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Bilinmeyen kültürel ortamlarda yol 

almaya çalışmak hayal kırıklığına ve kafa 
karışıklığına yol açabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir durum düşünelim: Sarah Amerikalı bir lise öğrencisidir ve babasının iş durumu yüzünden 

ailesi yakın bir zamanda Japonya’ya taşınmıştır.  Büyük 
bir şehir olan Tokyo Sarah için zaman zaman bunaltıcı 
olmaktadır ama Sarah buna rağmen yerleşmeye ve 
yeni arkadaşlar edinmeye çalışmaktadır.  En büyük 
uyum sorunlarından biri ise Sarah’nın yeni okulu oluyor.  
Amerika’da alıştığından çok daha fazla kural ve ritüelle 
karşılaşıyor.  Örnek olarak Amerika’da bir okul 
üniforması zorunluluğu yokken Japonya’da yeni 
okuluna her gün üniforma ile gitmek zorunda.  Aynı 
üniformayı giymenin haricinde aynı sınıf seviyesindeki 
öğrenciler aynı içeri (iç mekân) ayakkabısı giyiniyorlar.  
Okul arkadaşları aynı üniformayı giyinmekten hoşnut 
iken Sarah kendini ifade etme özgürlüğünün önemli bir 
kısmını kaybettiğine inanıyor.  Sarah için bir başka 

zorluk ise okulun bitiminden sonra öğrencilerin hep birlikte okulu temizlemesi oluyor.  Sarah 
temizlik yapmayı çok dert etmiyor ama yorucu geçen bir günün ardından yapmak istediği son 
şey okulda kalıp temizlik yapmak ve bu tarz okul sonrası aktiviteler onu sıklıkla sinirlendiriyor ve 
gerilmesine sebep oluyor.  Son olarak, okul yılı bir saat süren bir tören ile başlıyor ve bu tören 
her sene aynı şekilde yapılan sıkı bir ritüel çerçevesinde yapılıyor.  Arkadaşları bir saat boyunca 
ayakta durmuş olmalarına rağmen törenden büyük bir keyif alıyorlar.  Sarah ise bu 
bitmeyecekmiş gibi gözüken törenden hem sıkılıyor hem de çok yoruluyor ve arkadaşlarının bu 
töreni neden dört gözle beklediğine bir türlü anlam veremiyor. 

 

Neler oluyor? Neden farklı kültürlerden olan insanlar benzer durumlara bu kadar 
farklı tepkiler veriyor? 
Geert Hofstede’ye göre bu tarz davranış farklılıkları kültürel farklılıklar ile açıklanabilir.  Sarah 
gibi, bir yabancı bir ülkeyi ziyaret ettiğinde yadırganmış, dışlanmış ya da gittiği ülkedeki 
insanların farklı gelen tepkileri dolayısıyla tedirgin hissedebilir.  Bu tarz duygular bir kültürün 
içerisindeki iki farklı alt kültüre sahip insanların iletişimlerinde de görülebilir, mesela aynı ülkede 
yaşayan ama farklı sosyal sınıfa ait, farklı bir dine mensup olan, farklı cinsiyete sahip, ya da farklı 
bölgelerden gelmiş insanlar etkileşim içerisinde iken bu tarz hislere kapılabilirler. Peki neden 
farklı kültürlere ait insanlar farklı düşünüp farklı tepkiler veriyorlar? 

Geert Hofstede, 1980’lerde bu fenomeni açıklamak için 50’den fazla ulusal kültür üzerinde 
çalışmalar yaparak bir teori geliştirdi.  Kültürel Boyut Teori’si kültürel değerlerin davranışları 
nasıl etkilediğini ve bir kültürdeki bireylerin neden belirli bir şekilde davrandığını açıklamaya 
yarayan bir çerçeve oluşturur.  Bu teoriye göre bir kültürün altı farklı boyutu bulunur ve bu 
boyutlar*; güç mesafesi, bireyselliğe karşı kolektivizm (ortaklaşa yaşamcılık), belirsizlikten 
kaçınma, maskülenliğe karşı feminenlik, uzun vadeli oryantasyon, ve özgürlüğe karşı sınırlanma. 

*Kültürel boyutların açıklanmasında iki uç nokta belirtilir ve birçok ülke bu iki uç noktanın 
arasında bir yerdedir.  Bu nedenle bu boyutları ya biri ya diğeri şeklinde algılamak yerine bir 
çizelgenin iki uç noktası olarak düşünülmesi gereklidir.  Bu boyutlarda verilen örnekler ise kesin 

Hofstede’nin Kültürel Boyutları 
Çalışanlar ve 

gönüllüler için 
bir kaynak 
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Kolektivist toplumlarda harmoni ve grup 

uyumu önemlidir. 

olmamakla birlikte vurgulanmak istenen nokta bu verilen örneklere yatkınlıkların olabileceği 
yönündedir ve sıralanan bütün özelliklere sahip olması da beklenmemelidir. 

