılarak ortaya konmuştur. Çalışmada 2019- 2020 
eğitim- öğretim yılında Türkiye’de okutulan 5. sınıf Türkçe ders kitabı ile yurt dışında okutulan 
5. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ders kitabı kök değerler açısından incelenmiştir. Karasar 
(2009)’a göre geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi hedefleyen 
araştırma yaklaşımına tarama modeli denmektedir. 

 

Araştırmada İncelenen Eserler 

Bu çalışmada 2019- 2020 eğitim- öğretim yılında Türkiye’de 5. Sınıf öğrencilerine okutulan 
Anıttepe Yayınları tarafından basılmış 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ile yurt dışında yaşayan ana 
dili Türkçe olan 5. sınıf öğrencilerine okutulan Türkçe ve Türk Kültürü 5 ders kitapları 
oluşturmaktadır. Bu yayınevlerinin kitaplarının tercih edilme nedeni 2019- 2020 eğitim- öğretim 
yılında okutulan ders kitaplarından olmasıdır. Bu kitaplarda bulunan metinler MEB 2019 
Türkçe Öğretim Programı’ndaki kök değerler açısından incelenmiştir. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

2019- 2020 eğitim- öğretim yılında Türkiye’de 5. sınıf öğrencilerine okutulan Anıttepe Yayınları 
tarafından basılmış 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ile yurt dışında yaşayan ana dili Türkçe olan 5. 
sınıf öğrencilerine okutulan Türkçe ve Türk Kültürü 5 ders kitapları 2019 Türkçe Öğretim 
Programı’nda yer alan kök değerler bakımından incelenmiştir. 2019 Türkçe Öğretim 
Programı’nda yer alan kök değerler şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, 
sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik. Bu kitaplar tarama yöntemi ile analiz edilmiştir. 
İncelenen metinler üç uzman tarafından ayrı ayrı taramış, sadece değerlerin isimlerinin geçmesi 
yeterli görülmemiştir. Uzmanlar tarafından metinlerde değerlerle ilgili anlamsal bir ilişkinin 
bulunduğu yerler not alınmıştır. İlgili iki kitapta birinci uzman tarafından 189, ikinci uzman 
tarafından 176, üçüncü uzman tarafından ise 201 değere ait bulgu tespit edilmiştir. Üç uzmanın 
da görüş birliğine vardığı değerler çalışmaya dahil edilmiştir. Görüş birliği olmayan değerler 
dikkate alınmamıştır. Böylelikle çalışmanın geçerliliği ve güvenirliği sağlanmıştır. 
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Sınırlılıklar 

1. Araştırma 2019- 2020 eğitim- öğretim yılında Türkiye’de okutulan Anıttepe Yayınları 
tarafından basılmış 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ile yurt dışında yaşayan ana dili Türkçe olan 5. 
sınıf öğrencilerine okutulan Türkçe ve Türk Kültürü 5 ders kitapları ile sınırlıdır. 

2. Araştırma ilgili kitaplardaki okuma metinleri ile sınırlıdır. 

 

BULGULAR 
Çalışmanın bu bölümünde bulgular araştırmanın problem cümlelerine göre ortaya konacaktır. 

 

Birinci Problem Cümlesine Yönelik Bulgular  

“Türkiye’de okutulan 5. Sınıf Türkçe ders kitabında ve yurt dışında 5. Sınıf öğrencilere 
okutulan Türkçe ve Türk Kültürü 5 ders kitabında bulunan metinlerde 2019 Türkçe Öğretim 
Programı’nda geçen kök değerler ne kadar yer almıştır?” sorusuna yönelik bulgular şu 
şekildedir. 

Tablo 1: İncelenen Kitaplarda Yer Alan Kök Değerler 

 

Değerler 

İncelenen Ders Kitapları 

5. Sınıf Türkçe Ders 
Kitabı 

5. Sınıf Türkçe ve Türk 
Kültürü Ders Kitabı 

1. Adalet 9 3 

2. Dostluk 3 7 

3. Dürüstlük 4 2 

4. Öz denetim 15 1 

5. Sabır  7 1 

6. Saygı 10 7 

7. Sevgi 18 10 

8. Sorumluluk 26 5 

9. Vatanseverlik 13 5 

10. Yardımseverlik 16 14 

Toplam (f) 121 55 

 

Tablo 1 incelendiğinde kitaplarda bulunan değer sayılarının birbirinden oldukça farklı olduğu 
görülmektedir. Türkiye’de okutulan 5. Sınıf Türkçe ders kitabı, yurt dışında okutulan Türkçe ve 
Türk Kültürü 5 ders kitabına oranla çok daha fazla değer içermektedir. Ayrıca kitaplarda en 
fazla ve en az değinilen değerlerin de farklı olduğu fark edilmektedir. 
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Adalet ile İlgili Bulgular 

Hökelekli (2011)’ye göre adalet haklıya hakkını vermek, bir şeyin olması gereken yerde olması, 
her türlü karar ve davranışta adil olunması demektir. Her türlü olumlu veya olumsuz etkenin 
etkisinde kalmadan yapılan işin doğruluktan ayrılmadan yapılmasıdır. Kök değerlerden olan 
adalet ile ilgili bulgulardan bazıları şu şekildedir. 

   Tablo 2: Adalet Değeri ile İlgili Bulgular 

Kitabın Adı Sayfa No Adalet Değerine Vurgu Yapan İfade 

5. Sınıf Türkçe Ders 
Kitabı 

10 Memleket isterim 

Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun; 

Kış günü herkesin evi barkı olsun. 

5. Sınıf Türkçe Ders 
Kitabı 

194 İyiliğin değeri bilinecek, bilmeyenler cezasını çekecek, diyerek 
çuvalı sırtladığı gibi ormanın içinde gözden kaybolmuş. 

5. Sınıf Türkçe ve Türk 
Kültürü Kitabı 

108 İş hayatında Türkler, çok şerefli insanlardır. Türkler, 
diğerlerinden daha uygun fiyata satış yaparlar. Çoğu kez bir 
şeyler yemek için Türk lokantasına giderim. Hesabı büyük bir 
altınla ödediğimde para üstünü her zaman eksiksiz aldım. 

Kitabın Adı Sayfa No Dostluk Değerine Vurgu Yapan İfade 

5. Sınıf Türkçe Ders 
Kitabı 

23 Türklerin kendi ülkelerine ve şehirlerine, köylerine, 
kasabalarına gelen yabancılara, gariplere, kimsesizlere, 
yolculara karşı insanca, dostça davranışları, kısacası 
konukseverlikleri çok eskidir. 

5. Sınıf Türkçe ve Türk 
Kültürü Kitabı 

40 Sizinle sohbet etmek onun için paradan daha değerli. 

5. Sınıf Türkçe ve Türk 
Kültürü Kitabı 

106 İstanbul’da iken bir şanssızlık olup elbiseniz yırtılırsa hiç 
dert etmeyin. Bir terzi dükkânına girmeniz yeter. Sanatçı, 
kıyafetinizi alır, size bir sandalye gösterir. Siz minik 
fincanından bol köpüklü kahvenizi içerken o, sessiz sedasız 
işe koyulur. 

 

Tablo 2 incelendiğinde Türkiye’de okutulan 5. sınıf Türkçe ders kitabında adalet değeri edebi 
metinler aracılığı ile öğrencilere hissettirilmektedir. Yurt dışında okutulan Türkçe ve Türk 
Kültürü 5 ders kitabında ise Türk insanın adalet değeriyle ilgili davranış örnekleri metinlerde 
bulunmaktadır. 
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Dostluk ile İlgili Bulgular 

TDK Güncel Sözlük (2020)’e göre dost sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan 
kimse, düşman karşıtı iken dostluk dost olma durumu olarak tanımlanmaktadır. İncelenen 
kitaplarda dostlukla ilgili bazı bulgular şu şekildedir. 

Tablo 3: Dostluk Değeri ile İlgili Bulgular 

 

Kitabın Adı Sayfa No Dostluk Değerine Vurgu Yapan İfade 

5. Sınıf Türkçe Ders 
Kitabı 

23 Türklerin kendi ülkelerine ve şehirlerine, köylerine, 
kasabalarına gelen yabancılara, gariplere, kimsesizlere, 
yolculara karşı insanca, dostça davranışları, kısacası 
konukseverlikleri çok eskidir. 

5. Sınıf Türkçe ve Türk 
Kültürü Kitabı 

40 Sizinle sohbet etmek onun için paradan daha değerli. 

5. Sınıf Türkçe ve Türk 
Kültürü Kitabı 

106 İstanbul’da iken bir şanssızlık olup elbiseniz yırtılırsa hiç 
dert etmeyin. Bir terzi dükkânına girmeniz yeter. Sanatçı, 
kıyafetinizi alır, size bir sandalye gösterir. Siz minik 
fincanından bol köpüklü kahvenizi içerken o, sessiz sedasız 
işe koyulur. 

 

Tablo 3 incelendiğinde dostluk değerinin yurt dışında okutulan Türkçe ve Türk Kültürü 5 Ders 
Kitabında daha fazla yer aldığı ve Türk insanının dostluğa önem veren ve insanlara dostça 
davranan bir millet olduğu vurgulanmaktadır. 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabında da Türklerin dost 
canlısı insanlar olduğu açıklanmaktadır. 

 

Dürüstlük ile İlgili Bulgular 

Dürüstlük de kök değerlerden bir tanesidir (MEB,2019). Doğruluk, dürüstlük gibi çeşitli 
değerleri hayatının merkezine alan bireyler yaşadıkları toplumun da sağlıklı olmasına destek 
olmaktadır (Kasapoğlu, 2013). Dürüstlükle ilgili bazı bulgular aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Tablo 4 incelendiğinde 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabında dürüstlük değerinin edebi metinlerde 
okuyucuya hissettirilerek geçtiği görülmektedir. Yurt dışında okutulan Türkçe ve Türk Kültürü 
5 ders kitabında ise Türk insanının özelliklerinden birinin dürüst olmak olduğu vurgulanmıştır. 
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    Tablo 4: Dürüstlük Değeri ile İlgili Bulgular 

Kitabın Adı Sayfa No Dürüstlük Değerine Vurgu Yapan İfade 

5. Sınıf Türkçe Ders 
Kitabı 

69 Güvenlik görevlisi “Burası fabrika sahibinin evi, sen haklısın 
ama nasıl imzalayayım? Ona imza atarsam işimden olurum. 
Hem ilçemizde çok kişi onun yanında çalışıyor. Sadece 
fabrikası yok, birçok iş yeri ver. Onun için imza 
toplayamamışsındır. Kimse onu karşısına almak istemez.” 
dedi. 

5. Sınıf Türkçe ve Türk 
Kültürü Kitabı 

108 İş hayatında Türkler, çok şerefli insanlardır. Türkler, 
diğerlerinden daha uygun fiyata satış yaparlar. Çoğu kez bir 
şeyler yemek için Türk lokantasına giderim. Hesabı büyük bir 
altınla ödediğimde para üstünü her zaman eksiksiz aldım. 

 

Öz Denetim ile İlgili Bulgular 

TDK (2020)’ye göre öz denetim daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, 
davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması, otokontroldür. Öz denetim 
değeriyle ilgili bazı bulgular Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5 incelendiğinde öz denetim değerinin 5. Sınıf Türkçe ders kitabında Türk insanının bir 
özelliği olduğu belirtilmekte ve metinler aracılığıyla bireylerin kendi davranışlarını kontrol 
edebilmeleri belirtilmektedir. Yurt dışında okutulan Türkçe ve Türk Kültürü 5 ders kitabında 
sadece bir yerde öz denetimle ilgili bulguya rastlanılmıştır. Bunun da bireyin kendi 
davranışlarını şekillendirmeyle ilgili olduğu görülmektedir. 

 

Sabır ile İlgili Bulgular 

Hayatta karşılaşılan zor durumlarla ilgili bireylerin hissettiği olumsuz hislerle başa çıkmada en 
önemli unsur sabırdır. Sabır, kişilerin hislerini olumluya dönüştüren ve hayattan daha fazla 
keyif almalarını sağlayan bir özelliğe sahiptir (Eliüşük ve Arslan, 2016). Sabır değeri ile ilgili 
bulgulara Tablo 6’da yer verilmiştir. 

Tablo 6 incelendiğinde 5. Sınıf Türkçe ders kitabında sabır değerinin edebi metinler aracılığıyla 
verildiği görülmektedir. Bireylerin karşılarına çıkan zorluklar karşısında yılmamaları ve 
inandıkları düşünceler doğrultusunda amaçlarına ulaşmaları için sabırla davranmaları gerektiği 
vurgulanmaktadır. Yurt dışında okutulan Türkçe ve Türk Kültürü 5 ders kitabında sadece bir 
yerde sabırla ilgili bulguya rastlanılmıştır. Bu da öğrencilerin yönlendirilmesiyle ilgili bir 
komuttur. 

 

Saygı ile İlgili Bulgular 

Akkoyun (2016)’a göre saygı, bireyin çevresindeki kişiler için önemli görünen bir şeyin birey 
tarafından kabul edildiğinin bireyin davranışları yoluyla gösterilmesidir. Saygı değeri ile ilgili 
bazı bulgular Tablo7’de yer almaktadır.  
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   Tablo 7: Saygı Değeri ile İlgili Bulgular 
Kitabın Adı Sayfa No Saygı Değerine Vurgu Yapan İfade 
5. Sınıf Türkçe Ders 
Kitabı 

17 Daha sonra dikkat ettim, yerli dizilerde de böyle oluyor 
konuşmalar. “Baba Evi”nde Uzun Şevki gelmiş, yeni tutulan 
evin badanasına yardım etmiştir. Şevki giderken “Hoşça 
kalın” der, evin küçük kızı Bilge karşılık verir: “Teşekkür 
ederiz Şevki ağabey, hoşça kal.” 

5. Sınıf Türkçe ve Türk 
Kültürü Ders Kitabı 

141 Türkler uzun bir yolculuğa çıkacakları zaman atın 
kuyruğunu düğüm şeklinde bağlarlardı. Bunun sebebi çok 
ilginçti. Hepimiz atların hızlı koşması için kamçı 
kullanıldığını duymuşuzdur. Türkler, hayvana bir nesne ile 
vurmanın ona eziyet olacağını düşünürlerdi. Bu sebeple 
kendi kuyruğundan bir top yaparak atların hızlı hareket 
etmelerini sağlarlardı. Böylece hayvan, hızla ilerlerdi. 

 

Her iki kitapta da saygı değeri sık sık vurgulanmıştır. Tablo 7 incelendiğinde 5. Sınıf Türkçe 
ders kitabında saygı değeriyle ilgili örnek olaylar verilmiştir. Yurt dışında okutulan Türkçe ve 
Türk Kültürü 5 ders kitabında Türk insanının saygı değeriyle ilgili özellikleri örnekler verilerek 
açıklanmıştır. Türk insanının sadece insanlara değil hayvanlara da saygı gösterdiği 
vurgulanmıştır.  

Sevgi ile İlgili Bulgular 

Sevgi yaşamın kaynağı olmakla birlikte tüm varlıkların ilişkisinde en önemli unsurdur. Sevgi 
değerinin kalıcılığı diğer değerlere kaynak olmasında gizlidir. Bu nedenle sevgi diğer değerleri 
ortaya çıkaracak nitelikte olmalıdır (Düzgün, 2011). Sevgi değeri ile ilgili bulgulara Tablo 8’de 
yer verilmiştir. 

Tablo 8 incelendiğinde 5. Sınıf Türkçe ders kitabında sevgi değeriyle ilgili hem Türk insanının 
bir özelliği olarak gösterilmiş hem de bireylerin birbirine sevgiyle davrandığı olayları anlatan 
metinler aracılığıyla aktarılmıştır. Yurt dışında okutulan Türkçe ve Türk Kültürü 5 ders 
kitabında aile bireylerinin birbirlerine duyduğu sevgi duygusu metinlerde işlenmiştir. Ayrıca 
Türk insanının sevilen özellikleri ve Türkçenin yabancılar tarafından sevilen bir dil olduğu 
üzerinde durulmuştur. 

   Tablo 8: Sevgi Değeri ile İlgili Bulgular 
Kitabın Adı Sayfa No Sevgi Değerine Vurgu Yapan İfade 
5. Sınıf Türkçe Ders 
Kitabı 

24 Konuk sevmek, konuğa ikramda bulunmak, insan sevgisinin 
başında gelir. Anadolu; yemeğini konuğunu memnun 
etmekten zevk alır. Bir görevi yapmış olmanın rahatlığını 
duyar. 

5. Sınıf Türkçe ve Türk 
Kültürü Ders Kitabı 

13 Benim tonton mu tonton bir ninem var. Ninemle aynı evde 
yaşamak bizim ailemiz için çok büyük bir şans, aynı zamanda 
mutluluk kaynağı. 

5. Sınıf Türkçe ve Türk 
Kültürü Kitabı 

40 SANATÇI, çocukken dansı ve tiyatroyu çok sevdiğini 
söylüyor. Franz Custers, zor olsa da farklı olanı yapmaktan 
zevk alıyor. Peki neden sadece Türkçe konuşuyor? Custers, 
bunun cevabını şöyle açıklıyor: “Beni canlı tutuyor!” 
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Sorumluluk ile İlgili Bulgular 

Civelek (2006)’e göre sorumluluk, kurallara uyma, kavrama gücünü kullanma, başkalarına ve onların 
mülklerine saygı ve özen göstermedir. Sorumluluk değeri ile ilgili bulgular Tablo 9’da yer 
almaktadır. 

Tablo 1’e göre 5. Sınıf Türkçe ders kitabında en çok rastlanılan değer sorumluluktur. Tablo 9 
incelendiğinde her iki kitapta da Türk insanının sorumluluk değerini taşıyan, işlerini 
zamanında yapan, üstlendikleri görevleri yerine getiren bireyler olduğu gösterilmiştir. 

 

Tablo 9: Sorumluluk Değeri ile İlgili Bulgular 

Kitabın Adı Sayfa No Sorumluluk Değerine Vurgu Yapan İfade 

5. Sınıf Türkçe Ders 
Kitabı 

40 Mustafa Kemal'in kağnısı derdi, kağnısına 
Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı. 
Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik, 
Nam salmıştı asker içinde. 
Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü, 
Doğrulmuştu yola önceden önceden. 

5. Sınıf Türkçe ve Türk 
Kültürü Ders Kitabı 

44 Afişi ben hazırladım. Yakından görmek ister misiniz? 

5. Sınıf Türkçe ve Türk 
Kültürü Kitabı 

97 Türkler, en küçük işlerini bile çok düzenli bir şekilde, birlikte 
yaparlar. 

 

Vatanseverlik ile İlgili Bulgular 

Vatanseverlik, bireyin memleketine duyduğu sevgiyi ifade etmektedir. Vatanseverlik milletin 
konuştuğu dille, yaşadığı coğrafyayla, ülkenin siyasal sistemi ve politikasıyla özdeşleşen bir 
kelimedir (Elban, 2015). Vatanseverlik değeri ile ilgili bulgulara Tablo 10’da yer verilmiştir. 

Tablo 10. Vatanseverlik Değeri ile İlgili Bulgular 

Kitabın Adı Sayfa No Vatanseverlik Değerine Vurgu Yapan İfade 

5. Sınıf Türkçe Ders 
Kitabı 

52 Yüzbaşı Hakkı Bey, genç yaşta kalp krizi geçirmiş ve 
istirahatteydi. Böyle bir görevi vatan için ölümüne de olsa 
üstlendi. Yüzbaşı Hakkı Bey komutasındaki gemi mürettebatı 
mayın uzmanı Albay Yarbay Geehl (Geel)ile işe başladılar. 

5. Sınıf Türkçe Ders 
Kitabı 

63 Arada bir kendisine “Biraz dikkatli ol!” gibi nasihatta 
bulunanlara “Düşman bu yoldan Antep’e girerse ben Antep’e 
nasıl girerim? Hemşehrilerimin yüzüne nasıl bakarım? 
Fransızlar beni çiğnemeden buradan geçemeyecekler.” diye 
cevap veriyordu. 

5. Sınıf Türkçe ve Türk 
Kültürü Kitabı 

73 İstiklâl Marşı, Türk milletine Mehmet Akif Ersoy’un 
hediyesidir. 



Zekerya BATUR ve Emel ŞAŞMAZ  

 578 

Tablo 10 incelendiğinde 5. Sınıf Türkçe ders kitabında özellikle ‘‘Milli Mücadele ve Atatürk’’ 
temasında vatanseverlik vurgusunun yapıldığı ve Türk insanının vatanı uğruna ölümü bile 
göze aldığı metinler aracılığıyla aktarılmıştır. Yurt dışında okutulan Türkçe ve Türk Kültürü 5 
ders kitabında ise Türk insanının vatanı uğruna verdiği mücadele, İstiklal Marşı’nın nasıl 
yazıldığı, Mehmet Akif Ersoy’un vatanseverliği, bayrak ve vatan sevgisi üzerinde durulmuştur.  

 

Yardımseverlik ile İlgili Bulgular 

Yardımseverlik, toplumu birbirine bağlayan ve birlik beraberlik duygularını kuvvetlendiren bir 
erdemdir. Bu erdemin ülkenin geleceğini şekillendirecek yeni nesillere iletmek önemlidir 
(Sönmez ve Akıncan, 2013). Yardımseverlik değeri ile ilgili bulgulara Tablo 11’de yer 
verilmiştir. 

Tablo 11 incelendiğinde 5. Sınıf Türkçe ders kitabında yardımseverlik değeriyle ilgili Türk 
kadınının zor durumdaki Türk askerine yaptığı yardım örnek olarak verilmiştir. Yurt dışında 
okutulan Türkçe ve Türk Kültürü 5 ders kitabında ise aile bireylerinin birbirlerine yardım 
etmeleri ve Türk insanının her işinde yardımlaşmayı sevdiği üzerinde durulmuştur. 

Tablo 11: Yardımseverlik Değeri ile İlgili Bulgular 

Kitabın Adı Sayfa No Yardımseverlik Değerine Vurgu Yapan İfade 

5. Sınıf Türkçe Ders 
Kitabı 

40 Mustafa Kemal'in kağnısı derdi, kağnısına 
Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı. 
Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik, 
Nam salmıştı asker içinde. 
Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü, 
Doğrulmuştu yola önceden önceden. 

5. Sınıf Türkçe ve Türk 
Kültürü Ders Kitabı 

44 Afişi ben hazırladım. Yakından görmek ister misiniz? 

5. Sınıf Türkçe ve Türk 
Kültürü Kitabı 

97 Türkler, en küçük işlerini bile çok düzenli bir şekilde, birlikte 
yaparlar. 

 

İkinci Problem Cümlesine Yönelik Bulgular  

“Bu kitaplardaki metinlerde bulunan kök değerlerin dağılımında bir farklılık var mıdır?” 
sorusuna yönelik Tablo 1 incelendiğinde Türkiye’de okutulan 5. sınıf Türkçe ders kitabında 
toplamda 121 farklı yerde kök değerlerle ilgili bulgulara rastlanırken yurt dışında okutulan 
Türkçe ve Türk Kültürü 5 ders kitabında 55 farklı yerde kök değerlerle ilgili bulgulara 
rastlanılmıştır. İki ders kitabı kök değerler açısından kıyaslandığında Türkiye’de okutulan ders 
kitabının yurt dışında okutulan ders kitabına göre oldukça fazla değer içerdiği görülmektedir.  

Türkiye’de okutulan 5. sınıf Türkçe ders kitabında en sık rastlanan kök değer sorumluluk 
(f=26)’tur. Sorumluluk değerini sırasıyla sevgi (f=18), yardımseverlik (f=16), öz denetim (f=15), 
vatanseverlik (f=13), saygı (f=10), adalet (f=9), sabır (f=7), dürüstlük (f=4) değerleri izlemiştir. 
Türkiye’de okutulan 5. sınıf Türkçe ders kitabında en az rastlanan kök değer ise dostluk 
(f=3)’tur. 

Yurt dışında okutulan Türkçe ve Türk Kültürü 5 ders kitabında en sık rastlanan kök değer 
yardımseverlik (f=14)’tir. Yardımseverlik değerini sırasıyla sevgi (f=9), saygı (f=7), dostluk (f=7), 
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sorumluluk (f=5), vatanseverlik (f=5), adalet (f=3), dürüstlük (f=2), öz denetim (f=1), sabır (f=1) 
izlemektedir. Yurt dışında okutulan 5. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ders kitabında en az 
rastlanılan değerler öz denetim (f=1) ve sabır (f=1) olmuştur. 

İncelenen her iki kitapta da kök değerlerin dağılımının orantılı olmadığı görülmüştür. Bu iki 
kitapta en sık ve en az rastlanılan değerlerin de farklı olduğu belirlenmiştir. 

 

Üçüncü Problem Cümlesine Yönelik Bulgular  

“Bu kitaplardaki metinlerde bulunan kök değerlerde çeşitlilik var mıdır?” sorusuna yönelik 
bulgular Grafik 1’den yola çıkılarak açıklanmıştır. 

İncelenen her iki kitapta da tüm kök değerlerle ilgili bulgulara rastlanılmıştır. Grafik 1’de de 
görüldüğü gibi iki kitapta da değerlerin dağılımında çok büyük farklılık bulunmaktadır. 

 

 
 Grafik 1: İncelenen Kitaplardaki Metinlerin Kök Değer Çeşitlilikleri 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Değerler, bir toplumu ayakta tutan, toplumu oluşturan bireyleri birbirine bağlayan, toplumsal 
düzenin sağlanmasında ve devam ettirilmesinde önemli etkisi olan unsurlardır. Bu nedenle 
MEB tüm öğretim programlarının içine kök değerleri yerleştirmiştir. Bu kök değerlerin 
aktarımında öncü olan derslerden biri Türkçedir. Türkçe dersinde kullanılan ana materyal 
Türkçe ders kitabı olduğundan bu ders kitaplarının içeriklerinin değerleri yansıtan bir özellikte 
olması önem arz etmektedir.  

Değerlerin Türkiye’de yaşayan öğrenciler tarafından benimsenmesi kadar yurt dışında yaşayan 
ana dili Türkçe olan öğrenciler tarafından da benimsenmesi gerekmektedir. Yurt dışında 
yaşayan ana dili Türkçe olan öğrencilerin milli benliklerini koruyabilmeleri açısından bu 
değerleri benimsemeleri önemlidir. Bu nedenle yurt dışında okutulan Türkçe ve Türk Kültürü 
ders kitabının da kök değerleri içermesi gerektiği düşünülmektedir. 
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Yılar (2016), çalışmasında Türkçe ders kitaplarının hazırlanırken bazı değerlerin üzerinde 
durulduğu, bazı değerlerin kitaplarda çok az yer aldığı ve bazı değerlerin hiç bulunmadığı 
sonucuna varmıştır. Bu çalışmada da ders kitaplarında bulunan değerlerin dağılımında 
orantısızlık olduğu göze çarpmaktadır. Türkiye’de okutulan 5. sınıf Türkçe ders kitabında 
rastlanan kök değer sayısı yurt dışında okutulan Türkçe ve Türk Kültürü 5 ders kitabında 
rastlanan kök değer sayısının iki katından fazladır. Bu durum yurt dışında okutulan Türkçe ve 
Türk Kültürü 5 ders kitaplarında bulunan metinlerin değerler açısından yoğun olmadığı 
düşüncesini ortaya koymaktadır. 

Yapılan bu çalışmada ortaya çıkan bir diğer sonuç ise incelen her iki kitapta da kök değerlerin 
dağılımında, en sık ve en az rastlanan kök değerlerde bir farklılık olduğudur. Türkiye’de 
okutulan 5. sınıf Türkçe ders kitabında en sık rastlanan kök değer sorumluluk (f=26), en az 
rastlanılan kök değer dostluk (f=3)’tur. Yurt dışında okutulan Türkçe ve Türk Kültürü 5 ders 
kitabında en sık rastlanan kök değer yardımseverlik (f=14), en az rastlanılan değerler öz 
denetim (f=1) ve sabır (f=1) olmuştur. Bu konuda Türkçe ders kitaplarında hikâye edici 
metinleri inceleyen Eken ve Öksüz (2019), bu metinlerde en çok rastlanan değerlerin 
yardımseverlik ve vatanseverlik olduğu; en az rastlanan değerlerin adalet, dürüstlük ve saygı 
olduğu sonucuna varmışlardır. Mutlu ve Dinç (2019)’in yaptığı çalışmada ise 6. Sınıf Türkçe 
Ders Kitabı’nda adalet, saygı ve özdenetim kök değerlerine fazla rastlanmadığı sonucu ö-
çıkarılmıştır. Bu sonuçların kısmen örtüştüğü görülmektedir. 

Bu çalışmada elde edilen bir diğer sonuç da her iki kitapta bütün kök değerlere yer verildiğidir. 
Ancak iki kitapta da kök değerlerin dağılımında orantısızlık olduğu görülmektedir. Bu durum 
bazı değerlerin daha ön plana çıkarıldığı, bazı değerlerin ise çok az üzerinde durulduğu 
sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Konuyla ilgili yapılmış çalışmalar bu bulguyu 
desteklemektedir (Pilav, Demir, Demir, 2015; Öksüz ve Eken, 2019; Mutlu ve Dinç, 2019). 

Sonuç olarak yurt dışında okutulan Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarındaki metinlerde kök 
değerlere daha fazla yer verilmesi önerilebilir. İncelenen her iki kitapta da bulunan metinlerde 
değer dağılımının orantısız olmasından dolayı Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde kök 
değerlerin orantılı bir şekilde yer verilmesi konusunda öneride bulunulabilir. Türkiye’de ve 
yurt dışında okutulan Türkçe ders kitaplarının kök değerler açısından birbirine daha benzer 
olması bir başka öneridir. Ayrıca bu konuda diğer sınıf seviyelerinde de çalışma yapılabilir. 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı, takım sporlarıyla uğraşan gençlerin sporda sosyal kimlik düzeylerinin 
çeşitli sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesidir. Araştırma, nicel araştırma 
yöntemlerinden tarama modeli kapsamındadır. Araştırmanın çalışma grubunu, takım 
sporlarıyla uğraşan 118 erkek ve 95 kız olmak üzere 213 sporcu (Futbol, Basketbol, Voleybol, 
Hentbol branşlarında ve 18-23 yaş aralığında) oluşturmaktadır. Takım sporcusu gençlerin 
sosyal kimlik düzeylerini incelemek amacıyla, Bruner ve Benson (2018) tarafından geliştirilen ve 
Turkay, Yetim ve Sezer (2018) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan Sporda Sosyal Kimlik Ölçeği 
uygulanmıştır. Araştırmaya katılan sporcuların Sporda Sosyal Kimlik Ölçeği puan 
ortalamalarının karşılaştırılmasında Independent-Samples T Test, One Way ANOVA ve 
kullanılmıştır. Ölçek puan ortalamalarının gruplar arasındaki farklılığın kaynağını belirlemek 
için ise Post-Hoc LSD testi kullanılmıştır. Araştırmada sonuç olarak; sporcuların branşlarına, 
uluslararası bir müsabakaya katılma ve ailede spor yapan birey olması durumlarına göre, 
sporda sosyal kimlik düzeylerinde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 
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Abstract 

The aim of this research is to examine the social identity levels of young people engaged in 
team sports in terms of various socio-demographic characteristics. The research is within the 
scope of the screening model, which is one of the quantitative research methods. The study 
group of the research consists of 213 athletes (in Football, Basketball, Volleyball, Handball 
branches and between the ages of 18-23), including 118 boys and 95 girls engaged in team 
sports. In order to examine the social identity levels of the team athlete youth, the Social 
Identity Questionnaire for Sport developed by Bruner and Benson (2018) and adapted to 
Turkish by Turkay, Yetim and Sezer (2018) was applied. Independent-Samples T Test, One Way 
ANOVA was used to compare the average scores of the Social Identity Questionnaire for Sport 
of athletes participating in the research. Post-Hoc LSD test was used to determine the source of 
differences of questionnaire average scores between the groups. As a result of the research, 
according to the branches of athletes, participation in an international competition and having a 
member engaged in sport in the family, it was determined that there were differences in their 
social identity levels in sports. 
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GİRİŞ 

Ülkemizde kimlik, sosyal kimlik ve bu teorilerle ilgili konuların spor alanında yeterince ele 
alınmadığı ve sosyal kimlik yaklaşımının spordaki etki düzeyi üzerine araştırmaların 
yapılmadığı görülmektedir. Bu yoksunluk doğrultusunda spor ve sosyal psikoloji alanındaki 
araştırmacılara, baskın bir yaklaşım ve farklı bir bakış açısı getiren sporda sosyal kimlik ile ilgili 
bir referans sunmak gerektiği görüşü önem kazanmıştır. 

