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oNs0z

QALr$MA EKoNoMisi vs pNpusrni iri;rilnni eNesiliu perr

vONsriv vE QALIgirae psirolorisi siriN4 DALI

MUHAFAzaTAn rum ciil gitt tci siNiN
DEGERLERI

OYGULAMALI nin nnagrIRMA)

Muhafazakdr Ti.irk Giriqimcisinin Deferleri'ni konu aldr$rn bu gahgmada, hem ders

doneminde hem de tez hazrrh[r doneminde yofun programlna rafmen, olumlu
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Serdar'a, insan Kaynaklarr ve Liderlik alanlarrnda engin bilgilerini bizimle paylaqan

hocam sayrn Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuo$1u'na, Qahgma Psikolojisi derslerinden btiyiik

zevk aldrfrm, profesyonel igletmelerde bizi 9ok ayrrcahkh konuma getirecek bilgileri ve

tecrtibeleri aktaran hocam sayrn Prof. Dr. Serpil Aytag'a, boliim hocalanmtz sayrn Prof.
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6znt
CALI$MA psitcot olisi ve BxnusrRi ir-i$rilsni ai.qAeiliu nnu

voupriu ve QALI$MA psiroroJisi nir-il',t DALI

MUHAFAzITAR rum ig eoeulARININ opGpzu.pni
(UYGULAMALI nin nnegrIRMA)

Ari KU$
(Yiiksek Lisans Tezi)

Betimleyici bir tarzd a organize edilmiq olan bu gahgmada girigimcilik, iq ahlakr,

narsizm, piiriten ahlak ve hedonizm tanttrlarak bu kavramlar arasrndaki iliqkiler

istanbul'daki muhafazakdr iq adamlarrnrn yofunlukta oldufu iki iq adamr dernefinin

igerisinde aragtrnlmrq ve aragtrrmamn hipotezlerinin do!rulanmast yoluna gidilmiqtir'

Qalqma, istanbul Fatih'te alrrhkir olarak muhafazakdr iq adamlarmln iiye oldu[unu

bir igadamr dernefinin katkrlarryla uygulanmtqtrr. iqadamlanna 225 anket da[rtrlmrq

gegitli nedenlerle bunlann 189 tanesi deferlendirmeye almmtqtr. Anketlerin geri d6niig

oranr yiizde 84 orarunda gerqekleqmiqtir. Bu ga[qmarun sonuqlalnt genellemenin yanlig

olabilme ihtimali vardrr. Bulgular de$erlendirilirken bu gergek goz atdt edilmemelidir'

Bu aragtrmanrn bulgularr ile muhafazakdr ig adamlarrntn de$erleri saptanarak, i9

hayatrna y$nelik yaklaqrmlifr ortaya konulmaya gahgrlmrqtrr. iq adamlanmn kendi

de[erlerini bilimsel bir analizle ofrenebilmeleri sonucunda, kendilerinde var olan ve

g6rmek isteyecekleri dzellikler konusunda fikir edinmeleri hedeflenmigtir. Aynca,

Muhafazakar Ttirk Girigimcisi'nin Deferleli'ni saptamak igin yaprlacak diger

aragttrmalara da veri sa$lanmrq olacaktrr'

Araqtrrmada iki veya daha gok deligken arasmda, birlikte defiqim varh$rm veya

derecesini belirlemeye gafugan iligkisel tatama modeli kullanrlmrgtp' Muhafazakdr

igadamlalnrn uyumluluklarr , geleneklere ba$hhklan, yardtmseverlikleri, evrensellikleri,

kendi kendini yonetebilme 6zellikleri, agtk fikirli ve hazcr olup olmadrklart, bagart

istekleri ile gtiq ve giivenlik tutkularr saptanmaya gahgrlmrqtrr' Bu gahqmanm

6rneklemdeki Muhafazakar Tiirk giriqimcisinin uyumluluklannrn ytiksek oldugu,

geleneklere ba!1 olduklan, yardrmsever olduklan, evrenselliklerinin diEer ozelliklerine

oranla daha diigiik oldupu, kendi kendilerini idare edebilme ozelliklerinin dtigiik oldu[u,

hazcr olmadtklan, baqan tutkularrn gok on planda olmadr$r gibi ozellikleri tespit

edilmiqtir.

Anahtar Kelimeler: i9 ahlakr, Giriqimcilik, Narsizm, Piiriten Ahlak, Hedonizm,

Tiirkiye' de Giriqimcilik

Daruqmam: Prof. Dr. Veysel BOZKURT Sayfa Sayrsr: 98
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SUMMARY

BUSINESS PSYCHOLOGY AND INDUSTRIAL RELATIONS DEPARTMENT

BUSINESS PSYCHOLOGY AND HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

VALUES OF CONSERVATIVE TURKISH BUSINESSMEN

( AN APPLIED RESEARCH)

ALi KU$

(Master Thesis)

In this research which was organized in a descriptive way, entrepreneurship,

business ethics, narcicism, puritan ethics and hedonism were introduced and

the relations between these concepts were analysed in Ystanbul, in two

businessmen associations where conservative businessmen constituted the

majority and hypothesis of the research were tried to be verified'

The research was conducted with the contribution of a businessmen

association in Yshnbul, Fatih of which the members are mainly conservative

businessmen. 225 sufveys were distrubuted to the businessmen and 189 of

these were taken into evaluation because of various reasons. The proportion

of the surveys received back was 84%. The generalization of the results of

this survey may tum out to be wrong. This should be taken into

consideration while evaluating the findings'

Through the findings of this research the values of the businessmen were

ascertained and their approach to the business life were attempted to be put

forward. The businessmen's getting an idea of the feautures they possess and

they could want to possess, by learning their values through a scientific

analysis was determined as the goal of the research' Moreover, this will

provide data for other reserches which will be conducted to ascertain The

Values of Conservative Turkish Entrepreneur'

The relational scanning model which tries to determine the existence or the

degree of changing together of two or more variables' The businessmen's

compatibility, traditionalism, helpfulness, universality, their ability to

manage themselves, stimulation, their being hedonist or not, their will to

succeed and their passion for powef and security were tried to be

ascertained. The sample Conservative Turkish Entrepreneur was found out to

be highly compatible, traditionalist, helpful. Their level of universality

turned out to be law compared to their other features. It was found out that

their ability to manage themselves was low, that they were not hedonist and

that their passion for success was not on the forefront'



I(ey Words: Bersiness Ethics, Entrepreneurship, Narcicism, Puritan Ethics,

Fledonism, Entrepreneurship in Turkey
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$ekil L Girigimciligin Geligmesinde Hayat Tarihi Modeli

$ekil 2. Girigirncilifiin Ulke Boyutu



qflriik yumurtalardan iyi omlet olmaz

Eski bir Japon deYigi

ciRi$

Girigimcitik, firsatlardan olabildifince yararlanrna, hayaLlerini gerqeklegtirmek igin

projeler iiretme ve bunlan hayata gegirerek insan yagamtnr kolaylaqtrracak hizmetleri

iiretme sanatr olarak tanrmlanmaktadrr. Serbest piyasa ekonomisi garklarr iginde

tirettikleri igin pazarlama stratejisi geligtiren girigimciler, hem iiretim aqamasrnda hem

de pazarlama a$amaslnda ahlaki deferleri ne kadar dikkate aldrklarr konusunda

de[erlendirilmektedir. Bu noktada farkh ktiltiirlerin, dillerin ve dinlerin asrlar boyu bir

arada yaqadr[r Tiirkiye Co[rafuasrnda, kendilerini muhafazakdr olarak tarumlayan

igadamlanmn deferleri merak edilmektedir'

Osmanl Devleti'nin yrkrhp Ttirkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasryla, sanayileqme

gabalar*ra hrz verilmig, Cumhuriyet'in Kurucusu Mustafa Kemal Atattirk'iin "Milli

Hedef belli olmuqtur. Ona ulagacak yollarr bulmak zor de$ildir. Denebilir ki, hig bir

qeye muhtag desiliz. Yalmz bir tek qeye gok ihtiyacrmrz vardrr: Qahqkan Olmak!"

vecizesinde vurguladr[r gibi gahgmak T{irk Milleti'nin en onemli vazifesi haline

gelmigtir. Sanayilegme stireciyle birlikte gtlndeme gelen koyden kente go9, tanm

toplumundan sanayi topluma gegigi saflamaktadrr. Avrupa, 1700'lii yrllarda baqlattr[r

Sanayi Devrimi'yle zenginlegirken, Osmanh Devleti tanma dayah ekonomisini Tiirkiye

Cumhuriyeti'ne miras brakmtq, genq Cumhuriyet bu mirasm sanayi toplumuna

d6ntiqtimii igin elinden geleni yapmtqttr.



Bu qabalar sonucunda, bugiin Ttirkiye sanayi alamnda briytik hamlelere ve

geligmelere imza atmrq ve atmaya devam etmektedir. Sanayilegme siirecinde igadamr

kimligine kavuqan muhafazakar efilimli iqadamlarr, serbest piyasa ekonomisi sayesinde

giiglenmiglerdir. Ozellikle son 20 yrlda kimilerinin 'Yegil Sermaye' kimilerinin de

,Anadolu Kaplanlan' dedigi, kimilerinin de Batr'daki ekonomik geligim siireqlerine

benzeterek ,lslami Calvinistler' geklinde taiiiriladifi MuhafazakAr T{irk girigimcisinin

deferleri, bu gahgmarun konusudur.

Bu ga6qma iig boliimden olugmaktadrr. Birinci bohimde giriqimcili[in tammma

iligkin kuramsal bir gergeve gizilmekte ve bu baplamda giriqimcilifin tarumt

yaprlmakta, tarihgesi ele ahnmakta, girigimci kigili[in nasrl oluqtupu, ozellikleri ve

onemi konusunda tarttqmalar ele ahnmaktadr.

ealgmanrn ikinci boliimi.inde ise, muhafazakar giriqimcilerin de[erlerini anlamaya

rprk tutacak tanrmlara yer verilmektedir. 'islami Calvinist' tantmtnln perspektifinde

Kapitalizm oncesi d6nem, Protestan iq Ahlakr, hedonizm ve ptiritenizmin Lsizi ele

almmrgtr.

Qalrqmanrn iigtincii boliimiinde, alart araqtrmasmtn amacr ve yontemi

agrklanmakta ve aragtrrmanln bulgularr sergilenerek, de$erlendirilip yorumlanmaktadr.

Qalrgma sonunda mthafazakar ig adamlanrun cevaplanyla 8 temel de$ere iliqkin

goztimlemeler Yer almaktadrr.



BiRiNCi EOTU]VI

cini $ itytc ilir T4vRAMINA it-i 5 riN I(URAM SAL Q ERQ EVE

r. ciRi$iMCiLiK KAVRAMNA iri$riN GENEL BILGILER

A. Girigimcilipin Tarumt

insanoplunun tarihin ilk yrllanndan bu yana ya$amak ve ihtiyaglarrm karqrlamak

igin yaptrgr her faaliyet basitge giriqim olarak nitelendirilebilir. Avcrlik, giftgilik,

hayvancrlk, ticaret vb gibi her tiirlii faaliyet tarihin ilk donemlerinden beri

insanollunun giriqimci oldulunu ortaya koymaktadrr. ittet insandan giintimiize,

insanoSlu risk alabiliyor, yenilik yaplyor, gerektifinde yagamlarrnt bile ortaya

koyabiliyor.

Giriqimcilik ; yagadrlrmrz gevrenin yarattrfr firsatlan sezrne , o sezgilerden diiqler

iiretme , diiqleri projelere d6niigtiirme , projeleri yaqama taqrma ve zenginlik iireterek

insan yaqamrm kolaylagfirma becerisine sahip olmaktrr. Giriqimcinin zenginlik iiretirken

iig temel kaynafr vardr. Bunlar kendi enerjisi ve giicii, eriqebildi$i sermaye ve iligki

kurdu[u insanlar. (Bozkurt, R. ,2002112)

Girigimci, hem gtinliik konuqmalarda hem de ekonomi ve ydnetim bilimlerinde,

geniq kullarum alam bulan bir sozciik olup, girigimcilik, girigim, ve giriqim stireci ya da

girigimcilik faaliyeti gibi birgok kavram, bu s6zci.ikten elde edilmigtir. Giriqimci, belirli

bir projeyi, girigimcilik anlayrgma uygun bigimde geligtirmek izere gozler 6niine seren

ve tanrtan kigi olarak tammlanabilir. Girigimciler, yalruzca tistlendikleri faaliyetlerle

degil, ayrr zarnanda yiiklendikleri riskler, yeni servet ynatmada hedefledikleri 6zel

faaliyetler dizisi ve refah yaratmadaki ozel yaklaqrmlan ile de nitelendirilebilirler

(Wickham, 20017).



Girigimciler; faaliyetleri iistlenen birer yonetici, ekonomik defigimlerin birer

temsilcisi ve toplumun birer ferdidirler. Bu niteliklerin her biri giriqimci igin onerilen

tarumlann geqitlilifini yansrtmaktadrr. Giriqimci; riskle kargrlaqabilecepi halde, firsatlarr

deSerlendirerek, belirsizlik altrnda biiytime ve k6ra ulaqma amactyla, sermaye

yaratabilmek igin gerekli kaynaklan toplayarak, yeni ig ya da iqletme oluqturan kiqidir

(ZimmererAlorman, 1 998:3)

Buna gore; girigimci, mal ve hizmet iiretimini gergeklegtirebilmek igin do$al kaynak,

sermaye, emek gibi iiretim fakt6rlerini bir araya getirerek faaliyete gegiren, di$er bir

ifadeyle, iqletme kuran ve bu igletmedeki faaliyetleri yiirtiten kiqidir. Baqarrh bir

girigimcinin tipik ozellikleri; risk almadaki yetenefi, piyasa fonksiyonlarrmn nasrl

iqledi[i hakkrndaki bilgisi, yenilikgilik, know-how tiretebilme, pazarlama becerileri,

igletme yonetimi becerisi, iqbirlifi yapma (co-operate) yetene[idir. Buna ilaveten, kdrh

firsatlan yakalayrp elde tutabilme yetenefi, igletme iqi firsatlan tanrmlayabilme

yetenefi, risk (ekonomik, psikolojik, sosyal iligkiler, kariyer geliqtirme ve saghk)

ytiklenme isteli de giriqimcinin ozellikleri arasmda sayrlabilmektedir (Littunen,

2000:295).

Girigimcilik, bagta ABD olmak izere, tiim geligmiq iilkelerde ve hemen her endiistri

dalnda onemlidir. GiriqimciliSin onemini, ozellikle iig alan igin vurgulamak

miimktindtir. Bunlar (Coulter, 2001:1 l):

-Yenilikgilik-icatgrhk,

-Yeni iqletmelerin dofmasr-btiytimesi,

-Yeni ig alanlarr yaratmadr.

Nitekim, hrzh biiyiiyen (start-up) firmalann briyiime aqamalannda girigimcinin dnemli

bir ozellifi, yenilikgi olmasr ve bunu aktif hale getirebilmesidir. Yenilikgilik,

girigimcinin, beklenmeyen durumlarda, ortaya grkan problemleri gozme yetenefini de



kapsar. Bu yetenek, girigimcinin efitimi ve deneyimi ile kazandrpr birikimlerinden

olugur (Littunen, 2000 :29 5).

Dolayrsryla yenilikgilik kritik bir ozellik olup, yalnrz girigimcilifin degil'

tiim iqletme risklerinin baqarr ile sonuglandnlmasmda 6nemli rol oynar. Bunun yant

sra, insanlar arasmda yaygln olan diiqiinme efilimi, yenilikgiligin orijinal fikirlerin

ifadesi oiarak ve sanatia bir gortilmesine ydneliktir. Ancak ahgrlagelrniqin drqrndaki

diiqiinceler ya da orijinal yaklaqrmlar, iqletme aqtsmdan yenilik olmadrlr gibi,

igletmelerin geligmesi ya da biiyiimesi igin de yeterli de[ildir. iqletmelerde yenilikqilik

demek, ofiaya atrlan yeni dnerilerin uygulanabilir, faydah, iqlevsel ve iqletme iizerine

yapacapretkilerin olumlu olmasr demektir. Burada yenilikgili[in birbiriyle ballantrh tig

tamarnlayrcr 6$esi s6z konusudur (Amabile 1998:78):

-Uzmanlrk; zeka,bilgi-teknik ve ydntemi bir arada kullanabilme hiineri,

-Yaratrcr diigrinme yetene[i; kigilerin problemlere yaklaqrm tatzlan lle

bir olay hakkrnda hrzh algrlama ve gdziimleme yeteneline sahip olmalarr,

-Motivasyon; problemlere yaklaqrm talzr olup nakit drgrnda da bir takrm

getiriler safl ayabilmedir.

Giriqimcilik motivasyonu iq kurmak isteyenlerin sahip olmasr gereken en 6nemli guEttir.

Finansman da dahil olmak tizere diler etkenler giiglii bir genel olarak aqafrda

siralanmaktadrr (http://www. girisim.net/iskurma.htm) :

-Kendi kendinin patronu olma iste[i

-Mevcut iq segeneklerinin verdili maddi-manevi kazantmlardan daha fazlasrna ulagma

iste!i,

-Kendi gelecepini kendi karar ve gabalarr ile gekillendirme iste$i,

-Emekli vb. gruplarda oldulu gibi ig kurarak daha gok manevi tatmin sa$lama istefi,

-Bafrmsrz ya da esnek bir ig ortamrna sahip olma isteSi ve



-lg firsatlarrm deferlendirme istegi.

Btittin bu agrklamalar egliginde globalleqme faaliyetlerinde yer alan igletmeler

sayesinde, iilkeler arasmdaki politik ve ekonomik engellerin azalmast sonucu,

girigimcilik-yenilikgilik, ilgi qekici bir aragtuma alant olmug ve bu dofrultuda'

diinyadaki liderler ile politikacrlar tarafindan da teqvik edilmeye baqlanmrqtr. Geliqmig

iilkelerde, ozellikle ABD'de giderek artan girigimcilik-yenilikgilik faaliyetleri, durgun

endiistrileri harekete gegirmiq ve yeni iq alanlan temin ederek, iqsizlik sorunlarrnt

azaltma egilimi yaratmrgtr. Hatta giriqimcilik-yenilikgilik, teknolojik ilerlemenin

hrzlandrrrcrsr olarak yeniden keqfedilmiqtir. Bu nedenle, az geliqmig ekonomilerde

giriqimcilik yenilikgilik faaliyetlerinin desteklenerek geligtirilmesi, ekonomik

btiyiimenin ozel bir kogulu olarak onerilmektedir (Stephen/Thomas ,2000:52-53, Zoltan

vd., 2001 :235-25t).

Ekonomik geligme agrsrndan ele ahndrfrnda, girigimci firmalarrn etkisi ile rekabetin

tegviki ve ekonomik geligme arasmda bir iligki oldulu soylenebilir. Ekonomik

geliqmenin kolaylaqmasrnda iki onemli politika bileqeni vardr. Birincisi, giriqimcilik

yetene[inin tiretici olmayan faaliyetlere y6nelmesini dnlemek igin, verimli

yenilikgiligin getirisini koruyan etkenleri (ticari ozgiirlii[tin muhafazasr, miilkiyet

haklal ve anlagmalar gibi) aftrrmaya gahqmaktrr. ikincisi ise, ipotek ve monopolleqme

gibi nedenlerden dolayr, zedelenebilen temel yerel girdilerin artrnlmasl; daha fazla faal

arz y6nlii rekabet politikasrm gtiglendirmeye y6nelik temel igletme hizmetlerine

duyulan gereksinim sonucu, tanmsal giriqimcilige iligkin firsatlarrn beslenmesi

gabasrdrr (Dutz vd', 2000:739).

Buna ilaveten, qirketlerin yenilikgilik ve risk faaliyetlerinde bigimlenen tiizel

girigimcilik, giiniimiiz rekabetgi pazarlan igin ihtiyag tegkil eden bir husustur' Tiizel

girigimcilik, organizasyonunun yeniden yaptlanmast, yeni i9 alanlarr yaratma ve



performans geliqtirmede onemlidir ve qirketin ana icraatlanndan giig ve siirekli destek

almayr gerektirir (Shaker vd., 2000:9 47 -945).

Miift6oglu' na gore girigimci; "bir tarayrcr gibi si.irekli olarak gevreyi g6zleyip talep

agrkla1.1nr yakalayan, yeni talepler oluqturan, talepteki defigmeleri zamanrnda fark eden,

kaynaklal saflayarak ilretim tesislerini kuran, rekabeti seven ve varltfrnrn dnemli

nedeni olarak gciren, riske girmekten ve sorumiuluk iistlenmekten gekinmeyen, atak ve

yaratrcr yeteneklere sahip kigiler" olarak goriilmektedir. (Miiftiioplu, T., 2000., l0-11)

Bunun yanl sra, insanlar arasmda yaygm olan dtigiinme efilimi, yenilikqiligin

orijinal fikirlerin ifadesi olarak ve sanatla bir gortilmesine yoneliktir- Ancak

algrlagelmigin drgrndaki dtiqtinceler ya da orijinal yaklagrmlar, iqletme agtsmdan yenilik

olmadrpr gibi, iqletmelerin geligmesi ya da btiyiimesi igin yeterli defildir. igletmelerde

yenilikgilik demek, ortaya atrlan yeni onerilerin uygulanabilir, faydah iglevsel ve

iqletme iizerine yapacapr etkilerin olumlu olmasr demektir. Amabile, yenilikgilipin

birbiriyle baflantrh iig tamamlayrcr ofesinin soz konusu oldu$unu ifade eder:

Uzmanhk; zeka,bilgi- teknik ve y<intemi bir arada kullanabilme htineri

Yaratrcr Dtiqiinme Yetenefi; kigilerin problemlere yaklagrm tarulan ile bir olay

hakkrnda hrzh algrlama ve g<iztimleme yeteneline sahip olmalan,

Motivasyon; problemlere yaklag rm tarzr ol'up nakit drqrnda da bir takrm getiriler

saflayabilmelidir. Giriqimcilik motivasyonu ig kurmak isteyenlerin sahip olmast

gereken en onemli giiqtiir. Finansman da dahil olmak izere diSer etkenler giiglii

motivasyondan daha anlamh de[ildir. Giriqimcileri motive eden kaynaklar genel olarak

agrfa srralanmaktadrr.

Kendi kendinin patronu olma iste[i

-Mevcut ig segeneklerinin verdifi maddi - manevi kazantmlardan daha fazlasrna

ulaqma iste[i



-Kendi gelecefini kendi karar ve gabalan ile qekillendirme iste[i

-Emekli vb. gruplarda oldupu gibi i9 kurmak daha gok manevi tatmin saflama

iste[i,

-Bafrmsrz ya daesnek bir iq ortamrna sahip olma iste[i ve

-ig firsatlalnr delerlendirne iste[i. ((http://www.girisim.neViskurma.htm):

B. Giriqimcilifin Tarihqesi

Ekonomi bilimi girigimcilik hakkrnda fazlabir gey soylemez, giinkti gok uzun stire

girigimcinin varfiprnr kabullenmemiqtir. Bu yiizden giriqimcilik konusunu gahqanlar

azmlkta kalmrq ve onlann gahgmalan genel ekonomi elitimine dahil edilmeyerek

drgarrda tutulmuqtur.Son zamanlarda azellikle Amerika Birlegik Devletleri (ABD)

ekonomi programlarrnda gok yaygm olmasa da segmeli ders olarak giriqimcilik.

Ekonominin ilgilenmedipi giriqirncilik, iqletme bilim dahnda onemli bir inceleme

konusu olmugtur. 1950'lerde ortaya grkan igletme disiplininin girigimciyi ve

giriqimcilifi ciddi diizeyde incelemesi son 20 yrlhk bir geliqmenin iirtiniidiir. ABD'de,

girigimcilik 1980'lerden itibaren derslere yoEun olarak dahil edilmigtir. Giriqimcilik,

gtiniimiizde bir gok okulda baqh bagura ders olmarun dtesinde yiiksek lisans ve doktora

derecesi verilen bir alandrr. 1990'larda deliqik ilkelerdeki bir gok iqletme okulunda

giriqimcilik merkezleri agrlmrgtrr.

Her ne kadar, girigimcilik ekonomi alarunda 1980'lere kadar bir yer edinemediyse

de,20'nciy:frzytlbaqrnda birkag ekonomistin getigtirdiSi giriqimcilik teorisi, giiniimiizde

igletme ve difer sosyal bilimler alanrnda yaprlan gahqmalan hdli etkiliyor. Dolayrsryla

giriqimciligin ekonomi alanrndaki geligmesine klsaca bakmak faydah olacaktrr.

Ekonomi biliminin temelini atan kiqi olarak bilinen Adam Smith, giriqimci

kapitalisti 6zdeglegtirir. 19'uncu yizyil baqlarrnda ortaya grkan neo-klasik ekonomi

ile

bu



goriiqii devam ettinniq ve girigimcinin iqyeri yoneticisi oldufu dtigiiniilrniigttir, fakat bu

amacl ne Schumpeter ne de daha sonraki ekonomistler hentiz baqaramamrglardrr.

Bununla birlikte, onun goriigleri h6ld gtintimiiziin girigimcilik gahqmalarrmn grkrq

noktasrdr.

Schumpeter'in qrkrg noktasr ekonominin bir sistem oldulu fakat de[igimlerin neo-

klasiklerin soyledi[i gibi drqarrcian cieSil igeriden geldigidir. Bu deligimlerin

gergekle gmesini safl ayan ise giri gimcini n bizzat kendisidir.

Schumpeter'in girigimcilik tanrmmda yenilik vardr, ve bu yenilik mevcut

kaynaklarrn yeni bir birleqimini ifade eder. Ona gore beg gegit girigimci davranrq vardr.

