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ÖN SÖZ 

İnsanı ve insan ilişkilerini inceleyen sosyal bilimler, insanın sosyal 

çevresi içindeki davranışlarının incelenmesine dayanmaktadır. Bu kapsamda 

sosyal bilimler, özellikle doğa bilimlerinden farklı olarak elde edilen 

sonuçların çalışmanın yapıldığı dönem ve örnekleme göre farklılık 

gösterebilen bir özelliğe sahiptir. Sosyoloji, psikoloji, tarih, etnoloji, siyaset 

bilim, iletişim bilimleri, işletme, ekonomi, hukuk, pedagoji, gibi bilim dalları 

sosyal bilimler alanını oluşturmaktadır. Sosyal bilimler, söz konusu bilim 

dalları birbiri ile sıkı ilişkiler içerisindedir. Bu durum sosyal bilimler 

alanındaki araştırmacıların diğer bilim dallarıyla da ilgilenmesini zorunlu 

kılmaktadır. Özellikle son yıllarda disiplinler arası araştırmaların önem 

kazanması ile sosyal bilimler alanında gerçekleşen teorik ve ampirik 

araştırmaların sayısı da artmıştır.   

Sosyal bilimler alanında yaşanan gelişmeler doğrultusunda ortaya 

çıkan yeni bilimsel yaklaşımların ve birbirinden farklı teorik ve ampirik 

çalışmaların yer aldığı “Sosyal Bilimlerde Teorik ve Ampirik Araştırmalar-1” 

adlı bu kitap alanında uzman bilim insanları tarafından diğer araştırmacılara 

katkı sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.  Kitapta, çalışma yaşamında 

ayrımcılık, kent hakkı, insan hakları kentleri, şebeke organizasyonlar, 

medyatik yozlaşma, tükenmişlik sendromu, Ukrayna işgali, mülteci 

öğrenciler, çevrimiçi alışveriş gibi güncel konulara yer verilmiştir. Dokuz 

bölümden oluşan kitabın bilim dünyasına katkı sağlamasını ve gelecek 

çalışmalara kaynak olmasını temenni ediyorum. 

Sosyal bilimlerin disiplinler arası niteliği çerçevesinde oluşturulan bu 

kitaba emek veren tüm akademisyenlerimize, değerli bilim insanı 

hocalarımıza ve kitabın yayınlanma aşamasında yoğun emek harcayan 

İKSAD Yayınevi ve ISPEC Ajans çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.  

        

 Doç. Dr. Aliye AKIN 

Ekim, 2022 

Bolu 
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GİRİŞ 

Geçmiş yüzyıllarda eşitsizlikler olarak kendini gösteren ve çoğunlukla 

yönetim erkini elinde bulunduran hâkim sınıfların sistematik bir şekilde legal 

bir yapıda hayata geçirmesiyle kendini gösteren durumlar, günümüzde 

ayrımcılık ve ayrımcı uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrımcılık 

çok boyutlu bir yapıda ve özellikle çeşitli durumlarından dolayı dezavantajlı 

konumda olan bireyler başta olmak üzere tüm insanlığı ve toplumsal düzeni 

tehdit etmektedir. 

Ayrımcılıkla en sık karşılaşan gruplardan biri de kadınlardır. 

Biyolojik cinsiyetlerinden dolayı kendilerine dayatılan roller ve erkek 

cinsiyeti karşısında fiziksel olarak zayıf görülmeleri karşı karşıya kaldıkları 

ayrımcı uygulamaların en önemli sebebidir. Burada dikkat çeken nokta ise bu 

ayrımcı uygulamaların toplum tarafından sistematik olarak uygulanmasıdır. 

Geçmişteki eşitsizliklerin ve yönetim erkinin yerini günümüzde toplumsal 

yapı ve ayrımcılık almıştır. 

Kadınları hayatın hemen hemen her aşamasında ayrımcı 

uygulamalarla karşılaşsalar da; toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığın 

görünen yüzü günümüzde neredeyse küresel ölçekte takip edilen ekonomi 

politikaları doğrultusunda emek piyasası olmuştur. Kadınların emek piyasası 

temelli maruz kaldıkları ayrımcı uygulamalar, emek piyasasına girmek için 

gerekli olan temel ve yüksek eğitim seviyesinde başlamakta, emek piyasasına 

girme aşamasında sürmekte ve emek piyasasına girdikten sonra da devam 

etmektedir. Emek piyasasına girebilen kadınlar düşük nitelikli ve toplum 

tarafından biyolojik cinsiyetlerine yakıştırılan işlerde çalışmak zorunda 

kalmakta, düşük ücretlere mahkûm edilmekte ve yeterli terfi imkânlarından 

yararlanamamaktadırlar. Evlendikleri veya çocuk sahibi olduklarında ise 

emek piyasasından ayrılmak zorunda kalabilmektedirler. Bu durum toplumsal 

cinsiyet baskısı ile kadınlar tarafından da içselleştirilebilmektedir. 

Bu çalışmada yerli ve yabancı literatür taraması ile kadınların çalışma 

yaşamında maruz kaldıkları ayrımcı uygulamalar incelenerek tartışılacak ve 

uluslararası düzeyde çalışma yaşamında kadınların maruz kaldığı toplumsal 

cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadelede neler yapıldığı ve ne kadar yol kat 

edildiği incelenmeye çalışılacaktır. 
 

1. MODERN TOPLUMLARDA BİÇİM DEĞİŞTİREN 

EŞİTSİZLİKLERİN GÖRÜNEN YÜZÜ “AYRIMCILIK” 

Eşitlik kavramı ve bu kavrama yönelik tartışmalar Antik Yunan’dan 

günümüze kadar süregelmiş, toplumsal yapıya göre eşitlik kavramına 
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atfedilen anlamlar da değişmiştir. Eşitlik kavramının bir tanımını yapmak 

gerekirse, birbiri ile benzer durumda olan kişiler arasında “objektif/haklı” bir 

sebep olmadığı müddetçe herhangi ayrımcı bir muameleye tabi 

tutulmamalarıdır (Bozkurt vd., 2021: 123). Bu noktada benzer durumlarda 

olan insanlar arasında farklı bir muamele gerçekleştirebilmek için bu farklı 

muameleyi haklı gösterecek bir sebep olması gerektiğini belirtmek gerekir. 

Aksi takdirde en temel değerlerden biri olan “adalet” gerçekleşmemiş 

olacaktır. 

Eşitlik kavramına yönelik tartışmaları incelemek gerekirse, M.Ö. 4. 

yy. sonlarında ilk tartışmaların Antik Yunan’da stoik felsefeyle başladığı 

görülmektedir. Stoa Okulu’nun kurucusu olan Citiumlu Zeno akıl ile tanrıyı 

birleştirerek, aklın tanrısal olduğunu ve her insanda bulunduğunu, dolayısıyla 

insanların ortak bir tanrı ve aklı paylaştığını belirterek, eşitlik kavramını 

tartışmıştır (Kaya, 2020: 4). Eşitlik kavramının daha pozitif bir şekilde ele 

alındığı dönem ise M.S. 3. yy. başlarındaki Roma İmparatorluğu dönemidir. 

Roma vatandaşları ile yabancılara uygulanan farklı hukuk kuralları (Jus 

Gentium/Yabancılar Hukuku), dönemin Roma İmparatoru Caracalla’nın ünlü 

buyruğu ile birleştirilmiştir. Aslında buradaki birleştirme farklı hukuk 

kurallarından çok Roma uyruğunda yaşayan tüm halkların Roma vatandaşı 

sayılarak Roma Hukukuna tabi olmaları şeklindedir (Kaya, 2005: 146). 

M.S. 476’da Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması ile eşitlik 

tartışmalarının yerini yaklaşık 1200 yıl boyunca sessizliğe bıraktığı 

görülmektedir. Ancak devrim yılları olarak tabir edilebilecek (İngiliz Devrimi 

1640, Amerikan Devrimi 1776 ve Fransız Devrimi 1789) dönemle birlikte 

eşitlik tartışmalarının tekrar başladığı görülmektedir. Özellikle Fransız 

Devrimi ile zirveye çıkan bu dönem eşitlik konusunda “doğal durum” vurgusu 

yapmaktadır. Fransız Devrimi’nin hemen ertesinde 1793 yılında kabul edilen 

“Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi” bu durumu şu cümlelerle ifade 

etmektedir; “Hükümetler, insanların doğal ve zaman aşımına uğramaz 

haklarını korumak amacıyla kurulmuşlardır. Bu haklar hürriyet, güvenlik ve 

mülkiyet haklarıdır. Doğa ve kanun önünde bütün insanlar eşittir” (Lipson, 

1986: 148). Kaya (2020: 6) bu anlayışı, “devlet yapılanmasından önce bir 

doğal durumun varlığı ve bu doğal durum içinde ayrıcalıklı konumların 

bulunmadığı, her bireyin eşit olduğu” şeklinde tanımlamaktadır. Devam eden 

süreçte ise eşitlik tartışmalarının arttığı ve Sanayi Devrimi yıllarına rastlayan 

dönemde özellikle siyasal eşitlik üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu 

dönemin öne çıkan olayı ise işçi sınıfı önderliğinde başlayan Chartist 

Harekettir. İngiliz orta sınıfının, İngiliz aristokrasisinden çekip aldığı seçme 
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ve seçilme hakkını işçi sınıfı ile paylaşmasıyla devam eden yıllar içinde 

(özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası) renk, ırk ve cinsiyet eşitliği tartışmalarını 

gündeme getirmiştir (Lipson, 1986: 156). Burada kısaca tarihsel süreç içinde 

şekillenen eşitlik anlayışının, günümüz çağdaş hukuk sistemlerinin temelini 

oluşturduğu ve bu temelin öncelikli amacının da insan onurunu korumak 

olduğu ifade edilmektedir (Hepple, 2001: 6). 

Her ne kadar artık eşitlik anlayışı tüm çağdaş hukuk sistemlerinin 

temelini oluştursa da açık veya örtük şekilde kendini gösteren eşitsizlikler 

yaşanmaya devam etmektedir. Bu eşitsizlikler günümüzde kendisini 

çoğunlukla “ayrımcılık” şeklinde göstermekte ve hemen hemen her alanda 

çeşitli ayrımcı uygulamalarla karşılaşılmaktadır. Cinsiyet ayrımcılığı, ırk 

ayrımcılığı, siyasal ayrımcılık, kişinin engellilik durumuna bağlı, yaşlılık 

durumuna bağlı, hamilelik durumuna bağlı vb. bağlı ayrımcılıkla sıklıkla 

karşılaşılmaktadır. 

Burada ayrımcılık kavramı yerine ayrımcılık yasağını tanımlamamız 

daha doğru görünmektedir. Ayrımcılık yasağını ise benzer durumda olan 

bireylere eşit biçimde davranılması, korunan bir özelliklerinden dolayı (din, 

dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inanç, cinsel yönelim, yaş, engellilik vb.) 

ayrı tutularak daha az uygun bir muamelede bulunulmaması biçiminde 

tanımlamak mümkündür (Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı, 2010: 21). 

Ayrımcılık ile eşitsizlik arasındaki en temel fark olarak, çeşitli eşitsizlikler 

(cinsiyet, siyasal, etnik köken vb.) 20. yy. kadar çoğunlukla devlet aygıtı ile 

sistematik bir biçimde uygulanırken, ayrımcı uygulamaların sistematik bir 

düzen göstermeyip, çoğunlukla toplumsal anlayış ve algılayışla uygulanması 

ve devlet aygıtının ayrımcılıkla hemen hemen her alanda mücadele içinde 

olmasıdır. Günümüzde gerek ulusal ve gerek uluslararası boyutta ayrımcılığın 

her türü ile yasalar yoluyla mücadele edilmekte ve ayrımcı uygulamalar 

ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Ancak tüm çabalara rağmen geçmişin 

eşitsizlikleri bugün kendini ayrımcı uygulamalar olarak göstermektedir. 

Ayrımcı uygulamalar kendini gösterme biçimine göre 

sınıflandırılmaktadır. Ayrımcılık türleri literatürde neredeyse aynı biçimde 

sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflamalar incelendiğinde doğrudan ayrımcılık, 

dolaylı ayrımcılık, dolayısıyla ayrımcılık, kesişen (çoklu temelli) ayrımcılık, 

mağdurlaştırma, taciz ve olumlu ayrımcılık ile karşılaşılmaktadır (Kaya, 2020: 

21-26). 

Doğrudan ayrımcılık, belki de ayrımcılık türleri içinde en çok 

bilinenidir ve ayrımcılık kavramı geçtiğinde insanların aklına ilk gelenidir. 

Tanımını yapmak gerekirse, bir bireyin benzer durumda olan bir başka bireye 
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göre korunan bir özelliğinden dolayı (din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş, 

felsefi inanç, cinsel yönelim, yaş, engellilik vb.) onur kırıcı, hak mahrum edici 

veya aşağılayıcı bir muameleye tabi tutulmasıdır (Blanpain, 2003: 385). 

Dolaylı ayrımcılık ise görünürde tarafsız olan kuralların, belirli özellikleri 

taşıyan (cinsiyet, engellilik, yaşlılık, ırk vb.) kimseler için eşitsizlik sonucu 

doğurmasıdır (Gülmez, 2009: 151). Dolaylı ayrımcılık, doğrudan ayrımcılığın 

yasaklanası sonucu başvurulan bir yol ya da izlenen yöntem olarak ortaya 

çıkar (Gül ve Karan, 2011: 15-19). Dolayısıyla ayrımcılık ise bir kimsenin 

bağlantıda olduğu başka bir kimseden dolayı ayrımcı muameleye uğramasıdır 

(Karan, 2009: 18). Bu duruma örnek olarak siyahi bir kadınla evli olan beyaz 

bir erkeğin, bu durumdan dolayı ayrımcılıkla yüz yüze kalması gösterilebilir. 

Kesişen (çoklu temelli) ayrımcılık ise bir kimsenin birden fazla özelliğinden 

dolayı ayrımcılığa uğramasıdır. Bu duruma örnek olarak bir kimsenin hem 

engelli hem de kadın olması verilebilir. Kesişen ayrımcılıkla ilgili temel 

problemlerden biri, ayrımcılığa uğrayan kimsenin hangi özelliğinden dolayı 

ayrımcı muameleyle karşı karşıya kaldığının tespitinde yaşanan zorluktur 

(Kaya, 2020: 23). Bu durumun beraberinde getirdiği bir diğer zorluk ise 

ayrımcı muamelenin sebebi tam tespit edilemediği için mücadele etmenin de 

bir o kadar güç olmasıdır. 

Bir diğer ayrımcılık türü ise mağdurlaştırmadır. Bir bireyin ayrımcı 

bir muameleden dolayı gerçekleştirdiği şikâyet başvurusundan dolayı onur 

kırıcı, aşağılayıcı veya hak mahrum edici bir davranışla karşı karşıya 

kalmasıdır (Karan, 2009: 12). Ayrımcılık türlerinden bir diğeri de tacizdir. 

Taciz kendi içinde cinsel taciz ve psikolojik taciz (yıldırma/mobbing) olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Burada belirtilmesi gereken cinsel tacizin sadece fiziksel 

temas sonucu gerçekleşmediğidir. Sözel olarak da (cinsel içeriğe sahip fıkra, 

şarkı, mesaj, mail vb.) gerçekleşmesi mümkündür. Ayrıca Avrupa Birliği 

Hukuku uyarınca cinsel tacize uğrayan mağdurun bu duruma boyun eğmesi 

veyahut karşı çıkamaması tacizin niteliğini değiştirmemektedir (Yıldız, 2008: 

100). 

Ayrımcılığın son türü ise olumlu ayrımcılıktır. Özünde olumsuz ve 

istenmeyen bir durumu çağrıştıran ayrımcılık kavramı başına “olumlu” 

ibaresini alarak istenen durumun sağlanmasına yönelik atılan adımları ifade 

etmektedir. Kendi içinde ise pozitif ayrımcılık ve makul uyumlaştırma olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Pozitif ayrımcılıkta, dezavantajlı bir grubun dezavantajını 

ortadan kaldırmak için o grup lehine ayrımcılık yapılmasıdır. Pozitif 

ayrımcılık ancak kamu erki ile gerçekleştirilebilir. Makul uyumlaştırma ise 

engelli bireylerin dezavantajlı durumunu ortadan kaldırmak için çalışma 
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ortamlarının işveren tarafından engelli bireye uyumlu hale getirilmesini ifade 

etmektedir (Yıldız, 2008: 183; Karan, 2009: 14). 

Eşitlik ilkesi çağdaş hukuk anlayışının temelini oluşturmasına ve 

eşitsizlik içeren uygulamaların insan onurunu zedeleyici yönü bilinerek kabul 

edilmesine rağmen günümüzde eşitsizlikler biçim değiştirerek sürmeye devam 

etmektedir. Modern toplumlar açısından eşitsizliklerin arkasına gizlendiği 

maske ayrımcılık olarak kendini göstermektedir. Her ne kadar ayrımcılığın 

her türü ile sistematik biçimde mücadele edilse de bu mücadelelerin ne kadar 

başarılı olduğu tartışılması gereken bir konudur. Devlet eliyle yapılan 

mücadele ancak toplum tarafından desteklendiği ölçüde başarılı olacaktır. Bu 

noktada ayrımcılığın her türü ile mücadele için toplumsal bilincin gelişmesi 

şarttır. 

2. KADINLARA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN GÜÇLÜ SİLAHI 

“TOPLUMSAL CİNSİYET” 

Ayrımcı uygulamalarla en çok karşı karşıya kalan gruplardan biri de 

şüphesiz kadınlardır. Gerek literatürde yer alan onlarca çalışma ve gerek 

sosyal yaşam içinde karşımıza çıkan durumlar da bu düşünceyi destekler 

niteliktedir. Ancak bu durum yeni değildir ve aksine insanlığın yerleşik hayata 

geçmeye başlayarak mülkiyet anlayışının önem kazanmaya başladığı Neolitik 

Döneme (M.Ö. 8000) kadar uzanmaktadır. Michel (1986: 10-11) bu durumu 

kadının ilk defa bu dönem ile eve kapatılmaya başlanması ve mülkiyetin 

bölünmemesi için aile/kabile içinde evlenmeye zorlanması olarak ifade 

etmektedir. Toplumsal cinsiyet kavramı literatüre görece yeni girmiş olsa da 

tam da bu noktada toplumsal cinsiyet anlayışının ortaya çıktığını, bu anlayışın 

kadınlara ve erkeklere farklı roller dayatmaya başladığını söylemek 

mümkündür. Toplumsal cinsiyet anlayışının dayatmalarına hem erkekler hem 

de kadınlar maruz kalmalarına rağmen, bu durumdan olumsuz etkilenen 

kadınlar olmuştur. Bu açıdan toplumsal cinsiyet kavramını ve özellikle 

kadınlara yönelik dayatmalarını tanımlamakta fayda vardır. 

Toplumsal cinsiyet kavramı literatüre 1972 yılında sosyolog Ann 

Oakley tarafından kazandırılmıştır. Kavram toplumsal yapı içinde kadınlar ve 

erkekler için toplum içinde gerçekleştirilmesi gereken sorumluluklar ve roller 

biçerken; davranış kalıplarını, beklentileri ve güç farklılıklarını da ortaya 

koymaktadır. Oakley toplumsal cinsiyet kavramı ile kadın ve erkek arasındaki 

biyolojik farklılığın politik, sosyal, kültürel ve toplumsal eşitsizlikleri meşru 

hale getirmeyeceğini belirtmiştir (Ecevit, 2021: 9). 
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Kadınların günümüzde karşı karşıya kaldığı ayrımcı muamelelerin 

birçoğunun temelinde biyolojik cinsiyetlerinin onları savunmasız, güçsüz ve 

korunmasız bıraktığı düşüncesi yatmaktadır. Bu düşünce çoğunlukla 

gelişmemiş toplumlarla, doğu ve orta doğu toplumları ile anılsa da aslında 

dünyanın her bölgesinde ve gelişmiş toplumlarda dahi karşılaşılan bir 

durumdur. Michel (1986: 10-11) toplumsal cinsiyetin dayatmacı yapısının 

temellerinin her ne kadar binlerce yıl öncesine kadar götürse de, bu 

dayatmaları belirginleştiren sanayi devrimi olmuştur. Sanayi devrimi ile 

birlikte ortaya çıkan iş bölümü erkeklere çalışıp evi geçindirme görevini 

verirken, kadınların eve kapatılması anlayışını farklı biçimde de olsa 

güçlendirecek görevler tanımlamıştır. Sanayi devrimi ile birlikte kadınlara 

yüklenen roller ev işleri, çocuk bakmak, evdeki hasta ve yaşlı aile bireylerinin 

bakımını yapmak ve eşini rahat ettirmek şeklindedir (Erikli, 2020: 51). Kadına 

yönelik bu dayatmalar -aslında erkeklere yönelik dayatmalar da demek daha 

doğru olur- kapitalist sistemin ve piyasa ekonomisinin kadına yüklediği 

“emeğin yeniden üretimi” rolü ile de yakından ilgilidir. Günümüzün neo-

liberal iktisadi anlayışı da bu durumu destekler niteliktedir (Parlaktuna, 2010: 

1219). Düzenli iş gücü ihtiyacı olan bu sistem, gündüz çalışan erkeğin akşam 

evine gittiğinde ihtiyaçlarının karşılanması görevini böylece kadına 

yüklemiştir. 

Toplumsal cinsiyet kadınların ve erkeklerin doğuştan getirdikleri 

özellikleri ifade etmez. Tam aksine biyolojik cinsiyetlerine bağlı olarak 

toplumların kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal yapıları doğrultusunda 

onlara atfettikleri özellikleri ifade etmektedir (Bora, 2016: 22-23). Bu 

özellikler kadınların neredeyse sosyal yaşamın her alanında (iş, aile, sosyal 

hayat vb.) güçlü bir şekilde ayrımcı muamelelerle karşı karşıya kalmalarına 

neden olmaktadır. Bu hali ile literatürde sayılan genel ayrımcılık türlerinden 

biri olmasa da toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık yoğun bir şekilde kendini 

göstermektedir. 

Birleşmiş Milletler’in Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 

Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmesinde (CEDAW), kadınların biyolojik 

cinsiyetlerinden dolayı temel özgürlükleri ile insan hakları öncelikli olmak 

üzere sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve medeni haklarının kullanımının 

engellenmesi toplumsal cinsiyet ayrımcılığı olarak sayılmaktadır (Birleşmiş 

Milletler, 1981). Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı incelendiğinde, diğer 

ayrımcılık türlerinde olduğu gibi kalıp yargıların etkili olduğu görülmektedir. 

Bahsi geçen kalıp yargıları besleyen ise toplumda kabul gören ve kimi işlerin 

erkekler kimi işlerinse kadınlar için uygun olduğunu savunan bakış açısıdır. 
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Bu bakış açısı görece muhafazakâr bir yaklaşımla, klasik aile yapısını koruma 

çabası içinde olan toplumlarda görülmektedir (Mingione, 2010: 271). 

Kadınların karşı karşıya kaldığı toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık 

ancak biyolojik farklılığın bir üstünlük gerekçesi olmadığı düşüncesinin 

toplumsal yapı içinde kabul edilmeye başlandığı zaman ortadan 

kaldırılabilecek bir durumdur. Çünkü özellikle toplumsal açıdan sistematik 

olarak kadınlara dayatılan bu durumun temelinde kadınların biyolojik olarak 

erkeklere nazaran daha zayıf olduğu düşüncesin, toplumlara göre değişebilen 

namus anlayışı ve işlerin erkek-kadın işleri olarak ayrıştırılması yatmaktadır.  
 

3. ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINLARA KARŞI 

AYRIMCILIK, “NEREDE?” VE “NASIL?” 

Kadınların karşı karşıya kaldığı toplumsal cinsiyetten kaynaklı 

ayrımcılık kendini hemen hemen her alanda göstermesine rağmen, 

günümüzde en belirgin olduğu yerlerden birinin çalışma hayatı olduğunu 

söylemek demek yanlış olmayacaktır. Bu konuda literatür incelendiğinde de 

bu düşüncenin doğruluğu kendini göstermektedir. Sanayi Devrimi ile kadına 

dayatılan rollerin belirginleşmesine karşın, özellikle 1970’li yıllar itibariyle 

kadınlar emek piyasasında daha görünür hale gelmişlerdir. Bu durumda 

kadınların eğitim düzeyinin yükselmesi, hizmet sektörünün yükselişe geçmesi 

ve değişmeye başlayan aile yapısı gibi sebepler etkin olmuştur. 

Emek piyasasından kadına karşı yapılan toplumsal cinsiyet 

ayrımcılığı temelde kendini yatay ayrımcılık ve dikey ayrımcılık olarak 

göstermektedir. Yatay ayrımcılık ise özellikle ücret ayrımcılığı ve meslek 

ayrımcılığı olarak kadınların karşısına çıkmaktadır (Parlaktuna, 2010: 1220). 

Eşit işe eşit ücret ilkesi uzun zamandır dile getirilmesine rağmen, toplumsal 

yapının “para kazanmak erkeğin görevidir” şeklindeki bakış açısı kadınları 

genellikle aynı veya benzer işleri yapmalarına karşın daha düşük ücret 

almalarına yol açmaktadır (Çelik ve Akar Şahingöz, 2018: 373). ILO 

(Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından 1951 yılında kabul edilen 100 No’lu 

Eşit Ücret Sözleşmesi yürürlükte olmasına ve ILO üyesi ülkelerin neredeyse 

tamamı tarafından kabul edilmesine rağmen kadınlara yönelik ücret 

adaletsizliği devam etmektedir. İlgili sözleşme 1. Maddesi ile “Eşit değerde iş 

için erkek ve kadın işçiler arasında ücret eşitliği" deyimi, cinsiyet esasına 

dayanan bir ayırım gözetmeksizin tespit edilmiş bulunan ücret hadlerini ifade 

eder” ifadesine yer vererek taraf ülkeleri bu konuda bağlayıcı hale getirmiştir 

(ILO, 1951). Meslek ayrımcılığı ise emek piyasasındaki işleri erkek işi ve 

kadın işi olarak ayırmakta, kadınları düşük nitelikli, biyolojik cinsiyetlerine 
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uygun olduğu düşünülen temizlik, bakım vb. işlere mahkûm etmektedir 

(Özbucak Albar, 2019: 280). 

Kadınların çalışma yaşamında karşı karşıya kaldığı dikey ayrımcılık 

ise terfi ve kariyer konusunda erkek çalışanların gerisinde kalmalarını, çoğu 

zaman geçerli bir sebep yokken kariyerlerinde ilerleyememelerini ifade 

etmektedir. Özellikle kadın çalışanlarla özdeşleşen “cam tavan sendromu” bu 

açıdan çok iyi bir örnektir (Erikli, 2020: 48). Bu durum yine kadınların 

biyolojik cinsiyetlerinin işverenler ve erkek çalışanlar tarafından kadınların 

kariyerleri aleyhine suiistimal edilmesi ile kendini göstermektedir. Kadınlar 

genellikle geçici çalışan olarak görülmekte, evlendiklerinde veya çocuk sahibi 

olduklarında emek piyasasından ayrılacaklarına inanılmaktadır. Hatta böylesi 

durumlarda kadınların emek piyasasından ayrılarak ev kadınlığı yapması 

gerektiğini savunanlar dahi vardır (Alparslan vd., 2015: 70). 

Kadınların emek piyasasında karşı karşıya kaldığı toplumsal cinsiyet 

ayrımcılığının diğer görünen yüzleri ise çoğunlukla mesleki eğitimde 

yaşadıkları eşitsizlikler, yan haklardan ve sosyal haklardan yararlanmada 

ortaya çıkan eşitsizlikler ile cinsel tacizdir (Kocacık ve Gökkaya, 2005: 206). 

Mesleki eğitimde eşitsizlik ve yaşanan ayrımcılığın temelinde kadınların ve 

erkeklerin temel eğitimleri ve yüksek eğitimlerindeki eşitsizlikler yatmaktadır. 

Kadınların ve erkekleri eğitimi sonucu toplumsal getiriye katkıları 

karşılaştırıldığında bir fark olmadığı görülür. Ancak kadınların evlendikleri 

zaman başka bir evin üyesi olacak olmaları ve aileye getirilerinin olmayacağı 

düşüncesi kız çocuklarının eğitimine yapılan yatırımların ve okullaşma 

oranlarının düşmesine sebep olmaktadır. Erkek çocukların erişkin oldukları 

dönemlerde yaşlı ebeveynlerine bakacağı ama kız çocuklarının 

yetişkinliklerinde artık eşlerinin ailelerine bakacağı yaklaşımı kadınların önce 

aileleri sonra toplum tarafından eğitimsiz bırakılmalarının temelinde yatan 

sebeptir (Başerer Berber, 2021: 1217). Küçük yaşlarda eğitim konusunda geri 

bırakılmaya başlayan kadınlar, emek piyasasına girdiklerinde de bu 

dezavantajı yaşamakta ve mesleki eğitimde de erkeklerin gerisinde 

kalmaktadırlar. Kadınların mesleki eğitimde geri planda kalmalarının bir diğer 

sonucu da sosyal haklardan erkek çalışanlar kadar yararlanamamaları şeklinde 

de kendini göstermektedir. Nitelikleri artan çalışanların sosyal hakları da 

artarken, mesleki nitelikleri daha az olan çalışanların yan hakları da görece 

gerilemektedir. 

Ayrımcılık türlerinden biri olan taciz, kadınlara yönelik olarak 

psikolojik taciz ve cinsel taciz şeklinde kendini göstermektedir. Kendi içinde 

ikiye ayrılan taciz kadınlar kadar erkekleri de etkilemekle beraber, yapılan 
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çalışmalar kadınların tacize daha fazla maruz kaldığını göstermektedir. 

Konuyu psikolojik taciz açısından ele aldığımızda cinsiyet ve psikolojik taciz 

arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma, kadınların psikolojik tacize 

cinsiyetlerinden dolayı daha fazla maruz kaldığını göstermektedir (Şalvarcı 

Türeli ve Dolmacı, 2013: 90). Kadınların erkeklere nazaran daha fazla 

psikolojik taciz ile karşılaşmalarında toplumsal cinsiyetin onlara dayattığı 

rollerin etkisi büyüktür. Bir taraftan psikolojik taciz ve diğer taraftan 

toplumsal cinsiyetin dayattığı rollerle çalışma yaşamında kadınların 

yüklerinin arttığı, bu durumun gerek fiziksel gerek psikolojik sağlıklarını 

olumsuz yönde etkilediğini söylemek mümkündür (Aksöz ve Eroğlu Durkal, 

2021: 149-150). İş yerinde karşı karşıya kalınan cinsel taciz ise kadınların 

çalışma kararlarını, koşullarını ve hayatını etkileyen çok önemli bir sorunken, 

kadınları istemedikleri davranış ve cinsel talepleri karşılamaya zorlayan, 

çalışma ortamını düşmanca bir hale getiren cinsiyete dayalı ayrımcılığın belki 

de en kirli yüzüdür (Solmuş, 2005: 2). Cinsel tacize maruz kalan kadınların 

büyük çoğunluğu toplumsal ve kültürel sebeplerle genellikle sessiz kalmakta 

ve çözümü kendi içlerinde üretmeye çalışmaktadırlar (Aksöz ve Eroğlu 

Durkal, 2021: 150). Bu durum toplumsal yapıda çöküntülere sebep olabileceği 

gibi kadınların emek piyasasından daha fazla uzaklaşmasına ve toplumsal 

cinsiyetten kaynaklı ayrımcılığın güçlendirilmesine sebep olacaktır. 

Kadınların çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet kaynaklı olarak 

karşı karşıya kaldıkları ayrımcılık kendi içinde de ayrılmakta; göreli olarak 

mesleki eğitimde ayrımcılıktan cinsel tacize kadar uzanabilmektedir. Gerek 

ulusal düzeyde ve gerek uluslararası düzeyde toplumsal cinsiyet kaynaklı 

ayrımcı uygulamaların önlenmesi için birçok çaba gösterilmesine rağmen 

günümüzde ayrımcı uygulamalarla sık sık karşılaşılmaktadır. Daha önce de 

belirtildiği üzere kadınlara yönelik cinsiyetlerinden kaynaklanan ayrımcılığın 

önlenmesinde kanunlar kadar toplumsal bilinç düzeyinin de etkili olduğunu 

hatırlatmak gerekir. 
 

4. ULUSLARARASI DÜZEYDE ÇALIŞMA YAŞAMINDA 

KADINLARA KARŞI AYRIMCILIKLA MÜCADELE 

Kadınların çalışma yaşamında yüz yüze gelmek zorunda oldukları 

ayrımcılıkla mücadele aslında toplumsal cinsiyetin dayatmaları ve 

ayrımcılığın tamamı ile mücadele anlamına gelmektedir. Bu konuda ulusal 

düzeyde ve uluslararası alanda birçok çalışma yapılmakta, hem zor yolu ile 

hem de toplum bilinçlendirilerek cinsiyete dayalı ayrımcılık önlenmeye 

çalışılmaktadır. Uluslararası düzeydeki en önemli çalışma olarak 1981 yılında 
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Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen “Kadınlara Yönelik Her Türlü 

Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi” veya yaygın adıyla 

CEDAW gösterilebilir (Birleşmiş Milletler, 1981). Sözleşmenin maddeleri her 

alanda kadın-erkek eşitliğinin ağlanmasını ve kadınların cinsiyetinden 

kaynaklı ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir. Sözleşmenin 

önsöz bölümünün giriş kısmı şu şekilde başlar, “Bu Sözleşme’ye taraf olan 

Devletler; Birleşmiş Milletler Yasasının temel insan haklarına, insan itibar ve 

kıymetine ve erkeklerle kadınların eşit haklara sahip olmaları gerektiğine 

inancı tekrar onayladığını kaydederek, İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’nin, insanlara karşı ayrımcılığın kabul edilemezliği prensibini 

doğruladığını..” (Birleşmiş Milletler, 1981). Görüldüğü üzere kadınlara karşı 

cinsiyete yönelik yapılan ayrımcılık küresel ölçekteki en büyük merci 

tarafından direkt insan hakları ihlali olarak kabul edilmektedir. 

Sözleşmenin 11. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) Bendi “Bütün 

insanların vazgeçilmez hakkı olan çalışma hakkı”, (f) Bendi “Güvenli şartlar 

içinde çalışma hakkı ve sağlığın ve bu arada doğurganlığın korunması hakkı”, 

2. Fıkrası “Evlilik ve analık sebebiyle kadınlara karşı olan ayrımı önlemek ve 

etkin çalışma hakkını sağlamak amacıyla, Taraf Devletler uygun önlemleri 

alacaklardır” ifadelerine yer vermektedir (Birleşmiş Milletler, 1981). İlgili 

ifadeler incelendiğinde bu sözleşme ile kadınların çalışma yaşamında 

cinsiyetlerinden kaynaklı olarak karşılaştıkları ayrımcı uygulamaların 

hepsinin kaşanarak önlenmeye çalışıldığı görülmektedir. Ancak tarafımızca 

asıl can alıcı nokta, önsöz bölümündeki “insan hakları” ihlaline atıf 

yapılasıdır. Birleşmiş Milletler düzeyindeki temel 9 insan hakları 

sözleşmesinden biri olan CEDAW (1979), günümüzde 189 üye ülke 

tarafından onaylanmıştır ve onaylamayan çok az ülke vardır. Ancak belirtmek 

gerekir ki taraf ülkelerin önemli bir kısmı sözleşmenin kimi maddelerine 

çekince koymuştur. Siyasi, ekonomik ve dini sebeplerle konulan bu çekinceler 

sözleşmenin kapsayıcılığını ve tüm dünya ölçeğinde etkili olmasını 

zorlaştırmaktadır (Schöpp-Schilling, 2007: 7). 