Sosyal kimliğin temelini oluşturan kimlik, kişinin kim olduğunun farkına varma ve kendini 
tanımlama meselesidir. Bireyler günlük yaşamlarında hem kendileri hem de başkaları 
tarafından kimlikleri ile tanımlanmaktadırlar. Bu doğrultuda kimlik kavramı ile, bir bireyi diğer 
bireylerden ayıran özellikler ortaya konulmaya çalışılmaktadır (Jenkins, 2014). Etkileşimcilik ve 
rol teorisinin entegrasyonu için kimlik, toplumsal olarak kapsamlı bir kimlik teorisine dahil 
edilmesi gereken bir dizi önemli görüş sunmaktadır. Bu görüşlerin ilki, kimliklerin ilişkisel 
olduğudur. İnsanlar, farklı konumlarını yani kimliklerini birbirlerine göre yansıtırlar. İkincisi, 
kimlikler sosyal olarak yapılandırılmıştır. Sosyal etkileşim sırasında sürekli müzakere edilen ve 
sosyal olarak ortak anlamlara sahiptirler. Üçüncüsü ise, insanların birden fazla kimliğe sahip 
olduğudur (Stryker ve Burke, 2000; Stets ve Burke, 2000). 

Bu kapsam doğrultusunda sosyal kimlik de bir sosyal gruba ait olma hissi, sosyal kategori ile 
güçlü bir bağlantı ve sosyal algılarımızı ve davranışlarımızı etkileyen, kişiliğimizin önemli bir 
parçası olarak değerlendirilmektedir. Bir gruba üyelik ve bireyin grup ile arasındaki duygusal 
bağ, sosyal kimliğin temelini teşkil etmektedir (Tajfel, 1981). Sosyal kimlik yaklaşımı, grup 
süreçlerinin, gruplar arası ilişkilerin ve benlik kavramının bir analizidir (Turner vd., 1987). 
Sosyal kimlik teorisi 1970'lerde, özellikle büyük ölçekli toplumsal çatışmanın zemininde ortaya 
koyulmuş ve gruplar arası ilişkiler psikolojisini anlamak amacıyla geliştirilmiştir (Rees vd., 
2015). Bu yaklaşım, duygusal, değerlendirici ve diğer psikolojik bağıntılarıyla birlikte grup 
üyeliğine dayanan bir yapıyı tanımlamaktadır. Sosyal kimlik teorisi olarak bilinen gruplar arası 
ilişkiler ve aynı zamanda gruplar arası sosyal çatışmalar bir kimlik çerçevesinde gelişmektedir. 
Kimlik ve sosyal kimlik teorisi, bireyin kendisini bir nesne olarak ele alabilmesini ve kendisini 
diğer sosyal kategoriler veya sınıflandırmalar ile bağlantılı olarak belirli şekillerde 
sınıflandırabilmesini yansıtmaktadır. Bu süreç sosyal kimlik teorisinde, kendi kendini 
kategorize etme olarak ifade edilmektedir (Turner vd., 1987; Tajfel ve Turner, 1986). 

Sosyal kimlik perspektifinden spor ise, bir kişinin sadece var olan sosyal kimliğinin bir 
göstergesi değil, aynı zamanda kendi içinde yeni bir sosyal kimlik yaratmanın bir aracı 
olabilmektedir. Wann ve Brascombe (1993), bir bireyin bir spor takımıyla ilişkisini öngören 
faktörleri incelemek için sosyal kimlik teorisini kullanmışlardır. Çünkü sosyal kimliğin 
temelinde, bireylerin kısmen özgüvenlerini artırmak için bir şeyle özdeşleştikleri inancı vardır 
(Todd ve Kent, 2009). Ayrıca Funk, Haugtvedt ve Howard (2000), sosyal kimliğin takım sporları 
için sporcularda bir tutumun da öncüsü olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu anlamda, bir spor dalı için önemli olan şey, sadece içeriği değil, bireye kazandırdığı kimliktir 
(Lewis, 1992). Kısaca özetlemek gerekirse spor, önceden belirlenmiş ahlaki ve politik 
toplulukların sınırlarını daha net bir şekilde tanımlamak, yeni sosyal kimliklerin 
oluşturulmasına yardım etmek, belirli toplumsal değerlere fiziksel anlam yüklemek ve bu 
değerleri yansıtan bir araç olarak hareket etmek gibi çok sayıda işlevselliği yerine getirmek için 
kullanılabilir (MacClancy, 1996). Bu çalışmada da spor aktivitelerinin içerisinde olmanın 
bireylere sosyal bir ortamda bulunma deneyimi ve bir sosyal kimlik kazandırması 
doğrultusunda, takım sporcularının sporda sosyal kimlik düzeylerinin sosyo-demografik 
özellikleri bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada, sayısal yöntem olarak da adlandırılan nicel araştırma yöntemlerinden, tarama 
modeli kullanılmıştır. Tarama araştırmaları, geçmişte ya da halen var olan bir durumu, var 
olduğu şekliyle tespit etmeyi ve bir grubun bazı özeliklerini belirlemek için verilerin 
toplanmasını amaçlayan araştırma modelidir (Karasar, 2020; Büyüköztürk vd., 2016; Creswell, 
2003). 

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 18-23 yaş aralığında takım sporlarıyla uğraşan (Futbol, 
Basketbol, Voleybol, Hentbol), 118 erkek ve 95 kız olmak üzere 213 genç sporcu 
oluşturmaktadır. Sporcuların, spor ile uğraşma yılları 1 ile 8 yıl arasında değişmektedir. 

 

Veri Toplama Aracı 

Bruner ve Benson (2018) tarafından geliştirilen ve Turkay, Yetim ve Sezer (2018) tarafından 
Türkçeye uyarlanan Sporda Sosyal Kimlik Ölçeği (Social Identity Questionnaire For Sport 
(SIQS), 9 maddeden oluşan üç boyutlu (grup içi bağlar, bilişsel merkeziyet ve grup içi etki) bir 
derecelendirme içermektedir. Yapılan Türkçeye uyarlama çalışmasında da ölçeğin orjinaliyle 
aynı üç faktör (grup içi bağlar, bilişsel merkeziyet ve grup içi etki) ön plana çıkmıştır. Ölçeğin 
Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları yapılan çalışmalarda 0.83 ile 0.89 arasında 
değişmektedir. Türkçeye uyarlama çalışmasında da Cronbach alfa değerlerinin 0.83 ile 0.94 
arasında değiştiği görülmektedir. 

 

Verilerin Analizi 

Çalışma kapsamında elde edilen veriler, SPSS 22 istatistik programı ile analiz edilmiştir. 
Çalışmada elde edilen verilerin normallik dağılımı için Shapiro-Wilk testi kullanılmıştır. 
Shapiro-Wilk testi sonucunda anlamlılık düzeyi p˂0,05 olan grupların Skewness-Kurtosis 
değerleri incelendiğinde -1,5 ile +1,5 arasında olduğu görülmüştür. Thabachnick ve Fidell’e göre 
Skewness-Kurtosis değerlerinin -1,5 ile +1,5 arasında olması verilerin normal dağıldığını 
gösterir (Thabachnick ve Fidell, 2013). Bu nedenle verilerin normal dağıldığı kabul edilerek, 
Sporda Sosyal Kimlik Ölçeği puan ortalamalarının karşılaştırılmasında Independent-Samples T 
Test ve One Way ANOVA kullanılmıştır. Sporda Sosyal Kimlik Ölçeği puan ortalamalarının 
gruplar arasındaki farklılığın kaynağını belirlemek için ise Post-Hoc LSD testi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Tablo 1 incelendiğinde sporcuların spor branşlarına göre Sporda Sosyal Kimlik Ölçeği puan 
ortalamaları incelendiğinde grup içi bağlar alt boyutunda anlamlı farklılık görülmektedir. 
Hentbol ( =3,06) branşı ile ilgilenen katılımcıların Sporda Sosyal Kimlik Ölçeği grup içi bağlar 
alt boyutu puan ortalamalarının futbol ( =3,59), basketbol ( =3,79) ve voleybol ( =3,52) 
branşları ile ilgilenen katılımcılara oranla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu 
görülmektedir (p<0,05). Bu sonuçlar doğrultusunda futbol, basketbol ve voleybol sporcularının, 
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hentbol branşıyla uğraşan sporculara göre sporda sosyal kimlik puanlarının daha yüksek 
olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 1: Genç Sporcuların Branşlarına Göre Sporda Sosyal Kimlik Ölçeği Puanları ANOVA 
Sonuçları 
 

 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

F p LSD 

Grup içi bağlar 

Gruplar 
arası 11,740 3 3,913 

4,728 0,00* 
Futbol>Hentbol, 

Basketbol>Hentbol, 
Voleybol>Hentbol Grup içi 172,975 209 0,828 

Toplam 184,715 212  

Bilişsel 
merkeziyet 

Gruplar 
arası 

1,574 3 0,525 
0,740 0,53 - Grup içi 148,117 209 0,709 

Toplam 149,691 212  

Grup içi etki 

Gruplar 
arası 2,532 3 0,844 

0,995 0,40 - Grup içi 177,279 209 0,848 
Toplam 179,810 212  

Tüm Ölçek 

Gruplar 
arası 3,431 3 1,144 

2,084 0,10 - Grup içi 114,700 209 0,549 
Toplam 118,131 212  

 

Tablo 2: Genç Sporcuların Uluslararası Bir Müsabakaya Katılma Durumuna Göre Sporda 
Sosyal Kimlik Ölçeği Puanlarının Karşılaştırması İçin Bağımsız T Testi Sonuçları 
 

Sporda Sosyal 
Kimlik Ölçeği 

Uluslararası 
Müsabakaya n 

 

ss sd t p 

Grup içi bağlar 
Katıldı 46 3,72 1,11 

211 0,53 0,13 
Katılmadı 167 3,49 0,88 

Bilişsel merkeziyet 
Katıldı 46 3,90 0,95 

211 0,58  0,12 
Katılmadı 167 3,68 0,80 

Grup içi etki 
Katıldı 46 4,11 0,94 

211 0,88  0,06 
Katılmadı 167 3,82 0,91 

Tüm Ölçek Katıldı 46 3,91 0,87 211 0,14  0,04* Katılmadı 167 3,66 0,70 

 

Tablo 2 incelendiğinde sporcuların uluslararası bir müsabakaya katılma durumları Sporda 
Sosyal Kimlik Ölçeği; grup içi bağlar (Katıldı = 3,72, Katılmadı =3,49), bilişsel merkeziyet 
(Katıldı = 3,90, Katılmadı =3,68) ve grup içi etki (Katıldı = 4,11, Katılmadı =3,82) alt 
boyutlarında anlamlı farklılığa neden olmazken, tüm ölçek (Katıldı = 3,91, Katılmadı =3,66) 
toplam puan ortalamalarında istatiksel olarak anlamlı farklılığa neden olduğu görülmektedir 
(p<0,05). Buna göre daha önce uluslararası bir müsabakaya katılan sporcuların sporda sosyal 
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kimlik puan ortalamalarının, daha önce uluslararası bir müsabakaya katılmamış olan 
sporculara göre daha yüksek olduğu sonucuna varılabilir. 

 

Tablo 3: Genç Sporcuların Sporda Sosyal Kimlik Ölçeği Puanlarının Ailelerinde Spor Yapan 
Bireylerin Olması Durumlarına Göre Karşılaştırması İçin Bağımsız T Testi Sonuçları 

Sporda Sosyal 
Kimlik Ölçeği 

Ailede Başka 
Spor Yapan n 

 

ss sd t p 

Grup içi bağlar 

 
Var 87 3,73 0,91 

211 2,49 0,01* 

Yok 126 3,41 0,93 

Bilişsel merkeziyet 
Var 87 3,88 0,78 

211 2,20 0,03* 
Yok 126 3,62 0,86 

Grup içi etki 
Var 87 3,99 0,86 

211 1,43 0,16 
Yok 126 3,81 0,95 

Tüm ölçek 
Var 87 3,87 0,71 

211 2,46 0,02* 
Yok 126 3,61 0,76 

 

Tablo 3 incelendiğinde sporcuların ailelerinde spor yapan başka birey bulunma durumlarının 
grup içi bağlar (Var = 3,73, Yok =3,41), bilişsel merkeziyet (Var = 3,88, Yok =3,62) ve tüm 
ölçek (Var = 3,87, Yok =3,61), puan ortalamalarında anlamlı farklılığa neden olduğu 
görülürken, Grup içi etki (Var = 3,99, Yok =3,81), puan ortalamalarında anlamlı farklılığa 
neden olmadığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre ailelerinde spor yapan birey/bireyler olan 
sporcuların sporda sosyal kimlik puan ortalamalarının, ailelerinde spor yapan birey olmayan 
sporculara göre daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların sosyal tanımlama değişkenine göre Sporda Sosyal Kimlik 
Ölçeği grup içi bağlar, grup içi etki ve tüm ölçek puan ortalamalarının istatistiksel olarak 
anlamlı farklılığa neden olduğu görülürken, bilişsel merkeziyet alt boyutunda anlamlı farklılık 
görülmemektedir. Grup içi bağlar alt boyutunda Sosyal ( =3,49) ve Çok sosyal ( =3,83) olarak 
tanımlanan katılımcıların Asosyal ( =2,70) olarak tanımlanan katılımcılara göre, Grup içi etki 
alt boyutunda Az Sosyal ( =3,77), Sosyal ( =3,90) ve Çok sosyal ( =4,07) olarak tanımlanan 
katılımcıların Asosyal ( =2,87) olarak tanımlanan katılımcılara göre, tüm ölçek puan 
ortalamalarında Az Sosyal ( =3,57), Sosyal ( =3,72) ve Çok sosyal ( =3,90) olarak tanımlanan 
katılımcıların Asosyal ( =2,92) olarak tanımlanan katılımcılara göre ve Çok sosyal ( =3,90) 
katılımcıların Az Sosyal ( =3,57) katılımcılara göre daha yüksek sporda sosyal kimlik puan 
ortalamasına sahip olduğu görülmektedir (p=0,05). Buna göre; kendilerini sosyal olarak 
tanımlayan genç sporcuların, kendilerini asosyal olarak tanımlayan genç sporculara göre daha 
yüksek puan ortalamalarına sahip oldukları söylenebilir. 
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Tablo 4: Sporcuların kendilerini sosyal olarak nasıl tanımladıklarına göre Sporda Sosyal Kimlik 
Ölçeği puanları ANOVA sonuçları 

 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p LSD 

Grup içi bağlar 

Gruplar 
arası 14,879 3 4,960 

6,103 0,00* 
Sosyal > Asosyal 

Çok Sosyal > 
Asosyal 

Grup içi 169,836 209 0,813 
Toplam 184,715 212  

Bilişsel 
merkeziyet 

Gruplar 
arası 3,811 3 1,270 

1,820 0,14 - Grup içi 145,880 209 0,698 
Toplam 149,691 212  

Grup içi etki 

Gruplar 
arası 13,191 3 4,397 

5,516 0,00* 

Az Sosyal > 
Asosyal 

Sosyal > Asosyal 
Çok Sosyal > 

Asosyal 

Grup içi 166,619 209 0,797 

Toplam 179,810 212  

Tüm Ölçek 

Gruplar 
arası 9,429 3 3,143 

6,043 0,00* 

Az Sosyal > 
Asosyal 

Sosyal > Asosyal 
Çok Sosyal > 

Asosyal 
Çok Sosyal > Az 

Sosyal 

Grup içi 108,702 209 0,520 

Toplam 118,131 212  

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Sosyal kimlik perspektifi ve bu yaklaşımın sistematik bir şekilde yayılması sporda sosyal kimlik 
üzerine kavramsal bir temel oluşturacağı düşünülerek araştırmada, takım sporcularının sporda 
sosyal kimlik düzeylerinin sosyo-demografik özellikleri bakımından incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Bulgularımız, genç sporcuların takım sporlarında sosyal takım arkadaşlığının davranışlarını, 
özsaygı ve aidiyet için oluşturduğu potansiyel faydalarını gösteren literatürü doğrulamaktadır 
(Bruner, Boardley ve Côté, 2014; Martin vd., 2015). Bir gruba aidiyet ve grubun norm ve 
değerlerine uygun davranışlarda bulunma olarak ifade edilen sosyal kimliğin, sporcuların 
branşlarına göre farklılaştığı ve bu durumun Cuddy, Fiske ve Glick (2008) araştırmasındaki, 
bireylerin dış gruplara karşı hayranlık duymalarıyla açıklamak daha doğru olacaktır. Cameron 
(2004), sosyal kimlik teorisi açısından, grupların psikolojik önemi ve statülerine göre ele 
almanın sosyal kimlik ölçüsü arayan araştırmacılar için daha uygun olacağını belirtmiştir. 
Kimlik oluşumunun spor aktivitelerine katılım yoluyla, gençlerin gelişimi üzerinde rol 
oynayabileceğini vurgulayan araştırmalar, önceki gelişim psikolojisi araştırmalarının 
bulgularını güçlendirmektedir (Eccles vd., 2003). 

Araştırma bulgularımız çerçevesinde daha önce uluslararası bir müsabakaya katılan 
sporcuların sporda sosyal kimlik puan ortalamalarının, uluslararası bir müsabakaya katılmamış 
sporculara göre yüksek olması, sporun içinde barındırdığı toplumlar arası etkileşimin bireyin 
ait olduğu topluluğa bağlılığını geliştirdiği ile ifade edilebilir. Seippel (2006), sporun bu 
özellikleriyle toplumsal ve kültürel bir değeri ifade ettiği ve aynı zamanda toplumlar arası 
kaynaşma ile birlikte bireylerin davranışlarında kalıcı etkiler bıraktığını ifade etmiştir. Benzer 
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şekilde MacPhail ve Kirk (2006) sporun, bireye davranışları taklit yoluyla öğreterek bireye 
toplumda sosyal bir kimlik kazandıran ve onu kolektif yaşama katılmaya hazırlayan güçlü bir 
etken olduğunu belirtmişlerdir. Nathan (2013) sporu, toplum ve sosyal kimliğin bir araya 
geldiği ve bireylerin sosyalleşmelerinin sağlanabildiği bir yer olarak açıklamış ve sporun sosyal 
uyumu oluşturduğunu ve sürdürdüğünü ve ortak anlayışı güçlendirdiğini iddia etmiştir. Bu 
bulgular ve önermeler aynı zamanda araştırma bulgularımızı destekler niteliktedir. 

Son olarak, araştırma spor psikolojisi araştırmacıları tarafından yapılan ve spor yoluyla 
gençlerin gelişimini etkileyen sosyal kimlik gibi teorik mekanizmayı araştırmış ve gelecek 
araştırmalarda sosyal kimlik yaklaşımının spor ve spor psikolojisinin kalbi olan konularda 
geniş ölçüde uygulanabilirliğini ortaya koymuştur. 
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GİRİŞ 

Teknolojik gelişmeler sayesinde bilginin hızlı dolaşımı, finansal serbestleşme ve uluslararası 
sermaye akımlarının kolaylıkla gerçekleşmesi farklı ülkelerdeki finansal piyasaların birbirine 
entegrasyonunu beraberinde sağlamıştır. Finansal entegrasyonun bir sonucu olarak herhangi bir 
piyasada meydana gelen gelişmelerden diğer piyasaların da etkilenmemesi kaçınılmaz hale 
gelmiştir. Piyasalar arasındaki yüksek bağlantı finansal uygulayıcıları ve karar mekanizmalarını 
dünyadaki ekonomik gelişmeler, finansal piyasalarda meydana gelen krizler, siyasi belirsizlikler 
gibi gelişmeleri göz önünde bulundurma önemini daha da artmıştır.  

Artan küreselleşme ile beraber birbirine entegre olan finansal piyasalardaki meydana gelen 
volatilite diğer finansal piyasaları da kısa bir surede etkilemektedir. Nitekim 2008 yılında 
Amerika Bileşik Devletleri’nde ortaya çıkan kriz eş zamanlı olarak finansal bütünleşme içerisinde 
bulunan tüm ülkeleri dolaylı ve dolaysız olarak etkilemiş ve Küresel Finans Krizi haline gelmiştir. 
Bu yüzden piyasalardaki volatilite finansal piyasalarda işlem yapan tüm paydaşlar yani 
yatırımcı, finansal uygulayıcı ve karar mekanizmaları tarafından takip edilmek zorunda 
kalınmıştır. Volatiliteyi ölçmek için birçok endeks mevcuttur ama en önemli ve herkes tarafından 
benimsenen göstergelerden biri Chicago Opsiyon Borsası tarafından hesaplanan VIX (Volatility 
Index) endeksi olmaktadır.  

Çalışmanın amacı korku endeksi olarak ifade edilen VIX endeksinin Türkiye uluslararası yatırım 
pozisyonunun (UYP) varlıklar ve yükümlülükler kalemlerinin üzerinde etkili olup olmadığını 
incelemektir. Çalışmamız diğer çalışmalardan farklı olarak VIX endeksinin sadece borsa 
endeksleri ve birkaç temel gösterge üzerindeki etkisine odaklanmayıp bütüncül bir yaklaşımla 
UYP kalemleri üzerinde etkisi araştırılmıştır. VIX endeksinin UYP üzerinde etkisini hem kısa 
vadeli hem de uzun vadeli etkileyip etkilemediğini belirlemek aynı zamanda kalıcı bir 
nedenselliğe yol açıp açmadığını tespit etmeye amaçlanmıştır. Aşağıda, şekil 1 de 2006 – 2019 
yılları arasındaki uluslararası yatırım pozisyonu varlıklar, yükümlülükler kalemleri ile VIX 
endeksinin tarihsel gelişimi gösterilmiştir. 

 
 

Bilindiği kadarıyla Rey (2013) VIX endeksi ile likidite arasındaki ilişkiyi açıklamasına rağmen 
literatürde VIX endeksi ile uluslararası yatırım pozisyonunun varlıklar ve yükümlülükler 

0

10

20

30

40

50

60

70

0

100

200

300

400

500

600

700

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

---
V

IX
 E

nd
ek

si
  %

M
ily

ar
 $

Şekil 1: Varlıklar, Yükümlülükler ve VIX Endeksi Tarihsel Gelişimi
Kaynak : TCMB.gov.tr , CBOE.com

Varlıklar Yükümlülükler VIX Endeksi



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(8): 592-607. 

 
 

595 

kalemlerinin arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu açıdan mevcut 
çalışma VIX ve varlıklar ve yükümlülükler kalemlerinin ilk defa ele alınması ve aralarında 
nedensellik ve uzun dönemli ilişkisinin olup olmadığının tespiti açısından özgünlük 
taşımaktadır. 

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde konuya temel bir giriş yapılarak VIX korku 
endeksi ile UYP tablosu, varlık ve yükümlülük kalemleri hakkında bilgiler verilmiş, ikinci 
bölümde VIX korku endeksi ile çeşitli finansal göstergeler ve borsa endeksleri arasındaki ilişki ile 
ilgili literatür incelemesine yer verilmiş, üçüncü bölümde çalışmada kullanılan veri ve 
uygulanacak yöntemler ve çalışmadan elde edilen bulgular hakkında bilgi verilmiş, son bölümde 
ise genel bir değerlendirme yapılarak sonuçlar yorumlanmıştır. 

 

VIX ENDEKSİ 

Literatürde kullanılan yatırımcı riskinden kaçınma konusundaki en yaygın gösterge, ABD zımni 
sermaye dalgalanması yani VIX endeksi olmaktadır. Bizde araştırmamızda bu endeksi 
kullanarak UYP nasıl etkilendiği araştırmaya çalışacağız. VIX, küresel finansal döngü ile yakın 
ilişkisi göz önüne alındığında son yıllarda özel bir odaklanmaya başlamıştır (Rey, 2013). 1993 
yılında Chicago Borsası tarafından bir volatilite endeksi kurularak, piyasalardaki volatilitenin 
takip edilmesi amaçlanmıştır. Chicago Board Options Exchange (CBOE) tarafından yaratılan, 
Volatility Index veya VIX, S&P 500 endeksini temel alan, 22 gün vadeli alım-satım opsiyonlarının 
oynaklıklarından meydana getirilen ve kısıtlayıcı opsiyon fiyatlandırma modeline atıfta 
bulunulmadan türetilmiş bir zımni volatilite endeksidir (Becker, Clements ve McClelland, 2009: 
1034). Başlangıçta S&P 100 endeksi esas alınarak hesaplanmakta iken, Eylül 2003’ten itibaren S&P 
500 endeksi esas alınarak hesaplanmaktadır (Ozair, 2014: 83). Yatırımcılar, araştırma analistleri 
ve portföy yöneticileri, VIX değerlerini, yatırım kararlarını almadan önce piyasa riskini, 
korkusunu ve stresini ölçmenin bir yolu olarak görmektedirler. VIX, “yatırımcı korku göstergesi” 
olarak adlandırılmıştır. Oynaklık, teknik olarak beklenmedik yukarı veya aşağı yönlü hareketler 
demek olsa da, S&P 500 endeksi opsiyon piyasası, borsadaki potansiyel düşüşten endişe ettikleri 
zaman endeks kotasyonları satın alarak korunmak (hedgers) isteyenlerin hakim olduğu 
piyasadır. VIX endeksi gerçekte, portföy sigortasının fiyatını yansıtan bir göstergedir (Whaley, 
2009: 101). 

Endeksin yükselmesi, piyasadaki volatilite beklentisinin de yükseleceğini, endeksin düşmesi 
piyasadaki volatilite beklentisinin de düşeceğini ifade etmektedir. Genel olarak VIX endeksinin 
%30’un üzerine çıkması, yatırımcıların risk algılarının arttığını ve gelecekteki beklentilerin 
kötüleştiğini gösterirken, endeksin %20’nin altında kalması yatırımcıların risk algısının 
azaldığını göstermektedir (Kaya vd., 2014: 2). VIX endeksi, piyasalardaki korkuyu yansıtmakta, 
finansal kırılganlık açısından önem taşımakta ve krizlerin öncüsü olarak görülmektedir (Kaya, 
2015: 5). VIX Endeksinin belki de en değerli özelliklerinden biri, 25 yıldan fazla tarihsel fiyatın 
varlığıdır. Bu kapsamlı veri seti, yatırımcılara çeşitli piyasa koşullarına tepki olarak opsiyon 
fiyatlarının nasıl davrandığına ilişkin faydalı bir bakış açısı sağlamaktadır. 

VIX'in hisse senedi piyasası oynaklık beklentilerini temsil etmesi, konvertibilite kısıtlamaları ve 
merkez bankası müdahaleleri gibi FX piyasasına özgü çarpıklıklardan etkilenmediği ve bu 
nedenle ileriye dönük genel risk algısını yansıtmaktadır. Risk algısının artması, tüm piyasalarda 
ve varlık sınıflarında beklenen oynaklığı artırma eğilimindedir. Bu artış, genellikle sermaye 
çıkışları ve yüksek döviz kuru oynaklığını gören gelişmekte olan ekonomiler üzerinde orantısız 
bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, piyasa değişkenliği ve risk algılamasının genel bir ölçüsü olan 
VIX'in UYP varlıklar ve yükümlülükler kalemlerinin üzerinde bir etkisi olabileceğini 
varsayıyoruz. 
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ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU 

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurtdışı yerleşik 
kişilerden olan finansal alacakları ile rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal 
varlıklarının ve yerleşiklerin1 yurtdışı yerleşik kişilere olan finansal yükümlülüklerinin belli bir 
tarihteki stok değerini gösteren istatistiki bir tablodur (UYP, 2014:2). 

UYP bir ekonomide yerleşiklerin, yerleşik olmayanlardan finansal alacakları ile rezerv olarak 
tutulan altın ve bir ekonomide yerleşiklerin, yerleşik olmayanlara borcu şeklinde tanımlanmıştır 
(BPM6, 2009:119). 

Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından üye 
ülkelere yol gösterici olarak hazırlanan el kitabında2 yer alan uluslararası standartlar temelinde 
derlenmektedir. Söz konusu standartlar, uluslararası yatırım pozisyonu istatistiklerinin tutarlı, 
karşılaştırılabilir ve güvenilir bir şekilde derlenmesini sağlamaktadır (Uluslararası Yatırım 
Pozisyonu İstatistiklerine İlişkin Yöntemsel Açıklama, 2018:8). UYP, bir ekonomi ile dünyanın 
geri kalanı arasındaki işlem ve pozisyonlara ilişkin istatistikler için standart bir çerçeve görevi 
görmektedir (BPM6, 2009:1). 

Türkiye’nin yurtdışı varlık ve yükümlülüklerinin belli bir tarih itibarıyla stok değerini gösteren 
UYP, 1996 yılından itibaren derlenmeye başlanmıştır. 2000 yılında varlık ve yükümlülük 
kalemlerine doğrudan yatırım ve 2001 yılında varlık kalemine Türkiye’nin yurtdışı portföy 
yatırım stok rakamlarının eklenmesi ile çeyrek dönemler itibarıyla ve gösterge niteliğinde aylık 
olarak yayımlanmaktadır (“Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri” ne İlişkin Yöntemsel 
Açıklama, 2018:16). TCMB 6. el kitabına yönelik ödemeler dengesi istatistiklerini 2014 yılının son 
çeyreğinde yayınlamaya başlamıştır (TCMB, 2014:3). 

IMF 6. El Kitabına göre düzenlenen uluslararası yatırım pozisyonu; varlıklar ve yükümlülükler 
olarak iki ana gruptan oluşmaktadır. Uluslararası yatırım pozisyonu tıpkı bir bilanço gibi iki 
taraflı bir tablo biçiminde düzenlenir. Tablonun bir tarafında varlıklar diğer tarafında 
yükümlülükler yer alır. 

 

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI  

VIX endeksinin finansal piyasalar üzerindeki etkisine yönelik literatürde yer alan çalışmalara 
bakıldığında çalışmaların birçoğunun ülkelerin borsa endeksleri üzerine yapıldığı 
görülmektedir.  

Çalışmamızda Milesi-Ferretti ve Tille (2011), Forbes ve Warnock (2012) ve Ghosh ve ark. (2014) 
çalışmalarıyla tutarlıdır. Buna göre finansal piyasalardaki küresel riskteki artışın yabancı 
yatırımcıları, yatırımlarını azaltmaya yönlendirdiğini beklemekteyiz. Küresel finansal 
dalgalanmalar olduğunda yabancı yatırımcıların nakit bakiyelerine daha fazla dikkat ettikleri ve 
piyasaların istikrarını beklemeyi tercih ettikleri bilinmektedir. 

Aşağıda VIX endeksi ile ilgili yapılmış çalışmalar özetlenmiştir. 

 
1 Yerleşikler bir ekonomide bir yıldan fazla sure ile devamlı ve düzenli olarak ikamet eden, o ekonomi 
içerisinde faaliyette olan kurum ve kişilerdir ve tanım dışındakiler ise yerleşik olmayanlar olarak 
tanımlanırlar (TCMB). 

 
2 Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı (BPM6) 
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Arbatlı (2011), 46 gelişmekte olan ülkeye 1990-2009 dönemi verilerini kullanarak doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarının belirleyicilerini incelemeye çalışmıştır. Ulaştığı sonuçlara göre 
küresel riskten kaçınma ve belirsizlik faktörlerinin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını 
önemli bir şekilde etkilediği görülmüştür. Aynı zamanda doğrudan yabancı sermaye yatırımları 
ile VIX Endeksi arasındaki korelasyonun düşük olurken, 2006 yılı sonrası gibi bazı dönemlerde, 
aralarında anlamlı bir negatif ilişki gözlemlenmiştir. 

Herrmann ve Mihaljek (2013), gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülke ekonomilerine banka 
kredileri akışlarındaki yayılma etkilerinin doğasını incelemeye çalışmışlar. 1993-2008 yılları 
arasında Asya, Latin Amerika, orta ve doğu Avrupa'daki 17 gelişmiş ila 28 gelişmekte olan piyasa 
ekonomisi arasındaki sınır ötesi banka akışları üzerine bir panel verisi kurmuşlar. Elde edilen 
bulgulara göre küresel riskten kaçınma ve beklenen finansal piyasa dalgalanması, 2007-08 krizi 
sırasında sınır ötesi banka kredi akışlarındaki azalmanın arkasındaki en önemli faktörlerden biri 
olmaktadır. Orta ve doğu Avrupa'ya verilen sınır ötesi kredilerdeki azalma, büyük ölçüde 
Avrupa'daki finansal ve parasal entegrasyon derecesi ve bölgedeki nispeten sağlam bankacılık 
sistemleri nedeniyle Asya ve Latin Amerika'ya kıyasla daha sınırlı bir şekilde gerçekleşmiştir. 

Rey (2013), araştırma konusu olarak VIX endeksi ile çeşitli göstergelere değinmiştir. Sonuçlara 
göre “Carry Trade” akışlarının VIX düşük olduğunda artma eğiliminde olurken, VIX endeksinin 
ani yükseldiğinde çökme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Ayrıca VIX endeksi doğrudan 
yabancı sermaye girişleri hariç olmak üzere diğer sermaye girişlerindeki dalgalanmalarla önemli 
ölçüde ilişkilidir. Ayni zamanda VIX endeksindeki bir düşüş, sınır ötesi kredi akışlarında artışa 
neden olurken, VIX’deki artış küresel iç kredide düşüşe yol açtığı görülmüştür. 