. yeni bir mahn yada servisin {iretimi

. yeni bir iiretim metodunun geligtirilmesi

. yeni bir pazarn olugturulmasr

. yeni bir hammadde kayirafrntn bulunmast

. endiistrinin yeniden yaprlandrnlmasr

Schumpeter'in tanrmrnda girigimcilik yenilik yapmayr igerdigi igin giriqimci srfatr

stirekli gegerli bir stati.i defildir. Giriqimci sadece yenilik faaliyeti yapryorsa

girigimcidir. Bir diger deyiqle, girigimcilik bir anlayrg ve davraruq bigimidir. I(rsacasr

eski ve/veya yeni, biiytik velveya ktigiik, yava$ velveya hrzh biiyiiyen, ozel ve/veya

kamu girket ve orgtitlerinin bagrnda gorevde olan yoneticiler (girket sahibi olabilir ya da

maaq alan profesyonel yonetici olabilir) veya rirgiit gahganlan yenilikler yaptrklan

zaman giriqimci diigiince tarzt v e davraruqt gcistermiq olurlar. (Ttisiad, 2002,: 3 5)

C. Giriqimci Ozellikleri

Girigimciligin yeni ve bilinmeyen bilginin yaratrlmasr stireci oldulu iizerinde

durulmugtur.(Histich ve Peters, 2002) Girigimcinin izleyecegi defiqmez bir kurallar

dizisi yoktur, o her zaman detayr diiqtinmek ve belirsizlik ortamrndahtzh kararlar alarak
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uygulamaya gegmek zcrundadr. Qiinkti onun

giriqimci ozellikleri hrzh diiqtinme, belirsizlik

yaptrSr temei olarak yenidir. Dolayrsryla

altrnda karar alma ve kararlt ve azirrili

olmayr igerir.

Aynca, girigimcinin sezgi ozellilinden de srkga bahsedilmiqtir. Giriqimci ohnak

igin illa da yenilik yapman)n gerekmedi$i, bilinmeyen, belirsiz olaylan 6nceden gdrmek

ve sezmenin de onemli oldupundan bahsediimigtir. Bu gori.iqe gore, giriqimci ortamt gok

iyi gozleyerek, onlarr sezgileri ile yorumlayrp uzun donemde ihtiyag olacafmt

dtigi1ndtifii veya hayal etti$ iirtin ve hizmetleri iiretmek igin gerekli kaynaklan bir araya

getirendir. Boylece yeni bileqimlerin ve kartgtmlann ortaya grkmast muhtemeldir' Bu

yoruma gore, giriqimciler sezgisi griqlii, iyi g6zlemci, hayal giicri yiiksek, kaynaklara

ulaqabilecek iligkiler a$na sahip, kaynaklar arasmda ozellikle insan kaynaklarrn iyi

yonetebilen, dtigrinme ve muhakeme yetenekleri giiglii insanlardrr.

Gebre, 'Giriqimci evi inqa eder ve arunda bir sonrakini planlamaya baqlar .

Ydnetici bir ev inga eder ve sonuna kadar orada ya$a" der. Girigimcilik ile ycineticilik

temelde bir birinden farkh olan kavramlardrr. Girigimci siirekli yeni hedefler peginde

kogan , gelecekte yagayan , risk alan , olaylardaki firsatlan yakalamaya galtgan,

yenilikgi kiqidir. Ydnetici ise , var olan iqleri en iyi yapmaya gahgan , bugiinde ya$ayan

, firsatlardan gok problemlere odaklanan kigidir. Ancak bir gok girigimci kurduklarr

kurumlann baqrna gegip yoneticilikte yapmaktadular. (Ak. Tiisiad, 2002, 38)

Bahsedilen bu giriqimci ozellikleri drgrnda, toplumda genel kabul g6ren

giriqimciligi dair bazr inanrglar vardrr ve bunlarrn birgo[u gerge$i yansrtmaz. Timmons

bunu anlatmak igin ABD'ni rirnek gosterir. 100 milyon ABD hane halkrnrn 3,5 milyonu

milyarderdir ve bu insanlar gahqkan, disiplinli ve planh insanlardrr. Ugte ikisi hAlA

gahqan bu milyarderlerin o 80'i malvarhklarrnr kendileri yaratmrglardrr ve ortalama
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ya$la' 57'dir. Ustelik bu milyarderlerin qahgtrklarr alanlar ileri teknoloji degil, aksine

diiqiik teknolojili endiistrilerdir, ornefin ambulans servisi, kafeterya, damqmanhk

qirketi, gazete basrmr gibi. Giriqimcilik gahgmalannda srkga sozii edilen girigimcilere

ydnelik bazr mitler qunlardrr (Hisrisch, R. D' ve Peter, M' P., 2002'denAk, tUSi'tD:

2002)

Giriqimci dolulur, sonradan olunmaz. Bazr dofal yetenekler olabilir ama bunlarin

ortaya grkarrlmasr gerekir. Aynca, girigimciligin temelinde olan birgok yetenek, bilgi,

tecri.ibe ve iliqki alrnr yollar iginde geligtirerek girigimcilik kapasitesi oluqturmak

mtimkiindiir.

Herkes yeni bir iq kurabilir. ig kurmak iqin en kolayrdr, dnemli olan girketin

devammm saf|amak, btiyiitmek ve kahct olmaktrr. Giriqimci igin onemli olan, fikrin

baqarrl qekilde ticarileqmesini ve/veya toplumsal faydaya dontigtiirmesini sallamak ve

geligtirmektir.

Giriqimciler kumarb azdr. Bagarrh giriqimciler ttim riskleri dikkatlice

hesaplayanlardrr.

Girigimciler biittin olayr sahiplenmek isterler. Tek kiqi ile baqarrh bir gekilde

btytimek z.ord;ulr, onemli olan bagarrh bir takrm gahgmasr kurabilmektir. Baganh

giriqimciler takrm olarak gahqanlardrr.

Giriqimciler kendilerinin patronudurlar ve ba[rmsrzdrrlar. Yatrnmctlar ve

miiqteriler bagta olmak rizere giriqimcilerin ailelerine, galtqanlanna ve bulunduklart

sosyal topluma kargt sorumluluklarr vardr.

Girigimciler biiytik firmalardaki profesyonel ydneticilerden daha fazla gahqrrlar.

Bunu ispatlayacak veri Yoktur.

Girigimciler gok stres altmda gahgrrlar. Bu do$rudur, Qiinkii girigimci stresli ve

talepkAr bir igle u$ragmaktadr. Bununla birlikte, yaprlan gahgmalar g<istermektedir ki,
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profesyonel yoneticilerle kargrlaqtrrrldrklarrnda girigimciler iqlerinden daha

memnundurlar.

Yeni ig baqlatmak risklidir ve golunlukla baqansvhkla sonuqlarur' $irketlerin

bagansz olmasr girigimcilerin bagansrz oldufu anlamtna gelmeyebilir. Birgok yenilik

uzun siiren birden fazla deneme sonunda baqarrya ulagrr. Aynca, yenilgiler giriqimciler

iqin ofrenme olanafrcirr, bu yolla yetenekierini ve fikirierini geligtirirler.

Sermaye yeni iq igin en <jnemli girdidir. Ener yetenek ve/veya yeni fikir var ise zor

da olsa sermaye bulunabilir, oysa sermaye ile yetenek velveya yeni fikir bulunamaz'

Sermaye sadece bir aragttr.

Girigimciler geng ve enerjik olmahdrr. Yag bir srmr defiildir. Genel ortalama 30'lu

yaglar olmakla birlikte 60'lr yaqlannda baqalfi olan birgok girigimci vardt'

Girigimcilerin motivasyon kaynafr paft kazanmaktr. Yaprlan gahqmalar

gostermektedir ki, girigimci krsa donemde para kazanmaktan ziyade uzun donemli

gelirleri rinemser. Aynca, paru kazarrmak giriqimci igin tek motivasyon kaynalt

defildir, kiqisel bagan duygusu, kaderine sahip grkmak/kontrol etmek, vizyonunu ve

hayallerini gergekleqtirmek di[er amaglar arasrndadrr'

Girigimciler glsgkazanmak ve diferlerini kontrol etmek isterler. Girigimciler baqart

ve sonug odakldrrlar. Girigimci yetenekli ise, bagart birkag yrl iginde olacaktrr. Gegen

zaman ile birlikte bagal olma olasrhgr da artar. iyi bir fikri olan her giriqimci risk

sermayesi bulabilir. ABD istatistikleri gdstermektedir ki, her 100 fikirden en fazla 3

tanesi sermaye bulabilir. iyi bir fikir kadar bunu hayata gegirecek olan girigimcilerin

ydnetici yetenekleri ve tecriibeleri de tinemli oldufundan, risk sermayedan bu

bilegenlere sahip olan fikirleri seqer'

Girigimciler baqkalan ile gahqamaz. Baqarrh girigimciler takrm lideridir. Baparrh

girigimci, iyi okul performansr gosterir. Girigimcilik yarattcrhk, motivasyon,
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btifiinsellik, liderlik, tak>m kurma, analitik yetenek ve belirsizlikler ve zorluklarla baqa

grkma yeteneklerinin karrgrmrdrr. Dolayrsryla sadece okul performansl girigimcilik iqin

gosterge olamaz.

Ozetle girigimciYi Yenilik

onemlisi de yapacagr i9 iqin

tarumlamak miimkiindiir.

yapan, risk almaktan korkmayan,hrzh karar verebilen ve

kararh ve azimli bir tutum sahibi olan kigi olarak da

D. Girigimcili[in Onemi

Dtinya Giriqimcilik Platformu (Global Entrepreneurship Monitor - GEM)

tarafindan 29 iilke arasrnda yap>lan aragtrmada yiiksek girigimcilik faaliyetleri olan

iilkelerin ortalama ekonomik btiyiimenin iizerinde geliqme gdsterdi[ini ottaya

koymaktadrr. Bu ytizdendir ki, 1999 yrhnda Avrupa'run ekonomik performansrmn,

difer lider ekonomilere g6re dtigtik oldulu saptamasryla baqlayan Avrupa Sanayi ve

iqverenler Konfederasyonu raporu yayrmlanmrqtrr. Giriqimciler kapitalizmin baqladt[t

donemden itibaren etkin olmasma ra$men, girigimcilik 1980 ytlt sonrasmda inarulmaz

bir popiilerlik kazanmr$ ve birgok iilke girigimci ekonomi olugturmak igin devlet

programlarrhazrlayarak, altyaprlannr giiglendirmeye ve girigimci saytlarrnt artrmaya

galiqmaktadrr. Bu noktada, girigimci ekonomiyi en baqarrh qekilde uygulayan iilke

olarak kabul edilen ABD, difer iilkeler igin ulaqrlmak istenen bir model

oluqturmaktadrr.

GirigimciliSin son donemde boylesine popiiler olmasrrun baqhca sebepleri arasrnda

aqa$rdaki iig onemli geligmeyi sayabiliriz.

-istihdam sorununun artmast
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-Yeni ekonominin gittikge giiglenmesiyle deligen ekonomik yapt

-Ekonomi ve iqletme alanlarrnda teorik geligmeler ve giriqimcilifin genel kabulii.

Kiiresellegmenin arttrlr ve rekabetin yofunlaqtr$r ekonomi ortammda sadece

Avrupa defil, bir gok iilke ekonomik sorunlanyla bo[uqmaktadrr. Bunlann bagrnda

istihdam sorunu vardrr. flzellikle Avrupa Birlifi'de (AB) yaqanan iqsizlik sorunlannt

araqtran yetkiiiier ABD'de yaratlan istihdamda giriqirncilifin gok b{iytik katkrsr

oldulunu gdrmiiglerdir.

Drucker'rn 1985 yrhnda yapirpr galtgmada, 1965 - 1985 doneminde niifus 129

milyondan 180 milyona btiyiirken, gahgan ABD'li sayrsr 7l milyondan 106 miyona

yiikselmiqtir. 20 yrl iginde yaratrlan 35 milyonluk istihdarnrn 24 milyonu sadece 1974 -

1984 ddneminde yaratrlan yeni iqlerdir. Drucker, bu istihdam arttqmm arkasrndaki en

biiytik itici gtictin girigimcili oldulunu belirtmiqtir. istihdam yaratan bu "girigimci

ekonomi", 1933 - 96 yrllarr arasmda ABD'de 8 milyon daha isthdam yaratmtqtr.

Sadece yeni firmalartno/o 5 gibi bir b6liimii bu yaratrlan istihdamrno/o 77'sini olugturur'

Girigimci, firsatlarr kovalayarak getirdifi yeniliklerle ekonomik kaynaklann diiqtik

tiretkenlik alanlanndan yiiksek tiretkenlik alanlanna aktanlma stirecinin baq aktortdiir.

Yeirilikler sayesinde en azrndan tiretim siirecinde iyileqtirmeler ve iiretkenlik artrqlarr

sa!lanacaktrr.

Her ttir yenilik, orgi.ittin fonksiyonlanru ve kaynak daprhmlarrna etkileyebilecefi

ve iyileqtirebilece[i igin onemlidir. Bununla birlikte, radikal yenilikler potansiyel olarak

daha gok ya da toplumsal fayda getirecekleri igin bu ttir girigimcilik daha caziptir. Bu

yiizdendir ki, yeni teknolojileri geliqtiren giriqimcilik ttirii ttim girigimcilik

programlarrnda on srayr alrr. (Ak. Ttisiad, 2002)
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E. Giriqimci Kiqilifin Oluqumu

Kigide giriqimcilik ruhu genetik olarak var olabilece[i gibi , ailenin , gevrenin ve

efitimin de girigimcilik ruhunun geliqmesi igin gok onemli etkenler oldupunu belirtmek

gerekir.

i46Fh:r!

#&Uddtt$ l*fr$$ drffi ffdfxs/.*t!t h{drGil f,l*i'Cirlrn

fisrdtnlhf
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,Hlgil{s:
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*udn*

$ekil l. Giriqimcilifin Geliqmesinde Hayat Tarihi Modeli (Erdogmuq , 2000)

Girigimci bir kiqilik igin ; kiqi kafasrndaki projelerini gergeklegtirmek igin baqlama

cesaretine sahip olmah ve baganh olma arzusunu her zaman koruyup pes etmemelidir.

Girigimci kigili[in oluqumunda ailenin ktilnirti , ailedeki bireylerin birbirlerine

davraruglan , ailede girigimci olup olmamasr bireydeki girigimcilik ruhunun geliqmesine

lasrtlayrcr ve teqvik edici etki yapabilmektedir. (insankaynaklari.com)

F. GirigimciliSin Temel Taglart

Ulkelerin girigimcilik faaliyetleri incelendi$inde performansrn iilkeler arasmda gok

deligken oldu[u goriilmektedir. Ornelin, Brezilya'da her 8, ABD'nde her 10, isveg ve
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Finlandiya'da her 50, Japonya'da ise her 100 yetiqkinden biri qirket kurmaktadrr.

Ulkeler arasrndaki bu farkhhklar incelendilinde, girigimciligin oluqmasmtn arkasmda

kurumsal yaprlann etkisi goriiliir, gtinkii girigimcilik hem ekonomik, hem teknolojik,

hem de sosyal ve kiilttirel yaptlarrn bir bilegkesi sonucu ortaya grkar.

Giriqimcilipe yol aqanya da engelleyen faktdrlerin bulunmasl ve olgiilmesi zordur.

Bu konuda en ciddi qahgmalar OECD ve GEM tarafindan yaprlmaktadrr. OECD

tilkelerinde, giriqimcilife ydnelik olugturulan programlarrn oldukga stk referans aldrklan

OECD (1998 ve 2001) tarafindan gergeklegtirilen gahgmalar, giriqimcilifin temelini 9u

tig ana faktorde gori.ir: Altyapr kogularr , devlet programlan, ktiltiirel davrantqlar ve

tutumlar.

Giriqimcilik konusunda gahgan bir diSer uluslararasr kurulug da Babson College ve

London Bushess School tarafindan olugturulan Dtinya Girigimcilik Platformu'dur.

(GEM, 2001). Bu platform 1997 y:irndan beri birgok tilkede girigimcilik endeksini

hazrlar.2001 yrhnda bu endekse katrlan tilke sayrsr 29'dur. Bu tilkelerde toplam 74.000

yetigkin arasrnda yaprlan anket ve 950 uzmanla yiz yize gortiqmelere dayamr. Bu

gahgmaya gore, girigimciligi belirleyen etmenler iilke altyaplsr ve giriqimcilik altyaprsr

olarak iki grupta toplanabilir. Utte altyaprsrnda incelenen konular gunlardr:

ekonominin drqa agrkhlr , devletin rolii, finans sektoriini.in etkinlipi, teknoloji

yo[unlulu, fiziksel altyap1 yonetim becerileri, esnek iqgticti pazan, yasal kurumlar,

ekonomik btiyiime, sosyal, politik ve kiiltiirel ortam. Giriqimcilik altyaprsrnt olugturan

fakt6rler ise goyle srralanmrgtrr: frnans, devlet politikalan, devlet programlan, e$itim,

Ar-Ge transferi, ticari altyapr, iq pazann drga agrk olmasr, fiziksel altyapr ve ktilttirel

normlar.

Her ne kadar uluslararasr gahgmalar bu tiir modeller geliqtirmiqse de unutmamak

gerekir ki, bir tilkede girigimciligin oluqturulmasr veya desteklenmesi igin kullarulacak,
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kek tarifi benzeri "iki gram efitim, iig kagrk vergi" geklinde iqerikleri ve miktarlan

kesin belirli tarifler yoktur. Bunun baghca sebebi, her iilkenin tarihsel geligmesindeki

farkhhklar nedeniyle olugan ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik yaprlafln

farkllklar gostermesidir. Bu farkhhklar nedeniyle bir iilkede giriqimcili$i aqrklayan

faktorler diger tilkeler igin gegerli olmayabilir. Ama daha da onemlisi, bazr tilkelerde

giriqimciligi destekleyen ve geligtiren bazr koguiiar velveya uygulamalar difer iilkelerde

baqalsrz kalabilir. Bu yiizden genelleqtirilmesi mtimktin olmasa da, kek yaprmr igin

gereken girdiler gibi, giriqimcili$ etkileyen bazr temel faktorlerin varh[rndan da soz

etmek mtimktind{ir. Bu faktorlerin onemleri iilkeye gore farkhhklar igerebilir. (Tiisiad,

2002, s.39)

Gtlrrel tllke "4.hYa;nsr
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i.5 | t-iiri*sirnci te.$'ikleri Ys: deslek rn*:,.kani}-nr:rlnrt

:-'oni ku.nrlarr
gir&ctltr

$ekil 2. Girigimcili[in Ulke Boyutu

rr. ciRi$iMcirici ETKILEYEN FAKTORLER

A. Giriqimcilin Oniindeki Engeller

I .Ekonomideki istikrarsrzhk

ig kurarken belki de girigimciyi en fazla zorlayacak qeylerin bagrnda ekonomik

istikrarsrzhk gelir. ig planrnrn finansal b6liimleri, ekonomik istikrarsrzhk nedeni ile

farkllaqmrg olarak girigimcinin karqrsrna grkabilir. Bu engeli a$mak igin girigimcinin tek

yapabilece$i, miimktin oldufunca sabitlenebilir delerleri tercih etmektir.
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2.Sermaye ve Finansman

yeni bir ig krrrmak igin muhakkak belli bir sermaye gereklidir. Bu sermaye pek

gok yoldan temin edilebilir. Banka kredileri bu alanda en gok bagvurulan yollardan biri.

Ancak prosediirlerin uzun olmasr ve bir takrm gi.ivencelerin gosterilme gereklilili

sadece iq fikri ve planr olan giriqimci igrn oldukga btiyiik bir darbe olur. Fakat son

yrilarda bazr sivii topium orgiitlerinin geliqtirdi$i fon sisierni ile bu engeli belli tilg{ide

agmak miimkiindtir.

3. Biirokratik Engeller

Ti.irkiye'nin, qirketlere yonelik mevzuatlar ve btirokratik engeller ytiztnden iq ve

yatrnm yapmaya uygunluk agrsrndan uygun bir ortam oluqturdufunu soylemek g]igtiir.

Bu durumun farkrnda olan kunrluqlar yiirtirliikteki mevzuatr basitleqtirip, vergi sistemini

diizenlenmesini talep etmektedirler.

4. Bilgi Eksikli[i

Girigimciligin ilk qartr teknik bilgi sahibi olmak degildir ancak bu kriterde gdz atdr

edilmemelidir. Yaptrfr iqin inceliklerini bilmeyen bir kiqi, o mal veya hizmeti

pazarlayamaz, geligtiremez dolayrsryla da kurulan iqletmeden d'e uzun omiirlfr ve

kazangft olmasr beklenemez.Bllgi eksikli[i ozellikle de kadrn giriqimciliginin dniinde

biiyiik bir engel. KAGIDER Bagkanr Meltem Kurtsan bu soruna 96yle definiyor:

"Tiirkiye'de kadrnlar efitim eksiklifi ve finansman sorunlan ytiztinden giriqimci

olamryor. 15 yagrndan biiyiik her 100 kadrndan 23'ri okumayazma bilmiyor. Okuilaqma

oranrna bakrldrsrndan kadrnlann erkeklerin gerisinde kaldrfr g6riiliiyor. Yiiksek

fl[renimde kadrnlann okullagma orumo/o 16. Halbuki kadrnlarrn efitim seviyesi artrkga

ig gticiine katrhmlarr da artryor. Yiiksek olrenim mezunu kadrnlarrn iq giicrine katrhm

orut o/o 70."
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5. Ozgiiven Eksikli[i

Giriqimcilik oncelikle insana balrmh olan bir kavramdr. T'iim gartlar yerine

geldiginde bile kiqi kararh ve ne istedi[ini bilen bir tutumda defilse yeni bir iq kurmak

igin gerekli en onemli kaynak yetersiz demektir. Bu cizgiiven eksiklifii genellikle

toplumdaki yanhq yargrlardan ileri gelir. Yeni bir iq fikri olugturmaya baqladrfulzda

rakiplerden veya tecriibesizlikten korkmak, ileydana gelen olurnsuzluklardan yrhnak

sizin bagtan kaybetmenize neden olur. (insankaynaklari.com)

Irr. DUNYADA ve tURTiYE',DE CinigitUCirir

A.Diinyada Giriqimcilik

Girigimciiik keiimesi 198O'lerden soffa dtinya gaprnda gok kullanrlrr hale geldi.

1990'larda Avrupa ve Sovyet Rusya'smdaki komiinist blofun ytktlmast, Qin ve

Vietnam'm drqa agrlmasr, dtinya genelinde geri ddntigler ve yiiksek iqsizlik oranlan

giriqimcili[in oneminin artmasma yardtm etti. ABD , Avrupa Toplulu$u Ulkeleri gibi

geligmiq iilkelerde girigimcilik gok yaygrn olmakla birlikte bu iilkeler giriqimcileri

tegvik etmek igin gok 6nemli teqvik araglan kullanryorlar. Bunun yarunda geligmekte

olan Singapur , irlanda , Giiney Afrika Ulkeleri gibi tilkelerde girigimci saytsmt

artrmak igin bir gok teqvik araglan kullanmaktadrrlar.

B. Tiirkiye' de Giri gimcilik

1. Tiirkiye'de Girigimcilifin Boyutlarr

Platin Dergisi ile beraber yaptr$r ankette Ttirk toplumunun bir giriqimcide olmasmt

bekledipi 6zellikler qdyledir:
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Tablo 1. Ttirk toplumunun bir girigirncide olmasmt beklediii ozellikler

(insankaynaklari. com)

Ozellik %

R.isk Alabiime 1n 9nr \_r. o \-,

Ozgriven 09.43

Yaratrcrhk 09.30

Liderlik 07.81

iletiqim Becerileri 07.67

Organizasyon / Planlama Yetene[i 07.6r

ikna Kabiliveti 07.44

Do!ru Ekibi Kurma 07.t4

inisiyatif Alabilme 05.93

Yoneticilik Becerilen 05.73

Kigisel Ballanttlar M.95

Finans Bilgisi 04.66

Yeterli Sermaye 04.33

Sonug Odakhhk 04.05

Profesyonel iq Deneyimi 03.1 3
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Ozellikle Tiirkiye gibi geligmekte olan iilkeler:de giriqimcili$in oynadr$r rol gok

daha btiyiikttir. Giriqimcilik, yeni kaynaklarla, yeni teknolojilerle toplumu tantgttnr ve

bu sayede daha once kullanrlmayan veya daha az kullanrlan kaynaklar ekonomiye

kazandrrlrr ve iiretimde artrg meydana gelir. Yeni agrlan bir qirket veya yeniden

yaprlandrrrlan bir qirket iilkenin istihdam hacmini arttrr ve tiim bunlar sonucunda da

il<tisadi kalkmma pozitif bir ivme kaydeder.

Giriqimcilik Ttirkiye'de yeni bir kavram olmasr sebebiyle pek fazla ilerleme

96stermemektedir.

Tablo 2: Ulkelere gtire her 100 yetigkin igindeki girigimci oranrnr

Tiirkiye Japonya israil ingiltere ABD irlanda G. Kore Meksika

4.6 5.1 6.0 7.7 t t .7 12.0 15.0 18.7

Gortildtifii gibi Tiirkiye'de bu oran, her firsatta giriqimci bir toplum olmadr[rnr

s6yleyen Japonya'dan bile daha dtigiiktiir. Avrupa Birligi tilkelerinde de girigimcilik

heniiz istenilen boyuta gelememig ve ABD'nin gerisinde kalmrgtrr. Bu sebeple 10 ytlltk

bir d6nemi kapsayan, istihdam, ekonomik reform ve toplumsal uyum hedefiyle Lizbon

Stratejisi olarak bilinen bir plan hazrrlamrglardr. Diger istatistiklere bakrldr$rnda

dzellikle iqsizligin yogun olarak gortildii[ii Giiney Amerika ve Latin iilkelerinde

giriqimcilik oranlannm ytiksek oldufu gortlmektedir. Bu tiir iilkelerdeki insanlar

istihdam azhpr nedeni ile kendi iglerini kurmak istemektedirler. Tiirkiye'de igsizli$in

yofun iilkeler statiisiinde iken girigimcilik oranrntn bu kadar diigiik olmasr ilging bir

durumdur. Psikolog vs sosyologlar bu durumu Trirkiye'nin lailhir konteksine
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baflamakta ve Ti.irk toplumunun risk almaktansa, memurluk gibi garantili ve stabil

igleri tercih etmelerine ba[lamaktadrrlar.

AB iiyelifine haz:r.lanan Tiirkiye'nin de kiqi bagrna diiqen gelir diizeyini ve

istihdam orarunr artrrmak igin bu gegit bir plana ve bir takrm reformlara ihtiyag duydugu

bir gergektir. Bu sebeble Ttirkiye genelinde pek gok kurum olugturulmuq ve

Tiirkiye'deki girigimcileri veya giriqimci adaylannr desteklenmeye ve giriqimcilik

ozellikle gengler arasrnda dzendirilmeye baqlanmrgtrr. TUSIAD, AIESEC, KOSGEB

gibi sivil toplum rirgiitlerinin dtizenledikleri kongreler bu kavramm onemsenmeye

baglandrfrnrn belki de en iyi ornekleridir.