Kadının öncelikle çalışma hayatında cinsiyetinden dolayı karşılaştığı 

ayrımcı uygulamaların önlenmesi için bir diğer uluslararası kuruluş ise 

ILO’dur. Kuruluşundan bu yana farklı tarihlerde çıkardığı sözleşme ve 

tavsiyelerle çalışma yaşamında ayrımcılığın her türü ile mücadele etmeye 

çalışmaktadır. ILO’nun bu konudaki başat sözleşmesi 111 No’lu Ayırımcılık 

(İş ve Meslek) Sözleşmesi’dir. Sözleşme 1. Maddesine şu şekilde başar, “Bu 

sözleşme bakımından "Ayırım" deyimi; Irk, renk, cinsiyet, … İfade eder” 

(ILO, 1958). Görüldüğü üzere ILO ilgili sözleşmenin henüz başlangıç 
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aşamasında cinsiyetin bir ayrımcılık türü olduğunu kabul etmektedir. ILO 

yine 1951 tarihli 100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi ile cinsiyet ayrımı 

yapılmaksızın birbirine denk ölçütteki işler için eşit ücret ödenmesi 

gerekliliğini ortaya koymaktadır (ILO, 1951). ILO tarafından cinsiyet 

ayrımcılığının önlenmesine yönelik kabul edilen bir diğer dikkat çekici 

sözleşme ise 1981 tarihli 156 No’lu Aile Sorumlulukları Olan Kadın ve Erkek 

İşçilere Eşit Davranılması ve Eşit Fırsatlar Tanınması Hakkında Sözleşme’dir. 

Bu sözleşme ile ILO, kadınlara dayatılan toplumsal cinsiyet rollerinin, emek 

piyasasında yer almalarını engelleyen sorumluluklarının azaltılması için 

alınması gereken önlemlere atıf yapmaktadır. Örnek olarak çalışma 

ortamlarında çocuk bakım yerlerinin bulunması, doğum sonrası babaya da 

doğum izni verilmesi, doğum sebebi ile emek piyasasından ayrılmak zorunda 

kalan kadınların tekrar çalışma ortamına dönmesinin sağlanması gibi 

uygulamaları önermektedir. Bu öneriler ise taraf devletlerin ulusal kanunları 

ile sağlanmalıdır (ILO, 1981, Tüzünkan, 2016: 317). ILO’nun cinsiyete dayalı 

ayrımcılığın önlenmesine yönelik son sözleşmesi ise 2000’yılında çıkardığı 

183 No’lu Kadının Doğum ve Doğum Sonrası Çalışması Hakkında 

Sözleşme’dir. Bu sözleşme uyarınca ILO, doğum sonrası kadınlara en az 14 

hafta doğum izni verilmesini, kadının gebelik durumu nedeniyle ayrıldığı işe 

aynı veya benzer pozisyonda dönebilmesi imkânını, çalışma günlerinde en az 

bir defa emzirme izni verilmesini ve kadınlara doğum sonrası doğum/hastalık 

yardımlarının yapılması ile doğumdan dolayı işten çıkarılmalarının 

engellenmesi gerektiğini belirtmektedir (ILO, 2000). 

Görüldüğü üzere kadına karşı cinsiyetinden dolayı çalışma yaşamında 

uygulanan ayrımcılık ile mücadele için uluslararası arenada mücadele 

verilmektedir. Bahsi geçen Birleşmiş Milletler ve ILO sözleşmeleri ile taraf 

devletler, kalıplaşmış ve artık taşlaşmış yargılarla kadınlara cinsiyetlerinden 

dolayı dayatılan rollerin başta çalışma hayatında ve sonrasında toplumsal 

yaşamda kadınları dezavantajlı duruma düşmelerinin engellenmesi, çalışma 

hayatının her aşamasında eşit şartların sağlanması ve ayrımcı davranışların 

önlenmesi ile sorumludurlar (Erikli, 2020: 55). Taraf devletler ilgili 

sözleşmeler uyarınca iç hukuk sistemlerini düzenlemek ve toplumsal yapıyı 

da bu yönde değiştirerek geliştirmekle yükümlüdürler. 
 

SONUÇ 

Toplumsal cinsiyetin özellikle kadınlara dayattığı roller hayatın her 

aşamasında eşitsizliklerin günümüzde değişen yüzü olan ayrımcılığı da 

beraberinde getirmektedir. Ayrımcılık hemen hemen her farklı insan grubunu 
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ve dezavantajlı sayılan özellikli grupları da etkilemesine rağmen, cinsiyet 

kaynaklı ayrımcılık kadınları bu konuda daha görünür kılmakta ve belki de 

mağduriyetlerini arttırmaktadır. Aile içinde, toplumsal yaşamda, siyasal 

hayatta, kültürel faaliyetler ve çalışma yaşamında kendini sıklıkla gösteren bu 

durum toplumsal yapıyı da tehdit etmekte ve toplumsal barışı da bozabilecek 

nitelikte tezahür etmektedir. 

Özellikle çalışma yaşamında kadınların karşı karşıya kaldıkları 

cinsiyet temelli ayrımcılık sadece gelişmemiş toplumların değil, aynı zamanda 

gelişmiş ve modern olarak kabul edilen batılı toplumların da günümüzde en 

önemli sorunlarından biridir. En küçük toplumsal birim olan aileden 

başlayarak toplumun genelinde huzursuzluklara yol açması, insanların gerek 

sağlığını ve gerek mutluluğunu etkilemesi sebebi ile uluslararası ve ulusal 

düzeyde sürekli çözüm aranan bir durum haline gelmiştir.  

Konu çalışma yaşamı açısından değerlendirildiğinde dünya nüfusunun 

yarısının kadın olması, işgücünün de yarısının kadın olduğu anlamını 

taşımaktadır. Kadınlara karşı uygulanan cinsiyet temelli ayrımcılık, kadınların 

emek piyasasına girmelerini zorlamakta ve kimi zaman engellemekte; emek 

piyasasına giren kadınlara ise dayatılan toplumsal cinsiyet temelli roller 

nedeniyle de kadınlar emek piyasasını terk etmek zorunda kalabilmektedirler. 

Bu durum üretim faktörlerinin en kutsalı olan “emek” faktörünün yarısının da 

atıl ve verimsiz bir şekilde harcanmasına neden olmaktadır. Bu durumun 

sosyolojik ve kadınlar özelinde psikolojik boyutunun yanında çok ciddi 

ekonomik kayıpları da getirdiği bir gerçektir. 

Kadınlara karşı uygulanan cinsiyet temelli ayrımcı uygulamalarla 

mücadele etmek için her ne kadar uluslararası ve ulusal düzeylerde çalışmalar 

yapılsa da; bu durum her şeyden önce sosyolojik içeriği olan, toplumların 

kültürel yapıları, siyasi durumları ve ekonomileri ile ilgilidir. Yapılan 

hukuksal düzenlemelerin yanında, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıkla 

daha sağlıklı mücadele edilebilmesi ve tamamen ortadan kaldırılması için 

mutlaka toplumların bilinç düzeylerinin yükseltilmesi gerekir. Bu açıdan da 

bireysel ve toplumsal eğitim ön plana çıkmaktadır. Ayrımcılığın her türü ile 

olduğu gibi toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıkla da mücadele edebilmek 

için çok iyi planlanmış ve sistematik bir eğitim planının toplumsal ölçekte ve 

her toplumun kendi yapısında uygun biçimde hayata geçirilmesi 

gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde yaşanan ulaşım ve iletişim ağındaki 

hızlı teknolojik gelişmeler ve ulus ötesi göçlerin artışı sosyal bilimlerde 

küreselleşme ve postmodernleşme tartışmalarının gündeme gelmesine sebep 

olmuştur. Bu dönem sanayi toplumlarından sanayi sonrası topluma geçiş 

olarak da isimlendirilmektedir. Bu gelişmelerin yanı sıra neoliberal politik 

ekonominin küresel anlamda hâkimiyet kazanması, kentleşme oranının hızlı 

bir şekilde artması, ulus üstü kuruluşların ortaya çıkması ve ulus ötesi göçlerin 

belirli bazı kentlerde yoğunlaşmaya başlaması kentler arasındaki rekabeti 

artırmıştır. Böylece dünya kenti veya küresel kent olarak tanımlanan bazı 

kentler, küresel sermayeyi kendilerine çekerek, bağlı oldukları ulus 

devletlerden görece bağımsız bir aktör olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 

kentler sanayi sonrası toplumların önemli mekânları haline gelmiştir. 

Kentlerdeki heterojenliğin artması fakat bununla beraber neoliberal etkilerle 

kutuplaşma ve parçalanmışlığın da zirveye ulaşması yeni hak taleplerinin 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. Böylece modernleşmenin doğurduğu ulus devlet 

vatandaşlığı da sorgulanmaya başlanmıştır. Modernleşme sürecinin 

doğurduğu ulus-devlet vatandaşlığı bu yeni talepler karşısında yetersiz 

kalmıştır. Bu nedenle vatandaşlığın kentsel mekân bağlamında önemini 

vurgulayan yeni bir vatandaşlık tartışması gündeme gelmiştir. Bu çalışmanın 

konusunu oluşturan ve yeni kentsel vatandaşlık olarak isimlendirilen bu 

vatandaşlık anlayışı, hak talep etme üzerinden biçimlendiği için aynı zamanda 

kentlerdeki bu ayrışmaya karşı da bir eleştiri içermektedir.   

Son yıllarda modernitenin sunduğu vatandaşlık anlayışına alternatif 

olabilecek yeni tür vatandaşlıklar üzerinde tartışılmaya başlanmıştır ve bu 

tartışmalarda kentler son derece önemli bir konumdadır. Bu çalışmada mevcut 

tartışma, modern ulus-devletin vatandaşlık tanımı dışında kalan ve bugün 

literatürde kırılgan gruplar veya dezavantajlı gruplar olarak tanımlanan sosyal 

grupları içine alarak, bu grupların kentsel mekânlar ile olan ilişkilerine 

değinilmiştir. Geçmişten bugüne kentler her zaman politikanın ve 

demokrasinin mekânları olmuş ve küreselleşme ile yaşanılan sosyal 

değişmede yine kentlerin –en başta küresel kentlerin- oldukça merkezi bir 

konumda oldukları görülmüştür. Kentlerde yaşayan farklı kimlik ve bedensel 

imgelere sahip olan birey ve sosyal grupların hak talepleri ve isteklerinde 

mekânsal konumlanışları ve pratikleri son derece önemlidir. Böylece 

çalışmada ulus-devletin makbul vatandaş tanımına uymayan grupların kentsel 

mekânlarda nasıl var olabildikleri, ne türden haklarının ve taleplerinin olduğu 

Lefebvre’nin ve onun takipçilerinin Kent Hakkı üzerine olan görüşleri 



 
24 SOSYAL BİLİMLERDE TEORİK VE AMPİRİK ARAŞTIRMALAR-1 

 

temelinde tartışılmaya çalışılmıştır. Çünkü günümüzde kentleşmenin 

kazandığı ivmenin yanında bugün kentlerde yaşayanların oldukça heterojen 

bir çerçeve ortaya sunduğu göz önüne alındığında, yeni kentsel vatandaşlık 

son dönemlerde üzerinde durulması gereken oldukça önemli konular arasında 

görülmektedir.  
 

1. MODERNİZM-POSTMODERNİZM GERİLİMİNDE 

VATANDAŞLIK 

Modernleşme sürecinin temel olguları arasında kentleşme, kapitalist 

ekonomi ve demokrasi yer almaktadır. Modern devlette vatandaşlık düşüncesi 

ise ulus devlet ile sınırlandırılmıştır. Çarkoğlu ve Kalaycıoğlu’na göre 

vatandaşlık bir siyasal sisteme üyelikle ilişkilidir. Bu nedenle kişilerin üyesi 

olduğu siyasal sisteme karşı hem sorumlulukları hem de hakları ve 

ayrıcalıkları vardır. Diğer bir deyişle, modern demokratik toplumlarda 

vatandaşlık bir siyasal katılmayı, fırsatı ve yükümlüğü içermektedir. 

Vatandaşlık bir siyasal sisteme üye olmak ve böylece siyasal katılımı yerine 

getirmenin yanı sıra aynı zamanda bir kimlik ve aidiyetlik duygusunu da 

barındırmaktadır (Çarkoğlu ve Kalaycıoğlu, 2014: 1-2). 

Mondernitenin sunduğu vatandaşlığın kapsamı, yine onun 

rasyonalizmi ile doğrudan ilintilidir. Modernitenin rasyonalite anlayışı, ileri 

ve her zaman daha da ileriye doğru lineer bir anlayışın temsili konumundadır. 

Bunun için de rasyonellik birinci şarttır. Ay ve Miraftab’ın (2020) da belirttiği 

gibi, politik, sivil ve sosyal hakların birikerek çoğalacağı ve bu birikerek 

çoğalmanın mutlak ilerlemeyi getireceği düşüncesi ile ulus-devletlerin 

vatandaşların hak ve özgürlüklerini koruyacak tek yetke olduğu düşüncesi 

yanılgı ile sonuçlanmıştır. Bu türden düşüncelerin Neoliberal küresel etkilerle 

çöktüğü görülmüştür. Modernitenin ulus-devlet mantığının çerçevelediği 

vatandaş üretken, faydalı ve sağlıklı bir bireydir (Ercan, 2021: 101). Bu 

tanımlama “makbul vatandaş” tanımlamasını ifade etmektedir. Modernitenin 

sunduğu vatandaş tanımlaması devlete ve ekonomiye yük olmayan, aktif ve 

faydalı olarak katkı sağlayan makbul vatandaştır. Yine Özcan’ın da 

vurguladığı gibi bu tanımlama Bauman’ın modernitenin devlet mantığını ifade 

ederken kullandığı “bahçıvan devleti” tanımlamasına benzemektedir (Ercan, 

2021: 101). Ancak küreselleşmenin etkisiyle ulus-devletlerin egemenlik ve 

vatandaşlık anlayışlarının değişime uğradığı ve eleştirildiği görülmektedir. 

Urry (2000) küreselleşmenin mevcut vatandaşlık anlayışının ne 

olduğunu değiştirmeye başladığını vurgulamaktadır. Işın ise (2000) Esping- 

Anderson ve Janoski gibi isimlerin belirli bir ulus-devlete ait vatandaşlığa dair 
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farklı tipolojiler belirlediklerini, örneğin Esping-Anderson’un liberal, 

korporatist ve demokratik olmak üzere üç farklı tipoloji ortaya koyduğunu 

söylemektedir. Fakat bunların hiçbiri artık 21. yüzyılın değişen koşulları 

karşısında vatandaşlığın değişen tanımını yakalamayı başaramaz. Çünkü 

özellikle 21. yüzyılın son çeyreğinde, küreselleşme ve post-modernleşme, 

vatandaşlık ve demokrasinin tek otorite kaynağı olarak ulus-devlete meydan 

okumuştur (Işın, 2000; Beauregard ve Bounds, 2000). Bu bakımdan, artık 

vatandaşlığa sadece yasal haklar bağlamında bakmak da yetersizdir. Çünkü 

vatandaşlık aynı zamanda bireylerin ve sosyal grupların hak talep etme ve var 

olan haklarını genişletme veya bu haklardan mahrum olma gibi süreçlerine 

dâhil edilmelidir. Bu durum hukuk kurallarından çok normlara, anlamlara ve 

kimliklere dayandığı için bu noktadan sonra ise vatandaşlığın sosyolojik bir 

tanımından bahsetmek mümkündür (Işın, 2000). 

1980’li yıllardan itibaren sosyal bilimler alanında sıkça tartışılmaya 

başlanan küreselleşme, teknolojik gelişmelerin hız kazanması ve ulus ötesi 

göçlerin artması ile daha fazla gündeme gelmiştir. Stren, güçlü küresel 

baskıların hem Batı dışındaki hem de gelişmekte olan ülkeleri daha fazla 

etkilemeye başladığını belirtmektedir. Uluslararası göçün artan önemi ve 

kentlerin giderek kuvvetlenen ekonomik gücü son dönemlerdeki kentleşme 

pratiklerinde oldukça önemli yer tutmaktadır (Stren, 2017: 291-3). Bezmez ve 

Yardımcı’ya göre küreselleşmeye bağlı dört faktör ulus-devlet vatandaşlığını 

tartışmaya açmıştır. Bunlar sınıflar arası uçurumun artmasından kaynaklı 

olarak ulus-devlette yaşayan herkesin eşit haklara sahip olduğu düşüncesinin 

eleştirilmeye başlanması; ulusüstü ve ulusaltı karar organlarının gün yüzüne 

çıkmasının ulus-devletin otoritesini sarsması; insan hakları ve demokrasi gibi 

söylemlerin kendilerinin küreselleşmesi ve böylece ulus-devlet 

vatandaşlığının homojenleştiren tanımının dışında kalanların hak talebinde 

bulunmaya başlamaları; uluslararası göçün artması ile bir ulus-devlette 

yaşayan herkesin homojen bir grup oluşturması düşüncesinin sorgulanmaya 

başlanmasıdır (Bezmez ve Yardımcı, 2013: 108). Purcell (2003) ise çağdaş 

vatandaşlık anlayışını değiştiren üç sebep olduğunu söyler. Bunlardan ilki 

ulusal ölçekteki siyasi topluluğun egemenliğinin zayıflamasıyla vatandaşlık 

düşüncesinin yeniden ölçeklendirilmesi (rescaled); ikincisi, ulus-devlet 

egemenliği ile siyasal bağlılık arasındaki bağın sorgulanmaya başlamasıyla 

vatandaşlığın yeniden bölgeselleştirilmesi (reterritorized) ve üçüncüsü, 

vatandaşlığın ulustan uzaklaştırılarak yeniden yönlendirilmesidir 

(reoriednted). Böylece uluslararası hukukta da artık ulus-devlet egemenliği 

tek aktör olmaktan çıkmış, sivil toplum örgütleri, göçmenler ve mülteciler gibi 
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devlet dışı topluluklar ve bireyler de bu sürecin birer özneleri olarak ortaya 

çıkmışlardır. Uluslararası arenada çok çeşitli ve devlet dışı bu aktörlerin 

yükselişi uluslararası bir sivil toplumun da ortaya çıkmasını sağlamaktadır 

(Sassen, 2000: 40). Küreselleşme ve post-modernleşme süreçleri şehirlerin 

yönetimi ve vatandaşlık düşüncesi üzerinde farklılaşmaya sebep olmuş ve 

farklı grup kimlikler bu süreçte dile getirilmiştir. Buna göre modernleşmenin 

vatandaşlık anlayışının marjinalleştirdiği veya dışladığı gruplar hak talebinde 

bulunmuşlardır. Farklı etnik ve ırksal kimlikler ve azınlıklar, ekolojik veya 

cinsel kimlikler, kadınlar, vb. vatandaşlık haklarını talep etmişlerdir (Işın, 

2000). Öte yandan politik teorisyenler ise bu durum karşısında yeni bir 

vatandaşlık anlayışı/ tanımı yapma ihtiyacı hissetmişlerdir (Beauregard ve 

Bounds, 2000). Örneğin kentsel vatandaşlık, ekolojik vatandaşlık, kültürel 

vatandaşlık, azınlık vatandaşlığı, çokuluslu (cosmopolitan) vatandaşlık, 

devingen (mobility) vatandaşlık ve akışkan (flow) vatandaşlık gibi çok çeşitli 

vatandaşlık tanımlamalarının olduğu görülmektedir2 (Urry, 2000: 50). 

Günümüzde insanların yerel, ulusal, etnik, devlet ve devlet üstü birden fazla 

topluluğa ve hükumete dâhil olduğunu unutmamak gerekmektedir (Yuval –

Davis, 2000).  
 

2. Kentleşme, Kentsel Değişim ve Küreselleşme 

Klasik Marksizm’de kent burjuva sınıfının mekânı olarak 

tanımlanırken, aynı zamanda bu sınıfa karşı direnişin de ortaya çıkacağı yer 

olarak diyalektik bir açıdan tartışılmaktadır. Fakat kent ve kentleşme, 

sosyolojik anlamda bağımsız bir değişken olarak veya diğer bir deyişle kent 

yaşamının toplumsal hayat üzerindeki etkileri ilk olarak Chicago Ekolü 

tarafından ele alınmıştır. Kentin yoğunluk, büyüklük ve heterojenlik açısından 

kırsal yaşamdan farklılaştığını belirten Wirth, ilk kez kenti sosyolojik bir 

analiz nesnesi olarak kavramsallaştırmıştır. Buna göre kentsel hayat, yaşam 

biçimi üzerinde etkilidir. Kentlerin bu özellikleri, içerisinde yaşayanların daha 

bireysel bir yaşam tarzını benimsemesini, ilişkilerin yüzeysel ve derinlikten 

yoksun oluşunu doğururken, aynı zamanda yabancılaşma duygusunun da daha 

derinden hissedilmesine sebep olmuştur. Wirth’ün bahsettiği kentlerin üç 

temel özelliği bugün hala kenti belirleyen temel faktörlerden sayılmaktadır.  

Ayrıca günümüzde kentlerin ve kentsel mekânların sermaye birikiminin 

merkezleri olarak tartışıldığı görülmektedir. 

 
2 Her bir vatandaşlık türünün daha ayrıntılı bilgilerine erişmek için bkz: Urry, John 

(2000) Global Flows and Global Citizenship, içinde Democracy, Citizenship and the 

Global City (ed. Engin F. Işın). Roudlegde Pubs. 
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Sermayenin uluslararası nitelik kazanması ve 1970’lerdeki ekonomik 

kriz nedeniyle yeniden yapılanma sürecine girmesi, kenti sermaye birikim 

süreçlerine göre ele alan görüşleri gündeme getirmiştir. Bu görüşlerden ilki, 

kenti sermaye birikim süreçleriyle bağlantılı olacak şekilde bir analiz birimi 

olarak ele alan Castells’in görüşleridir. Castells aynı zamanda kent 

analizlerinde kolektif tüketimden bahsetmektedir. Diğeri ise kenti 

kapitalizmin krizleri bağlamında ele alan Lefebvre ve Harvey’nin görüşleridir 

(Aslanoğlu, 2000: 64). Klasik Marksizmi kendisine referans noktası alan bu 

görüşler, aynı zamanda onun görmezden geldiği ve eksikliğini gördüğü 

noktaları da bu meselenin merkezine koymaktadırlar. Buna göre mekânın 

kendisi de yaratılmış ve inşa edilmiş bir çevre olarak sosyolojik analizin odak 

noktası konumundadır. Çünkü 1980’li yıllardan itibaren küresel ölçekte 

görülen ekonomi politika –neoliberalizm- kentleri üretilen ve tüketilen birer 

meta olarak pazarlama eğilimindedir. Günümüzde kentler tüketim kültürünün 

cazibe merkezleri olması bakımından adeta yarış halindedirler. Zeybekoğlu 

Sadri’nin (2013: 1) de belirttiği gibi, bugün dünyadaki pek çok büyük kent 

neoliberal ekonominin ihtiyaçlarını karşılamak üzere değişip dönüşmeye 

devam etmektedir. Çünkü kentler hareketli sermayeyi kendine çekmek için 

rekabet ve yeniden yapılanma sürecine dâhil olmuşlardır. Uluslararası 

sermayenin kentlere çekilebilmesi adına gerekli olan altyapı, iş merkezleri, 

havaalanları ve iletişim ağlarının oluşturulması gerekmektedir. Bu çerçevede 

Tokyo, Londra ve New York başta olmak üzere, bugün adına küresel kent 

veya dünya kenti denilen ve dünya ekonomisinde belirleyici etkilere sahip 

olan kentler doğmuştur (Aslanoğlu, 2000: 118-9). Freidmann’ın 

kavramsallaştırdığı “dünya kenti”, kentleri sermaye birikimi, üretim ve 

istihdam sektörleri, uluslararası göç gibi faktörler bağlamında 

değerlendirirken, Sassen’in kavramsallaştırdığı “küresel kent”te finans 

sektörü ve ona bağlı yapıların gelişimi incelenerek, bunun sonucunda küresel 

kentlerde ortaya çıkan toplumsal ve mekânsal parçalanma ve kutuplaşmadan 

bahsedilmektedir (Stren, 2017: 301-2). Küresele kentler vatandaşlığın 

anlamının içeriğinin ve kapsamının oluşturulduğu ve dönüştürüldüğü 

mekânlardır (Işın, 2000: 14).  

Sassen Londra, Tokyo ve New York gibi küresel kentlerin farklı 

kültürel ve tarihsel geçmişlere sahip olmasına rağmen ekonomik ve mekânsal 

organizasyonlarında ve sosyal yapılarında büyük ve benzer değişikliklere 

uğradıklarını belirtmektedir. Sassen’e göre bunun sebebi ise dünya 

ekonomisinin geçirdiği büyük dönüşümdür (Sassen, 1991: 4). Küresel 

akımların odak noktaları haline gelen bu kentler, dâhil oldukları ulus-
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devletlerden görece bağımsız ve kendi bünyelerindeki aktörlerin küresel 

olarak etkin oldukları kentler haline geldiler. Bu nedenle küresel kent veya 

dünya kenti olarak da anılmaktadırlar (Bezmez ve Yardımcı, 2013: 109). 

Küresel kentler Phillipson’a göre büyük çelişkileri de beraberinde getirmiştir. 

Bir tarafta hareket kabiliyeti yüksek azınlık grup, diğer tarafta ise yaşlılar, 

bekâr anneler, sakatlar, bir gruptur (Phillipson, 2004: 964). Bunun sonucunda 

ise kentler bir taraftan bazı kesimlere ayrıcalıklar tanırken, bir taraftan da 

giderek dışlanan ve marjinalleştirilen bir kesimi ortaya çıkarmaktadır. Bu iki 

kesim arasında ise kaçınılmaz olarak eşitsizlikler her geçen gün artmakta ve 

bir arada yaşayabilme olasılıkları azalmaktadır. Böylece parçalanmış ve 

kutuplaşmış bir kent imajı ortaya çıkmaktadır (Zeybekoğlu ve Sadri, 2013: 2).  

 

3. VATANDAŞLIK VE KENT HAKKI 

Neoliberalizmin en temel çıktıları adem-i merkeziyetçilik, bireysellik 

ve özelleştirme olarak görülmektedir. Adem-i merkeziyetçilik özelleştirmeyle 

birlikte ilerlerken, özelleştirmenin artması kamusal alanı kısıtlayarak 

demokratik vatandaşlığın alanını da daraltmaktadır. Çünkü ihtiyaca yönelik 

hizmetler, mekânlar ve gündelik hayat pratikleri kamusal alandan piyasaya 

doğru kaydıkça vatandaşlar da birer tüketiciye dönüşmekte, kamusal alanlar 

metalaşmakta ve kentsellik kimi vatandaşın erişebildiği, kiminin ise 

erişemediği bir tüketim deneyimine dönüşmektedir (Brodie, 2000). 

Vatandaşlık anlayışı tüketiciye veya devletin müşterisi konumuna 

indirgenemez ve ulusal vatandaşlığa içkin edilgenlikten uzaktır. Kentsel 

vatandaşlık insan davranış ve etkileşimlerinin ücretli ve yasal 

zorunluluklardan çok, ortak bağlar ve kimlikler ve karşılıklı aidiyet 

duygusuyla yönetilmektedir (Beauregard ve Bounds, 2000). Purcell’e göre 

küresel politik ekonomide sermayenin artan baskısı ve egemenliğine karşı 

yeni bir vatandaşlık anlayışı geliştirilmelidir. Çünkü onun liberal-demokratik 

veya vestfalyan olarak isimlendirdiği vatandaşlık anlayışı, sermayenin artan 

kontrolüne etkin bir şekilde direnmeyi zorlaştıracak bir siyaset üretmektedir. 

Bu nedenle liberal-demokratik vatandaşlık anlayışının ötesine geçilmelidir 

(Purcell, 2003: 564-6).  

Kentsel vatandaşlık düşüncesinin temel belirleyeni “hak talep 

etme”dir. Bu haklar ise gündelik hayatı ve bu gündelik hayatta gerek duyulan 

ihtiyaçları kapsamaktadır (Bezmez ve Yardımcı, 2013: 109). Kentsel 

vatandaşlıkta kamusal alanların kullanımı oldukça merkezi bir konumdadır. 

Kentsel vatandaşlığa ilişkin normatif bir yaklaşım sunmayı amaçlayan 

Beauregard ve Bounds (2000), kişilerin yaşadığı ve birbirlerini tanıdğı, aynı 
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topluluğun üyeleri oldukları dar çevre (parochial spaces) ve kamusal alanların 

bu konuda oldukça merkezi bir konumda olduğunu belirtmektedir. Çünkü 

insanlar bu alanlarda karşılaşmakta, birbirleri ile etkileşim ve iletişim 

kurmakta, sohbet etmektedir. Bu nedenle kentsel vatandaşlık düşüncesinde 

kentsel alanlar ve kenti kullananlar arasında oldukça önemli bir bağlantı 

vardır. Kentsel vatandaşlık düşüncesi kişileri bireysel değil kolektif olarak 

hareket etmeye yönlendirir. Ayrıca dayanak noktası olmasalar bile yerel 

yönetimler de kentsel vatandaşlıkta oldukça önemli roller oynarlar. 

Araştırmacılar ayrıca kentsel vatandaşlığa ilişkin temelde beş sorumluluk ve 

hak sayarlar: güvenlik, hoşgörü, siyasal katılım, tanınma ve özgürlük3. Ay ve 

Miraftab’a göre kentsel vatandaşlık, “kentlilerin kent üzerinde sahip oldukları 

temel hakları – üretme, yerleşme, yerleşilen alanı sahiplenme- savundukları 

ve bu hakları yeniden tanımladıkları somut pratikler”dir. Bu nedenle de 

vatandaşlık anlayışı ulus-devlete bağlılıktan kaynaklanan sorumluluk, görev 

ve hakların meydana getirdiği geleneksel vatandaşlık anlayışından 

farklılaşmaktadır. Aynı zamanda bu anlayış geleneksel vatandaşlık anlayışına 

da bir tür eleştiridir. Çünkü bu anlayışta vatandaşlık, kentte yaşayanların 

kendi pratikleriyle biçimlendiğinden, tabandan şekillenmektedir. Diğer bir 

deyişle, vatandaşlık, bir devletin tepeden vatandaşlara sağladığı haklar olarak 

değil, fakat bir ulus-devletin karşısında, kişilerin resmî ve yasal 

konumlarından bağımsız olarak kazanılan somut kazanımları koruyan yerel, 

yerel-ötesi ve ulus-ötesi pratiklerle tabandan inşa sürecidir. Bu bağlamda 

vatandaşlığın çerçevesi de ulus-devletle değil, kişinin içinde yaşadığı kent, 

semt, mekân ile ilintilidir (Ay ve Miraftab, 2000: 360-81).  

Kentsel vatandaşlık anlayışı aynı zamanda kentlerde görülen 

Neoliberal pratiklere karşı bir duruş içerir. Mekân üretim süreçleriyle ilintili 

olarak ortaya çıkan yeniden üretim süreci ise kentlerin parçalanmış ve 

kutuplaşmış bir görüntü ortaya çıkarmasına doğru ilerler. Kentlerde görülen 

parçalanmışlık, kutuplaşma ve dezavantajlılık beraberinde bu duruma karşı 

eleştiri ve çözüm arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Bu arayışların 

temelinde Lefebvre’in kent hakkı fikrinin ve sonrasında tartışılmaya başlanan 

kentsel vatandaşlık düşüncesinin olduğu söylenebilir. Garber kent 

vatandaşlığının “kişinin bedeninin veya kimliğinin ahlâkî veya demokratik 

nedenlerle, o kişinin kentte yaşayabilmesini ve kendini geliştirebilmesini, o 

 
3 Her bir olgunun ayrıntıları için bkz: Beauregard, R. A. And Bounds, A. (2000) 

Global Flows and Global Citizenship, içinde Democracy, Citizenship and the Global 

City (ed. Engin F. Işın). Roudlegde Pubs. 
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kenti kullanabilmesini engelleyemez, şeklindeki temel inanca dayandığını” 

belirtmektedir. Bu nedenle bir kimsenin oy kullanma, kendini ifade edebilme, 

mahremiyet, ayrımcılık görmeme gibi temel haklara kent düzeyinde sahip 

olması gerektiğini, fakat pratikte bunun pek mümkün olmadığını 

söylemektedir (Garber, 2017: 391).  

Lefebvre kenti bir sanat eseri (ouvre) gibi düşünmektedir. Bu sanat 

eseri ise kentin içerisinde yaşayanlar tarafından kolektif olarak üretilir. Bu 

nedenle kent hakkı ouvre hakkını içermektedir. Dahası, kent hakkı sahiplenme 

ve katılım hakkı olmak üzere iki temel hakkı içerisinde barındırmaktadır 

(Lefebvre, 2017). Sahiplenme hakkı kentte yaşayanların kentsel mekânları 

özgürce ve tüm olanaklarını kullanabilmesini ifade etmektedir. Katılım hakkı 

ise kentsel konularda karar alma süreçlerine dâhil olabilmeyi ifade etmektedir. 

Bu nedenle demokratik katılımın tam ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi 

anlamına gelirken, bu demokratik katılım sadece yerel ve genel seçimlerde oy 

kullanmaktan ibaret değildir.  

Lefebvre’in kent hakkı düşüncesi en nihayetinde sınıfsız bir toplumu 

imgeleyen radikal bir görüş içermektedir. Ancak günümüzde onun görüşleri, 

sadece sınıf bağlamında değil, kentte yaşayan tüm dezavantajlı grupları 

kapsayacak şekilde ele alınmaya başlanmıştır. Böylece kavramın kullanım 

alanı gelişmekle birlikte, gündelik hayattaki her türlü ayrımcılık ve 

eşitsizliklere de dikkat çekilmeye başlanmıştır. Lefebvre’den sonra Harvey de 

kent hakkı üzerine düşüncelerini dile getirmiştir. Harvey’e göre kent hakkı ise 

kolektif bir hak olarak kapitalist üretim ilişkileri karşısında eşitsizlikleri 

ortadan kaldıracak bir haktır. Kent hakkı kenti dönüştürebilme ve yeniden icat 

etme hakkıdır (Harvey, 2015).  
 

4. KENTTE İNSAN HAKLARI VE YEREL YÖNETİMLER 

Kentte yaşayanlarının rakamsal olarak artışı ve küreselleşme ile 

birlikte yaşam alanlarının değişime uğraması karşısında kentte insan hakları 

yaklaşımı tartışmaları gündeme gelmiştir. Birleşmiş Milletler’in yayınladığı 

“Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi”, “Avrupa Kentsel Şartı”, “Dünya Kent 

Hakkı Şartı”, gibi kimi insan hakları sözleşmeleri, bu hakların yerel düzlemde 

güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Bu anlamda da yerel 

yönetimlere sorumluluk vermektedir. Bu türden bildirgelerin temel hedefi ise 

kentlerdeki ayrımcılığın önlenmesi, dezavantajlı olan kimselerin 

desteklenmesi, bireylerin kent yönetimine eşit bir şekilde katılmalarına imkân 

tanımak, kentlerde sosyal adaleti sağlamak, gibi temel konulardan 

oluşmaktadır (Sadri, 2013: 81-2).  
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Teknolojideki gelişmeler, küreselleşme, kentleşmenin artışı ve 

demokrasinin niteliğinde ortaya çıkan kimi değişiklikler ulus-devletin yapısını 

ve yerleşik dünya düzenini değiştirirken, bu değişikliklerin başında kentleri ve 

anakentleri, bölgeleri ve bunların yönetim birimi olan yerel yönetimleri içeren 

yerellik kavramını ön plana çıkarmaktadır. Yerellik kavramı aynı zamanda 

küreselleşmeyle dinamik bir etkileşim içerisinde girerek önem kazanan bir 

kavramdır. Aynı zamanda bununla birlikte demokratikleşme, ademi-i 

merkeziyetçilik, özgürlük, eşitlik, insan hakları, katılım, yaşam kalitesi, vb. 

gibi konular dünya toplumlarının gündeminde merkezi bir konuma gelmeye 

başlamıştır (Ökmen, 2013: 21-3).  