Concer ve Kassab (2014), yaptıkları çalışmada Brezilya için dışa doğrudan yabancı yatırım 
akışlarının (OFDI)3 temel etkenlerini (VIX, FAİZ, TİCARET hacmi) belirlemek için öncelikle VAR 
(vektör otomatik regresyonu) modeli kullanıp daha sonra değişkenleri Granger nedensellik 
açısından test etmişler. Varılan bulgulara göre VIX ve FAİZ ile OFDI arasındaki korelasyonlar 
istatistiksel olarak anlamlı değildir. Değişkenler arasında sadece TİCARET için Granger 
nedensellik etkisi gösterilmiştir. 

BIST 100 endeksi ile VIX endeksi arasındaki nedensellik ilişkisini Kaya (2015), çalışma konusu 
yapmıştır. 02/01/2009-11/01/2013 dönemini kapsayan çalışmada, Johansen-Jeselius eş-
bütünleşme testi ve vektör hata düzeltme modeli uygulanmıştır. Johansen-Juselius eş-
bütünleşme testi sonuçları BIST 100 endeksi ile VIX endeksi arasında eş-bütünleşme olduğunu, 
hata düzeltme modeli ise BIST 100 endeksinin VIX endeksinden etkilendiğine işaret etmektedir. 

Ibarra vd. (2019), vektör otoregresif modeli yardımıyla 1995 – 2015 yılları arasında Ödemeler 
Dengesi finansal hesabın her bir bileşenindeki şokların küresel risk göstergesi olarak VIX 
endeksinden etkilendiği ve kalıcılığını, Meksika kamu ve özel sektör menkul kıymetlerinin yanı 
sıra yerleşiklerin yabancı menkul kıymetlere yatırımını araştırmışlar. Varılan sonuçlara göre 
küresel riskteki artış, özellikle özel sektör menkul kıymetlerinde daha düşük portföy yatırımını 
sağlamaktadır. Yabancı yatırımcılar, yerli yatırımcılara kıyasla dış faiz ve likidite şoklarına daha 
fazla tepki verdiği görülmüştür.  

Koepke (2019), Küresel riskten kaçınma ve gelişmiş ekonomi faiz oranları gibi konjonktürel 
faktörlerinin portföy yatırımı ve borç akışları için en önemli etken olduğu bulmuştur. Bankacılık 
akışlarına ilişkin kanıtlar, hem dış etkenler (riskten kaçınma ve daha az ölçüde yabancı faiz 
oranları) hem de ülkeye özgü faktörler (yurt içi büyüme, ülke kırılganlığı göstergeleri ve yurtiçi 
aktif getirileri) önemli bir rol oynadığını kanaatine varmıştır. 

 
3 Outward Foreign Direct Investment  



Sina MEHRANG 

 598 

EKONOMETRİK ANALİZ  

Veri Seti 

Bu çalışma, VIX Endeksi’nin uluslararası yatırım pozisyonunun varlıklar ve yükümlülükler 
kalemlerinin üzerinde olan etkisini araştırmaktadır. Bu amaçla IMF altıncı el kitabının 
yayımından sonra ilk verileri yani 2006 birinci çeyrek baz alınarak çeyreklik veriler üzerinden 
analizler yapılmıştır. UYP tablosuna ait veriler TCMB veri tabanından temin edilmiş iken; VIX 
Endeksi’ne ait verilere ise CBOE Chicago Borsası veri tabanından ulaşılmıştır. Ayrıca söz konusu 
veriler doğal logaritmaları alınarak çalışmaya dahil edilmiştir. Ampirik bulgular EViews 10 
ekonometri paket programı yardımıyla elde edilmiştir. 

Bu çalışmada, VIX endeksi ile uluslararası yatırım pozisyonu varlıklar ve yükümlülükler 
kalemlerinin arasındaki ilişki inceleneceğinden, bu bölümde söz konusu amaca ulaşabilmek için 
gerçekleştirilmesi gereken birim kök, eşbütünleşme, hata düzeltme ve nedensellik testleri 
açıklanmıştır.  

Araştırmada iki model kullanılmıştır.  

𝑽𝑨𝑹 =	𝜶𝟎 +	𝜶𝟏𝑽𝑰𝑿 +	𝜺𝟏𝒕																																																																														(𝟏)	
	

𝒀𝑼𝑲 =	𝜷𝟎 +	𝜷𝟏𝑽𝑰𝑿 +	𝜺𝟐𝒕																																																																														(𝟐) 

Çalışmada UYP tablosunun varlıklar kalemi (VAR), yükümlülükler kalemi (YUK) ve VIX endeksi 
(VIX) değişkenleri kullanılarak gösterilmiştir. Kullanılan veriler doğrusal hale gelebilmesi için 
değişkenlerin doğal logaritmaları alınarak analizlerde kullanılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında 
serilerin tanımlayıcı  istatistikleri ele alınmıştır. 2006 - 2019 arası dönemi kapsayan verilerin 
kullanıldığı çalışmaya ait tanımlayıcı istatistikler aşağıdaki Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1: Serilerin Tanımlayıcı İstatistikleri 

 Log VIX Log VAR Log YUK 

Ortalama 2.865322 12.19750 13.18193 

Medyan 2.791442 12.26790 13.26352 

Maksimum 4.073121 12.43161 13.45144 

Minimum 2.333114 11.66447 12.54922 

Std. Sapma 0.348142 0.176587 0.224967 

Çarpıklık 1.153371 -1.171252 -1.115705 

Basıklık 4.653606 4.137582 3.427077 

Jarque-Bera 18.79610 15.82332 12.04371 

Olasılık 0.000083 0.000366 0.002425 

Normallik testti sonuçlarına göre Jarque-Bera istatistiğinin olasılık değeri 0.05˂0.85 olduğundan 
H0 hipotezi reddedilemez. Jarque Bera testinin H0: Hipotezi “Hata terimi normal dağılmaktadır” 
biçiminde oluşturulduğundan, hata teriminin normal dağılım koşulunu sağladığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Birim Kök Testleri 

Çalışmanın ARDL analizi için uygun olup olmadığına karar vermenin birinci aşaması 
değişkenlere ait durağanlık analizinin yapılmasıdır. Birim kök testleri, ekonometrik analizlerde 
önemli bir durum olan serilerin durağanlığının sınanmasında sıkça uygulanan bir yöntem 
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türüdür. Serilerin durağan olması, serilerin sabit bir ortalama ve varyansa sahip olduğunu ve 
zaman geçtikçe belli bir değere yaklaştığını ifade etmektedir.  

Durağan olmayan zaman serileri kullanıp regresyon analiziyle elde edilen sonuç gerçek ilişkiyi 
yansıtmayabilecektir. Bununla birlikte durağan olmayan zaman serileriyle yapılan regresyon 
analizleri, sadece bu seriler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi varsa gerçek ilişkiyi yansıtabilir. Bu 
yüzden ekonomi ve finans alanında model tahminine geçmeden önce araştırmada kullanılacak 
veri setlerine ilişkin serilerin durağan hale getirilmesi gerekmektedir (Gujarati, 1999: 726). 

Bu amaçla, çalışmada ilk önce üzerinde çalışılan verilerin durağan olup olmadıkları test 
edilmiştir. Verilerin durağanlık analizleri literatürde yaygınca kullanılan hem geleneksel birim 
kök testlerine göre, hem de yapısal kırılmaya izin veren birim kök testlerine göre analiz 
edilmiştir. Geleneksel birim kök testlerine olarak Genelleştirilmiş Dickey Fuller (ADF) ve 
Phillips-Perron (PP) testleri kullanılırken, yapısal kırılmaya izin veren birim kök testi olarak Zivot 
ve Andrews birim kök testi ile analiz gerçekleştirilmiştir. Birim kok testlerinde elde edilen 
sonuçlar tablo 2 ve 3 ’de gösterilmiştir.  
 

Tablo 2: ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları  

Değişken 
ADF Testi Phillps - Perron Testi 

Sonuç 
Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitli Sabitli ve Trendli 

Ln VIX -2.834858 
(0.0600) 

-3.351643 
(0.0688) 

-2.810806 
(0.0633) 

-3.336923 
(0.0710) I(0) 

Ln VAR -3.550701 
(0.0101) 

-3.607814 
(0.0383) 

-3.433275 
(0.0139) 

-3.607814 
(0.0383) 

I(0) 

Ln YUK -2.515009 
(0.1175) 

-2.201166 
(0.4794) 

-2.537060 
(0.1125) 

-2.208796 
(0.4753) - 

Δ Ln YUK -6.851401 
(0.0000) 

-7.215144 
(0.0000) 

-6.851401 
(0.0000) 

-7.217648 
(0.0000) I(1) 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
 

Tablo 3: Zivot ve Andrews Kırılmalı Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişken Model Gecikme Kırılma 
Tarihleri Test İstatistiği P Değeri 

Ln VIX 
A 0 2012Q1 -3.985002  0.016085 
C 0 2009Q2 -4.947002  0.003285 

Ln VAR 
A 0 2012Q2 -4.239283 0.000249 
C 0 2015Q4 -3.686109  0.019701 

Ln YUK 
A 0 2009Q2 -3.248445  0.000173 
C 0 2007Q1 -3.560969  0.168809 

Not: Kritik değerler Zivot, Andrews (1992)’den elde edilmiştir. 

Sonuçlara göre VIX ve varlıklar seviyede durağandırlar. Yükümlülükler serisi ise düzeyde 
durağan değildir, birinci farkı alındığı zaman durağan hale gelmektedir.  

 

ARDL Eşbütünleşme Testi 

Çalışmada analize konu olan seriler (Varlıklar, Yükümlülükler ve VIX) farklı düzeylerde durağan 
olarak tespit edilmişlerdir. Değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin tespit edilmesi için 
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kullanılan klasik eşbütünleşme testlerinin (Engle-Granger; Johansen) aynı dereceden durağan 
olmaları koşulu tüm veri setlerinde sağlanamaması, araştırmacılar için bir sorun teşkil 
etmekteydi. Buna yönelik olarak Pesaran vd. 1996 yılında ARDL modelini önermişlerdir. Daha 
sonra 1997, 1998, 1999 ve 2001 yıllarında Pesaran vd. tarafından yapılan çalışmalar ile geliştirilen 
bu model, klasik eşbütünleşme testlerinin aksine, serilerin hangi düzeyde durağan olduklarına 
bakılmaksızın, incelenen veri setleri arasında bir eşbütünleşme olup olmadığı tespit edilmeye 
çalışılmaktadır.  

ARDL analizinde ilk adım değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığını 
araştırmak için ARDL sınır testinin yapılmasıdır. Sınır testinin uygulanabilmesi için öncelikle 
kısıtsız hata düzeltme modelinin kurulması gerekmektedir. 

Pesaran vd., (2001) çalışmalarına göre yapılan sınır testi sonucunda F istatistik değeri, %5 
anlamlılık düzeyindeki üst kritik değerin üzerinde olduğu zaman değişkenler arasında uzun 
dönemli bir ilişki varken, alt kritik değerin altında olduğu zaman değişkenler arasında uzun 
dönemli bir ilişki olmayıp, F istatistik değeri alt ve üst kritik değer arasındaki aralıkta bulunduğu 
zaman ise kararsız bölgede olduğuna karar verilmektedir. 1 ve 2 numaralı denklemlere göre 
uyarlanmış bu model, 3 ve 4’nolu denklemlerdeki gibi gösterilebilir. 

∆𝑽𝑨𝑹 =	𝜶𝟎 +	4𝜶𝟏𝒊∆𝑽𝑨𝑹𝒕&𝒊
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+ 𝜶𝟑𝑽𝑨𝑹𝒕&𝟏 + 𝜶𝟒𝑽𝑰𝑿𝒕&𝟏 + 𝜺𝟏𝒕														(𝟑) 

∆𝒀𝑼𝑲 =	𝜷𝟎 +	4𝜷𝟏𝒋∆𝒀𝑼𝑲𝒕&𝒋

𝒎

𝒋(𝟏

+4𝜷𝟐𝒋∆𝑽𝑰𝑿𝒕&𝒋

𝒎
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+ 𝜷𝟑𝒀𝑼𝑲𝒕&𝟏 + 𝜷𝟒𝑽𝑰𝑿𝒕&𝟏 + 𝜺𝟐𝒕												(𝟒) 

Yukarıdaki modellerde sınır testinin uygulanabilmesi için uygun gecikme uzunluğunun 
belirlenmesi gerekmektedir. Gecikme uzunluğunun belirlenmesi için AIC (Akaike information 
criterion), SC (Schwarz information criterion) FPE (Final prediction error) ve HQ (Hannan-Quinn 
information criterion) gibi bilgi kriterlerinden yararlanılmaktadır. Uygun gecikme uzunluğu 1 
olarak belirlenmiştir. ARDL sınır testi sonuçları tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4: ARDL Sınır Testi 

Model k F istatistik Alt Sınır I(0) %1 Üst Sınır I(1) %1 

3 – VAR 1 12.87437 4.94 5.58 

4 – YUK 1 6.006688 4.94 5.58 

Varılan sonuçlara göre denklem 3 için F istatistiği değeri 12.87437 iken, denklem 4 için 6.006688 
olmaktadır. Her iki denklem için F istatistiği değeri kritik değerin üzerinde olduğundan dolayı 
her iki denklem için uzun dönem ilişkisinin varlığını tespit etmekteyiz.  

Değişkenler arasında uzun dönemli ilişki tespit edildikten sonra ARDL eş bütünleşme analizi 
yapılarak değişkenlere ait katsayı tahmin edilmektedir. Uzun dönem katsayılarının tahmini için 
1 ve 2’nolu denklemlere istinaden ARDL modelleri kurulmuştur. 

𝑽𝑨𝑹 =	𝜶𝟎 +	4𝜶𝟏𝑽𝑨𝑹𝒕&𝒊
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𝒎

𝒋(𝟏

+4𝜷𝟐𝑽𝑰𝑿𝒕&𝒋

𝒎

𝒋(𝟎

+	𝜺𝟐𝒕																																													(𝟔) 
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Modeller kurulduktan sonra analize geçmenin ilk adımı gecikme uzunluğunun belirlenmesidir. 
Gecikme uzunluğunun belirlenmesinde Akaike bilgi kriterinden yararlanılmıştır. Şekil 2 de 
görüldüğü gibi her iki modelimiz için uygun gecikme uzunluğu (1,0) olarak gerçekleşmektedir.  

 
Şekil 2: ARDL Uygun gecikme uzunluğu  

Uygun gecikmenin belirlenmesinden sonra ARDL sonuçları Tablo 5 ve 6 de gösterilmiştir.  

Tablo 5: Model 5 Uzun Dönem ARDL (1, 0) tahmin sonuçları 

Değişken 
Bağımlı Değişken: VAR 

Katsayı Std. Hata T istatistiği 

LOGVAR (-1) 0.892536 0.024147 36.96235  
(0.0000) 

LOGVIX -0.042167 0.012178 -3.462401 
(0.0011) 

C 1.445388 0.302588 4.776755  
(0.0000) 

R2 0.965809 F İstatistiği 734.4361 
Düzeltilmiş R2 0.964494 P değeri 0.000000 
Tablo 6: Model 6 Uzun Dönem ARDL (1, 0) tahmin sonuçları 

Değişken 
Bağımlı Değişken: YUK 

Katsayı Std. Hata T istatistiği 

LOGYUK (-1) 0.863010 0.039467 21.86687  
(0.0000) 

LOGVIX -0.075683 0.025711 -2.943655 
(0.0048) 

C 2.035097 0.547644 3.716093  
(0.0005) 

R2 0.918087 F İstatistiği 291.4089 
Düzeltilmiş R2 0.914936 P değeri 0.000000 

 

Tablo 4 ve 5, bağımlı değişken olarak varlıklar ve yükümlülükler, bağımsız değişken ise VIX 
endeksi alındığı durumlar için ARDL uzun dönem sonuçlarını göstermektedir. Varlıklar ve 
yükümlülükler ile VIX endeksi değişkeni arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuçlara 
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göre, VIX endeksinde %1’lik bir artış, varlıklarda %4,21 oranında düşüş ile sonuçlanırken, 
yükümlülükler kaleminde %7.56 bir düşüşe neden olmaktadır.  

 
Şekil 3: CUSUM ve CUSUM SQ Grafikleri 

Tahmin edilen ARDL modelinin yapısal kırılmaya sahip olup olmadığını araştırmak için şekil 3 
de gösterildiği gibi geri dönüşlü hata terimlerinin karelerini kullanan ve bu şekilde değişkenlere 
ilişkin yapısal kırılmayı araştıran CUSUM ve CUSUMSQ grafiklerinden yararlanılmıştır.  

Yukarıdaki CUSUM ve CUSUMSQ grafikleri incelendiğinde, Model 3 yani varlıklar için analiz 
kapsamında kullanılan VIX değişkenine ilişkin herhangi bir yapısal kırılmanın olmadığını, 
ARDL Sınır Testine göre hesaplanan uzun dönem katsayıların istikrarlı olduğunu sonucuna 
varılmıştır. Yükümlülükler kalemi yani Model 4 için ise görüldüğü gibi yapısal kırılmanın 
olmadığı, ama CUSUM SQ grafiğinden 2009Q2 – 2012Q1 dönemi arasında kukla değişken 
yardımıyla hem yapısal değişiklik olup olmadığını, hem de bu değişikliğin sabit terimden mi 
yoksa eğim teriminden mi kaynaklandığını araştırmamız gerekiyor. Bu yöntemde bir kukla 
değişken seçilip bu değişken sabit ve eğim katsayıları ile modele konarak istatistiksel 
anlamlılığına bakılır. 3 farklı modele ait sonuçlar tablo 7’de gösterilmiştir. 
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Tablo 7: Bağımlı Değişken: YUK  

Sabit Katsayılı Kukla Değişkenli Model  
Değişken Katsayı Std. Hata T istatistiği 

LOGVIX -5.743138 24.85432 -0.231072 
(0.8195) 

KUKLA 0.161076 1.934217 0.083277 
(0.9344) 

C 32.33569 83.75148 0.386091 
(0.7033) 

R2 0.972970 F İstatistiği 15.42664 
Düzeltilmiş R2 0.909899 P değeri 0.001468 
 
Eğilimli Kukla Değişkenli Model 
Değişken Katsayı Std. Hata T istatistiği 

LOGVIX*KUKLA 0.071605 0.112151 0.638468 
(0.5260) 

C 13.28807 0.117819 112.7834 
(0.0000) 

R2 0.856114 F İstatistiği 71.39953 
Düzeltilmiş R2 0.844124 P değeri 0.000000 
 
Eğilimli ve Sabit katsayılı Kukla Değişkenli Model  
Değişken Katsayı Std. Hata T istatistiği 

LOGVIX*KUKLA -0.363420 1.312706 -0.276848 
(0.7845) 

KUKLA 1.394035 4.085047 0.341253 
(0.7362) 

C 13.21955 0.335680 
39.38143 
(0.0000) 

R2 0.868121 F İstatistiği 36.20503 
Düzeltilmiş R2 0.844143 P değeri 0.000000 

Her üç modelde görüldü gibi kukla değişkenimize ait katsayıların hepsi anlamsız ve yapısal 
kırılma ve değişikliğinin olmadığı tespit edilmiştir.  

Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkilerin belirlenmesinden sonraki aşama, hata düzeltme 
modeli (ECM) kullanılarak kısa dönemli ilişkilerin araştırılmasıdır.  

 

Kısa Dönem Analizi  

Seriler arasındaki kısa dönem ilişkileri, hata düzeltme modeli çerçevesinde analiz edilmiştir. 
Çalışmada analizin yapılması için serilerin birinci farkı alınmış halleri ve uzun dönem 
analizlerinden elde edilen hata terimi (Error Correction Term: ECT) serisinin bir dönem gecikmeli 
değeri (𝐸𝐶𝑇-&.) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizin bu aşamasında kullanılan modeller şu 
şekildedir: 
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∆𝑽𝑨𝑹 =	𝜽𝟎 +	4𝜽𝟏∆𝑽𝑨𝑹𝒕&𝒊
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Burada yer alan ECTt-1; hata düzeltme terimini temsil etmektedir. Modellerin tahmini sonucunda 
bu terimin katsayısının istatistiksel olarak anlamlı olması, modellerin hata düzeltme 
mekanizmalarının çalıştığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle uzun dönemde birlikte hareket 
eden seriler arasında kısa dönemde meydana gelen sapmaların ortadan kalktığını, yani yapılan 
uzun dönem analizlerinin güvenilir olduğunu göstermektedir (Tarı, 2012: 433-435). 

 
Tablo 8: Model 7 Kısa Dönem ARDL (1, 0) Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları 

Değişken 
Bağımlı Değişken: VAR 

Katsayı Std. Hata T istatistiği 

ΔLOGVAR (-1) 1.015807 0.196445 
5.170962 
(0.0000) 

ΔLOGVIX -0.050680 0.017293 -2.930748 
(0.0051) 

𝑬𝑪𝑻𝒕&𝟏 -1.140592 0.241937 -4.714412 
(0.0000) 

C -0.000891 0.004985 
-0.178805 
(0.8588) 

R2 0.377433 F İstatistiği 10.10420 
Düzeltilmiş R2 0.340079 P değeri 0.000026 

 

Tablo 9: Model 8 Kısa Dönem ARDL (1, 0) Hata Düzeltme Modeli tahmin sonuçları 

Değişken 
Bağımlı Değişken: YUK 

Katsayı Std. Hata T istatistiği 

ΔLOGYUK (-1) 1.041137 0.233229 4.464002 
(0.0000) 

ΔLOGVIX -0.132849 0.032098 -4.138913 
(0.0001) 

𝑬𝑪𝑻𝒕&𝟏 -1.199433 0.264713 -4.531073 
(0.0000) 

C 0.001206 0.008154 0.147960 
(0.8830) 

R2 0.383475 F İstatistiği 10.36655 
Düzeltilmiş R2 0.346483 P değeri 0.000020 

Hata düzeltme modellerinin sonuçlarına göre uzun dönemli katsayılarına paralel olarak kısa 
dönemde varlıklar ve yükümlülükler ile VIX endeksi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 
Tablo 8 ve 9’de gösterilen kısa dönem dinamiklerine ilişkin sonuçlar, ΔVAR ile ΔVAR(-1) ve 
ΔYUK ile ΔYUK(-1) arasında pozitif ve istatistiki bakımdan anlamlı ilişkilerin varlığını ortaya 
koymaktadır. Varlıklar ve yükümlülükler kalemlerinin dönem değerlerinin tahmin edilmesinde 
bu değişkenin bir önceki dönem değerlerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. 
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Tablo 8 ve 9’teki bulgulara göre; Teorik beklentilerle uyumlu biçimde uzun dönemle ayni şekilde 
VIX endeksi kısa dönemde de varlıklar ve yükümlülükler kalemlerini negatif ve istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde etkilemiştir. 

Hata terimi düzeltme katsayısı -1 ve -2 arasında bir değer aldığı zaman, ekonomik sistemin 
dalgalanarak dengeye geldiğini ortaya koymaktadır (Narayan and Smyth, 2006: 339). Bu sonuca 
göre bir önceki dönemde ortaya çıkan dengesizlikler bir sonraki dönemde kısa sürede dengeye 
gelmektedir. Kısa dönem analizleri farkı alınmış serilerle yapıldığı için belirlilik katsayılarının 
(𝑅2) düşük çıkması ise normal kabul edilebilir. Hata düzeltme katsayısına ait P değeri 0,00 olarak 
bulunduğuna göre her iki modelin anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Granger Nedensellik Testi 

Regresyon analizi yaparken değişkenler arasında araştırılan bağımlılık ilişkileri, mutlaka bir 
nedensellik ilişkisi ifade etmez. Başka bir değişle, mutlaka bağımsız değişken X’in sebep ve 
bağımlı değişken Y’nin sonuç olduğu anlamına gelmez. Regresyon analizinde değişkenler arası 
bağımlılık ilişkisi araştırılırken, bağımlı ve bağımsız değişken ayrımı ile baştan ilişkilerin yönü 
hakkında bir ön koşul bulunmaktadır. Fakat nedensellik analizinde böyle bir ön koşul olmayıp 
ilişkilerin yönü araştırılır. Değişkenler arasındaki bağımlılık, mutlaka bir sebep-sonuç yani 
nedensellik ilişkisi ifade etmez. Nedensellik analizlerinde sebep-sonuç ilişkilerinin yönü 
araştırılmaktadır (Tarı, 2011: 436).  

Nedensellik analizinde çeşitli testler kullanılmaktadır. Bu testler uzun dönemli zaman serilerine 
uygulanabilmektedir. Bu testlerden literatürde en fazla kullanılan ve uygulamada da 
kullandığımız Granger Nedensellik Testi olmaktadır. Nedensellik analizi değişkenler arası 
ilişkinin nedenselliğinin yönüne doğru yapılan bir araştırmadır. Granger (1969) nedensellik 
testinde serilerin durağan olmaları önem arz etmekle beraber aynı mertebeden durağan 
olmalarına ise gerek yoktur. Ayrıca Granger testi, örnek büyüklüğünden ve verilerin yıllık veya 
mevsimsel olma durumlarından etkilenir. Bunun yanında ilişkilerdeki gecikmeli değişken sayısı 
da önemlidir (Tarı, 2014: 437). Granger nedensellik analizinden önce gecikme uzunluğunun 
belirlenmesi gerekmektedir. Çalışmada uygun gecikme uzunluğu AIC bilgi kriterinin en küçük 
değerini dikkate alınarak 1 olarak belirlenmiştir. Granger nedensellik test sonuçları tablo 10’de 
gösterilmiştir.  

Tablo 10: Granger Nedensellik Testi  

 Chi-sq df P Değeri 

VIX → VAR 4.312879 1 0.0378 

VAR → VIX 0.377177 1 0.5391 

VIX → YUK 0.564894 1 0.4523 

YUK → VIX 0.593255 1 0.4412 

H0 = Nedensellik ilişkisi yoktur 
H1 = Nedensellik ilişkisi vardır 

Test sonuçlarına göre VIX korku endeksinden varlıklar kalemine %5 anlamlılık düzeyinde H0 

hipotezi ret edilip tek taraflı nedensellik ilişkisine ulaşırken, VIX endeksi ile yükümlülükler 
arasında H0 hipotezi kabul edilir, değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi 
bulunmamaktadır.  
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SONUÇLAR ve GENEL DEĞERLENDİRME 

Son yıllarda ödemeler dengesindeki değişmeler ve artan döviz kuru uluslararası yatırım 
pozisyonunu daha fazla gündeme getirmektedir. UYP tablosunun alt kalemleri yani varlıklar ve 
yükümlülükler 2008 mali krizinden bu yana özel bir dikkat çeken küresel riskten kaçınma 
durumundan güçlü bir şekilde etkilendiğine dair güçlü kanıtlar vardır. Ampirik çalışmalar 
neredeyse evrensel olarak küresel riskten kaçınmadaki artışların bu sermaye akımları bileşenleri 
üzerindeki güçlü ve istatistiki açıdan önemli bir etkisi bulduğunu göstermektedir. 

VIX endeksi, tüm dünyada menkul kıymet piyasalarının gelecekteki beklenen hareketlerinin 
tahmini için gösterge olarak kullanılan önemli bir endekstir. Endeksin yükselmesi, piyasadaki 
volatilite beklentisinin de yükseleceğini, endeksin düşmesi piyasadaki volatilite beklentisinin de 
düşeceğini ifade etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, VIX endeksi ile uluslararası yatırım pozisyonunun varlıklar ve 
yükümlülükler kalemlerinin arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkilerinin olup 
olmadığını araştırmaktır. Çeyreklik veriler kullandığımız çalışmamızda değişkenler arasındaki 
eşbütünleşme ilişkilerinin analizine geçmeden önce serilerin ADF birim kok yoluyla durağan 
olup olmadıkları araştırılmıştır. Daha sonra ARDL eşbütünleşme testi yardımıyla serilerin 
arasında uzun dönem ilişkisi araştırılmıştır. Kısa dönem ilişki hata düzeltme modeli ile 
araştırıldıktan sonra son olarak Granger nedensellik testi kullanarak VIX endeksi ile varlıklar ve 
yükümlülükler kalemleri arasında nedensellik ilişkisi araştırılmıştır.  

Analizlere göre seriler farklı düzeylerde durağan olduğu sonucuna varılmıştır. ADF ve PP test 
sonuçlarına göre VAR değişkeninin sabitli ve sabitli - trendli varsayımlarda seviyede durağan 
olurken diğer serilerin birinci derece farklarının durağan olduğu saptanmıştır. Kısa ve uzun 
dönem analizlere göre VIX endeksi ile UYP tablosunun varlıklar ve yükümlülükler kalemi 
arasında hem kısa hem uzun dönemde negatif ve anlamlı bir ilişki mevcuttur, yani VIX 
endeksinde artışlar her iki kalemde düşüşlere neden olmaktadır. VIX endeksi ile beraber 
piyasalarda korku ve belirsizliğin arttığı için yatırımcılar ve karar vericiler tarafından nakit 
tutmaya yönelme ve yatırım kararlarının ertelemek sonucunda her iki varlıklar ve 
yükümlülükler kalemlerinde düşüşle sonuçlanmıştır. Granger nedensellik ilişkisi açısından 
sadece VIX endeksinden varlıklar kalemine doğru anlamlı bir nedensellik ilişki bulunmaktadır. 
Nedensellik testi sonucunda elde edilen bilgilere göre yatırımcılar ve karar vericiler açısından 
değerlendiğimiz zaman varlıklar kaleminde VIX endeksi belirleyici bir faktör olurken 
yükümlülükler kalemi için ayni şeyi söylemek mümkün değildir. 

Yapılacak gelecek çalışmalarda, çalışmaya dahil edilmeyen diğer küresel ve ülkelere özgü 
göstergeler de dahil edilerek, UYP varlıklar ve yükümlülükler kalemleri arasındaki 
eşbütünleşme ve nedensellik ilişkileri araştırılabilecektir. Yine çalışmaya diğer ülkelerin UYP 
varlık ve yükümlülük kalemleri da dahil edilerek, VIX endeksinden etkilenme düzeyleri 
karşılaştırılabilecektir. Araştırmamızda kullandığımız yöntemler yeterli olsa da farklı bakış 
açısına sahip Toda-Yamamoto ve Frekans Alanı nedensellik testleri gibi diğer yöntemleri 
kullanarak analizeler katkı sağlanabilmektedir. 

 

KAYNAKÇA 

Arbatli, E. (2011). Economic Policies and FDI Inflows to Emerging Market Economies. IMF 
Working Papers 11/192, International Monetary Fund. 

Balance of Payments and International Investment Position Manual (BPM6) Sixth Edition (2009). 
International Monetary Fund, Washington, D.C. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(8): 592-607. 

 
 

607 

Becker, R., Clements, A. E. and McClelland, A. (2009). The Jump Component of S&P 500 Volatility 
and the VIX Index. Journal of Banking & Finance, 33 (6) 1033-1038. 

Concer, R. and Kassab, P. (2014). The Macroeconomic Determinants of Outward Foreign Direct 
Investment: Evidences From Brazil. Presented at The 4th Copenhagen Conference on ’Emerging 
Multinationals’: Outward Investment from Emerging Economies, Copenhagen, Denmark, 9-10 
October 2014. 

Dickey, D. And Fuller, W. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with 
A Unit Root. Econometrica, 49, 1057-72. 

Forbes, K J. and Warnock, F E. (2012). Capital Flow Waves: Surges, Stops, Flight, and 
Retrenchment. Journal of International Economics 88, 235–51. 

Ghosh, A R., Qureshi, M S., Kim J. and Zalduendo, J. (2014). “Surges”. Journal of International 
Economics 92, 266–85. 

Granger, C. W. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral 
Models. Econometrica. 

http://www.cboe.com/vix [Erişim Tarihi: 20.02.2020]. 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Odemeler+
Dengesi+ve+Ilgili+Istatistikler/Uluslararasi+Yatirim+Pozisyonu/ [Erişim Tarihi: 20.02.2020]. 

Ibarra, R. and Tellez-Leon, I. (2019). Are All Types of Capital Flows Driven by The Same Factors? 
Evidence from Mexico. Empir Econ. 

Kaya, E. (2015). Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi ile Zımni Volatilite (VIX) Endeksi Arasındaki 
Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17 (28), 1-
6. 

Koepke R. (2019). What Drives Capital Flows to Emerging Markets? A Survey of The Empirical 
Litrature. Journal of Economic Surveys, 33(2), 516–540. 

Milesi, F., Gian M., and Cédric T. (2011). The great retrenchment: International capital flows 
during the global financial crisis. Economic Policy 26, 289–346. 