 

1. GÜÇ MESAFESİ  
Güç mesafesi bir toplum içerisindeki farklı güç seviyelerindeki bireylerin aralarındaki ayrımı ne 
derece beklediklerini ve kabul ettiklerini göstermeye yarar. Güç seviyeleri arasındaki mesafenin 
büyük olduğu toplumlarda ast çalışanlar üstleriyle herhangi bir mücadeleye giremezler. Ayrıca 
üstlerden her daim bir yönlendirme beklenir. Latin Amerika, Afrika, Asya ve Doğu Avrupa bu 
göstergenin genelde yüksek olduğu toplumlardır. 

Bu aralığın düşük olduğu toplumlarda bireyler toplum içerisinde eşit bir güç seviyesine sahiptir 
ve daha üst bir statüye erişmek mümkündür (eğitim, gelir, işyerindeki pozisyon vb. ile). 
İskandinavya, Yeni Zelanda ve Avustralya bu toplumlara örnek olarak verilebilir. 

 

Düşük Güç Mesafesi Yüksek Güç Mesafesi 

Eşitsizlikler minimuma indirilmiştir 
 

Eşitsizlikler kabullenilir 

Hiyerarşi kolaylık sağlamak içindir 
 

Hiyerarşi bir ihtiyaç olarak bulunur 

Üstler erişime açıktır 
 

Üstler erişilmezdir 

Her birey aynı haklara sahiptir 
 

Güçlü olanların ayrıcalıkları vardır 

Değişim doğal bir süreçle oluşur 
 

Değişimler bir zorlama veya devrim/darbelerle 
olur 

Çocuklara eşit bir birey olarak davranılır Çocuklara itaat etmeleri öğretilir 
 

 
2. BİREYSELCİ / KOLEKTİVİST 
(ORTAKLAŞAYAŞAMCI) YAPI 
Bireyselci bir toplumda bireyler kendi kararlarını 
kendileri verme eğilimindedirler ve ilgilerinin en çok 
olduğu nokta kendileri ve yakın aile bireylerinin iyiliği 
üzerinedir.  Buna örnek olarak Amerika, Avustralya 
ve İngiltere’nin kültürel yapıları verilebilir. Kolektivist 
(ortaklaşa yaşamcı) yapıya sahip toplumlarda grup 
içi bağlar güçlüdür ve aile kavramı daha geniş 
kapsamlıdır (kuzen, amca, teyze, vb. de aile 
kavramının içindedir).  Kolektivist yapıya sahip bazı 
ülkeler ise Guatemala, Pakistan ve Endonezya olarak gösterilebilir. 
 

Kolektivist Yapı Bireyselcilik 

“Biz” odaklı 
 

“Ben” odaklı 

İlişkiler işten daha önemlidir 
 

Bireysel seçimler önem taşır 

Grubun dayattığı sorumlulukların yerine 
getirilmesi gereklidir 
 

Birey kendi koyduğu sorumlulukları (ya da 
görevleri) yerine getirir 

Grup içi uyum önemlidir ve dolayısıyla uyumu 
bozmamak için birebir tartışmalardan kaçınılır 
 

Birey düşüncelerini direk olarak belirtir 

İletişim, sözlü iletişim kadar vücut dili ve 
mimiklerle de olur.  Sözlü iletişimlerde genelde 

İletişim sözlü iletişim ağırlıklıdır, anlatım genel 
olarak oldukça detaylıdır ve hataya yer 
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Maskülen toplumlarda bireyler 
başarı ve kazanmaya eğilimlidir. 

detaya girilmez, boşlukların karşı tarafça 
doldurulması beklenir. 
 

bırakmayacak şekildedir. 

 
3. BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA  
Belirsizlikten kaçınma bireylerin belirsiz durumlar karşısında nasıl hissettiklerini ve bu 
durumlarla nasıl baş ettiklerini açıklar. Bu isteğin güçlü olduğu toplumlarda bireyler riskli ve 
sonucu belirli olmayan durumlardan sakınma eğilimindedirler. Bu durumlar bireylerde yüksek 
oranda stres ve tedirginlik oluşturur. Japonya, Yunanistan ve Rusya gibi ülkelerde belirsizlikten 
kaçınma oldukça yüksektir ve bireylerin tercihleri büyük bir oranla tahmin ya da kontrol 
edilebilir durumlardan yana olur. 