Kent hakkı ve kentsel vatandaşlığa ilişkin yeni hak talepleri 

tartışılmaya devam ederken, bu hakları teslim etme ve gündelik yaşamı daha 

kapsayıcı bir şekilde inşa etme noktasında ketlerdeki yerel yönetimler oldukça 

önemlidir. Çünkü yerel yönetimler gündelik yaşamı kolaylaştıracak projeleri 

hayata geçirme ve engelleri ortadan kaldırabilmede bir kentteki en önemli 

birimlerdir. Kent hakkı düşüncesinde katılım ve sahiplenme hakkını teslim 

edebilmek adına yerel yönetimler olarak belediyelerin bünyelerindeki çeşitli 

meclisler veya toplantı grupları son derece önemlidir. Örneğin kadınlar için 

kadın meclisleri, engelliler için engelli meclisleri veya yaşlılar için yaşlı 

meclisleri, çocuklar için çocuk meclisleri, vb. gibi küçük meclisler kentsel 

konularla ilgili karar süreçlerine bu grupları dâhil edebilmenin en uygun ve 

kolay yollarından bir tanesidir. Böylece demokratik katılım, yukarıda 

değinildiği gibi sadece seçimlerde oy kullanmanın ötesine geçebilecek ve 

tabandan yayılacak bir demokratik anlayış uygulanabilecektir. Katılım hakkı 

da böylece elde edilmiş olacaktır. Ancak bu yine de yetersizdir. Yerel 

yönetimlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının yaygınlaşması ve bu ikisi 

arasında kurulabilecek iş birliği de kent hakkını ve kentsel vatandaşlığın hak 

ve sorumluluklarını elde etmede çok önemli bir adım olacaktır. 

SONUÇ 

Vatandaşlık tanımlamaları ve tartışmaları en temelde modern bir 

olgudur ve “ben” ve bireysellik göndermeleri aşikar olsa da aslında “bizi” 

tanımlamaktadır. Vatandaşlığın göndermede bulunduğu birey ve özne 

kavramları ve tartışmaları tarihsel süreçte çeşitlilik göstermiştir. Modernite 

ürünü olan kavram öncelikli olarak ulusal kimlik ile ifade edilmeye 

başlamıştır. Ancak küreselleşme, postmodernizm ve özellikle 1980 sonrası 

politik ekonominin dönüşüme uğraması, neoliberal politikaların da etkisi ile 

modern ulus, modern devlet ve modern vatandaşlık tanımlamalarına alternatif 
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olarak kent merkezli bir anlayışın ortaya çıktığı ve sınırları zorlayan çoklu 

vatandaşlığın tartışmaların içine girdiği görülmüştür.  

Günümüzde hızla ilerleyen bilgi ve teknoloji süreci modernitenin 

ortaya attığı ve kristalleştirdiği “tekli” bakış açısının yerini “çoklu” 

tanımlamalar ve anlayışlar almıştır. Biz kavramı göçler ve mülteci akınları ile 

dönüşüme uğrarken, küreselleşme süreçleri ve politik ekonominin dönüşümü 

kentleri bir merkez olarak ortaya çıkarmış ve kent vatandaşlığı tartışmaları 

beraberinde gelmiştir. Farklılıklar, çok kültürlülük, eşitsizlikler sosyal adalet, 

kent hakkı, vatandaşlık hakkı gibi kavramlar tüm bu yeni sürecin ürünü olarak 

yeniden inşa edilmektedir.  

Söz konusu dönüşüm kimliksel olduğu kadar sınıfsal bir ilişkiselliği 

de beraberinde getirir. Neoliberal pratikler kentleri ve mekânı parçalı ve 

sınıfsal bir konuma sürüklerken ortaya çıkan eşitsizlikler hak ve vatandaşlık 

kavramları açısından son derece tartışmalı ve sancılı bir sürecin belirtilerini 

haberdar etmektedir. Kentler bireyler ve vatandaşlar açısından aynı şekilde, 

aynı ölçüde deneyimlenen ortak-müşterek mekânlar olmaktan öte son derece 

ayrıksı bir mekânsal kümelenmenin izlerini taşımaktadır. Ortaya çıkan 

toplumsal eşitsizlik ve adaletsizlik düşüncesini doğuran hak temelli bakış açısı 

günümüz vatandaşlık ve “biz” algılamalarını sarsmakta ve ekonomik 

eşitsizliklerin ortadan kalktığı bir vatandaşlık ve kent hakkı tartışmaları gün 

yüzüne çıkmaktadır. 
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1. GİRİŞ 

Kavramsal olarak insan haklarının uluslararası yasal belgelerdeki 

sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve medeni hakları ifade ettiği 

belirtilmektedir. Avrupa Birliği bağlamında temel haklar kavramı insan 

haklarına atıfta bulunmakla beraber temel hakların AB hukukunun genel 

ilkelerinde ortaya konan ve AB Temel Haklar ġartı‟nda bulunan haklar 

olduğu açıklanmaktadır (European Union Agency for Fundamental Rights, 

2021: 6). Ġnsan hakları, insanların eĢitlik, özgürlük ve haysiyet içerisinde 

yaĢamlarını sürdürebilmeleri adına asgari standartları tespit ettiği için önemli 

olmakla birlikte insan hakları bireylere sağlık, barınma, su, sanitasyon, gıda, 

eğitim, seçme ve ifade özgürlüğü gibi haklarını kullanmaları ve geliĢtirmeleri 

adına temel ihtiyaçlara yönelik haklar sunmaktadır (UN-Habitat, 2017: 9). Bu 

kapsamda, 1990‟lı yıllara gelindiğinde yerel yönetimlerin devletlerin 

demokratik kalitesinde önemli bir yere sahip olduğunun kabul edildiği ve 

birkaç yıllık süre sonrasında kentlerin kamu hizmeti sağlayıcısı olarak sağlık, 

eğitim ve barınma politikalarından sorumlu bulunan ve insan haklarının 

garanti altına alınmasında önemli aktörler olarak benimsendikleri ifade 

edilmektedir (UCLG, 2016: 6). 1990‟ların son döneminde “Ġnsan Hakları 

Kenti” vizyonunun baĢlanmasından günümüze, çok sayıda yerel yönetimin 

kendi gereksinimlerini göz önünde bulundurmak suretiyle insan hakları 

gündemlerini geliĢtirme çabası içerisinde oldukları vurgulanmaktadır. 2000 

sonrası dönemde, dünya ölçeğinde, çok sayıda yerel yönetimin, insan 

haklarının korunması ve insan haklarının geliĢtirilmesi konularında önemli bir 

rol üstlendiği belirtilmektedir.  (UCLG, 2022a). 

ÇalıĢma kapsamında, yerel yönetimlerinin kentteki insan hakları ile 

olan bağlantısı üzerinde durulacaktır. Ġkinci bölümde, Avrupa‟da Ġnsan 

Hakları Kentleri küresel hareketinin (Yerel Yönetimlerin İnsan Hakları İçin 

Küresel Hareketi)2 geliĢim seyri, Avrupa ülkelerindeki „Ġnsan Hakları 

Kentleri‟ örnekleri bağlamında detaylı olarak incelenecektir. ÇalıĢma 

kapsamında, Avusturya Graz ve Viyana kentleri, Ġspanya Barselona kenti, 

Hollanda Utrecht kenti, Almanya Nürnberg kenti, Ġngiltere York kenti, Ġsveç 

Lund kenti ve bu kentlerin insan hakları kenti durumuna dönüĢme aĢamaları, 

insan hakları kenti niteliğini kazanmalarının ardından insan hakları konusunda 

sağladıkları katkılar detaylı olarak araĢtırılacaktır. ÇalıĢmanın son bölümünde, 

Türkiye‟de Ġnsan Hakları Kentleri Projesi uygulama süreci üzerinde durularak 

                                                            
2 Daha detaylı bilgi için UCLG, 2022a. 
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Türkiye insan haklarının yerel düzeyde geliĢtirilebilmesi adına öneriler 

geliĢtirilmeye çalıĢılacaktır. 

2. KENTTE İNSAN HAKLARI VE YEREL

YÖNETİMLER

Yerel yönetimler bireylerle iletiĢim haline bulunmakta, talep ve

Ģikâyetlerini almakta ve kent sakinlerinin yaĢamlarını etkilemekte olan 

politikalar formüle etmekte ve yürürlüğe koymaktadırlar. Covid-19 salgınının 

yerel yönetimlerin pandeminin sosyal ve politik problemlerini 

değerlendirmelerindeki rollerini ortaya koyduğu belirtilmektedir. Buna ek 

olarak, ademi-merkeziyetçiliğe yönelik olan küresel eğilim, yerel 

yönetimlerin yerel kanunlar, programlar ve politikalar vasıtasıyla insan 

haklarını yerine getirme rollerini göstermekte olduğu ifade edilmektedir 

(Bachelet, 2019). Bu çerçevede, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi 

hükümet sorumluluklarının yerelleĢtirilmesine dair küresel eğilim ile birlikte 

yerel yönetimler kendi kendilerine sorumluluk üstlenebilen yönetimler 

durumuna geldikleri vurgulanmaktadır. Bu kapsamda, BM denetim organları 

ve bölgesel kurumlar açıklamalarında, yorumlarında ve beyanlarında yerel 

makamların insan haklarını yerine getirmelerindeki önemli rollerini kabul 

etmektedirler (Berg ve Oomen, 2014: 12). Yerel yönetimler insan hakları 

konularıyla günlük olarak ilgilenmekte ve insan haklarıyla ilgili olarak 

ilgilendikleri konuların göçmenlerin eğitimi, göçmenlerin entegrasyonu, 

sağlık hizmetleri, veri koruma, trafik kontrolü, kent planlaması gibi hizmetleri 

kapsadığı belirtilmektedir (Philipp, 2017: 32). 

2000 yılı itibariyle „Kentte Ġnsan Haklarının Korunmasına ĠliĢkin 

Avrupa ġartı‟ (2000), „Dünya Kent Hakkı SözleĢmesi‟ (2001), „Montreal 

Haklar ve Sorumluluklar SözleĢmesi‟ (2006), „Kent Hakkı Ġçin Mexico City 

SözleĢmesi‟ (2010), „Gwangju Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟ (2012) gibi çok 

sayıda yerel insan hakları Ģartı kabul edilmiĢtir (UCLG, 2016: 6). Kentte 

Ġnsan Haklarının Korunması için Avrupa ġartı, Ġnsan Hakları için Kentler 

Konferansı çerçevesinde Barselona‟da 1998 yılı itibariyle baĢlanılan hazırlık 

çalıĢmalarının bir sonucu olarak belirtilmektedir. Ġnsan Hakları Kentler 

Konferansının da Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 50. yıldönümü 

adına düzenlendiği ifade edilmektedir (European Charter for the Safeguarding 

of Human Rights in the City, 2012: 6). Kentte Ġnsan Haklarının Korunmasına 

ĠliĢkin Avrupa ġartı‟nda “Genel Sosyal Koruma Kamu Hizmetleri Hakkı” 

Madde 12‟de “İmzacı şehirler, sosyal politikaları insan haklarının 

korunmasına yönelik politikalarının belirleyici bir parçası olarak görmekte ve 
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yetkileri dahilinde bu hakları garanti altına almayı taahhüt etmektedirler” 

Ģeklinde açıklanmaktadır (European Charter for the Safeguarding of Human 

Rights in the City, 2012: 13). Buna ek olarak, Dünya Kent Hakkı 

SözleĢmesinde, Genel Hükümler baĢlıklı birinci bölümde, Madde1 (2)‟de 

insan haklarına iliĢkin olarak “Kent Hakkı, uluslararası kabul görmüş ve 

bütünsel olarak tasarlanmış tüm insan haklarından birbirine bağımlıdır ve bu 

nedenle, uluslararası insan hakları sözleşmelerinde zaten düzenlenmiş olan 

tüm medeni, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel hakları içerir” 

açıklamaları yer almaktadır (World Charter for the Right to the City, 2005: 2). 

Ayrıca,  Montreal Haklar ve Sorumluluklar SözleĢmesi‟nin barıĢ, Ģeffaflık, 

adalet, insan onuru ve demokrasi değerleri temelinde yer aldığı ve bu 

değerlerin Montreallilerce paylaĢıldığı ve sayılan değerlerin BirleĢmiĢ 

Milletler tarafından benimsenmekte olan insan haklarının temelini teĢkil ettiği 

vurgulanmaktadır (Montreal Charter of Rights and Responsibilities, 2021: 1). 

Bunun yanısıra, Kent Hakkı Ġçin Mexico City SözleĢmesinde insan haklarına 

dair “İnsan hakları evrenselliği nedeniyle tüm kişilere karşılık gelir ve bu 

özellik Kent Hakkı tarafından da paylaşılır ” ifadeleri yer almaktadır (Mexico 

City Charter for the Right to the City, 2010: 6). Ġnsan Hakları ġehri hakkında 

Gwangju Deklarasyonu‟nda „Ġnsan hakları Ģehri‟, “hem yerel bir topluluk hem 

de yerel bir bağlamda insan haklarının temel değerler ve yol gösterici ilkeler 

olarak kilit bir rol oynadığı sosyo-politik bir süreç” Ģeklinde 

tanımlanmaktadır (Gwangju Declaration on Human Right City, 2011: 1). 

Ġfade edilen açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere tüm yerel düzeydeki 

Ģartlarda insan haklarına vurgu yapıldığı gözlemlenmektedir.  

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, iyi 

yönetiĢimin insan haklarına ve temel özgürlüklere tam bir uyumu 

gerektirdiğini belirtmektedir. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 

Kongresi tarafından yerel yönetimlerin vatandaĢlara karĢı sorumlu siyasi 

liderliğe sahip olduğu üzerinde durulmakta ve yerel yönetimlerin insan 

haklarını garanti etmede önemli role sahip olduğu vurgulanmaktadır (Council 

of Europe Portal, 2022a). 

Bu çerçevede, kentler ve belediyeler insan haklarının yerel ölçekte 

uygulanmasına dair çok sayıda farklı yaklaĢım benimsemekle birlikte bu 

yaklaĢımlar arasında ortak unsurların da yer aldığı belirtilmektedir 

(Dragicevic ve Porter, 2020: 1-2). Bu kapsamda, insan haklarına yönelik yerel 

yönetimlerin ortak nitelikte benimsedikleri unsurların insan haklarının yerel 

olarak tanınması, hakların ana akımlaĢtırılması, katılımcı yönetiĢim ve ortak 
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üretim, hesap verebilirlik mekanizmaları Ģeklinde açıklanmaktadır 

(Dragicevic ve Porter, 2020, 14-15). 
 

3. İNSAN HAKLARI KENTLERİ HAREKETİ 

Kavramsal olarak „Ġnsan Hakları Kenti‟ 1997 yılında Ġnsan Hakları 

Eğitimi için Halk Hareketi (People’s Movement for Human Rights Education/ 

PHDRE) tarafından tasarlandığı ve bu kuruluĢun da kar amacı gütmeyen insan 

hakları konusunda farkındalığı yüksek düzeye çıkarmayı amaç edinen bir 

kuruluĢ niteliğinde olduğu ifade edilmektedir (Dragicevic ve Porter, 2020: 

16). PHDRE‟nin insan hakları kenti geliĢtirmek adına bir metodoloji 

geliĢtirdiği ve bu metodolojinin de yerel yönetimler, vatandaĢlar, yerel sivil 

toplum ve profesyonellerin dahil olduğu yerel bir öğrenme topluluğu Ģeklinde 

olduğu belirtilmekte ve öğrenme topluluğunun da yol gösterici ilkeler olarak 

adil bir kent ve insan hakları konularında birlikte çalıĢtıkları belirtilmektedir. 

Bu kapsamda, bu yaklaĢımın temel unsurları bir yönlendirme grubundaki 

paydaĢlar arasında iĢbirliği, insan hakları eğitimi, insan hakları faaliyetlerinin 

analiz edilmesi, eylem planlarının geliĢtirilmesi ve hayata geçirilmesi Ģeklinde 

belirtilmektedir (Berg ve Ooemen, 2014: 13). Bu çerçevede, Ġnsan Hakları 

Kenti‟nde yerel aktörlerin, yerel yönetimlerin ve kentte ikamet etmekte olan 

tüm bireylerin ortaklaĢa çalıĢtığı ve bir deklarasyon vasıtasıyla uluslararası 

insan hakları standartlarını ve yasal yükümlülükleri gerçekleĢtirmeyi taahhüt 

ettikleri belirtilmektedir. Bu taahhütlerini gerçekleĢtirmek ve ilgili standartları 

hayata geçirmek amacıyla önlemler geliĢtirirler ve kentler sorumlu oldukları 

farklı konularda hak bazlı politika geliĢtirirler bu sayede bu kentler yerel 

olarak insan haklarının yerine getirilmesine, korunmasına, saygı 

gösterilmesine ve desteklenmesine fayda sağlarlar (European Union Agency 

for Fundamental Rights, 2021: 5). Ġnsan Hakları kenti PHDRE (2007: 3) 

tarafından Ģu Ģekilde ifade edilmektedir: “Bir İnsan Hakları Şehri, 

hükümetteki, kuruluşlardaki ve kurumlardaki iyi niyetli kişilerin, bir insan 

hakları çerçevesinin topluluk yaşamının gelişimine rehberlik etmesine izin 

vermeye çalıştığı bir şehir veya topluluktur. Eşitlik ve ayrımcılık yapmama 

temel değerlerdir.” 

Bu doğrultuda,1990lı yılların son döneminde Ġnsan Hakları Ġçin Yerel 

Yönetimlerin Küresel Hareketi (veya Ġnsan Hakları Kentleri Hareketi) ortaya 

çıktığı belirtilmektedir. Ġnsan hakları kentleri hareketinin ortaya çıkmasından 

günümüze çok sayıda insan hakları problemiyle mücadele ettiği ve bu 

konularında eriĢilebilir ve kapsayıcı kamusal alanlara ulaĢılması, yaĢam 

alanlarının ve barınma haklarının muhafaza edilmesi, operasyonel bir dijital 
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haklar anlayıĢının oluĢturulması, yeni ayrımcılık biçimlerinin ele alınması, 

kentleĢmeyle ilintili insan hakları problemlerini içerdiği ifade edilmektedir. 

Bu doğrultuda, insan hakları kentleri olarak nitelenen kentlerin ve yerel 

yönetimlerin insan hakları gündemini daha kapsamlı hale getirmek üzerinde 

durduğu belirtilmektedir (UCLG, 2022a). 

1997 yılından günümüze Arjantin Rosario kentinin dünyadaki ilk 

insan hakları Ģehri olması deklarasyonu sonrasında insan hakları kentlerinin 

Asya, Afrika, Amerika BirleĢik Devletleri ve Avrupa‟da geliĢtiği 

belirtilmektedir. Avrupa Birliği sınırları içerisinde Avusturya Salzburg, 

Viyana ve Graz, BirleĢik Krallık York; Hollanda Middelburg ve Utrecht, 

Ġspanya Barselona ve Ġsveç Lund olmak üzere sekiz kentin kendilerini insan 

hakları kentleri olarak ilan ettikleri belirtilmektedir (Human Rights Cities 

Network, 2022a). 2012 yılı itibariyle BirleĢmiĢ Kentler ve Yerel Yönetimler 

(UCLG) Kentte Ġnsan Hakları için Gündem-Küresel ġartı‟nın baĢlangıcını 

sağlamıĢtır. “Ġnsan Hakları Kenti” terimi 2011 yılında Güney Kore, 

Gwangju‟daki Dünya Ġnsan Hakları ġehirleri Forumu‟nda Ġnsan Hakları Kenti 

hakkında Gwangju Bildirgesi‟nin kabul edilmesiyle daha fazla tanımlanmıĢtır 

(Dragicevic ve Porter, 2020: 16). 27-28 Kasım 2019 tarihinde Brüksel‟de 

FRA tarafından bir araya getirilen insan hakları kentleri uygulayıcıları ve bir 

grup uzmanın ilettiği mesajın bölgesel ve yerel düzeyde yer alan hükümetlerin 

yanı sıra kentlerin çok sayıda temel hak problemini değerlendirmek açısından 

iyi bir konumda yer aldığı ve hakların yerelleĢtirilmesinin kentlerin ve diğer 

yerel yönetimlerin daha güçlü hale getirilmesi adına büyük olanaklar 

sağlayabileceğine yönelik olduğu belirtilmektedir (European Union Agency 

For Fundamental Rights, 2019). 

Bu çerçevede, Ġnsan Hakları Kentlerinin kuruluĢ ve geliĢim sürecine 

bakıldığında, her bir kentin belirli ekonomik, tarihi, kültürel, sosyal 

boyutlarının bir yansıması Ģeklinde geliĢtikleri ve kentlerin genel olarak beĢ 

aĢamalı bir kuruluĢ sürecini izledikleri belirtilmektedir. Bu beĢ aĢamalı süreç; 

1. Bir Yönetim Kurulunun oluĢturulması, 2. Bir Eylem Planı Taslağı 

oluĢturulması, 3. Öğrenme etkinliklerinin ve diğer eylemlerin uygulanması, 4. 

Ġnsan hakları kentinin çalıĢmalarının değerlendirilmesi, 5. ÇalıĢmanın 

tanıtılması ve geniĢletilmesi Ģeklinde sıralanmaktadır (Marks, Modrowski ve 

Lichem, 2008: 47-49). Ġnsan hakları kentlerinin çoklu boyutlarına 

bakıldığında, bazı kentlerin insan haklarına bağlılıklarını kentte Ġnsan 

Haklarının Korunmasına ĠliĢkin Avrupa ġartı gibi uluslararası belgelere 

kaydolmaları ya da resmi bir bildiri kabulüyle gerçekleĢtirdikleri, Graz‟da ki 

gibi bir Ġnsan Hakları Konseyi kurmak Ģeklinde desteklerini kurumsal hale 
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getirebilecekleri, Ġsveç Göteborg‟daki gibi belediye bütçesinde insan 

haklarına dikkat edilmesi ya da insan haklarının izlenmesi Ģeklinde 

kurumsallaĢma biçimlerinin olabileceği belirtilmektedir (Berg ve Ooemen, 

2014: 14).  Bu kapsamda, insan hakları kentleri geliĢim sürecinde informal ve 

formal iki kategori olduğu ifade edilmektedir. Birincisinde, kentlerin insan 

hakları hareketini yerel yönetim ölçeğinde, genel olarak belirli bir insan hakkı 

temelinde resmi bir beyan olmadan ilerleme kaydettiği gayri resmi bir süreç 

olabileceği ya da ikinci olarak kentlerin kendilerini resmi olarak insan hakları 

kenti ilan ettiği resmi bir süreç Ģeklinde hesap verebilirlik ve siyasi eylem için 

bir referans olarak hizmet etmekte olan resmi bir taahhüt, bir beyan temelinde 

olabileceği belirtilmektedir (Human Rights Cities Network, 2022a).  

3.1. Avusturya-Graz İnsan Hakları Kenti 

BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu‟nun 2000 yılı Eylül ayında 55. 

oturumunda Avusturya DıĢiĢleri Bakanı Benito Ferrero-Waldner Graz 

kentinin Avrupa‟nın Ġlk Ġnsan Hakları Kenti olacağı duyurusunu 

gerçekleĢtirmiĢtir (Bailloux, 2009). Graz Ġnsan Hakları Kentinin tarihsel 

geliĢiminde önemli dönemlere bakılacak olursa, 2001 yılında Graz kentini 

Ġnsan Hakları Kenti olarak belediye meclisinin oybirliği ile ilan etme kararı 

aldıkları belirtilmekte ve 2005 yılında Entegrasyon Departmanı kurulduğu 

ifade edilmektedir. 2006 yılında „Irkçılığa KarĢı Avrupa Kentler 

Koalisyonu‟na (ECCaR) katılım gerçekleĢtirilmiĢtir. 2007 yılında Ġnsan 

Hakları Konseyi kurulmuĢtur. Aynı yıl insan hakları kapsamında 

gerçekleĢtirilen diğer konular; Leechwald‟da Ġnsan Hakları Yolu‟nun 

kurulması,  Çocuklar Ġçin ġehirler‟e Katılım, Ġnsan Hakları Konseyi 

tarafından yürütülen ilk insan hakları seçim kampanyası izlenmesi Ģeklinde 

sıralanmaktadır. Bir yıl sonra, 2008 yılında, Graz kenti Birinci Ġnsan Hakları 

Raporu ve Graz kenti Ġnsan Hakları Ödülü oluĢturulmuĢtur. 2009 yılı 

itibariyle kadına yönelik Ģiddetle ilgili karar alınmıĢ, 2010 yılında Graz 

kentinin ilk Yoksulluk Raporu hazırlanmıĢ, 2012 yılında Yerel YaĢamda 

Kadın Erkek EĢitliği için Avrupa ġartı‟na katılım sağlanmıĢ ve Ayrımcılıkla 

Mücadele Ofisi Styria kurulmuĢtur. 2013 yılında COM BĠRLĠĞĠ RUHU: 

Dinlerarası Diyalog Üzerine Graz Deklarasyonu hazırlanmıĢtır (Graz.at, 2022: 

2).  

Graz Ġnsan Hakları kenti olarak kurumları; Ġnsan Hakları Konseyi 

(Human Rights Council), Göçmenler Konseyi (Migrants’ Council), 

Dinlerarası Konsey (Interreligious Council), Graz Kenti Entegrasyon Dairesi 

(Department of Integration of the City of Graz), Graz BarıĢ ve Kalkınma Ofisi 
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(Graz Office of Peace and Development), Avrupa Ġnsan Hakları ve Demokrasi 

Eğitim ve AraĢtırma Merkezi (ETC Graz European Training and Research 

Centre for Human Rights and Democracy - ETC Graz), Irkçılığa KarĢı 

Avrupa Kentler Koalisyonu -ECCaR (European Coalition of Cities against 

Racism- ECCaR)  Ģeklinde sıralanmaktadır (Graz.at, 2022: 2). Bu kapsamda, 

Graz Ġnsan Hakları Konseyinin, kent temsilcileri ve yerel paydaĢlardan 

oluĢtuğu ve konseyde yer alan temsilci ve paydaĢların insan hakları durumunu 

takip ettiği, iyi uygulamalar, tavsiyeler ve problemlere iliĢkin belediye 

meclisine yıllık olarak rapor sundukları belirtilmektedir (European Union 

Agency For Fundamental Rights, 2022: 24). Graz kentinin (York da dahil 

olmak üzere) insan haklarının durumuna iliĢkin son yıllarda yıllık rapor 

hazırlamakta olduğu ve rapor hazırlık sürecinde de sivil toplum ve 

belediyelerden gelen katkılardan yararlandığı ifade edilmektedir (European 

Union Agency For Fundamental Rights, 2022: 26). 

Avusturya‟nın Graz kentinde insan hakları eğitimine destekte 

bulunmak ve insan hakları sürecini hayata geçirmek adına 1999 yılında ETC 

(Avrupa Ġnsan Hakları ve Demokrasi Eğitim ve AraĢtırma Merkezi) 

kurulmuĢtur. ETC‟nin faaliyetleri arasında danıĢmanlık, eğitimler, araĢtırma 

ve öğretim yer almakla birlikte pratik ve teorik insan hakları uygulama ve 

demokrasi sorunları üzerinde durulduğu da belirtilmektedir (ETC Graz, 2022). 

Buna ek olarak, Graz Belediyesinin yerel ölçekte insan hakları konusunda 

ulaĢılan önemli nitelikteki baĢarılara verilen bir ödülü duyurduğu 

belirtilmektedir (Notice of the 2017 Graz Human Rights Award, 2017: 1). 

3.2. Avusturya-Viyana İnsan Hakları Kenti 

2013 yılında, Yürütme Kent Konseyi Üyesi Sandra Frauenberger, 

Viyana kentinin bir insan hakları kenti olması adına bir süreç baĢlatmıĢ ve 

süreç uygulamaya geçmiĢ ve uygulamaya bir yönlendirme grubu ve Ludwig 

Boltzmann Ġnsan Hakları Enstitüsü katılım sağlamıĢtır (City of Vienna, 

2022a). Buna ek olarak, Viyana Belediyesi, Viyana kentini insan haklarına 

bağlı olan ve yüksek bir insan hakları standardını garanti etmekte olan bir kent 

Ģeklinde tanımlamaktadır. Viyana kentinin amacının kenti insan hakları için 

uluslararası bir rol modeli haline getirmek, temel hakları uzun vadede garanti 

altına almak ve eylem ihtiyaçlarını tespit etmek olduğu vurgulanmaktadır 

(City of Vienna, 2022b). 

Viyana Kenti insan haklarına iliĢkin taahhütlerinin; AB, BM ve 

Avrupa Konseyi belgelerine yapılan atıfları kapsadığı belirtilmekte ve Viyana 

Bildirgesi‟nin AB Temel Haklar ġartı ve Engelli KiĢilerin Haklarına ĠliĢkin 
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BM SözleĢmesine atıf yaptığı ifade edilmektedir (European Union Agency 

For Fundamental Rights, 2021: 17). Viyana Kenti ġartı: Geleceği Birlikte 

ġekillendirmek (The City of Vienna Charter: Shaping The future Together): 

Ġnsan haklarına dair Ģu açıklamalar yer almaktadır: “Viyana evdir: kadın ve 

erkek, genç ve yaşlı, burada doğanlar ve şehre taşınanlar, farklı dünya 

görüşleri, inançları ve ihtiyaçları olan insanlar için. İyi geçinmek için 

birbirimize saygı duymalıyız. Saygı, diğer insanları oldukları gibi kabul etmek 

anlamına gelir- bir şekilde bizim de kabul edilmeyi ve saygı duyulmayı 

istediğimiz şekilde. İnsan hakları ortak dayanağımızdır” (City of Vienna, 

2012: 11). Viyana Ġnsan Hakları Kenti Bildirgesi (Declaration of Vienna-City 

of Human Rights) “Ġnsan Hakları YaklaĢımı- Viyana Belediyesi, Ģehir ve 

bölgesinde politik ve idari kararlar için ortak bir ilke” ilk maddesinde Viyana 

Belediyesi‟nin idari yargı, yasama ve yürütme yetkisi alanındaki eylemleri ve 

kararları için insan haklarının kılavuz olarak kullanıldığı ifade edilmektedir 

(Declaration Vienna-City of Human Rights, 2014: 2). Viyana-Ġnsan Hakları 

Kenti Bildirgesi‟nde beĢ stratejik baĢlık; Ġnsan Hakları YaklaĢımı-Viyana 

Belediyesi, Ģehir ve bölgesinde politik ve idari kararlar için ortak bir ilke, sivil 

toplum katılımı, kentte insan hakları eğitimi, ulusal kurumlarla iĢbirliği, 

uluslararası ağ oluĢturma ve dayanıĢma, kurumsal hükümler, bağımsız izleme 

ve uygulama adımları Ģeklinde sıralanmaktadır (Declaration Vienna-City of 

Human Rights, 2014: 2-4). 

Viyana Belediyesi‟nin, mevcut durumda yer alan eĢitsizliklerle 

mücadele etmek amacıyla kadınları ve kız çocuklarını teĢvik ve destekleme 

konusunda aktif durumda yer aldıkları ifade edilmektedir. Viyana kentinin 

eĢitlik konusundaki yerinin tespiti adına Viyana Kent Hükümeti‟nin hükümet 

programında Viyana Toplumsal Cinsiyet Ġzleme Raporu‟nu geliĢtirme kararı 

aldığı belirtilmektedir (Vienna Gender Equality Monitoring Report, 2013: 2). 

Ġzlemenin yaĢamın değiĢik alan ve yönlerini kapsayan geniĢ bir eĢitlik 

kavramı üzerinde durduğu ve bu eĢitlik kavramının olağan göstergelerden 

daha kapsamlı ve sadece istatistiksel iyi araĢtırılmıĢ alanlar üzerinde 

durmadığı vurgulanmaktadır (City of Vienna, 2022c). 

Viyana Belediyesi Ġnsan Hakları Ofisi insan haklarını ortak bir konu 

olarak Viyana Kent Ġdaresi‟nin tüm alanlarında koordinasyonunu sağladığı 

belirtilmekte ve Viyana Belediyesi‟nin insan haklarına olan bağlılığını 

görünür hale getirdiği belirtilmektedir. Ġnsan Hakları Ofisi 2015 yılında 

faaliyete geçmiĢtir ve çalıĢmalarının temelinin „Viyana Kent Yönetimi‟nin 

Koalisyon Hükümeti AnlaĢması‟ ve „Viyana Ġnsan Hakları Kenti Bildirgesi‟ 

olduğu ifade edilmektedir (City of Vienna, 2022d). Ġnsan Hakları Ofisi‟nin 
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kamu kurumları, STK‟lar, diğer belediye daireleri ve uzmanlarla ortaklaĢa 

çalıĢtığı belirtilmekte ve insan hakları çalıĢmaları için ağ oluĢturma ve 

iĢbirliğinin temel olduğu vurgulanmaktadır (City of Vienna, 2022d). 

3. 3. İspanya-Barselona İnsan Hakları Kenti 

Barselona kenti 1990lı yıllardan bu yana proaktif bir Ģekilde insan 

hakları politikaları yürütmekte ve Kent Ġnsan Hakları Taahüdü‟nün kendi 

belediye tüzüğünde yer aldığı vurgulanmaktadır. Barselona kentinin 1992 

yılında bir „Sivil Haklar Savunma Komiseri‟ ve üç yıl sonra 1995 yılı 

itibariyle de bir Medeni Haklar Bölümü (Civil Rights Division) oluĢturduğu 

belirtilmektedir (UCLG, 2021: 4). Bu çerçevede, bir insan hakları kenti olarak 

Barselona modeli dört kavram üzerine kuruludur: (1) kent hakkı, (2) insan 

hakları temelli yaklaĢım, (3) kültürlerarası perspektif ve (4) feminist 

perspektif (Citizen Rights and Diversity Department, 2022: 10). Ġlgili modelin 

genel bir hedef ile beraber iki özel hedef de önermekte olduğu 

belirtilmektedir. Bu kapsamda genel hedef “çeşitli, kültürler arası ve çok 

yönlü bir şehir modelini teşvik etmek herkesin şehirde tanınan ve güvence 

altına alınan tüm insan haklarına eşit koşullar altında gerçek ve etkili erişimi 

vardır” Ģeklinde açıklanırken, özel hedefler kamu politikalarında insan hakları 

ve insan haklarına iliĢkin kamu politikaları Ģeklinde belirtilmektedir (Citizen 

Rights and Diversity Department, 2022: 14-15). Barselona Ayrımcılık 

Gözlemevi Barselona‟da yer alan Ayrımcılık Yapmama (KarĢıtlığı) Ofisi‟nin 

çalıĢmalarını desteklemekte ve insan haklarını takip ederek yıllık bir rapor 

sunumunu gerçekleĢtirmektedir (European Union Agency For Fundamental 

Rights, 2022: 25). 

Ayrımcılık KarĢıtlığı Ofisi‟nin (Office for Non-discrimination) tüm 

bireylerin daha uyumlu ve adil bir toplum inĢa etme haklarını güvence altına 

almayı taahhüt ettiği ve ayrımcılığa maruz kalan herkese insan odaklı 

yardımda bulunduğu, ayrımcılıkla ilgili yasal tavsiye imkânı sunduğu ve 

vatandaĢlar arasında farkındalık oluĢturduğu belirtilmektedir (Barcelona 

Office for Non-Discrimination, 2022a).  

Ayrıca, ofisin üzerinde durduğu ve çalıĢtığı konular Ģu Ģekilde 

açıklanmaktadır (Barcelona Office for Non-Discrimination, 2022b);  

 Ġnsan hakları ihlallerine maruz kalan bireylere bakım ve tavsiyedir. 

Böyle bir ihlalin bir suç oluĢturduğu durumlarda, Ofis ayrımcılığa 

karĢı uygun talebin iĢlenmesi ile ilgili olarak yasal tavsiye imkânı 

sunmaktadır, 
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 EĢit haklarla ilgili her konuda eğitim, bilgi ve bilinçlendirme, 

 Ġnsan hakları ihlallerine neden olan yapısal sorunların belirlenmesi 

ve bu sorunların giderilmesine yönelik iyileĢtirme önerileri, 

 Kent Konseyi‟nin stratejik olarak kabul edilen ve çözümü 

toplumda ve politikalarda değiĢim veya dönüĢüme neden 

olabilecek belirli durumlarda katılımıdır. 