Narayan, P. K. and Smyth, R. (2006). What Determines Migration Flows from Low-İncome 
Countries? An Empirical Investigation of Fiji-U.S Migration 1972-2001. Contemporary Economic 
Policiy, 24(2):332-342. 

Ozair, M. (2014). What does the VIX Actually Measure: An Analysis of the Causation of SPX and 
VIX. ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives, 3 (2), 83-132. 

Rey, H (2013). Dilemma not Trilemma: The Global Financial Cycle and Monetary Policy 
Independence. paper presented at the Jackson Hole Symposium, August 2013. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. (2014). Uluslararası Yatırım Pozisyonu Raporu”, 
Aralık 2014 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. (2018). Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri ’ne 
İlişkin Yöntemsel Açıklama”, 2018. 

Whaley, R. E. (2009). The Journal of Portfolio Management Spring, 35 (3), 98-105. 



Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi 
2020, 3(8): 608-623. 

DOI:10.26677/TR1010.2020.532 
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası:www.sobibder.org 

KAVRAMSAL MAKALE 

Örgüt Kültürünün Temel Unsurları ve Ahilik Kültürü* 

Dr. Öğr. Üyesi İhsan CORA, Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Giresun, 
e-posta: ihsan.cora@giresun.edu.tr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5264-468X

Öz 

Müşterek insan faaliyetlerinin bir sistemi olan örgütler, içinde doğup büyüdükleri çevrenin bir 
ürünüdürler. Bu çevre her geçen gün giderek artan bir ölçüde değişmeye ve belirsizleşmeye 
başlamıştır. Sürekli değişen çevre şartları örgütlere bazen fırsatlar sunarken bazen de tehditler 
oluşturur. Bu makalenin amaçlarından birincisi bir örgütün başarısının temellerini oluşturan 
efsaneler, törenler, semboller, kahramanlar, mitler ve lisanın örgüt kültürünün ve başarısındaki 
önemini belirtmektir. İkincisi ise atalarımızın uygarlıklar yurdu Anadolu'da yüz yıllar önce 
kardeşlik temelleri üzerine kurdukları; sanatı güzel ahlakla bütünleştiren, emek ve sermayeyi 
barıştıran bir esnaf ve sanatkar örgütü olan ahilik örgütü ve ahilik kültürünün oluşmasında 
önemli bir yeri olan efsaneler, törenler, semboller, kahramanlar, mitler ve lisanı anlatmaktır. 
Buna ilaveten insanların canlı bomba olup kendilerini ve etrafındakileri öldürmeyi amaçladığı 
günümüzde insanı dünya ve ahirette mutlu etmeyi amaç edinen ahilik kültürüne ne kadar 
ihtiyacımız olduğunu belirtmektir. 

*Bu makale yazarın Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü “Ahilik örgütünün
Osmanlı toplumundaki yeri ve ahilik örgütü ilkelerinin günümüz esnaf ve zanaatkarlarına 
uygulanabilirliği” başlıklı yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ahilik Örgütü, Örgüt Kültürü, Örgüt Kültürünün Temel Unsurları. 
Makale Gönderme Tarihi: 21.04.2020  
Makale Kabul Tarihi: 03.08.2020  

Önerilen Atıf:  
Cora, İ. (2020). Örgüt Kültürünün Temel Unsurları ve Ahilik Kültürü, Sosyal, Beşeri ve İdari 
Bilimler Dergisi, 3(8): 608-623. 
© 2020 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(8): 608-623. 

609 

Journal of Social, Humanities and 
Administrative Sciences 

2020, 3(8): 608-623. DOI:10.26677/TR1010.2020.532 
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası:www.sobibder.org 

CONCEPTUAL PAPER 

Basic Elements of Organizational Culture and Ahism (Ahilik) Culture 

Assistant Prof. Dr. İhsan CORA, Giresun University, Faculty of Economics and Administrative 
Sciences, Giresun, e-mail: ihsan.cora@giresun.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5264-468X 

Abstract 

Organizations, which are a system of common human activities, are the products of the 
environment in which they were born and raised. This environment has begun to change and 
become more and more ambiguous every day. While constantly changing environmental 
conditions sometimes offer opportunities to organizations, sometimes they create threats. The 
first purpose of this article is to point out the importance of legends, ceremonies, symbols, 
heroes, myths and language in organizational culture and success, which are the basis of an 
organization's success. The second is to explain the legends, ceremonies, symbols, heroes, myths 
and language that our ancestors founded on the foundations of brotherhood in Anatolia 
hundreds of years ago, which is an organization of artisans and craftsmen who integrate art 
with good morals and reconcile labor and capital, and which has an important place in the 
formation of ahism organization and ahism culture. In addition, it is to indicate how much we 
need a culture of ahism, which aims to make people happy in the world and the hereafter, 
where people aim to be live bombs and kill themselves and those around them. 

Keywords: Culture of Ahism, Organizational Culture, Basic Elements of Organizational 
Culture. 
Received: 21.04.2020 
Accepted: 03.08.2020 

Suggested Citation:  
Cora, İ. (2020). Basic Elements of Organizational Culture and Ahism (Ahilik) Culture, Journal of 
Social, Humanities and Administrative Sciences, 3(8): 608-623. 
© 2020 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi. 



İhsan CORA  

 610 

GİRİŞ 

Müşterek insan faaliyetlerinin bir sistemi olan örgütler, içinde doğup büyüdükleri çevrenin 
ürünüdürler. Bu çevrenin sürekli olarak gelişmesi ve gelişim doğrultusundaki değişimlere 
uyum sağlamak oldukça önemlidir. Sürekli değişen çevre şartları örgütlere bazen fırsatlar sunar 
bazen de tehditler oluşturur.  

Örgütler, açık sistemlerdir ve yaşamlarını sürdürebilmek için çevreyle etkileşim içindedirler. 
Çevreden sağladıkları girdileri kullanıp gene çevreleri için çıktılar oluştururlar. Örgütler, 
amaçlarına ulaşabilmek ve gerekli girdileri tedarik edebilmek için kültürel çevreleriyle de ilişki 
içine girerler. Çevreden tedarik ettikleri girdiler arasında yer alan iş gücü, teknoloji ve bilgi 
çevre kültürünün izlerini taşır. Örgütün içerde oluşturduğu kültür de alt sistemleri aracılığıyla 
kültürel çevreyle ilişki kurar ve bu ilişki genelde uyum içinde gelişir (Sargut, 2015: 108).           

Kültür; insan topluluklarının geçmişleri, yaşam ve üretim biçimleri, bunlarla ilgili gelişmeler ve 
sosyal ilişkileri ile ilgilidir. Bu açıdan kültür örgüt içinde çalışanları örgütün amaçlarına ve 
birbirlerine bağlayıcı bir rol oynar. Şayet kültür bu toplayıcı rolünü yerine getiremiyorsa 
zayıftır ve bu durumda insanların örgüte ve birbirlerine sadakatleri azalır. Örgüt şayet bir 
işletme ise çalışanlar sadece maddi çıkarları için örgüte katılmış olurlar. Bu nedenle kültürün 
örgüt amaç, karar, strateji, plan ve politikalarının oluşturulmasında ve başarısında önemli bir 
rolü vardır. Çünkü çalışanların inanç ve bağlılığı güçlü ve birbirine benzemektedir. Birbirine 
benzeyenler de güçlü bir grup oluşturur ve birbirine sadakatle bağlanırlar. Güçlü kültürlerin 
olduğu kuruluşların çalışanlarında güven duygusu, sadakat ve dayanışma artar kendilerini 
daha güçlü hissederler. O halde örgüt kültürü; örgüt üyelerinin paylaştıkları anahtar değerler, 
standartlar, normlar, inançlar ve anlayışlar topluluğu olarak tanımlanır (Eren, 1999: 328). 

Örgütle çevre arasında karşılıklı etkileşim ve bağımlılık sebebiyle çevrede meydana gelen 
değişiklikler örgütleri de değişmeye zorlamaktadır. Bu nedenle örgütler; günümüz insanının 
geçmiş yıllarda olduğundan daha büyük öneme sahip fakat daha karmaşık boyutlar kazanmış 
bir sorunudur. Çünkü örgütler, yüzyılımızın üniformasız orduları haline gelmişlerdir ve 
günümüzde dünya artık üniformaları ordulardan daha çok üniformasız ordularla işgal ediliyor 
(Gürdoğan, 1996: 138). 

Diğer yandan bu makalenin yayına hazırlandığı günlerde dünya; önce Çin’in Wuhan kentinde 
ortaya çıkan ve daha sonra bütün dünyaya yayılan Koronovirüs (COVID-19) denilen ölümcül 
bir virüs salgınıyla karşılaştı. Virüs Çin’den sonra A.B.D., Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, 
İspanya, Rusya, İran, İsrail, Türkiye ve bütün dünyaya yayıldı. Yüz binin üstünde insan 
hayatını kaybetti. Ülkeler sınırlarını kapatıp kendi içine kapandılar. İnsanlar korkudan 
evlerinden dışarı çıkamadı, birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bütün dünya şaşkına 
döndü. Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri ne yapacağını bilemez duruma geldiler. İngiltere 
kraliçesi sarayından alınıp daha güvenilir bir yere götürüldü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson 
virüse yakaladı. Prens Charles’in testi pozitif çıktı. Alman Başbakanı Angala Merker virüsten 
korunmak için garantine altına alındı. A.B.D. Başkanı Donald Trump kontrol yaptırarak 
kendine virüs bulaşmadığını dünyaya duyurdu. 

Bütün bunların sebebi ancak mikroskopla görülebilen küçük bir virüs. Zerre kadar bir mikrop 
bütün dünyayı hiza ve istikamete soktu. Masum insanları acımasızca sömürüp onlara dünyayı 
yaşanmaz hale getiren gelişmiş ülkelerin yöneticileri ve onların silahları, uzun menzilli füzeleri, 
tankları, topları?! Hepsi küçük bir virüs karşısında yenik düştüler. Bu durum tarihte 
okuduğumuz bir karıncanın Firavunu, bir sivri sineğin Nemrut’u öldürmesini hatırlatıyor. Akıl 
sahiplerinin bu durumdan ibret alması gerekir.   
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Bu virüsün laboratuvarda üretilmiş insanları öldürmek için dünyaya yayılmış biyolojik bir silah 
olduğu fikri ortaya atıldığı bugünlerde, atalarımızın yüzyıllar önce Anadolu’da “kardeşlik” 
temelleri üzerine kurduğu ve insanı dünya ve ahirette mutlu etmenin yol ve yöntemlerini 
arayan ahilik örgütüne ne kadar ihtiyacımız olduğu görülüyor!. 

Bu makalenin amaçlarından birincisi; bazılarının önemsiz ve basit konularmış gibi gördüğü 
fakat bir örgütün başarısının temel dinamiklerini oluşturması nedeniyle son derece önemli olan 
efsaneler, törenler, semboller, kahramanlar, lisan ve mitlerin örgüt kültürünün oluşumunda ki 
önemini belirtmektir. Bu noktanın önemini belirttikten sonra ikinci amacımız ise atalarımızın 
uygarlıklar yurdu Anadolu’da yüzyıllar önce kurup geliştirdikleri sanatı güzel ahlak ile 
süsleyen, emekle sermayeyi, işçi ile işvereni barıştıran ve kardeşlik temelleri üzerine kurulmuş 
esnaf ve sanatkar örgütü olan “ahilik örgütü” ve “ahilik kültürü” nün oluşumunda söz konusu 
bu efsaneler, törenler, semboller ve kahramanlar mitler ve lisanın etkisini araştırmaktır. 
Üçüncüsü ise ahiliğe sadece görevini tamamlamış ve tarihin karanlıklarına gömülmüş bir örgüt 
olarak bakmanın yanlış olacağını çünkü ahilik insanlığın her dönemine hitap edecek değerlere 
sahip çağlar üstü bir değerler sistemi olduğunu anlatmaktır. Çalışma tarihsel kaynaklardan 
araştırılmış nitel bir araştırmadır. 

 

ÖRGÜTLER ve ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 

Örgütler, insanların çok farklı nitelikteki ihtiyaçlarını karşılar. Bu nedenle insanlar yaşadıkları 
sürece etrafları örgütlerle çevrili olacaktır. Bir örgütün ortaya çıkmasının en genel şartlarından 
biri karşılıklı yardımlaşma ve güçleri birleştirmedir. Dolayısıyla insanlar tek başına 
gerçekleştiremeyecekleri işler için diğer insanların yardımlarını istemekte ve onlarla iş birliği 
yaparak güçlerini artırıp amaçlarına ulaşmaya çalışırlar. Böylece ortak amaçlarını karşıladıkları 
gibi kişisel hedeflerinin de gerçekleşmesine katkıda bulunurlar (Dinçer ve Fidan, 1996: 375). 

Örgütler, kendilerine hayat veren bir çevre içinde yaşarlar. Bu çevre son yıllarda giderek artan 
bir ölçüde değişmeye ve belirsizleşmeye başlamıştır. Örgütle çevre arasında karşılıklı etkileşim 
ve bağımlılık sebebiyle çevrede meydana gelen değişiklikler örgütleri de değişime 
zorlamaktadır (Dinçer, 1992: V). 

Bazı örgüt teorisyenleri 1970’lerden önce örgütle ilişkili olarak kültür kavramından 
bahsetmişler ve örgütler içindeki alt kültürler üzerinde durmuşlardır.1970’li yıllarda ise 
örgütsel davranışı kültür ve kültürle ilgili diğer kavramlarla açıklamaya çalışmışlardır (Trice ve 
Beyer, 1984: 653). Kültür; işyerinde veya günlük hayatta insan davranışlarını etkileyen ve 
biçimlendiren bir olgu olarak tanımlanabilir (Sözen, 1980: 109). Örgüt kültürü ise paylaşılan 
inançlar, değerler, anlamlar bütünü olarak tanımlanır (Şişman, 1994: 58). 

Yapılan araştırmalar başarılı işletmelerin belirgin ve güçlü kültürlerinin olduğunu göstermiştir 
(Kozlu, 1998: 63). İşletmeler için bulunan bu sonuç devletler için de geçerlidir. Kendi kültürüne 
sahip çıkan ve güçlü kültür oluşturan devletler de ileri gitmişler başka milletlerin kültürlerini 
taklit etmeye çalışan devletler ise geri kalmışlardır. Günümüzde bunun en güzel örneği 
Japonya’dır. Japon firmaları incelendiğinde bunların aralarında büyük benzerlikler olduğu 
görülür. Bu benzerlikler o kadar büyüktür ki adeta bir Japonya A.Ş. ‘den bahsedilebilir. Bu 
durum örgüt kültürünün yöresel bir değer ve çevre ile yakın ilişkisi olduğuna işarettir (Üçok, 
1989: 309). 

Matsushita adındaki Japon işletmecisinin bir yöneticisi şöyle diyor: ‘’Matsushita’nın yönetim 
felsefesi bizim için çok önemlidir. Bu felsefe Japonluğumuzdan taviz vermeden batı 
ülkelerindeki işletmelerin verimine ulaşmamızı sağlar. Belki Matsushita’nın en büyük zaferi 
batının akılcılığı ile doğunun maneviyatçı lığını dengelemesidir (Kozlu, 1998: 57). 
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Bu değerler çalışanları bütünleştiren, motive eden, emir komuta akışındaki herhangi bir 
aksaklık durumunda onlara yol gösteren işletme kültürünün temelini oluşturur. Birçok Japon 
firması gibi insan eğitimine çok önem veren Matsushita bu disiplini uzun ve çok yönlü bir 
eğitim programı ile sağlıyor. Nitekim üretim, muhasebe ve satış gibi bölümlerde çalışan 
yöneticilerin hepsi işe başladıktan sonra altı ay bilfiil satış yaparak veya hiç olmazsa bir 
perakende satış noktasında çalışarak ürünleri, müşterileri ve satış sürecini tanıyor. Sonra 
fabrikalardan birinin üretim hattında çalışıp üretim ortamını öğreniyorlar. Ayrıca sürekli olarak 
firmanın iş ilişkilerini, misyonunu ve yedi manevi değeri personele öğretiyorlar (Kozlu, 1998: 
57). 

 

Örgüt Kültürünün Temel Unsurları 

Örgüt kültürünün temel unsurları şöyle sıralanabilir. 

- Örgütsel semboller 

- Efsaneler ve kahramanlar  

- Törenler ve semboller  

- Paylaşılan temel değerler, inançlar  

- Mitler ve lisan.  

A. Örgütsel Semboller: Semboller, ulusal kültür içinde olduğu kadar örgütsel kültür içinde de 
geniş bir yer tutar. Farklı biçimlerde kodlanmış özel anlamlar olarak örgütsel semboller örgüt 
üyeleri tarafından paylaşılan çeşitli kültürel öğelerin en kapsamlılarıdır. Bunlar; anlam 
zenginliği oluşturan heyecan uyandıran ve inançları eyleme sevk eden davranışsal ifadeler, 
çeşitli fiziksel nesneler olabilirler (Meek, 1998: 466). İnsanların yaşamında egemen olan 
toplumsal değerler ve normlar belli bir sembolle ifade edilmekte ve bu şekilde daha da belirgin 
bir hale gelmektedir. Bu sembol bir tören, bir ayin, bir işaret, bir jest, bir sözcük bir kişi vb. 
olabilmektedir (Tolan, 1983: 243). Bir örgütte sembollerin birtakım fonksiyonları vardır. Çünkü 
hem örgüt içindeki bireyler ve hem de örgüte yeni gelen bireyler örgütsel yaşamı ve bu 
yaşamdaki değerleri, inançları normları büyük ölçüde örgütsel semboller yoluyla öğrenirler. Bu 
nedenle örgütsel semboller örgüt üyeleri arasında kullanılan bir iletişim ve öğrenme aracıdır.  

B. Efsaneler ve Kahramanlar: Efsaneler, örgütün geçmişiyle ilgili yaşanmış birtakım olayları 
yansıtır. Başarılı örgütlerde yönetici ve çalışanlar, örgüt felsefesini yansıtan çeşitli hatıralar 
anlatırlar. Örgütsel kahramanlardan ve onların başarılarından bahsederler. Örgüt kurucuları, 
yöneticiler veya başarılı olmuş çalışanlar hakkında anlatılan bu efsaneler örgütün temel 
değerlerini taşımakta, bütünleşme ve aidiyet duygusu oluşturmaktadır. Bu efsaneler aynı 
zamanda örgüt içinde kabul edilen sosyal sınıfı, güç ve statünün de önemli göstergeleri 
olmakta, örgüt öğelerine rollerini tanımada ve kimin nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda 
da rehberlik etmekte ve aynı zamanda örgütsel sorunların çözümüne de ışık tutmaktadır 
(Weick ve Berlinger, 1989: 313).  

Kahramanlar ise takdir edilen özelliklere sahip ölmüş ya da yaşayan gerçek ya da hayali kişiler 
olabilir. Örgütsel kahramanlar örgüt açısından ideal özelliklere sahip olarak görülen üyelerdir. 
Bir örgütün sürekliliğini ve başarısını sağlamak için kurucusunun yapabileceği en etkin şey 
sağlam, kalıcı, yenilik ve büyümeye açık ama temel değerlerden taviz vermeyen bir örgüt 
oluşturmaktır. Çünkü nasıl ki değerler ve inançlar örgüt kültürünün temelini oluşturuyorsa 
kahramanlar da bu değerleri sembolize eden örnekleri ortaya koyar.  
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Etkili ve güçlü örgütler fikir, düşünce davranış, şahsiyet ve başarılarıyla örgütün değerlerini 
temsil eden örgütsel kahramanları devamlı olarak yaşatır, anar ve kutlar. Hatta o kahramanı hiç 
görmemiş ve tanımamış bile olsa. Örneğin; IBM firmasında, bu firmanın kurucusu olan yıllar 
önce ölmüş T. J. Watson hakkında öyküler anlatanların büyük çoğunluğu ne onu tanımışlar 
nede onun içinde çalıştığı günlük ortamı yaşamışlardır. Ama anlattıkları efsaneler örgütün 
paylaşılan değerleri başka bir ifadeyle kültürünü ifade ediyor (Kozlu,1998: 67). Çalışanlar bu 
efsaneler, hikayeler ve kahramanlar aracılığıyla örgüt misyonunu ve felsefesini öğrenirler.  

C. Törenler ve Semboller: Törenler toplumsal yaşamda olduğu kadar örgütsel yaşam ve örgüt 
kültürü içinde de önemli bir yer tutar. Bu tören ve toplantıların başlıcaları; karşılaşma, buluşma, 
anma, kutlama, emeklilik, nişan, düğün, bayram, mezuniyet törenleri, tanışma çayları, yemek 
toplantıları, kokteyller, piknikler, geziler vb. dir. 

Ülkemizde TV’de izlenen istiklal marşı ve bayrak töreni, camilerde cemaatle kılınana namaz, 
kutlanan milli ve dini bayramlar nasıl ki insanları manevi ve milli değerlerine, kültürüne 
bağlayan önemli etkinlikler ise güçlü örgüt kültürlerinin de bu tür tören ve sembollerle 
pekiştirildiği söylenebilir (Kozlu,1998: 68). 

Batı toplumlarındaki yılbaşı kutlamaları, geziler ve piknikler birlik ve beraberlik amacına 
yönelik törensel etkinliklerdir. Bu toplantılarda yeme, içme, konuşma ve eğlenme etkinlikleri 
paylaşılan değerleri ifade eder. Yılbaşı toplantıları genellikle yılbaşı efsanesi, Noel ağacı, 
geleneksel giyecek ve yiyecekler hediyelerin değişimi vb. etkinliklerde oluşur. Tabi ki bütün bu 
etkinliklerin temel amacı örgütün sürekliliğini sağlamak için örgüt üyelerini ortak değerler ve 
amaçlar etrafında toplamak birlik ve beraberliği sağlamaktır. Hemen hemen bütün örgütlerin 
törensel davranış biçimlerine sahip oldukları ve örgütler içindeki gündelik çoğu hareketlerin 
törensel nitelikli hareketler olduğu söylenebilir (Trice ve Beyer, 1984: 469). 

Japon işletmelerinde çeşitli toplantılar yanında sabahları topluca yapılan kültürfizik hareketleri, 
hep birlikte söylenen örgüt marşları iş gücünün sağlıklı kalmasına ve örgütsel bütünleşmeyi 
sağlamaya yönelik törensel etkinliklerdendir (Meek, 1998: 469). Örneğin; Matsushita, felsefesini 
bir firma marşı ile seslendiren ve yazılı bir ant ve yasa ile açıklayan bir Japon firmasıdır. Her 
sabah saat 08:00‘de ülkenin değişik şehirlerinde 87.000 çalışanının firma andı ve marşını 
söylemesi belki bazılarını güldüren ve komik bir olay ama “Matsushita” lıları birleştiren onları 
bir toplum yapan olgudur (Kozlu,1998: 56). Canon fabrikalarında çalışma, sabahları fabrika 
bahçesinde yapılan toplu jimnastikle başlar. Jimnastikten sonra işçiler gruplandıkları atölyelerin 
önünde yumruklarını sıkıp kollarını uzatarak çalışma yeminlerini ederler. ‘Bugün de hiç hata 
yapmayacağım.’   

Örgütsel törenlere katılanlar zaman, mekân, eylem, sorumluluk gibi bazı öğeleri de 
paylaşmaktadırlar. Paylaşılan bu değerler, hikâyeler, kahramanlar vb. başka semboller yoluyla 
nesilden nesile aktarılır.  

Ayrıca fiziksel semboller de vardır ki bunlar örgüt üyeleri için bir takım özel anlamlar taşıyan 
çağrıştıran, mesajlar sunan kültürel öğeler olarak tanımlanır. Fiziksel semboller arasında 
örgütün mimari özellikleri çalışma yerlerinin düzenlenmesinde kullanılan mobilyalar, araçlar, 
gereçler, örgütün kullandığı teknoloji, örgüt üyelerinin giyim tarzları, örgütle ilgili flama, 
amblem, afiş, poster, rozet vb. sayılabilir (Hofstede, 1989: 391). 

D. Temel Değerler ve İnançlar: Değer kelimesi soyut bir kavram olup benimsenen, üstün 
tutulan, aranan, gerçekleştirmek ya da ulaşılmak istenen, ilgi çeken, iyi doğru güzel gibi çeşitli 
anlamları kapsamaktadır (Yıldırım, 1987: 34). Örgüt ve yönetim açısından ise değerler, bir 
örgütte neyin istenir, neyin istenilmez olduğunu belirleyen ve çalışanlarca benimsenen 
inançlardır (Başaran, 1982: 112). Örgütsel değerlerin temel kaynağını örgütün içinde yer aldığı 
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toplumun geliştirdiği inançlar oluşturur. Bunun yanı sıra her örgüt kendi değerlerini 
geleneklerini ve bunlarla ilgili kültürünü ve buna dayanıklı iklimini oluşturur. 

Firmalarda yöneticilerin ve çalışanların paylaştıkları temel değerler firma kültürünün temelini 
oluşturur. Çalışanlara müşterek çalışma sonucu erişebilecekleri hedefleri gösterir. Ayrıca bu 
hedeflere ulaşmak için takip edilecek stratejilerin ana noktalarını ortaya çıkararak çalışanlara ve 
davranışlarında bağlı olacakları kriterleri gösterir. A.B.D. de firmaların kültür yapıları üzerinde 
yapılan bir araştırmada başarılı firmaların ‘değerler’ e çok önem verdikleri görülmüştür. Genel 
olarak bu firmaların şu üç özelliklerinin olduğu ortaya çıkmıştır (Kozlu, 1998: 64). 

1. İşlerin nasıl yürütecekleri konusunda açık ve kesin felsefelerinin olması  

2. Yönetiminin temel değerleri organizasyona iletmeye ve değişen ekonomik ortama ve iş 
ortamına uyum sağlayabilmek için değerleri şekillendirmeye büyük önem verdiklerini  

3. En alt kademedeki bir çalışandan tepe yöneticisine varıncaya kadar bu değerlerin neler 
olduğunu bilip paylaştıklarını. 

Temel değerler, çalışanlar açısından firmalarını diğer firmalardan ayırt eden özelliğini tanımlar. 
Çalışanlar, değerler sayesinde özellikle inanarak ortak hedeflere doğru daha bir azimle 
çalışmaya yönelirler. Belli gelenek ve törenleri olan organizasyonlar üyelerinin ortak değerlerde 
birleşmelerini kuvvetlendirmek ve onlarda birlik ruhunun oluşmasını sağlamak için bir üretim 
bandında bininci, on bininci, yüz bininci otomobilin üretimini kutlarlar. Bu anlamda temel 
değerler örgüt misyonunun bir alt kümesi olarak algılanabilir. Çünkü bir örgüt misyonunun 
belirgin özelliklerinden biri paylaşılan ortak değerler ve inançlardır. Paylaşılan bu değerler ve 
inançlar işletmede çalışanların hepsine bir anlam kazandırmakta ve ortak bir istikamet 
sağlamaktadır (Dinçer, 1991: 57). İşte bütün bu semboller, efsaneler, kahramanlar, törenler ve 
değerler bir organizasyonda insanla ilgili her şey olarak nitelenen kültürün belli unsurlarını 
oluşturur. 

E. Mitler ve Lisan: Mitler, gerçekleşmesi imkânlar dâhilinde olan faaliyetlerin çerçevesini 
belirleyen, örgüt kültürünün başlangıcını devamlılığını ve temel amaçlarını açıklayan 
hikayelerdir. Mitler, abartılı olmalarına rağmen örgüt kültürünü etkileyici ve yönlendirici 
özelliğe sahiptir. Mitler, eleştirilemeyen, genel kabul görmüş ve tecrübe edilmiş örgüte ait 
inançlardır. Mitler, eleştirilememesine rağmen insanları yaratıcı olmaya yönelten çalışanlarda 
güven duygusu yaratan, girişimlerde bulunmaya sevk eden, akla gelebilecek şüphelerin 
giderilmesine yardımcı olan işlevlere sahiptir (Güney,2007;207).  

Örgüt kültürünü aktaran temel araçlardan biri de dildir. Kültürel açıdan duygu, düşünce ve 
fikirlerin nesilden nesile aktarılıp birlik ve dayanışmanın sağlanmasında dilin rolü önemlidir. 
Bu nedenle her örgütün kendine has bir dili vardır. Günümüzde kullanılan jargon” kavramı 
veya çeşitli örgütlerin kullandıkları “slogan” ve askeri örgütlerin “marş” ları dini örgütlerin 
“ilahi” leri bir çeşit örgütsel bir dildir.  

 

Ahilik Örgütü ve Ahi Evran 

Ahilik; XIII. yüzyılın ilk yarısında başlayarak XX. yüzyılın başlarına kadar Anadolu’nun şehir 
kasaba ve köylerinde esnaf ve sanatkârlara eleman yetiştiren işleyiş ve kontrollerini düzenleyen 
bir örgüttür (Çağatay, 1981: 3). Ahilik, ahlak ve dayanışamaya bağlı İslami esaslar üzerine 
kurulmuş bir esnaf ve sanatkâr örgütüdür. Ahilik, bütün bir toplumu ilgilendirmekle birlikte 
esas itibarıyla esnaf ve sanatkârlar arasında benimsenmiştir. Bu bakımdan ahilik denilince 
esnaf, esnaf denilince ahilik akla gelmektedir. Üyelerine gündüzleri iş yerlerinde yamak, çırak, 
kalfa, usta hiyerarşik düzeni içinde sanat öğretirken akşamları toplandıkları ahi zaviyelerinde 
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de ahlak ve maneviyat öğretirlerdi. Çünkü sadece meslek eğitim insanın hayatta başarılı ve 
kâmil bir insan olması için yeterli olmazdı.   

Ahilik, ‘’kardeşlik’’ anlamına gelir. Kelimenin nereden geldiği hususunda iki ayrı görüş vardır. 
Birincisi Arapça ‘’kardeş’’ manasına gelen ‘’ahi’’ kelimesinden, ikincisi ise Orta Asya 
Türkçesi’nde eli açık cömert manasına gelen ‘’akı’’ kelimesinden geldiğidir. Burada esas önemli 
olan kelimenin aslının nereden geldiği değil bu; ekonomik, sosyal ve dinsel örgütün adının 
kardeş olması ve temelinde de kardeşlik ruhunun bulunmasıdır. Çünkü yaklaşık 700 sene sonra 
bugün toplum olarak en büyük ihtiyacımız ‘’kardeşlik’’ anlayış ve düşüncesidir (Hamitoğulları, 
1986: 135). 

Anadolu, Malazgirt savaşıyla fethedildikten sonra birçok kez Orta Asya’dan gelen Türk 
göçlerine kucak açmıştır yüzyıldan fazla süren bu göçlerin ilk yapılanları isteyerek yapılmıştır. 
Son yapılanları ise Moğol saldırılarından kaçmak için mecburen yapılmıştır. Moğol 
saldırılarından kaçan o dönemin Taşkent, Buhara, Semerkant, Merv gibi uygar Türk kentlerinin 
esnaf ve sanatkârlarının büyük bir kısmı göç yollarını izleyerek Anadolu’ya gelmiştir. Türk 
kökenli bu esnaf ve sanatkârlar yeni geldikleri Anadolu topraklarında iki önemli tehlikeyle 
karşılaştılar. Birincisi Rum kökenli yerli halk karşısında tutunarak sanat ve ticaret kabiliyetlerini 
geliştirmek ihtiyacı, ikincisi ise onları Anadolu’ya kadar kovalayan Moğol saldırıları karşısında 
savaş güçlerini arttırmak ihtiyacından (Hamitoğulları, 1986a: 128). 

İşte bu şartlar Türk toplumunu yeni bir örgütleme tipine doğru zorladı ve eski Türk Akılık ve 
Alplik gelenekleri eski Arap Fütüvvet ideali İslami muhteva ile birleşerek ahilik örgütünü 
ortaya çıkardı. Dolayısıyla ahiliğin kaynağı içinde doğup büyüdüğü dönemin tarihsel şartları, 
toplumsal yapısı ve İslam inancıdır denilebilir.  

Ahilikte insan sistemin temelini oluşturmuş ve her şey onun dünya ve ahiret saadeti için 
düzenlenmiştir. Bu düşünce tarzı ahilerin dünya için ahiretini ve ahiret içinde dünyasını terk 
etmeyen dengeli bir anlayışı geliştirmelerini sağlamıştır. Ahiler çatışmacı değil uzlaşma ve 
dayanışmacı bir düşünce yapısına sahiptirler. Zengin ile fakir üretici ile tüketici, emek ile 
sermaye, halk ile devlet, kısaca toplumun bütün fert ve kurumları arasında iyi münasebetler 
kurarak herkesin huzur içerisinde yaşamasını sağlamak ahiliğin temel amacıdır (Ekinci, 1990: 
22). Kendinden önce etrafındakileri düşünen ve kollayan insanlık, kardeşlik, cömertlik gibi 
ilkeleri ve haramdan kaçma gibi davranışları prensip edinen bu örgütlenme modeli güzel 
ahlakı yeni bir sermayeye dönüştürmüştür (Hamitoğulları, 1986b: 125). 