Girigimcilifin sadece bireysel olarak degil kurumsal anlamda da gerek iilkeye

gerekse qirkete gok btiyiik faydalarr vardrr. Yerel bir girket distribritorluk veya

franchising yolu ile hem uluslarararasrlagma siirecine adrm atabilir hem de rasyonel bir

yatrrm olmasr kaydr ile girketinin cirosunda gozle goriilebilir bir artrg saflayabilir.

Tiirkiye'nin dtinyadaki geligmeye en agrk I0 pazardan biri olmasr ve hentiz gok fazla

kegfedilmemiq olmasr, gerek franchise veren gerekse alan agtsmdan oldukga agrk bir iq

alanr yaratmaktadrr.

Tiirkiye'de gu anda alanrnda lider pek gok kurulug bu aqamalardan gegerek bir

marka oldular. Ernst & Young Internafional'rn l7 yrldrr, dtinya gaprnda gergeklegtirdi[i

'Diinyada Yrhn Giriqimcisi Yangmasr'nrn (World Entrepreneur Of The Year) Monte

Carlo'da diizenlenen 18. yanqmasr bu agrdan dtinya gaprnda zengin drneklerle dolu.

Orne[in yantmaya ABD'yi temsilen katrlan Whole Foof Market qirketi kiigiik bir

bakkalken, bu zorlu stiregleri atlatarak, yrlhk cirosu 3 milyon dolar olan drinyamn en

biiyiik dofal ve organik grda tireticisi haline geldi. Yartgmarun birincisi olan Filipinli

Tony Tan Caktiong ise fast food zinciri Jollibee Foods'u 1975'te kurdufu bir dondurma
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ma[azasrndan, 9B8 tane restauranta sahip iilkenin en biiyiik hrzh yemek firmast haline

getirmesi Harvard'da ornek olay olarak kurulmakta. (insankaynaklari.com)

2. Osmanh'dan Kalan Giriqimcilik Mirasr

Tiirkiye'de girigimcilipi incelemek igin Osmanh Donemindeki duruma goz atmak

daha yararh olacaktrr. L9l2 yrhnda bir yabanct yazarrn Landau kaieminden Osmanh

imparatorlugu q6yle anlatrlrr; "Yalnrz memurluk etmek , askerlik yaprnak , kazanqlt

iglere rafbet gostermemek Ttirkleri eksiltmiq ve fakiriegtirmigtir. Tiirklerin arazi sahibi

olan birkag ytizbininden gaynsl memurluk ve askerlikle geginen proleteryadrr. Bunlann

aglrktan olmeyecek kadar bir maaqla iktifa ederler. Trirkler zaten $ayan-l hayret

derecede kanaatkardrrlar. israftan pek gekinirler. Yrlda bir kere , o da bayram gtinii

esvap yaptrrlar ve o esvabr yrl boyunca giyerler. Bu kadar az ihtiyau olan bir halkta

teqebbris fikri ve gayret ateqi igin bir saik olmayacafmdan , bittabi Ttirkiin hat-t

iktisadiyeleri de mahduddur, ticaretleri adeta yok gibidir"

Cumhuriyetin ilanr ve Yeni Tiirk Devletinin kuruluquyla beraber saylca az olan ve

yeterli sermayeye sahip olmayan giriqimcilerin , saylsmm artrtlmast ve girigimcili$in

ozendirilmesi politikasr devlet eliyle yaprlmrqtrr. 1930-1950 yrllarrndaki Devletgilik

Dewesinde 6zel sektortin girmedi$i ig alanlarrna devlet girmiq ve ozel sektdrii de

buralara girmeye tegvik etmigtir. 1950-1970 yrllarrndaki Liberal Ekonomiye ge9i9

doneminde ozel sektortin ekonomideki payr o/o 70'lere kadar grkanlmrqtrr. 1980'de

baglayan ve gtini.imtize kadar devam eden Drga Agrlma Doneminde giriqimcilerimiz

dtinyanrn d6rt bir tarcfrna yayrlmaya baqlamrglardrr.

$zellikle 1990 - 2000 yrllan arasmda yaygm bir gekilde gozlenen ekonomik

krizlerde, iilke ekonomilerinin kendililinden iyilegmelerinde biiytik miktarlarda

borglanmayan, dolayrsryla mali gokiigiin en kotti etkilerinden uzak kalan kiiqiik
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iqletmelerin onemli rol oynadrlrnrn gdzlenmesi, diinya ekonomisinde btiytik

qirketlerden krigtik girketlere yonelimi de artrrmtqttr. (Krugman, 2001: 149) I{iz

ortammda mali yaprsrndaki avantajlarr nedeniyle en az hasarla atlatabilme esneklifi,

KOB!'lerin yaprsal avantajr olarak dikkati gekmektedir. KOBI'lerin yaprsal ozelliklerini

ekonomiye azami fayda sa$layacak gekilde kullanmalan, idari, yasal ve mali

dtizenlemeler agrsmdan ig ortamrnr basitlegtirici geqitli tinlemlerin uygulamaya

konulmasmr gerektirmekte, aynr zamanda igletmelerin rekabet giictiniin artrilmasr

kapsamrnda araqtu'ma-geligtirme, mesleki e[itim ve diper alanlarda da destek saplayrcr

onlemleri zorunlu krlmaktadrr. KOBI'lerin faaliyetlerini kolaylaqtrrarak iilke

ekonomisiyle gergek anlamda btittinlegmelerini sa$ayan bu ttir onlemlerin yam sra, sciz

konusu igletmelerin teknolojik geligmelerden haberdar olarak, bu geligmeleri

kendilerine uyarlamalannr ve yenilikgi faaliyetlere yonelmelerini teqvik edici bir

ortamrn yaratrfunasr ve siirdririilmesi de kagrnrlmaz olmaktadrr. Bu baflamda, gahqmada

KOB| kavramr gergevesinde Ti.irkiye'de mevcut girigimcilifin bir ttir belirleyicileri ve

buna ba[! olarak bolgesel dengesizlikte giriqimci ayulmr orlaya konulmaya

galrqrlmrqtrr. Genel anlamda iilke-bolge-il bannda sosyo-ekonomik geligmiglik

farkhlftlannrn orijininde riretim faaliyeti yetersizlikleri yatmaktadrr. Uretim iglevini

yerine getirenler de girigimcilerdir.
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iriNci eOrul4

cinigitvlcilpniN nBGsrnni vp i$ AHLAKI

r. ig aHTaKINA vONprir YAKLA$IMLAR

Ahlakr "insanlann yrd,zy:Jlar boyunca iyi olarak de$erlendirdiSi davraruq

bigimlerinin ifadesi" olarak tanrmlayabiliriz. Esasen hukukun ve dzellikle de Ceza

Flukuku'nun yasakladrSr eyiemlerin go[u ahlaka aykrn eylemledir: Cinayet, iftita, rcza

tecaviz. Keza btitiin bu ahlakslz ve hukuk-drqr davranrqlar semavi dinlerin tiimtinde

reddedilmiqtir. $u halde hukuk, kurallannrn iizerine inqa edildigi ahlak ve din kurallarr

ile zor ayrredilir bir biitiindtir.

Ahlak ve iktisat ahlakr gahgma hayatrnr disipline etmektedir. ig ahlakr, gahgma

ahlakr, etika, meslek ahlak ve saygrnhfr hep bu gergevede oluqmug kavramlardrr. iq

ahlakr "ahlaki do!ru ve yanhglar iizerine e[ilmektedir. Ahlakr standartlann igletme

politikalan, kurumlan ve davramglarr i.izerine nasrl uygulanacafr hususunda

yofunlaqmrqtr." (Vaselguez, 1992: 16) Bu gergevede "etik davranrg genellikle ahlala

ilkelerin (moral code) ig gevresine-ki bu mesleki, igletme, htiki.imettir-doniigiimii" olarak

agrklanrr. (Raval, 2004: 46)

Qahgma ahlakrndan ise "bir toplumda iqe ve gahqmaya karqt tutunulan tavrlar ve

bu konudaki deferler anlagrlmaktadrr. Bir toplumun ige yonelik tutumu bir bagka

toplumdan farktrhklar gosterebilece$i gibi toplumun geqitli katmanlan arasmda da farkh

yaklagrmlar sdz konusu olabilmektedir. Bazt toplumlar ya da toplumsal kesimler iqe

yonelik olumlu bir tutum geligtirirkenbazrlan igten gok dinlenme ve ellenceyi 6n plana

alabilmektedir. Ornefinbazrlart igin gahgma, yagamm bagh baqrna bir amacrdr. Bu ttir

insanlar tutumlu, dakik, gahqkan, dtirtist, sade bir hayat siiren ve oz-disiplini olan

kiqilerdir. (Arslan, 2001: 46)
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Qahqma ahlakr ile iq ahlakr ig igedir. Daha baqka bir deyigle gahqma ahlakrmn

yiiksek oldufu ktiltiirleide iq ahlakr da esas itibariyle geligmiqtir. ilk srralarda yer alan

Amerikan sanayi kuruluglannrn satrg hacmi ve piyasa deferleri itibariyle birkag trilyon

dolar oldulunu gosteren rakamlar ig etiginin 6nemi kadar kimleri ilgilendirdi$ini de

gostermektedir. Smrrlarr gok genig olan hatta smrrsrz bir saha: i$gi, igveren ve

yclneiicilerin birbirlerine ve igletmeye oldugu kadar devlete, bfiti.in toplurna kargr

sorumluluklarrm belirleyen ahlaki kurallar.

igletmelerde ortaya grkabilecek ahlaki sorunlarm neler olabilecelini ise Tierney

qoyle srralamaktadr: (Tierney, 1997 : 20)

- Mal satrn aldr[rnrz qirketlerden birinin, pahah hafta sonu tatili hediyesini kabul

edip etmeyecefiniz.

- Araqtrrma sonuglannr mrigterilerinize iletirken, gergekleri mi yoksa duymak

istediklerini mi soyleyece$iniz

- Mriqterinizin gergekten ihtiyacr olan bir iirtinii mri yoksa size daha fazla

komisyon getirecek olam mt sataca$rntz.

- Hedeflere ulaqrlmrg oldufunu gristermek amacryla, yrl sonu rakamlan iizerinde

oynayrp oynamayac apnrz.

- Elemanlannrzdan belirli bazr bilgileri saklamalarrnr isteyip istemeyecep.iniz.

A. Din ve Iq Ahlakr

1. Protestan iq Ahlakr

Dinin ve ahlakm iktisat sahasrndaki yeri, ahlak ve zihniyet olarak iktisat

kurallarrnr belirlemesi ve yonlendirmesidir: "iktisat ahlakr ve iktisat zihniyeti! Biri
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uyulmast istenen normlann ve hareket kurallarrnrn toplam ifadesi! OUtirti gerqek

davranrgrnda kiginin siirdfrrdri[ii defer ve inanglann toplamr!"(Ulgener, l98l: 2l)

Max Webe r "Protestan Ahlakt ve Kapitalizmin Ruhu adh eseriyle, 2A. Yizytl

baqlarrnda- ilk bakrgta birbiriyle bafdaqmaz goziiken-kapitalist zlhniyet ile dinin iliqkisi

iizerinde durmug ve Protestanhfrnx Kapitalizmin ilerlemesinde itici unsur oldufunu

sa\llnmustu.

Max Weber'e gore "mezhepler bakrmrndan karrqrk bir bileqimi olan bir tilkenin

mesleki istatistiklerine goz atrldr[rnda, garprcr bir srkhkla, bir gok kereler Katolik

basirunda ve edebiyatrnda ve Almanya'nrn Katolik kongrelerinde canlt tartrqmalara yol

agan qoyle bir goriiniig ortaya grkar: Sermaye sahipleri ve igverenler, hatta iggi srnrfimn

efiiirn g6rmtiq ytiksek tabakasi, ozellikle EaEdat iq kollarinda ytiksek diizeyde teknik ya

da ticari e$itim gormiig personel, Protestan ozellikleri tagrr. En zenginlerin btiyiik bir

gopunlugu imparatorlufun do[al kaynaklar bakrmrndan ya da iliqki a$lan bakrmmdan

en uygun ve ekonomik olarak en geliqmig alanlan, ozellikle de zengin kentlerin go$u,

16. Yiizyrlda Protestanh$r kabul etmigtir. (Weber, 1985)

Bu neticeleri agrga grkaran Protestanhk ve dtinya gortigii nedir? Oncelikle

"Protestanh[rn Kalvinist qeklinde Weber'e gore Almanca'daki 'meslek' sozciiiiinde,

aynr gekilde belki daha agrk bir bigimde ingilizce'deki calling slzci$tinde dini bir

tasarrm oldufu, yanhghSa yer vermeyecek kadar agrktrr: -Tann tarafindan verilen bir

odev- en azrndan bciyle bir geyi galnqtrrrr ve somut bir durumda stizciik ne kadar guqlii

vurgularursa, bu tasanm o denli hissedilir hale gelir. Sozctipti tarihi olarak ve ki.iltiir

dilleri iginde izlersek, her geyden once qu goriiliir: Btiyiik gofunlulu Katolik olan

halklar bizim'meslek' (yagamrn amacl ve smrrsrz qahgma alanr anlamrnda) dedi$imize

benzer bir ifadenin vurgusunu Eskigag Klasikleri kadar az bilirlerken biiyiik gofunlulu

Protestan olan haklarn hepsinde bu kavram vardr. Boylece Protestanltlrn temel g6riiqii
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"her tiirlii kogul altrnda diinyevi \devin yerine getirilmesinin tannyt hoqnut krlan tek

yagam bigimi oldufu ve tannnrn dilefinin de ancak bu oldufu ve bu yiizden de

onaylanmrg her mesle[in tann katrnda aynl defere sahip oldulu gortiqiidiir."le

Dolayrsryla Ptiritenlikde diinyevi hayat 6dev olarak deferlendirilmekteydi ve bu odevin

en iyi bir bigimde yaprlmasr gerekiyordu. "Kutsanmrqhklannt garanti edebilmek igin

insanlar bu dtinyada 'gtindtiz oldufu siirece oniart gonderenin iglerini yapacaklardrr'.

Tannrun kendi qarunr arttuma ile ilgili agrkga goriilen dilefine, boq zaman ve zevk ile

de[il, sadece gahgma ile hizmet edilir. Zamant boqa harcama biitiin giinahlar iginde ilk

ve ilkece en afr olarudrr. insarun kendi meslelini 'kesinleqtirecefi' ya$am sriresi gok

krsa ve de[erlidir. Toplumsal yaqam iginde zaman kaybr 'boq konugma', liiks, safIft

igin yeterli olanrndan fazla uyku- 6 en fazla 8 saate kadar- ahlaki agrdan mutlak olarak

itir az e dtlecek konul ardrr.

Ahlak ve iktisat ahlakr gahqma hayatrnr disipline etmektedir. ig ahlakr, galtqma

ahlakr, etika, meslek ahlak ve saygrnhfr hep bu gergevede oluqmug kavramlardrr. iq

ahlakr "ahlaki dofru ve yanhqlar i.izerine elilmektedir. Ahlakr standartlann igletme

politikalarr, kurumlarr ve davranrqlan iizerine nastl uygulanacafr hususunda

yofunlaqmtqtr.

Qa|gma ahlakr ile ig ahlakr i9 igedir. Daha bagka bir deyigle gahqma ahlakrnrn

ytiksek oldufu ktiltiirlerde iq ahlakr da esas itibariyle geligmiqtir. ilk srralarda yer alan

Amerikan sanayi kuruluqlarrrun satrg hacmi ve piyasa delerleri itibariyle birkag trilyon

dolar oldulunu gosteren rakamlar ig eti$inin onemi kadar kimleri ilgilendirdigini de

g6stermektedir. Srnrrlan gok geniq olan hatta srnrrsrz bir saha: i$gi, iqveren ve

yoneticilerin birbirlerine ve igletmeye oldugu kadar devlete, biitiin topluma karqr

sorumluluklannr belirleyen ahlaki kurallar.

2. islami i9 Ahlakr
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Burada islam aErsmdan konuya bakarken oncelikle "islam albiimi.indeki hangi

resim?" sorusuna cevap verilmelidir. Sabri Ulgener'in de ifade ettigi gibi "islam, kabul

etmek lazrmdr ki, btiti.in bir din ve kiilttir kompleksinin adr olarak yayrldr$r alantn

ozelligine gore farkh qehreler gostermiqtir: Arap yartmadastnda bagka, Kuzey Afrika ve

ivlezopotamya'da bagka, iran ve Anadolu'da baqkadrr. I{itab-r ger'-t tarafi ile ilk islam

belki hepsi igin atlanrp gegilerneyecek bir o*-etap sa)/rlabili-. Ancak kendi hj'ltiir

gevremizi (Anadoluyu) goz onrine almca, kritlenin diinya goniqiinri ve arada iklisat

ahlakrnr yofurup gekillendirmede alrrhlr ger-r-ortadoks kurallardan gok ktitle ahlak ve

itikatlarrnrn (tasavwf ve tarikat adabrnrn) tagrdrSrna g{iphe yoktur. (jlgener, 1981: 21)

islamiyet ticaret geleneli ve pratifinin yolun oldufu topraklarda boy vermigtir.

Bizzat islam peygamberi ve gevresindekiler tticcar ve iq adamr idiler. Oteki dinlerde

ibadet kazang vaktine srrur koymaktadrr. Cumartesi ve Pazar srastyla Yahudiler ve

Hrristiyanlar igin ibadete aynlmrg iken islamiyette Cuma grinii ibadetten hemen sonra

ige drintilmesi gerekir. (Kuran, Kuran, Cuma Suresi, Ayet 10.) Bizde de "uzun tarih

boyunca Cuma gtinti garqr kapatmak gibi uygulamalar yoktur; hatta gart olmamakla

beraber Cuma giinii haftahk pazar igin en uygunudur. Bir gok yerde pazar

kurulur...Cumanm resmi tatil olmasr Tanzimat doneminde hayatrmrza giren bir

yeniliktir. Boylece devlet kalemleri ve okullar Cuma tatil edilirdi. Esnafin da isteyeni

zamanla bu adete uydu. Dtikkan kapatma zorunlululu sadece Cuma namazt saatine

mahsustu.o' (Ortah, 2A02: 8)

Diger tanftan islam toplumlarrnda lbn-i Haldun'un tizerinde durdulu "asabiyyet"

ozellili vardr ki bu "bir toplulu["un iiyelerinin, hep birlikte miiqterek bir degeri (bir

srilalenin veya bir inang sisteminin tisttinltifiinii) benimsemeleri ve bu defer ufruna her

tiirlti fedakarhfa hazr olarak gekinmeden 6ne attlmalan"drr. (Kozak,1984:129) islam

iktisadrna bunun yanslmast ise iktisadi faaliyette bulunma, gahqma ve baqarmak
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qevkidir ve Weber'in iizerinde durdufu "],iiksek bagan giidiisii"ne sahip insan tipiyle

ozdegleqen insan tipinin mevcudiyetidir.

Buraya kadarki agrklamalar ozetlenecek olursa Islam albiimiinde, bu inancrn

yayrldr[r i.ilkeler ile mtisliimanlann gahqma ve teslimiyet kahplanmn birer resime

tagrmayacalr soylenebilir: Dikdortgenler farkh farkhCrr.

3. Yahudilifin i9 Ahlakr

Wemer Sombart Yahudiler ve Modern Ifupitalizm adh eserinde(Collier Books,

1962) ptiritan ahlakrn oziiniin Yahudi dininden kaynaklandr[rna ve Avnrpa'da

kapitalizmin ilk agamasrnda ve kolonileqme stirecinde Yahudi sermayesinin onemine

dikkat qekmekteydi. Sombari'a gdre kapitalizmi tireten Protestanhk olmayrp Yahudilik

idi.

Yahudiligin kutsal kitabr Tevrat'tr. Tevrat kutsal bir din kitabr olmakla beraber

milli bir de[ere de sahiptir: "O, binlerce yrlhk bir gegmigi olan Yahudilerin tarihten

getirdifi yegane mirastu. Yahudiler, Diaspora (stirgiin) donemlerinde bile varhlmr ve

milli benli[ini bu kitap sayesinde korumuglardrr. Onlar, en karanhk giinlerinde teselliyi

bu kitapta bulmug, ideallerini bu kaynaktan beslemiqlerdir. Krsacasr Tevrat, Yahudileri

binlerce yrlhk tarih sahnesinde tutan mucizevr bir eserdir." (Baki Adam Yahudi

Kaynaklanna Gore Tevrat, 2001: I l)

Bu mucizevr ozellife sahip oldu[una inanrlan Tevrat'rn olretilmesi gok dnemli

olup, Yahudi ebeveynlerin gocuklanna onun htikiimlerini belletmeleri yine Tevrat'ta

emredilmiqtir. Esasen Yahudiler, tarihi gegmigleri itibariyle hep baqka i.ilkelerde ya$amrg

ve siyasette yer almarnrg olduklarrndan mal- miilk edinmeleri engellenmi$ veya

stirgrinlerle varhklannr geride brrakmak zorunda kalmrglardrr.
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Ahd-i Atik'te $abbat (Cumartesi) tatili, Tann'nrn diinyayr yaratrrken dinlendigi

giin olup;Musevilere $abbat giinri ateq yakmama, ticaret yapmama ve hatta karanhkta

oturma zorunluluSu getirilmiqti. $abbat drqrndaki gi.inler igin ise emredilen gok

gahgmaktrr.

Allah'rn, Musa'ya verdili emir ve yasaklan igeren On Emir'de de "$abbat

grintinii kutlamayr unutmayacaksln" denmektedir. "israiloSullarr, golde Cumartesi gtinti

odun toplayan bir adam bulmuglardrr. O adamr yakalayrp Musa ile Harun'un huzuruna

grkarmrglardrr. Bu durumda ne yaprlacalr Musa'ya bildirilmemig

Diler taraftan Yahudilerin gok para sahibi olmasr dinen tegvik edilir: "Altrn ve

grimtig ayalrn sa$lam basmasmr saflar," "zenginlik ve gtig kalbi cogturur", "dindar kiqi

parayr vticudundan gok sever, sevmelidir. sy) Hrristiyan o$retisi ve kilisenin yoksullu$u

yiicelttigi goz oniine ahndrlrnda (Jmut Omay, sy.) yoksullufu sayesinde cennete

gitmeye gahqan Hrristiyan ile altrn ve gtimtiq toplamayr cennete gitmenin aracr olarak

goren Yahudi arasmdaki zihniyet aynhfrnrn ekonomik alandaki etkisi farkh olacaktrr ve

olmugtur. Nitekim "Hristiyanhk kendine ba$r, gok dindar bir kiqiyi rahip, kegig (monk)

yapar, Yahudilik ise akrlcr (rationalist) bir iq adamr yapar." (Omay, )

Biitiin tek tannh dinlerde faizyasapt vardr. Bununla beraber iq hayatrmn giindelik

akrqrnda faiz tygulamalarr her zaman olmugtur. (Qizakga, 1999: s.3) Kaldr ki Yahudi

dinine gore, Yahudiler arasrnda borg verilirken faiz igletilmesi yasaklanmrp olmasma

ralmen Yahudiler drgrndakilerle bunun pazarbkla belirlenmesi miimkiindtir. Yine iska

adr verilen Yahudi ortakhfr sistemine Talmud'da yer verilmiqtir.

Yahudilerin 17. y.Jrzy:lrda saygryla kargrlandrklan iilke ingiltere'dir. Max Weber ise

bir gok yazann ingiliz Piiritenizminin temel ahlak e[ilimini "Inglliz ibraniciligi" olarak

adlandrrmakta oluglarrnrn ihtiyatla karqrlanmasr gerekti[ini belirtmektedir. "Yahudiler

siyasal ya da spekiilatif yonde efilimi olan "maceracl" kapitalizmin tarafinda yer
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almrgtrr: ethoslan, tek bir sozctikle, parya-kapitalizm idi-, Piiritenizm ise burjuva

igletmesinin ve iqin ussal orgiitlenmesinin ethosunu iginde tagrdr. Yahudi ahlakrndan da

sadece bu gergeveye uyanlarr aldr. (Weber, 1985: '1,42)

Yahudi dininin ig ahlakr deferlerinin, Londara'daki Yahudi iq Ahlakr Birlipi

(Jewish Association of Business Ethics-JABE) tarafindan drizenlenen ig seminerlerinde

ele ahndr[r gdnilmektedir. JABE'de esas alman ig ahlakrnrn ozii, Haham Rabbi Hillel'in

Tevrat hakkrnda goriiqii soruldulunda verdigi cevaptadtr: "Size yaprlmasrndan nefret

etti[iniz birqeyi, siz baqkasrna yapmaymrz. Tevrat'm ozti budur. Kalan krsmr sadece

ayrrntrdrr. Gidiniz ve gahgmrz." (Archie, 199711998: 9)

4.IJzakDo[u i9 Ahlakr

Dolu dinlerinin karrgrmr sonuc'+nda olugan Zen,Budizm'/eya $intcizm dlretisinin

gahgma hayatrnr nasrl etkilediginin aragtrrrldrlt Bah kokenli gahgmalar zengin bir

literatiir oluqturmaktadrr. Ozellikle Japonya'run sradrgr ekonomik baganst, tiim

diinyada Japon sisteminin, igyeri organizasyonunun incelenerek Batr iilkelerinde

uygulanabilirli[i tartrqmalannt beraberinde getirmiqtir.

Masaaki imai'ye gore "Japonlann sava$ son-rast ekonomik mucizesini anlamak igin

akademisyenler, gazetecller ve iq adamlarr incelemelerini verimlilik hareketi, Toplam

Kalite Kontrol (TKK), ktigiik grup faaliyetleri, oneri sistemi, otomasyon, endiistri

robotlarr ve ig iligkileri gibi faktcirler iizerinde yo$unlagtrrdrlar. Yagam boyu istihdam

sistemi, krdeme g6re ticret, girket sendikalarr gibi 'Japonlara d,zgii' bazr ydnetim

uygulamalanna daha fazla ilgi gosterdiler. Ama ttim bunlarm ardmda yatan, Japon

yonetimine ozgu gok basit gergepi yakalayamadrlar. Japonlara ozgi y<inetim

uygulamalannur...ozii tek bir sozciikle ifade edilebilir: Kaizen. (Kaizen, 1994 :3-4)

imai, kelime anlamr "iyilegtirme" olan KAIZEN felsefesini agrklarken (O'na gore

tistiin buluglar kadar onemlidir) gu cimekle ozlegtirmektedir: "Japonlann taprnaklarr ve
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mabetleri genellikle da$arda inga edilmigtir; en kutsal yer go$u zaman en yiiksekteki

mabettir. Bu mabette ibadet etmek isteyen kiqi srk ormanlardan yiirtimeli, dik kayalara

trrmanmah ve birgok gegitten gegmelidir. Ornefin, Kyoto yakrnlanndaki Fushimi Inari

mabedine giden yol boyunca 15.000 gegit vardrr! Mabede ulagrldr[rnda, ibadete gelen

kigi rnabedin kutsal atmosferine goktan girmiqtir ve ruhu saflrla kavuqmuqtur. Mabede

ulagrnak en az ibadet kadar onemlidir. (Tracy Goss, vd. : 93.)