Ġnsan Hakları Kaynak Merkezi (CRDH/ Human Rights Resource 

Centre), kentte insan haklarına saygı gösterilmesi, eĢitlik, insan haklarının 

muhafaza edilmesi ve ayrımcılık yapmama ilkelerine uygun bir Ģekilde 

çalıĢmalarını sürdüren devlet organlarına, halka ve dernekler ağına yönelik bir 

hizmet Ģeklinde tanımlanmaktadır. Ġnsan Kaynakları Merkezi‟nin eğitim, 

yaygınlaĢtırma, kadın insan hakları savunuculuğu, dökümantasyon ve tavsiye 

baĢlıkları çerçevesinde hizmet sunduğu belirtilmektedir (Barcelona Human 

Rights Resource Centre, 2022a). Ayrıca, Barselona Belediyesi, CRDH Eğitim 

Kataloğu (CRDH Training Catalogue) Barselona kenti özelinde ayrımcılık, 

insan hakları ve nefret söylemi gibi konularda atölye çalıĢmaları 

gerçekleĢtirmekte ve bu ilgili atölye çalıĢmalarının sivil toplum, eğitim, 

gençler, kuruluĢlar ve yönetim personeline yönelik olduğu vurgulanmaktadır 

(Barcelona Human Rights Resource Centre, 2022b). 

Bu çerçevede, Barselona Kent Konseyi, Barselona kenti yurttaĢ 

haklarının garanti altına alınması konusunda uluslararası bir referans olarak 

konumlandırmak amacıyla Ġnsan Hakları Eylem Planını baĢlattığı 

belirtilmektedir. Ġnsan Hakları Eylem Planı vatandaĢlık ve haklarla ilgili 

bulunmakta ve yerel bir kamu politikası vasıtasıyla tüm kent sakinlerinin 

vatandaĢlık haklarını muhafaza etmeyi hedeflemektedir (UCLG, 2022b). 

Buna ek olarak, Barselona Belediye Göçmenlik Konseyi (The 

Barcelona Municipal Immigration Council) 1997 yılında göçmen kiĢilerin eĢit 

fırsat ve haklara sahip olabilmelerine fayda sağlamak hedefiyle kurulmuĢ 

olmakla birlikte Barselona Kent Konseyi‟nin katılımcı ve danıĢma organı 

niteliğinde bulunmaktadır. Göçmenlik Konseyi yabancı uyruklu bireylerin 

adil ve uyumlu bir kent oluĢturmak ve tam vatandaĢlığı elde etmeleri amacıyla 

ayrımcılıkla mücadele ve kültürel, politik ve sosyal bağlamda çeĢitliliğin 

avantajı konularında farkındalık oluĢturmayı hedeflemektedir (Council of 

Europe, 2022). Bu çerçevede, Barselona 2018 yılında bir hükümet önlemi; 

Barselona, Haklar ġehri Programı‟nın insan haklarına saygı ve garantiyle ilgili 

tüm belediye giriĢimlerini ifade ettiği belirtilmektedir. Ġlgili programın 

amaçları insan haklarının karĢılıklı bağımlılığını ve bölünmezliğini garanti 

altına almak, kentin her bir ilçesi ve mahallesinde somut yerelleĢmesini daha 
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ileriye götürmek, kent hakkı ve vatandaĢlık haklarının önemini tekrardan teyit 

etmek Ģeklinde açıklanmaktadır. Tedbirin hedefinin belediye yönetiminin 

insan hakları temelli yaklaĢımı benimsemesi ve insan hakları temelli 

yaklaĢımı kültürler arasılık ve çeĢitlilik bazlı bir bakıĢ açısıyla iliĢkilendirmek 

olduğu açıklanmaktadır (UCLG, 2021: 4). 

3.4. Hollanda-Utrecht İnsan Hakları Kenti 

2010 yılı itibariyle Utrecht kenti evrensel insan hakları standardını 

benimsemiĢtir ve buradaki amaç tüm kent sakinlerinin yüksek bir yaĢam 

standardını garanti altına almak Ģeklinde açıklanmaktadır (Human Rights 

Cities Network, 2022b). 2013 yılında Yerel Ġnsan Hakları Komisyonu 

oluĢturulmuĢ ve komisyonda iĢletmeler, politikacılar, bilim adamları, yerel 

sivil toplum kuruluĢları yer almıĢtır. Komisyonun kurulmasındaki amaç, 

vatandaĢların yaĢam kalitelerinde yükselme yaratabilmek adına insan hakları 

konusunda sahiplenme ve farkındalık yaratmak Ģeklinde açıklanmaktadır 

(Human Rights Cities Network, 2022b). Yerel Ġnsan Hakları Komisyon 

üyeleri katılımcı yönetiĢim, sosyal sorumluluk, iĢbirliği, çeĢitlilik, eriĢebilirlik 

gibi çok sayıda insan hakları problemi üzerinde durmakla beraber, 

komisyonun yılda dört kez insan hakları Kafe toplantısı organize ettiği 

belirtilmektedir. Komisyon çalıĢmalarının sonucu niteliğinde belediye 

meclisinin 2015 yılında Utrecht Sığınma ġehri ve 2016 yılında Çocuk Hakları 

ġehri giriĢimlerini benimsediği ifade edilmektedir (Utrecht A Global City, 

2018: 5). 

Kentin bir insan hakları kenti olmayı amaçladığı ve insan hakları 

kentinin açık politika, vatandaĢların katılımı ve insan haklarına iliĢkin 

doğrulanabilir politika özellikleri bulunduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda, 

sıralanan özelliklerin Utrecht kentinin yerel politikalarında bulunabileceği 

açıklanmakla beraber yerel politikaların merkezinde insan hakları olduğu 

belirtilmektedir (European Website on Integration, 2013). Son dönemde, 

Utrecht‟te yerel bir insan hakları politikası oluĢturulduğu ve yerel haklara 

gösterilen dikkatin „sosyal, açık ve yeĢil‟ yerel politika gelenekleriyle uyumlu 

olduğu ifade edilmektedir (European Website on Integration, 2022). Kentte 

yerel insan haklarına dair çok sayıda STK yer almaktadır. 2011 ve 2012 

yıllarında Utrecht kent hükümeti Yerel Ġnsan Hakları Haftası organizasyonu 

gerçekleĢtirmiĢtir ve amacın bu ağın bir araya getirilmesi olduğu 

açıklanmaktadır (European Website on Integration, 2022). 

Utrecht okullarında „BarıĢçıl Okul (Peaceful School)‟ okul 

programında dostluk, hoĢgörü, okulda anlayıĢ, güvenlik üzerinde durulmakta 



 
48 SOSYAL BİLİMLERDE TEORİK VE AMPİRİK ARAŞTIRMALAR-1 

 

olduğu belirtilmektedir (Gemeente Utrecht, 2011: 49). BarıĢçıl Okul‟un hedefi 

bir toplumda mevcut farklılıklara karĢın bireylerin birbirleriyle iletiĢim 

kurduğu demokratik bir toplum geliĢtirmek Ģeklinde açıklanmaktadır. Her 

ilkokulda belirli gereksinim ve durumlar üzerinde durulmak suretiyle her okul 

için özel bir program hazırlandığı ve temel olarak müfredatın da çeĢitlilik, 

öğrenci katılımı ve grup toplantıları yönlerinin bulunduğu belirtilmektedir 

(Gemeente Utrecht, 2011: 46). BarıĢçıl Okul‟un insan haklarıyla bağlantılı 

olduğu ve müfredatın çocukların toplumlarına katılabilen vatandaĢlar Ģeklinde 

büyümelerine destek olabileceği ifade edilmektedir (Gemeente Utrecht, 2011: 

47). 

Utrecht kenti „Utrecht Tarzında Bir ġehri Bir Araya Getirmek‟ 

(Making City Together In the Utrecht Way) isimli kapsamlı bir eylem 

programı oluĢturmuĢtur ve bu eylem programının vatandaĢlar, sivil toplum ve 

diğer paydaĢlarla etkileĢime destekte bulunduğu belirtilmektedir. Ġlgili 

eylemin Ġnsan Hakları Temelli YaklaĢımı (Human Rights-Based Approach) 

benimsediği, katılımcı bir Ģekilde hazırlık sürecinin tamamlandığı, 

topluluklardan farklı bireylerin bir araya gelebilmelerine olanak tanıdığı ve 

farklı geliĢim aĢamalarında katılımın sağladığı sonuçlara iliĢkin geribildirim 

imkânı yarattığı belirtilmektedir. Ġlgili Eylem Programı‟nın üç adımlı bir 

rehberi kapsam dahiline aldığı, ilerleme raporları, vatandaĢlar ve kent 

yönetimi arasındaki etkileĢime destek olmak adına ilçe platformları, çevrimiçi 

ve kapalı iletiĢim adına farklı kanallar niteliğinde diğer araçları da kapsadığı 

belirtilmektedir (European Union Agency For Fundamental Rights, 2021: 29). 

2011 yılında Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Utrecht 

Belediyesi, Hollanda Belediyeler Birliği, Hollanda Ġnsan Hakları Enstitüsü ile 

birlikte farklı akademisyenlerle yerel insan hakları konusunda en iyi 

uygulamaların paylaĢılmasında, Ulusal Hükümet‟e baĢlangıç noktası 

sağlamada ve araçların geliĢtirilmesinde etkin bir rol oynayan ulusal bir ağ 

(Yerel İnsan Hakları Ulusal Ağı) kurmak üzerine çabalara katıldığı ifade 

edilmektedir. 2013 yılında ağ, yerel insan haklarını ülkenin insan haklarına 

dair ilk ulusal eylem planına dahil etme konusunda baĢarılı olduğu 

vurgulanmaktadır (Berg, 2017: 48). 

3.5. Almanya-Nürnberg (Nuremberg) İnsan Hakları Kenti 

Nürnberg kentinin Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‟ne „BarıĢ 

ġehri ve Ġnsan Hakları‟ bildirgesinin atıfta bulunduğu belirtilmektedir 

(European Union Agency For Fundamental Rights, 2022: 14). Nürnberg Ġnsan 

Hakları Ofisi‟nin görevleri arasında çok sayıda paydaĢla birlikte kentteki 
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insan hakları faaliyetlerini düzenlemek, planlamak ve koordine etmek 

görevinin bulunduğu belirtilmektedir. Ġnsan Hakları Ofisi‟nin temel 

görevlerinden biri 1995 yılı itibariyle iki yılda bir „Nürnberg Uluslararası 

Ġnsan Hakları Ödülü‟nün sunumunun organize edilmesi Ģeklinde yer 

almaktadır. 2000 yılında Nürnberg, dünyada UNESCO Ġnsan Hakları Eğitim 

Ödülü ile onurlandırılan ilk belediye olma ünvanını kazandığı belirtilmektedir 

(Human Rights Office City of Nuremberg, 2022a). UNESCO Ġnsan Hakları 

Eğitim Ödülü‟nün, 10 Aralık 2000 tarihinde Paris‟te, Nürnberg kentine barıĢı 

ve insan haklarına saygıyı teĢvik etme konusundaki örnek çalıĢmaları 

sebebiyle söz konusu ödülün verilme kararının alındığı ifade edilmektedir 

(Human Rights Office City of Nuremberg, 2022b). 

Nürnberg Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi‟nin (Nuremberg Anti-

discrimination Office) ayrımcılıkla yüz yüze kalan tüm Nürnberg vatandaĢları 

ve kent sınırları kapsamındaki ayrımcılık olaylarından sorumlu olduğu 

belirtilmektedir. Ayrımcılık konularına iliĢkin bir memur atanmasıyla birlikte 

Ġnsan Hakları Ofisi‟nin ayrımcılık mücadele dairesi olarak iĢlevlerinde artıĢ 

sağlamıĢtır. Nürnberg kentinin böylelikle tüm bireylerin eĢit muamelesini 

güçlü hale getirme ve her türlü ayrımcılıkla mücadele ile ilgili geliĢme 

sağladığı belirtilmektedir. Ayrımcılıkla mücadele çalıĢmalarına iliĢkin olarak 

bireysel vakalarda önleyici ve danıĢmanlık faaliyetlerinin ana faaliyet alanları 

olduğu belirtilmektedir (Human Rights Office City of Nuremberg, 2022c). 

Nürnberg Uluslararası Ġnsan Hakları Ödülü, ödülü kazananların baĢarılarını 

onurlandırmayı amaçlamakla birlikte insan hakları savunucularının 

korunmasına katkıda bulunmak, diğer bireylerin kendilerini insan haklarına 

adamalarına destekte bulunmak amaçları da bulunmaktadır. Ġlgili ödül 15.000 

Euro olmakla birlikte, ödülün iki senelik periyodlarla önemli derecede kiĢisel 

risk altında olan grup ya da bireylere veya kendilerini insan haklarına adamıĢ 

kiĢilere sunulduğu belirtilmektedir (Human Rights Office City of Nuremberg, 

2022d). 

Nürnberg Kentinin „Nürnberg BüyükĢehir Bölgesinde AĢırı Sağcılığa 

KarĢı Ġttifak (Alliance Against Right-Wing Extremism in Nuremberg 

Metropolitan Region)‟, „Irkçılığa KarĢı Kentler Koalisyonu (Coalition of 

Cities Against Racism)‟ ve „Avrupa Ġnsan Hakları Konferansı Kentleri 

(European Conference Cities for Human Rights)‟ olmak üzere üç kent ağının 

kurucu üyesi olduğu belirtilmektedir. Bu ağların da ilgi alanlarının ayrımcılık, 

ırkçılık ve yabancı düĢmanlığı ile mücadele politikalarının daha iyi düzeye 

getirilmesinin sağlanması, kentlerinde bir insan hakları kültürü adına çalıĢmak 

ve bilgi birikiminin paylaĢılması olduğu belirtilmekte ve ilgili ağların 
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amaçlarının birbirlerini tamamlayıcı ve bağlantılı olduğu vurgulanmaktadır 

(Human Rights Office City of Nuremberg, 2022e). 

3.6. İngiltere York İnsan Hakları Kenti 

York Kenti, 2017 yılında insan hakları kenti niteliğini kazanmıĢtır 

(York Human Rights City: 2021: 2). York‟un Lord Belediye BaĢkanı Cllr 

Dave Taylor, 24 Nisan 2017 tarihinde kenti insan hakları kenti yapan bir 

bildirgeyi imzalamıĢ ve böylelikle kent BirleĢik Krallık‟ın ilk insan hakları 

kenti haline gelmiĢtir (York Human Rights City Declaration, 2022). 

York Ġnsan Hakları Kentinin çok çeĢitli bir ağdan oluĢtuğu ve ağın 

içerisinde gönüllü sektör grupları, yasal kurumlar ve York Kent Konseyi‟nin 

dahil olduğu ifade edilmektedir. Bir Ġnsan Hakları Kenti olarak York kent 

sakinlerinin bağlılık gösterdiği beĢ öncelikli temel alan yeterli yaĢam 

standardı, sağlık, konut, eğitim, eĢitlik ve ayrımcılık yapmama konularını 

kapsamaktadır. York Ġnsan Hakları Kenti‟nin amacının insan hakları 

konusunu kentteki uygulama ve politikalara katmak olduğu belirtilmektedir 

(York Human Rights City Declaration, 2022). Buna ek olarak, York‟ta yer 

alan York Ġnsan Hakları Kenti Ağı‟nın misyonunun kent düzeyindeki politika 

yapıcıları ve uygulayıcılarını insan hakları hukuku ve ilkelerini kullanmaya, 

savunmasız insanlar için koruma sağlamaya ve insan hakları sorunlarına dair 

kamuoyunu bilinçlendirmeye destek olmak Ģeklinde açıklanmakta ve bu 

desteği çalıĢmalarına rehberlik etmek amacıyla sağladığı belirtilmektedir 

(Dragicevic ve Porter, 2020: 27). Ġnsan Hakları Kenti Ağı‟nın insan hakları 

yaklaĢımının temel özellikleri; aĢağıdan yukarıya daha yerel bir nitelikte 

bilgilendirilmiĢ bir yaklaĢımın benimsenmiĢ olması, ağın insan haklarının 

günlük kaygılarla ilgili olduğunun vurgulanması, ağın daha olumlu/ dengeli 

bir insan hakları görüĢü sunma üzerinde durması Ģeklinde açıklanmaktadır 

(Gready, Graham, Hoddy ve Pennington, 2017: 73). 

Kentin amaçlarından biri de uluslararası yükümlülükler ve yerel 

düzeyde insan haklarını talep etme arasındaki boĢluğun giderilmesi Ģeklinde 

olduğu belirtilmektedir. York Ġnsan Hakları Kentinin çeĢitli, adil, canlı ve 

güvenli bir kent oluĢturma çalıĢmalarını sürdürürken, kentin insan hakları 

kenti Ģeklindeki geliĢmelerine dair yıllık raporların yayınlandığı ifade 

edilmektedir (City of York Council, 2022a). 

York „Ġnsan Hakları ve EĢitlik Kurulu‟, York Ġnsan Hakları Kenti 

Yönlendirme Grubu ve York ġehir Konseyi tarafından kurulmuĢ olup; York 

Ġnsan Hakları Kenti Gösterge Raporu‟nda ortaya konulan problemleri 

değerlendirmek ve eĢitlik ve insan hakları çalıĢmalarına yönelik stratejik yön 
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sağlamak amaçlarıyla oluĢturulduğu belirtilmektedir (City of York Council, 

2022b). Bu kapsamda, 2021 yılı York Ġnsan Hakları Gösterge Raporu‟nda 

üzerinde durulan önemli konuların Covid 19, cinsiyete dayalı ücret farkı, 

yoksulluk, eğitim, sosyal güvenlik ve ortak üretim olduğu ifade edilmektedir 

(York Human Rights City, 2021: 5-6). 2020 yılı York Ġnsan Hakları Gösterge 

Raporu‟nda dikkat çekilen konularsa Ģu Ģekilde sıralanmaktadır: Ġnsan hakları 

hakkında konuĢmak, birlikte çalıĢmak, engeller ve ayrımcılık, Covid-19 etkisi, 

bilgi, öğrenme, ortak üretim, eğitim, baĢka yerlerde neler yaĢandığına 

bakılmasıdır (York Human Rights Report, 2020: 5-9). 

3.7. İsveç-Lund İnsan Hakları Kenti 

Lund Belediyesi‟nin, 2016 yılından itibaren Raoul Wallenberg 

Enstitüsü ile insan hakları konularına dair sistematik bir çalıĢma prosedürü 

geliĢtirebilmek amacıyla iĢbirliği yaptığı ifade edilmektedir (Raoul 

Wallenberg Institutte, 2022a). Lund Belediye Meclisi Lund kentini, 2018 

yılının Ağustos ayında Ġnsan Hakları Kenti olarak atamıĢtır ve böylelikle kent 

Ġskandinavya ve Ġsveç‟te ilk insan hakları kenti olma niteliğine kavuĢmuĢtur. 

Lund belediye meclisi üyelerinin cinsiyet eĢitliği, sosyal sürdürülebilirlik, 

içerme, iyi yönetiĢim, eriĢebilirlik ve kamu hizmeti sunumu konularının yerel 

düzeyde en iyi Ģekilde değerlendirilebileceği üzerinde fikir birliği 

sağladıklarında kentin bir insan hakları kenti olması kararı aldıkları 

belirtilmektedir (Raoul Wallenberg Institutte, 2022b). Lund insan hakları kent 

çalıĢmasının, BirleĢmiĢ Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve sosyal 

sürdürülebilirlikle ilgili olduğu belirtilmekte ve 2020-2030 döneminde, 

kentteki insan hakları durumunun analizi sonrasında özel bir programın 

hayata geçirildiği ifade edilmektedir. Ġlgili programın barınma, cinsiyet 

eĢitliği, eğitim ve öğrenim, yerel çevre, demokrasi, yaĢam tarzları, çalıĢma ve 

istihdam alanlarını kapsadığı vurgulanmaktadır. Programın kapsamında genç, 

engelli ve çocukların BM Çocuk Haklarına Dair SözleĢme ve Engelli KiĢilerin 

Haklarına Dair SözleĢmeden kaynaklanan yükümlülüklerini hayata geçirmek 

adına teĢvik etme ile ilgili giriĢimlerin yer aldığı açıklanmaktadır (European 

Union Agency For Fundamental Rights, 2021: 17). 

Lund kentinin hedeflerinden birinin tüm bireylerin özgürce 

yaĢayabileceği ve kendilerini özgürce ifade edebileceği, açık ve sürdürülebilir 

bir toplum oluĢturmak olduğu belirtilmektedir. Bu hedefle kentin, 1990lı 

yıllardan itibaren çocukların dinlendiği ve çocukların haklarının korunduğu 

iyi bir kentte büyümeleri amacıyla çocuk haklarına iliĢkin çalıĢmalar 

gerçekleĢtirdiği belirtilmektedir. Kent Konseyi, BM Çocuk Hakları 
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SözleĢmesi‟nin çocuklar açısından çıktıları ile beraber tüm belediye 

kararlarında üzerinde durulması gerekliliği ve uygulanabilir hale getirilmesine 

dair karar aldığı açıklanmaktadır (Local 2030, 2022).  

4. TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KENTLERİ PROJESİ 

Türkiye Ġnsan Hakları Kentleri Projesi ulusal ve uluslararası 

kanunlarca çocuk, engelli, kadın, yaĢlı, göçmen/ sığınmacı grupların 

Türkiye‟de belediye yönetimleri tarafından garantiye alınmıĢ haklarının 

günlük yaĢantıya aktarılması, kent yaĢamında hayata geçirilmesi ve belediye 

hizmetlerinde uygulanabilirliğini amaçladığı belirtilmektedir. Proje ortak 

platformlar oluĢturma hedefi taĢımakta ve bu ilgili platformların öncelikle 

belediye yönetimleri ve akademi kuruĢları ve ilgili konuda çalıĢma yapan 

ulusal kamu, meslek ve STK kuruluĢları ve uluslararası kuruluĢların 

katılabilmesini amaçladığı ifade edilmektedir. Proje kapsamında öncelikli beĢ 

grup olan çocuk, engelli, yaĢlı, kadın ve göçmen /sığınmacıların katılımcılık, 

kentle iliĢkileri, eriĢebilirlik, güvenlik boyutları; yerel yetkililerin teĢviki, 

çeĢitli aktörlerin destekleri vasıtasıyla o kentteki gereksinimler gözetilmek 

suretiyle daha iyi düzeye getirilmeye çalıĢılmaktadır (Zeytinburnu Belediyesi, 

2022). 

Proje, Raoul Wallenberg Enstitüsü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 

ve Ġsveç Lund Üniversitesi iĢbirliği çerçevesinde yürütülmektedir. Projede yer 

alan pilot belediyeler Mersin BüyükĢehir Belediyesi, Ġstanbul Zeytinburnu 

Belediyesi, Ġstanbul Maltepe Belediyesi, Gaziantep ġahinbey Belediyesi, 

Antalya MuratpaĢa Belediyesi, Ankara Çankaya Belediyesi ve Ankara 

Altındağ Belediyesi‟dir (Zeytinburnu Belediyesi, 2022). Proje 2018-2020 

dönemini kapsamakla birlikte 3 yıllık bir Proje Ģeklinde belirtilmektedir 

(Research Worldwide Istanbul, 2022a). 

Ġsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (SIDA) projenin finansmanından 

sorumlu bulunmakla birlikte Research Worldwide Ġstanbul Proje kapsamında 

danıĢmanlık hizmeti sunmaktadır. Projede pilot belediyelerin seçiminde 

belediye yönetimlerinin proje deneyimleri, isteklilikleri, belediyelerin teknik 

kapasiteleri göz önünde bulundurularak pilot belediyelerin altı büyükĢehir ilçe 

belediyesi ve bir büyükĢehir belediyesi Ģeklinde seçimlerin gerçekleĢtirildiği 

belirtilmektedir (Özden CoĢgun, 2021: 16-17). Ġnsan Hakları Kentleri Projesi 

çerçevesinde üç aĢamalı Liderlik Akademisi Eğitim Programı hayata 

geçirilmiĢtir. Birinci aĢama 24-26 Haziran 2019 tarihlerinde Ġstanbul‟da 

organize edilen programla, ikinci aĢama 18-20 Eylül 2019 tarihlerinde 

Ankara‟da Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğindeki programla, üçüncü 
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aĢama 13-15 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep ġahinbey Belediyesi ev 

sahipliğindeki programla hayata geçirilmiĢtir. Eğitim programında hedeflenen 

konu kurumsal kapasitenin güçlü hale getirilmesi Ģeklinde açıklanmakla 

beraber iletiĢim ve etkili personel yönetimi, kurumsal değiĢim ve liderlik 

bakıĢ açıları konuları üzerinde durulduğu belirtilmektedir (Research 

Worldwide Istanbul, 2022b). 

Liderlik Akademisi Programı (Leadership Academy Programme/ 

LAP) kamu yetkilileri için etkileĢimli bir program Ģeklinde yer almaktadır ve 

üç aĢamadan oluĢmaktadır: KuruluĢlar için liderlik, strateji için liderlik ve 

kapasite geliĢtirme için liderliktir (Council of Europe Portal, 2022b). 

Uluslararası ve yerel uzmanlar LAP kursunu Avrupa Konseyi Ġyi YönetiĢim 

Uzmanlık Merkezi adına sunmaktadırlar. Ġlgili eğitim programı, öğrenme 

sürecine iĢbirlikçi metodolojileri uygulamaktadır. Ġlgili program, her biri üç 

gün süren üç ayrı oturumda, altı ila on iki aylık bir periyod kapsamında en çok 

25 katılımcıdan oluĢmakta olan gruplara sunulmaktadır. LAP kapsamındaki 

hedef katılımcıları yüksek performanslı yerel yönetim kuruluĢları aracılığıyla 

iyi yönetiĢimi hayata geçirebilmek adına araçlarla ve bilgiyle donatılmalarının 

sağlanması Ģeklinde açıklanmaktadır (Council of Europe, 2020: 4). 

Bu çerçevede, Ġstanbul‟da düzenlenen Yerel Yönetimler için Liderlik 

Akademisi‟nin (23-26 Haziran 2019) ilk aĢamasında yerel yönetimlerin 

kapasitelerinin daha güçlü hale getirilmesi programı Ģeklinde geliĢimi 

sağlanan üç aĢamalı program vasıtasıyla hedeflenen konunun belediye 

yönetimlerinde insan hakları temelli yaklaĢım ve iyi yönetiĢim ilkelerinin 

liderlik düzeyinde kabul edilerek teĢvik edilmesi Ģeklinde belirtilmektedir. 

Program kapsamında grup çalıĢmaları ve interaktif yöntemlerle tartıĢılan 

konular; yönetim ve liderlik farkları, demokratik ve etkin bir belediye için 

ölçütler, stratejik planlama ve iyi yönetiĢim, liderlik ve toplumsal cinsiyet 

eĢitliği Ģeklinde ifade edilmektedir (Research Worldwide Istanbul, 2022c). 

Ġlgili proje kapsamında, iki aĢamalı Ģekilde 2018 yılında proje pilot 

belediye temsilcilerine eğitici eğitimi programı Ġstanbul‟da düzenlenmiĢ ve 18 

yerel yönetim temsilcisi bu organizasyona katılım göstermiĢtir. Eğitim 

programının amaçladığı temel konunun insan hakları, katılım ve sosyal içerme 

konularında pilot belediyelerin kurumsal kapasitelerini güçlü hale getirmek 

Ģeklinde açıklanmaktadır (Research Worldwide Istanbul, 2022d). 

Proje çerçevesinde 22-23 Kasım 2018 tarihlerinde “Uluslararası Ġnsan 

Hakları Konferansı” düzenlenerek insan hakları konusuna dair çalıĢmalar 

yürüten ulusal ve uluslararası düzeyde yer alan akademisyenler, insan hakları 

kentleri temsilcileri ve uluslararası kurumlarda çalıĢan katılımcılar 
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konuĢmalarını gerçekleĢtirmiĢtir. Pilot olarak projede yer alan belediyeler 

baĢta olmak üzere, STK, üniversiteler ve öğrenciler konferansa dinleyici 

olarak katılım sağlamıĢlardır (TDBB, 2022). 

SONUÇ 

1990lı yıllarla birlikte insan hakları konusu yerel yönetimlerin 

gündemlerinde daha önemli bir konu olarak yer almaya baĢlamıĢtır. Özellikle 

Avrupa‟da çok sayıda ülkenin insan hakları kentleri olma yönünde ilerleme 

kaydettikleri görülmektedir. ÇalıĢma kapsamında Avrupa ülkeleri 

kentlerinden Avusturya-Graz ve Viyana kentleri, Ġspanya-Barselona kenti, 

Hollanda-Utrecht kenti, Almanya-Nürnberg kenti, Ġngiltere-York kenti, Ġsveç-

Lund kenti „insan hakları kentleri‟ olarak insan haklarının kent ölçeğinde 

geliĢimi, muhafazası ve garanti altına alınması adına yaptıkları giriĢimler 

detaylı bir Ģekilde incelenmiĢtir. 

Avrupa kentlerinin insan haklarına dair uygulamalarına bakıldığında 

hemen hemen her kentte ortak olarak bir Ġnsan Hakları Ofisi ya da 

Konseyi‟nin yer aldığını söylemek mümkündür. Bu Ofisin yanı sıra, farklı 

kentlerde Ayrımcılık KarĢıtlığı Ofisi (Ġspanya), Ġnsan Hakları Kaynak 

Merkezi (Ġspanya), Belediye Göçmenlik Konseyi (Ġspanya), Göçmenler 

Konseyi (Graz), Avrupa Ġnsan Hakları ve Demokrasi Eğitim ve AraĢtırma 

Merkezi (Graz), Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi (Nürnberg), Ġnsan Hakları ve 

EĢitlik Kurulu (York) gibi kurumlar yer almaktadır. Ġnsan haklarına dair 

kurumsal oluĢumların yanı sıra Graz kenti Ġnsan Hakları Ödülü ve Nürnberg 

Ġnsan Hakları Ödülü uygulamaları yer almaktadır. Ayrıca, Avrupa‟da bazı 

kentlerin Barselona Ġnsan Hakları Eylem Planı, Utrecht Tarzında Bir ġehri Bir 

Araya Getirmek Eylem Programı gibi plan ve program oluĢturdukları; Viyana 

Toplumsal Cinsiyet Ġzleme Raporu ve York Ġnsan Hakları Gösterge Raporu 

gibi Raporları hazırladıkları görülmüĢtür. 

Türkiye‟de gerçekleĢtirilen Ġnsan Hakları Kentleri Projesi kapsamında 

da kentsel ölçekte yaĢamlarını sürdürmekte olan bireylerin insan haklarının 

belediye yönetimleri tarafından yerel ölçekte geliĢtirilmesi ve muhafaza 

edilmesi yönünden önemli bir adım niteliğindedir. Avrupa ölçeğindeki insan 

hakları kentleri uygulamaları çalıĢma kapsamında incelendikten sonra 

çalıĢmada Türkiye‟de yerel ölçekte insan haklarının geliĢtirilmesi adına 

aĢağıda sıralanan Ģu öneriler geliĢtirilmiĢtir; 

 Belediye yönetimleri tarafından savunmasız durumda yer alan 

öncelikli grupların tespit edilerek, insan hakları uygulamalarında bir 
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öncelik sıralamasına gidilmesi ve belediye idari yapısında buna 

yönelik birimlerin oluĢturulmasının sağlanması, 

 Avrupa ölçeğindeki insan hakları kentleri uygulamaları ve Avrupa 

genelindeki insan haklarına iliĢkin yasal mevzuatın yerel yönetim 

çalıĢanları ve özellikle de insan hakları çalıĢmalarını yürüten birimler 

ile paylaĢılması, belediye yönetimlerinin insan hakları politikaları 

geliĢtirirken iyi uygulama örnekleri hakkında fikir sahibi 

olabilmesinin sağlanması, 

 Yerel yönetimlerin insan haklarına yönelik eylem ve program 

oluĢturmalarına baĢta merkezi yönetim olmak üzere, kentte yer alan 

diğer kamu kurum ve kuruluĢlarınınım, özel sektörün ve sivil toplum 

kuruluĢlarının destek vermesinin sağlanması, 

 Yerel yönetimlerin insan hakları ödül uygulamalarını hayata 

geçirebilmelerinin sağlanması ve iyi uygulama örneklerinin ulusal 

ölçekte paylaĢılması, 

 Yerel yönetimlerin insan hakları çalıĢmalarının ve politikalarının 

uygulaması konusunda izleme ve değerlendirme raporu 

hazırlamalarının sağlanması, 

 Ġyi uygulama örneklerinin paylaĢılması adına ulusal ve uluslararası 

paydaĢların katılımının sağlanabileceği ulusal ya da uluslararası 

kongre, çalıĢtay ve panellerin iĢbirliği çerçevesinde 

gerçekleĢtirilmesinin sağlanması. 
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GĠRĠġ 

Küreselleşme ve teknolojide ki hızlı gelişmeler toplumsal bir 

dönüşüme neden olduğu gibi çalışma yaşamında da birçok uygulamayı 

değişime zorlamıştır. Organizasyon yapıları ve yönetsel uygulamalardaki 

değişim, rekabet edilebilirliği artırmak, etkinlik ve verimlilik için maliyetleri 

azaltmak ama bunu yaparken kaliteden ödün vermeden müşteri 

memnuniyetini daha hızlı bir şekilde sağlamaya yönelik stratejilerin 

uygulanmasına imkân tanımıştır. Teknolojik gelişmelerin sunmuş olduğu 

kolaylıklar organizasyonlara esneklik ve takip edilebilirlik konusunda 

avantajlar sağlamış ve yeni örgüt yapılanmaları ve modellerini ortaya 

çıkarmıştır. Bu kapsamda uygulama alanı bulan örgüt modellerinden biri de 

şebeke organizasyon modelidir. 

Modern ekonomik şartlarda ortaya çıkan şebeke organizasyon çağdaş 

bir iş yapma biçimidir. Şebeke organizasyonlar kabiliyet, yetenek ve 

sermayelerini en üst seviyede kullanabilmek ve dönüştürebilme amacı ile bir 

araya gelen işletmeler ve insan ağı olarak tanımlanabilir. Ayrıca işlerin 

karşılıklı avantajlar sağlayacak şekilde, elbirliği ile yapılması da şebeke 

organizasyonlar için çok önemlidir. Özdemir (2010), şebeke örgütleri, 

firmaların hiçbirinin tek başlarına ulaşamayacakları amaçları birlikte 

başarabilen bağımsız örgütler grubu olarak tanımlamıştır.  

Şebeke organizasyon daha önceden kullanılan bir iş modeli  olsa da 

tam olarak bu adla kullanılmaya başlanması 1980’li yıllara rastlamaktadır. 

Hantal ve ademi merkeziyetçi yapılara göre daha hareketli, esnek, yatay 

hiyerarşiye önem veren, çalışmaların işlerini dayanışma ve uyum içerisinde 

yaptığı yapılanmalarolarak görülmektedir.Ayrıca iş yerlerindeki teknolojik 

değişimlerin hızlı ve karmaşık olması, müşteri odaklı bir ekonominin tüm 

dünyayı etkisi altına alması yıllar içerisinde pek çok firmanın yapılanma 

şekillerini tamamen değiştirip şebeke organizasyon modeline yönelmelerine 

neden olmuştur. Bu bağlamda şebeke organizasyonlar, var olan iş güçlerini 

koruyabilme ve örgütsel kabiliyetlerini ortaya çıkarabilme imkanına sahiptir. 

Bu şekilde piyasanın ihtiyaçlarını olabildiğince karşılayabilmekte ve 

değişimlere de rahatlıkla uyum sağlamaktadırlar. Bu tip örgütlerde iş ilişkileri 

hem dahili hem de harici olarak tamamen güvene dayalıdır (Ahuja ve 

Carley,1999).  