Anadolu’da ahiliğin kurucusu Ahi Evren’dir. Ahi Evran ekonomik güce ve ekonomik 
bağımsızlığa önem vermiş olan bir Türk iktisat bilginidir. Esas adı Mahmut B. Ahmet El Hoy ‘i 
dir. Ahi Evran onun efsanevi adıdır. Yaşadığı tarih ise kesin olarak bilinmemektedir. 1171-1261 
yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir (Bayram, 1995: 16). İlk eğitimini Horasan 
yöresinde yapmış ve muhtemelen ikinci göçler sırasında Anadolu’ya gelmiştir. Fahr’d Din-i 
Razi’den ders alan Ahi Evran hocası ve kayınpederi olan Evhadu’d Din Kirmani ile birlikte 
Anadolu’ya gelmiş Kayseri’de bir ‘’tabakhane’’ kurarak ‘debbağlık’’ yapmıştır. Teşkilatçılığı, 
becerisi ve yüksek ahlakı sayesinde büyük bir saygınlık kazanmış ve örgütün başkanı (Ahi 
Babası) olmuştur. Bir süre sonra 32 kola ayrılan sanat dalları zamanla Anadolu’da Balkanlarda, 
Kırım’da gelişerek geniş bir örgüt haline gelmiştir. 

Ahilik Kültürünün Temel Unsurları 

A. Ahilikte Törenler 

Ahilik örgütünde örgütün ortak yaşantısına yön veren birçok törenler yapılırdı. Bunlar çıraklık, 
kalfalık, ustalık törenleridir. Genel bir isim olarak bu törenlere peştamal ya da şedd kuşanma 
törenleri denirdi. Bazı yazarlar örgütün yaşantısının tamamen bir tören olduğunu da ileri 
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sürmektedirler (Güllülü, 1992: 156). Büyük ölçüde dilden dile anlatılan bilgilerden oluştuğu 
tahmin edilen, öğretici ve dinlendirici özellikleri olan bu törenler örgüt felsefesini göze ve 
kulağa yansıtmaktadır. Zamanın şartları, beldenin özelliği mali imkanlar sosyal ve kültürel 
seviyeler bu törenleri etkilemiştir. Bu nedenle zaman içinde çeşitli değişikliklere uğrayan 
törenler bazen cami, mescit, esnaf odası, zaviye vb. kapalı yerlerde yapılırken bazen de mesire, 
namazgâh, bahçe, koruluk gibi açık yerlerde yapılmıştır. Ancak bu değişikliklere rağmen özde 
önemli bir fark meydana gelmemiştir (Çağatay, 1981: 56).  

Örneğin C. H Tarım Yol atası ve yol kardeşi edinme töreni de denilen çıraklık törenini şöyle 
anlatmaktadır (Tarım, 1948: 73). “…...Ol mescitte yeni bir talip (çırak), Nakibe … falanı atalığa ve 
filanı kardeşliğe kabul ettim der. Nakip eline yapuşup, satniale gelip selam verir der ki; - bu aziz kardeşin 
bu insaf katında durmaktan muradı siz ihtiyarların huzuru şerifinde Nim-tarik olmak ister. Filanı ihtiyar 
yol atalığına ve falanı da kardeşliğe kabul kıldı. Dünyada muhabbet ahirette şefaat için ne buyurursunuz? 
Mahfil ehli mübarek olsun derler, selamet ve tekbir getirildikten sonra nakip hazırlanan hediyeleri yol 
atasıyla iki yol kardeşleri önüne kor ve geri geri papuçluğu gelip ol talibin eline yapuşup yol atasının 
önüne iletir. Talip iki dizin çöküp oturur, iki yol kardeşleri dahi gelip talibin biri sağında ve biri solunda 
otururlar. Ata ve oğlu sağ ellerin sunup baş parmakların birbirine karşılıklı koyup el tutuşurlar, ellerinin 
üzerine bir mendil örterler ve iki yol kardeşler talibin eteğine yol ataya kulak verirler. Yol ata Kuran-ı 
Kerim’den bir parça okur. İki yol kardeşleri ellerinin talibin eteğinden çekip atayla oğlun üzerine koyar. 
Yol atası bir Hadis-i Şerif okur ve şu öğütleri verir: Pir’inden yüz döndürmeyesiniz, farzı terk 
etmeyesiniz sünnete kehil olmayasınız, dininizi, malınızı ve helalinizi saklayasınız. Evet dedügünüzü 
lazım kılasınız, her kanda varırsanız izzet ve ikramla varasınız, ne yerde otursanız edeple oturasınız, 
duracak hizmette durasınız elinizle komadığınızı almayasınız. Yol ata ve üç kardeş antlaşırlar. Eğer yarın 
hak dergahında ve peygamber huzurunca kabul olursa sizsiz cennete girmeyen ve eğer kabul olursa bensiz 
cennete girmeyesiz ve bana şefaat edesiz. Bu antlaşmadan sonra Fatiha ve tekbir okunur, mürit stajyer 
mertebesine erer.….” 

Bu törenler hakkında çeşitli kitaplarda anlatılanların tamamı burada özetlemiyor ancak şu 
noktaya dikkatleri çekmek istiyoruz (Ekinci, 1990: 39). Ahilik örgütünde törenler önemli bir yer 
tutardı. Örgütün yüzyıllar boyunca yaşamasının bu törenlere ve şekilciliğe çok önem 
vermesiyle ilgisi olması gerekir. Öyle ki örgütte kesin kurallara, töre ve törenlere bağlanmamış 
hiçbir faaliyet yoktur. Ayrıca bu törenler anlamsız birtakım seremoniler olmayıp örgütün 
ideoloji ve kıymet hükümlerinin zihinlere ve kalbe yer etmesi amacına yöneliktir. Mesela 
çıraklık törenlerinde örgüte kabul edilen bir çırak düzenlenen törenin anlamı kadar şeklinin de 
etkisi altında kalmakta ve bu şekilde ciddi bir atmosfer içine girmektir (Güllülü, 1992: 156). 

 

B. Ahilikte Semboller  

Ahilikte sembol olarak bazı maddelere ve iş avadanlıklarına özel bir önem verilirdi. Törenlerin 
yapıldığı yerlerde, toprak, su, tuz, terazi, taş, süpürgenin bulundurulmasına dikkat edilirdi. Bu 
sembollerin taşıdıkları anlamları şöyle açıklayabiliriz (Soykut, 1980: 40). 

Toprak; hayata gelinen, nimet bulunan ve sonunda dönülecek olan yer olması nedeniyle hiçbir 
zaman unutulmaması içindir. Su; hayat buluşun, hareketin, yaşayışın bir ifadesidir. Tuz; 
hayatın tadı, ezası, vefası, sefasını anlatır. Terazi; dengeyi kurmanın fazileti, ölçü ve tartı ehli 
olmanın, helal kazancın, adaletten şaşmamanın sembolü olarak bulundurulur. Taş; kuşatılan 
peştamalı, hakkı ve erkanıyla taşıyanların her işinin rast gideceği, başarıya ulaşacağı, tuttuğu 
böylesine taş bile olsa altın değerine dönüşeceği, ama yolunu saptırır ise başına düşüp canını 
acıtabileceğine işaret eder. Süpürge; temizliğe işarettir. Bir işi tadında bırakıp kesmesi için su ile 
beraber kullanılması gerektiği gibi; törenin başlangıcında yol açma temizleyip güzelleştirme 
anlamlarında kullanılır. 
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Diğer yandan ahilikte ‘’şedd’’ yahut ‘’peştamal’’ ın, bir de ‘’şalvar’’ ın özel bir anlamı ve önemi 
vardır. Büyük bir havluya benzeyen peştamal (şedd) pamuklu bezden yapılmış olup yollu ve 
iki renklidir. Törenlerde peştamal önce uzun tarafından beşe, sonra kısa tarafından üçe 
katlanarak hazırlanmış durumda bulunurdu. Peştamalın önce beşe bükülmesi beş vakit namaza 
beş büyük peygambere İslam’ın beş şartına, beş nesneye; Allah’ın birliğine, meleklerine, 
kitaplarına, resullerine, kıyamet gününe imam etmeye işaret ediyordu (Tarım, 1948: 69). 

Burada yeri gelmişken şu noktayı açıklamak gerekir. Ahilik örgütü Fütüvvet, Melamilik, 
Batınilik vb. çeşitli örgütlere benzetilmekle beraber bunların haricinde ‘’masonluk’’ örgütüne de 
benzetilmektedir. Bu benzetme ise ilginçtir. Çünkü masonlukta da ahilikte gördüğümüz 
çıraklık, kalfalık, ustalık, üstatlık gibi hiyerarşik yapının bulunması, törenlerin birbirine 
benzemesi, her iki örgütte de gizliliğe büyük önem verilmesi, bazı iş avadanlıklarına özel 
anlamlar verilmesi gibi nedenler bu benzerliğin örnekleridir (Güllülü, 1992: 161). İşte büyük 
ölçüde bu benzerliklere dayanarak bazı yazarlar ahiliğin masonluktan etkilendiğini ileri 
sürmektedirler. Fakat bize göre ahilik masonluktan değil masonluk ahilikten etkilenmiş olabilir. 
Çünkü tarih olarak geçmişi ondan daha eskilere dayanmaktadır. 

Bunların haricinde ahilikte her esnafın kendine has bir sancağı ve birde sancaktarı vardır. Genel 
olarak bu sancak yeşil atlastan yapılmış ve üzerine ayetler yazılmıştır. Kırmızı beyaz ipekten bir 
kordonun ucunda o esnafın alameti başka bir ifadeyle amblemi bulunurdu. Mesela bazı esnaf 
topluluklarının amblemleri şöyledir: Yorgancıların küçük bir atlas yorgan, nalbantların bir 
gümüş nal, ayakkabıcıların zarif bir çift patik, berberlerin küçük bronz bir leğen, şekercilerin 
konik ve yaldızlı bir şeker külahı, çiftçilerin ise bir demet başak. 

Ayrıca her esnafın bir davetçisi vardı. Görevi mütevelli heyetinin odasını açıp kapamak, 
temizlemek gerekli kişileri çağırmak, namaz vakitlerini ve akşamları dükkanların kapanma 
zamanını ilan etmektir. Her esnafın bir bekçisi vardı. Çarşıyı süpürür akşamları kapanan 
dükkanların kontrolünü yapar, kilitlenmeden unutulmuş olanları sahibine haber verir, geceleri 
çarşıyı bekler. Her esnafın bir de duacısı vardır. Sabah namazından sonra esnaf başkanının 
dairesi önünde toplanan esnafa dua ettirir. Bundan sonra herkes dükkanına dağılır. Duadan 
önce hiçbir dükkân açılmazdı. Her esnafın sandığında altı kese bulunurdu (TESK, 1973: 56) 
Bunlar; 

i. Atlas kese; Esnaf vakfına ait hüccet(senet) ve evrakı bulunurdu. 

ii. Yeşil kese; Esnaf vakıf akarlarının ve tapuların senetleri saklanırdı. 

iii. Örme kese; İçine vakıf paraları konur ve saklanırdı. 

iv. Kırmızı kese; Faize verilen paraların senetleri saklanırdı. 

v. Ak kese; Gider senetleri ile onaylanmış yıl hesapları konurdu. 

vi. Kara kese; Tahsili imkansız senetler ve bunlarla ilgili şeyler saklanırdı.   

Dikkat edilirse bu keselerin renkleriyle içine konulan belgeler arasında bile bir ilişki olduğu 
anlaşılmaktadır. Örneğin harcamaların (giderlerin) takip edildiği kesenin rengi beyazdır. 
Buradaki mesaj kişinin yaptığı işin hesabını verebilir olması, alnının ak ve açık olmasıdır. 
Tahsili imkansız alacakların saklandığı kesenin rengi siyahtır. Başarısızlığı, mutsuzluğu, bahtı 
karalığı simgelemektedir. Borçların takip edildiği senetlerin kesesinin renginin kırmızı olması 
ise dikkat çekici ve uyarıcı olmasıdır. Vakıf gelirlerinin ve tapu senetlerinin kesesinin rengi 
yeşildir. Yeşil güven, huzur ve sükûnet tesis eden bir özellik taşır. Günümüzde de bankaların 
müşterilerine güven vermek amacıyla logolarında yeşil rengi tercih ettikleri hatırlanırsa ahilerin 
anlamlı bir seçim yaptıkları anlaşılır. Vakıf paralarının saklandığı kesenin örme kese olmasının 
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anlamı şudur: Örme emektir, örme sıklıktır. Parada örme gibi emeğe dayanır. Emek kutsal 
olduğundan parayı harcamada sıkı ve titiz olmak gerekir (Doğan, 2006: 177).         

 

C. Ahilikte Efsaneler 

Bütün İslam büyüklerinin olduğu gibi Ahi Evran’ın da efsanevi bir şahsiyeti vardır. Efsanelerde 
anlatılanlar hayatın gerçeklerine uymayabilir. Ancak efsanelerin o şahsa inanan insanlar 
tarafından zenginleştirildiği ve yaşatıldığı unutulmamalıdır. Diğer bir ifadeyle efsaneler o 
şahsın taraftarlarınca nasıl görüldüğünü yansıtan kıymetli bilgilerdir. Bu bilgiler sayesinde 
ahiliğin gelişmesine ve yaygınlaşmasına yardımcı olan ortamı daha iyi anlamak mümkündür 
(Ekinci, 2008: 42).  

Ahilik örgütü ile ilgili olarak anlatılan efsanelerin başında Ahi Evran ve O’nun bir ejderhayla 
olan mücadelesi gelir. Birçok kaynakta birbirine kısmen benzer ama kısmen de farklı 
versiyonlarda anlatılan bu efsaneye göre Ahi Evran Hz. Muhammed (s. a. v.)’in amcası Hz. 
Abbas’ın oğludur. Ve asıl adı Mahmut’ dur. Bedir savaşında gösterdiği yararlıktan dolayı Hz. 
Muhammed (s. a. v.) kendisine ‘’Ahi Evran ‘’ adını vermiştir. Amcası oğlu Hz. Ali’nin kızıyla 
evlenen Ahi Evran pek çok yer gezdikten sonra nihayet Kırşehir de yerleşmiştir.” ‘’Kırşehir’e 
kadem bastıklarında ayan ve ekabir geldiler: ya devletlü bizim havfimiz vardır. Bir ejderha 
peydah oldu, onun şerrinden bizi halas eyle deyu niyaz ettiler ve ejderhayı ona gösterdiler. Dua 
edüb ejderhanın yüzünü yüzüne sürerek ol ejderhayı kendine muti ve munkad eyledi. Evran 
sensin deyip bize kendini teslim eyledi. Aziz Evran ol ejderhanın boğazına zincir takıp 
karhanenin tahtına bağlayıp cümle nas böyle görecek küllihüm muti olup Ahi Evran Sultan’ın 
karına ve kisbine ocağın ve tarikatının devamına dua ve sena eylediler (Tarım, 1948: 78). 

Bir başka kaynakta anlatılan bu ejderha efsanesinin farklı şekillerinden biri de şöyledir: 
“……Ahi Evran Hz. Muhammed’in amcası Hz. Abbas’ın on üçüncü göbekten torunudur. 
Denizli’den sonra Kayseri’ye gelmiş ve burada debbağlık yapmaya başlamıştır. Kimsenin 
yapamadığı cinsten renk renk deriler işlediği için orada bir debbağ ustası kıskançlıktan O’nu 
Kayseri valisine şikayet etmiş; bir adam debbağ hanede misafir olup deri işler miriye vergi 
vermez der. Bunun üzerine Vali kendisini çağırtmak üzere adamlar göndermiş fakat gidenler 
debbağ haneye vardıklarında Ahi Evran’ın yanında bir ejderha görmüşler korkup kaçmışlardır 
(Tarım, 1948: 80). 

Hz. Muhammed’in amcası Hz. Abbas’ın oğlu olduğu söylenerek Ahi Evran’a mal edilen olaylar 
yaklaşık 800 yıllık bir tarihi dönemi içine alır. Ancak sosyolojik görüş açısından bu fark çok 
önemli değildir. Çünkü örgüt üyeleri Ahi Evran’ı bir kere Ahiliğin kurucu ve piri olarak kabul 
ettikten sonra tasavvuf geleneğine göre seceresinin İslam büyüklerinden birine bağlanması 
normaldir. Hatta bu durum dini ve psikolojik bir mecburiyettir. Çünkü bu bağlantı bir kan 
bağlantısı olarak söylense bile aslında bir inanç bağlantısıdır ve bir manevi mirasa işaret 
etmektedir (Güllülü, 1992: 149). 

Bu efsaneyi Y. Ekinci, ise şöyle izah etmektedir: Ahi Evran’ın hayatı ve şahsiyetini anlatan 
şecerenamenin kronolojik bakımdan hakikate uymadığı kesindir. Çünkü 13. yüzyılda doğan 
Ahi Evran’ın Hz. Ali’nin kızıyla evlenmiş gösterilmesinin sebebi, ahiliğin kurucusu olan bir 
zatın şeceresini tasavvuf geleneğine uygun olarak İslam büyüklerinden birine bağlamak 
suretiyle onun prensiplerine bir ulvilik kazandırmaktır (Ekinci, 2008: 48).   

Bu ejderha hikayesi ahilik örgütünün felsefesini ortaya koymaktadır. Bu anlatım şeklinde Oğuz 
Kağan ve Dede Korkut gibi eski Türk destanlarının tarzı vardır. Anlatımda halka korku veren 
ejderhayı yenen bir kahraman vardır. Ancak kahramanın ejderhayla savaşması ve onu yenmesi 
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beklenirken Ahi Evran farklı bir davranış sergileyerek ejderhanın üzerine kılıç yerine dua ile 
gidip yüzünü yüzüne sürerek ona sevgi gösterip onu zararsız hale getirmektedir.     

Bu davranış geleneklerden farklıdır. Burada eski Türk geleneği ile İslam inancının 
kaynaştırılmasından doğan yeni bir sentez vardır. İki değer yargısını kaynaştıran bu anlayış 
Ahi Evran geleneğinin özünü ifade etmektedir. Efsanede Ahi Evran halkın kurtuluş umuduyla 
kendisine başvurduğu, gücünü İslami değerlerden alan bir Şaman anlayışı da vardır. Ejderhayı 
öldürmeyip yüzünü yüzüne sürerek onu uysallaştırması ise yeni bir hayat felsefesinin 
sembolüdür. Problemi böyle çözmesi ise olaylara güç kullanmak yerine sevgi ve şefkatle 
yaklaşmanın öne çıkarılmasını vurgulamaktadır. Kısacası burada yeni ve farklı bir Türk- İslam 
sentezi, bir alp-eren tipi söz konusudur (Ekinci, 2008: 49).      

 

D. Ahilikte Esnaf Pirleri ve Gelenekler 

Pir; bir ekolun kurucusu anlamındadır. Ahilikte bütün sanatların bir piri vardı. Ahi sanatkarları 
sanatının, pirinden kendi ustasına kadar olan bütün büyüklerine içten bağlanırdı. Nasıl ki 
tarikat geleneğinde araya vasıta şeyh veya mürşit koymadan hakka ve hakikate varmak 
imkânsızsa ahilikte de bir ustaya bağlanmandan sanatta olgunluğa ermek imkânsızdır (Güllülü, 
1992: 106-107). Bunun için her meslek sahibinin pirine aşırı hürmetle bağlanması ve ona derin 
saygı duyması istenirdi. Bu inanç ahileri örgüt içinde sanatlarına bağlı insanlar haline 
getiriyordu. Sanat pirleri de o sanatı yapmış peygamber ve ulu kişiler arasından seçilmiştir. 
Mesela bazı meslekler ve pirleri şöyledir (Güllülü, 1992: 107). 

Çiftçilerin piri Hz. Adem, Terzilerin piri Hz. İdris, Demircileri piri Hz. Davut, tüccarların piri 
Hz. Muhammed, Gemicilerin piri Hz. Nuh, basmacıların piri Hz. Yuşa, cerrahların piri Hz. 
Lokman, debbağların piri Ahi Evran, berberlerin piri Selmani Pak, hallaçların piri Mansur 
Hallaç, bakırcıların piri Ebu Habibi Muhittin’dir. 

Araya vasıta, şeyh veya mürşit koymadan hakka ve hakikate varmak tasavvuf ahlakınca ne 
kadar imkânsızsa, ahilikte de bir pir ya da usta’ ya bağlanmadan sanatta olgunluğa ermek o 
kadar imkânsızdır. Bunun içindir ki sanat ve meslekler de tıpkı tarikatlar gibi aşağıdan 
yukarıya doğru bir hiyerarşik düzen içinde kurulmuş ve tertip edilmiştir (Ülgener, 1991: 90). 
Yamak, çırak, kalfa, usta, yiğitbaşı, şeyh, ahi baba gibi.  

Ahi ahlak anlayışına göre şeceresini bir “pir” e dayandırmamak affedilmez bir ayıp ve zillet 
sayılırdı. Bu hale düşen adeta içtimai nizam dışı kabul edilirdi ve öyle muamele görürdü. Pir’e 
verilen ehemmiyetin derecesini, pirsiz sözünün o günden beri halk dilinde hor ve hakir 
görülmek anlamında kullanılmasından anlıyoruz (“Nursuz ve pirsiz!” sözünde olduğu gibi) 
(Ülgener, 1991: 91). 

Osmanlı tarihçisi Aşık Paşa bu anlayışı on iki bin beyitlik meşhur “garipname” adlı eserinde şu 
beyitlerle dile getirmiş: 

“Her ne sanat kim cihanda işlenür, 

Anı halk üstad elinden öğrenür”  

Aynı zihniyet “okumakla yazmakla olmaz, ta ustadan görmeyince” şeklinde fütüvvet 
namelerde de dile getirilmiştir (Ülgener, 1991: 93).             

Mesleği gelenek halinde sürdürme ve gelenekten kopmama prensibi ahiliğin başlangıcından 
son zamanlara kadar hep devam etmiştir. Bir ustadan el almadan veya bir üstadın rehberliği 
olmadan bir sanata sahip olmak caiz görülmemiştir. Kaynaklarda ilginç bir örnek şöyledir: Ahi 
Evran’ın şeyhi Evhadü’d- Din –i Kirmani’ nin Malatya’daki halifesi Şeyh Fahrud-Din Hasan, bir 
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zaviye yaptırmış ve zaviyeye su tedarik etmek için de bir kuyu açtırmıştır. Evhadü’d Din, 
kuyuyu görünce çok beğenmiş ve kuyuyu yapan ustaya bu sanatı kimden öğrendiğini sormuş, 
usta da kimseden öğrenmediğini kendi kendine icat ettiğini söyleyince, Şeyh Efhadü’d- Din 
hemen kuyuyu doldurtmuştur. Kendisine bu davranışının sebebini sorduklarında “bir usta 
mesleğini, o mesleğin ustasından öğrenmemişse, yani intisabı yoksa meydana getirdiği eserde kutsiyet ve 
haysiyet olmaz” demiştir (Bayram, 1995: 55). Bu olayı bu günkü mantıkla izah etmek oldukça 
zordur. Ama bu olayda muhtemeldir ki önemli hikmetler olabilir.   

Geçmiş devirlerin yarı gerçek yarı efsane öyle kahramanları, peygamber ve azizleri vardır ki 
her biri bir sanatın kurucusu gibi sanatkar ruhunda hükümran olmuş ve “pirimiz üstadımız” 
diye nesilden nesile devredilip gider. Hatta bu silsile sadece pirlere dayanmakla kalmaz. Dahası 
Peygambere, Cebrail’e ve oradan da nihayet Allah’a (c. c.) kadar götürülür (Ülgener, 1991: 90-
91). 

A.  Ahilikte Mitler ve Lisan  

Keramat-ı Ahi Evran mesnevisinde yazan mitlerden bazıları de şöyledir: “….. Her vakit 
namazını Kabe’de kılıp tekrar şehrine(Kırşehir’e) geldiği, bazen doğuda dua ederken bazen 
batıda ayakta dururken görüldüğü kaydedilir. Hasta olduğunda hiç inlememiş, sağlığında da 
hiç yatıp dinlenmemişti. Onun ölümü de öyle olmuştu ki can alıcı (Azrail) yanına gelmemiş, 
canını Allah’tan başkası almamıştı. Allah ona yüzünü göstermiş ve daha Azrail gelmeden o 
canını vermişti. Öldüğü gece ay tutularak ışığını vermemiş, hiç kimse yıldız parlaklığını 
görmemiştir. Diğer gün yas tutulmuş, Ahi Evran’ın ölümü bütün dünyaya ateş saçmış, matemi 
halkın yüreğini dağlamış, yer ve gök onun ölümüne ağlamıştır” (Köksal, 2008: 34).      

Söz konusu mesnevinin yazarı şahit olduğu Ahi Evran’ın bir kerametini şöyle naklediyor: 
Hacca gittiğinde tavaf ederken O’nu gördüğünden, burada ne aradığını sormaya kalktığında 
ortadan kaybolduğundan, hac dönüşü kendisine bunu sorduğunda önce anlatmaya niyet edip 
sonra vazgeçtiğinden bahseder (Köksal, 2008: 35).    

Her örgütün kendi nevi şahsına münhasır bir lisanı vardır. Ahiler örgüt kültürünü oluşturan 
lisanı beyitlerle ifade ederek işyerlerine asarlardı. Mesela bunlardan biri şöyledir; 

          ‘’Her seherde besmeleyle açılır dükkanımız. 

            Ahi Evran Veli’dir Pirimiz Üstadımız. 

            Eğrisi varsa bizim doğrusu elbet sizin             

            Ziyadesi Zarar Verir Kanattır Karımız’’                    

Bir diğeri ise şöyledir:                                                                            

            Hak ile Sabır Dinleyip 

            Bize gelen bizdendir. 

            İlim ve ahlak ile çalıp. 

            Bizi Geçen Bizdendir.        

Selman-ı Farisi berberlerin piri olarak bilinir. Hz. Peygamber (s. a. v.)’i de tıraş etmiştir. 
Aşağıdaki mısralar ise berberler fütüvvetnamesinden alınmıştır. 

            Tıraş olduk bugün minnet Hüda’ya 

            Nebi’miz Muhammed Mustafa’ya 

            Teberra kılmışız biz hariciye 
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            Esir olduk Ali-ül Mürteza’ya 

            Tıraş olduk bugün elhamdülillah 

            Hüda’nın birliğine şükür elhamdülillah                

 

SONUÇ 

Örgüt kültürü, işletmelerin rakipler karşısında rekabet üstünlüğü sağlamaları konusunda 
önemli bir rol oynar. Çünkü örgüt kültürü, işletmenin amaçları, stratejileri ve politikalarının 
oluşturulmasında önemli bir etkiye sahip olduğu gibi yöneticiler tarafından, seçilen stratejilerin 
yürütülmesini kolaylaştıran ya da zorlaştıran bir araçtır. Çünkü güçlü örgüt kültürüne sahip 
olan işletmelerde, çalışanların herhangi bir olay karşısında nasıl davranmaları gerektiğini 
belirten yerleşmiş davranış biçimleri oluşturulur. Zayıf örgüt kültürüne sahip işletmelerde ise 
çalışanlar hangi olay karşısında nasıl davranacaklarını bilemezler ve bunu belirlemeye 
çalışırken birçok yanlış yaparlar ve zaman kaybederler. Bu yüzden de güçlü kültüre sahip olan 
işletmelere oranla olaylar karşısında çabuk karar veremedikleri için rekabet yarışında geri 
kalırlar.    

Hem örgüt içindeki bireyler hem de örgüte yeni giren bireyler örgütsel yaşamı ve bu yaşamdaki 
değerleri, inançları, normları büyük ölçüde örgütsel semboller, törenler, kahramanlar, efsaneler, 
mitler ve lisan yoluyla öğrenirler. Bu yolla edinilen temel değerler ve inançlar, örgüt üyelerini 
bütünleştiren motive eden emir komuta akışındaki herhangi bir aksaklık durumunda onlara yol 
gösteren örgüt kültürünün temelini oluşturur. 

Yönetim ve işletmecilik tarihinde Japonya’dan özel olarak bahsetmek gerekir. Çünkü Japonlar 
ikinci dünya savaşında çok ağır bir darbe yemiş olmalarına rağmen kısa sürede toparlanarak 
bütün dünyaya işletmecilik ve yönetim kültürlerini kabul ettirmişlerdir. Onlara has bu yönetim 
tarzı işletme yönetimi literatürüne “Japon yönetim modeli” olarak girmiş ve batılılar tarafından 
da ilgiyle takip edilmektedir. Japonlar, kendilerine has olan ve dünyadaki bütün yenilikleri 
kendi kültürleriyle yoğurup yeni bir sentez oluşturabilen ender milletlerden biridir. 

Konunun ilginç yanlarından biri de yedi başlıkta toplanan (Eren, 1991: 8993) söz konusu bu 
Japon yönetim modelinin ayırt edici özelliklerinin tamamının ahilik örgütünün ilkelerine 
benzemesidir. Örneğin; ömür boyu istihdam, yavaş değerleme ve terfi, müşterek karar verme, 
müşterek sorumluluk, örtülü kontrol mekanizması, bütünlük anlayışı vb. gibi. Bunlardan 
sadece birini kısaca açıklayalım:  

Japon yönetim modelinin ayırt edici özelliklerinden birincisi “ömür boyu istihdam” anlayışıdır. 
Bu anlayışa göre Japon işletmesine giren bir çalışan, emekli olana kadar o işletmede çalışır. İş 
değiştirmez. Çünkü böyle bir davranışta bulunan çalışana iyi gözle bakılmaz. Çalıştığı yere 
ihanet etti yarın bize de edebilir denir. Emekli olduktan sonra da işletmeden ilişkisini kesmez. 
İşletmenin part-time işlerini evde yapar. Ahilikte de bir çırak hangi ustanın yanında işe 
başlamışsa orada usta olup bir dükkân açıncaya kadar çalışır. Başta bir iş koluna geçemediği 
gibi aynı iş kolundaki başka bir ustanın yanına da geçemez. İş hayatına atıldıktan sonrada 
ustam falancaydı beni falanca kişi yetiştirdi der.      

Dünya çapında üne sahip bir Japon işletmesi olan Matsushita’ da, firma marşı ve andı 
söylenmeden işe başlanmıyor. Canon işletmesinin fabrikalarında ise her sabah iş; yapılan toplu 
bir jimnastik ve işçilerin çalışacakları atölyelerin önlerinde yumruklarını sıkıp kollarını uzatarak 
‘’bugün de hiç hata yapmayacağız‘’ şeklinde çalışma yeminleri ederek başlıyor. Yine dünyaca 
ünlü IBM işletmesinin kurucusu T. J. Watson’la ilgili öyküler anlatanlar ne o kişiyi tanımışlar ve 
ne de O’nun içinde çalıştığı günlük ortamı yaşamışlardır. Bunlar dünyaca tanınan uluslararası 
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işletmelerden bazılarıdır ve bu başarılarını da büyük ölçüde oluşturdukları firma kültürüne 
borçludurlar. Bu kültürün oluşumunda ise örgütsel semboller, törenler, efsaneler, kahramanlar 
mitler ve lisanın büyük rolü vardır. 

Benzer özellikleri atalarımızın yüzyıllar önce uygarlıklar yurdu Anadolu’da esnaf ve sanatkar 
örgütü olarak kurdukları Ahilik Örgütünde de görüyoruz. Matsushita ya da Canon çalışanları 
gibi ahi esnaf ve sanatkarları da her sabah topluca dua yaptıktan sonra ‘’besmeleyle’’ 
dükkanlarını açarlardı. Kimse duadan önce dükkanını açmazdı. Çünkü herkes bu toplu duanın 
bereketine inanırdı. IBM firmasının çalışanları firmanın kurucusu, T. J. Watson’la ilgili çeşitli 
öyküler anlattıkları gibi Ahiler de kendilerinden yüzyıllar önce yaşamış ve hiç görmedikleri 
Pir’leri Ahi Evran’la ilgili hikayeler anlatmaktadırlar. 

Bugün çoğunluğu ABD ve İngiltere’de bulunan, insanlığa özgürlük ve demokrasi vaat eden 
birçok vakıf, dernek ve cemiyet, sivil toplum kuruluşu maskesi altındaki küresel kuruluşun 
amacı aslında dünyayı yönetmektir. Silah üretimi bunların çok uluslu şirketlerinin elinde 
olduğu için savaş çıkmasını isterler. Çünkü ne kadar savaş olursa o kadar çok kazanırlar. 
İnsanların ölmesi ve acı çekmelerine hiç aldırış etmezler. Demokrasi ve insan hakları 
umurlarında bile değildir. Bu küresel örgütler kendilerini her şeyden ve herkesten üstün 
görürler. Herkesin kendilerine kul olmasını isterler ama kendileri de paranın ve gücün 
kuludurlar (Tokalak, 2016: 23). 