I(onosuke Matsushita da yonetimde do$a yasalanna uymanm baganrun temel gartr

oldulunu izah etmektedir: "Yrinetimde Co[a yasalarma uymazsanrz, iginiz bundan zarar

goriir. Sunao bir zihne sahip olmak bir yoneticinin neredeyse iggiidiisel olarak hangi

yolu segecelini kavramasrnr saflar...On beginci yiizyrhn sonlannda patlak veren ig

savaqlar srrasrnda, birgok savaggl Zen'i tatblk ediyordu. Dirayeti vurgulamarun yanl

sra, Zen egitimi zihni maddi kaygrlardan ve kigisel onyargrlardan armdrrmanln bir aracr

olarak meditasyonu one grkarryordu. Savaggrlan korkusuzca sava$a gitmeye hazrlayan

Zen ziirtninin sunao zihinle belirli bir benzerlifi vardrr." (MESS, 1999: 86 - 87)

Japon girketlerinin iq hayatrnda gok onemli fonsiyona sahip olan yaratmak

konusundaki yaklagrmr da farkhdrr. Nitekim "bu yaklaqrm Honda, Canon, Matsushita ve

Sharp gibi son derece baganh Japon firmalarrnda gok yaygrndrr. Bu yaklaqrma g6re,

bilgi yaratmak daha ziyade gahganlann orltilti ve genellikle <iznel kavrayrglanndan

sezgilerinden ve ideallerinden yararlanmaya balhdrr. Bu ttir bilgiden yararlanmanrn

araglan genellikle "sayrsal olmayan" (slogan, metafor ve simge bigiminde) verilerdir

ama bunlar siirekli buluggulugun vazgegilmez araqlandt. (Nonaka, 1999: 19 - 30)

aa
JJ



uQuNcu s6l-uhl

MAX wEBER, RoTESTAN prir vE rapiraizuiN cErisilvti

e. rnpirerizwve PunirPN rur-ruR

l. Qahqma Kavramt

Qalqma kavrammm etimoiojisi, pre-modern toplumlarda gahqmaya ytiklenen,

anlanilar konusunda rinemli ipuglan verrnektedir. Ornelin batr dillerinde gahgma

anlamrna gelen "travail" , Latince igkence aleti olan "tripalium"dan ttiremiptir. Yine

Romalrlarrn galqma igin kullandrklarr "!abour" sozcii$ii de, "zahmet'o , "yorgunluk" ,

"ac!" , "rzdffap" gibi anlamlara sahiptir. Yani gahgmak bir ttir ceza olarak

goriilmektedir. (Savater, 2000: 100)

I(uwet Lordoflu ve iskender Savagr gibi bazr Ti.irk yazarlar ise 'galtqma' ile

'galma' arasmda iliqki kurmuglardrr. Azeri Tiirkgesi'nde gahgmak yerine "iqlemek" ,

Krrgrzistan'da da "emgeg'o (yani emek) sozctigi.i kullanrlmaktadrr. "Emek" sozciilti de

yine Batr dillerindekine benzer bigimde "slklntl" , "zahmet" , "yorgunluk" anlamrna

gelmektedir. Ancak zamanla, gerek Batr dillerinde gerekse Tiirkge'de gahqma

kavramma farklr anlamlar ytklenmiqtir. (Savagrr, Lordo[lu, 1999: 1)

Bir tiir dolayr de[iqtirme gabasr olan "galtgma" kavramlnrn tam bir tarumrnt

vermek oldukga giigttir. Neyin gahgma sayrlaca[r, bu hareketin gergeklegtirildifi,

spesifik toplumsal kogullar ve bunlartn nastl yorumlanacafr ile ilgilidir. Belli bir

hareketin, gahgma, bog zaman, ikisi birden ya da hig biri olarak yaptlmast, var olan

zamansal, mekansal ve kiilttirel koqullarla stkt srkrya iligkilidir. QoEu sosyolojik

araqtrma, gahgma kavramt ile i.icretli gahqmayr kasteder. (Grint, 1998: 168)

Bremond ve Geledan, gahgma kavramrnm difer anlamlannt gu gekilde

belirtiyorlar: Dar anlamda gahqma, odiillendirilen gahgmadrr. Qahgma belli bir

ekonomik gergevede (iicretli, sanatkar, serbest meslek erbabr...) bagkasr igin defer
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iireten etkinliktir. Ekonomik agrdan dikkate ahnan esas itibanyla odtillendirilmiq igtir.

Ara anlamryla gahqma ise, "baqkasr igin deperi olan bir geyler tireten bir etkinliktir." Bu

anlam, ornefin kigisel temizlikle gegirilen zamanr drganda brakarak, ama ailenin difer

bireyleri igin bir deferi olan ev kadrnrn gahqmasmr dahil etmek suretiyle iqin anlamrm

sinirlamaktadrr. Ekonornik anlamda gahgrna ise galiganlann tiimiintin

etkililikleridir.(Ak. Bozkurt, V. 2000: l5)

"Haz ilkesinin karqrtr" bir anlam ifade eden gahgma kavramm daha iyi

anlaqrlabilmesi igin, bog zaman kavramr ile aralanndaki farkrn oftaya konmasr gerekir.

Modern qaSda bog zamanr gahgmaktan farkh olan zaman veya kogul olarak anlama

e[ilimimiz vardrr. Qahqma, gerginlik, gaba, gayret ve zahmet igerir , oysa boq zaman

gabasn, rahat ve zevk vericidir. Qahgma, zorlama ve zorlukla yaprlrr , oysa boq zaman

zorlamasrz ve var oluqu strdiirmek igin zorunlu de$ildir. (Bozkurt, V., 2000: 16)

Qahqma bir amaca ydnelik arag olarak gortiliir, oysa bog zaman kendi iginde bir

amag olarak kabul edilir. Qahqma diferleri igin harcanml$ zamandr, oysa bog zaman

insarun kendi zamanrdrr. Qahgrnanrn toplumsal olarak yararh ve toplum igin zorunluluk

oldu[una inanrlr, oysa bo$ zamanrn tadr bireysel olarak grkartrlrr. Qahgma

ridiillendirilir, oysa boq zaman kendi kendinin odtiliidtir ve kendini tatmin eder. Qahgma

srkhkla rutin ve yeknesaktrr, cite yandan bog zaman bir ozgtirle$meye ve kendi iginde

segim yapmayl imkan sallar. Endiistriyel gahgma baqkalarrnca 6rgiitlenir, srkr srkrya

programlanmrg ve saatler iqvereninden, zamanlamalardan, programlardan ve

sistematiklegtirmelerden kurtulmugtur. Qahgmayr oyun ya da sanat gibi baqka hoga

giden ulraglardan ayrt etmenin en iyi yolu, zorunluluk ilkesidir. (Savater, 2000: 100)

2. Pre-Modern Kapitalizm

"Qahqma" ya da "gahgma etifi" modern galrn bir kavramrdr. Pre-modern

toplumlarda gtiniimtizdeki anlamryla bir gahgma sciz konusu defildir ve pre-modern
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insan Sombart'rn deyimiyle "do[al" bir insandrr. Bu toplumlarda ekonomik faaliyetler,

sadece var olmak igin yrterlilik ilkesine gore diizenlenir; giftgiler ya da zanaatkirlar

galrgmaya, sadece "gegim"lerini sallayacaklarr bir gozle bakarlar ve daha fazla da bir

qey beklemezler. Buna kargrhk iktisadi yaqam, atadan kalma usullerle, geleneksel

kurallara gore biqimlenir. (Sornbart, 1993 : 39)

Ote yandan "gahgma" diigtintirler arasmda ozellikle A.ntikgafda kcile srrufa ozgii

"agafrhk" bir kavram olarak de[erlendirilmigtir. Qiinkii gahgma bir "zorunluluk" gereli

"beden iizerinde bir denetim" kuram siirecidir. Oysa Antik gagda "zorunluluk" ve

"eizgiirliik" birbirinin zrddr kavramlar olarak delerlendirilmig ve ozgtir insanlann

zorunluluklann kolesi olamayaca[r vurgulanmrgtr. Nitekim Antikgalda filozoflar bir

gok konuda ihtilaf halinde olmalanna ra[men, gahgmanrn kolelere ozgii agafrl* bir ig

oldufu konus-rinda ittifak etmektedirler.(Bozkurt, 2000 : I 8)

Bu galda bir gok qair tembellige ovgiiler diizmiiqtiir; orne$in Platon Cumhuriyet

adh eserinde gunlan sdyltiyor: "Do[a, ne kunduracl ne de demirci. Bu t{ir u$raplar,

onlan vurgulayan insanlarr, o agaSrhk iicretlileri, durumlan dolayrsryla siyasal haklan

olmayan adsrz sefilleri algaltmaktadrr. Yalan sdylemeye ve aldatmaya ahgrk tiiccarlara

gelince, onlara sitede kagrnrlmaz bir kottiltik olarak katlanabiliriz ancak. Sugu belli

olursa bir yrl hapis cezasrna garptrnlacaktrr.

Romahlar ise Antik ga! diiqiiniirlerine gdre gahgmak konusunda nispeten daha

rlrmlr g<ininseler bile oztinde, onlarda da modern gapa 6zgi gahgmaya yonelik olumlu

tutum mevcut degildir. Onlar, soylu ve cizgiir meslek olarak sadece tanm ve askerlifi

kabul ederler. Buna kargrhk biiti.in yurttaglar gegimlerini saflamak igin, yasal olarak

kolelere ozgii higbir "aga$rhk iq" (meslekleri boyie tanrmhyorlar) yapmak zorunda

kalmryorlardr. Qigero'nun gu sozleri Romahlann gortiqlerini yansrtmasr agrsmdan

onemlidir: "Ticaret ne iiretebilir namusuyla? Diikkan admr tagryan higbir gey diinist bir
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insana yara$amaz. Tiiccallar yalan soylemeden kazang elde edemezler, oysa yalandan

daha utang verici ne vardr! Oyleyse emeklerine ve zanaatlanna agafrhk bir gey goziiyle

bakabiliriz. Qtink{i, her kim ki emefini para karqrhfrnda verirse, kendini satmtq ve k6le

durumuna diiqmlig olur. (Lafar gue, 1996: 21)

Qalgma, modern qapda endtistrilegme siirecine paralel olarak, toplumsal yagamda

merkezi bir 6nern kazannalgtlr. Fre-endiistriyel toplurnlann "do$al insan"t iqin, qahqma

gegim iqin yaprlan bir stiregtir ve asla "toplumsal biitiinltik" unsuru olmamtq ve o'ozel

alan"a hapsedilmigtir. Qahqmanrn "kamusal alan"da gergeklegtirilmesi, modetn galrn

iiriiniidiir. Yine pre-endiistriyel toplumlarda insanlar gimdikinden daha az gahqmaktadrr'

Qalrgma, btiyrik olqiide atadan kalma dola yagama ritmine baph sezgisel bir hiinerdir.

(Ak. Bozkurt,2000: 19)

Daha fazla kazanmak igin, kimse gabasmr yayglnlagtrrmak veya derinleqtirmek

fikrinde degildir. iqgi miimkiin oldulunca, fazla galryarak gtinde ne kadar kazanabilirim

diye de[il, bugtine kadar kazandr$rm geliri, temin igin ne kadar gahgmahyrm diye

sormaktadrr. Nitekim sanayileqmenin baglangrg yrllarrnda iqgilerin si.irekli tam gtin

gaftgmayr istememeleri ilk fabrikalarm gokmesine yol agmrqtrr. (Gorz, 1995:35) Bu

konuda Burke, "Qahqmazlarsa, diinyarun sonu geleceSi igin, gahgmast gerekenlere

yoksul diye acrmaya kalkarsak, insanhlrn durumunu ciddiye almtyoruz demektir."(Ak.

Polanyi, 1986: 131) qeklindeki ifadesiyle, "ig disiplini"ndeki yetersizlifin tehlikelerine

igaret etmiqtir. Bu sebeple de ilk ddnem qahgtrrabilmek igin adeta yaqama diizeyinin

srrunnda, diiqtik iicret politikasr izlenmigtir.

Bir di[er ifade ile Ptiritanizm oncesinde "bog zaman" olumlu kargrlanmrg, buna

kargrhk "gahqmakoo olumsuz deierlendirilmiq ya da modem gafdaki anlamryla asla

yiiceltilmemigtir.
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Tablo 2. Antik Yunan, Roma, erken Hrristiyanhk ve Calvinizm'de Qahqma ve Boq

Zaman Anlayrglarr

Modern / endiistriyel / kapitalist uygarhfrn yiikseliqine paralel olarak, aprrh[rnr

daha gok hissettiren "gahqmanrn yriceltilmesi" ve "pririten etik" kapitalizmin ideolojisi

ya da "kapitalizmin ethos'u" haline gelmiqtir. (Bozkurt, 2000: 20)

B. Modern Kapitalizm ve Piiriten Ktilttir/Kiqilik Tipi

1. Protestanh$rn ortaYa grkrqr

Protestanhk, tarihin belli doneminde ve belirli bir alanda, Orta ve Kuzey Avrupa'da

ortaya grkmrq yeni ttir bir Hrristiyanhk yommu ve 6fretisidir. Bu olreti, gegitli

iilkelerde geqitli kigiler tarafindan ortaya attlrken, varolan toplumsal iligkiler sistemine

alternatif iligkiler ve delerler getirerek Hrristiyanhk'm o zamana kadar yaprlmamrq bir

yorumunu tarih sahnesine grkarmrqtr. Protestanhk Avrupa'run her yerinde ve her

Hrristiyan iilkede ortaya grkmamrgtrr. Orne$in, Italya, ispanya, Portekiz gibi G{iney

Avrupa toplumlarr ya da Do[u Avrupa'run Hrristiyan toplumlarr Protestanltk grkrqrna

sahne olmamrqlardrr. ($aylan, 1987: 9)

DONEMLER qALr$MA BO$ ZAMAN

Antik Yunan ktilttirii Olumsuz Tefekkiir

Roma ktildirii

Amaglan gergeklegtiiinek

igin gerekli

Daha gok gahgmak igin

dinlenme

Erken Hrristiyanhk insan ihtiyaglan igin geiekli Boq zaman: Tanrrrun tefekkiirii

Calvinizm

Cennete "segilenler"

arasma girebilmek igin bir

ataq Serbest zaman: Tembellik
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Ozellikle Anglo/Sakson tilkelerinde Hrristiyanhk'ta reform stirecinin baqlamasmtn

gerekgeleri; dinin asrldan ziyade gekle yonelmig oldu$u, 6zii terk edip kabuk ile

u[ragtrfr, ruhlar ile defil, bedenler ile ilgilenmeyi tercih etti[i, papahk ve ruhbanhk

kurumunun dejenere olmasr gibi nedenlerdir. Burada Almanya ile Roma arasrndaki

ezeli siyasi rekdbeti de hesap drgr saymamak gerekir. (Altrntaq, 2000: sayr 93)

Difer yandan Hrristiyanhk'm inanglannl bir felsefe sistemi haline getirerek

Hrristiyan[k'rn Aristo'su unvanrnr alan piiriten ahlAkrn onde gelen temsilcilerinden baqta

Aziz Augustine (M.S. 354-430) gibi ahlAkgrlar, sanatrn her geyden once duyular yoluyla

insanr baqtan grkardrfr yargrsrna varmtrslardr. Qiinkii'gtzellik bilimilestetik'bir duyular

ilmidir. Aziz Augustine'in belirttiSi gibi estetik, insanlara Tann'nrn ihtigamrnt

hatirlatacak yerde, onlan dirnyanrn goz alrct gcriinfis'ine dalmaya stirtikltiyordu. Bu bir

hazcrftktr. Dolayrsryla duygusal giizellik, insan ttthunu yrkrntrya stiriikleyen tath yoldan

bagka bir gey de[ildi. (Irvin, 1977:23)

Aziz Augustine'nin ahlak felsefesinde bizAtihi dtinyanrn kendisine ve onda tecelli

eden dofal giizellik yaprsma hoqgorii ile bakrlmamasrnrn yegine nedeni, insant imandan

alkoymada bir engel olarak gortilmesidir ki, bu inancm temeli Yuhanna incili'ne

dayanrr. Bu incil, kAinatr sevmeyi yasaklar, hele hele bedeni hazlarc hig izin vetmez.

Qrnelin, egler arasrnda cinsi miinasebet sadece, iireme igindir, aksine, haz almak

niyetiyle olursa kiifiirdtir. Bu inanca gore bir defa dtinya kavramt, giizellikten haz

almayr defil; atrlmrghfr, giinahr ve goz yaqr vadisini hatrrlatrr. (Yeni Ahit, Yuhanna,

tstrT-r9)

Katolik Hrristiyanhk igerisinde a$rl saytlan bu ve benzeri dini asketizm ornekleri,

rizgtirltikgii bir teoloji akrmmm dopmasrna yol agmrgttr. Bunun sonucu olarak kimi

39



Hrristiyan din adamlan eliyle dine yeni bir gekil vermek amaciyla Cinin kayna[rna

yeniden dontig hareketine (fundamentalist) giig verilmiqtir.

Dini literatiirde Protestan kelirnesi, baqkaldrran, itbaz eden anlamma gelir. XVI.

yizy./.da Martin Luther, (1485-1546), Roma Katolik Kilisesi'nin giinahlarr bafrglamast,

bunu m6li bir kaynak haline getirmesi, Kutsal Kitap yorumu ve hrikrim grkarmayr kendi

inhisarrnda tutmasr, 6yin dilinin Latince olmasr gibi hususlara karqr grkarak ilk itirazr

baglattr. Bu itirazlar, briytik bir geniqlik kazandr. ig sadece itirazda kalmadr. ltirazciar,

kendi goniglerini de agrkladr. Boylece reformasyon siireci baglamrg oldu. (Tfimer,2002:

301)

Martin Luther, kurmuq oldulu kilisesi ile papahlrn brittin risftinltiklerini ilga

etmektedir. Katolik Kilisesi'nin eriqilmez, elegtirilmez, insan-iistii konumu yok

edilmiqtir. Diinyevi iktidar papahk kurumundan ahnarak ruhban olmayanlara

verilmigtir. Bu nedenledir ki, papa tarafrndan aforoz, imparator tarafindan da aforoza

uygun olarak yasadrgr ilan edilmesine kargm kendisini destekleyen ve kilisenin servetini

ele gegirmeyi bekleyen prenslerce korundu. Nitekim Protestanhk'r benimseyen

ydrelerde, prensler bu servete el koydular ve qo$u, aynr zamanda prenslik bolgesinin

piskoposluSunu da kendi iizerlerine alarak kilise iizerinde tam bir denetim kurdular.

Luther'de mistik bir niteli[e brirtinen "devlete kogulsuz itaat" fikri, onun incil'i

Almanca'ya gevirerek dilin yaygrnlaqmasrnr saflamasr Alman milliyetgili$inin

dofuqunda en btiytik etken oldu. (Yazrctoflu, 1995: 143)

2. Calvinizm

Protestanhk'm, Luther ve Zwingli drgrndaki iigiincii biiyiik adr olan Calvin ikinci

neslin reformcusudur. O Cenevre'de, burjuva ahlAkrnr ve kapitalizmin ilkelerini ideoloji
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haline getirdigi bir cumhuriyet kurdu. Son derece katr bir uygulama ile "sapkm"lart

oliimle cezalandrdr. Luther kiliseyi devletin eline vermigti. Calvin ise, ondan farkh bir

tutumla devleti kilisenin yonetmesi gerektiline inamyordu. Bu nedenle kurdu$u devlet,

bir teola'atik cumhuriyettir. Faiz yasaSrnr kaldrrarak bugiinkri isviqre bankacrh$rnrn

geliqmesine de briyiik katkrsr olan Calvin'in o[retisi, kapitalizm ideolojisinin onciisti

^^, , .1*^1.+^,{ ,*  /e^^ I  O?,) .  ?7 -  29\
JdlJ l l l l rcr \Lculr .  \uwv, Lt  t  

- .  
J t  Jv)

Protestanlarrn miicadelesi uzun ve gileli yrllarr kapsamtg, qiddetli gatrqmalar ve 30

yrl siiren din harpleri meydana gelmiqtir. 1555 senesinde imzalanan Augsburg Din

Banqr ehven-i ger sayrlabilecek, nispeten onemli bir aqama olmuqtur. Bu maddeye gore

prens Katoliklik veya Protestanhk'tan hangisini segerse tebaast da onun mezhebini

(dinini) segmek dur';munda kalmaktaydr. Augsburg Din Bangr, "kinnin topralr, onun

(mezhebi) dini" ilkesinin uygulamasmrn 1624 yrhna kadar tamamlanmasmt

ongordii[tinden, o yrla delin prensliklerin egemenlik alanlan iginde din birli[i

saflanmrqtr. (Yazrcroflu, 2005: 143)

Uzun miicadele yrllanndan sonra, ddrt yrh kapsayan g6riiqmelerin nihayetinde

(1644-48) Westfalya Anlaqmasr imzalandr. Bu antlagma metninde ilk defa olarak din ve

devlet iligkiterinin birbirinden aynlmast anlammda, sekiilerizasyon ifadesi kullamldr.

Boylece sektilerizm, ozellikle Almanya'da baglayan Protestan hareketinin kagmrlmaz bir

neticesi olarak tarih sahnesine grkmrg oldu. Baglangrqta esas itibariyle mistisizme,

Hrristiyanhk'm aslma donmek gibi "Hrristiyani Selefiyeci" tezlere dayanan ve bir "dini

hareket" niteli[inde olan bu akrm, zamanla milli asabiyelerin de geligmesinin verdili

motivasyonla, evrensel kilise otoritesine kargr dikilmeye, sonradan bir adrm daha atarak

en genel anlamryla her tiirhi rfihdni grice kargr vaziyet almaya baglayan ve gitgide orijini
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ile olan alakasmr en alt di.izeye indirerek, bizzat ve biz6tih? dtinyevilifi savunmaya

baglayan siyasi ve diinyevi bir hareket halini aldr. (Altrntaq, 2006: sayr 93)

C. ENDUSTRi UYGARLI6I'NI]'{ YUKSELiSI VP PUNITEN ETIK

l. Ffrriten Etik.

Kapitalist/endiistriyel dtizenin geligimine paralel olarak, biiyuk miktarlarda iqgiicti

gereksinimini ortaya qrkmrqtrr. Oysa pre-endiistriyel toplumun "tembelo' insant,

yagayabilecepi kadar kazanctn peqindedir. Kapitalist giriqimcinin fabrikasrnt

galrgtrrabilmesi igin ise daha fazlasrna gereksinimi vardrr. Ote yandan kole emeli

kullanrmr, Adam Smith'in de vurguladrSr qekilde, pek rasyonel de[ildir; gtinkti bir kole,

yiyebilecepi kadar fazla yiyip, gahgabileceli kadar da az gahqmaya bakmaktadrr.(See,

1972: 152)

E$er Weber, karqrt yoldan giderek ifade edersek, endtistri devrimi "galtqma

disiplini"ni bir zorunluluk haline getirmiqtir. Bazr yazarlara gore kilise bu donemde

kapitalist toplumun "entelekttiel ordusu" gibi hareket etrnigtir; ornelin bir idarecinin:

"Papaz smrfinrn etkisini alabildigine giiglendirmek istiyorum. Qiinkii keyfine bak diyen

felsefeyi defil, ona bu drinyada acr gekmek igin bulundufunu dlreten iyi felsefeyi

yayma bakrmrndan giiveniyorum papaz srnrfrna" geklindeki sozleri mevcut iligkiyi

destekler niteliktedir. Ote yandan bu siiregte gahgma eti[i ile e$itim arasrndaki iligkiyi

de ihmal etmemek gerekir. Ozellikte zorunlu e$itim, "dakikli$i" ve "disiplini"

vurgulamrqtrr. (Bozkuft, 2000 : 22)

Bilindifi gekilde din, tarih boyunca insanlan harekete gegirmede hep en giiglti

unsurlardan biri olmuqtur. Weber, modern kapitalizmin ortaya grkrgrnda asrl belirleyici

unsunrn Protestanhk oldulunu ifade etmektedir. O'nun "Protestan Etik ve Kapitalizmin
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Ruhuno adh gahgmasmda ortaya attrpr tez yayrnlandrpr tarihten itibaren, lehte ve aleyhte

genig yankrlar uyandrmrqtr. Braudel gibi tarihgiler tarafindan "yiizeysel ve abartilt"

olarak de$erlendirilmiqtfu. (Gerek Weber'den cince, gerekse Weber'den sonra, gok

sayrda tarihgi, modern kapitalizmin oluqumunu, "sermaye birikimi", "yahudi eti[i" ,

"ronesans" , "reform hareketleri" ve bununla baglantrh "matematifin, kantatif/bilimsel

diigiincenin" geligimi gibi Protestan etik tezinin drgmda faktorlerle aqrklamak yoluna

gitmiqlerdir. 16. ve 17. ytizyrldaki genel siyasal, ekonomik ve toplumsal koqullarda

dikkate ahnmahdrr. (Bozkurt, 2000 23)

Tablo 3. Protestanizm ve I(apitalizm arasrndaki itigtciye Yonelik Yaklaqrmlar

YAZAR DU$UNCELERININ 6Znti

Werner

Sonbard

(Ekonomist)

1902'de "kapitalizmin ruhu' kavrammt geliqtirdi ve

Protestanizmin gok oncesinde kapitalizmin kokenlerinin

mevcudiyeti karanna vardr. Sombart, kapitalist ruhun ana

kayna$rnrn, Yahudi etifi ve uygulamasrnda yattrprnr iddia etti.

R. Stephen

Warner (Sosyolog)

O'na gdre kapitalizmin geliqiminde dinin cinemini

ispatlamak igin sistematik kanrtlar ileri stiren Weber, geligmede

smrf mi.icadelesinin rolii hakkrndaki Mars'tn gortiglerini

genigletti. Weber insan davranrgrnrn karmagrkh$rnr dofru

algrladr ve Weber'in iddasrn, kapitalizmin ortaya grkmasrnda tek

belirleyici kavramdr geklinde anlamamamtz gerektipi gtiriigiinii

savundu.
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H. M.