Bu çalışmada, eğitim kurumlarının aslında birer ticari işletme 

olduklarının ve bu işletmelerin de modern yönetim sistemleriyle 

yönetilmelerinin sürdürülebilirlik ve rekabet açısından öneminin 

vurgulanması amaçlanmaktadır. Nitekim her boyuttaki eğitim kurumlarının 
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pratikte şebeke organizasyonlaşmaya yöneldiklerini fakat bu konuda 

akademik olarak farkındalık oluşmadığı ve bu alanda çalışmaların yetersiz 

kaldığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla bu çalışma  ile alandaki boşluğun 

doldurulması hedeflenmektedir.  

Bu çalışma üç ana bölümden oluşmakta; birinci kısımda, şebeke 

organizasyonun kavramı, yapısı, kapsamı, önemi, avantajları ve çeşitleri ile 

ilgili bilgiler  verilmekte; işletmelerin şebeke örgütleşmesinin yararları ve 

sakıncalarından  söz edilmektedir..  İkinci kısımda eğitim kurumları ve şebeke 

organizasyon ilişkisi, eğitim kurumlarına dair kavramlar ve türleri, eğitim 

kurumlarında işleyiş ve hizmet birimleri, eğitim kurumlarında kullanılan 

şebeke organizasyon şeması, eğitim kurumlarında şebeke 

organizasyonlaşmaya yönelik güçlü ve zayıf yönler, faydalar ve sakıncalarla 

ilgili bilgiler verilmektedir. Üçüncü kısımda ise, şebeke organizasyon 

modelinin eğitim kurumlarına uygulanabilirliğiyle ilgili SWOT analizi 

yapılmak suretiyle şebeke organizasyonlaşmanın eğitim kurumlarına 

uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi yapılmıştır. 

1. ġEBEKE ORGANĠZASYON YAPISI 

Şebeke organizasyonlar, bilişim teknolojilerinden faydalanarak 

örgütlerin geleneksel yapısının daha  güçlü hale getirildiği  ayrıca işlerin 

yürütülmesinin bağlı departmanlara aktarılmış olduğu karma bir 

organizasyonu ifade etmektedir (Genç, 2005). 

Şebeke organizasyonlar, aralarında karşılıklı olarak  iş ilişkisi bulunan 

fakat yöntemleri farklı, yatay olarak yapılanmış, bir takım iş anlaşmalarıyla iş 

bölüşümü yapılmış mal ve hizmet üretimi ve satışı konularında iş birlikteliği 

yapmış işletmeler topluluğu olarak karşılık bulmaktadır.  

1.1. ġebeke Organizasyon Kavramı ve Kapsamı 

Şebeke organizasyon, belirli bazı işleri az maliyet, çok verim 

amacıyla yapabilmek için alanında uzman işletmelerin belirli anlaşmalar 

çerçevesinde bir araya gelmesi ile oluşan bir organizasyon yapısı şeklinde 

tanımlanabilir. Bu bir araya gelmeler sadece yerli işletmelerle olabileceği gibi, 

yerli- yabancı işletmelerle de olabilmektedir. Örgüt yapısı esnek bir şekilde 

olduğundan gerektiği durumda kolayca dönüşümler geçirebilmekte, rekabet 

güçlerinin artmasına ve daha avantajlı hale gelmelerini sağlamaktadır(Koçel, 

2001).  

Özellikle 1960lı yıllarla beraber günümüze kadar çeşitli teknolojik, 

inovatif değişimler ve dönüşümler işletmelerin tek başlarına ayakta 
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kalmalarını zorlaştırmış ve bir arada iş birliği yaparak çalışmayı zorunlu hale 

getirmiştir. Bütün bu gelişmeler, kıtalar arası Avrupalı ve Amerikalı 

işletmelerin, iş birliği yapmalarına ve üstlendikleri görevleri de yerine getirme 

zorunluluğunda bırakmıştır (Özdemir, 2010). 

Tablo. 1.Şebeke Organizasyonun Yıllara Göre Çeşitli Tanımları 

Yazar Yıl Tanım 

Barnes J. A. 1954 Bir sosyal ilişkiler bağlamında bir araya gelmiş 

bireyler arasındaki sosyal bağlantılar ve bireyler 

arasındaki ilişkiler ve ilişkiler ağı "entwine" topluluğu. 

Porter M.E. 1990 Birbiriyle rekabet eden, ancak aynı zamanda işbirliği 

yapan, birbiriyle bağlantılı şirketler, uzmanlaşmış 

tedarikçiler, hizmet sağlayan kuruluşlar, ilgili 

sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ve belirli 

endüstrilerdeki(örn. üniversiteler, standardizasyon 

kuruluşları ve endüstri birlikleri) bağlantılı 

kuruluşlardan oluşan coğrafi kümeler. Grubun bir 

bütün olarak değeri, bireysel parçalarının değerlerinin 

toplamından daha büyüktür. 

Baker, W., 

Nohria, N., & 

Eccles, R. G. 

1992 Bu tür örgütler, ağ öğeleri tarafından kontrole izin 

veren ve merkezi planlamaya açık olmayan genellikle 

yatay ilişkilerle karakterize edilen şirketler sistemidir.  

Sheppard, B. H., 

& Tuchinsky, M. 

1996 Alanlarında uzman çeşitli kuruluşların, özel stratejik 

hedefler gerçekleştirmek için işbirliği ağları 

oluşturmak üzere, aralarında hiyerarşik bir ilişki 

olmaksızın, gönüllü olarak bir araya gelerek yatay bir 

yapıya sahip organizasyon oluşturmalarıdır. 

Dwojacki, P., & 

Nogalski B. 

1998 Kendi uzmanlaşmış oldukları alanlarda pazar ilkelerine 

bağlı olarak karşılıklı iş birliği sistemi içerisinde özerk 

ancak piyasa ilkelerine bağlı kuruluşlar veya 

işletmelerin nispeten kalıcı olarak şebeke içerisinde yer 

almalarıdır. Şebeke, bağımsız öz sermayeye sahip veya 

küçük ölçüde bağlantılı teşebbüsler tarafından 
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oluşturulan bir sistem olabileceği gibi, bir sermaye 

grubunda, hatta bir teşebbüs içinde de bulunabilir. 

 

Daszkiewicz N. 2004 Temas kurmak, ilişkiler kurmak veya bağlantıları 

harekete geçirmekten oluşan belirli bir sosyal beceri. 

Ağ kapasitesi kavramı, insanlar ve kuruluşlar 

arasındaki ilişkiler ve temaslar olan ağlar oluşturma 

yeteneği anlamında kullanmaktadır 

Jones, C., & 

Dirckinck-

Holmfeld, L. 

2007 Mal ve hizmet üretimi için özel amaçlarla seçilmiş ve 

dayanıklı bir şekilde yapılandırılmış özerk ve merkezi  

bir yönetime sahip örgütlere denir. Bu tür 

örgütlenmelerde çevredeki değişimlere uyum sağlanır.  

 Bullmore, E., & 

Sporns, O. 

2012 Bu örgütlenmede işbirliği  ağı iki türlü olabilir. Genel 

ve ekonomik. Genel olarak: Bir hedefe katkıda 

bulunmak üzere çalışılması yani birileriyle bir araya 

gelinmesidir. Ekonomik  olarak: İşbirliğinin en 

kapsamlı anlamı, insanların davranışlarından 

kaynaklanan temaslar ve ilişkilerle ilgili olmasıdır. Eş 

zamanlı olarak çabalarlar. Ortak bir hedefe ulaşmaya 

çalışırlar veya olumsuz bir ilişki şekli olarak, rekabet 

amacıyla,  birbirlerinin farklı hedeflere ulaşmalarını 

engellemek amacıyla işbirliğinde örgütlenirler. 

Czakon W. 2012 Organizasyonu ve kontrolü merkezi bir şekilde yapılan, 

birkaç özel anlaşma ile, ekonomik işbirliği amacıyla bir 

araya gelmiş işletmeler topluluğudur.  

Rostek, K., & 

Młodzianowski,D. 

2018 Modern bir yönetim şekli olan şebeke örgüt; örgütsel, 

işlevsel ve yeni fikirler üzerinde çalışan, yeni 

çözümler, yeni yöntemler ve araçlar, yeni ürünler ve 

hizmetler üretmek üzere ortak stratejiye sahip, etkili ve 

standartları olan, yaratıcı ve yenilikçi bir yönetimdir. 

 



 
 69 

Tablo 1’de şebeke örgüt kavramı için çeşitli tanımlamalar yer 

almaktadır. Buna göre yıllar içerisinde tanımlamaların nasıl değiştiği 

gözlemlenmektedir (Rostek ve Młodzianowski, 2018).  

Şebeke organizasyonların firmalarla kurdukları ilişkilerde ortaklaştığı 

temalar şekil 1 de tasnif edilmektedir. Şebeke organizasyonlaşmış işletmeler 

belirli bir koordinasyon çerçevesinde kaynaklarını kontrol ederken, birbirleri 

ile de bu ortak temalar eşliğinde etkileşimde bulunurlar(Aslan, 2014). 

Firmalar arası bağlantılarda iş birliği benimsenir; firmalara arası ilişkilerde 

gönüllük esas alınır; firmalar arası ilişkilerde takım ruhu önemlidir; 

organizasyonyapısınının dizaynında yerelleşme hakim iken yönetim tarzında 

güçlendirme kültürü hakimdir; işletme mekanizmasının şeffaflığı ise şebeke 

organizasyon yapıları için en önemli temalardandır. 

 

ġekil 1: Şebeke Organizasyonların Ortak Temaları 

1.2. ġebeke Organizasyon Türleri 

Şebeke organizasyonlar işleyiş sistemi, kuruluş şekli ve örgüt içi 

diyalog şekillerine göre değişim göstermektedir.Buna göre şebeke 

organizasyonlar; dahili, dengeli ve dinamik olmak üzere üç farklı şekilde 

uygulama alanı bulmaktadır . 

İşbirliği 

Gönüllülük 

Takım Ruhu 

Yerelleşme 

Güçlendirme 

Şeffaflık 
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 Dahili Ģebeke organizasyon: Dahili şebekeler merkezi bir yönetimin 

çatısı altında, alanında uzman firmaların, resmi/gayri resmi 

diyaloglarla iş ilişkilerinin yürütülebileceği şekilde kurulan örgütsel 

yapılardır. Bu iş ilişkisindeki ortaklığa  kaynak ve çalışan değişimleri 

de dahildir.Işletmeler iş ortamlarında rekabet avantajlarına 

kavuşabilmek için iş yapabilme becerilerini dahili şebeke 

organizasyon oluşumlarıyla geliştirmeye çalışabilirler. Görevler 

bağımsız işletmeler aracılığıyla yerine getirilmekte, işletmenin üst 

yönetimi ise bağımsız olarak iş yapan işletmelerin koordine 

etmektedir. Bu şekilde işletmeler sermaye ve kaynaklarının kendi 

işletmelerinde kalmasını  sağlamaktadır (Aslan,2014). 

 Dengeli Ģebeke organizasyon: Dengeli şebekelerin en önemli unsuru 

merkezi bir işletmenin iş yapacağı diğer işletmeler ile ilişkilerinin 

nasıl olacağını belirlemesidir. Kendi başlarına bağımsız olan firmalar 

kaynakların ve mülkiyetin kullanımı konusunda birbirleriyle arz talep 

ilişkisi içerisinde olmaları durumunda ortaya çıkan şebeke bağının 

devamlı olmasından daha çok, arz-talep olduğu zaman menfaat 

ilişkisinin baskın olduğu yapılanmalardır (Ensari ve Karabay, 2016). 

Dinamik Ģebeke organizasyon: Dinamik şebeke organizasyon, 

merkezi bir işletmenin çatısı altında toplanılmayan ve belli bir 

planlama ve koordinasyonunda olmadığı bir şebeke organizasyon 

biçimidir. Kendi uzmanlık alanlarında bağımsız işletmelerin oluşumu 

esastır. Bu organizasyonlarda dahili şebeke organizasyon ve dengeli 

şebeke organizasyondan farklı olarak, genellikle dış kaynak kullanımı 

görülmektedir. Bu tip organizasyonlarda işletmeler, kısa süreli 

sözleşmelerle birtakım projeleri yapmak için bir araya gelmektedir. 

Bu açıdan bu örgütlenme biçiminde daha kısa süreli bir ilişki 

meydana gelmektedir (Aslan, 2014). 
 

2. EĞĠTĠM KURUMLARI VE ġEBEKE ORGANĠZASYON 

ĠLĠġKĠSĠ 

Bu bölümde öncelikle eğitimin tanımı ve türleri hakkında bilgiler 

verilip eğitim kurumlarında kullanılan şebeke örgüt şemalarına yer verilmiştir. 

2.1. Eğitim Kurumlarına Dair Kavramlar ve Eğitim Türleri 

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre eğitim, toplumu oluşturan bireylerin 

yaşamda yerlerini almak için gerekli bilgi, beceri ve kabiliyetleri kazanmaları, 

şahsiyetlerinin gelişmesi için çeşitli kurum içi veya kurum dışında 
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gerçekleştirilen terbiye faaliyetleridir.Eğitim kurumu ise genellikle devletle 

ilişkisi olan yapı veya oluşumları ifade etmesiyle beraber eğitimin yapıldığı 

yapı veya oluşumlara denilmektedir. Bu yapı veya organizasyonlarda 

gerçekleştirilen bilgi, beceri, talim, uygulama ve benzeri planlı veya plansız 

olarak yapılan faaliyetlere öğretim denirken bu faaliyetlerin yapılacağı hedef 

kitleye ise öğrenci denilmektedir (https://www.tdk.gov.tr/). 

Eğitim kurumunun tarifi, görev ve sorumlulukları ile alakalı “Eğitim 

ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi” başlığını taşıyan 1982 Anayasası’nın 42. 

Maddesine göre “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. 

Eğitim ve öğretim, Devletin başta gelen ödevlerindendir. Eğitim ve öğretim, 

Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, 

Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve 

öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasa'ya sadakat 

borcunu ortadan kaldırmaz. Devlet, okur - yazarlığı yaygınlaştırmak için 

gerekli tedbirleri alır. Temel eğitimin ilk kademesi olan ilk öğretim, öğrenim 

çağındaki kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve temel ve orta 

eğitim Devlet okullarında parasızdır. Devlet, genel, meslekî ve teknik eğitim 

ve öğretimi, kalkınma planları hedef ve doğrultusunda, millî iktisadın, sanayi, 

tarım ve hizmet kesiminin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenler ve denetler. 

Özel okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okullarıyla erişilmek istenen 

seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. Devlet, durumları sebebiyle özel 

eğitim ve öğrenime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılmak için gerekli 

tedbirleri alır. Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, en 

yüksek öğrenim derecelerine çıkmalarını sağlamak amacıyla gerekli 

yardımları yapar.” şeklinde ifade edilmektedir( T.C. Anayasasi, 2022).  

Eğitim türleri formel eğitim ve informel eğitim olarak ikişekilde 

sınıflandırılmaktadır. Sekil  2’de Türkiye’de uygulanan eğitim türleri 

açıklanmaktadır(https://www.meb.gov.tr/). 

https://www.tdk.gov.tr/
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ġekil 2: Türkiye'de Uygulanan Eğitim Türleri 

Formal eğitim faaliyetlerinin planlı olarak yapıldığı, eğitimi 

verenlerin alanlarında uzman oldukları, eğitimin yeri, özel olarak belirlenmiş 

mekanlarda verildiği, istenilen kazanımların hedeflendiği, belli bir döneme 

bağlı yapılan eğitim şeklidir. Eğitimin sonunda ise bir belge verilmesi 

beklenmektedir. Eğitimin örgün ve yaygın olmak üzere iki şekli 

bulunmaktadır.  

 Örgün eğitim: Okullarda zorunlu olarak verilen bu eğitim; belirli 

yaş kümelerine hitap  etmekte, uzun bir süreci kapsamaktave 

mezuniyetle sonuçlanmaktadır. Eğitim sonunda adaylara  ve bir 

diploma verilmektedir. Birden fazla alanla, aşamalı olarak yapılan, 

eğitimlerden oluşmaktadır.  

 Yaygın eğitim: İsteğe bağlı bir şekilde, kısa süreli olarak, isteyen 

her yaş grubuna yönelik olarak, tek bir alanda gerçekleştirilebilen 

bu eğitimlerin sonunda bir sertifika verilmesi  beklenmektedir.  
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İnformal eğitim ise yaşam boyu devam eden, plansız, yer-zaman- 

mekana bağlı kalınmaksızın, her zaman her yerde verilebilen eğitimlerdir. 

Gözlemler ve taklitler yoluyla gerçekleşen bu eğitimde, olumlu öğrenmelerin 

oluşabileceği gibi olumsuz öğrenmeler de oluşabilir. Zira öğreticiler 

profesyonel değildirler. Doğal ortamda kendiliğinden gelişir. Günlük yaşam 

süreçlerinden farklı değildir.  
 

2.2. Eğitim Kurumlarının ĠĢleyiĢi ve Verilen Hizmet Birimleri 

Eğitim kurumlarının ana hedefi eğitim olmakla beraber her kurum ve 

örgütte olduğu gibi eğitim kurumlarında da çeşitli ihtiyaçların ve hizmetlerin 

karşılanması için departmanlar bulunmaktadır. Bu departmanların yönetilmesi 

ve organize edilmeleri gerekmektedir. Bütün iş, işlem ve hizmetlerin 

yönetilmesi ve organize edilmesi için yöneticiler ve kadrolar istihdam 

edilmektedir. Eğitim kurumlarındaki çeşitli ihtiyaç ve hizmetler için kurulan 

departmanların bazıları şunlardır (https://www.meb.gov.tr/): 

 Kantin: Eğitim kurumlarında basit atıştırmalıkların, ufak ihtiyaç 

malzemelerinin satıldığı dükkânı,yemekhaneyi, çay, kahve, su vb. 

içeceklerin satıldığı hatta oturularak yenilip içilebilen özel 

bölümlerin olduğu özel olarak ihdas edilmiş bölümlerdir. 

 Açık alan:Eğitim kurumlarındaki bahçe, ağaçlık, yeşillikli 

oturulabilen, genel sosyal, kültürel ve çeşitli aktivitelerin yerine 

getirilebildiği alanlardır. Tenis kortları, basketbol-voleybol ve 

futbol gibi sportif faaliyetlerinde yapılabildiği şartlara uygun ve 

özel olarak inşa edilmiş alanlardır. 

 Salon:Eğitim kurumlarındaki çeşitli, gösteri, panel, sunum,spor, 

tiyatro vb. amaçları yerine getirmek üzere özel olarak inşa edilmiş 

kapalı alanlardır. 

 Kitap kırtasiye: Çeşitli kitap, yayın,doküman, sınav ve deneme ve 

sınav sonuç karne basımı,fotokopi ve sarf malzemesiv.b. 

 Laboratuvar ve Görüntüleme: Özellikle Üniversitelerde ve 

mesleki teknik eğitim kurumlarında. 

 Hastane ve Uygulama birimleri: sağlık meslek okulu, turizm ve 

otelcilik uygulama okulu) 

 Ġdari iĢletme birimleri: Güvenlik, temizlik, 

 Muhasebe ve Halkla iliĢkiler: Kayıt ve arama,reklam vb. 

 

 
 



 
74 SOSYAL BİLİMLERDE TEORİK VE AMPİRİK ARAŞTIRMALAR-1 

 

2.3. Eğitim Kurumlarında Kullanılan ġebeke Organizasyon ġeması  

Eğitim kurumlarında kullanılan şebeke organizasyon şeması şekil. 3.’te 

verildiği gibi yapılanmaktadır. Bu yapılanma kurumun ihtiyaçlarına ve 

kapasitesine göre büyüklük göstermektedir. 

 

ġekil 3.Eğitim kurumlarında kullanılan şebeke organizasyon şeması 

Şebeke organizasyon şeması içindeki bölümler kurumların içerisinde 

özel bölümlere ayrılarak konumlandırılabileceği gibi dışarıdan bağımsız 

yerleşkelerde de görevlerini yürütebilirler. Ayrıca eğitim kurumu yönetim 

departmanı, bu iş ve faaliyetleri yönetebilmek ve organize edebilmek için, 

kurum içerisinde özel bir departman olanve kuruluşu da işleyişi de 

yönetmeliklerle belirlenmiş ve hem kendi içerisinde hem de ilgili resmi 

makamlarca denetlenen, aile birlikleri ve mütevelli heyetleri  adı altında 

yapılar kurmak ve oluşturmak zorundadırlar.  

3. ġEBEKE ORGANĠZYON MODELĠNĠN EĞĠTĠM 

KURUMLARINA UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ: SWOT ANALĠZĠ 

Bu çalışmanın amacı, aynı zamanda birer ticari işletme olan eğitim 

kurumlarında uygulanması gereken toplumsal fayda, sürdürülebilirlik ve 

rekabet kurallarının, şebeke organizasyon olma yolundaki işleyişin 

incelenmesi yoluyla eğitim kurumlarının şebeke organizasyonlaşma konusuna 

ışık tutmaktır. Bu bağlamda eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak 

EĞİTİM 
KURUMU 

(GENEL İDARE         
MERKEZİ) 

KANTİN, KAFE, 
YEMEKHANE 

SPOR SALONLARI 

AÇIK ALAN 

LABORATUVAR, 
GÖRÜNTÜLEME 

HASTANE, 
UYGULAMA 
BİRİMLERİ 

İDARİ İŞLETME 
BİRİMLERİ 

MUHASEBE,HALK
LA İLİŞKİLER 

KİTAP, KIRTASİYE, 
FOTOKOPİ 
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üzere şebeke organizasyon modelinin uygulanabilirliği Swot Analizi ile ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

3.1. ġebeke Organizasyon Modelinin Eğitim Kurumlarında 

Uygulanabilirliğine Yönelik Güçlü Yönleri 

Eğitim kurumları, ister resmi isterse de özel kurumlar ve şahıslar 

eliyle kurulmuş ve yönetiliyor olsun, her şekilde de eğitim kurumları aslında 

birer ticari işletme olarak faaliyet gösteren organizasyon olma özelliğine 

sahiptirler. Bu yönü ile eğitim kurumlarının varlıklarını devam ettirebilmek ve 

asıl işleri olan eğitimlerinin devamlılığını sağlayabilmek ve kalitesini 

artırabilmek kaygı ve çabalarının yanında diğer ticari organizasyonların ticaret 

ve piyasa kaygılarının hepsine de sahiptirler. Buna bağlı olarak eğitim 

kurumlarının kaygıları arasında sayılabilecek en temel konular; rekabet, 

kalite, teknoloji, yenilik faaliyetleri, maliyetleri düşürme, nitelikli işgücü, 

işgücü verimliliği, coğrafi konum, dış bağlantılar, yurt içi/dışı rekabet şartları, 

yerleşke inşaat ve bina maliyetleridir. 

Modern iş dünyası şartları kurumları rekabetçi olma, iş birliğine 

yönelme ve eş zamanlı faaliyetlerin yapılmasının gerekliğini ortaya 

çıkarmıştır. Modern rekabetçi ortam daha geniş organizasyonlar açısından 

düşünmeyi, araştırmayı, öğrenmeyi ve devamlı güncellenmeyi bir arada 

yapmayı zorunlu hale getirmektedir. Küçülme ve öz kabiliyette konsantre 

olma çabası içinde olan işletmelerin tek başlarına sürdürülebilir bir rekabet 

avantajına sahip olamamalarını ortaya çıkarmaktadır. Piyasa şartları dikey 

bütünleşme yerine stratejik organizasyonlaşma yoluyla yatay büyümeyi daha 

sağlıklı ve sürdürülebilir bir rekabet stratejisi olarak göstermektedir. Firmalar 

bu şekilde, inovatif ve esnek bir yapı ile sermaye ve kaynak fırsatlarını 

sağlayarak avantaj elde edebileceklerini düşünmektedirler (Harison vd., 

2006). Buna bağlı olarak işletmeler, diğer işletmelerin iş bilgisi, deneyimleri, 

teknolojisi, kullandığı üretim yöntemleri ve yeteneklerine ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bu durum kurumları iş birliği arayışına ve beraber yol almaya 

yöneltmektedir (Saylı, vd.,2006). 

Rekabet edebilmek ve varlıklarını devam ettirebilmek için, kendi 

alanında uzman, aralarında hiyerarşik ilişki bulunmayan, bağımsız 

işletmelerle iş anlaşmaları doğrultusunda mal ve/veya hizmet üretimi ve satışı 

için organize olarak, şebeke organizasyonlaşmış eğitim kurumları için şebeke 

örgütlerin faydaları şunlardır: 

 Şebeke organizasyonlaşmış eğitim kurumları, yüksek bilgi ve 

teknolojiye sahiptir ve bu durumun ortaya çıkardığı ürün ve süreç 
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yeniliklerinin gerçekleştirme fırsatları ile ürün geliştirebilme 

imkanlarına sahip olurlar.  

 Şebeke organizasyonlaşmış eğitim kurumları, sadece bilişim 

teknolojileri aracılığıyla başkalarının imkanlarını birleştirerek, 

kalıcı yatırım yapmadan ve küçük sermaye ile kazanç sağlama 

olanağı vermektedir. 

 Şebeke organizasyonlaşmış eğitim kurumları, işletme süreçlerinde 

yer alan satın alma, imalat, pazarlama imkanlarını olabildiğince 

maliyeti az olanını seçebilme imkânı vermektedir. 

 Şebeke organizasyonlaşmış eğitim kurumları, en kalitelisini 

seçebilme imkanıyla beraber, öğrenci, veli gibi müşterinin istediği 

kalite imkanını da vermektedir. 

 Şebeke organizasyonlaşmış eğitim kurumları, veli, öğrenci gibi 

müşterilere yönelik bilgileri istikrarlı bir şekilde takip edebilme, 

alınan kararları uygulama, sonuçları hakkında hızlı dönütler alma 

imkânı vermektedir. 

 Şebeke organizasyonlaşmış eğitim kurumları, salt olarak yerel 

pazar, ve teknik bilgi olanaklarıyla sınırlı kalmadan, global 

fırsatları da değerlendirebilme olanağı elde edebilmektedirler. 

 Şebeke organizasyonlaşmış eğitim kurumları, kendi sektörlerinde 

faaliyet gösteren organizasyonlara karşın daha çok rekabet 

avantajları ve başarı fırsatları elde edebilme olanağına sahip 

olurlar (Eren, 2011). Eğitim kurumları asıl işleri olan eğitim 

faaliyetlerini yürütürken, ekonomik kaygılarla destek hizmet 

birimleri olan kantin, cafe, servis, temizlik gibi işlerin yürütülmesi 

için hizmet alımları gerçekleştirirler. Şebeke organisazyonlaşmış 

eğitim kurumlarının çeşitliliğigöz önünde bulundurulduğunda 

(meslek liselerinin turizm otelcilik, ayakkabı imalat, kuyumculuk, 

endüstri meslek, motor, torna tesviye, ağaç işleri, havacılık 

bölümleri, hastaneler laboratuvarlar, röntgen ve görüntüleme, 

teknokentler, bilim ve araştırma merkezleri vb.) mal ve/veya 

hizmet temini ve üretimi, ihtiyaçların karşılanması bu yöntemlerle 

çok daha kolaylaştırılmış olmaktadır. Sonuç olarak şebeke 

organizasyon modeli eğitim kurumlarına ekonomik olması, 

sürdürülebilirlik ve rekabet açısından da  avantaj sağlamaktadır.  

 

 
 



 
 77 

3.2. ġebeke Organizasyon Modelinin Eğitim Kurumlarında 

Uygulanabilirliğine Yönelik Zayıf Yönleri 

Eğitim kurumların da şebeke organizasyon modelinin uygulanmasının bir 

takım zayıf yönleri mevuttur.Bunlar; 

 Eğitim kurumlarında şebeke organizasyon modelinin 

uygulanabilirliği taraflar arasında yapılan anlaşmalara bağlıdır. 

Taraflardan birinin memnuniyetsizliği verilecek olan hizmetin 

kalitesini düşürür. Hatta firmalar anlaşmalara sadık kalmak 

isteseler bile zaman içerisindeki pek çok iç ve dış sebeplere dayalı 

olarak meydana gelebilecek olan ekonomik ve/veya personel 

sorunlarından dolayı kurumun zora düşmesi ve organizasyonel 

faaliyetlerinin aksamasına hatta bozulmasına  sebep olabilir (Miles 

vd., 1992). 

 Şebeke eğitim örgütünün büyüklüğü örgüt içerisindeki bütün 

tarafların birbirlerini tanıma ve iletişim sürecini etkilemektedir. Bu 

durum zamanla bir güvensizlikortamı  oluşturabilir-(Karademir, 

2000). Eğitim kurumlarında sunulan hizmetin kalitesi için güven 

büyük önem arz etmektedir. İletişimsizliğin doğurduğu güvensizlik 

şebekeleşmiş eğitim kurumları için problemler oluşturabilir. 

 Şebeke eğitim örgütlerinde merkezi yönetimin faaliyetlerinin 

denetiminin uzman kişiler tarafından yapılması büyük önem arz 

etmektedir. Profesyonel işleyişin olmadığı yapılarda şebeke 

organizasyon modelinin uygulanması risk oluşturur.  

 Şebeke organizasyon modelinin uygulandığı eğitim kurumlarının 

tümünde aynı oranda hırs ve çaba olmalıdır. Örgütü bir araya 

getiren, örgütte ki ana hedefe ulaşma arzusunda bütünlük yoksabu 

durum kurumsal imaj adına büyük riskler oluşturabilir.Şebeke 

örgütleşmiş eğitim kurumlarında yönetim alanında yetiştirilmemiş 

öğretmen-idareciler tarafından yönetiliyor olmaları iyi organize 

olamamaya neden olmaktadır. 

 

3.3. ġebeke Organizasyon Modelinin Eğitim Kurumlarında 

Uygulanabilirliğine Yönelik Fırsatlar 

Eğitim kurumları birer iktisadi teşekküldür. İktisat ve ekonominin 

gerektirdiği tüm kural ve kaidelere uyarak, güncel yönetim modellerinin 

eğitim kurumlarında uygulanabilirliği sürdürülebilirlik ve rekabet açısından 

hayati önem arz etmektedir.Bu konuyla ilgili şebeke organizasyon modelinin 
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eğitim kurumlarında uygulanmasına yönelik ortaya çıkabilecek fırsatlar 

aşağıda sıralanmaktadır.  

 Dünyanın değişik yerlerinden pek çok yüksek teknoloji sahibi 

firma ve/veya benzer eğitim kurumlarıyla ve bu firmaların 

sağlamış olduğu ürün ve süreç yeniliklerinin gerçekleştirme 

imkanları ile hizmet kalite ve verim alabilme ve kısa sürede ürün 

geliştirebilme olanaklarına sahip olurlar (Vurgun, 2008). Örneğin, 

meslek liselerinde üretilen solunum cihazları gibi.  

 Az sermaye ile başka işletmelerin yapmış olduğu yatırım ve 

sermayesiyle, bilgi teknolojileri imkanlarını da birleştirerek kazanç 

sağlama imkanına sahip olurlar(Achrol ve Kotler  1999). Örneğin 

eğitim kurumlarında, kitap, kırtasiye, fotokopi gibi işlerin 

yapılabilmesi için bir işletme ile anlaşma yapılır. İşletme ise, 

gerekli olan ekipman, makine ve benzeri maliyet ve sermayeleri 

kendisi temin eder.   

 Şebeke örgütleşmiş olan eğitim kurumları, ticari faaliyetler gereği 

yapması gereken, maliye, vergi dairesi ve sigorta işlemleri gibi 

işleri, şebeke üyesi firmaya yaptırdığı için bürokrasi işlemlerini 

azaltmış olur (Clegg vd., 2021). 

 Şebeke organizasyonlaşmış eğitim kurumlarında kırtasiye, servis, 

temizlik, gibi işlerin yapımı ile ilgili bağımsız işletmelerle 

anlaşmalar yapılır. Bu işletmeler ise kendi tedarik zincirleri ve 

sermayeleri ile geleceklerinden, eğitim kurumları maliyetlendirme 

bakımından hizmet, imalat, tedarik, satış, tanıtım ve pazarlama 

fırsatlarının en düşük olanına ulaşabilirler (Dennis, 2000). 

 Kalite bakımından en iyisine sahip olabilme imkanı sunmasıyla 

birlikte arzulanan kaliteye ulaşma imkanına da sahip 

olurlar(Eraydın ve Koroglu,  2005). 

 Öğrenci, veli ve müşterilere yönelik bilgileri istikrarlı bir şekilde 

takip edebilme, alınan kararları uygulama, sonuçları hakkında hızlı 

dönütler alma imkânına sahip olurlar. 

 Şebeke örgütleşmiş eğitim kurumlarında şebeke üyesi bir 

işletmede meydana gelebilecek olan ve çeşitli iç ve dış sebeplere 

bağlı bozulmalarda eğitim kurumu yönetimi, hizmetin aksamaması 

için, hızlıca o işletmeyle olan anlaşmasını fesh ederek aynı işi 

yapabilecek başka bir işletme ile anlaşma yapabilir. 
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 Şebeke örgütleşmek eğitim kurumları için ciddi gelir kaynakları 

haline dönüşmektedir. Çünkü bu sistemde örgüte adapte edilen 

firmalar, adapte edildikleri eğitim kurumlarına, kira, aidat ve 

benzeri isimler altında belirlenen zaman aralıklarında çeşitli 

ödemeler yaparak, kazan kazan ilkesini gerçekleştirirler. 
 

3.4. ġebeke Organizasyon Modelinin Eğitim Kurumlarında 

Uygulanabilirliğine Yönelik Tehditler 

Bir iktisadi teşekkül olan eğitim kurumlarının şebeke organizasyon 

modelinin uygulanması birçok avantaj sunduğu gibi birtakım tehditler ve 

sakıncalarda doğurabilmektedir. Bunlar; 

 Şebeke eğitim örgütleri, hiçbir şekilde aksaklık olmaksızın 

bağlılıklarını sürdürebilmelidirler. Bunun için de bir amacı 

gerçekleştirmek üzere mesafece uzak ve farklılıklar olsalar da bir 

araya getirilirler. Ama bu durum beraberinde birtakım 

öngörülemezlikleri de getirmektedir. İlişkilerde bir aksaklık, ihmal 

ve/veya yönetim bozukluğu, şebeke organizasyon etkinliğini 

ortadan kaldırmaktadır. Şebeke organizasyon modelinin kurulması  

ve  idame ettirilmesi zor bir örgüt biçimi olması sebebiyle riskleri 

vardır.  

 Şebeke eğitim organizasyonları büyüyüp genişledikçe sistemin 

düzenli ve istenilen şekilde devamlılığının sağlanması için kurallar 

katılaşır ve esnekliğe yer kalmaz. Çünkü güven duygusu tecrübe 

ile sağlanabilmektedir. Güven duygusu da çok büyümüş olan 

örgütlerde katılaşmış kurallar bütününe göre sağlanabilmektedir. 

Dolayısıyla kurumlar ve yöneticileri de bilinmeyen olası risklerden 

kaçınma eğilimine girmektedir. 

 Yurt içi eğitim şebeke organizasyonlarında birimler aşırı 

örgütlenmeye giderek birbirlerinin hizmetlerini pazar fiyatına 

almaktadırlar.Dolayısıyla yeni ve/veya farklı teknik gelişmeleri 

takip etmemeye bağlı olarak, ilerlemeye uygun kabiliyetlerini 

kısıtlayabilmektedir. 