Belirsizlikten kaçınma oranı düşük ülkeler kontrol edemedikleri durumlar karşısında daha 
toleranslı olma eğilimindedirler. Belirsizlikler gündelik yaşamın bir parçası olarak kabul edilir ve 
bu durumlar karşısında genellikle daha rahat ve esnek davranabilirler. Jamaika ve Singapur gibi 
ülkeler bilinmezliği benimsemeye yatkın ülkelere örnek olarak verilebilir. 

Belirsizlikten Kaçınma Oranı Düşük Belirsizlikten Kaçınma Oranı Yüksek 

Belirsizlikler karşısında düşük seviyede stres 
 

Belirsizlikler karşısında stres seviyesi yüksektir 

Belirsizlikler günlük yaşamın bir parçasıdır ve 
olaylar geliştiği şekilde kabul edilir 
 

Hayattaki belirsizlikler bir tehdit olarak görülür 
ve bununla mücadele edilmesi gerekir 

Görüş farklılıkları kabullenilir 
 

Fikir birliği olması yönünde bir ihtiyaç vardır 

Risk almakta bir sıkıntı görülmez 
 

Hatalardan kaçınma bir ihtiyaçtır 

Kural ve kanunlara fazla ihtiyaç duyulmaz Kural ve kanunlara büyük bir ihtiyaç duyulur 
 

4. MASKÜLEN/FEMİNEN TOPLUM 
Maskülen toplumlarda bireylerin motivasyonu rekabet ve 
başarı ile sağlanır.  Bireyler genelde materyalistik başarılar 
üzerine odaklı, iddialı ve kendini kabul ettiren yapıdadırlar.  
Japonya, İtalya, Venezuela, İrlanda ve Meksika maskülen 
toplum yapısına sahip ülkelerdendir. 

Feminen toplumlarda ise insanların odakları iyi ilişkiler 
kurmak ve herkesin yüksek bir hayat kalitesine sahip olması 
üzerinedir.  Herkes mutlu olduğu sürece en iyi olmak önem 
taşımaz.  İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda ve Finlandiya 

bu toplumlara örnek olarak gösterilebilir. 

 

Maskülen Feminen 

Bireyler hırs odaklıdır 
 

Yaşam kalitesi bireylerin odak noktasıdır 

Çalışmak için yaşanılır 
 

Hayatı yaşamak için çalışmak gerekir 

Büyük ve hızlı olaylar veya nesneler güzeldir  
 

Küçük ve yavaş olaylar veya nesneler güzeldir 

Başarılı kişilere karşı hayranlık vardır 
 

Daha şanssız insanlara karşı şefkatlidirler 

Sorunlar güçlü tarafın lehine çözülür Sorunlar taviz ve müzakerelerle çözülür 
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5. UZUN VADELİ/KISA VADELİ ORYANTASYON 
Uzun dönem oryantasyona sahip toplumlar bireyleri yatırım yapmaya ve tutumlu olmaya 
yönlendirir.  Kazanımlar istikrarlı ve dikkatli çalışmaların bir sonucudur. Bireylerin toplumda 
belirgin pozisyonları bulunur.  Toplum içerisinde yaşlılara saygı gösterilir ve ilişkiler bireyler için 
oldukça kıymetlidir. Uzun dönem oryantasyona sahip toplumlar geleneklerini modern yaşama 
adapte etmeye eğilimlidirler. Doğu Asya ülkelerinden Çin, Kore ve Japonya uzun vadeli 
oryantasyona eğilimli ülkelerdendir.  

Kısa dönem oryantasyona sahip toplumlar geleneklerine saygılıdırlar. Toplum bireyleri 
harcamaya ve hızlı kazanımlar elde etmeye yönlendirir. Bireylerin toplumdaki pozisyonları 
önem taşımaz ve ilişkiler ancak o ilişkiden bir kazanım varsa değerlidir.  Bu toplumlara örnek 
olarak Amerika, İngiltere, ve İspanya verilebilir. 

Uzun Vadeli Oryantasyon Kısa Vadeli Oryantasyon 

Azim ve çaba kazanımların yavaş yavaş ortaya 
çıkmasını sağlar 
 

Çabaların sonuçlarının ortaya hızla çıkması 
beklenir 

Birikimler ve kaynakların doğru kullanımı 
önemlidir 

Harcama konusunda sosyal bir baskı vardır 

Büyük amaçlar için kişisel zevklerden 
fedakarlık yapılabilir 

Kısa süredeki kazanımlar genelde ilişkilerden 
önemlidir 

   

6. SERBESTLİĞE KARŞI SINIRLANMA 
Bu boyut mutluluk ve yaşam kontrolünü inceler. Serbestliği yüksek olan toplumlarda bireyler 
temel insani ihtiyaçlarını ve özellikle de hayattan zevk almaya ve eğlenceye odaklı tutkularını 
özgürce gerçekleştirebilirler. Sınırlama oranları yüksek olan toplumlarda ise bireyler kendi 
ihtiyaçlarını sosyal normlar altında baskılarlar. Toplum ahlaki disipline önem verir ve bireyler 
daha kötümser olmaya eğilimlidir. 