Buna karşılık ahilik örgütünün en temel ilkelerinden biri” bir ahinin on sekiz dirhem gümüşten 
fazla serveti olmamalı” ilkesini yukarıdaki düşüncenin sahiplerinin anlaması mümkün değildir. 
Yine bir ahi şeyhi olan Şeyh Edebali’nin devlet kurucumuz Osman Gazi’ye; Ey oğul insanı yaşat 
ki devlet yaşasın” şeklindeki nasihati ne kadar anlamlıdır.       

Ahilik örgütünün üyesi bir esnaf malında herhangi bir kusur varsa satarken bunu alıcıya 
söylerdi. Komşusu siftah etmemişse ikinci defa mal satmayı ayıp sayardı. Komşusuna ödünç 
para vereceği zaman, komşum utanmasın ve ticari itibarı sarsılmasın diye gizlice verirdi. Bu 
günkü mantıkla anlaşılması oldukça zor olan bu özellikler onların temel değerlerinin ve 
inançlarının, kısacası kültürlerinin bir ürünüdür. 

İşte bu yüzden diyoruz ki günümüzde insanlığın; atalarımızın yüz yıllar önce uygarlıklar 
yurdu Anadolu’da yüzyıllar kurup geliştirdikleri sanatı güzel ahlak ile süsleyen, emekle 
sermayeyi, işçi ile işvereni barıştıran ve kardeşlik temelleri üzerine kurulmuş esnaf ve sanatkar 
örgütü olan “ahilik örgütü” ve “ahilik kültürü” ihtiyacı vardır. Aksi durumda ise dünya 
insanlık için yaşanmaz bir yer olacaktır.  
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GİRİŞ  
 
J.L Austin’in mantığa ve dil felsefesine yaptığı katkı, dilin performatif alanlarına doğru bir keşif 
yapma olanağı tanır. Bu bağlamda Austin’in dil felsefesinde dil artık somut insan edimlerinde 
incelenir. Bu durum da dilin belirli mantıksal ve sembolik yasaları içeren salt analitik bir alemden 
daha pratik ve somut bir alanda incelenmesi anlamına gelir. Kant’ın, Austin felsefesi ile ilişkisi 
ise Austin’in yorumladığı tabirle önermelerin, Kant için belirli kategorik altyapılar üzerinden 
incelenmesi ve bu kavramların önermelerini a priori alanın dışsal tezahürlerini nedensellik 
bakımından tartışmaya açmaktır.  

 
Austin’in, nedensellik ilkesinin kaynağını edimsel dile atfetmesi, Kant’ın fenomen/numen 
ayrımıyla devam ettirmeye çalıştığı “maddi determinasyondan bağımsız” özgür insan idesinin, 
kesin bir inşasını üzerinden oluşturmaya çalıştığı a priori kategorilerine başvurmadan, salt 
edimsel olarak bu nedenselliği kurmaya cüret eder. Bu da önermeler ve edimler arasındaki 
ilişkinin nasıl kurulduğu ile ilgili epistemolojik bir problem yaratır. Bu problem de epistemik bir 
kanıta ya da Kantçı anlamda bir evrensel prensibe dayanmadan, salt edimsel önermelerle 
desteklenen Austin’in mantık öğretisi tarafından göz ardı edilmiştir.  
 
Edimsel Eylem (Illocutionary Act) ve Kategorik Eylem 
 
J. L. Austin’in edimsel dil anlayışı, dili onun analitik kullanımların veya kategorizasyonlarının 
çok daha sınırlı ve daha ampirik bir alanında incelenmesine imkan verir. Buna göre, epistemik 
mantık kuralları en doğru ve en güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşmamız için uyguladığımız bir 
mantık dizgesi değildir. Çünkü bilmek edimi, Austin için performatif bir özellik taşır. Bu yüzden, 
bilgi ancak bu analitik temellerin dışında dışsal insan pratiklerinde araştırılabilir. Austin’e göre; 
“eğer bir olguya dair bilgi sahibiysek aslında o bilginin mümkün kıldığı sonuçlar hakkında bilgi 
sahibiyizdir” (Longworth, 2017). Bu durum bilginin temellerini bir aşkınlığa başvurmadan salt 
sonuçlar altında incelenmesi için bir öneri niteliğindedir. Austin'in öne sürdüğü üzere, “farklı 
konuşma biçimlerini yöneten eylem normlarıdır. Dile ve mantığa karşı formel yaklaşımları 
yöneten normlar, gündelik pratikte sürekli olarak ortaya çıkan eylemi koordine etme ihtiyacına 
dayandırılmıştır” (Coles, 1992: 71). 
 
I. Kant, Saf Aklın Eleştirisi’nin Transandantal Mantık bölümünde, insan zihninin kullandığı dışsal 
malzemenin a priori ve a posteriori boyutlarını kaydeder. Burada Kant, “sezgisel bilginin 
hissiyattan (receptivity) bağımsız düşünülemeyeceğini” kaydeder (Kant, 1999:193). Buna göre; 
“sezgisel bilginin zemini temel olarak objelerle insan zihni arasındaki ilişkiden gelir.” (Kant, 
1999:193). İnsan ve objenin arasında ilişkiyi düzenleyen a priori konseptlerin temeli de bu “ilişki” 
kategorisinin zorunlu olarak anlaşılması ile olabilir. Kant’a göre mantık da bu zorunluluk 
üzerinden insan zihninin a priori kategorileri için bir temeldir. Kant’ın belirttiği üzere bu temel, 
“mantık, psikoloji vs. gibi ampirik veri veya duygulanım unsurlarını hesaba katmaz, tamamen 
kendi içerisinde kanıtlı ve analitik bir yaklaşımdır” (Kant, 1999:195). Dolayısıyla buradan 
anladığımız, Kant için mantık yasalarının ya da Kant’ın deyimiyle doktrinlerin a priori olarak 
kanıtlı ve insanın sezgisel ve ampirik belirlenim alanının dışında yani transandantal olması 
gerekir. Dolayısıyla, Kant’ın öngördüğü temel mantık prensiplerinin insan zihninde 
transandantal bir konumda bulunması, Austin için geçerli olmamakla birlikte, analitik kavramlar 
ve sentetik a priori üzerinden gerçekleşecek bir insan ediminin de Austin’in bakış açısıyla 
mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü Kant’ın transandantal konseptleri, Austin’in 
felsefesinde gündelik hayattaki performanslara dönüşür. Bu performanslar da bilgi edinme 
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süreçlerinin “bildiğini bilme” (KK Thesis) prensibine göre değil, daha karmaşık bir yapıdan 
epistemik çıkarımların yapılmasını önerir.  

 
Kant, analitik ve diyalektik olmak üzere mantıksal yaklaşımları iki temel pozisyonda inceler. 
Objektif bağlamda fenomen aleminden soyut önermeleri Kant analitik mantığın alanında 
incelerken, “felsefe için hiçbir yarar taşımayan sofistik ekipmanları (Organon) kullanmak 
suretiyle ampirik veri üzerinden” varılan yargılara ise diyalektik mantığın alanı olarak 
kurgulamıştır (Kant, 1999:197). Bu ayrıma başvurarak Kant, kritik metodun bir gereksinimi 
olarak mantıksal önermelerin hakikat sınırlarını çizmeye çalışır. Bu sınırların çizilmesinin nedeni 
Kant için “diyalektik illüzyon’a” (Kant, 1999:197) kapılacak kimselerin mantıksal olarak hangi 
önerme biçimlerinden kaçınması gerektiğini göstermektir. Kant’taki aşkınlık teması ampirik 
bilgiyi düzenleyici kuralların açıklanması suretiyle tahsis edilir. Kant, analitik olan bu 
düzenleyici ilkeleri “bağlantılardan oluşan bir sistem” olarak anlar (Kant, 1999:201). Ve bu sistem 
ilk etapta düzenleyici transandantal kavramı daha sonra ise o ilkenin mümkün kılacağı 
önermeler dizgesini tanımlayabilmemizi sağlar (Kant, 1999:201).  

Austin, tam da Kant’ın diyalektik veya sofistik ekipmanlar olarak etiketlediği alandan bilgi 
teorisini temellendirir. Habermas’ın analizine göre; “Austin mantıksal bağlamda retorik 
kullanımının görece özerkliğine felsefi bir alan bırakmıştır. O, mantığın bütüncül problemini 
çözmek için, mantığın egemenliği üzerindeki retorik egemenliğini eleştirel bağlamda genişletme 
çabasındadır.” (Coles, 1992: 71). Bu felsefe ve mantık ilkelerine sınır çekme bağlamındaki kritik 
tutumun Kant için de geçerli olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Kant’ın yaptığı felsefi 
çıkarımların analitik olması, temel formel mantığın analitik kavramından anladığı anlamdan 
farklı bir anlama daha referans göstermektedir. Kant’ın önermelerin doğruluk değerlerini ele 
alırken onların mümkünlük sınırlarını çizmesi aslında kritik bir felsefi harekettir. Buna ek olarak, 
aynı zamanda bu felsefi pozisyon transandantal bir temele de işaret eder. Çünkü aynı zamanda 
bu analitik çalışma prensipleri üzerinden önermelerin bizzat kendisini mümkün kılan bir alana 
da gönderme yapmaktadır. Transandantal olan taraf burada gözlemlenebilir bir alan değil daha 
çok a priori konseptlerin ontolojik konumuna yakın bir noktayı işaret etmektedir. Fakat bu 
transandantal konseptler Austin’in edimsel dil teorisi için tam olarak geçerli değildir. Austin, 
önermelerin birer zihinsel fonksiyonla ilişkilendirilmesini Kant gibi zorunlu görmemektedir. 
Buna benzer bir ihtimal Austin için ancak edimsel önermelerin sonuçları için not edilebilir. 
Austin’in pozisyonu için, “eğer önermenin ve kişinin bilgisi dahilinde performe ettiği ifade mutlu 
bir sonuca sebebiyet veriyorsa o zaman ifade doğru olarak etiketlenmek durumundadır (“if the 
utterance is to be happy") (Golec, 2009: 66). 

Kantçı dil yaklaşımının doğası ile Austin’in öne sürdüğü bağlamda bir dil teorisinin temel 
uğraklarını anlamak için Austin’in edimsel eylem (illocutionary act) teorisini daha yakından 
incelememiz gerekir.  Smith ve Clarendon’a göre; “John L. Austin, edimsel eylem kavramı ile her 
türlü dilsel eyleme gerekli önemi vererek günlük konuşmaları felsefi düşüncenin temeline almak 
suretiyle dilbilimde asli bir unsuru keşfettiğine inanıyordu.” (Smith ve Clarendon, 1972:55). 
Mantıksal önermelere dair “geleneksel değerlendirme kategorilerindeki gereksiz 
konsantrasyonlardan kaçınmak için, Austin, geniş kapsamlı 'mutlu' ve 'mutsuz' terimlerini, 
konuşma eylemlerinin tüm hatalarının ve erdemlerinin değerlendirmeleri olarak kullanır.” 
(Smith ve Clarendon, 1972:55). Yani, Austin için bir bilgi kaynağı hakkındaki ifadeler önermenin 
yani edimin sonucuna göre doğru veya yanlış olarak değerlendirmeye açılabilir. Böylece o 
önermeye içlem mesafesinde kalan a priori konseptler vs. gibi metafizik alanları asli birer unsur 
olarak ele almaz. Dolayısıyla Austin mantığı için Kantçı analitik önermeler sentetik çıktıları 
bağlamında geçerli kabul edilse de bunların a priori determinasyonları temel alınmaz.   
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John Searle, “Speech Act” eserinde Austin üzerinden temellendirdiği edimsel eylem teorisinin 
mümkünlük koşullarını yani transandantal kategorilerini gözlemlemeye yarayan bir yeniden 
düzenlemeye başvurur. Buna göre;  

Searle; “ön koşullar (preconditions), birincil koşullar (primary conditions), representatif ya da 
deskriptif koşullar (representative or descriptive) ve son olarak da psikolojik koşullar (Affective 
or psychological conditions) olmak üzere edimsel dilin işlerlik gösterdiği koşulları dörde ayırır. 
Birinci koşullar, tarafların dışsal herhangi bir duyma ya da konuşma probleminin 
bulunmamasıdır (örn. dilsizlik veya sağırlık gibi). İkincil koşullar, dilin kanonik cümle 
kurallarına uygunluk veya uzlaşmanın sabit olması koşuludur (örn. konuşan tarafların ikisinin 
de konuşulan dile vakıf olması gibi). Üçüncü koşul kullanılan retorik sunumun özelliklerinin ve 
gerçekçiliğinin etkili olmasıdır, son olarak ise bir çıktı olarak önermenin sonucu olan psikolojik 
değerlendirmeler gözlemlenir (örn. A’nın ifadesi S’nin geleceğe dair farklı bir plan yapmasıyla 
sonuçlandı) (Smith ve Clarendon, 1972:55-63). 

Bu bağlamda bir dilsel bir ifadenin ya da edimin mümkün hale getirdiği şey-durumunun (state 
of affairs), edimde bulunan kişinin önerme ile mutlu veya mutsuz olduğunu fark etmesini 
sağlayarak konuşmanın temel hatlarını betimleyen açıklayıcı bir analizin yapılmasını sağlar. 
Dolayısıyla Searle’ün ele aldığı nokta, Austin için aslında mantıksal ifadelerin de re ifadeler 
olmasının zorunluluk durumunu gözler önüne serer. Buna karşın burada de dicto ve de re ifadeler 
arasında içkin farklar vardır. De dicto ifadeler önerme içerisinde bir gösterge barındırır. Buna 
karşın de re ifadeler bu ifade içerisinde bir şeyi ya da bir kimseyi işaret eder. Austin için bir 
edimsel ifadenin, o ifadenin sonucundan hareketle doğruluk veya yanlışlık yüklemi kazanması 
da, ifadenin doğruluğunun bir nesnel fenomen ile birlikte kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 
Buna mukabil, mantıksal gerekçelendirme faaliyeti Austin’in edimsel dil anlayışı bakımından 
yalnızca o mantıksal ifadenin performe edilmesinden sonra tasdik edilebilir. Bu yüzden de bir 
kişinin ortaya attığı bir ifade, örneğin bir inanç ya da kanaat barındırıyor ise için opak bir ifadedir 
ve kesin bir ifade sayılamaz. Bu ifade dolayısıyla Kantçı bağlamda “fenomenal alan ile bir 
mütekabiliyet gerektirmediği için de dicto bir ifade olarak karşılanmak zorunda kalır. Çünkü 
sadece dictum yani lafz bağlamında zikredilmiş bir ifade olup herhangi bir nesnel örtüşme 
gerektirmemektedir” (Gallois, 1998). Kant ise önermenin sonuçlarından ziyade, temel olarak o 
önermenin dile geleceği epistemolojik zemin üzerine yoğunlaşmıştır. Kant’ın düzenleyici 
prensipleri Searle’ın yukarıda belirttiği üzere edimsel bir dili ancak ve ancak a priori 
transandantal kategorilerin aracılığıyla bir sonuç olarak ortaya koyabilir durumdadır. Dahası, bu 
ifadelerin doğruluğu veya yanlışlığı sonuç temelli bir mutluluk ya da mutsuzluk formu 
üzerinden değil evrensel yasalara uygunluk ya da uygunsuzluk üzerinden temellenir.  
 
Kant, “insan zihninin anlama yetisinin düzenleyici prensiplerini içeren a priori kavramları ve 
onların mümkün kıldığı önerme biçimlerini listeler” (Kant, 1999:203). Bunlar; Nicelik konsepti 
altındaki, önermelerin kapsadığı niceliği tamamlar. Bu nicelikler, tümel, tikel ya da tekildir. 
Önermelerin Nitelikleri için Kant, olumlayıcı, negatif ya da sonsuz önerme biçimlerini kullanır. 
Örneğin; Bütün “"” sembolü bir evrensellik ifade ederken, bu sembolün ardılı olarak 
kullanılacak olan “Vardır- $” ifadesi olumlayıcı bir önermeyi, “Yoktur- ~($x) ” ifadesi ise negatif 
bir önermeyi oluşturacaktır (negative & positive existentials). Bu düzenleyici prensiplere 
bakıldığında bu mental ya da evrensel ifadelerin etkileşime ya da ilişkiye gireceği bir obje, kişi 
ya da sonuç bildiren herhangi bir (de re mümkünlük alanı) somut entite ile etkileşime geçiş biçimi 
Austin’ci bir pozisyon ile benzerlik taşımamaktadır. Son olarak Modalite kategorisi altında 
Kant’a göre, bu tip önermeler tikel yargıları taşır örn; “Seven Kıskanabilir”, asertorik önerme ise 
afirmatif ya da negatif olabilmek kaydıyla yalnızca olay bildirir, örn; “Seven Kıskandı”; apodiktik 
önerme ise daha kesin yargıları tamamlar örn; “Sevenler Kıskanmakla Yükümlüdür.” şeklinde 
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örneklendirilebilir. Yani edimsel dil bu a priori kategorilere başvurmadığı ve aslında belirli 
gündelik etkilenim alanları ile ilişkili bir dil anlayışı olduğu sürece Kant için yine de diyalektik 
bir dolaylı bir mahiyete sahip olacak, saf aklın kategorilerinden dedüksiyon yolu ile varılan bir 
felsefi alan oluşturamayacaktır.  

Edimsel Dil ve Nedensellik İlkesi 

Kant’a göre Hume’cu anlamda, insan anlağının birinci yetisi olarak postüle edilen mental şey-
durumları yukarıda da bahsedildiği gibi “analitik önermeleri” de bir çeşit Austin’ci edimsel dil 
sonucu olarak yorumlama ihtimalini taşımaktadır. Öyle ki, analitik önermeler, kişiye yeni bir 
bilgi tahsis etmeyip, düşünce düzlemindeki totolojik-yani çelişmezlik ilkesine bağlı- arka planı 
temsil eder. Fakat, Kant bilginin ancak ampirik olandan türetilebileceğini öngörse de zihin dışı 
düzlemdeki nedensellik ilişkilerini salt ampirik etkilenimler olarak yorumlamaz. Kant, a priori 
konseptler aracılığıyla bu ampirik verinin nedensellik ilişkisi çerçevesinde düşünülebilmesine 
olanak verdiği için ampirik gelenekten ayrılarak, insan anlağında (Verstand) maddi formun 
düzenlenmesini mümkün kılan kategorilerin keşfi ile idealizm yaklaşır. Örneğin; Kant’a göre; 
“matematik yargıların hepsi sentetik yargılardır” (Kant, 1999:143).   

Dolayısıyla, Austin ve Searle’ın mantık yasalarıyla örtüşen edimsel dilin bir sonucu olarak neşet 
eden psikolojik ve efektif bağlamdaki sonuçların Kant için sofistik bağlamda bir uğraşının 
diyalektik yansımaları olarak görmek kaçınılmazdır. Çünkü Kant, üzerine edimsel dil vasıtası ile 
bir kanaat oluşturulmuş olaylar hakkında mutlak surette kategorik ve evrensel bir epistemik 
kanıt bekleyecektir. Buna ek olarak, Austin’in edimsel dil teorisinde “göreceğimiz gibi hangi 
koşulların yerine getirilebileceğini söylemenin bir a priori yolu yoktur.” (Smith ve Clarendon, 
1972:63). Konuşma esnasında ortaya çıkan değişkenlerin karakterine göre söylem ya da yukarıda 
bahsi geçen mutlu sonuç da değişkenlik göstereceği için konuşma ya da edim öncesinde 
önermenin sesli ifadesini mümkün kılan koşullar haricinde, sonuca dair psikolojik etkiyi tahsis 
edecek bir nedensellik ilkesi bulunmaz. Austin’in edimsel dil teorisi için konuşmanın bir sonucu 
olan epistemik çıktının varlığı göz önüne alındığında, herhangi bir öncülün etkisi ile edimsel 
sonuç değişebilir. Fakat bu sonuç edimsel dili mümkün kılan kategorilere veya a priori 
kavramlarla ilişkilendirilmez. Burada Kant için yine Kartezyen res cogitans’ın analitik düzlemdeki 
kesinliğine olan inanca benzer bir öznel epistemolojik düzenleme fikri yine öznel düşünceye içkin 
doğruların ve düzenin, birbirleri arasındaki ilişkiyi bütünleştirebildiğini ve nedensel düzlemde 
ortaya konabileceğini iddia etmektedir. Fakat Austin’in edimsel dil teorisi üzerinden öznel 
retorik kabiliyet ve diğer özneleri psikolojik olarak etkileme gücü çerçevesinde, “olgular” yani 
bir nevi ontolojik konumu mental ya da düşünsel düzeyin dışında kalan olayların birbirleriyle 
ilişkisini kavrayabilmek adına inşa edilmiş bir nedensellik ilişkisine şüpheyle yaklaşmamız 
gerekir.  

 
Kantçı transandantal mantığın teorik ve pratik bulunuşunun yekpare bir şekilde ele alınmasını 
şart koşan bilimsel çabası; özgür eylemi, nesneye bağlı deterministik bir nedensellik ilişkisiyle 
düşünmeyip aksine, bizatihi aşkın öznenin “kendi-için’liğini” ön plana çıkarılması gerektiğinde 
ısrar eder (Lyotard, 2007:26). Kantçı fenomen/numen ayrımının dolayısıyla bir iç/dış ayrımını 
önceleyerek, özneye içkin formel yapı ile öznenin dışındaki bir nevi maddi Ben-olmayan’ın 
yapısını bir bütün olarak ele alamaması ve bu iki entiteyi nedensel bağlamda bir aracı tahsis 
ederek özdeşlik çerçevesinde düşünmeye çalışması durumu söz konusudur. Bu durum, 
Austin’in edimsel dilini teleolojik bağlamda yalnızca ötekinin, yani Ben-olmayan bir fenomene 
bağlı hale getirdiği sürece nedensel olarak önermeye içkin bir telos’un dışında sentetik bir 
belirlenim sorununu ortaya çıkarmaktadır.  
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Kant, şematizm öğretisinde analojik olarak insan zihninde beliren temaların, dış dünyanın 
ampirik verilerine uygun biçimde denkliğini sağlayabilmek adına insan zihnindeki 
transandantal bir yapının çıkarımını yapar. Buna göre, dinamik1 prensipler (yani “İlişki” ve 
“Modalite” (Relation & Modality) “a priori zaman determinasyonunun” (Kant, 1999:285) insan 
zihninde oluşturulmasını sağlayan prensipler olarak karşımıza çıkarlar. Daha yalın bir dille bu 
prensipler, fizik dünya üzerinde bir cismin hareketinin, bunu deneyimleyen öznenin hayal 
gücündeki zaman-mekan ilişkisine tekabül edecek biçimde soyut düşünüme tabi tutulabilmesini 
mümkün kılan prensipler olarak anlaşılabilirler. Austin perspektifinden bu kategorileri 
incelediğimizde ise önermeler arasında bir başlangıç veya bir öncül tahsis etmemizi sağlayan bir 
kategoriye başvurabilmemiz zor gözükmektedir. Bu yüzden de edimsel eylem ile kategorik 
eylem arasında öncüller veya başka bir deyişle prensipler bağlamında büyük bir fark olduğunu 
söylememiz yanlış olmaz. 

 
Şematizm öğretisi içerisinde Kant; nedensellik kategorisi için “Deneyimin Analojileri” (Analogies 
of Experience) (Kant, 1999:297) prensibini fenomenal dünya ile özne arasında birleştirici kabul 
eder. Örneğin; A önermesinin B önermesi ile ilerlemesi ve bu ilerlemenin sonucunda Austin’in 
öngördüğü gibi B önermesi üzerinden bir edime yol açmasını Kant’ın işaret ettiği “süreklilik” 
(persistence) ve “art ardalık” (succession) durumlarının soyut zihinsel yapı içerisinde analoji 
yoluyla karşılanabileceğini düşünebiliriz. Yine bu şekilde edimlerin aynı nedensellik ilişkisinin 
objektif bir geçerliliğe kavuşturulabileceğini çıkaramayabiliriz. Böylelikle, nedensellik ilişkisi 
kurma faaliyeti Kant için; yalnızca “mutluluk verici bir sonuç” değil, zihnin transandantal 
yapılarıyla zamana ve mekana tabi olarak düşündüğümüz nesneler arasındaki ilişkiyi, imgelem 
yoluyla karşılanabilen bir ilişki olarak anlaşılmak zorunda bırakır. Bu da Austin’in tahayyül ettiği 
gibi edimsel önermelerden önce tahsis edilmiş olması zorunlu olan kategorik belirlenimler 
üzerinden neşet etmelidir. Dolayısıyla, Austin’in edimsel dil teorisi Hampshire’ın yorumuna 
göre; “ doğru bir dilbilgisi için yeterli bir temel oluşturabilir mi?” (Hampshire, 1965: 511-513) 
sorusuna verilecek cevapları büyük ölçüde kuşku duyulan cevaplar olarak bırakacaktır.  
 
SONUÇ 
 
Özetle, Austin’in, bireylerarası bir düzlemde ve Ben-olmayan üzerinden kurulmaya çalışılan 
nedensellik ilkesinin kaynağını edimsel dile atfetmesi, Kant’ın fenomen/numen ayrımıyla devam 
ettirmeye çalıştığı “maddi determinasyondan bağımsız” özgür insan idesinin, kesin bir inşasını 
üzerinden oluşturmaya çalıştığı a priori kategorilerine başvurmaz. Ayrıca Kant’ın mantıksal 
önermelerin kuruluşunda etken rol oynadığı ve yalnızca transandantal bağlamda “düzenleyici” 
bir ilke şeklinde ele alınan “İlişki” (Relation) kategorisi, dış dünyanın neden-sonuç zincirini 
düzenlemek suretiyle “kurulu olanı” nesnesi kabul ederek işlerlik göstermeyi zorunlu kılar. Bu 
yüzden Austin’in perspektifiyle retorik ya da diyalektik bir önermeler silsilesi ile psikolojik ya 
da etkilenime bağlı önerme sonuçları ile karşılaşabiliriz. Bu durum epistemik olarak kendini 
kanıtlama ya da Kantçı anlamda bir evrensel prensibe dayanmayarak sadece önermenin 
sonucundan edinilen bilgi ölçüt olarak ele alınır. Aynı zamanda Kant için öznenin faaliyete 
geçirebildiği bu tip bir düzenleyici ilkenin, zamansal ve uzamsal olarak özneye içkin alana 
tanıtılma işlevini gören bir mantık öğretisi Austin tarafından göz ardı edilmiştir.  
 
 
 

 
1 Burada “dinamik” sıfatının kullanmamın sebebi Kant için Zaman ve Mekan gibi sabit duran yani bir özne ile etkileşime 
girmese bile orada var olan Transandantal Estetiğin dışındaki kavramlara gönderme yapmaktır.  
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Öz 

Jagdish. N. Sheth, dünya genelinde pazarlama biliminin gelişimine katkı sağlayan en önemli 
yazarlardan biri olarak görülmektedir. Sheth bugüne kadar pazarlama alanıyla ilgili 200’den 
fazla yaptığı akademik çalışmayla pazarlama alanında birçok yeniliğin ortaya çıkmasına öncülük 
etmiştir. Sheth’in yazdığı akademik çalışmaların çoğunun odak noktası pazardaki alıcıların satın 
alma davranışına etki eden faktörleri açıklamaktır. Yazar alıcı davranışları dışında pazarlama 
araştırması, pazarlama stratejisi ve pazarlama teorisi alanında da çok önemli çalışmalar 
yapmıştır. Sheth’in yaptığı çalışmalar daha sonra yapılan birçok akademik çalışmaya önemli bir 
referans oluştururken aynı zamanda birçok işletmeye pazarlama stratejilerini belirleme 
konusunda yol gösterici olmuştur. Bu çalışma Sheth’in çalışmalarıyla ilgili detaylı bir yazın 
araştırması yaparak yazarın pazarlama bilimine sunduğu önemli katkıları gün yüzüne çıkarmayı 
amaçlamaktadır. Çalışma çerçevesinde Sheth tarafından yazılmış önemli makaleler incelenmiş 
ve bu makaleler ışığında Sheth’in pazarlamanın farklı alanlarına yaptığı katkılar açıklanmıştır. 
Çalıışma çerçevesinde Sheth tarafından üretilmiş çeşitli yayınlarda ortaya konulan önemli 
sonuçlar gelecekteki çalışmalar için önemli bir kaynak oluşturacaktır. Çalışma çerçevesindeki 
bilgiler Shet’in bugüne kadarki çalışmaları incelenerek elde edilmiştir. 
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GİRİŞ 

Jagdish N. Sheth 1938 yılında Myanmar ülkesinin Burma şehrinde doğmuştur. Yazar pazarlama 
alanına yaptığı bilimsel katkılarla uluslararası düzeyde tanınmayı başarmıştır. Profesör Sheth 
yaşamı boyunca Güney Kaliforniya Üniversitesi, Illinois Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, 
MIT ve Emory Üniversitesi gibi tanınan üniversitelerde çalışmış olup, şu an araştırma alanında 
50 yıllık birikime sahip bir yazar olmaktadır. Sheth, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa 
ve Asya'da sayısız şirkete danışmanlık hizmeti vermiştir. Müşteri listesinde AT&T, BellSouth, 
Cox İletişim, Delta, Ernst & Young, Ford, GE, Lucent Teknolojileri, Motorola, Nortel, Pillsbury, 
Sprint, D Meydanı, 3M, Whirlpool vb. birçok önemli şirket bulunmaktadır. Sheth Amerikan 
Pazarlama Derneği (AMA), Pazarlama Bilimleri Akademisi vb. birçok önemli pazarlama 
kuruluşundan uluslararası ödüller almıştır. Jagdish. N. Sheth şu an 81 yaşında olup halen 
pazarlama alanında çalışmalar yapmaya devam etmektedir (https://www.jagsheth.com/about/). 

Sheth’in alıcı davranışları alanında çok sayıda çalışma yaparak bu alanın gelişmesine önemli 
katkılarda bulunmuştur. Sheth’in alıcı davranışı dışındaki diğer alanlarda önemli çalışmaları 
bulunmaktadır. Sheth’in pazarlama konusunda çalışmalar yaptığı temel alanlar şunlardır: 

• Alıcı Davranışları 
• Pazarlama Araştırmaları 
• Pazarlama Teorileri 
• Pazarlama Stratejileri 

Çalışmanın amacı, Jagdish N. Shet’in yazında yaptığı araştırmalar ışığında pazarlama bilimine 
yaptığı katkıları açıklamaktır. Çalışma çerçevesinde öncelikle Sheth’in çalıştığı pazarlama 
alanları hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra çalıştığı pazarlama alanlarıyla ilgili yazdığı 
akademik makaleler belirlenmiş ve bu makaleler ışığında pazarlama bilimine olan katkıları 
açıklanmıştır.  

 

JAGDİSH N. SHETH’İN ALICI DAVRANIŞI ALANINA YAPTIĞI KATKILAR 

 Jagdish. N. Sheth’in en çok çalıştığı araştırma alanı alıcı davranışları olmaktadır. Sheth hem 
tüketici satın alma davranışının açıklanmasına yönelik olarak akademik çalışmalar yapmıştır. 
Sheth 1960’lı yıllardan başlayarak hem tüketici bazlı alıcı davranışını hem de incelemiştir. 

Tüketici davranışları alanı Jagdish N. Sheth’in en çok çalışma yaptığı pazarlama alanı olmuştur. 
Sheth’in bu alanda ilk çalışması Measurement of Priority Schedules in the Acquisition of Durable 
Appliances adlı makale olmuştur. Sheth bu çalışmasında dayanıklı ürünlerin satın alımında 
tüketicileri etkileyen unsurları incelemiştir. Çalışma sonucunda gelir, eğitim seviyesi, aile 
üyelerinin etkisi unsurlarının dayanıklı ürünlerin satın alımında etkili olduğu görülmüştür. 
Çalışmada kaynakların sınırlı olması nedeniyle bir tüketicinin öncelikli acil ihtiyaç duyduğu 
dayanıklı ürünleri satın alması gerektiği diğer ürün harcamalarında ise tasarruf yoluna gitmesi 
önerilmiştir (Sheth, 1967: 161). 