 Şebeke eğitim örgütlerinde sürekli aynı şebeke ağı içinde faaliyette 

bulunan ve üretimlerini bu şebekenin ihtiyaçlarına göre ayarlayan 

veya endeksleyen kuruluşlar hantallaşarak şebeke 

organizasyonlarından beklenen yenilikçiliği ve teknolojik 

liderliğini kaybedebilmektedirler. Bu da bağımlılık alışkanlığının 

olumsuz sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 
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 Şebekeleşmiş eğitim kurumları vereceği hizmetleri, kendi ağı 

içinde bulunan şebeke organizasyon birimlerine dolaylı bir şekilde 

yaptırarak doğrudan müşterileriyle ilişkilerinin zayıflamasına, 

kalite ve maliyet denetimi yapamamalarına, nihayetinde de müşteri 

kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. 
 

Tablo 2. SWOT Matrisi 

GÜÇLÜ YÖNLER 

 Kısa sürede süreç yeniliği 

gerçekleştirerek hizmetin kalitesi ve 

verim elde edilebilir. 

 Az sermaye ile istenilen pek çok birimde 

hizmet verilebilir. 

 Düşük maliyetle yüksek hizmet elde 

edebilme imkanına sahip olur. 

 Arzulanan kaliteli hizmet imkanına 

kavuşur. 

 Piyasadaki ve sektördeki kurumları 

tanıma, onları seçme ve/veya çalışma 

imkanına sahip olur. 

 Pazara yönelik bilgileri istikrarlı bir 

şekilde takip edebilme imkanına sahip 

olur.  

 Aldıkları kararları uygulama sonuçları 

hakkında hızlı dönütler alma imkanına 

sahip olur. 

 Sadece yerel pazarla değil dış pazarlar 

hakkında da bilgi alma ve fırsatları 

değerlendirebilme imkanına kavuşur.  

 Rekabet ve başarı elde edebilme gücü 

elde ederler. 

ZAYIF YÖNLER 

 İlişkilerde aksaklık, ihmal veya yönetim 

bozukluğu meydana geldiğinde örgüt 

içerisindeki bütün bölümler etkilenir. 

 Şebeke eğitim örgütleri ne kadar geniş 

olursa sistemin kuralları daha katı olur. 

Ve esnekliğe yer olmaz. Kurallar katı 

olması sebebiyle de yöneticiler risk 

almazlar veya risk almayı sevmezler. 

 Şebeke Örgütler içinde barındırdıkları 

bölümlerin teknik kabiliyet ve bilgi 

becerileriyle sınırlıdırlar.  

 Uzun süreli birlikteliklerle kendilerini 

piyasadan uzaklaştırmış olan firmaların 

inovasyon ve yeniliklerden 

uzaklaşmalarına neden olabilmektedir. 

 Şebeke örgütleşmiş eğitim kurumlarında 

yönetim alanında yetiştirilmemiş 

öğretmen-idareciler tarafından 

yönetiliyor olmaları iyi organize 

olamamaya neden olmaktadır. 

FIRSATLAR 

 Şebeke organizasyon modeli ile düşük 

maliyetlerle büyük kurumlar 

oluşturulabilir. 

 Alanında uzmanlaşmış firmalar bir araya 

gelerek yüksek hizmet kalitesi sunulabilir. 

 Alanında uzman personel istihdamı 

sağlamaya imkan verir. 

 Müşteri/öğrenci memnuniyeti sağlar.  

 Daha kolay rekabet gücü elde edebilirler. 

 

 

 

TEHDĠTLER 

 Örgütteki bütün firmalar anlaşmalarla 

hizmet vermektedir. Taraflardan birinin 

memnuniyetsizliği verilecek olan 

hizmetin kalitesini düşürür. 

 Şebeke organizasyonlar ne kadar geniş 

olurlarsa örgüt içerisindeki bütün 

firmalar birbirlerini tanımayabilirler. Bu 

da güvensizlik oluşturabilir. 

 Şebeke örgüt içerisindeki firmalar 

arasındaki iletişim çok iyi olmazsa 

hizmette aksamalar meydana gelebilir. 

 

 

 



 
 81 

SONUÇ  

Bu çalışmada şebeke organizasyon modelinin kapsamı üzerine 

durularak şebeke organizasyon çeşitleri ve kurumlara sağladığı avantajlar ve 

dezavantajlar üzerinde durularak eğitim kurumları hakkında bilgiler 

verilmiştir. Şebeke organizasyon modelinin eğitim kurumlarında 

uygulanabilirliği swot analizi yapılarak incelenmiş ve bir takım çıkarımlarda 

bulunulmuştur.  

Eğitim kurumlarının da birer ticari işletmeler olması sebebiyle, bu 

kurumların da değişen ve gelişen ekonomik şartlara göre yönetim şekillerini, 

sürdürülebilirlik ve rekabet açısından, çağdaş yönetim şekilleriyle modernize 

etmeleri gerekmektedir. Şebeke örgütleşme yönetim sistemi eğitim 

kurumlarında uygulanabilecek uygun bir yönetim sistemidir. Bu sebeple de 

pek çok eğitim kurumu bu sistemi uygulamaktadır. 

Eğitim kurumlarında şebeke organizasyon modelinin uygulanabilirliğine 

yönelik yapılan araştırma sonucunda ortaya konulan çıkarımlar şu şekilde 

sıralanabilir: 

 Şebeke örgütleşmiş eğitim kurumları personel giderlerini 

azaltarak, düşük maliyetle yüksek hizmet kalitesi ve gelir elde 

ederler. Toplumsal fayda, rekabet ve sürdürülebilirlik sağlarlar.  

 Şebeke örgütleşmiş eğitim kurumları hizmet kalitesi ve çeşitliliğini 

arttırarak örgüt içi, veli, öğrenci ve müşteri memnuniyeti sağlarlar. 

 Şebeke örgütleşmiş eğitim kurumları destek hizmet birimlerinin 

verimli çalışmasını ve asıl işleri olan eğitimin kalitesinin artmasına 

yardımcı olur.  

 Yönetim alanında yetiştirilmemiş öğretmen-idareciler tarafından 

yönetiliyor olmaları, iyi organize olamamaya neden olmaktadır. 

Bu durum da kurumdaki işleyişi tehdit etmektedir.  

 Şebeke örgütleşmiş eğitim kurumlarında iletişimin ve 

koordinasyonun düzenli, sıkı ve etkili bir şekilde yapılamaması 

eğitim kurumunun hizmetlerinin tamamının verimli ve düzenli 

yapılamamasına sebep olmakla örgüte zarar verir.  
 

Bu çalışmanın sonucunda şu öneriler sunulmuştur. 

 Eğitim kurumu idarecilerinin şebeke organizasyon modeli ve 

işletme yönetimi alanında eğitimler almış kişilerden seçilmesi; 
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 Şebeke örgütleşmiş eğitim kurumu idarecilerin yönetim ve 

organizasyon alanlarında hizmet içi eğitimler almalarını 

sağlayarak bu alandaki bilgi ve becerilerinin arttırılması; 

 Şebeke örgütleşmiş eğitim kurumlarındaki üyelerin koordinasyonu 

ile ilgili yapılan toplantıların çok sık ve düzenli bir şekilde 

yapılarak, sorunların hızlı ve şeffaf bir şekilde çözüme 

kavuşturulması; 

 Şebeke örgütleşmiş eğitim kurumlarının koordinasyon ve 

iletişimin güçlendirilmesi yoluyla hizmet kalitesinin arttırılması, 

rekabet ve devamlılığın sağlanması; 

 Şebeke örgütleşmiş eğitim kurumlarının şebeke üyeleri arası 

iletişimin daha kuvvetli olabilmesi için ve birbirlerini daha iyi 

tanıyabilmeleri için, üyeler arası etkinlikler düzenlenmesi; 

 Şebeke örgütleşmiş eğitim kurumları büyüdükçe katı kurallar etkili 

olduğu için, esnek davranmak ve risk almaktan uzak duran 

yönetimlerin şebekenin diğer üyeleri ile beyin fırtınası toplantıları 

gerçekleştirmek suretiyle kontrollü bir risk alma ortamı ve o 

risklerle başa çıkabilme yöntemleri geliştirilmesi; 

 Şebeke örgütleşmiş kurumlarının her bir üyesinin rekabet ve 

devamlılığı sağlayabilmeleri için ilgili oldukları inovasyon ve 

yenilikleri takip etmeleri gerekmektedir. 
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GĠRĠġ 

Son yirmi yıldır kullanımı yaygınlaşan internetin, geniş ve rahat 

erişim kolaylığı sağlaması nedeniyle, kritik bir tercih olarak kabul edilen 

çevrimiçi alışverişte dünya genelinde artan bir eğilim söz konusudur (Qalati 

vd., 2021). 2019 yılında 7.676 milyarlık nüfusun 4.388 milyarı interneti 

kullanmakta olup, bunun 3.484 milyarı aktif sosyal medya kullanıcısıdır. 

Ayrıca bunların 3.256 milyarı cep telefonu üzerinden internet kullanmaktadır 

(Kemp, 2019). Bununla birlikte yapılan araştırmalar Asya'nın yaklaşık 4.24 

milyar nüfusunun 2.33 milyarının (%55) internet kullanıcısı olduğunu 

göstermektedir (Internet World Stats, 2019).  

Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına alması ile birlikte 

birçok ülkede kapanmalar olmuş ve sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamalarla 

bireylerin virüsten korunması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu dönemde insanlar 

ihtiyaçlarını gidermek için alışverişlerini internet üzerinden yapmaya 

başlamışlar ve daha sonrasında pandemi etkisini yitirmeye başlamasına 

rağmen çevrimiçi alışveriş alışkanlığı kalıcı olarak insanların hayatında yer 

edinmiştir.  

Çevrimiçi alışverişin ortaya çıkışı ile birlikte eve teslim hizmetinde 

hız, kolaylık ve kalite sağlanarak etkili bir e-tedarik zinciri sistemi ortaya 

çıkmıştır (Agatz vd., 2011). Eve teslim hizmetinin iyi olması, bir e-ticaret 

perakendecisinin çevrimiçi müşteriler için hız, yanıt, kolaylık, kalite, özen ve 

sorunsuz bir deneyim entegre edebilmesini sağlamaktadır. Böyle bir yetenek, 

yüz yüze alışveriş ve kendi kendine teslim alma hizmetine göre bir avantaj 

sağlayabilmektedir (Uzir vd., 2021). Basitçe bir firma tarafından sağlanan bir 

teslimat faaliyeti veya malların ve ürünlerin müşterilerin kapısına kadar sevk 

edildiği hizmetler olarak tanımlanan eve teslim hizmeti yelpazesi, yaygın olan 

ürünlerden nadir bulunan ürünlere kadar satışa sunulmaktadır. Bununla 

birlikte bu hizmetler mevcut geleneksel market hizmetlerinden çevrimiçi satın 

alınan yiyeceklere ve müşterilerin kapılarına teslim edilmek üzere çevrimiçi 

satın alınan her türlü temel öğeye kadar uzanmaktadır (Kassim ve Asiah 

Abdullah, 2010; Yamoto, 2007). 

Eve teslim hizmeti, ürünleri veya malları müşterinin bulunduğu yere 

(ev, ofis veya başka bir yer) teslim eden eve teslim personelinin veya üçüncü 

taraf çalışanların hizmetini ifade etmektedir (Uzir vd., 2021). Teknolojinin ve 

internetin gelişmesiyle birlikte bu eski hizmet yeni bir hayat bulmuş, özellikle 

de geleneksel market ve perakende sektöründe öne çıkarılmıştır (Geng, 2019). 

Çünkü yiyecekleri hızlı ve düzgün bir şekilde teslim etme yeteneği, çevrimiçi 

market işletmeleri için belirleyici bir başarı faktörü haline gelmiştir. 
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Geçmişte, eve teslimat hizmetleri, özellikle bakkal işletmelerindeki verimsiz 

eve teslimatlar arasında, maliyet etkileri nedeniyle belirsizliklerle karşı 

karşıya kalmıştır (Kamarainen vd., 2001). Ancak geçen yüzyılın sonunda eve 

teslim hizmetinin yeniden popülerlik kazanacağı tahmin edilmekteydi, çünkü 

o günlerde tüketicilerin birçoğu, malları hızlı ve kolay bir şekilde elde etmek 

için eve teslim hizmetine bakmaktaydılar (Guglielmo, 2000; Kamarainen vd., 

2001). 

Çevrimiçi alışverişin yükselişi, hızlı teknolojik ilerlemeye ve 

internetin benimsenmesine bağlanmaktadır (Karim ve Qi, 2018). Dünya 

nüfusunun %52‟si, iş ve sosyal hayatı büyük ölçüde etkileyen interneti 

kullanmaktadır ve internet kullanımı 2017 yılında bir e-ticaret patlamasına 

dönüşmüştür. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de çevrimiçi alışveriş 

popüler hale gelmiştir (Dirsehan ve Çankat, 2021). Çünkü perakendeciler 

tarafından sağlanan eve teslim hizmeti, çevrimiçi ticaretin benimsenmesini 

etkileyen ve bu firmaların gelirlerini artıran önemli bir faktördür (Chen vd., 

2018). Çevrimiçi alışveriş hizmeti çoğalmaya ve giderek daha rekabetçi hale 

gelmeye devam ettikçe, hızlı, sorunsuz ve verimli teslimat sağlama yeteneği, 

genel hizmet memnuniyetini ve rekabet avantajlarını etkilemek için stratejik 

ve rekabetçi bir araç olmaktadır (Chou, 2014).  

İnternet üzerinden alışveriş platformlarının oldukça fazla olması, 

müşterilerin bu platformları tercih ederken bir takım kıstasları göz önünde 

bulundurmalarını kaçınılmaz kılmıştır. Rekabetçi bir iş ortamında 

sürdürülebilirlik, rekabet avantajı elde edilerek sağlanabilir ve perakende 

hizmet sektöründe rekabet avantajı elde etme stratejileri genellikle müşteri 

hizmetlerini içermektedir (Chou, 2014). Bununla birlikte çevrimiçi alışveriş 

platformlarının müşterilerini ellerinde tutmaları ve müşteri sadakatini 

sağlayabilmeleri için hizmet kalitelerini artırmaları gerekmektedir ve 

müşterilerin aklındaki hizmet kalite algısı oldukça önemlidir.  

İnternet ortamında yapılan alışverişlerde müşteri memnuniyeti 

genellikle verilen hizmetlerin kalitesine ve güvenliğine bağlıdır (Laroche vd., 

2005). Normal şartlarda çevrimiçi olarak sağlanan hizmetlerin kalitesini 

değerlendirmek, diğer sektörlere ve platformlara göre çok daha zordur. 

İnternet üzerinden alışveriş yapan müşteriler, hizmetlere yönelik kapsamlı ve 

çok yönlü bir düşünceye sahiptir. Bu nedenle site yöneticileri, müşteri 

memnuniyetini artırmak için sağlanan hizmetlere yönelik gelen geri dönüşleri 

değerlendirmek zorundadırlar. Müşteri sadakati ile alışveriş sitesinin hizmet 

kalitesi arasındaki ilişkiyi anlamak ve açıklamak için müşterilerin 

davranışlarını incelemek kendi başına yeterli değildir.  
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Müşterilerin çevrimiçi alışveriş sitesi seçiminde sergilemiş oldukları 

davranışlarını farklı açılardan anlamak için farklı yaklaşımlar uygulanmıştır. 

Bu kapsamda müşterilerin davranış, algı ve sadakatlerini değerlendirmek için 

biliş, duygu ve çaba modeli uygulanmıştır (Laroche vd., 2005; Wang vd., 

2013). Bu modelin farklı alanlarda sunulan hizmetlere karşı müşterilerin kalite 

algı düzeyleri ile olan ilişkisini değerlendirmek için birçok çalışma yapılmıştır 

(Parasuraman vd., 1988; Foster ve Ganguly, 2013; Yousapronpaiboon, 2014; 

Liu vd., 2015; Jones ve Shandiz, 2015). 

Yapılan bu çalışmada ise çevrimiçi satış mağazalarından alışveriş 

yapan müşterilerin hizmet kalite algısının ve alt boyutlarının (fiziksel özellik, 

etkinlik, güvenirlik, gizlilik, heveslilik, duyarlılık, erişim ve yeterlilik) 

müşterilerin sadakatleri ve alt boyutları (bilişsel, duygusal ve çabasal sadakat) 

üzerindeki etkisi ve aralarındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla 149‟u kadın,  

222‟si erkek olmak üzere 371 katılımcıya çevrimiçi anket yöntemiyle 

ulaşılmış ve hizmet kalite algıları ile müşteri sadakat düzeyleri ölçülmeye 

çalışılmıştır. 

1. HĠZMET KALĠTE ALGISI 

Tüketicilerin dijital ortamlarda daha fazla zaman geçirdiği 

günümüzde, şirketler müşterileriyle iletişim halinde olmak için her zaman ve 

her yerde çevrimiçi olmaya öncelik vermektedir (Maroengsit vd., 2019). Bu 

dijital çağda, müşteriler aynı hizmeti veya ürünü sağlayan çok sayıda şirket 

arasından seçim yapma olanağına sahiptir. Bu artan seçeneklerin bir sonucu 

olarak, tüketiciler daha seçici olmaktadırlar (Suwono ve Sihombing, 2016).  

Şirketler, müşteri deneyimini ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini 

artırmak ve müşterileri kendilerine çekip elde tutmak için sürekli olarak 

rekabetle karşı karşıya kalmaktadır (McLean ve Wilson, 2016). Bu noktada 

hizmet kalitesi algısı, müşteri deneyimini iyileştirmede ve müşteri 

memnuniyetini sağlayarak müşterinin sadakatini kazanmada önemli bir 

faktördür. Dijital müşteri temasında hizmet kalitesi algısı, müşteri ve onun 

korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Algılanan hizmet kalitesinin 

anlaşılabilmesi için öncelikle hizmet ve kalite kavramlarının tanımlanması 

gerekmektedir. Hizmet, tarafların birbirlerine sunduğu, temelde maddi 

olmayan ve mülkiyetle sonuçlanmayan bir faaliyet olarak ifade edilmektedir 

(Kotler, 1997). Kalite ise genel olarak üretilen mal ve hizmetlerin tüketicilerin 

istek ve ihtiyaçlarını karşılama derecesi olarak tanımlanmaktadır (Ulusoy, 

2017).  
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Hizmet kalitesi, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamada öne 

çıkan önemli unsurlardan biridir (Ulusoy ve Akyürek, 2022). Grönsroos 

(2001) hizmet kalitesini, müşterilerin beklentilerini öncelik sırasına koyarak 

karşılamanın ölçüsü olarak tanımlamaktadır. Siswi ve Wahyono (2020)‟ ya 

göre hizmet kalitesi, müşteri beklentilerinin karşılanmasıyla sağlanmaktadır. 

Müşteri deneyimi optimize edilerek, müşteri beklentileri ve memnuniyeti 

aşılabilir ve bunun sonucunda önemli olan müşteri sadakati sağlanabilir 

(Brandtzaeg ve Følstad, 2017). Bir başka tanıma göre hizmet; piyasaya 

sürüldüğünde talep ve ihtiyaçları karşılayan ve satıcıdan bağımsız olarak 

nitelendirilebilecek eylemler olarak tanımlanmaktadır (Şenel, 2007).  

Algılanan hizmet kalitesi, çevrimiçi alışverişte güvenin en önemli 

unsurlarından biridir (Al-dweeri vd., 2019). Agag ve El-Masry (2017), hizmet 

kalite algısını “tüketicilerin yanıt verme, duygudaşlık ve güvence 

konusundaki algıları” olarak tanımlamaktadır. Çoğu çevrimiçi satış platformu, 

yüksek kaliteli hizmetler sunarak müşteri güvenini kazanmakta ve uzun vadeli 

ilişkiler kurmaktadır (Shafiee ve Bazargan, 2018). Bununla birlikte hizmet 

kalite algısı da çevrimiçi alışverişin kabulünü etkilemektedir (Ibrahim vd., 

2019). Yapılan çalışmalarda algılanan perakendeci hizmet kalitesi ile güven 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Das, 2016).  

 

2. MÜġTERĠ SADAKATĠ 

Müşteri sadakati üretici ve satıcıların hayatlarını idame ettirebilmeleri 

için kritik bir rol oynamaktadır. Müşteri sadakati, bir müşterinin diğer 

tedarikçilerden alternatifler olsa bile tutum ve davranış açısından tedarikçisine 

sadık kalma derecesidir (Fornel, 1992). Birçok kuruluş için düzenli olarak 

tekrar satın alma yapan müşteriler çok değerlidir. Yeni bir müşteri çekmenin 

maliyeti, bir müşteriyi elde tutmanın maliyetinden birçok kat daha fazladır. 

Ayrıca, geri dönen bir müşteri, daha yüksek bir ortalama müşteri değeri 

sağlamaktadır (Jenneboer vd., 2022). Bu, müşteri sadakatinin önemini 

özetlemektedir (McMullan ve Gilmore, 2008). Önceki çalışmalara göre 

(Pratminingsih vd., 2013; Van Vuuren vd., 2012) müşteri sadakatini 

gerçekleştirmede müşterinin güveni (Bryant ve Colledge, 2002), müşterinin 

memnuniyeti (Herrmann vd., 2007) ve bağlılık (Kotler ve Armstrong, 2010) 

olmak üzere üç ana faktör rol oynamaktadır.  
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ġekil 1. Müşteri sadakati (Kaynak: Jenneboer vd., 2022) 

Şekil 1, müşteri sadakati, memnuniyet, güven ve bağlılık arasındaki 

ilişkiyi göstermektedir. Şekil 1'in tanımladığı gibi, müşteri memnuniyeti, 

müşterilerin bir şirketin ürünleri, hizmetleri ve yetenekleri ile geçmişteki 

memnuniyeti ile ilgilidir (Herrmann vd., 2007). Güven, bir tüketicinin bir 

markaya gelecekteki güvenini ifade etmektedir (Bryant ve Colledge, 2002). 

Müşteri sadakati, bir müşterinin aynı şirkete geri dönme ve ilişkiye yatırım 

yapma konusundaki bağlılığı veya sürekli yükümlülüğü ile ilgilidir (Herrmann 

vd., 2007). 

Dijital gelişmeler ve artan rekabet nedeniyle şirketler, müşterileri 

çekmek ve müşteri sadakatini sağlayarak elde tutmak için sürekli olarak 

çalışmaktadır (Maroengsit vd., 2019). Yeni müşteri profili çevrimiçi alışveriş 

esnasında giderek daha az zaman harcamak istemekte ve bu nedenle bir 

şirkete zaman, konum ve kanaldan bağımsız olarak her zaman ve her yerde 

ulaşabilmeyi beklemektedir (Suwono ve Sihombing, 2016). Bununla birlikte 

müşterilere robot temsilciler aracılığıyla ek bir iletişim aracı sunmak, müşteri 

temasını artırmaktadır (Suwono ve Sihombing, 2016). Robot müşteri 

temsilcileri, bir müşteriden gelen soru ve şikâyetlere proaktif bir şekilde yanıt 

vererek, müşteri güven ve memnuniyet duygusunu kazandırmaktadır 

(Hallowell, 1996). Proaktif bir sohbet robotunun kullanılması nedeniyle, 

müşteri bu kuruluşa daha fazla güvenmekte ve bu da müşteri sadakatine yol 

açmaktadır (Jenneboer vd., 2022).  

Müşteri sadakati, bir şirketin pazar payını artırması için en kritik 

faktörlerden biridir ve bu nedenle birçok araştırmanın başlıca konusu 

olmuştur (Innis ve La Londe, 1994). Sürekli yenilenen ve büyüyen dijital 

dünya ile dijital dünyada müşteri sadakatini incelemek doğaldır (Hoyer vd., 

2020; Lemon ve Verhoef, 2016). 

MüĢteri 

Sadakati 

Memnuniyet 
GeçmiĢten 

Gelen 

Memnuniyet 

Güven 

Bağlılık ĠliĢkiye Yatırım 

Gelecekle Ġlgili 

Beklentiler 
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3. LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ 

Çevrimiçi alışveriş siteleri de dâhil olmak üzere farklı alışveriş 

platformlarında hizmet kalitesi ile müşteri sadakatini değerlendiren birçok 

çalışma bulunmaktadır. Bununla birlikte hizmet kalitesini müşterilerin bakış 

açısından kavrayarak ve farklı hizmet ortamlarındaki araştırma konularını da 

ele alarak değerlendiren çalışmalar da mevcuttur. Örneğin, Laroche vd. 

(2005), alışveriş merkezindeki alışveriş kalitesinin psikolojik müşteri algısını 

ele almış ve müşteri algısının müşteri davranışı ve satın alma motivasyonu 

oluşturmada önemli bir rol oynadığı sonucuna varmışlardır. Yılmaz vd. 

(2007) kredi kartlarına ilişkin hizmet algısının müşteri sadakatine etkisine 

bakmışlardır. Khare (2011), müşteri algısını müşteri sadakati çerçevesinde 

incelemiştir. Benzer bir çalışmada Cai ve Shannon (2012) müşterilerin 

algılanan hizmet kalitesine yönelik davranışlarını araştırmışlardır. Kılıç vd. 

(2013) otel işletmelerinde hizmet kalitesi algısının müşteri sadakatine olan 

etkisini çalışmışlardır. Arpacı ve Batman, (2015) yapmış oldukları çalışmada 

helal konseptli otellerde algılanan hizmet kalitesinin müşteri sadakati ve 

değeri üzerinde etkisini incelemiştir. Nisar ve Prabhakar (2017), çevrimiçi 

perakendecilerin müşteri memnuniyetini etkileyen faktörleri belirlemişlerdir. 

Haming vd. (2019), Endonezya'daki perakende mağaza müşterilerinin 

memnuniyetini ve sadakatini ölçmeye çalışmışlardır. Slack vd. (2020), temel 

istatistiksel analiz kullanarak müşteri memnuniyetini ve bu memnuniyetin 

süpermarket müşterilerinin yeniden satın alma tercihi ve sadakati üzerindeki 

etkilerini incelemiştir. Shokouhyar vd. (2020), otomobil ürünlerinin satış 

sonrası hizmetlerinde müşteri memnuniyetini değerlendirmişlerdir. Tran ve Le 

(2020), Vietnam'daki marketlerin hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini 

incelemişlerdir. Başar ve Baydeniz (2022) algılanan hizmet kalitesinin 

müşteri sadakati ve tekrar satın alma niyeti üzerine olan etkisini 

araştırmışlardır. Benzer şekilde Aydın vd. (2022) konaklama işletmelerinde 

hizmet algısının müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerine etkisini 

çalışmışlardır. 

4. ARAġTIRMANIN AMACI 

Yapılan bu çalışmanın amacı çevrimiçi satış mağazalarından alışveriş 

yapan müşterilerin hizmet kalitesi algılarının müşteri sadakatine olan etkisini 

analiz etmektir. Ayrıca müşterilerin hizmet kalitesi algılarının ve müşteri 

sadakatlerinin demografik değişkenlere göre farklılığını/ilişkisini 

araştırmaktır. 

 



 
 93 

5. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

Yapılan bu çalışmada çevrimiçi alışveriş yapan müşterilerin hizmet 

kalitesi düzeylerini ölçmek amacıyla hazırlanan anket Bolu‟da ikamet eden ve 

çoğunlukla çevrimiçi alışveriş yaptığını ifade eden 371 katılımcıya 

uygulanmış ve veri toplama işlemi tamamlanmıştır. Amaca uygun olarak 

toplanan veriler SPSS paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. 

Katılımcıların demografik özelliklerine göre ölçeklerden elde edilen ortalama 

puanları ve frekans değerleri incelenmiştir. Farklılık analizleri yapılmadan 

önce çarpıklık-basıklık katsayıları yardımıyla verilerin normallik varsayımını 

sağlayıp sağlamadığı incelenmiş ve her bir madde için çarpıklık-basıklık 

katsayısının ±2 aralığında olduğu görülmüştür. Basıklık ve çarpıklık 

katsayısının +2 ile -2 arasında olması verilerin normal dağılım gösterdiğini 

vurgulamaktadır (Pallant, 2001). Bu nedenle verilerin analizinde parametrik 

tekniklerden yararlanılmıştır. Müşterilerin hizmet kalitesi ve müşteri sadakati 

düzeylerinin genelinden ve alt boyutlarından elde edilen ortalama puanların 

demografik değişkenlere göre farklılığının incelenmesi amacıyla bağımsız 

örneklem t-testi ve ANOVA‟dan faydalanılmıştır. Bununla birlikte hizmet 

kalitesi algısı ve alt boyutlarının müşteri sadakati üzerindeki etkisini/ilişkisini 

incelemek amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Elde 

edilen sonuçların yorumlanmasında istatistiksel anlamlılık düzeyi 0.05 olarak 

kabul edilmiştir. 

 

6. ARAġTIRMANIN ÖRNEKLEMĠ VE KATILIMCILARIN 

DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠ 

Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri incelenmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri  

 N %  N % 

Cinsiyet 
Kadın 149 42,7 

Medeni Durum 
Evli 295 79,5 

Erkek 222 59,8 Bekâr 76 20,5 

YaĢ 

18-28 arası 69 18,6 

Aylık Gelir 

5500 altı 57 15,4 

29-39 arası 94 25,3 5501-8500 58 15,6 

40-50 arası 98 26,4 8501-11500 62 16,7 

51-61 arası 73 19,7 11501-14500 76 20,5 

62 ve üstü 37 10,0 14501 ve üzeri 118 31,8 

Öğrenim Durumu 

Lise 54 14,6 

ÇalıĢtığınız Sektör 

Özel sektör 123 33,2 

Ön lisans 59 15,9 Kamu sektörü 126 34,0 

Lisans 176 47,4 Serbest 122 32,8 

Lisansüstü 82 22,1 Toplam=371 
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Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde 149‟unun 

(%40,2) kadın, 222‟sinin (%59,8) ise erkek olduğu; 69‟unun (%18,6) 18-28 

arası, 94‟ünün (%25,3) 29-39 arası, 98‟inin (%26,4) 40-50 arası, 73‟ünün 

(%19,7) 51-61 arası ve 37‟sinin (%10,0) ise 62 ve üzeri yaşta olduğu 

görülmüştür. Evlilerin sayısının 295 (%79,5), bekârların sayısının ise 76 

(%20,5) olduğu katılımcıların aylık gelirleri incelendiğinde 57‟sinin (%15,4) 

5500 TL ve altı, 58‟inin (%15,6) 5501-8500 TL arası, 62‟sinin (%16,7) 8501-

11500 TL arası, 76‟sının (%20,5) 11501-14500 TL arası ve 118‟inin (%31,8) 

ise 14501 TL ve üzeri gelire sahip olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan 

bireylerin öğrenim durumları incelendiğinde 54‟ünün (%14,6) lise, 59‟unun 

(%15,9) ön lisans, 176‟sının (%47,4) lisans ve 82‟sinin (%22,1) lisansüstü 

mezunu olduğu; katılımcıların çalıştığı sektör incelendiğinde ise 123‟ünün 

(%33,2) özel sektör, 126‟sının (%34,0) kamu sektörü ve 122‟sinin (%32,8) ise 

serbest çalıştığı ortaya çıkmıştır.  

 

7. BULGULAR VE YORUMLAR 

Çevrimiçi satış mağazalarından alışveriş yapan müşterilerin hizmet 

kalitesi algılarının müşteri sadakatine olan etkisini incelemek amacıyla 

yapılan bu çalışmada öncelikle hizmet kalite algısı ve alt boyutlarının; daha 

sonra da müşteri sadakati ve alt boyutlarının demografik değişkenlere göre 

farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise 

hizmet kalite algısının müşteri sadakati üzerindeki etkisine bakılmıştır. 

 

a.  Hizmet Kalite Algısı ve Alt Boyutlarının Demografik 

DeğiĢkenlere Göre Farklılığının Ġncelenmesi 

Araştırmaya katılan bireylerin hizmet kalitesi algılarının ne düzeyde 

olduğu; hizmet kalite algısı ve alt boyutlarının demografik değişkenlere göre 

farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. p-değeri 0,05‟ten küçük çıkan 

değişkenler bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olduğu ifade 

edilmektedir. 
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Tablo 2. Katılımcıların hizmet kalite algısı ve alt boyutları ortalama puanlarının 

demografik değişkenlere göre farklılık analizi 
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Cinsiyet 
Kadın 3,97 4,24 4,24 3,99 3,95 3,95 3,72 4,06 3,83 

Erkek 4,16 4,51 4,37 4,24 4,19 4,30 4,01 4,05 3,87 

Sig. (p değeri) 0,010 0,000 0,097 0,002 0,008 0,000 0,001 0,891 0,661 

YaĢ 

18-28 arası 4,19 4,28 4,29 4,22 4,32 4,28 4,10 4,21 4,08 

29-39 arası 4,03 4,30 4,24 4,04 4,16 4,08 3,88 4,04 3,71 

40-50 arası 4,04 4,40 4,48 4,15 3,93 4,12 3,74 4,03 3,71 

51-61 arası 4,25 4,60 4,42 4,30 4,26 4,39 4,02 4,13 4,15 

62 ve üstü 3,80 4,51 3,95 3,91 3,63 3,76 3,67 3,70 3,59 

Sig. (p değeri) 0,010 0,004 0,001 0,060 0,000 0,001 0,018 0,021 0,000 

Öğrenim 

Durumu 

Lise 4,18 4,60 4,36 4,31 4,30 4,23 4,06 4,02 3,92 

Ön lisans 4,04 4,22 4,13 4,13 4,14 4,10 3,97 3,88 3,85 

Lisans 4,04 4,36 4,28 4,04 3,99 4,12 3,80 4,10 3,88 

Lisansüstü 4,13 4,49 4,51 4,24 4,16 4,24 3,92 4,09 3,77 

Sig. (p değeri) 0,500 0,003 0,011 0,065 0,091 0,578 0,153 0,260 0,718 

Medeni 

Durum 

Evli 4,13 4,41 4,35 4,18 4,11 4,20 3,94 4,12 3,93 

Bekâr 3,89 4,37 4,21 3,97 4,04 3,98 3,68 3,79 3,56 

Sig. (p değeri) 0,018 0,636 0,143 0,033 0,559 0,069 0,046 0,003 0,003 

ÇalıĢtığınız 

Sektör 

Özel sektör 4,19 4,40 4,28 4,36 4,21 4,36 4,04 4,19 3,99 

Kamu sektörü 4,05 4,42 4,41 4,02 3,96 3,96 3,77 4,13 3,90 

Serbest 4,20 4,40 4,36 4,17 4,25 4,42 4,16 3,89 3,86 

Sig. (p değeri) 0,146 0,968 0,352 0,001 0,023 0,000 0,002 0,045 0,500 

Aylık Gelir 

5500 altı 4,11 4,35 4,32 4,15 4,37 4,19 4,04 4,09 3,83 

5501-8500 4,17 4,46 4,45 4,27 4,32 4,15 4,03 4,11 3,94 

8501-11500 3,81 4,21 4,01 4,01 3,74 4,06 3,53 3,72 3,55 

11501-14500 3,98 4,34 4,32 3,97 3,85 3,80 3,68 4,15 3,93 

14501 ve üzeri 4,24 4,54 4,41 4,25 4,21 4,42 4,08 4,11 3,94 

Sig. (p değeri) 0,001 0,006 0,003 0,044 0,000 0,000 0,000 0,007 0,029 

 
Elde edilen sonuçlar incelendiğinde erkeklerin hizmet kalite algısının 

ve alt boyutlarından fiziksel özellik, güvenirlik, gizlilik, heveslilik ve 

duyarlılık algı düzeylerinin kadınlarınkinden yüksek olduğu; bu farklılığın da 

istatistiksel olarak anlamlı (<0,05) olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların 

hizmet kalite algısının ve alt boyutları olan fiziksel özellik, etkinlik, gizlilik, 

heveslilik, duyarlılık, erişim ve yeterlilik algılarının belirli yaş aralıklarına 

göre farklılık gösterdiği görülmüş ve farklılık olan yaş grupları Tablo 2‟de 

oklarla belirtilmiştir. Aynı şekilde araştırmaya katılan bireylerin hizmet kalite 

algılarının öğrenim durumuna göre farklılık göstermediği ancak hizmet kalite 

algısının alt boyutları olan fiziksel özellik ve etkinlik algılarının belirli eğitim 

düzeylerine göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Buna göre, lisans ve 
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lisansüstü mezunlarının fiziksel özellik algı düzeyleri ön lisans 

mezunlarınkinden daha yüksek çıkmıştır. Bununla birlikte lisansüstü 

mezunların etkinlik algı düzeyleri yine ön lisans mezunlarınkinden yüksek 

çıkmıştır. 