Robertson (iktisat

Tarihgisi)

Robertson'a g6re, dinsel faktorlerin itmesiyle de[il, uygarhfrn

maddi kogullarrnrn sonucunda ortaya grkmrqtrr. Franstz Katolik

vaizleri, gahqan ve tutumlu yagaml Protestan papazlatdan daha

az vurgul amarnr glardrr.

R. H. Tawney

(iktisat Tarihgisi)

Kapitalizmin ortaya grkmasrnda protestanizm

fakt6rdtir ancak, bu siiregte sadece Calvinizm ve

de$il btittin Protestanlar onemlidir. Bunun yanmda

yiizyrldaki genel siyasal, ekonomik ve toplumsal

dikkate almmahdrr.

onemli bir

Piiritanizm

16. ve 17.

koqullar da

Kurt

Samuelson (iktisat

Tarihgisi ve Gazete

Editorii

Weber'in yaklagrmr Katclik Belgika'nrn sanayileqmesini

agrklayamaz. Kapitalizmi ortaya grkarak kiigiik tasarruflar de$il,

biiyiik miktarlarda risk, gans ve do$al kaynaklardan elde edilen

biiyiik sermayedir. Weber teoriye qok fazla, fakat olgulara (facts)

gok az yer veriyor.

H. Stutgard

Hudges (Tarihgi)

Weber'in yaklagrmr zor anlagrlrr ve genig olgekli. Weber,

dikkatli bir bigimde bilim adamr 6zelliklerinin yam srra ilgili

doktimanlar dikkati bir bigimde, yarattct cesaret ile

birleqtirmigtir. Biz Weber'in galtgmasmt, kapitalizmin

geliqmesinde Protestanhfr, tek belirleyici faktor de[il, etkileyen

bir faktor olarak algrlamahyrz.

Bir agrdan Weber bu "en gok tamnan ve en gok yanhq anlagtlan" teorisinde, (Senet,

1996: 413) kapitalist uygarhfrnrn igsel faktorlerine ve dzellikle de dininin etkisine

alrrlrk vermektedir. Difer tanftan da Weber, Protestan etik (daha ozelde Piiritan etik)

teziyle, tarihsel bk analiz oldu$u kadar, hatta ondan gok daha dnemlisi modem
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kapitalizmi anlamada bir analiz gergevesi sunmasl nedeniyle onem tagrmakta ve

g'iiniimiizde sosyal teoride "modernlipin krizi" , "endtistri toplumunun sonu" ve

ptiritanrn oliimti" tartrgmalannda Weber grkrg noktasmr olugturmaktadrr.

Schroeder'e (1996 : l4l) grire, Weber'in Protestan etik tezi, "Bafi aktlctlt[t" ve

diinyanrn biiytisiiniin bozulmasr hakkrnda, kendisinin "kiihrirel de$igme analizi"

igerisinde, nnerkezi bir yer tutan siireqlere iligkin, bir analizin parqasrdrr.

Gert ve Mills, Weber'in Protestan etipi yazarken galdag kapitalizmin kokeninde

di.igtincelerin ozerk roltinti vurgulamayr amaglamasrna dilrkat gekiyor. Weber, galdag

kapitalizmin dofun agamasmda ozel bir kigilik tipine ihtiyag duydulunu di.iqiinmektedir.

Bu kigilik tipinin geligmesine yol agan bir dizi drigiinceye inanmanm psikolojik sonucu

olarak gormiiqtrir. Qaldaq kapitalizmin arka plarunrn spirtualist bir agrklamasml veren

Weber, bir takr dinsel kavramlarla yola grkmrgtrr. Weber'den once qoSu yazar,

kapitalizmin kokenlerinde dinin boylesine rinemine az yet vermiqlerdir. (Bozkurt,2000:

26)

Marks'rn modem kapitalizmin in'asyonel olduluna iliqkin iddialarrnrn tam aksine,

Weber igin modern kapitalizmin en onemli ozelli$ onun rasyonelli$idir. Kapitalizmin

smrrsrz kazanma agh[r ile aynr gey olmadrfmr, ancak, kapitalizmi olsa olsa irrasyonel

gridiilerin dizginlenmesi <izdeqlegtirmektedir. O'na gore Kapitalizm, srirekli yenilenen,

"kazanq" ve "verimlilik" pegindedir. Boyle olmak zorundadrr. Btitiin bir ekonomik

sistemin kapitalist diizeni iginde verimlilile ulaqma imkanr tagrmayan bir igletme

batmaya mahkumdur. (Weber, 1985: 14 - 15)

Endtistri uygarhfrmn (Weber buna kapitalizm diyor) geligimine paralel olarak ev

ile igin birbirinden aynlmrqtrr. Ozellikle gahgma hayatrnda toplumsal iliqkiler

formtillegmig, akrlcr esaslara g<ire drizenlenmiq btirokratik kaide ve nizamlar hakim

olmugtur. 0rgiitlerde duygusal iligkiler geri plana itilmiq ve mtimkiin oldufunca
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mekanik bir anlayrq gergevesinde insanilikten uzak bir diizen egemen krhnmaya

gahgrlmrgtr.

Asfunda biiyii ve sihirden annma ve rasyonellegtirme, sadece gahgma hayatrnda

delil toplumun her alanrnda kendini gostermektedir. O rasyonalizmi, o'Kesin olarak

belirlenmiq pratik bir amaca, eldeki verilerin gitgide daha do!ru hesaplanmastyla,

metodik olarak vanlrnasrdr." $eklinde tanlmlanrnaktadr. Weber farkh kiilfiir

gevrelerinde, farkh akrlcrlaqtrrma bigimleri olabilecefini soyliiyor. Ancak diinyayt

doniigttirmeye yonelik, yukarrdaki anlamda rasyonellegtirmenin batrya ozgti oldu$unu

belinir. Oysa baqka kiilttirlerdeki rasyonellik diinyaya egemen olmaktan ziyade ona

uyum saplama stirecidir.

Ulkenin dini havasr ve aile gevresinin yonlendirdifi efitim ile kazanrlan dini

tizellikler, kiqinin meslek segimini ve daha sonraki mesleki kaderini etkilemektedir.

Katoliklilin biiyiik "ote di.inyahfr", en yiiksek ideali ortay koyan esketik (gileci) ozelli[i

taraftarlanna bu drinyanrn nimetleri karqrsrnda btiytik bir umursamazhk iginde olmayt

o$retmiqtir. Buna kargrhk Inglliz, Hollandah, Amerikah Ptiritanlar da drinya zevklerinin

kargrsrnda olma ozellikleriyle tanrnmrgladr. Ancak birincisinin ote dtinyah$rna kargr

ikincisi daha sekiiler, yani bu diinyahdrr.

Piiritanlann asketizmi, daha gok riretmek, buna karqthk, daha az tiiketmek

geklinde kendini gosterir. Meslek kavramr tanrr buyurupu olarak kabul edilir ve gok

gahgmak kutsallaqtrrrlrr. Adeta biitrin ahlaki kurallar bir tiir pragmatizme

doni$ ttiriilmti gttir.

Protestanhk, Tann ile kul arasmdaki aracr kurumlarr devreden gtkartarak, kiqiyi

sadece Tann ile bag baga brrakmrgtrr. Dolayrsryla geligmenin oniindeki gelenekten

kaynaklanabilecek engellerin tasfiyesi igin uygun bir ortam dopurmugtur. Hedonist

ya$am bigimi ve gosterig tiiketimine kargr grkmrgtrr. Bu da modern kapitalizmin geligme
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a$amasmda , orataya qlkan, kendisini gahqmaya vermig olan, aktlcr piiritan kiqilik tipi'

modern kapitalizmin getiqimi igin son derece uygun bir ethos geliqmiqtir.

B6ylece, Aydrnlanrna'nm da en btiyiik ozlemi olan "akhn ycinettigi bir

toplumun"un hakimiyeti ilan edilmiqtir. Geleneksel do[al insan defiqtirilmiq ve arzular

biiytik olgiide bastrnlmrgtr. Weber'in deyirniyle, baqlayan aclmasrz rekabet savagmda

saflrk bc,zulmug ve b',ina kargrhk, briyiik servetler kazanllrnrgtrr; ancak kazarulan bu

servetler, tekrar faize yatrrlarak para ekonomik ya$ama yeniden stiriilmiiqttir. Eski rahat

ve sakin yagam bigimi, yerini katr kurallara brrakmrqtr. Bu siirece katrlanlar

yiikselmiglerdir; giinkti bunlar, triketmek igin delil kazanmak igin yola grkmrqlardrr'

(Weber, 1985: 55 - 60)

Sonuqta, kendisini riti.iel zevklerden arrndrrmrq, bedensel hazlanm denetim alttna

lamrg, gaftgmayr/iiretimi bir ibadet haline doniigttirmiiq, rasyonel diiqiinmeyi ve diinyayt

amaglan do!rultusunda en ekonomik qekilde dontigtiirmeyi kendisine ilke edinmig

ptiritan, modern/endiistriyel toplumlarrn prototipi olmuqtur. (Bozkurt, 2000: 3 1 )

2. P ijritanizmin El e gtiris i

Endiistriyel geliqme siireci agrsmdan, oldukga olumlu iqlevler gdren piiritan, farkh

agrlardan yeniden sorgulanmaya baqlanmrqtrr. Ornepin daha 19. yiizyrlda, ayru zamanda

Karl Marks'rn damadr olan Lafargue, kapitalist toplurnda galtgmayt, her ttirlii diizensel

yozlaqmarun ve organik bozuklupun sebebi saymtqtr. Makineyr ise, insanlarr aqalrhk

ve ticretli iqlerden kurtaracak, ona boq zaman ve ozgtirliik verecek bir "Tann" olarak

de[erlendirmiqtir. (Lafa r gue, | 99 6 : 22)

Buna karqrhk B. Russel gahqma ya da iq ahlakrnt, kcilelerin ahlakr olarak

yorumlamrq ve modern di.inyamn koleli$e ihtiyacr olmadrfrnr belirtmigtir.

Ashnda bir "ideal tip" olarak piiritan etik kurarnrnr geligtiren Weber, bu konuda

kendi kigisel tavnnr net olarak ortaya koymamrg olsa bile gahgmalarrnda, piiritanizmin

47



bir tiirevi olan hesap kitaphlrn, ozgiirliik degil, demir kafes yarataca[mt vurgulamrgtrr.

Nitekim fizellikle yirminci yfrzyrhn ilk yansrnda" sadece, aragsal akhn verimlilik ilkesi

gergevesinde gergekleqtirilen gahgmalar, aynr zamandabazt maliyetlerini de beraberinde

getirmiqtir.

iginde yagadrlunirz y;jzyrlda bir taraftan Horkheimer vd. ote yandan da post-

qndcrnire far- f rcmalarr  rercevesinde ni i r i tanizmin hir  narcast hal ine gelen
t i l l rLMl i lL!  la^ t l t r r rs l4r  I

rasyonallegtirme srirecin yonelik son derece geniq eleqtirel bir literatiir olugmuqtur.

Ornefin rasyonellegtirme siirecine iliqkin olarak Horkeimer (2005: 161) qunlan

sdyliiyor: "Bir di.iqtince ya da sozcti[tin alet haiine gelmesiyle birlikte, onu gerqekten

diiqiinme gereli de, yani onu scizhi olarak ifade ederken gergekleqtirilmesi gereken

mantrksal edimsel ihtiyag da orladan kalkar. Srk srk ve hakh olarak belirtildi$i gibi,

biittin neo-pozitivist dt\iincelerin modeli clan matematifin avantajt da bu 'dtigiinsel

tasarruftur zaten. Horkheimer'a gore mrihendisin kafasr en geligmig haliyle

endristriyalizm zllniyetidir, onun hedefi insanlart amacl olrnayan bir araglar toplamrna

indirgemektir. (Bozkurt, 2000: 33)

2 . P ir itanizm in D tiqii qii ve H e don izmin Yiik s e I i I i

Priritan iq etili konusunda D. Belt ve C. Lasch gibi neo-muhafazal<arlar dtigtiniirler

farkh bir agrdan yaklagmaktadrlar. Giderek hakimiyetini daha gok artrran "tiiketim

toplumu" , D. Bell'in ifadesiyle "giindtiz ptiriten , gece playboy" tipini yaratmtgtr.

$zeilikle 1950'li yrllardan sonra Amerika'da gahgma etifinde oldukga ciddi boyutta

gerilemeler oldugu konusunda yaygm bir inang vardtr. Daha gok yaprsal unsurlart

inceledifi "Post - Endiistriyel Toplumun Geliqi" adh gahgmasmda, endiistri sonlasl

toplumlara iligkin olarak ilerlemeci ve iyimser bir tutum sergileyen Bell, daha igsel
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faklorleri ele aldr[r , "Kapitalizmin l{tilttirel Qeliqkileri"nde oldukqa ofkelidir. (Waters,

1994: 125) Post - endtistriyel toplum teorisinde gizdiigi, Aydrnlanmacr bir anlayrqla,

yeni qafugan smrfi olugturan bilimsel - teknik elitin one gegti[i insanlann stktct iqlerden

ozgtirlegecegi geklindeki iyimser tabloya karqm, daha sonraki ktilttir boyutunu inceleyen

gairqmaiarrnda, modern kapitalizmi oluqturan de$erler sisteminin qoziildtiilune dikkat

gekinektedir. O'na gore pririten deserler si.sterninin Eoziildiigtine dikkat qek-naektedir'

Kapitalizmin kitle iiretimi ve kitle tiiketimi, hedonist bir yatam bigimi

pompalamaktadrr. Qahgmak ve bagarmak gibi piiriten de[erlerin yerine, arttk, nastl

harcama|, nasrl ellenmeli tarzrndaki normlar one gegmeye baglamrqtrr. (Rose, l99l:

37)

Qahqma etipinde en radikal de[iqmenin ortaya grktrfr iddia edilen iilkelerin

bagrnda Amerika gelmektedir. Her ne kadar abartrldrfr kadar olmadr$rnr ortaya koyan

galqmalar olsa da, gahqma etilinin gerilemesi konusunda oldukga ciddi kaygtlar vardr.

Biraz da bu kaygrlarrn sonucu olsa gerek, bu tilkede bugrin igletme fakiilteleinin gok

btiytik bir boltimtinde gahqma/ig etigi dersleri okutulmaya baqlanmrqtr ve gok sayrda

araqtrrmacr enstitiisri kurulmugtur. Bilindi$i qekilde, ozellikle 2. Diinya savagmdan

sonra Almanya ve Japonya gibi tilkelerin rekabet gtigleri ile ig disiplinleri arasmda stk

srk iliqkiler kurulmugtur. (Bozkurt, 2000: 35)

Ancak pi.iriten etili simgeleyen, ig disiplini, kendini denetim, qok gahqrp az

tiiketme gibi konularda, Almanya ve Japonya'nrn da dahil oldugu post-endtistriyel

d6ntigiimrin yaqandrfr t<iplumlarrn golunda benzer geligmelere tanrk olunmaktadrr.

Bugiin 'gahgma toplumu'ndan , 'bog zaman toplumu'na do[ru gidildifine dair yaygm

bir inang vardrr. Nitekim, Baudrillard'a (Ak. Bozkurt : 35) gore, endtistri toplumunu

simgeleyen makinenin yerini, post-endristriyel toplumda, e$lendirici, ancak go[u zaman

faydasr omayan gey anlamrna gelen, "gadget" almrqtrr. Aydrnlanma entellektiilellerinin
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kurmak ijzerc yola grktrklan, aklm yonetti$ bir di.inyanrn sakinini temsil eden piiriten,

bugrin btitiin aynntrlanyla karqrtrna donmiiqtiir. Yani haz igin bile kendini yormaktan

kagman, "rahathk ilkesi"nin onderlik etti[i, ttiketici tipi. (Baumau 1996 :229)

3. Post - Endiistriyel Dontiqiim, Ptiritanizm ve Yeni Qahqrna Etili

Geqmigte modern/endiistriyel toplumlarrn tanrmlanmasinda, geleneksel tanm

toplumlarmm ref,erans olarak kullanlldl$ gekilde , bugtine post-endtistriyel toplurnlan

tarumlanrrken, modern/endtistriyel toplumlar kullanrlmaktadrr. Bilindili gekilde yaprsal

unsurlar agrsmdan yaklagtrlrmrzda, endtistri toplumlan, endi.istriyel mal tiretimin

egemen oldu$u toplumlardr. Sermaye birikimi, biiyrik olgekli iqletmeler, vasrfsu ya da

yan vasrflr mavi yakah iggiicti smrf gatrqmalarrnrn, ptiritan etilin yukanda sralanan

galrgma disiplinin, rasyonelleqtirmenin baskrn oldufu toplumlardrr. (Kumar,64-95. Ak.

Bozkurt, 2000:37)

Post-endristriyel toplum farkh paradigmalara dayanmaktadrr. Endtistri uygarhlrnda

iiretim siirecinde stratejik unsunm endtstriyel mal tiretimi, yerini, bilgi tiretimi

brrakryor. Dolayrsryla endtistriyel mal tiretimine gore ve mavi yakah iggiicrine gtire

olugturulmuq, "bilimsel yonetim" ilkeleri ya da "akrlcr btirokratik" y6netim kurallan

gegmigteki iqlevlerinin tam aksine, teqvik edici degil, ayak baSr haline gelmektedir.

Yine piyasarun dayattrfr, akrlcrlaqtrrma siirecinin bir sonucu olarak, varh[rm

siirdiirebilmek isteyen firmalar, gegmigin yticeltilen akrlcrlagfirma ilkelerini

sorgulamaya baglamrglardr.

Ote yandan modern toplumun ortaya grkrgrnda iqin aileden aynlmasrna <izel bir

6nem verilmigtir. Bdylece gahqma hayatrnm rasyonel kurallan, yeknesak bir bigimde

herkese aym qekilde uygulanabilir hale gelmigtir. Bunun yaru srra "iicretsiz aile iqgilifi"

briyiik olgtide yerine "iicretli iqgticii"ne brrakmrgtrr.
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Oysa post-endtistriyel d6niigiim s{irecine paralel olarak yeniden "iicretli

iqgiicii"niin oranmda bir gerilemeye tanrk olunmaktadrr. Kendi igini yapanlara, evde

qalganlaln oranlannda gu ana kadar endi.istriyel toplumlarda gortilmedik dtizeyde artrqa

tanrk olunmaktadrr. insanlar giderek daha gok kendi iqlerini yapmaya baglamrqladrr'

flrnefin Toffler, Protestan egitim gerileyiqi ile iicretli gahganlarrn oranlannm azalmasr

arasrndaki iligkiye dikkat Eekrnektedir. O'na gore ttiketirn iEin 'jretimin gelmesiyle

birlikte, kiqilik yaprsr da etkilenecektir.(Ak. Bozkurt, 2000: 38)

flzellikle mikro elektronik alanrndaki geliqmeler, beden ili yapan iqgtictine

duyulan gereksinimi biiyiik olgtide ortadan kaldrrmrgtrr. Ontimiizdeki dcinemde

muhtemelen giderek artan bigimde zihin igleri de bilgisayarlar tarafindan yaprlacaktr'

Her ne kadar ig ttimtiyle ortadan kalkmasa bile (Aronovitz,1994: 56) iqgiictine duyulan

ihtiyag gok daha azalacaktr. Nitekim Jacques Attali'nin de (1999 : 159 - 160) belirttisi

qekilde, 19 .yiizyrlda yrlda ortalama beq bin saat gah$an iggiicii, 1900 yrhnda yrlda iig

bin iki yiiz saat gahqmaya baqlamrgtrr. Bu oran geliqmiq tilkelerde bin saate kadar

diiqecek ve insan yaqammda gahqmaya adanan siire on begte bire gerileyecektir.

Qalrqanlann yarrdan fazlasr iicret almayacak ve iicretliler ne tam zamanh gahqacak ne de

bir igletmeye smrrh sozleqme ile baflr olacaktrr. igyerine gitmeden gahqma istihdamrn

yarlsml olugturacak.

Yine yaprlan bir baqka tahmine gore 2000'li yrllarda gimdiki iqgiictiniin ancak

begte biri iq bulabileceklerdir Bu durum toplumda ve gahgmanrn felsefesinde de

deliqiklikler yaratacaktrr. Ashnda bu deligim gimdiden baglamrq ve pririten etik bu

ga[rn ethosu olmaktan uzaklaqmrgtrr. Qahqma disiplininde gerilemeler olurken, bog

zaman etkinliklerinde gimdiye degin gortilmedik diizeyde artrg ortaya grkmrgtrr.

(Bozkurt,2000: 39)
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Furnham (1990 :222) gibibazryazarlar buradan hareketle gelecelin eti$inin "bog

zaman etipi" olacafrnr belirtirken, baztlan da "goniillti qahqma etifi" olaca$rnt

belirtrnektedir. Nitekim post-endtistriyel doniigtim stirecini yaqayan toplumlarda gontillti

galrqma etkinliklerinde Drucker'm da belirttigi gekilde ola[aniistti arttqlar ottaya

qrkmaktadrr. Gdniillti gahqmaya dayanan iigtincti sektoriin hrzla biiyiimesine taruk

olunmaktadrr.

Uygulamada, gi.intimiizi.in popiiler yonetim gurulart arlrk firmalara otoriteyi,

disiplini, homojenlifi, standartlagmayl, salt akrlcrh$r onermiyorlar. Tam aksine

Hammer dedili gekilde, 'srfirdan baqlamayr' oneriyorlar. iti ytizyrlhk endiistriyel

yonetim sonucu, elde edilen bilgelilin bir tarafa brrakrlmasrnr, igin kitle tiretimi gafrnda

nasrl yaprldrfmr unutup, gu anda nasrl yaprlabilecepini diiqi.inmeyi veya De Bono gibi,

.mantrk1lfmn srmrlan drqrna glkrp aykrrr dtigi.inmeyi tavsiye ediyorlar. Benzer qekilde

bir bagka guru Tom Peters, 'efer bir yenilik istiyorsanz, geqmigi tiimiiyle

unutmaltstnrz' tavsiyesinde bulunuyor.

Bu gergeklerden hareketle, piiriten etigin en temel unsuru olan rasyonelli$in yerini,

post-endtistriyel toplumlarda yaraficilrla brrakacalr geklinde bir diiqiince ofiaya

grkrnrgtrr. Hage ve Powers (s. 7l) gibi bazt yazarlar, rasyonel piiritenin endiistri

toplumunun kiqilik tipini temsil etmesine kargrhk, 'yatattct ve birleqik benlife' sahip

insanm post-endiistriyel toplumun kigilik tipini oluqturaca$rnr iddia etmektedirler;

gtinkii post-endiistriyel gagda daha gok yaratrcrhla gereksinim duyulacafurdan bu 9a[

insam, 'yarattct ve birlegik benlik'le hareket etmeye zorlayacakttr.

Rossenau'ya gore de yeni bir 'post-modern insan tipi' ortaya grkmrqtrr; bu post-

modern birey agkrn normlardan ve insani .deferlerden, geleneksel baghhk ve

sadakatlerden, topluluk kurallanndan ozgiir olmayt arar. Ona gore post-modern birey

rahat ve esnektir. Duygu ve hislerine yoneliktir. 'Kendin ol' tutumuna sahiptir. Aktif bir

52



insandr ve anlam igin kendi kigisel yolunu izler. Gergek iddiasrnda bulunmaz. Siirekli

plan yerine gegiciyi tercih eder. Gelenek ve eskiyle bangrktrr. Egzotik, kutsal ve nadir

olana olumlu bakar. Genel ve evrensel olan yerine yerele yoneliktir. Kendi yaqamryla

ilgilidir ve tek bir referans noktasrna sahip degildir. (Ak. Bozkurt, 2000: 40-44)

4. Hedonizin, Tiiketirn Toplumu,IJarsisizm ve Elegtirel Soylem

Bauman'a gore (1999: l0), "tireticiler toplum imdan, "ttiketiciler top/umrma, yani galqma

etifinin yol gosterdigi bir toplumdan, tiiketim cstetiliyle yrinetilen bir topluma gegiyoruz;

tiiketim toplumu ve seri imalat artrk kitlesel emek griciine ihtiyag duymuyor ve bir

zamanlar "yedek sanayi ordusu olan yoksullar, gimdi, "defolu ttiketiciler"e dtinti-

qi.iyor.

Tiiketim artrk yeni dtinyanrn ideoloji haline gelmigtir. Her ne kadar "daha fazla

ttiketim daha fazla iiretim ve bu da daha fazla refah demektir" geklinde diiqtinenler varsa

da, tiiketimin, insamn ozgtirliigtinii elinden aldrfrm, baqkalanna ba$rmh krldr[rnr, gergek

mutluluk ve refahrn nesne tiiketiminden gegmedifini ve tiiketimin insarun

;yabancrlaqmasrndaki en onemli unsur oldu$unu ileri siiren goriigler de vardrr. Tiiketim

toplumu, "atffraya hazrt" , insanlann ve "atrlmayahazfi" egyalann toplumu olarak da

tarumlanmaktadrr: "Tiiketim toplumunda, reklamlarrn ve kitle iletigimlerinin yarattrlr

ve sundufu bir diinyada insanlar "herkes laal olabilir", "herkes zirveye grkabilir"

illtizyonuna sahiptir; prestij ve statii yan$rru kazanmarun diSerlerinde olmayant elde

etmekten gegtifin anlayrgr vardr". Tiiketici, ttiketim davranrqlannr baqkalannm olumlu

tepkilerini almaya dofru yoneltir. Bir gegit "sosyal onay" da denilebilir buna ve

sembollerin tagrdrklarr anlamlann, benzer bigimde yorumlamp anlagrldrlr durumu
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belirtir. Diger taraftan ttiketici bir sernbolii kullanarak kendisi ile de iletiqime geqer.

Uriinler birer semboldiir ve dolayrsryla bireyin iletigim araglandrr (Odabagr, 1999: 19)

Featherstone'a gore (1996: 187), tiiketim kiilti.irtiniin hedonizmi, burada ve simdi

zevk peqinde koqulmasmr, drgavurumsal hayat tarzlannrn yeqertilmesini, narsisistik ve

bencil kigilik tiplerinin geliqtirilmesini vurgulamast gergevesinde din agtsmdan

rfi;lazzam yrkrcr olmugtur. Genelde dinin, 6zel olarak da piiritan mirasm olrettigi

gilecilik, ga|gkanhk, basiret ve tutumlululun aksi istikamette, "gimdi yaqa sonra tide"

felsefesiyle tiiketimcililin ruhsal fakirlige ve hedonist bencilli[e yol agtrlr srkqa

sawnulmuqtur.