Sheth’in 1968 yılında yayınladığı Risk-Reduction Processes in Repetitive Consumer Behavior adlı 
çalışmasında tüketiciler tarafından algılanan risklerin nasıl azaltılabileceği konusunda bir 
çalışma yapmıştır. Burada tüketici tarafından algılanan riskler yüksek risk ve düşük risk olmak 
üzere iki kategoriye ayrılarak 104 kadın katılımcı üzerinde uygulanmıştır. Çalışma sonucunda 
tüketicilerin yüksek riskli olarak algıladıkları ürünler için aşırı derecede bilgi arayışına girdiği 
sonucuna ulaşılmıştır. İşletmeye tüketici tarafından algılanan riski azaltmak için tüketiciye daha 
fazla bilgi verecek sistemler kullanması ve ikna edici pazarlama iletişimi yöntemlerini denemesi 
gerektiği önerilmiştir (Sheth 1968: 309-310).  
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Sheth’in alıcı davranışı okuluyla ilgili yaptığı en temel çalışma A Review of Buyer Behavior adlı 
makalesi olmuştur. Sheth bu çalışmasında daha önceki çalışmasından hareketle alıcı davranışını 
etkileyen faktörlerin öğrenme, tutum, referans grubu, sosyal sınıf faktörlerinin yanında tüketici 
motivasyonu olduğu söylemiştir. Sheth, insanı satın alma davranışına güdüleyen faktörleri 
açıklamaya çalışan motivasyon araştırmalarının alıcı davranışları için önemli bir temel olduğunu 
vurgulamıştır (Sheth, 1967: 742). 

 
Sheth ve Howard 1969 yılında yazdığı A Theory of Buyer Behavior adlı çalışmalarında alıcı 
davranışı modelini geliştirmişlerdir. Alıcı davranışı modeli aşağıdaki şekilde gösterilmektedir 
(Sheth ve Howard, 1969). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1: Alıcı Davranışı Modeli 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1: Alıcı Davranışı Modeli 

Kaynak: Sheth, 1969. 

 

Bu modele göre satın alma davranışı üç şekilde gerçekleşmektedir: 

1. Otomatik Satın Alma Davranışı: Bu davranışta tüketici yeni bilgiler elde etmeye ya da 
karşılaştırma yapmaya ihtiyaç duymadan satın almayı gerçekleştirmektedir. 

2. Sınırlı Sorun Çözme Davranışı: Bu davranışta tüketici satın almak istediği ürün ya da hizmet 
hakkında bir takım bilgilere sahip olarak satın almayı gerçekleştirmektedir.  

3. Sınırsız Sorun Çözme Davranışı: Bu davranışta tüketici satın almak istediği ürün hakkında çok 
az şey bilmektedir. Tüketici yoğun bilgi arayışı içerisinde olmaktadır.  
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Sheth 1971 yılında yazdığı A Theory of Family Buying Decisions adlı makalesinde alıcı davranışı 
açısından ailenin rolünü açıklayan bir teori geliştirmiştir. Bu teoriye ailenin satın alma davranışı 
altı temel unsur çerçevesinde gelişmektedir. Bu unsurlar; (Sheth, 1971: 49). 

Sosyal Sınıf: Ortak karar alma sıklığı ailenin içinde bulunduğu sosyal sınıfa göre değişmektedir. 
Özellikle daha orta seviye sosyal sınıfta bulunan ailelerde birlikte karar alma durumu daha sık 
olmaktadır. 

Sahip Olunan Rol: Aile içerisinde her üye birbirinden farklı rollere sahip olmaktadır. Rollerin 
açıkça belirtildiği aileler arasındaki ortak kararlarda, her üye yalnızca kısmen uzmanlığına ve 
özel rolüne bağlı olarak ortak kararlara katılmaktadır. Örneğin, koca sadece eşinin daha rasyonel 
karar vermesini sağlamak için ev eşyalarıyla ilgili kararlarda bilgi getirme işlevini yerine 
getirmektedir. 

Aile Yaşam Döngüsü: Aile üyelerinin yaşları ortak karar alma sıklığını etkilemektedir. Ortak 
karar alma yeni evliler arasında daha yaygınken, ilerleyen yaşlarda ortak karar alma 
azalmaktadır.  

Algılanan Risk: Aile bireyleri için algılanan yanlış karar verme riski arttıkça, aile üyeleri 
arasındaki ortak karar alma miktarı da artmaktadır. Aile üyeleri ortak akılda hareket ederek satın 
alma risklerini en aza indirmeye çalışmaktadır. 

Satın Alınacak Ürünün Önemi: Satın alınacak ürünün önemi arttıkça, aile üyeleri arasındaki 
ortak karar alma miktarı da artmaktadır. Dayanıklı tüketim malları, otomobiller ve evler vb. 
ürünlerin alımında çocuklar da dahil ailenin tüm üyeleri birlikte karar vermektedir. 

Zaman Baskısı: Zaman baskısı arttıkça aile üyeleri arasındaki ortak karar alma miktarı da 
artmaktadır. Zamanın ailelerin birbirlerine danışmasına neden olmaktadır. 

Sheth’in çalışmalardan en önemlilerden biri araştırmacının 1973 yılında yazdığı A Theory of 
Multidimensional Brand Loyalty adlı makale olmaktadır. Sheth bu çalışmasında marka 
sadakatinin 7 boyutuna dayanan temel bir teori geliştirmiştir. Marka sadakatinin yedi boyutu 
aşağıda açıklanmaktadır (Sheth, 1973: 4-7); 

Davranışsal Marka Sadakati: Bu boyuta göre, tüketici marka sadakatini davranışlarıyla 
göstermektedir. Davranışsal marka sadakati, doğrudan satın alma veya tüketim davranışının 
tekrarlanması şeklinde gerçekleşmektedir. 

Davranışsal-Değerlendirici Marka Sadakati: Bu boyuta göre, tüketicinin marka sadakati 
rasyonel değerlendirmeleri sonucundaki davranışlarıyla oluşmaktadır. Davranışsal 
değerlendirme marka sadakati, pazarlama iletişim çabaları ve markanın satın alınmasının 
ardından elde edilecek sonuçlarla ilgili olmaktadır.  

Davranışsal-Duygusal Marka Sadakati: Bu boyuta göre, tüketicinin marka sadakati tüketicinin 
duygusal eğilimleri sonucundaki davranışlarıyla oluşmaktadır.  Örneğin, bir marka ambalajında 
sevdiği bir öğeyi gören tüketici duygusal eğilim göstererek markayı satın almaktadır. 

Davranışsal-Değerlendirici-Duygusal Marka Sadakati: Bu boyut, üç unsurun hepsinden oluşan 
en karmaşık marka sadakati olmaktadır. Davranışal-değerlendirici-duygusal marka sadakati, 
tutumun dört işlevsel yönünün (faydacı, bilgilendirici, ego savunması yapıcı ve değer ifade edici) 
tümünü temsil edebilen bu marka sadakati olmaktadır. Davranışçı-değerlendirme-duygusal 
marka sadakati, büyük ölçüde, tekrarlayan satın alma veya tüketici deneyimlerinin 
kaynaklanmaktadır. 
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Değerlendirici Marka Sadakati: Bu boyut hem duygusal hem de davranışsal eğilimden yoksun 
olmaktadır. Burada tüketici markadan elde edeceği faydanın yüksek olduğunu düşündüğü için 
sadakat göstermektedir.  

Değerlendirici-Duygusal Marka Sadakati: Değerlendirici-duygusal marka sadakati, genellikle 
tüketicinin ulaşabileceği ötesinde olan ürün ve hizmetler için geçerli olmaktadır. Örneğin, Rolls 
Royce otomobilini çoğu tüketici deneyimlememesine rağmen markanın saygınlığı nedeniyle 
zihinsel olarak bir marka sadakati mevcut olmaktadır.  

Duygusal Marka Sadakati: Bu boyut sadece duygusal eğilimden oluşmaktadır. Burada tüketici 
herhangi bir deneyim veya değerlendirme sahibi olmadan markaya karşı güçlü bir duygusal 
eğilime sahip olmaktadır. Örneğin tüketici sigara içmemesine rağmen bir sigara markasına karşı 
zihinsel sadakat göstermektedir. 

Sheth ve Mammana 1974 yılında yazdıkları Recent Failures in Consumer Protection adlı 
çalışmalarında devletleri tüketici davranışı konusunda başarısızlığa iten nedenleri araştırmıştır. 
Çalışma sonucunda yedi temel başarısızlık nedenine ulaşılmıştır. Bu nedenler şunlardır (Sheth 
ve Mammana, 1974:.67): 

• Endüstriler hakkında teknik bilgi yetersizliği, 
• Tüketici araştırmalarına yeterince bütçe ayırmamak, 
• Tüketici haklarına yeterince düzenleyici yasa çıkarmamak,  
• İşletmeleri etik sorumluluk açısından yeterince denetlememek, 
• Bölgesel düzeyde tüketicileri koruyacak yasalar çıkarmamak, 
• Alıcı davranışı teorisini göz ardı etmek,  
• Bazı endüstrilerde lobicilik faaliyetlerine göz yummak. 

Sheth ve Raju 1975 yılında seçim davranışlarını ve bilgi süreçlerini açıklamak amacıyla 
Mechanisms of Choice and Information Processing Models in Consumer Behavior adlı makaleyi 
yayınlamışlardır. Bu çalışma satın alma davranışlarını etkileyen dört mekanizmayı 
açıklamaktadır. Bu dört mekanizma aşağıdaki gibidir  (Shet ve Raju, 1975: 11-13): 

Durum Kontrollü Seçim Mekanizması (SCCM): Tüketici seçim davranışlarını açıklamakta 
kullanılan ilk mekanizma olmaktadır. Bu mekanizmaya göre tüketiciler durum uyarıcılarının 
güdüleyici etkisinden dolayı ürün veya marka seçimlerinde önyargılı olmaktadır. Burada durum 
uyarıcıları; kişisel uyarıcılar (açlık, susuzluk vb.iç unsurlar), sosyal uyarıcılar (aile, arkadaş vb. 
çevresel unsurlar) ve sembolik uyarıcılar (logo, isim, yazı. vb görsel unsurlar) olmaktadır. SCCM 
tüketicinin bu uyarıcılara bağlı ortaya çıkan unsurları göz önüne alarak sistematik bir seçim 
yapmasını sağlamaya çalışmaktadır.  

İnanç Kontrollü Seçim Mekanizması (BCCM): Tüketici seçim davranışlarını açıklamakta 
kullanılan ikinci mekanizma olmaktadır. Bu mekanizma tüketicinin ihtiyaç ve isteklerini yerine 
getirme potansiyeli hakkındaki inancını bilişsel olarak yapılandırarak zihinsel bir fayda analizi 
yaptıktan sonra çeşitli alternatifler arasında sistematik bir seçim yapmasını sağlamaya 
çalışmaktadır.  

Alışkanlık Kontrollü Seçim Mekanizması (HCCM): Tüketici seçim davranışlarını açıklamakta 
kullanılan üçüncü mekanizma olmaktadır. Bu mekanizma tüketicinin geçmiş deneyimlere 
dayanarak yaptığı alışveriş tercihlerinin analizi sonucu satın aldığı ürünleri belirleyerek yeni 
alışverişlerinde sistematik bir seçim yapmasını sağlamaya çalışmaktadır. Tüketici psikolojisinde 
alışılmış seçim davranışı, özellikle sık satın alınan ürün ve hizmetler için yaygın olmaktadır. 

Merak Kontrollü Seçim Mekanizması: Tüketici seçim davranışlarını açıklamakta kullanılan 
dördüncü mekanizma olmaktadır. Bu mekanizma tüketicinin merak duygusuna dayalı yaptığı 
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alışveriş tercihlerinin analizi sonucu satın aldığı ürünleri belirleyerek yeni alışverişlerinde 
sistematik bir seçim yapmasını sağlamaya çalışmaktadır. 

Sheth 1976 yılında yaptığı A Psychological Model of Travel Mode Selection adlı çalışmada ise 
insanların yaptıkları seyahat amaçlı seçimleri açıklamaya çalışan beş fayda unsurundan 
bahsetmiştir. Bu beş fayda unsuru şunlardır (Sheth, 1976: .6-7); 

İşlevsel Fayda: Bu unsura göre tüketici seyahat amaçlı seçim yaparken işlevsel faydaları dikkate 
alarak karar vermektedir. Ulaşım işletmeleri zamanında varış, güvenli seyahat, yolcu transferi 
imkanı, uygun park yeri vb.  işlevsel faydaları sunarak müşterinin seçimini etkilemeye 
çalışmaktadır.  

Estetik-Duygusal Fayda: Bu unsura göre tüketici seyahat amaçlı seçim yaparken estetik-
duygusal faydalardan etkilenerek karar vermektedir. Ulaşım işletmeleri ulaşım araçlarında şık 
bir iç ve dış dekorasyon, araç konforu ve lüksü vb.  estetik duygusal faydaları sunarak müşterinin 
seçimini etkilemeye çalışmaktadır.  

Sosyal-Organizasyonel Fayda: Bu unsura göre özellikle şehir içi ulaşımda tüketici seyahat amaçlı 
seçim yaparken sosyal-organizasyonel faydaları dikkate alarak karar vermektedir. Ulaşım 
işletmeleri belirli bir sosyoekonomik düzeyi, belirli bir meslek grubunu hedef alarak ve onları 
etkilemeye yönelik faydalar sunarak müşterinin seçimini etkilemeye çalışmaktadır. Tüketiciler 
sosyal-organizasyonel faydaları sağlamak için yüksek fiyat ödemeyi kabul etmektedir.  

Durumsal Fayda: Bu unsura göre tüketici seyahat amaçlı seçim yaparken içinde bulunduğu 
duruma uygun olarak durumsal faydalardan etkilenerek karar vermektedir. Ulaşım işletmeleri 
olabildiğince tüketiciye yakın olarak ve hızlı ulaşarak tüketicinin seçimini etkilemeye 
çalışmaktadır.  

Merak Faydası: Bu unsura göre tüketici seyahat amaçlı seçim yaparken merak duygusuyla karar 
vermektedir. Ulaşım işletmeleri merak unsurunu kullanarak tüketicinin seçimini etkilemeye 
çalışmaktadır. Örneğin şehir içi ulaşımda trenlere karşı bilgisi az olan tüketici, merak unsuruyla 
bu araçlara otobüslerden daha fazla binmektedir.   

Sheth 1979 yılında yazdığı The Surpluses and Shortages in Consumer Behavior Theory and 
Research adlı çalışmasında tüketici davranışı teorisinin artı ve eksi yönlerini değerlendirmiştir. 
Sheth bu çalışmasında üç temel sonuca ulaşmıştır. Bu sonuçlar aşağıdaki gibi olmaktadır (Sheth, 
1979: 425): 
1. Tüketici davranışlarıyla ilgili en çok kullanılan modeller rasyonel sorun çözme modelleridir. 

Rasyonel sorun çözme modelleri, tutum modelleri ve marka tercihi modellerine kaynak 
oluşturmaktadır. Tüketici davranışı teorisi toplumsal tüketim, obsesif satın alma davranışı, 
moda değişimi vb. konuları açıklamakta yetersiz kalmaktadır.  

2. Tüketici davranışlarının pazarlama kaynaklı modelleri bulunmamakta, diğer disiplinlerden 
modelleri ödünç almaktadır. Tüketici davranışları sosyal psikolojiden, difüzyon teorisinden, 
referans grubu etkisi konularında daha fazla modele sahipken, pazar bölümlemesi, strateji 
karması modelleri, tüketim ve tüketici refahı teorileri, tüketim karşıtı modeller konularında 
eksik kalmaktadır. 

3.  Tüketici davranışı araştırma ve teorisinin çoğu, disiplinsel (metatheory) amaçlarının aksine, 
yönetsel amaçlı olmuştur. Benzer şekilde, teorik olmaktan çok daha deneysel olmuştur. Bu 
durum, tüketicinin, ne kadar satın aldığı, medya ve alışveriş alışkanlıkları, demografik 
özellikleri, yaşam tarzı ve davranışları hakkında birçok gerçeğin üretilmesine neden 
olmuştur. 

Sheth 1979 yılında yazdığı How Consumers Use Information çalışmasında tüketicilerin bilgiyi 
beş amaçla kullandığını ifade etmiştir. Bu amaçlar şunlardır (Sheth, 1979: 1): 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(8): 632-652. 

 
 

639 

• Alternatifleri arasında en iyi değerlendirmeyi yaparak seçim yapmak 
• Geçmişteki satın alma deneyimini pekiştirmek 
• Satın alma kararı ve erteleme kararları arasındaki uyuşmazlığı çözmek 
• Sık satın alınan ürünlerin ne zaman satın alınacağını ve tüketileceğini hatırlatmak 
• Epistemik amaçlar için bilgi edinmek 

 

Sheth 1982 yılında yazdığı An Integrative Theory of Patronage Preference and Behavior adlı 
çalışmasında işletmelerin tüketicilerin satın alma tercihlerini etkileyerek kendi himayesine 
girmesine neden olan unsurları incelemiştir. Bu unsurlar şunlardan oluşmaktadır: (Sheth, 1982: 
23-24).  

1. Sosyoekonomik Ortamı Doğru Kullanma: İşletmeler enflasyon, işsizlik, faiz oranları gibi 
müşteriyi etkileyen ekonomik unsurları dengelemenin yanında topluma yönelik faaliyetler 
gerçekleştirerek müşteriyi himayesi altına almaya çalışmaktadır. 

2. Müşteriye Özgü Doğru Kişisel Ayarlamalar Yapma: İşletmeler müşterilerinin kişiliğini 
analiz yoluyla doğru tanıyarak müşterileri himayesi altına almaya çalışmaktadır. 

3. İşletmelerin Ürünlerine Özgü Doğru Ayarlamalar Yapması: İşletmenin kendi ürününü, 
ürünün markasını, fiyat düzeyini, satış promosyonunu, dağıtım yerini yani genel anlamda 
pazarlama karmasını etkili hale getirerek müşteriyi himayesi altına lamaya çalışmasıdır.  

4. Mağaza İçini Pazarlamaya Uygun Hale Getirmek: İşletme mağaza içerisinde markası en 
görünür yere yerleştirerek, satış danışmanlarını etkili kullanarak ve mağaza içi iletişim 
faaliyetleri yaparak müşterileri himayesi altına almaya çalışmaktadır.  

 
Tablo 1: İşletmelerin İnovatif Çabalarını Engelleyen Bariyerler 

Kaynak: Sheth, 1989: 8. 

Direnç Kaynağı  

1.İŞLEVSEL BARİYERLER 

1.a. Kullanım Bariyeri Bu bariyere göre inovasyona karşı müşteri direncinin en yaygın nedeni, 
işletmenin yeni iş akışları ve uygulamalarının müşteri alışkanlıkları ile 
uyumlu olmamasıdır.  

1.b Değer Bariyeri İnovasyona yönelik ikinci işlevsel bariyer, inovasyonun değerini temel 
alır. Bir inovasyon, ürün ikameleriyle karşılaştırıldığında güçlü bir 
fiyat-performans değeri sunmadığı sürece, müşteriler ürünü değişmek 
için bir neden bulamaz.  

1.c Risk Bariyeri Tüm yenilikler, beklenmeyen risklere sahiptir. Müşteriler, riskin 
farkında olmakta ve bir yenilik toplum genelinde yeterince 
benimseninceye kadar bu risklerden kaçınmaktadırlar.  

2. PSİKOLOJİK BARİYELER 

2.a Kültürel Bariyer Psikolojik direnişin ilk kaynağı, müşteri için inovasyonla yaratılan 
kültürel değişimdir. Bir inovasyon müşterinin yerleşik geleneklerden 
sapmasını gerektirdiğinde, müşteri bu duruma direnmektedir.  

2.b İmaj Bariyeri Ürünün imajını ait olduğu ürün sınıfı, endüstri veya üretildikleri ülke 
vb. unsurlar etkilemektedir. Müşterinin bu unsurlara bağlı olarak ürün 
hakkında olumsuz bir imaj geliştirmesi inovasyon için hayatı 
zorlaştıran önemli bir sorundur. 
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Sheth 1989 yılında yayınladığı Consumer Resistance to Innovations: The Marketing Problem and 
its Solutions adlı çalışmasında müşterilerin işletmelerin inovasyon çabalarına direnç gösterme 
nedenlerini açıklamaya çalışmıştır. Sheth müşterilerin inovatif çabalara direnç gösterme 
nedenlerini işlevsel bariyer ve psikolojik bariyer olmak üzere ikiye ayırarak gruplandırmıştır.  Bu 
iki bariyer aşağıdaki tabloda gösterilmektedir (Sheth, 1989: 8):  

Sheth 1994 yılında yazdığı A Normative Model of Retaining Customer Satisfaction adlı 
çalışmasında müşteri memnuniyeti korumaya yönelik 10 unsurun bulunduğunu söylemiştir. Bu 
10 unsur şunlardan oluşmaktadır (Sheth, 1994: 5-8):  
1. Kurumsal Kültür: Kurumsal kültür, bir kurumun değerlerini ve temel inançlarını 

yansıtmasını ifade etmektedir. İşletmeler müşteri memnuniyeti sağlamaya yönelik bir 
kurumsal kültür benimsemek zorunda olmaktadır. Kurumsal kültür hazırlanırken 
müşterinin temel unsur olduğu kabul edilmelidir. Kurumsal kültür müşterinin psikolojik 
rahatlatıcısı olmaktadır.  

2. Duyarlılık: Duyarlılık, işletmenin müşterinin değişen isteklerine hızlı bir şekilde yanıt 
vererek müşteri memnuniyeti sağlamasını ifade etmektedir. Örneğin, birçok hava yolu şirketi 
müşterilerle 24 saat temas kurarak onların isteklerini hızlı bir şekilde yanıtlamaya 
çalışmaktadır.  

3. Yetkinlik ve Profesyonellik: Yetkinlik ve profesyonellik, işletme çalışanlarının yetkinlik ve 
profesyonellik çerçevesinde müşterilere hizmet vererek müşteri memnuniyeti sağlamasını 
ifade etmektedir. Yetkinlik profesyonelliğin sağlanmasında doğru çalışanların seçimi ve 
onlara doğru eğitimin verilmesi önemli olmaktadır. Örneğin, Walt Disney ve Mcdonald’s bu 
konudaki en başarılı işletmelerdir. 

4. Kalite Takıntısı: Kalite, önceden belirlenmiş standartlara uyulması anlamına gelmektedir. 
Kalitenin sağlanması için hataları önlenmesi gerekmektedir. Hatalar azaltılarak müşterilere 
daha kaliteli ürün ve hizmetler sunulmaktadır. İşletmeler hatalarını en az indirerek gereksiz 
maliyet harcamayı önlemekte ve müşteri memnuniyetini arttırmaktadır.  

5. Değer Göçü: Değer göçü, süreç teknolojisindeki değişiklikler, tedarik verimliliği, tasarım ve 
mühendislik gücü ve müşteriler için performans-fiyat oranını arttırmayı ifade etmektedir. 
Değer göçüne en iyi örnek, performansı çarpıcı biçimde artıran ve aynı zamanda birim 
maliyetlerini düşüren bilgisayar çipleri olmaktadır.  

6. Kitlesel Kişileştirme: Kitlesel kişileştirme, işletmelerin teknoloji vasıtasıyla müşterileriyle 
kişisel iletişim sağlayabilme gücünü ifade etmektedir. Teknoloji işletmenin müşterilerini 
daha yakından tanımasını sağlayarak müşteriye özgü kişisel tekliflerin oluşmasını 
sağlamaktadır. Kişisel teklifler arttıkça müşteri memnuniyeti de artmaktadır. 

7. Proaktif Yenilikçilik: Proaktif yenilikçilik, gelecekte müşterilerin ne isteyeceğini tahmin 
ederek yeni ürün veya hizmetlerin geliştirilmesini ifade etmektedir. Proaktif yenilikçilik, 
işletmenin müşterilerinin beklentilerini nasıl etkileyebileceğini anlama süreci olmaktadır. 
Örneğin, Sony Corporation, 3M Şirketi ve Marriott Otelleri proaktif yenilikçilik konusundaki 
en başarılı işletmelerdir. 

8.  Cephe Bilgi Sistemleri: Cephe bilgi sistemleri, müşterilerle doğrudan temas kuran 
çalışanlar için bilgisayar ve veri tabanlı bilgi sistemlerinin adapte edilmesini ifade etmektedir. 
Örneğin, havayolu rezervasyon sistemleri cephe bilgi sistemlerine örnek oluşturmaktadır. 
Cephe bilgi sistemleri çalışanların müşteriye daha hızlı hizmet vermesini sağlayarak müşteri 
memnuniyetini arttırmaktadır.  

9. Pazara Dayalı Organizasyonlar: Pazara dayalı organizasyonlar, işletmelerin bütün 
faaliyetlerini müşteri odaklı hale getirdiği organizasyonlar olmaktadır. İşletmeler kendine 
ürüne dayalı organizasyondan çıkarıp pazara dayalı organizasyon haline getirmesi müşteri 
memnuniyetinin artmasına neden olmaktadır. 
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10. Müşteri Temelli Tazminat: Müşteri temelli tazminat, işletmenin çalışanlarına ödül ve maaş 
verirken müşteri için yarattığı değeri ön plana almasını ifade etmektedir. Yani işletmeler 
daha fazla müşteri memnuniyeti yaratan çalışan daha fazla ödül ve maaş vererek çalışanların 
motivasyonu sağlamalıdır. Motivasyonu yüksek çalışanlar daha fazla müşteri değeri 
yaratmaktadır.  

Sheth ve Armstrong 2011 yılında yaptıkları Models of Buyer Behavior: Conceptual, Quantitative 
and Empirical adlı makale alıcı davranışı içeren bir çalışmada araştırma bütçesinin kullanımını 
ele almıştır. Sheth’in bu çalışmasına göre iki farklı araştırma yaklaşımı bulunmakta ve bu 
yaklaşımlar araştırma bütçesinin belirleyiciliği üzerinde etkili olmaktadır.   İlk yaklaşım olan 
yoğun araştırma yaklaşımı, bütçeyi tek bir çalışmaya tahsis etmeyi içermektedir.  Yani burada 
bütün bütçe tek bir araştırma için kullanılmaktadır. İkinci yaklaşım olan seçmeci yaklaşım ise, 
bütçesi birbirinden belirgin şekilde farklı olan bir dizi daha küçük ölçekli çalışma arasında 
bölüştürmektedir. Güvenilirlik problemlerinin en fazla endişe kaynağı olduğu durumlarda 
yoğun araştırmalar yapılmaktayken, yapısal geçerlilik problemlerinin en önemli olduğu 
durumlarda ise seçmeli araştırmalar yapılmaktadır (Sheth ve Armsrong, 2011: 7).  

Sheth yine 2013 yılında yazdığı Toward A Model Of Individual Choice Behavior adlı çalışmada 
bireysel tercih davranışını etkileyebilecek unsurları belirlemiştir. Bu unsurlar şunlardır (Sheth, 
2013: 3): 
1. Aşinalık: Bir tüketicinin bir ürün veya hizmet hakkındaki bilgi derecesi ve deneyiminin fazla 

oluşu o ürünün yeniden satın alınma ihtimalini arttırmaktadır. Tüketiciler öncelikle aşina 
olduğu ürün veya hizmetlerinin tercih etme eğilimindedirler.  

2. Zorlayıcı Seçim Durumunda Kalma: Tüketiciler içinde bulunduğu mevcut durumun 
zorlayıcılığına bağlı olarak ürün veya hizmet tercihi yapabilmektedir. Tüketici ürün ve 
hizmeti zorlayıcı şekilde seçme durumunda kaldığında kendisine en yakın ve kolay ulaşacağı 
ürünü veya hizmetleri tercih etmektedir.  

3. Yenilik İhtiyacı: Tüketiciler içlerinde taşıdıkları merak duygusuyla yeni özelliklere sahip 
ürün veya hizmetleri tercih etmektedir.  

4. İşlevsel Değerlendirme: Tüketiciler mantıksal değerlendirmeleri sonucu kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek işlevsel özelliklere sahip ürün veya hizmetleri tercih etme eğilimince 
olmaktadır. 

5. Sosyal İmgelem: Tüketicilerin içinde bulundukları demografik yapı, kültürel yapı ve 
sosyoekonomik yapı tercih davranışları üzerinde etkili olmaktadır. 

6. Duygusal Yatkınlıklar: Kişilerin sahip oldukları duygusal yatkınlıklar (korku, sevgi, 
mutluluk) tercih davranışları üzerinde etkili olmaktadır. 

Sheth 2013 yılında yazdığı Prediction of Attitudes – A Comparative Study of the Rosenberg, 
Fishbein and Sheth Models adlı çalışmada Rosenberg, Fishbein ve Sheth’in tutum modellerinin 
karşılaştırmasını yapmıştır. Her üç modelde şampuan markaları esas alınarak 
genelleştirilebilirlik, tutarlılık, kararlılık ve güvenilirlik yönünden karşılaştırılmıştır. Çalışma 
sonunda Sheth’in modelinin dört karşılaştırma unsuruna göre daha iyi sonuçlar verdiği 
anlaşılmıştır (Sheth, 2013: 17).  

 

JAGDİSH N. SHETH’İN PAZARLAMA TEORİSİ ALANINA YAPTIĞI KATKILAR 

Jagdish. N. Sheth’in temel çalışma alanı alıcı davranışı olsa da pazarlamanın diğer alanlarına 
yönelik çalışmaları da bulunmaktadır. Sheth 1985 yılında yazdığı History of Consumer Behavior: 
A Marketing Perspective çalışmasında pazarlama okullarının tüketici davranışına olan 
katkılarını ele almıştır.  Çeşitli pazarlama okullarının tüketici davranışına katkıları şu şekildedir 
(Sheth, 1985: 3-5):  
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1. Klasik Pazarlama Okulları ve Tüketici Davranışı: Klasik pazarlama okulları emtia okulu, 
işlevsel okul ve kurumsal okuldan oluşmaktadır. Bu okullar toplam piyasa davranışı, makro 
ekonomi, ekonomik coğrafya, ekonomik antropoloji vb. ekonomik konularına odaklanmışlardır. 
Tüketici davranışları açısından odaklandıkları konu ise ekonomik piyasaların tüketim 
faaliyetlerine etkisi olmuştur.  

2. Pazarlama Yönetimi Okulları ve Tüketici Davranışı: Yönetimsel pazarlama okulunun etkisinin 
artması tüketici davranışlarının ekseninde bir kaymaya neden olmuştur. Tüketici davranışları 
toplam pazar davranışına odaklanmak yerine, pazardaki bireysel müşterileri incelemeye 
başlamıştır. Pazarlamanın diğer disiplinlerden aldığı teorileri kullanmaya başlamıştır.  

3. Pazarlama Davranışı Okulları ve Tüketici Davranışı: Davranışçı pazarlama okuluyla birlikte 
tamamen tüketicilerin davranışlarına odaklanmaya başlanılmıştır. Tüketici davranışı, klinik, 
sosyal ve örgütsel psikolojiden kavram ve yöntemleri ödünç almaya başlamış ve bu sayede çok 
sayıda satın alma davranışı, tutum araştırması, motivasyon araştırması, aile etkisinde yapılan 
satın alma davranışı, endüstriyel satın alma davranışı ve yaşam tarzı araştırması konuları ile ilgili 
pek çok yeni model ortaya çıkarılmıştır.   

4. Uyarlanabilir Pazarlama Okulları ve Tüketici Davranışı: Uyarlanabilir pazarlama düşüncesi 
okulları, küresel pazarlama işletme stratejisi, çevre analizi, rakip analiz ve paydaş analizi 
konularına önem vermiştir. Uyarlanabilir pazarlama okullarının etkisini arttırmasıyla birlikte 
kültürlerarası ve uluslararası tüketici davranışları incelenmeye başlanmıştır. Ayrıca rekabet 
konusunun önemi arttığı için karşılaştırmalı tüketici araştırmalarının sayısı da artmıştır.  
 
Sheth 1987 yılında yazdığı A Normative Theory of Marketing Practice adlı çalışmada 
pazarlardaki işletme stratejileri açıklamıştır. Bu stratejiler şunlardır (Sheth, 1987: s:5-9): 
1. Pazar Baskınlığı Stratejisi: Bu strateji, işletmelerin yeni müşteriler elde etmektense mevcut 

müşterileri baskın pazarlama faaliyetleri uygulayarak elde tutarak daha fazla kar elde etmeyi 
ifade etmektedir. 

2. Pazar Dönüşümü Stratejisi: Bu strateji, işletmelerin çeşitli pazarlama faaliyetleriyle rakip 
işletmelerin müşterilerini kendini çekerek daha fazla kar elde etmesini ifade etmektedir.  

3. Pazar Geliştirme Stratejisi: Bu strateji, işletmelerin daha geniş coğrafi pazarlara yayılma 
yoluyla daha fazla müşteri elde ederek daha fazla kar sağlamasını ifade etmektedir. 

4. Pazar Teşviki Stratejisi: Bu strateji, işletmelerin kupon, ödül, indirim vb. birçok ekonomik 
teşvik yoluyla müşteri elde ederek daha fazla kar sağlamasını ifade etmektedir.  

5. Pazar Rasyonalizasyonu Stratejisi: Bu strateji, işletmelerin daha fazla işlevsel özelliğe sahip 
ürün ve hizmetler ortaya çıkarma yoluyla müşterileri kendine çekerek daha fazla kar elde 
etmesini ifade etmektedir.  