Evli katılımcıların hizmet kalite algısının ve alt boyutlarından 

güvenirlik, duyarlılık, erişim ve yeterlilik algı düzeylerinin bekârlardan 

yüksek olduğu; bu farklılığın da istatistiksel olarak anlamlı (<0,05) olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte hizmet kalite algısının çalışılan sektöre göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği buna karşın alt boyutlardan güvenirlik, 

gizlilik, heveslilik, duyarlılık ve erişim algı düzeylerinin belirli sektörlerde 

çalışanlar arasında anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiş ve farklılık olan 

sektörler Tablo 2‟de oklarla belirtilmiştir. 

Araştırmaya katılan bireylerin hizmet kalite algısı ve alt boyutları 

ortalama algı düzeyleri gelir düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

Bu farklılığın hangi gelir düzeyleri arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

post-hoc çoklu karşılaştırma yapılmış ve tablo 2 üzerinde oklarla belirtilmiştir.  
 

b.  MüĢteri Sadakati ve Alt Boyutlarının Demografik 

DeğiĢkenlere Göre Farklılığının Ġncelenmesi 

Araştırmaya katılan bireylerin müşteri sadakat düzeylerinin ortalama 

değerleri ile müşteri sadakati ve alt boyutlarının demografik değişkenlere göre 

farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. p-değeri 0,05‟ten küçük çıkan 

değişkenler bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olduğu ifade 

edilmektedir. 
 

Tablo 3. Katılımcıların müşteri sadakati ve alt boyutları ortalama puanlarının 

demografik değişkenlere göre farklılık analizi 

 

Müşteri 

Sadakati 

Bilişsel 

Sadakat 

Duygusal 

Sadakat 

Çabasal 

Sadakat 

Cinsiyet 
Kadın 3,88 3,56 4,19 3,90 

Erkek 4,05 3,86 4,24 4,05 

Sig. (p değeri) 0,054 0,004 0,612 0,109 

YaĢ 

18-28 4,15 3,89 4,33 4,23 

29-39 3,95 3,71 4,17 3,97 

40-50 3,87 3,58 4,21 3,82 

51-61 4,19 4,04 4,34 4,19 

62 ve üzeri 3,64 3,35 3,93 3,63 

Sig. (p değeri) 0,003 0,002 0,075 0,001 

Öğrenim Durumu 

Lise 4,09 3,97 4,19 4,10 

Ön Lisans 3,88 3,67 4,07 3,90 

Lisans 4,03 3,77 4,29 4,03 
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Lisansüstü 3,88 3,56 4,20 3,89 

Sig. (p değeri) 0,310 0,104 0,297 0,401 

Medeni Durum 
Evli 4,03 3,79 4,27 4,04 

Bekâr 3,79 3,55 4,01 3,80 

Sig. (p değeri) 0,022 0,065 0,010 0,039 

ÇalıĢtığınız Sektör 

Özel sektör 4,15 3,97 4,33 4,17 

Kamu sektörü 3,92 3,60 4,25 3,91 

Serbest 4,01 3,82 4,19 4,02 

Sig. (p değeri) 0,065 0,011 0,539 0,053 

Aylık Gelir 

5500 altı 3,99 3,68 4,30 3,99 

5501-8500 4,15 3,93 4,25 4,26 

8501-11500 3,71 3,57 3,90 3,66 

11501-14500 3,92 3,56 4,32 3,89 

14501 ve üzeri 4,08 3,88 4,27 4,09 

Sig. (p değeri) 0,025 0,065 0,015 0,002 

 
Elde edilen sonuçlar incelendiğinde cinsiyet ve çalışılan sektör 

bakımından müşteri sadakat düzeyinin anlamlı farklılık göstermediği buna 

karşın alt boyutlardan bilişsel sadakatin anlamlı farklılık gösterdiği ortaya 

çıkmıştır.  

Müşteri sadakati ve alt boyutlarından bilişsel ve çabasal sadakat 

düzeyinin yaşa göre anlamlı farklılık gösterdiği, farklılığın belirli yaş grupları 

arasında olduğu görülmüştür. Evli katılımcıların müşteri sadakati ve alt 

boyutlarından duygusal ve çabasal sadakat düzeylerinin bekârlarınkinden 

daha yüksek olduğu, bu farklılığın da istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan bireylerin müşteri sadakati ve alt boyutlarından 

duygusal ve çabasal sadakat düzeylerinin gelir düzeyine göre anlamlı farklılık 

gösterdiği ortaya çıkmış; bu farklılığın hangi gelir düzeyleri arasında 

olduğunu belirlemek amacıyla post-hoc çoklu karşılaştırma yapılmış ve Tablo 

3 üzerinde oklarla belirtilmiştir.   

c.  Hizmet Kalite Algısı ve Alt Boyutları ile MüĢteri Sadakati ve 

Alt Boyutları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi 

Hizmet kalite algısı ve alt boyutları ile müşteri sadakati ve alt 

boyutları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla korelasyon analizi 

yapılarak pearson ilişki katsayıları incelenmiştir. 
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Tablo 4. Hizmet kalite algısı ve alt boyutları ile müşteri sadakati ve alt boyutları 

arasındaki ilişkinin incelenmesi 

 
MüĢteri 

Sadakati 

BiliĢsel 

Sadakat 

Duygusal 

Sadakat 

Çabasal 

Sadakat 

Hizmet Kalite 

Algısı 

Pearson İlişki Katsayısı ,851 ,769 ,806 ,791 

Sig. (p-değeri) ,000 ,000 ,000 ,000 

Fiziksel Özellikler 
Pearson İlişki Katsayısı ,546 ,477 ,558 ,482 

Sig. (p-değeri) ,000 ,000 ,000 ,000 

Etkinlik 
Pearson İlişki Katsayısı ,619 ,528 ,661 ,536 

Sig. (p-değeri) ,000 ,000 ,000 ,000 

Güvenirlik 
Pearson İlişki Katsayısı ,688 ,626 ,637 ,641 

Sig. (p-değeri) ,000 ,000 ,000 ,000 

Gizlilik 
Pearson İlişki Katsayısı ,656 ,562 ,633 ,629 

Sig. (p-değeri) ,000 ,000 ,000 ,000 

Heveslilik 
Pearson İlişki Katsayısı ,718 ,630 ,673 ,690 

Sig. (p-değeri) ,000 ,000 ,000 ,000 

Duyarlılık 
Pearson İlişki Katsayısı ,788 ,719 ,708 ,754 

Sig. (p-değeri) ,000 ,000 ,000 ,000 

EriĢim 
Pearson İlişki Katsayısı ,753 ,670 ,755 ,666 

Sig. (p-değeri) ,000 ,000 ,000 ,000 

Yeterlilik 
Pearson İlişki Katsayısı ,825 ,792 ,727 ,758 

Sig. (p-değeri) ,000 ,000 ,000 ,000 

Yapılan korelasyon analizi sonucunda elde edilen p-değerleri (sig.) 

tüm değişkenlerde 0,05‟ten küçük çıktığı için hizmet kalite algısı ve alt 

boyutları ile müşteri sadakati ve alt boyutları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Değişkenler arasındaki ilişkinin 

derecesini incelemek amacıyla pearson ilişki katsayılarına bakılmıştır. Hizmet 

kalite algısı ile müşteri sadakati arasında pozitif yönde kuvvetli bir ilişkinin 

(0,851) olduğu görülmektedir. Bununla birlikte hizmet kalite algısı alt 

boyutlarından müşteri sadakati ile en yüksek korelasyona sahip olan boyutun 

yeterlilik alt boyutu (0,825); en düşük korelasyona sahip boyutun ise fiziksel 

özellikler alt boyutu (0,546) olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca hizmet kalite 

algısı ile en yüksek korelasyona sahip müşteri sadakati alt boyutunun 

duygusal sadakat (0,806); en düşük korelasyona sahip alt boyutun ise bilişsel 

sadakat (0,769) boyutu olduğu görülmüştür. 

 

d.  Hizmet Kalite Algısının MüĢteri Sadakati Üzerindeki 

Etkisinin Ġncelenmesi 

Hizmet kalitesi algısı ve alt boyutlarının müşteri sadakati üzerindeki 

etkisini incelemek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır.  

H0: Hizmet kalite algısının müşteri sadakati üzerinde etkisi yoktur 

H1: Hizmet kalite algısının müşteri sadakati üzerinde etkisi vardır 
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Verilen hipotezin test edilmesi amacıyla basit doğrusal regresyon 

analizi yapılmıştır. Regresyon analizinde hizmet kalitesi algısı bağımsız, 

müşteri sadakati ise bağımlı değişken olarak belirlenmiştir. 
 

Tablo 5. Hizmet kalite algısının müşteri sadakati üzerindeki etkisinin incelenmesi 
Bağımlı DeğiĢken: MüĢteri Sadakati 

Bağımsız 

DeğiĢken(ler) 

  

Katsayısı 

              

(Sabit) -,334  -2,324 ,021 
,851 ,724 924.82 ,000 

Hizmet Kalite Algısı 1,057  30,41 ,000 

 
Yapılan regresyon analizi sonucunda elde edilen değerler Tablo 5‟de 

verilmiştir. Tablo 5‟deki R değeri, hizmet kalitesi algısı ile müşteri sadakati 

arasındaki ilişkiyi,    değeri ise, müşteri sadakati içindeki varyasyonun 

(çeşitliliğin) ne kadarının hizmet kalite algısından kaynaklandığını 

belirtmektedir.  R=0.851 olduğu için hizmet kalite algısı ile müşteri sadakati 

arasında pozitif yönde yüksek derecede bir ilişkinin olduğu söylenebilir. 

  =0.724 olduğu için müşteri sadakatinin %72‟sinin hizmet kalitesi 

algısından kaynaklandığı söylenebilir.  

Tablodaki F ve p değeri kurulan regresyon modelinin anlamlı olup 

olmadığını ifade etmektedir. p değeri 0.05‟ten küçük çıktığı için (0.000) 

kurulan regresyon modelinin (bağımlı değişken: müşteri sadakati, bağımsız 

değişken: hizmet kalitesi algısı) istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

söylenebilir. Yani „hizmet kalite algısı‟ değişkeni „müşteri sadakati‟ 

değişkeninin anlamlı bir tahmin edicisidir. Aynı şekilde tablodaki t ve p 

değerleri de modeldeki sabit terimin ve „hizmet kalite algısı‟ bağımsız 

değişkeninin anlamlı olup olmadığını ifade etmektedir. p değeri 0.05‟ten 

küçük çıktığı için (0.000) kurulan regresyon modelindeki hem sabit terim hem 

de „hizmet kalite algısı‟ bağımsız değişkeni istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Tablo 5‟de sabit değişkene ait   değeri -0,334 olarak çıkmıştır. Bu değer 

hizmet kalite algısının (bağımsız değişkenlerin) sıfır olması durumunda 

müşteri sadakatinin alacağı ortalama sabit değeri temsil etmektedir. Tablodaki 

bir diğer katsayı ise regresyon eğimine ait olan hizmet kalite algısının   

katsayısıdır. Regresyon eğrisi bağımsız değişkenin 1 birim arttığında bağımlı 

değişkenin ne kadar değişeceğini gösteren değerdir. Tablo 5‟de bu değer 

1,057 olarak elde edilmiştir. Buna göre hizmet kalite algısındaki 1 birimlik 

artış, müşteri sadakatinde 1,057 birimlik bir artışa neden olmaktadır. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Teknolojinin gelişmesi ve pandemi gibi zorunlu hallerin etkisi ile 

tüketicilerin de satın alma davranışları değişmiş ve fiziki alışveriş yerini 

çoğunlukla çevrimiçi alışverişe bırakmıştır. Önceleri fiziki olarak mağazadan 

mağazaya gezerek alışveriş yapacağı firmaları çeşitli kriterlere göre 

kıyaslayan bireyler artık oturdukları yerden bir dokunuşla hem alışverişlerini 

yapmaktalar hem de firmaları birbirleriyle kolayca kıyaslayabilmektedirler.  

Zaman ve yer sorunu yaşamadan birçok ürüne kolayca ulaşılması, 

filtreleme gibi özellikler yardımıyla aradığı ürünü daha rahat bulması 

tüketicilerin çevrimiçi alışverişi yoğun bir şekilde kullanmalarını sağlamıştır. 

Bu alışveriş tipinde hizmet alınan yer atık sitenin içeriği, hızlı gönderi, 

anlaştığı kargo firmaları, geri dönüşlerin hızı ve kalitesi, kolay iade süreçleri, 

ürünlerin kalitesi, fiyatların makul olması gibi birçok parametrelerle 

değerlendirilebilmektedir. Her bir parametre müşteride hizmet kalitesi algısına 

göre değerlendirilmekte ve neticesinde alışveriş yaptığı firmaya/siteye 

bağlılığı ve sadakati farklı düzeylerde oluşmaya başlamaktadır. 

Yapılan bu çalışmada çevrimiçi satış mağazalarından alışveriş yapan 

müşterilerin hizmet kalitesi algılarının müşteri sadakatine olan etkisi 

incelenmiş, hizmet kalite algısının müşteri sadakati üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır.  

Araştırmaya katılan bireylerin cinsiyet, yaş, gelir durumu ve 

çalıştıkları sektörün kategorilere dağılımı yaklaşık olarak birbirine yakın 

olmuştur. Ancak katılımcıların çoğunluğunun evli ve lisans mezunu oldukları 

görülmektedir. Bununla birlikte her ne kadar katılımcılar yaşın kategorilerine 

göre dengeli bir dağılım göstermiş olsalar da kümülatif olarak çoğunluğun 25-

45 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Ersoy (2017) yapmış olduğu 

çalışmada çevrimiçi alışveriş yapan bireylerin çoğunluğunun 26-35 yaş 

aralığında olduğunu ifade etmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre erkeklerin hizmet kalite algısının ve alt 

boyutlarından fiziksel özellik, güvenirlik, gizlilik, heveslilik ve duyarlılık algı 

düzeylerinin kadınlarınkinden yüksek olduğu görülmüştür. Katılımcıların 

hizmet kalite algısının ve alt boyutları olan fiziksel özellik, etkinlik, gizlilik, 

heveslilik, duyarlılık, erişim ve yeterlilik algılarının belirli yaş aralıklarına 

göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Aynı şekilde araştırmaya katılan 

bireylerin hizmet kalite algılarının öğrenim durumuna göre farklılık 

göstermediği ancak hizmet kalite algısının alt boyutları olan fiziksel özellik ve 

etkinlik algılarının belirli eğitim düzeylerine göre farklılık gösterdiği 

görülmüştür. Buna göre lisans ve lisansüstü mezunlarının fiziksel özellik algı 
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düzeyleri ön lisans mezunlarınkinden daha yüksek çıkmıştır. Bununla birlikte 

lisansüstü mezunların etkinlik algı düzeyleri yine ön lisans mezunlarınkinden 

yüksek çıkmıştır. Evli katılımcıların hizmet kalite algısının ve alt 

boyutlarından güvenirlik, duyarlılık, erişim ve yeterlilik algı düzeylerinin 

bekârlardan yüksek olduğu; bununla birlikte hizmet kalite algısının çalışılan 

sektöre göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Buna karşın alt 

boyutlardan güvenirlik, gizlilik, heveslilik, duyarlılık ve erişim algı 

düzeylerinin belirli sektörlerde çalışanlar arasında anlamlı farklılıklar 

gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin hizmet kalite algısı ve 

alt boyutları ortalama algı düzeyleri gelir düzeyine göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

Bunlara ek olarak cinsiyet ve çalışılan sektör bakımından müşteri 

sadakat düzeyinin anlamlı farklılık göstermediği buna karşın alt boyutlardan 

bilişsel sadakatin anlamlı farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Müşteri 

sadakati ve alt boyutlarından bilişsel ve çabasal sadakat düzeyinin yaşa göre 

anlamlı farklılık gösterdiği, farklılığın belirli yaş grupları arasında olduğu 

görülmüştür. Evli katılımcıların müşteri sadakati ve alt boyutlarından 

duygusal ve çabasal sadakat düzeylerinin bekârlarınkinden daha yüksek 

olduğu, araştırmaya katılan bireylerin müşteri sadakati ve alt boyutlarından 

duygusal ve çabasal sadakat düzeylerinin gelir düzeyine göre de anlamlı 

farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. 

Yapılan korelasyon analizi sonucunda hizmet kalite algısı ve alt 

boyutları ile müşteri sadakati ve alt boyutları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişkinin olduğu; hizmet kalite algısı ile müşteri sadakati arasında 

pozitif yönde kuvvetli bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Bununla birlikte 

hizmet kalite algısı alt boyutlarından müşteri sadakati ile en yüksek 

korelasyona sahip olan boyutun yeterlilik alt boyutu; en düşük korelasyona 

sahip boyutun ise fiziksel özellikler alt boyutu olduğu ortaya çıkmıştır. Son 

olarak yapılan regresyon analizi sonucunda hizmet kalite algısının müşteri 

sadakatini etkilediği; hizmet kalite algısındaki artışın müşteri sadakatini de 

arttırdığı ortaya çıkmıştır. Yılmaz vd. (2007); Kılıç vd. (2013); Karadeniz ve 

Işık (2014); Arpacı ve Batman (2015); Hua ve Jing (2015); Faiz ve Kaplan 

(2020); Erçetin ve Arıkan (2020); Bakır ve Bekereci (2020); Yıldız (2020); 

İlhan (2021); Karabıyık (2021); Başar ve Baydeniz (2022); Aydın vd. (2022) 

ve Öztürk (2022) yapmış oldukları çalışmalarda hizmet kalite algısının 

müşteri sadakatine olumlu bir etkisinin olduğunu ifade etmişlerdir. Bu 

noktada yapılan bu çalışmanın bulguları ile paralellik göstermektedir. 
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Yapılan bu çalışma sadece Bolu ilinde kısıtlı bir örneklem grubuna 

uygulanmış; bu nedenle demografik özelliklerin çeşitliliği de çok 

sağlanamamıştır. Yapılacak ilerleyen çalışmalarda farklı illerde ve farklı 

demografik özelliklere sahip bireylerde daha fazla katılımcıya ulaşılarak 

araştırmanın tekrar ele alınması farklı sonuçların elde edilmesine katkı 

sağlayacaktır. Bununla birlikte bireylerin çevrimiçi alışverişe yönlenmesinde 

büyük katkısı olan Covid-19 pandemisinin de etkisini yitirmiş olması 

sonrasında, bireylerin satın alma davranışının nasıl şekillendiği bundan sonra 

yapılacak çalışmalarda daha net bir  şekilde ortaya konulabilir. 
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GİRİŞ 

Yaşanılan postmodern zamanların etik ve ahlak ilkelerinin insanlığı 

mutlu etmediği gözlemlenmektedir. Özellikle postmodern evrede medya 

kültürü; eğlenceyi, esrimeyi, görselliği, hazzı, akıldışılığı, yüzeyselliği, 

kopukluğu, banallığı, anlığı, sıradanlığı dürtü ve dileklerin serbest kalışını 

kutsarken, öznelliği ve benliği denetleyen akıl ve ideolojinin sonunu ilan eden 

bir tutum sergilemektedir. Alman filozof Nietzsche de yaşadığı süre zarfında; 

aklı ve denetimi Dionysos kültünü yüceltmek suretiyle eleştirmiştir. Ancak 

düşünürün eleştirisinin dolaysız hedefi araçsal aklın yıkıcı işlevlerinedir. 

Postmodern medya kültürü salt eğlence ve hazzı odağa alışıyla, hem aklı ve 

dürtüleri dengeleyen iradeyi, hem de Nietzsche’ci yaşamsal coşkuyu ululayan 

Dionysos mitini de geçersiz kılmakta ve decadence bir ahlaksal yapı inşa 

etmektedir. Bu anlamda çağdaş medya kültürünün üzerine bina edilen eğlence 

güçleri, göndereni olmayan bir gösterge olarak büyük ölçüde düşünsel 

derinlikten yoksun, içeriksiz, postmodern nitelikli bir ahlaksal iklim inşa 

etmektedir. 

Postmodernizm, topluma; ilkelerin katılığından uzak, dayanıksız, 

gevşek, kaypak ve de toplumsal gerçeklik ve anlamın sürekli değiştiği, 

sabitliklerin ve belirlenimlerin uçucu hale geldiği bir dünya yaratmaktadır. Bu 

genel algılama çerçevesine medyanın yaptığı katkı ise hayati önemdedir. 

Apolloncu yaklaşımın karşısında yer alan antik Dionysos kültünün etik ve 

felsefi içeriklerinin salt haz, esrime, eğlence, coşku, keyif ve duyusal 

sarhoşluk bağlamlarına indirgenerek yolundan saptırılmasının postmodern 

ahlak açısından ifade ettiği anlamlar önemlidir. Postmodern medya kültüründe 

kopukluğun, bağlamsızlığın, yüzeyselliğin, tutarsızlığın, geçiciliğin ve 

anlamdan ziyade görsel algılama, imaj ve imaların toplumsal gerçekliğin 

tanımlanmasında göreve çağrılması, modern sonrası çağın egemen duyuş ve 

düşünüş biçimini olduğu kadar yeni ve müphem ahlaksal çerçevesini de 

belirleme gücüne sahiptir. Çalışmada hem Nietzsche’nin Dionysos 

kavrayışının egemen kültürel alanla ilişkilendirilerek postmodern medya 

kültürünün hem genel bir eleştirisi, hem de eğlence, tüketim ve haz odaklı 

medya kültürünün ürettiği egemen toplumsal ahlak açısından ifade ettiği 

referans çerçeveleri decadence kavramının sacayağını oluşturacaktır. 

Decadence kavramının, felsefik ve sosyolojik bağlam üzerinden günümüz 

medyasındaki yansımalarını analitik açıdan ele alan çalışmalara pek 

rastlanılmamıştır. Bu açıdan, kavramın bu denli geniş bir perspektiften analiz 

edilerek ele alınmasından dolayı, bu çalışmanın medya sosyolojisi alanına, 
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özellikle de iletişim felsefesi alanına önemli bir katkılar sağlayacağı 

varsayılmaktadır. 

Bilindiği üzere, zaman bütün devinimleriyle her şeyi yok oluşa gark 

etmesiyle decadence unsurlar yaratmaktadır. Zamanın bu yıkıcı özelliği 

Nietzsche tarafından yetkin biçimde müşahede edilmiştir. Bu açıdan 

Nietzsche “Decadence’ı hızlandırarak çabuk geçmesini sağlamaktan başka bir 

çaremiz yok artık” (Metin içi atıflar yayınevi kurallarına göre düzenlenmelidr. 

(2015: 92) tespitinde bulunarak, bu durumun kaçınılmaz olduğunu belirterek, 

yaşadığı dönemde bütün değerlerin decadence değerler olduğunu ilan etmiştir. 

Bu decadence durumun da trajik kültürün ölümüyle (Nietzsche, Sokrates’e bu 

yüzden düşmandır, çünkü ona göre, Sokrates Euripides yardımıyla 

tragedyadaki dengeyi akıl lehine çevirmeyi başarmıştır.) başladığını ve bu 

kültürün yaşamı değersizleştirdiğini belirtir. Nietzsche decadence’ı daha çok 

yozlaşma ve çürüme olarak görür. Bu bağlamda hem Spengler hem de 

Nietzsche Batı uygarlığının bir inkıraz devri yaşadığını, yozlaşıp çöküş 

dönemine girdiğini belirtir. Bu perspektifle yapılan çalışmanın muhtelif 

yerlerinde bahsedilen Nietzsche’nin decadence olarak nitelediği benzer 

durumlar, günümüzde birçok alanda mevcuttur denilebilir. Dolayısıyla 

tüketilen postmodern medya kültür ürünlerinin toplumu birçok açıdan yoz bir 

duruma ittiği varsayılabilir.  

Çalışma decadence kavramının tanım ve unsurlarının detaylı bir 

araştırması yapılarak, Nietzsche’nin kendi yaşadığı çağda ve toplumda 

gördüğü decadence unsurların günümüzdeki yansımalarının irdelenmesi hedef 

alınmıştır. Çalışma bu bağlamda içinde yaşadığımız geç modern dönemin 

decadence durumlarını Nietzsche’ci bir perspektifle yorumlanmasını 

denemektedir. Bu deneme, kuşkusuz bazı zorlukları da beraberinde 

getirmektedir. Zira yüzyıl önceki şartların günümüzde hazır bulunduğunu 

varsaymak mümkün görünmemektedir. Fakat yozlaşma ve yabancılaşmanın 

her çağda mevcudiyetini koruduğunu söylemek daha makul bir varsayım 

olabilir. Bu açıdan decadence, insana bakan her kavram ve alanda mevcuttur. 

Dolayısıyla Nietzsche’nin yaşadığı devirdeki egemen anlayışta pozitif tinin 

yüceltilmesi ve her şeyde aklın ön plana çıkarılması gibi durumların filozof 

tarafından eleştirilmesi doğal karşılanmalıdır. Bu bakımdan bütün bir kültürün 

decadence unsurlarla iç içeliği filozof tarafından irdelenmiştir.  

DECADENCE KAVRAM ALANI: TANIM VE KAPSAM 

İnsanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için bir dayanak noktası 

aramaktadır. Bu dayanak çoğu zaman kişiyi yok oluştan, nihilizmden 
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kurtarmaktadır. Aksi halde doğacak boşluk, ontolojik referanslardan 

yoksunluk, konumsuzluk karmaşayı da beraberinde getirmektedir. Bu 

karmaşa, veya uçurum, nihilizm olarak görülebilir. Bu açıdan kişinin sahip 

olduğu değerlerin değerden düşmesi ve anlamsızlık decadence’ın bir türüdür. 

Çünkü decadence salt psikolojik değil aynı zamandan da fizyolojik 

olabilmektedir.  

Decadence kavram alanı çeşitli inanç ve felsefelerde de mevcuttur. 

Nitekim Nietzsche Hristiyan inancını ve onun felsefesini decadence olarak 

niteler. Yalnızca Nietzsche değil, aynı zamanda Spengler da, “Batı kültürü, 

19.yüzyıldan, yani kapitalizmin kuruluşundan bu yana, bir önceki ‘kültür’ün 

‘uygarlık’ halinde yozlaşmasıyla çöküş dönemine girmiş bulunmaktadır” 

(Frolov, 1991: 445). Çöküşün bu denli yoğun olması elbette buna karşı olan 

tutumların da yoğun olmasını gerektirmektedir. Bu açıdan 19.yy’da yaşamış 

bir filozof olan Nietzsche, bu olguya en çok eğilmiş filozoflardan biridir. 

Onun bütün felsefesi decadence ile savaş olarak düşünülebilir. 

Nietzsche’nin sıkça atıfta bulunduğu decadence kelimesinin 

etimolojisine bakıldığında, Latincede; çürüme, çöküntü, yozlaşma, bozulma, 

zayıflama, yabancılaşma vb. gibi (Toprak, 2007: 1) anlamları içerdiği 

görülmektedir. Bu sözcüğün Latince ‘decadentia’ şeklinde modern Avrupa 

dillerindeki bağlantılı sözcüklere (İngilizcede “decadence”, Fransızcada 

“décadence”, İtalyancada “décadenzia”, Almancada “dekadenz” vb.) dayanak 

oluşturulduğu söylenebilir. “Decadence Ortaçağdan önce kullanılmamış olsa 

bile, düşüncenin kendisi çok daha eskidir, hatta büyük olasılıkla insanın 

kendisi kadar eskidir” (Calinescu, 2013: 167).  

Decadence’ın Osmanlıcada da benzer ancak farklı kelimelerle ifade 

edildiği görülmektedir. Bu bağlamda kavram; “inkıraz, tefessüh, tecanüp, 

inhilal, izmihlal” gibi kelimelerle anlamlandırılmaya çalışılmıştır (Baykan, 

2008: 7). Ayrıca decadence’ın yabancılaşma anlamı da mevcuttur. Bununla 

beraber bu kavramın geniş kapsamı göz önünde bulundurulursa; bozulma, 

çöküş, sonbahar, depresyon, çözülme, ahlaki dejenerasyon, çürüme, yaşlılık, 

hastalık, yetersizlik gibi zamanın döngüselliğinde yeni anlamları da ortaya 

çıkmaktadır (Calinescu, 2013: 171). Bu kavram diğer taraftan antik Roma’nın 

çöküş nedenlerini anlamak için de kullanılmıştır. Genel bir perspektif ile 

kavram irdelendiğinde; 19. yüzyılın ortalarından beri bir çözülme ve 

yabancılaşma yeni yeni ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu durum, dönemin 

muhalifleri tarafından güncel koşulları adlandırmak için kullanılmıştır. Yine 

decadence kavramı, Fransa’daki kültürel yozlaşmanın özellikle 18. yüzyılda 

gerçekleşir, sanat anlamında ise geç Roma dönemi edebiyat ürünlerinde ve 
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erdemlerin yok olmasıyla birlikte kullanılmıştır (Toprak, 2007: 1). Ayrı olarak 

“(...) Paul Bourget’nin (bilindiği kadarıyla, zaten Nietzsche’den ödünç alınmış 

olan) ünlü ‘style de decadence’ betimlemesinin Nisard’ın yarım yüzyıl önceki 

yaklaşımına ne çok şey borçlu olduğunu keşfetmek etkileyicidir” (Calinescu, 

2013: 173). 

DECADENCE USÇULUK 

Antik Yunanda bugünkü bağbozumuna benzer bahar şenlikleri 

yapılırdı. Bu şenliklerde Dionysos’un Şarap Tanrısı olduğu vurgulanır ve 

onun adına eğlenceler düzenlenirdi. Hatta bu eğlencelerin bazılarında 

Dionysosçu barbarlık ve içgüdüsel olanı yüceltme adına çiğ et bile yenirdi. 

İnsanlar esrime yoluyla doğayla bütünleşmeye çalışırdı. Bu zevk ve coşku 

Nietzsche için her türlü görüş, düşünce ve değer takdirinden önce geliyordu 

(Jaspers, 2008: 75). Nietzsche müzik tehlikelidir derdi. Çünkü Hristiyan 

durumlarını uyandırma hazzı vererek kafanın kirlenmesine yüreğin 

romantikleşmesine zemin hazırlar ve böylelikle kişiyi ulvi düşüncelerden 

uzaklaştırır (Jaspers, 2008: 52). Nietzsche’ye göre “bireyin yok edilmesinden 

yakalanan tat sadece müzik yoluyla mümkündür” (Bull, 2013: 39). Yok 

oluşun da bir tadı olduğunu sanatın bizi yok edişin yüce bir anlam 

kazandırdığını daha doğrusu doğadaki yıkımın bir melodi tınısı ilham ettiğini 

Nietzsche’den öğreniyoruz. Nietzsche için müzik felsefi doğrulardan daha 

üstün bir durumdur. Ona göre doğa şarkı söyler, bütün büyük düşünürler 

aslında soğuk sözler maskesinin altında birer şarkıcıdır (Jaspers, 2008: 654). 

Bunu da Nietzsche ‘kendimize gülmeliyiz ve kendimize ağlamalıyız’ olarak 

nitelemektedir. İnsanın değeri Tanrıyı hicvedebilmesinde gizli (Jaspers, 2008: 

647), diyen Nietzsche’ye göre, önem vermek ve ciddiliğin karşısında bir değer 

olan yergi ve alaylama, daha doğal ve daha duygusal bir eğrilmedir.  

Nietzsche, yıkılış ve yaratma arasında gidip gelmektedir. Ama o 

düalist değildir. Çünkü bunlar birleştirici ilke olan Dionysos’da erirler 

(Baykan, 2008: 95). Dionysos kişisi her imayı anlar. Duyguların belirtkelerini 

tanır. Yeni şeyler bulmakta ustadır, iletişim gücü yüksektir (Baykan, 2008: 

137). Sürekli değişir ve her içe sinmeyi başarır. Yaşamı sonsuz haz ve 

coşkuyla onaylar, Dionysos’un yapıcı ve yıkıcı her yanına boyun eğer 

(Baykan, 2008: 137). Nietzsche, “sonsuz kere kendini yaratıp sonsuz kere 

kendini yok eden benim Dionysos dünyam” diyerek bunun kendisi için ne 

kadar önemli olduğunu belirtir. Dolayısıyla yaratım oranında decadence da 

doğaldır. Dionysos çöküşü, Apollon düzeni hazırlar (Baykan, 2008: 19). 

Yaşam kesinlikle çift anlamlı ve iki uçludur, öteleyen (vaat eden) direten, 
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alaycı acıyış dolu, utangaç baştan çıkarıcı… Kısacası yaşam kendisinden 

kuşku duyulan büyüleyici bir kadındır (Jaspers, 2008: 511). Kadına duyulan 

ilgi, Antik Yunan’ın büyütüp geliştirdiği Tanrıça inancına ve oradan yaşamın 

sürekliliğini sağlayan varlığa yani dişil ögeye değer verme anlayışına 

götürmeliyken, Nietzsche kadını değil erkekteki dişil yanı daha çok ilgi 

alanında tutmuştur (Apollonca konuşan Dionysos’u salık vermesi gibi).  

Nietzsche’ye göre, bir bakıma Apollon’un tilmizi olan Sokrates 

bilgiyi hep duygunun öncesine ele alıp, duyusal ve güdüsel alanının terbiye 

edilmesi gereken hayvani yön olduğunu belirtmektedir. Nietzsche’ye göre ise, 

“Modern insan Sokratesçi bilgi sevgisinin sınırlarını sezmeye başlamıştır ve 

bilgi okyanusunun geniş boşluğunda bir sahil bulmayı özlemektedir” Bu sahili 

(yahut Buda’nın deyişiyle “göller ülkesinde ada”) bize mitsel olan verecektir, 

Nietzsche sanatçının ve bilim adamının ihtiyaç duyduğu bu zemin, irrasyonel 

olan imgeler zemini olan mittir (Megill, 1998: 102-103). Platonla birlikte salt 

iyi olma amacını taşıyan bütün düşünsel devinimler iyi ve erdemli olmak 

uğruna doğal olanı yadsımaktaydı. Nietzsche’ye göre, “insanın iyiyi arama 

eğilimini kanıtlamak üzere, insan tarafından, ahlaki bir eğilimden başka bir 

yolla açıklanamayan bir olay olup olmadığını kendine sormadı mı? Kant’ın 

cevabı: ‘İşte devrim budur.’ Her şeyde, ama her şeyde hatalı içgüdü, doğa 

karşıtlığı, felsefe olarak da Alman decadence’ı—işte Kant budur!” (Nietzsche, 

2014b: 18). 