Narsisisizm, ptiritan karqrtr hedonist tiiketim toplumun, temel

karakteristiklerinden birisi haline gelmigtir. Ashnda narsisizm psikanalizin alaruna

giren bir kavram; ancak, sosyolog C. Lasch "Narsisizmin Kiilttirti" gahqmast ile,

bunun ki.ilttir boyutunu on plana grkartmrgtrr. Lasch'in kuramt temelde, Freud'un

analizlerine dayanrr.

Freud'a gore, narsisizmin iki ayrrt edici ozellifi vardrr. Bunlardan birincisi

megalomani, di[eri ise ilgilerinin drq diinyadan, yani insanlardan ve geylerden

uzaklagmasrdrr. Drq diinyadan gekilen libido "ben"e ycinelir ve boylece narsisizm adt

verilebilecek tutuma yol agar". "Kipi kendisini be[enmezse tjliir" atastiziinde oldufu

gibi, bireyin yaqayabilmesi igin belli bir di.izeyde narsisizme gereksinimin oldu[u

srkqa vurgulanrr. Freud'un birincil narsisizm dedi[i gekilde, do[uqtan her insan

narsisisttir; benin geliqmesi bu birincil narsisizmden uzaklagmaya bafhdr. Ancak

bireyin geliqim stirecinde, bazr olumsuz kogullar ytziinden, a$r giivensizlik

durumlannda, nesnelere yiiklenen libidosunu, geri kendi bedenine ve benlifine

vrineltmesi durumu soz konusudur ki, buna Freud ikincil narsisizm der. Bu durumda
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birey drq nesnelere olan sevgi ve ilgi baflannr kendi bedenine ve benlifine yoneltir.

Qe."'redeki uyaran ve nesnelere ilgileri, ballarr azalr; igine kapanu ve giderek i9 diinyast

ve kendi uyaranlan ile ilgilenir (Oztiirk, s.29). Onlardan doyum arar. Aslmda Lasch'm

sosyolojik analizlerinin hareket noktasrnda da bu ikincil narsisizm vardr.

Giintimiizde sekiiler toplumlar daha gok hedonist ve gimdi merkezli olmakta ve hoq

zaman erkinlikleri daha gok one gegmektedir. Lasch'rn ilk baskrsr 197}'li yrllarrn sonunda

yaynlanan gahqmaslra gore, bireyci rekabet kiiltiirti, kendilipin (selfl mutluluk ve narsisistik

meggalesi ile yer de$qtiriyoA piiritan ig etili geriliyor ve artan gtivensizlit korlnr yaratryor. Ahlaki

kodlar yer deliqtiriyor ve yeni etik, insanlann hayranhfrm, imlenmesini ve saygrsml

gekmeyi tercih ediyor. imajlar ve semboller gergek bagandan daha onemli hale geliyor.

K-apitalist iiretimden tiiketime doEru gegig, insanlan yeni sosyal davranrq kahplan geligtirmek

zorunda brrakryor.

Lasch, (1991) piiritan gahqma eti[inin karqrnda a[rrhk kazanan Narsisistik

ktiltiiriintin ozellikleri gu baqirklar altrnda inceliyor:

" Tarihsel zaman duygusu geriliyor(s.3) : $eylerin sonun geldigi dtigiincesi,

insanlarda zaffran perspektifuri srmrlamakta; gtivenle ileriye ya da romantik olarak gegmige

bakmasm engellemektedir. Narsisistler, sadece gimdide, gimdi igin yaqarlar.

Terapi Duygusu (s.7): Narsisistler, kendi iyilik (self wellbeing), sagltk ve fiziki

gtivenlikleri igin, safaltrm ararlar ve terapistleri, kendini kontrol, anlam ve sa$hk igin

kullamlrr. Ote yandan terapistler de, bireyin iradesini kendi kaderini belirleyebileceli

qeklindeki tezleriyle, izolasyonu ("isclation of the self) tegvik etmekteler.
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Siyasetten kendini diigtinmeye fs.13): Siyasal teoriler,

onemsizleqmigtir. Tartrgmalar siyasal gergeklerden, kiqisel ve

kaymaktadrr.

sorunlar ve gatrqmalar

otobiyografik fakt<irlere

itiraflar ve kargr itiraflar(s.16): Yazarlar ve diSerleri, elegtirel diigiincelerden

ziyade, kendini agrklama yoluna gitmektedirler.

Bogluk iginde oimak (21): Psikolojik huzur, anlam ve ba[hhk olmakstzrn insan, i9

boglu[a dtigmektedir.

Ozel hayxa geki/menin (privatism) elegtirisi (s.25): $ohret igin kendini somiirii,

bagalsrzlktan kagrnma, her derde deva konular, insanlann, sosyal problemleri kiqisel

problern olarak tanrmlamalarrna yo! aqlyor. Agka, arkadaghfa, smrlt bir yatrnm

yaplyor, ba$tm/rktan kagrnma ve an igin yagama soz konusu.

Kaybetmekten korkan bireyler igin, narsisizm ve kendini koruma etifi, modem

yagamda endigeler ve gerilimlerle baga grkmada en iyi yol olarak goniltiyor. Sevimlilik,

sahte -duyarflrk, oniine geknle yatrp kalkmak, pansexualite, korumact ytizeysellik,

bafrmlktan kagrnma, yas tutmak yeteneksizlifi, yaglanmaktan ya da 6liimden korku gibi

narsisistik kiilti.irel ozellikler, ailede 6$renilip, toplumda takviye ediliyor.

Narsisist, kendi kurallannr kendi koymayr seven anti sosyal bir kigiliktir. Gelecepi

diigtinmek yerine giinltik mutluluklar ve grkarlar arar. Bu grkarlar u!runa alabildigine

ihtirasfi bir tutum takmrr. Gelece[e de gegmiqe de ilgisi yoktur, gegmigin olumsuz

arulan ile ytizlegmek istemez (Lasch, s. l6).

Yine Lasch'a gore narsisistler, nezaketi, eti$i, geleneksel riftielleri umursamaz;

gosterig duygusu, qohretlerle <izdeglegme ihtiyaglarr on plandadrr. ytrs tutma
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yeteneksizliSi srjz k-onusudur. Hastahk hastastdrrlar. Siirekli psikanaliz ihtiyacr

duyarlar. Digerlerini kontrolde hilekarhk yontemlerine bagvururlar. Geng olmak

takrntrlarr vardr. Hemen rnutlu olma ihtiyacr duyarlar. Aqk iliqkilerinde samimiyet ve

sadakatten uzaktrrlar. Kendi kendine saygrda rahattrrlar'

Mutlak dofru diye bir $eye inanmazlar. Dogmalara inanmazlat. Grup

sadakatinin safladrfr gtivenlile de sahip de[illerdir. Onlar igin, her yol mubahtrr'

Arzularrnda smr yoktur. Sugluluk duygusu duymazlar. Herkesi rakip olarak g6riirler.

Cinsel konulardaki tutumlan, ptiritan olmakian ziyade, her geye agrktrr. Abartrh

kendini sevme, kendinden nefret etme arasrnda gidip gelirler. Genellikle drq diinyada

bagarrl olmakla birlikte, kendi iglerinde stirekli bir boqluk hakimdir. Narsisistik

kiilttirii krgkrrtan medya, temel bir sosyalleqtirme aract olarak, aile ile yer

degiqtirmigtir. Modem I yagamrn her alanrnda narsisistik bir ozellife sahiptir. Medya,

lgan, gohret gibi narsisistik hayallere yopunlagma rnesajlan vererek, ortalama insant

yrldrzlarla dzdeqleqmeye ozendirmekte ve narsisistik sosyal karakteri tegvik etmektedir.

Yeni bir 6 ktiltiirel soylem yaratmaktadrr

Aynca medyarun yarunda, yeni eSitim modellerinin de narsisizmi tegvik ettili

iddialarr var. Bunlara grire, orne[in biz gocuklara ilk amacrn kendini sevmek dedifimiz

zaman, onlara evrenin merkezi olmayr rineriyoruz. Bu gocu$.r narsisizme ya da

di[erlerinin ihtiyaglannl umursamamaya itebilir. Kendini sevmenin onemi

tartrqamamakla birlikte, sosyallegme siirecinde onun ana hedef olarak almmast

tartrqrlmaktadrr. Ozellikle orta-tizeri tabakalarda narsisizrni tegvik eden elitim

modellerinin ortaya grktrfr, ancak giiniimiizde ise ttim gruplara yaygrnlagmaya baqladr$t

iddia edilmektedir. (Ryan'dan Ak. Bozkurt, s. 52).

Bir taraftan medyanrn (ve diger kurumlarrn) krqkrrttrSr hedonist/narsisistik

lniltrirtin baskrsryla aglnan, difer taraftan da iiretim stirecindeki farkhlaqma dolayrsryla
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gah$ma elilinde oldukga dnemli degigiklikler ortaya grkmaktadrr. Ozellikle geng

insanlar gi.iniimtizde son derece anti-biirokratik tutum igerisindedirler. Ozellikle post-

endiistriyel dontigtm siirecini ya$ayan iiikelerde elitimliler arasmda artrk iq kendini

gergekleqtirme yolu olarak gortilmekte ve mali giivenligi esas alan piiriten iq etifi

deperleri onaylanmamaktadrr. Giiniimiizde kigisel otonomi talepleri biiyiik dlgiide

aitmrgtr. (Fumham, s. 222). Serbest za{nana daha qok deser rrerikneye baqlanmrqtrr.

6te yandan ozellikle finans alanrndaki geligmelerin bir takrm spektilatorlere

galrqmaksrzrn btiyiik paralar kazandrmast, insanlarda srkr gahqmadan da biiyiik kazanglar

elde edecepi duygusunu uyandrmtqtr.

Yeni gahqma eti$i igerisinde boq zaman biiytik deler kazanmaya baglamrqtr.

insanlar daha g.o,k kazanmak u$runa, kendilerine zaman ayrrmaktan vazgegmek

istememektedirler. Hayatta her geyin gahqrna olmadrlrnr dtigiini.iyorlar. Aynca

galqmarun balrmsrzhklarrnr ve ozgtirlerini engellemesini istemiyorlar. Qogu

galgmarun olmadrlr hayatrn daha giizel olaca[mt ve anlamsz galtqmanrn

kendilerini hasta edece fini diiqiiyorl ar (Furnh am, s.222).

Artrk hakim anlayrq piiritanrn (ve dolayrsryla akrlcrhfrn) oldtigii ve kokleri

Romantiklere ya da Nietzsche'ye kadar giden, duyulamn one grkartan, yarattct insan

tipine ilginin arttr[rnr goriiyoruz. Nitekim postendtistriyel dontigrim stirecini yaqayan

pikelerde, efitimde en gok wrgu disipline delil yaratrcrhfa yaprlmaya baglanmtgtr.

Pre-kapitalist ya da pre-endiistriyel deferlerin baskrn oldulu iilkelerde temel sorun,

ptiritan etik ve onun sonuglan olan disiplin, gok gahgma, agrl rasyonellegmenin

varhfrndan defil, tam aksine yoklulundan kaynaklanmaktadrr. Dolayrsryla bu gibi

iilkelerde, disiplinsiz, denetimsiz, irrasyonel, yetersiz tiretime kargrhk agrrt tiiketim
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efilimi iqindeki zlhniyet, riiqvetin, maffanrn ya da anarginin yayrhnasr igin kolayca zemin

hazrrlayabiliyor.

Boyle bir tablo iginde, artrk akhn, gahgma disiplininin 6ldtigti ya da iqlevselli$ini

yitirdigi qeklindeki, priritan etilin reddine dayanan bir tutum, heni.iz kurallarrn

yerleqmedipt,baztyazarlarrn eg-dost kapitalizmi dedi[i, rasyonel orgtitlenme modelinin

uza[rndaki eksik modernleqmig toplumlarda, "amaca y<inelilt* akrlcr davramg"in tam

kargrtr bir anlam ifade eden mevcut "conele'toylesine) ya$am tarzrntzr muhafazasrru,

yani mevcut kaosun gok daha artrqmt teqvik edebilir. Ekonomik geliqme ve

ktireselleqme stirecine uyum bakrmrnda nispeten daha geride olan Krrgrzistan gibi

tilkeler igin s6z konusu olan karakteristikler, bazr bakrmlardan Ttirkiye igin de s6z

konusu olabilir.(Bozkurt, s.54)

5. Piiritenizm, Hedonizm, Eksik Modemite ve Ttirkiye

Tarihsel bir perspektif igerisinde, Weber'in teorisini Tiirkiye'ye uygulayan ilk

gahqma Prof. Ulgener tarafindan yaprlmrgtr. O'nun ilk baskrsr 1951'de yaprlan "iktisadi

Qoziilmenin Ahlak ve Zlhniyet Dtinyasr" eseri, bizim zihniyet dtinyamrzr anlamak

bakrrnrndan hala btiyiik tlnem tagrmaktadrr.

Ulgener'e gore, (1981:15), Batrda yeni zamanlar diye adlandrnlan ve gergekten de

her alanda yenilenme ile beraber yiiriiyen devir bizde, parlak bir ticaret devrinin sonu,

katr ve donmug ortaga! de$erlerine doniig {orta gaflasrna) karakterini tagryor. Deler

anlayrgrnda da aynr surette ige kapanma ve katrlaqma; yani tegebbils formlarrnda yer

alan esnaflagma soz konusu.
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Bunun yanrnda meslek ve sanat taassubu (gelenekgilik) ile en kiigtik bir yenilige

griz yumulmamasr ve nihayet O'nun a$ahk ve efendilik quuru dedifi, feoCal hayatrn

asrdan agrra aktardrlr bol tiiketimin, gosterigin gekici etkisinden higbir zaman uzak

kalmamakla birlikte, kendini grinhik iktisadi kaygrlann tisttinde gormeye ahqrk, iiretimi

ve defer yantmayr kendinden bagkalannrn srrtlna yiiklenmig gormek isteyen zibniyet

hakirndir.

Bunlann hepsi de Batr Avrupa'da 15. ve 16. yizyillardan beri tarihe mal oldufu

halde bizde bir gok taraflan orselenmeden "yeni zamanlar"a devredilmig "Ortaga$"

deferlerinden baqka geyler defillerdir.

Osmanh'da, pre-kapitalist, henriz maddelegmemiq bir diinya goriigii, giindelik

hayatrn her ttirlii hareket ve faaliyet qekiiierini iktisadi diiqiincenin drgrndaki giidtilere

gore ayarlanmrg gdnnek isteyen bir toplum anlayrgr hakimdir. Ulgener'e gore (s.53-54),

modern diinyayr yaratan delerlerden uzakhfm, hemen hemen her tabakada kendisini

fazlasryla hissettirdifini goriiyoruz :

Ust tabaka: Yrizyrllardan beri devam edip gelen afahk ve efendilik quurunun bu

tabaka arasmda hayat ve toplum anlayrgrnr giindelik iktisadi kaygrlarrn drgma, :uzap:na

taqrmrgtrr. Ancak bu iist tabakanrn maddi endigelerdenuzak bir hayat siirdi.i$i anlamma

gelmemektedir. Aksine servetin, ozellikie de altur tutkusunun bu tabakada oldukga

fazla oldu$unu gortiyoruz. Ancak mal ve servete diigktinltiftin gergek saiki, mutat

iktisadi faaliyetlerden birisi ile zenginleqmek, sermayesini ve onun getirdi$i geliri

artrrmak defildir. Ntifuz ve iktidar sahiplerini, oldum olasr, mal ve servet peginde

kogturan saikleri alelade kar ve rantabilite olgi.istinden btisb{ittin bagka maksatlarda

aramahyn. Bunlarrn yerine: Siyasi hayatta paye ve itibar sahibi ohnak; debdebe ve

saltanat stirmek; unvan ve asalet satmak; nam ve nisan peginde bagkalarr ile yangmaktrr.
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Hepsi de feodal cemiyet diizenin asrrlarca iistiine yr[rhp biriktirdi$i, a[ahk ve efendilik

guurunun, drgalya vuran akisleridir. Asilzade elini ancak paraya hacet gerekgesiyle

stirer.

Orta tabaka: Ticaret ve sanat erbabrnt, iktisadi-rasyonel olmayan bir takrm de$er

ve idealler etrafinda sralanmrg gortiyoruz. Rasyonel bir ticari igletmedeki, dakik bir

hesap ve defter tutma ahgkanh[r yok. Macera hevesi, ayak basrlmamlg memleketler

gormek, umulmadrk servetlere kawqmak merakr, hatta srast gelince vurgrm ve basktn

arzusu vs. yok. iktisadi faaliyette en fazla baganh olmalart gereken sanat ve ticaret

erbabr da dahil olmak izere, deler olgiilerini heni.iz maddileqmemig bir dtinya

goriisiinden aliyordu. Bu gonig bir tabakan diperine gegtikge, az gok derin farklar

gosterir; fakat hepsi de "meia-ekonomik" bir d'iig'iince temeline dayah kalmakta

birleqir. Bu temel dtqiinceyi bir ciimle ile ozetlemek mtimkrindiir: Maddenin ve maddi

hayatrn icaplan drgrnda kalabilmek! Gelecek kaygrsrzh$I, yannl di.iqiinmemek, gtinti

giiniine yasamak, ig aleme gekihniqtik, afrrhk ve yavaghk, hastan uzakhk, kanaatkarhk,

algrlmrq rutinden drgarrya grkmamak, tevekktil sahibi insan-t kamil olmak temel

deferler arasmda yer almaktadrr.

$te yandan kazanma her yerde, her zaman kibir, biiytikltik ve gosterigle beraber

yiirtimiigtiir. Bir diger ifade ile iktisadi diiziince son yrllara kadar,

modernli[in simgesi olan "aktlctlaqtrma" siirecinin uzaprnda kalmrgtrr.

Modem bir toplum yaratma projesi ile ortaya grkan Cumhuriyet doneminde ise,

6zellikle e[itim yoluyla ptiriten bir gahqma ktilttirii yarutma gabasma tanrk oluyoruz.

6rne[in Atattirk'iin "gengler sizden bir tek istegim var, o da gahgmak"' sdzti bu gabayr

gok veciz olarak ifade etmektedir. Nitekim Cumhuriyet tarihi boyunca da hep, gok
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gah$ma, gok tasarruf ve kaynaklarrn akrlcr olarak kullamlmasr gibi daha sekiiler/piiriten

delerler srkga iqlenmigtir. @ozkurt,2000: 55 - 57)

Ancak 1980'li yrllar Ttirkiye'de bazr bakrmlardan knlmantn yaqandr[r yrllardrr. Bu

d6nem aynr zamanda diinyada 1970'li yrllann krizlerinin arkastndan gelen yeniden

yaprlanma yrllandrr. 1980'li yrllardan itibaren drinyada krireselleqme siireci hrz

kazanmig ve bir gok iilke artrk oy;nu kliresel kurallara gore oynamanm yollarr iizerinde

dtqtinmeye baqlamrgtrr. 1980'li yrllarda Ttirkiye'de ise modernleqmenin akrlcr

tagryrcrfuirnr mtihendislerin temsil ettigi bir donem olarak ortaya grkmrqtrr. (Gdle,

I  986: I  38)

Tiirkiye'de 1980'li yrllardan sonra kiiltiirel doni.iqiim siirecinde en gok belirleyici

faktorlerden birisini, qiiphesiz televizyonda de'rlet tekelinin kurlmast ve gok kanalh

yayma gegig olugturmugtur. Yaqayabilmesi igin ana gelir kaynapr reklam (dolayrsryla

reyting) olan kanallar, toplumu olafaniistti bir tiiketim bombardrmanlna tutmuqlardrr.

1970'li yrllarda Lasch'm Amerika igin soyledifi hedonist/narsisistik kiilttirel d6niigiime

benzer bigimde, biz de bireyler gok erken yaqlardan itibaren, artrk tiiketim toplumun

kahplan iginde sosyallegir hale gelmiglerdir.

Gegmigin tasarrufu, arzularmr basttrmayt, toplum igin gerektifinde kendini feda

etmeyi, dtinyaya siyah ve beyaz geklinde son derece katr kurallar iginde bakmayr

wrgulayan ki.ilttiriintin yerine 1980'lerden itibaren "koge dtinmek" olarak formiile

edilen pragmatizmi, gorecelili$, kiiltiirel melezleqmeyi, hazcitpr, tiiketimi, 6nce

kendini diigtinmeyi ve bireyin ne vatan/millet ne de bagka bir qey igin feda edilmesi

gerekti[ini savunan ve bizim igin yeni olan bir anlayrq hakim olmugtur.

Gegmigin liderlerinin kafalarrnda bir ideal tip olarak var olan ptiritan ktilhirtin

bastrran/perhizci anlayrgr yerine, 1980'lerden sonra, daha gok rahath[a vurgu yapan
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hedonist bir anlayrg 6n plana gegmigtir. Ozellikle toplumun orta iist ve iist gelir

gruplarr bu stirece son derece hrzh bir bigimde uyum saflamrqlardrr. Ekonomik

yaprdaki doniigiim de biiytik olgiide buna eqlik etmigtir.

Ancak burada asrl sapma, bu ttiketim kiilti.iri.ine uyum saflayamayanlar arasrnda

olmaktadrr. Toplumun hiq de azrmsanamayacak bir boliimri, krsa yoldan

biiytik paralar kazanrrken, asrl gofunlufu olugturan genig kitleler, bt taruftan ttiketim

arzusu ile doldurulurken, di[er taraftan da tiiketememenin verdifi huzursuzluk

iginde mevcut kurulu dtizene tepki hareketlerine yonelmiglerdir. l99O'lannlarrn

sonunda yaprlan segimlerde oylann dalrhmrna baktrlrmrz zaman, sektiler

kesimde Biilent Ecevit'in qahsrnda daha diiriist/perhizei/ptiritan bir ktiltiire

yonelirken, safda ise merkezden uzaklagma bu tepki siireciyle yakrndan ballantrh

goztiktiyor. (Bozkurt, 2000: 57 - 59)

Ahmet Oktay (1995: 232-4), 12 Eyhil darbesinden son-ra Ttirk toplumunun

Lasch'm deyimiyle "narsisistik kuqatrna" altrnda kaldrlrnr soyltiyor. Durmadan

ekonomik dtizenin vurgulanmasr, baganrun ve karm <ine grkarttlmast, siyasetin

ktigiimsenmesi, ytikselen delerler mitinin amentiiye dontiqmesi siirecinde

bigimlendirilen bu narsisizm, "gegmiq baskrlardan kurulug, bir ki.iltiir ihtilalin

ytikseligi bigiminde" beliriyor. Yazrn alanmda, eflence sektoriinde, Tiirkiye'de

herkes, kendi bagarlStht ve biricikli$ini, kendi yaptrklarrnrn ilklilini one stirliyor.

Ktilttir diinyasr iyiden iyiye medyaya bitigmiq durumda. $ohret olma arzusu, eserin igsel

delerinin ontine gegtili igin, qohret estetik diizey aracrhsryla kazanrlrr olmaktan

grkryor, onceden edinilmesi yollarr aranryor. Yazar da garkrcr da kitabrn yada kasetin

tirajryla oviiniiyor. Gosteriggilik ve teghircilik egilimi, Lasch'rn vurguladrfr bigimiyle,

"ig hayatmda ve btirokraside organizatorti kumarbaza dontiqtiirmekle" kalmryor, " iyi

oynayan kazanr felsefesi"' ttim kiilttir hayatrmrzda egemen oluyor. Oktay, kendilerini
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starlagmrq sayan sunucular ve programctlann, miithiq bir kaybetme korkusu iginde

olduklannr ve kaybetmemek igin her qeyi kabule hazrr olduklan iddia ediyor.

Bir gok sanayileqme ve modemlegme Siirecini tamamlayamamlg iilkelerde oldugu

gibi, Ttirkiye'de, belli bir olgtide, akrlcr, pi.iritan deperlerin uzagnda kalmrptrr. OrneSin

hangi diinya gortigiine sahip olursa olsun, iizerinde tam bir mutabakat sallanan

konulann baqrnda, son derece irrasyonel iqleyen bir kamu idaresi gelmektedir. fit

zihniyetinin bir ttirevi olarak, insanlan daha akrlcr kurallara dayanarak rekabet etmeye

zorlayacak olan serbest rekabet kurallan bir gok alanda yeterince saghklt

iqlememektedir.

Post-endtistriyel d6ntiqrim siirecini yaqayan akrlcrhsm, anlam yitimi, normsuzluk,

grigsiizliik, yalnrzhk gibi etkisini daha gok hissettiren sorunlar kargtsmda, kimlik ve

yaratrcrhk arayr$rnm peqine dtigtilen bir diinyada Ttirkiye'de sorunlann 6nemli bir

krsmmr. Batr Avrupa iilkelerinin yiiz kiisur yrl once yaqadr[r bazt sorunlann benzerleri

oluqturmaktadrr. Nitekim iggiiciintin da$rhmr gibi yaprsal unsurlar aqtsmdan da

Tiirkiye aynr gekilde gegtilimizyizyildaki Batr toplumlarr ile benzer oranlara

sahip bulunmaktadrr.

$te yandan, rekabetin globallegtigi, geligmig AB i.ilkeleri ile rekabet etmek

durumunda kaldrfrmrz bir siireci de yagryoruz. Ttirkiye heni.iz modernleqme siirecini

ramamla-yamadan, modernlik sorua ktiltiirel ve ekonomik dontigiimiin avantajlanyla

birlikte, srkmtrlanm da yagamaya baglamrgtrr. Ktiresellegme, bir gok tilkede oldupu gibi,

bizde de mevcut yaprlarr derinden sarsmaktadr.

Bunun yanrnda gegmigte oldu$u gibi, toplumsal degigme stireci, birbirini

tamamlayan agamalar geklinde de gergeklegmemektedir. Ttirkiye, biitiin sriregleri bir
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arada ya$lyor. Ttirkiye'nin bir krsmr adeta ortagalrn toplumsal diizenini galrrgtrran

kogullar iginde yagarken, baqka bir boliimti, en geligmiq rilkelerdeki standartlar

igerisindedir. Bu siirecin gerisinde kalmrg toplumsal gruplarda, en varhkhlar kadar,

ti.iketim toplumun ktiltiirel saldnsr ile karqr karqryadrrlar.