 

Serbestlik Sınırlanma 

Özgürce davranış Davranışlar bastırılmış ve kontrol altına 
alınmıştır 

Maddi ödüller önem taşımaz İyi yapılan işlerin sonunda maddi bir ödül 
beklenir 

İnsanlar o ana odaklıdırlar Kolayca haksız muamele yapıldığını 
hissedebilirler 

Objeler yarattıkları sosyal statüleri için değil 
fonksiyonları için kullanılır 

Objeler yarattıkları sosyal statü dolayısıyla 
önem taşırlar  (ev, araba, iş, vb.) 

Bireyler daha pozitif ve iyimserlerdir Bireyler daha kötümser ve negatiftirler 
Daha dışadönük ve sempatik olurlar Bireyler daha içe dönüktürler 
Boş vakitler ve arkadaşlar önem taşır Arkadaşlar ve boş vakitler daha az önem taşır 
 

Durum Çalışmamıza Dönersek;  
Hofstede’nin Kültürel Boyutları’nı inceledik. Şimdi gelin bu 
dokümanın başındaki hikâyemize geri dönelim. Bu 
çerçeveyi Japonya’daki Sarah için uygulayabilir miyiz?  
Hofstede’nin ülke bilgilerine göre Japonya ve Birleşik 
Devletler’i kıyaslarsak Sarah’nın hikâyesine 
uygulayabileceğimiz iki temel boyut var: Bireyselcilik vs. 
Kolektivizm (IDV) ve Belirsizlikten Kaçınma (UAI). Birleşik 
Devletler’in IVC seviyesi 91’dir (100 üzerinden) ve burası 
oldukça bireyselci bir ülkedir. Özgün bireysel kimliklerin 
öne çıktığı ve topluluk yerine kişinin ihtiyaçlarına 
odaklanılan bir durum söz konusudur. Japonya ise bu 

 

Birleşik Devlet ve Japonya açısından Kültürel Boyut 
Karşılaştırmaları. Kaynak: http://geert-

hofstede.com 

http://geert-hofstede.com/jamaica.html
http://geert-hofstede.com/jamaica.html
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ölçekte 46 puan almış kolektif bir toplumdur. Grup üyeliği önemlidir. Bu üyelik üniformalarla ve 
genel iyiliğe hizmet eden grup aktivitelerine katılmayı önemser. Belirsizlikten Kaçınma açısından 
ise Birleşik Devletler 92, Japonya ise 46 puan almıştır. Bu Japonyalıların belirsizlikten 
kaçındıklarını, planlı ve organize etkinlikleri tercih ettiklerini gösterir. ABD’liler ise daha 
dinamiktir. Daha önce yapılan işleri yapmak konusunda temkinlidirler. Bu tekrar hali Sarah’da bir 
bıkma hali yaratabiliyor. Bu senaryoda da göründüğü gibi Kültürel Boyutlar’daki farklılıklar 
sonucunda çatışma ve/veya yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Hofstede’nin altı Kültürel 
Boyutu dünyanın farklı kültürlerini anlamamız için bir yardımcı araçtır. Bunları anlayarak, bir 
toplumun değerlerini ve normlarını kavrayabilir ve bireysel davranışları daha iyi açıklayabiliriz. 
Hofstede’nin Kültürel Boyutları bugüne kadar AFS gibi birçok kuruma, organizasyona, bireye ve 
çalışma merkezine yardımcı olarak kültürlerarası çalışma ve öğrenme açısından kolaylık 
sağlamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hofstede’nin Kültürel Boyutları… 
ü Aşağıda listelenmiş yapılar çevresinde 50 farklı ulusal 

kültürle bağlantılı davranış, bakış açısı ve değer eğilimleri 
çerçevesi sunar. 

1. Güç Mesafesi  
2. Bireyselci / Kolektivist (Ortaklaşayamcı) Yapı  
3. Belirsizlikten Kaçınma 
4. Maskülen / Feminen Toplum  
5. Uzun Vadeli / Kısa Vadeli Oryantasyon 
6. Serbestliğe Karşı Sınırlama 

ü Kültürlerarası bağlamın anlaşılmasını sağlar ve farklı 
kültürel geçmişe sahip biriyle etkileşimi arttırır. 

Hofstede’nin Kitapları: 
 

Cultures and  
Organizations: Software  

of the Mind (2010) 
 

Culture’s Consequences: 
Comparing Values, Behaviors, 

Institutions 

and Organizations Across 
Nations (2001) 

 