6. Pazarı İkna Etme Stratejisi: Bu strateji, rasyonalizasyon stratejisine bağlı bir strateji olarak 
işletmenin rakipleriyle karşılaştırıldığında daha fazla işlevsel özelliğe sahip ürün ve 
hizmetler ortaya çıkarma yoluyla müşterileri kendine çekerek daha fazla kar elde etmesini 
ifade etmektedir. 

7. Pazar Genişlemesi Stratejisi: Bu strateji, işletmelerin daha fazla marka ortaya çıkarma ve 
daha fazla dağıtım kanalı kullanma yollarıyla daha fazla yerde bulunarak daha fazla müşteri 
ve buna bağlı olarak daha fazla kar elde etmesini ifade etmektedir. 

8. Pazar Konumlandırma Stratejisi: Bu strateji, işletmenin sahip olduğu üstün özelliklerin 
müşteriniz zihninde doğru konumlanmasını sağlayarak daha fazla kar elde etmesini ifade 
etmektedir.  

9. Pazar Farklılaştırma Stratejisi: Bu strateji işletmenin ürünü farklılaştırmak yoluyla yeni 
pazarlar açarak daha fazla kar sağlamasını ifade etmektedir. 
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Sheth 1994 yılında yazdığı An Empirical Study of the Scientific Styles of Marketing Academics 
adlı çalışmasında bilimsel açıdan pazarlama akademisyenlerini incelemiştir. Sheth’e göre 
bilimsel çalışmalarına göre pazarlama akademisyenleri dört şekilde sınıflandırılmaktadır (Sheth, 
1994: 9-10): 
1. Analitik Bilim Adamları: Analitik bilim adamlarının, algılama ve düşünme özelliklerine 

dayanan bir kişiliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. Araştırmanın geçerliliği ve 
güvenilirliği bu araştırmacılar tarafından kesin teorik veya ampirik bilgi hedefine ulaşmak 
için değerlendirilmektedir. Analitik bilim adamları tarafından kullanılan yöntem nicel 
analizler olmaktadır.  

2. Kavramsal Hümanistler: Kavramsal hümanistler, sezgi ve duygu özellikleri etrafında 
düzenlenmiş bir kişiliğe sahip olmaktadır. Bu bilim adamları araştırma için seçilen 
problemleri kendi kavramları ile tanımlamakta ve araştırdıkları konularla kişisel ve duygusal 
olarak ilgilenmektedirler. Kavramsal hümanistler, tüketici gelişimini aydınlatan ve estetik 
nitelikleri destekleyen araştırmalar yapmaktadır. Çalışmalarında deneysel yöntemlerden 
yararlanmaktadırlar. 

3. Kavramsal Teoristler: Kavramsal kuramcılarda sezgisel ve düşünme özellikleri hakimdir. 
Fenomenler için çok sayıda açıklama aramakta ve sürekli yeni kavram ve teoriler 
geliştirmektedirler. Araştırmalar onlar için daha önce görülmemiş sorunları tanımlamanın 
bir aracı olmaktadır. 

4. Özellikli Hümanistler: Özellikli hümanistler, doğada algılama ve hissetme olarak 
nitelendirilen kişiliğe sahip olmaktadır. Araştırmaları analizlerden çok kişisel bilgilerine 
dayanan açıklamalardan oluşmaktadır.  

Sheth 2004 yılında yazdığı Differentiating Goods and Services Retailing Using form and 
Possession Utilities adlı perakendeci tiplerini sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırma şu şekildedir 
(Sheth, 2004: 250-251): 
1. Standartlaştırılmış Ürün Perakendecileri: İndirimli mağaza, depo mağaza, düşük seviye 

süpermarketler vb. standart ürünler satan perakendecilerden oluşmaktadır.  
2. Özelleştirilmiş Ürün Perakendecileri: Kişiye özel ürünler üreten perakendecilerden 

oluşmaktadır. Özel otomobil galerileri, özel terziler bu tip perakendecilerdir. 
3. Geçici Ürün Perakendecileri: Ürünün mülkiyet hakkını kısa bir süreliğine müşterilere veren 

perakendecilerden oluşmaktadır. Otomobil kiralayan işletme, video kiralayan işletmeler bu 
tip perakendecilerdir. 

4. Hizmet Perakendecileri: Hizmet faaliyeti sunan perakendecilerden oluşmaktadır. Gece 
kulüpleri, sinemalar ve müzeler bu tip perakendecilerdir.  

5. Hibrit Perakendecilik: Mal ve hizmet karışımını birlikte sunan perakendecilerdir. Örneğin 
restoranlar hem size yiyecek ürünü sunarken aynı zamanda konaklama, servis vb. çeşitli 
hizmetleri vermektedir.  

Sheth 2015 yılında yazdığı How Social Media Will Impact Marketing Media çalışmasında sosyal 
medyanın pazarlamaya olan etkilerinden bahsetmiştir. Sheth’e göre sosyal medya kullanımının 
yaygınlaşması pazarlama alışkanlıklarının değişmesine neden olmuştur. Sosyal medyanın 
pazarlama için getirdiği değişiklikler şunlar olmaktadır (Sheth, 2015: 13): 

1. Özellikle gençler sosyal medyadaki marka tanıtımlarından etkilenmektedir.  
2. Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte işletmeler tanıtım faaliyetlerini televizyon ve 

radyo yerine daha çok sosyal medya sitelerinde yapmaya başlamıştır.  
3. Sosyal medya ortamında ürün ve markalarla tüketici etkileşimi arttırılmıştır.  
4. Sosyal medya ortamında bozulan marka imajı düzeltmek daha kolay hale gelmiştir.  
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Sheth’in pazarlama araştırmalarının gelişmesine yönelik önemli çalışmaları bulunmaktadır. 
Sheth 1974 yılında yazdığı Multivariate Analysis in Marketing adlı çalışmasında araştırmalarda 
kullanılan dört analiz tekniğinden ve pazarlamadaki kullanımından bahsetmiştir. Bu dört analiz 
tekniği şunlardır (Sheth, 1974: 3-8):  

1. Faktör (Factor) Analizi: Faktör analizi, pazarlama araştırmacıları tarafından en çok 
kullanılan analiz yöntemlerinden biri olmaktadır. Faktör analizi, araştırmada kullanılan 
değişkenleri ve veri setini azaltarak yapılan analizin daha rahat yorumlanmasını 
sağlamaktadır. Pazarlama açısından faktör analizi, ürünlerin veya markaların tercih sırasına 
göre siparişlerini doğru bir şekilde boyutlandırılmasını sağlamakta, ürünle ilgili özellikleri 
boyutlandırıp alıcı açısından ürünün satın alma nedenini belirlemek ve örneklemdeki 
bireylerin faktör puanlarını elde etmek için kullanılmaktadır.  

2.  Kümeleme (Cluster) Analizi: Bu analiz pazarlama araştırmalarında en çok kullanılan ikinci 
analiz yöntemi olmaktadır. Kümeleme analizi, bireylerin veya değişkenlerin yakınlık 
özelliklerine göre gruplanmasını sağlayan bir analiz yöntemi olmaktadır. Pazarlama 
açısından kümeleme analizi, tüketici davranışları değişkenleri arasındaki benzerliğin 
ölçülmesinde kullanılmaktadır.  

3. Ayırıcı Fonksiyon (Diskriminant) Analizi: Ayırıcı fonksiyon analizi, verilerin sahip 
oldukları özelliklere bağlı olarak değişken gruplarına ayrılmasıdır. Ayırıcı fonksiyon analizi 
bir tür kümeleme veya çoklu regresyon analizi olmaktadır. Pazarlama araştırmalarında 
çoğunlukla tüketici ve ürün araştırmalarında doğru tahmin yapmak için kullanılmaktadır.  

4. Kanonik Analiz: Bu analiz, pazarlama araştırmalarında çok az kullanılan bir teknik 
olmaktadır. Kanonik analiz, iki değişken setinin birbirleriyle ilişkilendirilmesini sağlamakta 
kullanılıp, çoklu regresyon analizinin bir uzantısı olmaktadır. Pazarlama araştırmalarında 
tüketici, reklam, ürün araştırmasında kullanılmamıştır.  

Roscoe, Lang ve Sheth 1975 yılında yazdıkları Follow-up Methods, Questionnaire Length and 
Market Differences in Mail Surveys adlı çalışmada anketlerin çözümünün takip etme yollarına 
değinmişlerdir. Bu çalışmaya göre anketlerin takibi için uygulanan dört yöntem bulunmaktadır 
(Roscoe, Lang, Sheth, 1975: 24-25-26):  

1. Birinci Takip Yöntemi: Eğer ilk gönderilen ankete halen yanıt gelmemişse yanıt vermesi 
istenen kişiye hatırlatma kartpostalıyla birlikte anket ikinci kez gönderilmektedir.  

2. İkinci Takip Yöntemi: Eğer ilk gönderilen ankete halen yanıt gelmemişse yanıt vermesi 
istenen kişiye telefonla ulaşılmakta ve daha sonra anket ikinci kez gönderilmektedir. 

3. Üçüncü Takip Yöntemi: Eğer ilk gönderilen ankete halen yanıt gelmemişse yanıt vermesi 
istenen kişiye mektup gönderilmekte ve mektupta izin istenerek yanıt vericinin uygun 
olduğu bir tarihte telefon görüşmesiyle anket için cevaplar istenmektedir.  

4. Dördüncü Takip Yöntemi: Eğer ilk gönderilen ankete halen yanıt gelmemişse yanıt vermesi 
istenen kişiye önceden izin alınmaksızın doğrudan telefonla ulaşılarak anket için cevaplar 
istenmektedir.  

Sheth 1980 yılında yazdığı A Three Factorial Experiment On Response Rate to Male 
Questionnaire adlı çalışmasında tüketicilerin anketlere cevap verme oranını etkileyen unsurları 
incelemiştir. Sheth çalışmasında anketlere cevabı etkileyen üç unsurun anketlerin uzunluğu, 
takip derecesi ve coğrafi farklılıklar olduğunu söylemiştir. Sheth’in bu üç unsura ilişkin deneysel 
çalışması sonucunda ilgili altı bulgu saptanmıştır (Sheth, 1980: 4-5): 
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1. Anketin uzunluğu, geri dönüş oranı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmamakla birlikte 
daha uzun anketlerde, daha kısa anketlere göre biraz daha iyi bir getiri oranı bulunmaktadır. 

2.  Takip etme yöntemlerinin cevap oranı üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Örneğin, 
karpostalla hatırlatma, telefon hatırlatma, alarmlı telefon görüşmesi vb. önemli anketleri 
takip etme yöntemleri bulunmaktadır 

3. Coğrafi farklılıklar, cevapların farklı olmasında önemli ölçüde etkili olmaktadır. 
4. Anketin uzunluğu ile anketin takip etme yöntemi arasında ilişki bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, takip yöntemlerinin etkileri anket uzunluğundan bağımsız olmaktadır. 
5. Anketin uzunluğu, coğrafi farklılıklarla ilişkili olmaktadır. Bazı coğrafi bölgeler, daha kısa 

anketlere yanıt verirken ve bazı coğrafi bölgeler ise daha uzun anketlerle yanıt verme 
eğilimindedir. 

6.  Takip etme yöntemleri ile coğrafi farklılıklar arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Bazı 
takip etme yöntemleri sadece bazı coğrafi bölgelerde daha iyi uygulanmaktayken, bazı takip 
etme yöntemleri ise başka coğrafi bölgelerde daha iyi uygulanmaktadır.  

Sheth 1992 yılında yayınladığı Acrimony in the Ivory Tower – A Retrospective on Consumer 
Research çalışmasında tüketici araştırmalarının gelişimini olumsuz yönde etkileyen beş 
paradoksun olduğunu söylemiştir. Bu makalede ele alınan beş paradoks şunlardır (Sheth, 1992: 
355-358): 

1. Perspektif Paradoksu: Bu paradoksa göre tüketici davranışı disiplininin temel problemi 
kendi teorilerini kurmakta zorlanması olmaktadır. Tüketici davranışları kendi teorilerini 
geliştirmek yerine diğer disiplinlerden aldığı teorileri ve tanımları kullanmıştır. Diğer 
disiplinlerden alınan teori ve tanımlar tüketici davranışı genel perspektifini belirlemede 
eksik kalmaktadır. 

2. Etki Alanı Paradoksu: Bu paradoksa göre tüketici davranışı disiplininin temel problemi 
sadece belli tüketici gruplarına ve belli faaliyetlere odaklanarak etki alanını yeterince 
genişletememesi olmaktadır. Tüketici davranışları sadece satın alma faaliyetinden ibaret 
olmayıp, satın alma öncesinde ve sonrasındaki tüm insan faaliyetlerini kapsamaktadır.  

3. Güç Paradoksu: Bu paradoksa göre tüketici davranışı disiplininin temel problemi tüketici 
davranışı teorilerinin anlam açısından mantıklı olsalar da uygulamada çoğunlukla geçerli 
olmamasıdır. Bu paradoksu aşmanın yolu tüketici davranışlarının kendi teorilerini 
geliştirmesi olmaktadır 

4. Klan Paradoksu: Bu paradoksa göre tüketici davranışı disiplininin temel problemi 
işletmelerin tüketicilerle ilgili karar verirken birbirleriyle iş birliği yapmamaları olmaktadır. 
Genellikle tedarik zincirinde üretici konumda olan işletme tüketicilerle ilgili kararları 
vermekte, dağıtım kanalı üyelerinin tüketicilerle ilgili görüşleri dikkate alınmamaktadır. Bu 
paradoksu aşmanın yolu tüketicilerle ilgili karar verirken işletmelerin birbirleriyle iş birliği 
yapması olmaktadır.  

5. Peter Paradoksu: Bu paradoksa göre tüketici davranışı disiplininin temel problemi 
akademilerin tüketici davranışı teorileri kurulmasına yeterince destek vermemesi 
olmaktadır. Üniversite akademisyenleri ödül ve terfiye odaklanarak etkisiz yayınlar 
üretmekte, teori geliştirmeye bir katkıda bulunmamaktadır. Bu paradoksu aşmanın 
akademik ödül sistemi kurallarını yeniden tanımlamaktır. 

Bechwati, Sisodia ve Sheth 2008 yılında yazdıkları Developing A Model of Antecedents to 
Consumers' Perceptions And Evaluations of Price Unfairness çalışmasında yaptıkları içerik 
analiziyle tüketicilerin fiyat adaletsizliği algılarını incelemişlerdir.  Yapılan çalışma sonucunda 
tüketicilerin üç nedene bağlı olarak ürünlerin fiyatlarındaki adaletsiz olduğunu düşündüğü 
saptanmıştır (Bechwati, Sisodia ve Sheth, 2009: 764-766): 
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1. Aşırı Kar Algısı: Tüketiciler işletmelerin aşırı kar sağlamak için fiyatları yükselttiğine 
inanmaktadır. Bu sonuca iki nedenden dolayı ulaşmaktadırlar. İlk olarak kafalarında 
maliyet- fiyat karşılaştırmaları yapmakta fiyatların maliyetlerin çok üzerinde olduğunu 
değerlendirmektedirler. İkinci olarak ise tüketiciler fiyatları diğer ülkelerdeki referans 
fiyatları ile karşılaştırmakta ve fiyatların diğer ülkelere göre aşırı yüksek olduğunu 
görmektedir. 

2. Ahlaksızlık Algısı: Tüketiciler bir ürünü satın alma ihtiyaçlarını kullanarak işletmelerin 
kendilerini aldattıklarını düşünmektedir. Örneğin, işletmeler aldatıcı reklamlarda 
gösterdikleri fiyatlarla insanları mağazaya çekip burada daha yüksek fiyatlarla ürünleri 
satmaktadırlar. Örneğin, eczaneler doktorlarla anlaşıp tüketicinin ihtiyaç duymadığı ilaçları 
yüksek fiyattan tüketicilere satmaktadır. 

3. Anlayamama: İşletmeler herhangi bir haksızlık yapmasa bile tüketiciler ürünlerin fiyatların 
yüksek olma nedenlerini anlayamadığında haksızlığa uğradığına düşünmektedir. Örneğin 
tüketiciler uçak bileti fiyatlarının neden alçalıp, yükseldiğini anlayamadığından havayolu 
şirketlerini kendilerini kazıklamakla suçlamaktadırlar.  

Sheth 2018 yılında yazdığı The Future History of Consumer Research: Will the Discipline Rise to 
the Opportunity? adlı çalışmada gelecekte tüketici araştırmalarının kapsamını oluşturacak yedi 
unsurdan bahsetmiştir. Bu unsurlar şunlardır (Sheth, 2018: 6-9): 

1. Kullanıcı Deneyimi: Tüketici artık sadece ürünün sadece alıcısı değil, aynı zamanda 
kullanan ve ödeme yapan kişi olmaktadır. Tüketicinin ürün ve hizmeti satın aldıktan sonraki 
deneyimi önemli olmaktadır. Çünkü tüketici bu deneyimini kısa bir süre sonra başkalarına 
aktararak işletmenin yeni müşteriler elde etmesini sağlamaktadır. Tüketici araştırmaları 
tüketicilerin satın alma sonrası deneyimleri doğru tespit etmelidir.  

2. Sosyal Medya Katılımı: Sosyal medya artık insan hayatının önemli bir parçası olmuştur. 
Sosyal medya katılımının artması tüketici araştırmalarının daha kolay bir şekilde tüketici 
verisi toplamasını sağlamaktadır. Tüketici araştırmalarının giderek daha fazla fiziksel 
ortamdan ziyade sosyal medya ortamında yapılacaktır.  

3. Dikkatli Tüketim: Tüketicilerin doğaya bıraktığı iz olan karbon ayak izi giderek daha fazla 
önem verilen bir konu hale gelmiştir. Ülkeler, işletmeler ve tüketiciler dikkatli tüketim 
yaparak doğaya bıraktıkları karbon ayak izini azaltmak istemektedirler. Tüketici 
araştırmaları için bu konu giderek daha fazla incelenen bir araştırma alanı olacaktır. 

4. Toplu Tüketim: Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla bireysel tüketim yerine toplu tüketim 
ön plana çıkmıştır. Sosyal medya ve viral pazarlamanın etkisinin arttırması marka 
toplulukları yoluyla toplu tüketimi ortaya çıkarmıştır. Tüketici araştırmaları marka 
topluluklarının tüketim alışkanlıklarını daha sık araştırmaya başlayacaktır. 

5. Çok Kültürlü Tüketim: Ülkelerde giderek etnik çeşitlilik ve buna bağlı olarak alt kültür 
sayısı artmaktadır. Bu da farklı bir ülke içerisinde çok farklı tüketim alışkanlıklarına neden 
olmaktadır. Pazarlama araştırmaları birbirinden farklı alt kültürlerin tüketim alışkanlıklarını 
daha fazla incelemeye başlayacaktır.  

6. Düşük Gelirli Tüketim: Günümüzde orta kesim giderek azalarak düşük gelirli kesim 
giderek artmakta ve buna bağlı olarak bu kesime özgü bir tüketim davranışı oluşmaktadır. 
Pazarlama araştırmaları bu kesime özgü tüketim davranışlarını daha fazla inceleyecektir. 

7. Kamu Mallarının Tüketimi: Kamu malların herkesin ortak malları olmaktadır. Piyasa fiyatı 
mekanizması çoğu zaman kamu mallarında başarısız olduğu için, tüketici araştırmalarında 
kamu malları tüketimine ilişkin kavram ve teorileri keşfetmek önemli olmaktadır.  
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Sheth’in pazarlama staratejisinin gelişmesine yönelik yaptığı birçok önemli çalışma 
bulunmaktadır. Alıcı davranışı dışında Sheth’in tüketici davranışları alanında birçok önemli 
diğer çalışması bulunmaktadır. Sheth ve Smiljanic 1973 yılında yazdığı Advertising’s Image – 
U.S. and Yugoslavia adlı çalışmasında ABD ve Yugoslavya’daki reklamcılık stratejilerini 
karşılaştırmıştır. Yapılan karşılaştırmanın sonuçları şu şekildedir (Sheth ve Smilhanic, 1973: 178): 

1. Yugoslavya’da reklamcılık konusuna yeterince önem verilmemektedir. Bilinçli reklamcılık 
yapılmamakta ve devlet reklamcılık sektörüne ilişkin herhangi bir destek vermemektedir. 
ABD ise reklamcılık sektörüne daha fazla önem verilmektedir. Reklamlar daha bilinçli 
yapılmakta ve devletin desteği daha fazla olmaktadır.  

2. Yugoslavya’da şirketler ve sendikalar için reklam konusu çok az önem verilen bir konu 
olmaktadır. Yapılan konferans ve çalıştaylarda reklam konusu tartışılmamaktadır. ABD 
ise, şirketler ve sendikalar için reklam başlıca önem verilmesi gereken konu olmamakla 
birlikte yine de tartışılan bir konu olmaktadır. 

3. Yugoslavya’da yayınlanan reklamlar halkın çoğu tarafında beğenilmemekte ve şikayet 
almaktadır. ABD ise, reklamlar halk tarafından çoğunlukla beğenilmektedir.  

4. Yugoslavya’da reklamcılığın gelişimine kayıtsız kalınırken, ABD ise, reklamcılığın 
gelişmesine yönelik yeni projeler üretmektedir.  

5. Yugoslavya’da yapılan reklamlar genellikle eğlence hizmeti sektörüne yönelikken, ABD 
ise bireyin günlük hayatını karşılamasını sağlamasını yardımcı olan ürünler üzerine 
olmaktadır. 

Sheth ve Gross 1989 yılında yayınladıkları Time-Oriented Advertising: A Content Analysis of 
United States Magazine Advertising, 1890—1988 adlı çalışmada bir içerik analizi yaparak 19. 
Yüzyılın sonlarından başlayarak kadınlara yönelik yapılan reklam faaliyetlerini 
değerlendirmiştir. Aşağıdaki Tablo 2’de bu değerlendirmelerin sonuçları yer almaktadır (Sheth 
ve Gross, 1989: 82-84). 

Sheth 2005 yılında yazdığı A Dangerous Divergence: Marketing and Society adlı çalışmada 
pazarlama ve toplumun birbirinden ayrı noktalara gittiğinden bahsetmiştir. Bu ayrımı ortadan 
kaldıracak üç paydaşın olduğundan bahsetmiştir. Bu paydaşlar şunlardır (Shet, 2005: 161-162): 

1. Politika Yapıcılar: Politikalar ve yasalar, kötü niyetli pazarlama uygulamalarını 
engellemekte başarısız kalmaktadır. Pazarlama uygulamalarıyla ilgili çoğu yasa çok nadir 
uygulanmaktadır. Politika yapıcıların yapması gereken, akademisyen ve iş adamlarıyla 
birlikte çalışıp politik yönelimli pazarlama uygulamaları yerine bilimsel yönelimli pazarlama 
uygulamaları geliştirmektir.  

2. Akademisyenler: Pazarlama akademisyenleri genellikle gündelik ve genel sonuç vermeyen 
çalışmalar yapmaktadır. Akademisyenlerin nu çalışmaları bırakıp teorik temellere dayanan, 
bilime katkı sağlayan ve haber değeri taşıyan araştırmalar yapmaları gerekmektedir.  

3. Uygulayıcılar: Birçok işletme pazarlamayı sadece satışlara destek veren iş birimi olarak 
görmektedir. İşletme yöneticilerinin pazarlamayı bu şekilde görmekten vazgeçip tıpkı finans 
ve insan kaynakları gibi işletmenin temel fonksiyonlarından biri olduğunu kabul etmeleri 
gerekmektedir. 
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Tablo 2: Kadınlara Yönelik Yapılan Reklam Faaliyeti Değerlendirmeleri 

Kadınlar için Yapılan Reklamların Değerlendirilmesi 

1800’lerin sonu 1900’lerin Başı Bu dönem yapılan reklamlar kentli insanları 
hedef almanın yanı sıra çiftlik kadınlarını 
hedef almaktadır. Bu dönem yayınlanan 
reklamlar çiftlik işleriyle uğraşan kadınlarının 
günlük işlerini pratikleştirmeye yönelik 
mesajlar içermektedir. 

1920 ve 1930’lı Yıllar Bu yıllarda kadınlar iş yaşamına katılmaya 
başlamışlardır. Bu yüzden erkeklere yönelik 
reklam mesajlarını kadınlar için adapte 
edilerek sunulmaya başlanmıştır.  

İkinci Dünya Savaşı Bu dönemki reklamlar savaş sırasında 
kadınların yaptığı fedakarlıklara 
odaklanmıştır. Duygusal ve milli reklamlar 
ağırlıktadır. 

Savaş Sonrası Yıllar Bu dönem reklamlar savaş sonrası stresi 
atmak için daha rahatlamaya yönelik 
ürünlerin mesajlarını içermektedir.  

1960 ve 1970’li yıllar Savaşın etkileri atıldıktan sonra kadınların 
çalışma hayatındaki yeri yeniden artmaya 
başladı. Çalışan kadınlara yönelik verimlilik 
mesajları artmıştır.  

1980’ler Çoğu insan çalıştığı zamanı etkin kullanmak 
önemli olmuştur. Zamanın etkin kullanımına 
yönelik reklam mesajları artmıştır.  

Kaynak: Sheth ve Gross, 1989: 82. 

Sheth 2010 yılında yazdığı The Branding Challenges of Asian Manufacturing Firms çalışmasında 
üretici konumda olan Asya işletmelerinin markalama problemlerini aşmak için yapması 
gerekenlerin şunlar olduğunu söylemiştir (Sheth, 2010: 527): 

1. Doğru Zihniyete Sahip Olmak: Markalaşmak için öncelikli olarak çalışanların doğru bir 
zihniyete sahip olması gerekmektedir. Çalışanlar kendi hedeflerinden çok çalıştığı işletmenin 
hedeflerine odaklanmalıdır. İşletme organizasyonu markalaşmanın belli bir dönem sonunda 
biten değil sürekli devam eden bir süreç olduğunu benimsemelidir. 

2. Stratejileri Tanımlamak: İşletmede doğru bir zihniyet oluşturduktan sonra stratejilerin 
doğru tanımlanması gerekmektedir. Öncelikle olarak markanın ne sunduğuyla bağlantılı 
olarak doğru konumlandırma stratejisini geliştirmek önemli olmaktadır. Daha sonra 
markanın tek bir marka ismi altında bütün tekliflerimi sunacağı, her ürün için farklı markalar 
mı ortaya çıkaracağı yoksa bir şemsiye marka altında alt markalarımı gruplandıracağına 
ilişkin strateji belirlenmelidir. Daha sonra ise markayla ilgili amblem, logo, tasarım ve kişilik 
kararları verilmelidir. 
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3. Belirlenen Stratejileri Uygulamak: İşletme marka stratejilerini belirledikten sonra bu 
stratejileri uygulayacak insanları belirlemeli ve eğitmeli ve iş süreçlerinin belirlenen 
stratejilere uygun hale getirmelidir.  

4. Markayı İçsel Olarak Yerleştirmek: Üretici işletmelerin en büyük sorunu markalaşmayı 
doğru bir şekilde gerçekleştirememektir.  Markalaşma stratejilerini belirleyip uyguladıktan 
sonra öncelikle bu markayı organizasyon içerisinde içselleştirmek gerekmektedir. 
İşletmeninin her birimi bir markasının olduğunu kabul ederek faaliyetlerini sürdürmelidir. 

5. Markayı Dışa Benimsetmek: Markalamanın son adımı markayı dışa benimsetmek olmalıdır. 
Genellikle üretici işletmenin ürün veya hizmetlerini sattığı dağıtıcı işletmeler üretici 
konumda olan işletmeleri bir marka olarak görmekte zorlanmakta sadece bir işletme yapısı 
olarak görmektedir. Halen eski sözleşme şartlarıyla çalıştığını düşünen dağıtıcı işletmeye 
yeni oluşturulan markanın sunduğu değerleri katan yeni bir sözleşme sunulmalıdır.  

Sheth 2011 yılında yazdığı Reflections on Vargo and Lusch's systems perspective adlı 
çalışmasında Vargo ve Lusch’un B2B pazarlamasında ki sistem perspektifini değerlendirmiştir. 
Bu değerlendirmeye göre B2B pazarlamasında üç gözlem mevcut olmaktadır (Sheth, 2011 197): 

1. Ürün-baskın pazarlama mantığı, B2B pazarlamanın ana pazarlamanın bir parçası haline 
gelmesinin önündeki en büyük engel olmaktadır. Ürün-baskın mantık B2B ürünleri sadece 
bir işlevi yerine getiren mallar olarak gördüğünden pazarlama için önemli olmadığını 
söylemektedir. 

2. Ürün- baskın pazarlama mantığı çerçevesinde, B2B pazarlama tedarikçi ve müşteriler için 
değer yaratan bir yapı olmamaktadır. Ürünler sadece bir dönem kullanılıp daha sonra atıl 
kalmaktadır.  

3. B2B pazarlamayı açıklamak için kullanılan teoriler yetersiz kalmaktadır. Diğer bilimlerden 
alınan teoriler B2B Pazar yapılarını açıklayamamaktadır.  

 

SONUÇ 

Bu çalışma Sheth’in akademik çalışmalarına dayanarak yazarın pazarlama bilimine sunduğu 
katkıları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında elde edilen bilgiler yazın 
araştırması yöntemiyle elde edilmiştir. 

Jagdish. N. Sheth’in pazarlama bilimiyle ilgili çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Sheth’in 
çalışmalarının odak noktasını alıcı davranışları konusu oluşturmaktadır. Sheth’in alıcı davranışı 
konusunda yaptığı çalışmalarda pazardaki alıcıların kim olduğu, pazardaki alıcıların sayısının 
ne olduğu gibi demografik sorulara yanıt aramakla birlikte, daha çok alıcıların pazardaki 
davranış biçimlerini açıklamaya odaklanmaktadır. Sheth alıcı davranışına yönelik çalışmalarında 
davranış bilimleri disiplinini ele alarak pazarlamayı açıklamaya çalışmaktadır.  Sheth’in bu 
alandaki temel çalışması 1969 yılında Howard ile yazdığı Theory of Buyer Behavıour adlı çalışma 
olmaktadır. Bu çalışma da tüketici davranışlarını açıklamaya çalışan en önemli modellerden biri 
Howard-Sheth modeli ortaya çıkarılmıştır. Bu model alıcı davranışlarına etki eden temel 
psikolojik ve zihinsel unsurları açıklamaktadır. Günümüzde halen etkin olarak kullanılan bu 
model işletmelere tüketici davranışlarına nasıl etki edecekleri konusunda yol göstermektedir. 
Sheth’in alıcı davranışını açıklamaya yönelik bir diğer önemli çalışmasının A Theory of 
Multidimensional Brand Loyalty adlı çalışma olmaktadır. Bu çalışma markalara tüketicileri 
kendilerine nasıl bağlayacakları konusunda yol gösteren temel bir kaynak olmaktadır. Sheth bu 
çalışmada duygusal ve bilişler tüketiciler üzerinde nasıl marka sadakati oluşturulacağını 
açıklamaktadır. Yine Sheth A Psychological Model of Travel Mode Selection adlı çalışması 
alıcıların işletmelerin pazarlama faaliyetlerinden beklediği faydaları açıklayan temel bir çalışma 
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olmuştur. Günümüzde yayınlanan pek çok tüketici davranışı kitabı fayda kavramını açıklamakta 
Sheth’in çalışmasına atıf yapmaktadır.  

Sheth alıcı davranışı dışında pazarlama teorileri, pazarlama araştırmaları ve pazarlama 
stratejileri alanında da çalışmalar yürütmüştür. Sheth’in özellikle History Of Consumer 
Behaviour, A Marketing Perspective ve Multivariate Analysis in Marketing çalışmaları bu 
alanlardaki önemli yol gösterici çalışmalar olmaktadır. Sheth History of Consumer Behaviour, A 
Marketing Perspective pazarlama bilimine gelişimine katkıda bulunan pazarlama okullarının 
tüketici davranışı çalışmalarının yönüne olan etkisini detaylı bir şekilde açıklamıştır. Sheth’in 
Multivariate Analysis in Marketing çalışmasında ise pazarlama araştırmalarda kullanılması 
gereken önemli analiz tekniklerini açıklamaktadır. 

Sonuç olarak bu çalışma Jagdish. N. Sheth’in günümüze kadar yaptığı çalışmaları irdeleyerek 
onun pazarlama bilimine sağladığı katkıları ortaya çıkarmıştır. Yapılan incelemede Sheth’in 
çalışmalarının genellikle teorik yönlü olup, araştırmaya yönelik daha az çalışma yaptığı 
görülmüştür. Ayrıca Sheth’in özellikle alıcı davranışı alanında yazdığı çalışmaların pazarlama 
bilimiyle ilgili birçok çalışmaya kaynaklı ettiği görülmüştür. Sheth’in çalışmalarında ortaya 
koyduğu sonuçların birçoğu günümüzde geçerli olmaya devam etmektedir  
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