Ancak ekonomide ve ki.ilti.irde, modem dtinyanrn rasyonel kurallara gore

orgiitlenmiq piyasa ekonomisine gegemeden, post-endiistriyel gaptn tiiketim baskrsr ile

karqr kargrya kalan, rasyonaliteden uzak kahplannrn hakirn oldulu eksik modemlegmiq

iilkelerde mevcut geliqmeler, mafuayr ve anarqiyi gok daha artrrma riskini de iginde

banndrmaktadrr.

Ote yandan post-endtistriyel ya da post-modern toplum savunuculanrun srkga

baqvurduklan, aktl ile yaratrcrhfr birbirinin karqrtr iki zfi anlayrq olarak ele

tarzlanrun da sorgulanmasr gerekmektedir. Modern diinyayr anlamada, bugrin en temel

referans noktasr haline gelen Weber, "Meslek Olarak Bilim" makalesinde goyle diyor:

"Fikirler bize kendilifinde gelir, biz istedifimiz zaman degil. En iyi fikirler insarun

akhna gergektende Iherng'in tanrmladrfr bigimde: Mesela divanda puro igerken. Ya da

Helmholtz'un bilimsel bir kesinlikle kendi hakkrnda anlattrlr bigimde: Yumugak epimli

bir yolda yiirtiyuq yaparken. Her halde fikirler bize onlan beklemedifimiz bir anda

gelir;biz kafa yorarken ya da masamrzda arayrq iginde otururken degil. Yine de gunu

belirtrnek gerekir: Masamrzda kafa yormaml$ ve tutkulu bir gekilde yanrtlar aramamlg

olsaydrk, akhmrza yeni fikirler hig gelmezdi." (Weber, 1986: 33) . Bir diper ifade ile

yeni fikirlerin dofuqu ile bizim daha onceki gahqmalanmrz arasrnda yakrn bir iligki

vardr.

Dolayrsryla, post-endiistriyel ga[rn olmazsa olman olan yaratrcrhk, bir bagka

olmazsa olmazr olugturan akh ya da gahgmayr iqlevsellikten uzaklaqtrrmaz. Bugiin bu
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ikisinin birbirinin karqrtr olarak gosterilmesi kargrtr olarak gosterilmesi, sansasyonel

beklentiler kadar, modern diinyada bir tarafin (akhn, ptiritan disiplinin), di$er tarafi

(yaraticrlr$4 arzularr) ola[an tistti diizeyde basilracak gekilde one gegmig olmastdrr.

ikinci tarafa yaprlan vurgu, post-endiistriyel ga$rn ihtiyaglan do!rultusunda,

dengelenmesi olarak delerlendirilebilir.

ozetle ifade etmek gerekirse, post-endiistriyel dontigtim stirecine paralel olarak,

modern/endtistriyel toplumlann simgesi haline gelen toplumun her alanrnda varhSrnt

hissettiren rasyonellegtirme, bu diinya igin arzulannr denetim ve gok gahgma gibi

piiriten de$erler iqlevselliklerini kaybetmeye baglamrqtrr. Ortaya hedonist/narsisist

ozelliklere sahip yeni bir gahgma etili grkmaktadrr. Bir difer ifade ile modern

kapitalizmi yaratan modern bireyin "ideal tip"i olan priritan, yerini kargttt olan,

arzulannr one qrkartan hedonist tiiketiciye brrakmaktadrr.

Post-endtistriyel toplum farkh bir bireye ve farkh bir ethos'a sahiptir. Bu

toplumlarda vurgu artrk akla de$il, yaratrcrh[a, gok gahgmaya delil bog zaman

etkinliklerine yaprlmaya baglanmrgtrr. Endiistriyel iqlerin, giderek daha gok kompiittirize

olmasr, endiistriyel mal iiretiminin (manu-facture) yerine, entelekttiel sermaye (menti-

facture)nin gegmesi ktilttir alanrndaki bu geligmeleri gok daha hrzlandrracaktr.

Muhtemelen insanin dofasrnda mevcut olan "akrl" ve "yaratcrhk" gibi yetenekler,

gegmigten farkh olarak, post-endtistriyel galrn ihtiyaglanna gore yeniden yorumlanacak

ve birlikte geligtirilecektir. Bizde ise bu durum, aynt zamanda, "kutsallaqttrman"

Aydrnlanmacr paradigmanm da daha gok sorgulanmasl anlamna gelecektir. Ancak bu

sorgulama si.irecinde postmodern ya da post-endtistriyel dontigiim teorileri kadar, her

toplumun kendi ozelliklerinin de goz oniinde bulundurulmasr bilytik onem tagrmaktadrr.

(Bozkurt, 55 - 64)
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pOnnucu eoLUN4

MUHAFAZAKAR rum cin$i$ivtcisiNiy oeGszu.PRi uzNsni ein

ALAN ARA$TIRMASI

r. ARA$TIRMANIN AMACI vs YONrPui

A. Aragtrmarun Amact

Bu aragtrrmanrn amacr, muhafazakdr iqadamlanrun kurdulu Helezon igadamlarr

Dernefi'nin iiyesi olan igadamlanndan hareketle, Tiirkiye'de muhafazakdr

igadamlannrn de[erlerini araqtrrmaktrr. Qahgma muhafazakdr igadamlarrnrn biittintintin

de[erlerini agrklama iddiasrnda de[ildir. Fakat, aragttrmantn uygulandrfr Helezon

igadamlarr Dernefi'nin fryelerinin defierleri, Ti.irkiye'nin geqitli yerlerinde benzer

nitelikli derneklerin iiyelerinin delerlerini algrlama noktasrnda yardrmct olacaktrr.

Muhafazakdr iqadamlan, 1980'li yrllardan itibaren Ttirkiye'de uygulamasr hrz

kazanan serbest piyasa ekonomisinin de katkrsryla onernli bir giig haline gelmeye

baqlamrgtrr. Kimi gevrelerce 'Anadolu Kaplanlan' , kimi gevrelerde ise 'Yeqil Sermaye'

peklinde tanrmlanan bu iqadamlarr, kapitalist ekonominin egemen oldufu serbest piyasa

ekonomisinde ktiltiirel ve dini delerlerini siirdtirebilmek igin, gegitli dernekler gafist

altrnda bir araya gelmiqtir. Ttirkiye'de afrrhkh olarak muhafazakdr igadamlanrun

oluqturdu$u, fakat birbirinden ozellikle siyasi olmak iizere bazr konularda farkh anlayrq

yaprsma dernek konfederasyonlarr ve alt demekler bulunmaktadu.

Bu aragtrrmada Helezon igadamlan Derneli'nin iiyelerinin uyumluluk, geleneklere

baflrhk, iyilikseverlik, evrensellik, kendi kendini yonetme, agrk fikirlilik, hedonizm,

bagan odakhhk, gtivenlik ve giig tutkusu deferleri araqtinlmrqtrr.
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B. Araqttrma Yontemi

1. Araqtrmantn evreni ve orneklem

Araqtrmarun evrenini Helezon igadamlarr DerneSi'nin tiyeleri oluqturmaktadrr.

Helezon iqadamlan Dernefi, 2005 yrhnda, istanbul'un en muhafazak6r insanlannrn

yagadr$r ilge olarak bilinen Fatih'te kurulmug. Krsa siire iginde iiye saytsr 200'tin

iizerine grkarrnrg. Yrl boyu yurt igi ve yurt drgr geziler, katrldlfr fuarlar, diizenlifi kurs

ve seminerlerle iiyesi olan iqadarnlannr geligtirmeye gahqryor.

Araqtyma konusu olarak bu derne[in segilmesinin nedeni, tiyesi olan igadamlarrm

dini delerlere ve geleneklere balh olmalarr; bunun yanrnda diinyanrn geligen

deferlerine ayak uydurmak igin geligmeleri yakrndan takip ediyor olmalarr gibi

faktorler onemli 6lqtide etkin olmugtur.

2. Varsayrmlar

Araqtrrmada orneklem kiitlesinde yer alan iqadamlarrnrn delerlerine ytinelik geqitli

varsayrmlardan yola grkrhnrgtrr. Araqttrmarun temeli, muhafazakdr igadamlarmm

geleneklere ba$h, hazcrhk ilkesine dayah hedonizmden uzak olduklarr ve Weber'in

'kapitalizmin ruhu' tanrmladrfr Protestan iq ahlakrna daha yakrn olduklarrnr

varsaylmm a day anmaktadrr.

Helezon iqadamlarrnrn iiyelerinin dini duyarhklannrn iist seviyede olmasr

beklenmektedir. Dernek tiyelerinin ortak paydasr olarak geleneklere balhhk delerinin

de yiiksek grkmasr beklenmektedir. Universite ga$rnda bir gok dfrenciye burs imkam

saflamalan ve yurt iEi ve yurt drqrnda yaganan dogal afetler soluasl yardrm

kampanyalan diizenlemeleri nedeniyle de yardrmseverliklerinin tist seviyede olmast

beklenmektedir.
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Muhafazakirhfrn temel ozelli$ olan kimlik kazandrran deferlerin korunmast

hassasiyetinin dofal sonucu olarak, muhafazakAr igadamlarlnln evrensellik ve aqrk

fikirlilik deferlerinin, diferlerine nazaran daha dtiqiik olmast beklenmektedir. Kendi

kendini yonetme delerinde ise durum biraz daha farkh goziikmektedir. Muhafazakdr

igadamlarrnrn onceliklerini, ait olduklan toplumun veya toplulufun onceliklerine gore

ayarladrklan dugtintilmektedir. Bu ytizden atacaklan adrmlan, aidiyetin gerefi. olarak,

toplulufun oncelikleri gozeterck belirleyeceklerdir. Bu noktadan hareketle, kendi

kendini ytinetrne delerlerinin de, diperlerine gore nispeten daha driqrik olmast

beklenmektedir. Dindar iqadamlannrn zevk tutkularrnrn dtigiik olaca[t, rnanevi de[erleri

daha gok vurgulayacaklan, uyumlu olacaklart, yardtmsever olacaklart, anlamlt bir hayat

isteyecekleri, iyilik vurgusunu one qrkaracaklan ve itaatkar olacaklan beklenmektedir.

Dini hassasiyetlerinin giiglii oldufu varsayrmrndan hareketle, islam ahlakrnrn

dtinyevi zevk anlayrgrna kargrt ozellikleri nedeniyle, muhafazakAr igadamlanrun

hedonizmin gereklerine yakrn diigiincelere sahip olmadrklan diigtiniilmektedir.

Muhafazakdr iqadamlannrn girigimci olmalarr nedeniyle bagan odakhhk ve gdg tutkusu

deferlerinin ytiksek olmasr beklenmekle birlikte, toplulupun onceliklerini kendi

rinceliklerinin 6nrine koymalan dtiqiincesinden hareketle, bu de[erlerin de diferlerine

gore biraz daha diigtik olaca$r tahmin edilmektedir.

Aynca, dindarhkla uyumluluk ve geleneklere baflrhk arasmda ytiksek korelasyon

beklenmektedir. uyumluluk deSeriyle; geleneklere ba$hhk ve iyilikseverlik arasmda

yiiksek korelasyon beklenmektedir. Dindarhkla hedonizm arasrnda negatif korelasyon

beklenmekte iken, ptiriten etik deferinde ise pozitif korelasyon beklenmektedir.

Ote yandan demografik ozellikleri de yukarrda sayrlan varsaytmlara gdre

belirleyici konumda olmasr beklenmektedir. Egitim seviyesi yiiksek olan igadamlannda

yukarrdaki uyumluluk, dindarhk ve geleneklere baflrhk deSerlerine daha gok vurgu
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yapmalan beklenmektedir. Dopduklarr ailenin gelir durumunun da belirleyici olaca[r

varsayrlmakta, tist gelir grubunda bir ailede drinyada gelenlerin hecionizme daha yakrn,

alt ve orta gelir grubundaki ailelerde diinyaya gelenlerin ise daha uzak olacaklan

dtigiintilmektedir.

Araqtrrmada kullanrlan olgek aga$rdaki boyutlardan meydana gelmigtir.

1. Uyumluluk

Geleneklere baphhk

iyilikseverlik

Ewensellik

Kendi kendini vonetmek

Agrk fikirlilik

Hedonism (Hazcrhk)

Bagan tutkusu

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Gtig tutkusu
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Giivenlik vurgusu

3. Verilerin toPlanmasr

Aragtrma verileri, 2006 yitr Arahk ayr ile 2007 yrh $ubat aylarr arasmda

ioplanmiqtir. Olgekler uygulaninadan once dernelin yoneticisi ile goniqtilnniiq, bunlann

krsaca neleri olgti.isii, uygulamada izlenecek yontem ve sonuglann dernelin yararlarr

igin nasrl kullanrlabilecegi konusunda bilgi verilmig ve olgeklerin uygulanmast

aqamasmda gegilmiqtir.

Uygulama, aragtrmacrrun kontroliinde, dernek yetkililerinin yiirtitmesiyle 2 ay

boyunca siirmiiqtiir. Olgekler, dernek iiyesi igadamlarrrun biiytik bir krsmrna

toplantrlarda dalrtrlarak, bir krsmma da birebir goriigme ycintemiyle doldurulmugtur.

Toplam 225 anket formu dafrtrlmrg, 36 tanesi qeqitli nedenlerle deferlendirmeye

afunmadr[rndan, kullanrlabilir 189 anket elde edilmigtir. Anketlerin geri ddniiq orant

Yo 84 orantnda gergeklegmiqtir.

iqadamlannrn dtigrincelerini rahatga belirtmeleri igin, araqtrrmantn sadece bilimsel

amagfu olacafr ve anketlere isim yazmazorunlululunun olmadrlr belirtilmiqtir.

Ir. ARA$TIRMA BULGULARININ DEGERLENninirUnsi

Bu b6lilmde Helezon igadamlarr Dernefi iiyelerinin delerlerini belirlemek

amacryla toplanan olgeklerin griziimlenmesi ve delerlendirmesi yaprlacaktrr.

De[erlendirmelere gegemeden cince, igadamlanntn yaqlart, medeni durumlarr, e[itim

durumlan gibi demografik ozellikleri, yararh olacalr diigiiniilerek aqafrda verilmiqtir.

A. Demografik ozellikler

1. Ya$

t0.
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Helezon iqadamlal Dernepi'ne tiye olan igadamlarrnrn ya$ gruplarrna gore

da[rhmlan agagrdaki tabloda verilmigtir. Olgeklerde 3 kiginin ya$ sorusunu

cevaplamadr[r goriilmtigtiir. Bunlar grkarrhnca geriye 186 tiye kalmaktadrr.

Deferlendirme yag sorusunu cevaplayan bu 186 iiye arasmda yaprlmrqtrr. Tablo'da da

gonildiifti gibi Helezeon iqadamlan Derne[i iiyelerinin golunlu$u 26 - 35 (oh 36,5) ve

36-45(%38,7) iger is indedir .45yagrn' i izer inde 26: i 'ye olrnast (%\3,9),  l8-25yaq

arasr 20 tiye olmasr ve 26 - 45 yaq arasr tiyelerin omeklemin yaklaqrk ytizde Vo 75'ine

yakrn bir rakam oluqturmasr derne[in daha gok dengeli bir gekilde genq ve orta yaqh

tiyelerden oluqtuSunu g6stermektedir.

Tablo 4: Uyelerin Yag Kiimelerine Gore Dafrhmr

Yag Grubu Sayrsr % Krimiilatif %

l8-25 za 10,7

26-35 68 36,5 10,7

36-45 72 38,7 47,3

+46 26 13,9 86

Toplam 186 100 100

2. Cinsiyet

Tablo incelendilinde aragtrrma kapsamma giren igadamlarrnrn cinsiyete gdre

da[rlmrnda erkeklerin gok yiiksek bir oran olugturduklarr goriilmektedir. Cinsiyet

sorusuna 8 kiqinin cevap vermedi$i g6ri.ilmiig, cevaplayan 181 iiyenin 6 tanesi (%3,3)

kadrn; 175 tanesi de (% 96,6) erkektir.

72



Tablo 5: Uyelerin cinsiyete gore dafrhmr

Cinsiyet Sayr 6/
70

Kiimtilatif

%

Kadrn 6 J,J

Erkek 175 96,6 3,3

181 r00 100

3. Medeni Durum

Tablo incelendilinde araqtrma kapsamrna giren igadamlannrn medeni durumuna

gore dalrhmrnda evlilerin gok yiiksek bir oran olugturduklan gortilmektedir.

iqadamlanrun 7 tanesi olgekte medeni durum sorusuna cevap vermemigtir. Cevap veren

182 tiyenin 132 tanesinin (% 72,5) evli;42 tanesinin (% 23) bekar; 5 tanesinin (% 2,7)

dul ve boganmrg ve 3 tanesinin de (% 1,6) eginin oldtilti gortilmektedir.

Tablo 6: igadamlannt medeni durumu

Medeni Durum Sayr % Kiimiilatif %

Bekar 42 23

Dul ve Boqanmtg 5 )7 23

Eqi Olti J 1,6 25,8

Evli 132 72,5 27,4

Total r82 100 100
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4. E$itim Durumu

Tablo incelendifinde araqtrma kapsamma giren igadamlannrn efitim durumuna

gore dalrhmmda tiniversite mezunlannrn yi.iksek bir oran olugturduklan gortilmektedir'

igadamlalnrn 5 tanesi dlgekte elitim durumu sorusuna cevap vermemiqtir. Cevap veren

184 igadammrn 33'iini.in (% 17 ,9) ilkoSretim; 33 tanesinin (% 17 ,9) lise; 9 tanesinin (%

4,9) reknik lise; 18 tanesinin (% 9,8) 2 yilhk yiiksekokul; 77 tanesinin (o/o 41,8)

tiniversite ve 14 tanesinin (%7,6) master veya doktora yaptrlr gdrtildii.

Tablo 7: iqadamlarrnrn e$itim durumu

Epitim Durumu Sayr % Ktimtilatif %

ilkoEretim 33 17.9

Lise aa
JJ 17,9 17,9

Teknik Lise 9 4,9 35,9

2 Yrlhk Yiiksek Okul l8 9,8 40,8

Universite 77 41,8 50,5

Master veva Doktora l4 7,6 92,4

Toplam 184 100 r00

5. Toplumsal Tabaka

Tablo incelendilinde araqtrma kapsamrna giren iqadamlarrnrn diinyaya geldifi

toplumsal tabakalara gore dafrhmmda orta-alt tabaka ile orta-i.ist tabakada diinyaya

gelenlerin oranrnm ytiksek oldufu goriilmektedir. iqadamlannrn 7 tanesi toplumsal

tabaka sorusuna cevap vermemigtir. Cevap veren 182 igadamnn 29 tanesi (% I5,9) alt

tabakada; 80 tanesi (% 43,8) orta-alt tabaka; 69 tanesi (% 37,g) orta-iist tabakada ve 4

tanesi de (% 2,1) iist tabakada di.inyaya gelmigtir.
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Tablo 8: iqadamlarrnrn toplumsal tabaka durumlart

Toplumsal Tabaka Sayr % Kiimtilatif %

Alt Tabaka 29 15,9

Orta-alt Tabaka 80 43,9 15,9

Orta - Ust Tabaka 69 37,9 59,8

Ust Tabaka 4 2,1 97,8

Total 182 100 r00

B. Olgeklerin Gegerlilik ve Gtivenlikleri

Tabloda Muhafazakar igadamlarrnrn Deferlerini araqtrmak igin uygulanan

giivenilirlik analizi sonuglan ve ortalamalar verilmigtir.

Tablo 9: Olgeklerin giivenilirlikleri

i OTQSKLER n Ort. C.Alpha

i Delerler I l8 l 272 0,91

Delerler 2 111 95,26 a,7r

Deferler 3 187 45,90 0,79

C. Verilerin Q6ztimlenmesi

Verilerin toplanmasr b6liimiinde, toplanan veriler SPSS 15 programr aracrhpr ile

igadamlannrn delerleri analiz edilmiqtir. lgadamlannrn 9 olgekli skalada yukarrda

sayrlan aragtrma boyutlan ve varsaylmlar baflammda deperlendirmeler yaprlmrgtrr.

Daha sonra yine varsayrmlara gore korelasyon ve anova analizi yaprlmtgtrr.
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l. fuluhafazak6rigadamlarrnrnde[erleri

Aqafrdaki tabioda araqtrma kapsamrndaki igadamlanntn araqtrmaya konu olan

deferlere olan vurgulan goriilmektedir. 9 skalah olgeklerdeki sorulara verdikleri

cevaplar deferlendirilerek aqafrdaki sonuglara ulagrlmrqtrr. Kullanrlan dlgekte -l ve +7

dahil olmak tizere 9 skala uygulanmrgtrr. G6riildiilti gibi 'ilkelerime Ters Dtiger' -1 ile

gosier i l i rken,.EnUstDt izeydeOnemlidir '+Ti le i fadeedi lmigt i r 'Aradakalan

sralamada ise 6nem srast belirtilmiqtir.

Tablo 10: Delerler Skalast

a) Uyum

MuhafazakArlfrn temel karakteristikleri arasrnda uyum gelmektedir. Toplumsal

ya$amm sorunsuz bir gekilde devam edebilmesi igin, toplumu olugturan bireylerin

uyumlu olmalarr gerekmektedir. Tabloda da goriildtilii gibi araqtrrma kapsamrndaki

iqadamlarrnrn 9 6lgekli skalacia uyumlulufa vurguian beklendi[i gibi 5,06 ile yiiksek

grkmrgtrr.

Tablo 1 1: igadamlanmn Uyum delerine wrgulart

DEGER Anlam

std.

Sapma N

Uvumluluk 5,06 l , l5 189

ilkelerime
ters

Dii$er

Onemli
<ie[ildir Onemlidi

r

Qok
onemlidir

En iist diizeyde

onemlidir

-1 0 I 2 t
t 4 f, 6 7
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b) Geleneklere Bafhhk

Muhafazak6rllrn bir difer 6ze1li$ de gelbneklere olan bafhhktrr. Geleneklere

ba[11k, toplumsal deferlerin devamr adma onemlidir. Araqtrrma kapsamrndaki

igadamlarrnrn geleneklere baflrhk vurgularmrn iist seviyede grkmasr beklenmektedir.

Beklendigi gibi igadamlarrnrn geleneklere ba[hhk vurgusu 9 skalah olgekte 5,05 ile

yiiksek grkmrgttr.

Tablo 12: iqadamlanrun Gelenek deferine vurgulan

DEGER Anlam

std.

Sapma N

Geleneklere

Balhhk 5,05
1,05 r89

c) iyilikseverlik

Helezon iqadamlarr Derne$, iiniversite gafrndaki fakir olrencilere burs olana[r

sallamaktadrr. Bu gahgmalarr da goz oniine ahndrlrnda iyilikseverli$e olan vurgulanmn

yiiksek olmasr beklenmektedir. Tabloda da goriildtilii gibi iqadamlarmrn iyilikseverlik

vurgularr 9 skalah olgekte 5,421\e ytiksek grkmrqtrr.

Tablo 12: igadamlarmm iyilikseverlik delerlerine vurgulart

DEGER Anlam

std.

Sapma N

ivilik Severlik 5,42 1,01 r87
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d) Evrensellik

Muhafazakdrhlrn karakteristiginde drqa kapahhk onernli yei tutmaktadrr' Bu

noktadan hareketle Helezon iqadamlan Dernefi iiyelerinin evrensellik wrgulanrun

diferlerine gore daha diiqiik olmasr beklenmektedir. Fakat iqadamlannrn dernek

programlamasryla, yurt drgrndaki fuarlara srk srk katrlmasr ve yabanct iqadamlarr ile

ortakiik kuruyor olmalarr, evrensellile olan wrgulanntn ortalarna bir muhafazakdrdan

daha yiiksek olabilecefi dtiqiintilmektedir. BeklendiSi gibi iqadamlanrun evrensellile

vurgulan dilerler vurgulardan daha diiqtik bir qekilde 4,83 grkmrqtrr.

Tablo 13: igadamlarrnrn Evrensellik deferine vurgulart

DEGERLER Anlam

std.

Sapma N

Evrensellik 4,83 ,99 r89

e) Kendi Kendini Yonetebilme

Muhafazakdr iqadamlarrrun uyumlulufa ve geleneklere balhhfa olan vurgulanrun

yriksek olmasr nedeniyle kendi kendini ytinetebilme wrgulannrn diferlerine gcire dtiqiik

olmasr beklenmektedir. Beklendigi gibi igadamlarrnrn kendi kendini yonetebilme

de[erine vurgulart 4,59 ile dilerlerinden daha dtigi.ik grkmrqtrr.

Tablo 14: iqadamlarrmn Kendi Kendini Ytinetebilme deperine vurgulan

DEGERLER Anlam

std.

Sapma N

Kendi kendini

Yonetebilme 4,59
1,06 r89

78



0 Aqrk Fiktulilik

Muhafazak6r igadamlannrn geleneklere olan baflrhk ve uyum gibi deferlere olan

yiiksek vurgulan, agrk fikirlilik konusunda biraz daha diiqiik vurgu yapacaklarr

kanaatine neden olmaktadrr. Beklendili gibi muhafazakdr iqadamlannrn agtk fikirlilige

olan vurgularr 3,53 ile diigiik grkmrqtrr.

Tablo 15: igadamlanrun Agrk Fikirlilik defierine vurgulart

DEGERLER Anlam

std.

Sapma N

Agrk Fikirlilik 3,53 1,59 189

g) Hedonizm

Hedonizm konusunda Helezon igadamlarr Dernefi'nin iiyesi olan igadamlanrun

diiqtik vurgu yapmalan beklenmektedir. Beklendigi gibi igadamlanrun hedonizme olan

vlx'gusu 3,15 ile en dtigtik seviyede grkmrgtrr.

Tablo l6: igadamlanrun Hedonizme olan vurgulan

DEGER Anlam

std.

Sapma N

Hedonizm

(Hazciltk) 3,15
1,67 189

h) Baqarr Tutkusu

Bagarr tutkusu noktasmda orneklem kiitlesindeki iqadamlanmn ortalamaya yakrn

tizerinde bir vurgu yapmalan beklenmektedir. Beklendi[i gibi 9 skalah olgekte baqanya
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olan vurgu 4,56 tlehazcir$ayaprlan vurgudan oldukga yiiksek, gelenepe olan vurgudan

ise diiqiik grkmrgtrr.

Tablo 17: igadamlannm Bagan Tutkusu'na olan vurgulart

DEGERLER Anlam

std.

Sapma N

Bagan Tutkusu 4,56 I, l5 t87

r) Giig Tutkusu

Muhafazakdr iqadamlanrun giriqimci olmalan nedeniyle ytikselme ve daha fazla

kazanma arzulann olmasr dofaldrr. Helezon iqadamlan DerneSi iiyelerinin ilk anda

gtice olan vurgulannrn bu noktadan hareketle ytiksek olmasr beklenmektedir. Fakat,

muhafazakAr olmalan, dayarugmaya ve uyuma yiiksek derecelerde wrgu yapmalart,

guce olan egilimlerini agafrya gekece[i di.igiiniilmektedir. Aqafrdaki tabloda da

gortildii$i.i gibi igadamlan 4,15 ile diigiik vurgu yapmrgtrr.

Tablo l8: igadamlarrrun Grig Tutkusu'na olan vurgulan

i) Giivenlik isteli

Muhafazak6r igadamlarrrun uyuma ve

ytiksek olmast, agrk fikirlilik ve evrensellile

geleneklere ba$rh[a

olan vurgulannrn ise

olan vurgulanmn

daha dtigtik olmasr,

DEGERLER Anlam

srd.

Sapma N

Giig Tutkusu 4,15 1,29 189
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giivenlik isteklerinin de yiiksek olmasmm beklenmektedir. Beklendigi gibi

igadamlalnrn g{ivenlik iste$i 5,47 rle biittin delerlerin i.izerinde \1}rgu almrgtrr.

Tablo 19: iqadamlartnrn Giivenlik istefi'ne olan vurgulart

DEGERLER Anlam

srd.

Sapma N

Giivenlik iste$i 5,47 1,05 189

j) Protestan Etik

Weber'in 'Kapitalizmin Ruhu' olarak tanrmladr[t Protestan Etik'in muhafazakdr

Tiirk giriqimcisinde de etkili oldu$u dtigiinrilmektedir. Beklendifi gibi Helezon

igadamlarr Derne[i riyelerinin Protestan Etik'e olan vurgularr hedonizme gore daha

yiiksek grkmrgttr.

Tablo 20 : iqadamlannm Protestan Etik'e olan vurgulart

DEGER Anlam

std.

Sapma N

Protestan Etik 3,45 ,42 186

k) Dindarltk

Bu boliimde, sorularla baflantrh de[erlere yaprlan vurgulan tamamladrktan sonra,

varsayrmlarda onemli yere sahip olan dindarhk konusuna definilecektir' Araqtrrma

dlgefindeki 51. soru olan hayatlarrnda dindarhfrn ne kadar onemli oldufu sorusuna

verilen cevaplann ortalamasrna bakrldr$urda 5,66'hk bir vurgu gdrtilmektedir' Bu

wrgu digerlerinden daha iist seviyededir.
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Tablo 21: iqadamlanmn Dindarhk deferine olan vurgulart

DEGER Mean Std. Sapma N

DiNDARLIK 5,6

6
l ,6 l r87

D. KORELASYONLAR

D.l. Dindar|kla Uyum, Gelenek ve Yardrmseverlik deferleri arasmdaki

korelasyonlar

Muhafazakdr ig adamlanrun dindarhla olan vurgusu -l'den *9'a kadar olan

skalada 5,66 olarak tespit edilerek yiiksek grkmrgtr. Dindarhk vurgulanrun iist seviye

olmasr nedeniyle, dinin toplumsal huzurun siirekli olmast igin uyumlu olunmast, diizene

ba[1 olunmasl ve yardrmseverlik 6ltitlemesi uyum, gelenek ve yardtmseverlikle

arasmda korelasyon hesaplanmrqtrr.

Tablo 22:Dindarhkla Uyum, Gelenek ve Yardtmseverlikle korelasyonu

xr,p< 0.01

* p< 0.05

Korelasyon analizi sonucu dindarhkla uyum, gelenek ve yardtmseverlik arastnda

iliqki grkmrqtrr. En yiiksek korelasyon gelenek de[erinde tespit edilmigtir. (r: 0,72 p<

0.01) Dindarhkla uyum ve yardrmseverlik arasrnda da ytiksek korelasyon tespit

UYUM GELENEK YARDIMSEVERLIK

DiNDARLIK

Pearson

Correlation
,547 (**) ,722(**) ,577(**)

2 taraflr ,000 ,000 ,000

N r87 187 187
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edi lmiqt i r . (uyumr:0,54;yardrmsever l ikr :0,57;p ' ler<

igadamlarrmn dindarhk deferleriyle, uyum, gelenek ve yardrmseverlikleri arasrnda

pozitif korelasyon belirlenmiqtir.

D.2 Dindarhkla Hedonizm Arasmda Korelasyon

Muhafazakar igadamlannrn hedonizme olan vurgusu -l'den *9'a kadar olan

skalada 3,15 olarak belirlenerek en dtigrik vurgu yaprlan de[er oldulu tespit edilmiqti.

Hedonizmin bog zaman ve hazcrh[a dayah yaklagrmlan muhafazakar iqadamlannm

deSerlerine uzak gozikmektedir. Bu noktadan hareketle muhafazakar iqadamlarrnm

dindarhk hassasiyetleriyle hedonizm arasmda korelasyon hesaplanmrqtrr.

Tablo 23: Dindarhkla Hedonizm arasmda korelasyon

Hedonizm

DiNDARLIK

Pearson

Correlation
r72(*)

2Taraflt ,018

N 187

p< 0.01

p< 0.05

Korelasycn analizi sonucunda dindarhkla hedonizm arasrnda iligki gftmtqtr.

Dindar|kla hedonizm arasrnda dtigtik dtizeyde negatif korelasyon tespit edilmigtir.

(r: -172; p < 0.01) Muhafazakar igadamlannrn bog zamanvehazu ozellikleriyle one

grkan hedonizme elilimli olmadrklan belirlenmiqtir. Benzer sonug Prof. Dr. Veysel

Bozkurt'un 2000 yrhnda Uludap Universitesi'nde yaptrpr aragttrmada da ortaya

grkmrgtrr. ilahiyat, Mi.ihendislik, Trp ve iktisadi ve idari Bilimler Fakiiltelerinde

*: f
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ofrenim goren 500 ofrenci rizerinde yaprlan 5 olEekli skalada 2,41 |le en diiqi.ik vurgu

ilahiyat Fakiiltesi o[rencileri tarafindan yaprlmrgtrr. Bu vlrrgu Top Faktiltesi

ofrencilerinde 2,92; iiBf' ogrencilerinde 3,01 ve lr,4rihendislik Faktiltesi o[rencilerinde

ise 3,14 olarak gerekleqmigtir.
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E. DEMOGRAF|K DURUMLARINA iri$riN upCpRreNniRvtpLpR

Tablo 24:Demografik Duruma iliqkin Genel De[erlendirme Sonuglart

pGiriv Uyum Celenek Evrensell ik Hedonizrn

Bagarr

Tutkusu

GiiC

Tutkusu

ilkokul

Ortalama 5,17 4,79 2,62 417 3,81

i.{ 33 JJ JJ JJ 32

Std. Sapma
| ,25 t,2r 1,20 r,83 l ,18 1,43

Ortaokul/Lise

Ortalama 4,84 4,94 A\1 3,04 4,14 4,21

N JJ JJ JJ JJ JJ 33

Std. Sapma | ,07 1,03 ,83 l ,4 l | ,17 I  ,31

2 Yrlhk Ytiksek

Okul

Ortalama 4,72 4,84 4,33 3,1 8 4,38 4,38

N 9 9 9 o 9 9

Std. Sapma I ,30 I ,16 r,04 1,32 I ,13 ,78

Universite 4 Yilhk

Ortalama 5,63 \J) 5,04 4,11 5,t  I 4,58

N l8 18 l8 l8 l8 t8

Std. Sapma l . l

2

1,0

8
,68 I,69 1,26 |,47

Yiiksek Lisans

Ortalarna 4,99 5,02 4,97 3,30 4,55 4,19

1\ 77 77 77 77 77

Std. Sapma r,08 r,01 ,93 1,65 1,06 I ,16

Doktora

Ortalarna 4,92 4,90 4,60 2,69 4,53 3,92

N l4 t4 l4 l4 t4 l4

Std. Sapma
l,28 I ,03 I ,3t 1,53 I , r  5 1,64

Toplam

Ortalama 5,04 5,05 4,81 3,16 4,55 4,15

N l8 l8

4
r84 184 183 184

Std. Sapma l ,15 l ,06 ,99 I,65 1,15 1,30
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Muhafazakfir igadamlarrrun delerleri e[itim durumlarrna gore incelendifindeo -

I'den *7'ye kadar olan 9 skalah olgekte tiniversite mezunlarmtn Uyum'a olan

vurgulalmn di[erlerine gore daha yiiksek oldu[u (5,63), bu oranm 6rneklemin

tamamrrun ortalamasmdan onemli oranda ytiksek oldugu ve tiniversite mezunlarlnrn

uyuma daha gok vurgu yaptrklarr soylenebilir.

Muhafazakfir igadamiannrn e$itimi durumuna gore gelenele olan vurgusunda da

yaklagrk olarak benzer durum tespit edilmigtir. Bu kategoride gelenele en biiyiik

vurguyu ilkokul mezunlan yapmakla birlikte (5,23), onu tiniversite mezunlarr takip

etmigtir (5,22). Universite mezunlanrun gelenefe olan wrgulanntn, drneklemin

tamamrrun ortalarnasmdan (5,05) ytiksek oldu[u ve gelenefe en gok vurgu yapan

kesimlerin ilkokul ve iiniversite mezunlan oldulu soylenebilir.

MuhafazakAr igadamlanrun efitim durumlanna gore evrensellile olan

vurgulanna bakrhnca iiniversite mezunlanntn yine en iist vurguyu yaptrklarr

gortilmektedir (5,04). Or.nt 4,97 ile ytiksek lisans yapanlar takip etmigtir. Universite

mezunlalnln evrensellife olan vurgularrrun, orneklemin tamamrrun ortalamasrndan

ytiksek vurgu yaptrklarr soylenebilir.
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cini$ivtcilnniN nBGE ru,nR i

Bu aragtrma, girigimcilerin de$erlerini bilimsel olarak incelemeye yonelik bir yiiksek lisans tez

galrgmasrdrr. Sonugiar ttimiiyle anonim olarak deferlendirilecektir. Liitfen adrnrzr yarzm ytnrz.

Katkrlannr z iqin gok teqekkiir ederiz.

DEGERLER LiSTESi 1

Bu boltimde kendinize $u soruyu somnuz: "Hangi deperler havatrmt yonlendirmeieri agrsmdan benim

igin onemlidir, ve hangi delerler bu agrdan benim igin daha az onemlidir?" ilk bdliimde, gegitli delerleri

igeren iki liste bulacaksmrz. Bu deferler defi9ik kiilttirlerden segilmiglerdir. I{er deleri izleyen

paruntezlenn iginde deferlerin anlamlannrn sizler tarafindan daha iyi anlaqrlmasrnayatayabilecek bilgiler

./ard!r.

Sizden istenilen, agafrdaki olgegi kullanarak, her deferin sizin iqin, hayafinrzr yonlendiren bir ilke

olarak <inemini bir olgek sayrsryla belirtmenizdir:
g--sayrsr o delerin sizin igin biitiiniiyle Anemsizoldufunu, hayattnrzt yonlendiren bir ilke olarak

anlam tagrmadrfrnr gosterecektir'

3--saytst o delerin dnemli oldulunu gosterecektir'

6--saytsr o delerin gok dnemli oldu$unu gosterecektir'

Sayr ytikseldikge (0, L, 2, 3, 4,5,6) o delerin sizin igin hayatrnrzdaki y<inlendiricilili bakrmrndan daha

onemli oldugu anlaqtlacaktrr.

-l (eksi bir) sayrsr sizi yonlendiren ilkelere ters diigen herhangi bir delerin belirtilmesinde

kullanrlacaktrr.

7 sayrsr sizin hayattnrzdayonlendirici ozellik taqryan en onemli deferin belirtilmesinde

kullanrlacaktrr; genellikle bu t{ir deSerlerden iki taneden fazla olmayaca$r dtigiiniilebilir'

Her delerden once bir bogluk goreceksiniz. Bu boqluklara her de[erin sizin icin taqrdrlr onemi

gosteren saytyl (-1, 0, l, 2, 3, 4, 5, 6, 7) yannz. Liitfen biiti.in sayrlan kullanarak delerler arasmda

miimktin oldu[unca bir ayrrrm yapmaya gahqrnrz. Bazr sayrlan bir defadan fazla kullanma ihtiyact

duyabilirsiniz.

Baqlamadan 6nce, ilk listedeki biitrin delerleri okuyunuz ve sizin igin en dnemli olamm seqip

onemini belirten saylyr boqlu$a yaz:urlrz. Sonra, sizin delerlerinize ters dtiqen deferi segip boqlula

-l sayrsml yazLn1z. E[er boyle bir defer yoksa size en az dnemli gortinen birini segip 0 ya da I

sayrlanndan sizce uygun olan birini boqlula yazrnrz. Bundan sonra geri kalan delerlere sizce uygun olan

bir sayryr veriniz.
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HAyATIMI yoNLENDIREN ein iLKE oLARAK su nnGpR:

ERLER r,isrnsi r:
ifl-il( (herkese eqit firsat)

iC UWtrrt (kendimle bangrk olmak

sosYAL GUQ SAHiei OUvIm larrm denetle bilmek. tistrin olmak)

ZEVK (istek ve arzularrn giderilmesi, lmasr

OZCUn OLMAK (diiqiince ve hareket ozgir

MANEVI BiR HAYAT (MAddi erden gok, manevi, igsel olanlara onem verrnek

BAGLILIK DUYGUSU rn da beni di.igiindiikleri duygusu)

TOPLUMS ALDUZENIN SURMESINI iSfgUEf (kanun, nizam yaklagrmr)

HEYECANLI BiR YA$ANTI SAHiBi OLMAI( imlerle dolu)

ANLAMLI BiR HAYAT (hayatta bir amacm olmasr

KIBAR OLMAK (nazik, terbiyeli olmak)

ZENGIN OLMAK (maddi varhk, pala)

ULUSAL GUVENLIK (rilkemin drigmanlardan korunmast

KENDINE SAYGISI OLMAK (kiginin kendisinin manmasl

iviriGB K VERMEK (bagkasrna kalmaktan rnmak

YARATICI OLMAK (orijinal olmak, hayal giictinii kullanmak)

BARIS iQiNop gin nUNyA ISTEMEK (savag ve geligkilerden uzak bir d

GELENEKLERE SAYGILI OLMAK (eski deler ve geleneklerin korunmasr)

OLGUN SEVGI (derin ve ruhsal yakrnhklar)

KENDINI DENETLEYEBiLMEK (kendimi smrlamak, olana direnmek)

MAHREMIYET (ozel bir diinyasi olma hakki

AILE CUVpNf-iGi (sevilenlerin tehlikeden uzak olmasr)

iNSRNTAR TARAFINDAN BENIMSENMEK (baqkalarrndan saygr ve kabul

DoGAYLA euruNrur iQiNnp oLMAK (dofayla uyum)
DEGI$KEN BiR HAYAT YA$AMAK (rekabet iginde, yeniliklerle dolu)

ERDEMLI OLMAK (olsun bir ha

OTORITE SAHiBi OLMAK (VO ek ve vonlendirmek hakkrna sahi

GERCEK ARKADASLIK akm ve destekleyici arkadaghk)

En i.ist dtizeyde
A-o*1ir l i .
UII! I I I I IgI I

0nemli
deSildir

GUZELLIKLERLE DOLU BiR DUNYA (do[a ve sanatrn grizelli$)

olmak)
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30 | TOpIUUSAL ADALET (haksnhpn di.izeltilmesi,zayfnyanrnda olmak

DEGERLER LiSTESi 2
Aqa[rda ikinci bir deferler listesi bulacaksrnrz. ilk listede oldulu gibi, baglamadan once ikinci

listedeki btitiin delerleri okuyunuz. Sonra, aralarmdan en onemli olamnt segip onemine gdre bir sayr

veriniz. Arkasrndan da, sizin deferlerinize bi.ihiniiyle kargrt gelen deieri segip -l saylsmr boqlu[a

ya nft. E$er boyle bir defer yoksa sizin igin en az onemli olanmt segip cinemine gtire 0 ya da L

sayrlarrndan birini boglufa yazrnLz. Sonra geri kalan deferleri sizin igin hayatnrzr yonlendiren ilkeler

olmalarr yilni.inden ele ahp dnemlerine gore bir sayt veriniz. Yine biihin saytlarr (-1, 0, lr 21 3, 4, 5, 61 7)

kullanarak de$erler arasmda miimktin oldu$unca bir aynm yapmaya galtqrnrz.

HAYATIMI YONLENDiREN NiN iLXE, OLARAK BU DEGER:

Qok onemlidir En iist
diizeyde

onemlidir
0nemlidir

BAGIMSIZ OLMAK (kendine yeterli, kendine grivenli olmak

ILIMLI OLMAK (agrt u ve hareketlerden kagrnmak)

SADIK OLMAK lanna ve gevresine bagh olmak)

HIRSLI OLMAK (cal istekli olmak)

AQrK pirinri OLMAK iqik fikir ve inanglara hog lii olmak)

ALCAK COWUILU OLMAK (kendini 6ne grkarmamak)

CESUR OLMAK (macera ve risk aramak)

QEVREYI KORUMAK korumak)

SOZU GEQEN BiRi OLMAK (insanlar ve olaylar iizerindeetkili olmak)

ANNE-BABAYA VE YA$LILARA DEGER VERMEK (

KENDI AMAQLARINI SEQEBILMEK (kendi hedeflerini ba msrzca belirlemek

SAGLIKLI OLMAK (fiziksel ve ruhsal rahatsrzhklardan uzak olmak)

YETKIN OLMAK (rekabeti seven. etkili. verimli biri olmak

HAYATIN BANA VERDIKLERINI KABULLENMEK

DURUST OLMAK (ictenlik

TOPLUMDAKI GORI.INTUMU KORUYABILMEK lanna

tirdiklerine, kadere razt olmak

duruma diiqmemek

ITAATKAR OLMAK tikiimliiliiklerini me tiren biri olmak

ZEK| OLMAK (mantrkh, akrlh biri olmak)

YARDIMSEVER OLMAK (

HAYATTAN TAT ALMAK -igmekten, cinsellikten, mtizikten, vb. hoglanmak)
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DINDAR OLMAK (dinsel inang ve imana balhhk

SORUMLULUK SAHiei OfNrtnK (giivenilir ve inanrlrr biri olmak)

MERAK DUYABILMEK (hergeyle ilgilenen, aragtran biri olmak)

BAGI$LAYICI OLMAK (baqkalanntn oziir0nii kabul edebilmek

BA$ARILI OLMAK (amaglarrma ulaqabilmek)

TEMIZ OLMAK (dtizenli, titiz olmak)

ISTEKLERINE DUSKUN OLMAK (I(endisine zevk veren seyler yapmak

1) Yaqrnrz? .. 2)Cinsiyetiniz A) Kadrn B) Erkek

3) Medeni durumunuz: A) Bekar B)Dul ve boqanmtq C)Eqi olii D) Evli

4)Do[um yeriniz ..... 5) Varsa Qocuk Sayrsr

6) Kag yrldrr gahqma hayatrndas tnrz? . . . . 7) Kagrncr kusaktan girigimciniz?

8) Elitim durumunuz; A)Ilkogretim B) Lise

Yiiksekokul E)Universite
F) Master veva Doktora

C) Teknik lise veya dengi D) 2 Ytlltk

9) Giinde ortalama kag saat gahqryorsunuz? .. . 10) Kardeq sayrsl (siz haric)

11) Segme imkanr sunulsaydr hangisini segerdiniz : A) Ytiksek iicretli ip B) Yine kendi iqimi yapmayt

segerdim

i2) Babamn elitim durumu . 13) Annenin e[itim durumu

14) Babanrn mesleSi l5) Annenin meslepi

16) ) Qocuklarnrzdaen gok gormek istediginiz ozellikler

17 ) iqyer(ler)inizde kag kigi gahqryor?

18) Iqletmenizin tiirti: A) Kiigiik B) Orta boy C) Biiytik iqletme
19) Ailenizin sizin gocuklugunuz doneminde hangi toplumsal tabakaya ait oldugunu diigiiniiyorsunuz?
A) Alt tabaka B) Orta-alt tabaka C) Orta iist tabaka D) Ust tabaka
20) Qalrqanlarrntzda amdrpnrz en iinemli iizellik hangisidir? Lutfen sadece bir tanesini
cevaplandiriniz:

A) Zeka-yetenek B)iyi e$itim-bilgi C) Ahlaki de$erler D)Qahgma coqkusu-

tutkusu
21) Mevcut iqinizi yapmaya nasrl karar verdiniz?

22) Giriqimcili$i tercih etme sebebiniz nedir?
23) Mevcut iginize baglarken, sermayeyi nasrl temin ettiniz?
24) Bog-serbest zarnanmzr nasrl
degerlendirirsiniz?.

Aqa$rdaki sorularda do$ru yanhq yok, liitfen sadece ilk akhnna geleni igaretleyiniz:
l) Qocuklu[umdan itibaren hep kendi igimi yapmak isterdim .. ... A) Evet B) Hayrr
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2) Yarinrn benim igin bugiinden daha gltzel olacafrna inantyorum ' .'. ' A) Evet

3) Genelde hayatrndan memnun olan bir insanlm .. ' . . ' A) Evet

4) Diinyaya bir daha gelsem, yine girigimci olmak isterdim .. A) Evet

5) Mevcut igimden genelde memnunum .. .' . A) Evet

6) Ogrenciyken gahgtmz mt? A) Evet

7) $u anda iqinizde bir ortalrnrz var mt? . A) Evet

8) igimde gegmiqte ortakhfr denedim, ancak ortakhk siirdiiriilemedi ... A)Evet

olmadrysa bog brrakrn)

9) Mevcut iginizi siz mi kurdunuz ? .. ... A) Evet B) Hayu

10) Mevcut iginizi daha once ailenizden yapan var mrydr? .. A) Evet B) Hayr

1l) igletmeniz aile girketi mi? . . . .A) Evet B) Hayrr

Agagrdaki sorulara yiinetik gdriiglerinizi igaretleyiniz. Liitfen her soruyu birbirinden bagimsiz

degerlendiriniz.

1)Kesinliklekatrlmryomm. 2)Katrlmryorum

Katrhvorum

3) Kararsrzrm 4) Katrhyorum 5) Kesinlikle

B) Hayr
B) Hayr
B) Hayr

B) Hayr
B)Hayr

B) Hayr
B) Hayrr (Ortagrntz

(l)Qogu insan hig bir kazancr olmayan eflencelerle gok fazla zaman harctyor. I 2 J 4 5

(2)insanlarrn daha az serbest zamanlan olsaydr, toplumumuzda daha az problem olurdu I 2 a
J 4 5

(3)Kolay yoidan kazanlanpara (kumar ve vurgunculuk vb), genellikle aktlstzca (hesapsrz)

harcarur.

I 2 a
J 4 5

(a)Bir insarun bir igi en iyi yapmasr kadar, insant mutlu ede4 qol< a4 Egy vq{qtr. I 2 J 4 t

(5)Universitede en zor olan dersler, genellikle en yararlt olanlardr I 2 a
J 4 5

(6)Hayatta baqarrh olamayan insanlann goiu kesinlikle tembeldirler. I 2 J 4 5

(7)Her geyini kendi kazanan insanlarrn, zengin do$an insanlara gore daha ahlakh olmalart

muhtemeldir.

I 2 a
J 4 5

(S)Belli zevklerimden ozveride bulunmug olsaydtm, daha baganh olacafrmt srk srk

diistini.irtim.

I 2 J 4 5

(9)insanlar, dinlenmek/rahatlamak igin kendilerine ayracak daha gok serbest zamana sahip

olmahdrr.

I 2 n
J 4 5

(10)Srkr gahqma giicii ve gahgma arzusu olan insanlarm bagan ganslan daha yi.iksektir. I 2 J 4 5

(11)iginde bagansz olan insanlar genellikle yeteri kadar gaba gostermiyorlardrr. I 2 3 4 5

(12)Eger act gekmemiq olsaydrk, hayatrn gok az anlamt olurdu. I 2 J 4 5

(13)Srkr galtgmanrn, baqarryt getirece$i gok da garanti defildir. I 2 a
J 4 5

(l4)Kredi kartr, dikkatsiz harcamalar igin, bir aragtrr. 1 z a
J 4 5

(15)E[er kendimize ayracak daha gok serbest zamanLmrz olsaydr, ya$am daha anlamh

olurdu.

I 2 a
J 4 5

(16)5rkrcr iglere hevesle yaklagabilen adam, ilerler. I 2 Ĵ 4 5

(17)Yeterince srkt gahgan insan, kendisi igin muhtemelen iyi bir ya$am kurar. I 2 J 4 5

(18)$ayet yapacak gok az ig varsa, kendimi huzursuz hissederrm. I 2 J 4 5

( 1 9)Srkr qahgmadan hoqlanmama, genellikle karakterin zayrfl rlrnr gosterir I 2 J 4 5

(20)Daha qok bog-serbest zaman toplum iqin kottidiir. I 2 a
J 4 5
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(21) Bir insan gahqarak ne kadar az zaman harcarsa ve ne kadar gok bog-serbest zamana sahip

olursa o kadar iyidir.

I 2 a
J 4 5

(Z2)Baqanrun anlamr, bog-serbest zaman aktivitelerini yapabilmek igin, insarun bol zamanr

olmasrdr.

I 2 a
J 4 5

(23)Qak;ma s[irelerinin krsaltrhnasrna yonelik mevcut efilim teqvik edilmelidir. I 2 a
J 4 5

(24)B oq-serbest zaman faaliyetleri, gal tqmadan daha il gingtir. I 2 J 4 5

(25) Calrsmak qok fazla zamanrmlzl ahyor ve rahatlamak igin bize gok az zaman brrakryor. I 2 5 4 5
(26) Daha fazla bog-serbest zaman toplum iqin iyidir. I 2 a

J 4 5
(27) Boq-serbest zamanrn artrgma ydnelik egilim iyi bir gey degildir 2 t

J 4 5

(28) Bir igletmenin yegane sorumlulugu kar etmektir 2 a
J 4 5

(29) Bu iilkede kurallara tiimiiyle uyan insan parakazanmaz I 2 a
J 4 5

KATKILARINIZ iQiN TE$EKKUR EDERIZ
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