DECADENCE KUŞATMAYA KARŞI TRAJİK 

YAŞAM/TRAJİK KÜLTÜR 

Yaşam Nietzsche için karşıtların sonsuz savaşından başka bir şey 

değildir. Bunun da temelinde güç istenci yatmaktadır. Birçok Yunan 

Tanrısının savaşçı özelliklerinin olması manidardır. Bu savaşımda güçler 

yeniden kendini yaratıp oluşu evetler. Decadence bu oluşumların ve 

dışavurumların kaçınılmaz sonucudur. Çünkü yaşam sürekli kendini alt 

ederken, ateşin külleri olan decadence bir nevi sıradan insanı eleyen bir 

mihenk taşıdır. Bir şey diğer şeye mahkûm olmaktadır. Şu durumda hayattaki 

decadence olguların Nietzsche’ci perspektiften bakılırsa bütün zamanları 

kuşatıcı bir misyonunun olduğu söylenebilir. Tersinir olguları uçlarından 

yakalayan Nietzsche, olgunlaşmayı acıya yani trajediye bağlamaktaydı. O, 

trajik yaşamın “öldürmeyen acı güçlendirir” anlayışıyla sahibine ölümsüz 

değerler kazandıracağını varsayıyordu. Elbette bu trajik durum birçok unsuru 

da beraberinde taşımaktadır. Nietzsche’de yazgının kabulü olan amor fati 

trajik özün merkezi konumundadır. Hayatı sevmenin gücü istemenin 
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kurallarından biri oluşu evetleyip acılarıyla kucaklamaktadır. Bu soylu bir 

düşüncedir. Euripides’ten başlayan Sokratik bozgunculuk Trajik Yunanlıların 

sahnelerinden uzaklaştırmıştır. Bunu da Müziğin Ruhundan Tragedyanın 

Doğuşu adlı eserinde “Dionysos, önce tragedya sahnesinden uzaklaştırıldı, bu 

da Euripides’in konuşturduğu şeytanca bir güçle başarıldı. Burada, Euripides 

bile gerçek anlamda bir maskedir: Onun ağzından konuşan Tanrı Dionysos 

olmadığı gibi Apollon da değildi, adına Sokrates denilen yeni doğurulmuş bir 

cindi” (Nietzsche, 2014c: 78) şeklinde ifade etmektedir. Nietzsche’ye göre 

Yunan sanatının bu mükemmel formunun bozulmasıyla tarihsel bir decadence 

durum kendini göstermiştir. Seçkinci bir filozof olan Nietzsche’nin 

tragedyaya bu kadar önem atfetmesinin temelinde tragedyanın, her şeyden 

önce soyluların yaşamını anlatması düşünülebilir. Sıradan insanlar bu oyunda 

edilgendir. Ayrıca şu noktanın da vurgulanması lazım: Dionysos “ (...)  

Nietzsche'nin trajedi yorumunda başat bir unsur olmasına rağmen (şekil 

bakımından kendisini daima şekilsizlikle açığa vuran) yine de Apollon’la eşit 

öneme sahiptir bu bakımdan trajedi tamamen Dionysosçu değildir” (Hatab, 

2008: 19). 

Nietzsche yukarıda belirtilen ilk iki kültürü decadence kültür olarak 

niteler, güç istemine aykırı bulur. Ona göre bunlar sürünün oluşturduğu 

değerler bütünüdür. Yaşamın sonsuz zenginliği içerisinde aşkın değerler 

oluşturamayan sürü bu bağlamda soyluluğa elbette düşman olacaktır. Bu 

görüşünü de Nietzsche birçok yerde Darwinizm’e karşıt bir görüş olarak 

sunar. Ona göre soyluluk sürü tarafından tehdit edilmekteydi. Dolayısıyla 

Nietzsche’ye göre insan, “ (...)  görünüşün gerisindeki çıplak gerçeği 

görmekten ve dünyanın amaçsız, anlamsız olduğunu teşhis etmekten kaçındığı 

için, yüzeyde kalmayı, rahatlık veren düşüncelere sığınmayı, ortalama 

değerlerle yaşamayı yeğler” (Cevizci, 1999: 627).  

Nietzsche’ye göre artık kitlelerin hüküm sürdüğü bir çağdayız. 

Sıradanlık, bilgiye değer vermeme, çok yönlü cılız bir hayat, çok laf gibi 

getirileri vardır kitle çağının (Jaspers, 2008: 380). Nietzsche birçok yerde 

sürünün kindar tutumundan dolayı soylu olana vereceği zararı anlatmaktadır. 

Çünkü yalnız insan, sürü için tehlikelidir. Bunu şu sözlerle, “yalnızlığına kaç, 

dostum: görüyorum ki her yerini ağılı sinekler sokmuş. Sert ve sağlam bir 

havanın estiği yere kaç! Yalnızlığına kaç! Sen küçük ve acınacak kişilere pek 

yakın yaşadın. Onların göze görünmez öçlerinden kaç! Onlar sana karşı öçten 

başka bir şey değildirler. Artık el kaldırma onlara! Sayısızdır onlar, hem senin 

yazgın sinek kovmak değildir ki” (Nietzsche, 2014a: 63) ifadeleriyle durumu 

özetlemektedir. Bu pasajda soylu insanın kendi değerlerini yaratmasıyla 
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topluma duyduğu yabancılık ve bu yabancılığın sürü insanları tarafından 

sezilmesiyle soylu insana karşı yöneltilen tehlike vurgulanmaktadır ve çoğu 

zaman farklılık başa beladır, toplum kendisini doğrulamak için ötekiye yani 

bir günah keçisine ihtiyaç duyar (Connolly, 1995: 96). Kesin ve tartışmasız 

inançların sahibi olan sürü insanı, binlerce yıllık geleneğe sırtını dayayarak 

soylu düşünceleri tarihsel süreç içerisinde mahkûm etmiştir. Çünkü “(...) 

uçandan nefret edilir en çok” (Nietzsche, 2014a: 74). Gerçekliğin böylece 

iğdiş edilmesi durumunu maalesef zamanın farklı çevrimlerinde görmek 

mümkün olmaktadır.  

Yaratım; çevrimin içinde sürüklenen, parçalanan ve bilenen insan için 

bir üst forma dönüştürücü bir eylemdir. Nietzsche’ye göre, birey döngüsel 

zaman içeresinde geometrik olarak mükemmel forma yani çemberin içinde bir 

çembere dönüşerek adeta Tanrılaşır. Bunun beraberinde estetik bir yaratı 

olarak trajedi oluşmaktadır. Çünkü acılar parçalanmışlığın verdiği net 

görüngüyü ortaya çıkarıp sanatçının yüreğinde döllenen yaratımı dışa vurur. 

Bu doğum elbette acısız ve hijyenik değildir. Trajik olumlama ‘kitonyen’ 

varlığın kendi içeresindeki şekilsiz halin dışavurumlarıyla ortaya çıkar. Bu 

şekilsizlik Dionysosçu varlığın özüne yaklaşma biçimidir, denilebilir. Bu 

bağlamda Dedeoğlu’na göre Nietzsche’nin “(...)  realite ve hayatı 

değerlendirme tarzı trajiktir. Nietzsche felsefesi açısından hayatın trajik olarak 

değerlendirilmesi, hayatı olduğu gibi yani hem yükselen hem de çöken 

yönleriyle bir anda kavramak ve olumlamak demektir. Ona göre hayat bir 

yönden yıkan, diğer taraftan da yaratan Dionyzik bir dünyadır” (2012: 50).  

Yalnızlıktan acı çekmek, var olana, olmakta olana, bir nevi yazgıya 

başkaldırmaktır. “Yalnızlıktan acı çekmek de bir başkaldırıdır. Ben hep 

çokluktan acı çektim” (Nietzsche, 2015b: 40) ifadelerini kullanarak yazgısı ile 

barışık olan filozofumuz, yalnızlığa değil çokluğa diş biler. Çünkü çokluk 

içerisinde yalnız kalmıştır ve çokluk nadir olana tahakküm kurmaktadır. 

Aykırıya karşı olan sürü insanları ona bu yaptırımı uygun görmüşlerdir. İnsan, 

her şeyden önce anlaşılmak ister, filozoflar için de durum tersidir denilebilir. 

“Yaşama evet deyiş, o yaşama istenci budur anlatmak istediğim Dionysosçu 

trajik ozana uzanan köprü” (Nietzsche, 2015b: 56). Gerçek anlamda yaşamı 

sevmek, iyi günde ve kötü günde halinden memnun olmayı gerekli kılar. 

Trajiktir çünkü, Dionysos öğretisinde kin, nefret ve öfkeden arınmak, 

yetinmekle mümkündür. Şarap içmek, bir kendinden geçme durumudur ve 

onun ayartıcı etkisiyle müzik de bireyi kendinden geçirebilir. Oluşla bir olan 

kişi, düşünce ve kaygılarından arınmıştır. “Ülkü ve acımanın ötesinde oluşun 

bengi dönüşüne varmak, onun ta kendisi olmak, o sevinci de yok etmenin 
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sevincine bürünmek… Kötümserliği yenmektir trajik düşünür olmak!” 

(Nietzsche, 2015b: 56). “Terki de terk etmek” şeklindeki Doğu öğretilerine 

yakın bir söyleyiştir bu. Dionysosçu yaşam, karamsarlığın karşıtıdır. Yok 

etmenin sevinciyle sarhoş olmaktır. Aklı küçümsemektir. Çünkü akıl, geçmiş 

ve geleceği düşündürerek bizi karamsar yapar. Yeryüzünün anlamı olan 

üstinsan trajik özün de yaşayan halidir. Buna göre üstinsan yeryüzünün 

anlamıdır. Çünkü o amaçtır ve amacı yaratır, yaratıcıdır. Ahlak kurallarından 

arınmış ve oluşun masumiyeti ile birleşmiştir. Geçmişin getirdiği birikimleri 

unutmuş ve suçsuz olmuştur (Baykan, 2008: 136). Böylelikle suçsuz olan ve 

de değerler yaratarak trajik ruhu tekrar dirilten üst insan geleceğin de kanun 

koyucusu olacaktır.  

Sevinç uçucudur; sabun köpüğü gibidir, Nietzsche faniliğinin 

farkındadır sanki. Çünkü “sevinç her şeyin sonrasızlığını ister, derin 

sonrasızlıktır istediği, derin!” (Nietzsche, 2014a: 325). Bu da sevincin 

trajedisidir ve acı olandır, acı kalıcıdır. Sürekli rahat, lüks hatta erişilmez bir 

yaşama özendirilen günümüz bireyinin, sevince evet dediği ölçüde acıya da 

evet diyebilmesi kolay değildir. Popüler, yani gündelik sanatlar, kişinin 

içerisindeki derin tellere (lirin telleri) dokunmaktan uzak, yaratımın 

büyüsünden yoksun bir gösterim sergilemekteler. Nietzsche, bunu doğrular 

nitelikte; “Yalnızca kahkaha ve şen bilgelik değil trajik olan da, bütün yüce 

akıldışılığıyla, türün korunması için gerekli araç ve gereçlerin ve ihtiyaçların 

oluşturduğu gruba aittir!” (Nietzsche, 2011: 25) demektedir. Günümüz tıp 

bilimi dahi, hastalıklara karşı çoğu zaman çaresiz kalmakta ve yalnızca acıyı 

yok etmeye odaklanmaktadır. Bu bağlamda reklamlar da, değer ölçüsünün 

özneden nesneye kaydığının güzel bir örneğidir. Böylelikle kendini 

gerçekleştirmeye çalışan değil, günü kurtarmaya çalışan insan tipi yaygınlık 

kazanır olmuştur.  

Antik tiyatrolarda çeşitli kazanımlar vardı. Akustik seslendirmeler, 

yoğun ve içkin söylemler, düzgün bir dil, özenilmiş sahne kıyafetleri, 

maskeler ardındaki gizem… Günümüz medyası anlamdan çok görünüme, 

soylu davranışlardan çok şiddete (reyting arzusu), konuya uygun giyimden 

çok ilgi çekici bir giyime, gizemden çok açıkta olana yönlendirmektedir. 

Tragedyaların sonundaki acıklı durumlar, her şeyin geçici olduğu havasını 

verir ve bu hava izleyenlerde bir ‘katharsis’ yaratarak onları sonsuzluğun 

büyüsüne boğardı. Bu bağlamda ‘katharsis’in sağaltıcı ve insanın idesinin 

kaybedilmesi gibi olguları barındırdığı görülür. Trajik öyküleme yoluyla 

sanatsal yaratım elde edilir. Bunun sonucu olarak ‘katharsis’ sağaltıcı bir güç 

olarak trajik hazzın da kaynağıdır (Can, 2006: 67). Medya ve tragedya 
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olguları karşılaştırıldığında yaşadığımız anlamsızlık, decadence durum daha 

da belirgin olmaktadır. Medya bir arındırma aracı olarak düşünüldüğünde 

trajik hazzın çok gerisinde ve insan bütünlüğünü algılamada üst idealin çok 

gerisindedir.  

DECADENCE KAVRAMINA KARŞI NIETZSCHE’Cİ 

SAVUNMA 

Tanrıyı, Hristiyanlığı, çağının felsefi değerlerini, Alman yaşam tarzını 

yadsıyan Nietzsche, bir boşlukta çöküntüye sürüklendiğinin ayırdına varmış 

olmalı ki, ortaya yeni değerler atarak bir çeşit savunma düzenekleri 

geliştirmiştir. İstencin kökeninde ne olduğu, daha özgür bireylerin neye 

gereksinim duydukları, geleceğin yazgıya bırakılmaması gerektiği, yaşanmış 

olana duyulan tiksinti ile savaşım, yeniden doğmak için ulaşılmak istenen 

evrenin sonsuz döngüsü anlayışı, bunlardan birkaçıdır. Elbette ki Nietzsche, 

dağınık olan Alman ulusunun çöküntüsüne karşı, tek başına göğüs 

geremeyeceğini çok iyi bilmektedir. İşte bu nedenlere “ (...)  bağlı olarak 

Nietzsche, kendi çağının bütün kültürel değerleriyle birlikte felsefesinin de 

önüne geçilmesi gereken bir decadence içinde olduğunu ileri sürmektedir” 

(Dedeoğlu, 2012: 18) denilebilir. Dolayısıyla kendisinin ileride anlaşılacak bir 

düşünür olduğunu defalarca vurgular. Nietzsche felsefesi kendi yaşamı için 

olmaktan öte, gelecek yaşamlar için tasarlanmıştır. Onu bu doğrultuda 

okumakta yarar vardır. Nietzsche’nin yaşam için ürettiği yeni değerler sonraki 

zamanlarda birçok filozof için esin kaynağı olur. Bu açıdan bazı filozoflarca 

nihilist olarak tanımlanan Nietzsche’nin aslında bütün amacı, yaşamı 

zenginleştirmek ve nihilist karanlığından insanlığa yeni bir ufuk çizebilmektir. 

Değerleri yok eden bir düşünür değil, yok ettiği oranda yeni değerler yaratan 

bir filozof olan Nietzsche’nin felsefesi çağına toplu bir karşı çıkış olarak 

nitelenebilir. Bu varsayımlarla aşağıdaki başlıklarda Nietzsche’nin çağın 

decadence anlayışına karşı geliştirdiği kavramlar irdelenecektir.  

POSTMODERN MEDYA KÜLTÜRÜNÜN BAZI TEMEL 

KARAKTERİSTİKLERİ 

Adorno, II. Dünya savaşı sonrası ABD’deki izlenimlerine dayanarak 

medyanın toplumu homojenleştireceğine dair bir kehanette bulunur. Bunun 

sonucunda 1984 romanındaki gibi totaliter bir durumun öne çıkacağını 

varsayar. Günümüzde ise bu durumun tersinin yaşandığı bir vakıadır. Bu 

bağlamda kitle iletişimi, postmoderniteye geçişin anahtar kavramıdır (Sözen, 

1997: 25). Lyotard da bu bakımdan 1950'lerden sonra gündelik yaşamda 
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gittikçe daha merkezi bir rol oynayan elektronik medyanın can alıcı bir 

önemde olduğunu iddia eder (Bennett, 2013: 61). Stevenson'a göre ise; “(…) 

geç modern kültürler hakkında konuşmak, medya kültürleri hakkında 

konuşmak demektir” (Bennett, 2013: 124).  

Yukarıdaki referanslardan hareketle Gutenberg’in matbaayı icadıyla 

kitap gazete, afiş, broşür gibi medyaların insanın tutum ve davranışlarını 

etkilediği gözlenmektedir. Böylelikle toplumun gündelik hayatı öngörülmez 

bir biçimde değişmiştir. Değişen tutum ve davranışlar gündelik hayatta yeni 

bir kültürün oluşmasına neden olmuştur. Gündelik hayatın bu değişimiyle 

oluşan kültüre de popüler kültür adı verilmektedir. Bu kültür barındırdığı 

sosyo-politik yapılar itibariyle sıradanlığı çoğullaştırıp, bireyin zaman, mekân 

algılarını değiştirir. Dolayısıyla seçkin kültürün ürünlerine ulaşım imkânlarını 

da köktenci biçimde değiştiren bu kültür, yüksek kültüre olan talebi de 

farklılaştırmıştır. Bu farklılaşma popüler kültür lehinde olup devam 

etmektedir (Köse, 2010: 202).  

Araştırmanın birinci bölümünde Nietzsche, tren gibi yeni icatların 

sonuçlarının öğrenilmesinin yüzlerce yıldan fazla zaman alabileceği 

kehanetinde bulunmuştu. Bu minvalden bakılırsa kitle iletişim araçlarının 

insanın hayatını değiştirmekle kalmayıp düşünsel bazda da değişim yarattığı 

ön görülebilir. Bu yaklaşımı destekler nitelikte McLuhan “(…) teknolojiler 

yalnızca insanların kullandığı icatlar değildir, insanları yeniden icat eden 

araçlardır” (Köse, 2007: 67) tespitinde bulunmuştur. Ayrıca medya kültürü, 

“(…) medya imgeleri ve zevk, değer ve düşüncenin belirleyicisi olarak 

ailelerin, okulların ve kiliselerin yerini ünlülerin aldığı; yeni kimlik 

modelleriyle tarzın, modanın ve davranışın uyumlu imgelerini ürettiği baskın 

bir toplumsallaşma gücü haline gelmiştir” (Bennett, 2013: 123). Kısacası 

Kellner’e göre “Kültür ve toplum, medya kültürü tarafından 

sömürgeleştirilmektedir” (Akt. Hepp, 2011: 15). Her gün güncellenen 

ekonomik değerler, borsanın iniş-çıkışı, siyasal çalkantılar, evlilik 

programları, Survivor’lar, belli bir amaca yönelik filmler diziler ve çocuk 

edebiyatı… Bütün bunların tek başına anlamsız başıboş olmasını düşünmek 

olası değildir. Elbette her medya ürünü bazı aşamalardan geçerek topluma 

sunulmaktadır. Bu aşamalar kendi içerisinde değerler barındırmasıyla toplumu 

şekillendirir. Bu şekillendirmeler, Baudrillard’ın deyimiyle simgesel 

dönüşümlere tekabül etmektedir. Toplumdaki simge akışının yönünün ve 

şeklinin değişmesiyle oluşan değerlerin, decadence değerler olduğu 

gözükmektedir. Bu durumu Baudrillard; “Hatta çocukluk, şu ya da bu 

biçimde, kendini aşma ve yadsıma şansını bile yitirmektedir. İnsanoğlunun bir 
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başkalaşım evresi olarak yitip gitmektedir. Bu şekilde, kendine özgü dehasını 

ve tekilliğini yitirirken, aynı zamanda da bir tür siyah kıtaya dönüşmektedir” 

(2004: 89) diye ifade etmektedir. Değişim ve dönüşümlerdeki bu medyatik 

tekel kırılmadıkça yani simge üretimi el değiştirmedikçe öngörülen mutlu 

gelecek hayallerine ulaşmak zor görünmektedir. Zira medyatik-tecimsel 

ürünlerin bireyin refahına değil de elde edilen niceliksel değerlere odaklandığı 

aşikârdır. Sözen, medyanın postmodernin medyası olduğunu belirterek, 

postmodern dünyadaki kültür algısının tersine, bunun bir kültürsüzleşme 

süreci oluşturduğunu belirtmektedir. Ayrıca medyatik referansların da para, 

şiddet ve cinsellik ile ilişkili olduğunu anımsatmaktadır. Medyanın 

postmodern ile örtüştüğü yegâne alanın da istikrarsızlık, dayanıksızlık ve 

kaotik yapı olduğunu belirtmektedir (Sözen, 1997: 69). Bu ilişkilerin 

belirlenmesi simülakrların bireyi nasıl çevrelediğini bilinmesine vesile 

olmuştur. Bu açıdan medyanın insanlığın birikimi olan kültürel alandaki bu 

deformasyonu (decadence) postmodern teorideki imkânların nasıl 

kullanıldığına ve “ruhun nasıl söz oyununa çevrildiği”ne (Nietzsche, 2014a: 

183) dair çarpıcı bir ifadedir. Bu durumu açıklayıcı bir tarzda “ (…) popüler 

ve post-modern kültürü popülerliği, çok uluslu şirketlerin egemenliğini 

heceler: Popüler post-modern ile post-emperyalizm ve sömürünün bilim, 

sanat, müzik, siyasal yollarla satışı yapılır” (Erdoğan & Alemdar, 2005: 39). 

Çok uluslu şirketlerin klasik devlet anlayışlarını sarstığı günümüz dünyasında 

kültürel emperyalizmin yedeğindeki enformasyona dair yukarıdaki ifade, 

medyanın nelere alet olduğuna yönelik anlamlı bir açıklamadır. Sardar’a göre, 

“Sömürgecilik, Batılı olmayan kültürlerin fiziksel olarak işgali ile ilgiliydi. 

Modernlik, günümüzün yerini alıp batının dışındaki kültürlerin zihinlerini 

işgal etmekti. Postmodernizm, batının dışındaki kültürlerin tarihini ve 

kimliğini kendisinin ayrılmaz bir yüzü olarak kullanmaya, geleceğini kolonize 

etmeye ve varlığını işgal etmeye yöneliktir”  (McGuigan, 2006: 94). 

Oysaki postmodernizm, yeni sorulara yeni cevaplar üreten ve 

özgürlük alanları genişleten bir düşünce olarak benimsenmişti. Bir kültürün 

ticari bir meta halinde sömürgeleştirilmesi, insanın manipüle edilmesi idollere 

secde ettirilmesi, Apollonik bir tülle steril sunumu Dorian Gray’in yahut 

Faust’un yaptığı gibi tanrısal ruhun şeytana satılmasıyla eşdeğer 

gözükmektedir. Bu satılma, cilalı imajlarla postmodern medya kültürünün “ 

(…) büyük kısmı, kitle iletişim araçlarıyla aktarılmaktadır. Çeşitli iletişim 

araçları, klasik opera ve müzik, politikacıların hayatları hakkındaki magazinel 

söylentiler, en güncel Hollywood dedikoduları ve dünyanın dört bir yanından 

haberler yayıyorlar” (Bennett, 2013: 124-125) tümceleri ile açıklığa 
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kavuşmaktadır. Postmodern bireyin çarpık anlayışına bir başka örnek de 

Rigel’in “kola kutusu” örneğidir. Bu örnek, eski ile yeniyi karşılaştırma 

bakımından önemlidir. Rigel (2000: 137), “Bir kutu kola içip susuzluğunu 

giderdikten sonra boş alüminyum kutuyu şevkle sıkıp öyle çöp kutusuna atan 

kişinin çevresine yaydığı ‘şiddetimi seviyorum’ mesajının ürkütücülüğünü 

düşünün. Bir de kendisine bir bardak su getiren kişiye ‘su gibi aziz ol’ diyen 

yaşlı yüzün, sevecen, yumuşaklığıyla gelen iyi dileğinin yarattığı ortamı 

gözlerinizde canlandırın. İki manzaranın farklılığı nesil değişiminin sonucu” 

demiştir. Bir başka bakış açısı da oryantal dans yarışmalarından ya da “huysuz 

tiplerin insanaltı numaralarından; reality şovların gerçekdışı, sapkın 

maceralarından; televolelerin ayartıcı, yalan makinası üzerine kurulu zihni, 

aklı, ruhu ve kalbi körelten, izleyiciyi geri zekâlı yerine koyan kaçık 

şovlarından geçilmiyor Türk televizyonları!” (Kaplan, 2007). Kaplan’a göre 

olay, adeta Türkiye’nin “decadence ile dans”ıdır. Bu postmodern ahlaksızlık 

ve sığlığı “Burası neresi arkadaş? Türkiye mi burası?! Yunusların, 

Mevlânâların, Itrîlerin, Hacı Bektaşların, Hacı Bayramların, Büyük Sinanların 

yetiştiği ve yaşadığı yer burası mı?” (Kaplan, 2007) sorularıyla eleştirenlerin 

sayısı ne yazık ki oldukça azdır. 

Çakır’a göre popüler kültür, bireyin zevklerinin yönelimlerinin 

değerlerini kimliklerinin ilgi alanlarının oluşumunu köktenci bir biçimde hem 

içerip hem de dönüştürmektedir (2013: 330). Böylesi bir dönüşümün sonucu 

birey, günlük hayatta medyatik sunumların oluşturduğu algısal içerikle gerek 

dilsel gerekse de davranışsal bir dönüşüme uğrar. Bu dönüşümde gerek maddi 

gerekse de estetik bütün değerler dönüşüme uğrar. Bu açıdan kişinin 

varlığından bahsedilirse kimlik ve onun doğurduğu yaşam biçiminden de söz 

etmek gerek. Bu minvalde düşünülürse “Yaşam biçimi, yalnızca maddi ve 

estetik değerlere değil, aynı zamanda metafizik ve etik değerlere, tutumlara ve 

eylemlere dayanan eylem ve tutumlardan oluşur. (…) Bu nedenle, kimlik ve 

yaşam tarzını tartışırken farklı değer çeşitlerini ayrı tutmak imkânsızdır. Aynı 

kişi ve toplum arasındaki ilişki için de geçerlidir” (Miegel, 1994: 186). 

Toplumda görülen bu değişim dönüşümlerde dilin de deformasyonuna yol 

açması kaçınılmaz gözükmektedir. Medyalarda iletilerin kelime sayısı, medya 

zamanın anlık mesajları bağlamında yeniden üretilerek, dilsel ve dolayısıyla 

zihinsel bir yoksullaşma üretmektedir. Bu durum, Orwell’ın 1984 romanında 

Yenikonuş dilindeki kelimelerin gün geçtikçe azaltılarak yeniden sunulmasını 

hatırlatmaktadır. Orwell’ın 1984 isimli eserinde, toplumun belleğinin yeniden 

oluşturulması için kelimeler iktidar tarafından yeniden üretilir; dilin varsıllığı 

gün geçtikçe kaybolur. Kelimeler karşıt anlamlarını yitirerek bellek 
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silikleştirilip birey Aytmatov’un “Gün Olur Asra Bedel” romanındaki 

deyimiyle ‘mankurt’laştırılır. Bu decadence durum, yalnızca belleğin ve 

kimliğin deformasyonuyla sınır değildir! Rigel’e göre, 

 “Uykudaki REM safhaları azaldıkça, kişinin rüyalarını hatırlama oranı 

da düşer. Medyaya verdiği zamanları, kendi seçimiymiş gibi farkına 

varmadan rüyalarından çalan günümüz insanı, aynı zamanda bir ‘rüya 

körleşmesi’ sürecine giriyor. Sabahları rüya görmeden uyananların 

sayısı artıyor. Çünkü REM sayısı azaldıkça, rüya görerek, ruhunu 

dinçleştirmiş, tazelemiş olanların sayısı da azalıyor” (Rigel, 2000: 6). 

Kendi zamanını değil de medyatik zamanı yaşayan, çevresindeki 

olaylardan bihaber, ama dünyadaki olaylardan haberdar olan, kültürel 

dinamiklerinden uzak, ama evlenme programlarındaki kurmaca aşkları bilen, 

ışığı yalnızca TV ekranındaki bir ışıltı olarak alımlayan, gündelikçi bireyin 

yaşadığı bu decadence durumun yarattığı en önemli sorunlardan biri de kendi 

yaşadığı bu ontik popüler yabancılaşmanın farkına varamamasıdır. Zira, 

“Bugün popüleri üreten ve tanımlayan güç, popüler adı altında mal ve bilinç 

satışı yapan moda, soda, oyuncak, turizm, kültür ve eğlence endüstrileridir” 

(Erdoğan & Alemdar, 2005: 39). Bu bağlamda medya Nietzsche’nin 

vurguladığı gibi kötü yemekler (yoz kültür) mideleri ve bağırsakları bozarak 

küresel bir deformasyon yaratır. Onun bozuk bağırsaklarla anlatmak 

istediğini, günümüzün medya ürünleriyle ilişkilendirmek mümkündür. 

Medyanın sağladığı bu durum bireye, tüketim ve konformizmle giderek 

yoksullaşan dünya sunarak, düş kurma yoksunu haline getirerek kurtulma 

umutlarını da tüketmektedir. Bu durum bilhassa Doğu Avrupa ve Eski Sovyet 

topraklarında düş’e inanmamanın daha derinden hissedildiği bir duruma 

tekabül etmektedir (Özbudun ve Demirer, 2008: 275). 
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“MAVİ – KIVANÇ TATLITUĞ” REKLAMI 

Sekans  

 

 

 

Zaman  
00:26 

00:28 

00:29 

Gösterge 

Kadın ve diyalog. 

Gösteren 

Fotoğrafa bakan kadın. 

 

Diyalog 

Kadın: Kokusu nasıl? 
Erkek : Gökyüzü gibi. 
Kadın : Tadı? 
Erkek : Adrenalin gibi.  
Kadın: Senin gibi! 

G
ö
st

er
il

en
 

Denotatif Anlam 

Kadın, fotoğrafa bakmaktadır.  

Konotatif Anlam 

Kullanılan sözler ve gösterilen kadın bedeniyle cinselliğin ima ve teşhir 

yoluyla izleyicinin dikkatini avlamaya çalışması söz konusudur burada da. 

Üstelik kadın, en mahrem olan uzamında, kendi yatağında betimlenmektedir. 

Bu durum, kadın ve cinselliğin kâr elde etmeye yönelik suiistimali olarak 

görülebilir.  

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=fc22wv4f2hc 

Söylem Analizi 

İncelenen reklamda denotatif ve konotatif anlamlar elde edilmiştir. 

Elde edilen bulgularda cinsellik, arzu, çıplak beden ön plandadır. Ayrıca 

reklamda metaforların yanlış kullanımından ötürü anlamın 

istikrarsızlaştırıldığı gözlemlenmiştir. Reklamdaki diyaloglar, izleyenleri 

öncelikle meraklandırma amacı gütmüştür. Bu durum reklamda “Yürek 

hoplatan bi’şey!” şeklinde ifade edilmiştir. Reklamda merakla birlikte “yeni” 

kelimesi, bireyin yaşadığı rutinden çıkarak farklılık yaratmayı teşvik 

anlamında kullanılmıştır. Bu açıdan, “Hangi ihtiyaçlarının yerine getirildiğini 
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seçemeyen tüketici, sık sık belirsiz bir değişiklik isteği duyar. Reklam bu 

duyguyu körükler ve belirgin bir biçime sokar” (Toffler, 1981: 66).  

Reklam filminin konusu olan blucin, dışa dönük bir yaşama aittir; bu 

açıdan yüzeyseldir. Ayrıca blucin, işçi sınıfının geleneksel bir giysisi 

olduğundan dolayı, sınıf temelli bir koda sahiptir. Blucin, dikkat edilmesine 

gerek olmayan bu açıdan sürekli dışa dönük bir yaşamı anlatır. Bunun sonucu 

olarak da içe dönük anlamları ötelemesiyle oluşan yüzeysel bir giyim tarzı 

olarak açığa çıkar. Sürekli yeni bir kimlik, yeni bir yaşam tarzı sunan moda, 

bireyin kendini kaybetmeden çoğaltmasıyla ve kendini görsel yoldan 

kurgulamanın bir yolu olarak görülebilir. Reklam filminde bedensel hatlar, 

rahatlık ve şimdiye gönderme olarak sürekli bir macera duygusu ve olay 

örgüsüyle kışkırtılma söz konusudur. Zira blucinde özgürlük, macera ütopisi 

ve dışarıya bir davet mevcuttur. Bu durum heyecan yaratarak yaşantının bizi 

vicdan azabına götüren boyutlarından kurtarır. Kişiyi “takılmadan” yaşamaya 

çağırır, hayat nereye sürüklerse birey oraya aksın ister. Reklam da zaten 

başlangıçta bir vaat ile başlamaktadır. Rahatlığın da bir sembolü olan blucin, 

bireye düşünmemeyi, adeta “Dont worry be happy!” yaşam stilini, macera 

duygusunu, aşkı, cazibeyi ilham eder. Ayrıca blucin ‘Ne olsa gider…’ 

felsefesine uygundur. Zira blucin giyerken üzerinde çok düşünmeye gerek 

yoktur. Basit bir düzenekle, kombinle çıkılabilir evden dışarıya. Çünkü çok az 

çeşit arz eder. Bu açıdan yaşamı hızlandırır; zira yavaşlık, hatırlamayı ve 

düşünmeyi teşvik eder. Unutma kültürünü yaşayan postmodern birey için bu 

durum son derece uygundur. Bu açıdan blucin, hazır ve basit kalıplarıyla 

giyinmenin üzerinde çokça düşünmeyi gerektirmeyen bir üründür. “Modanın 

bize dayattığı şey, sahip olduğumuz düşsel evrene son vererek, akla 

gelebilecek her türlü gönderen sistemini kapsayan bir Akıldır” (Baudrillard, 

2008: 153). Blucin, bu açıdan bir hız ve unutma biçimidir. Hatları ve biçimi 

öne çıkaran blucinde birey içe bakmayı unutarak –yani Dionysos’u Apollon’a 

tercih ederek– dış hatların kıvrımında hazlarla meşgul olmaktadır. Modanın 

adeta süzülmüş bir anlatısı olan blucin, giyenler için bir aynılaşma mevcuttur.  

Vücut blucinde görselleşir, ifşa olunur. Bu açıdan Apollonca bir 

öğedir. Blucin, vücudun erotik içeriğini ihbar eder, dolayısıyla bedenin bir 

haykırma biçimi olarak görülebilir. Bu görüşleri destekler nitelikte 

Baudrillard (2011a: 8-9) “(…) modanın ahlâksız bir biçim olduğu 

söylenebilir; çünkü estetik bir biçim her zaman güzel ve çirkin ayrımını içeren 

bir ahlâk anlayışı tarafından belirlenmiştir” demektedir. Doğanın çağrısının 

haz olduğu düşünülürse, zihnin doğaya teslim olmasından kaynaklanan 

bedensel haz, yani “jouissance” durumu olarak da kabul edilebilir. Zihnin 
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doğaya teslim olması demek, ideolojiden arınma ve postmodern olmak 

demekle yakın anlamlıdır. Blucin, bu açıdan bedensel hazların bir dışavurumu 

olarak görülebilir. Belirgin hatlar bedenin sunumuyla ilgili sorunlar 

içermektedir. Bedenin erotik çağrışımlarla sunulması, hatların fallik 

çağrışımlarla örülü olması, bedenin kamusal alandaki sunumu birçok açıdan 

problemlidir. “Moda, değer yargılarıyla ilgisi olmayan bir ayartma gücüne 

sahiptir. Sınır tanımayan bir biçimsel değişikliğe uğrama sürecine dönüşerek 

kendinden geçen moda, estetik boyutu aşıp geçmişe yönelir” (Baudrillard, 

2011a: 8). Bu bağlamda, reklamda pazarlanan blucin değil, sarmalanmış 

beden olmaktadır. Gösteri unsuru olarak reklamda sunulan beden, araç değil 

amaç olarak imlenmektedir.  

DİNSEL OLANIN İSLAMİ SOSYO-EROTİĞİ: ADNAN OKTAR 

ÖRNEĞİ 

 

Zaman  

01:20:26 

Gösterge 

İnsanlar. 

Gösteren:  

Ayaktaki iki kadın, 

Adnan Oktar ve 

seyirciler. 

G
ö

st
er

il
en

 

Denotatif Anlam 

Adnan Oktar ve karşısında raks eden iki kadın ve tempo tutan diğer 

kadınlar. 

Konotatif Anlam 

Adnan Oktar, raksa karşılık vermek adına elleriyle adeta kendinden 

geçerek otururken oturduğu yerde raks etmektedir. Fondaki taverna 

müziği ve kadınları sürekli oynatma isteği, üstelik de bunu kadınları 

özgürleştirme bağlamında ele alarak yapması ahlaksal bir decadence 

durumdur. 

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=SqH-7Q6gjzg 

Söylem Analizi 

Bauman, postmoderniteyi sabitelerin sabitsizliği (Bauman, 2000: 126) 

olarak tanımlamaktaydı. Ayrıca yaşanılan zamanda evrensel etik bir kodun 

mümkün olamayacağını ifade etmekteydi (Bauman, 2011: 20-21). Jameson 

ise, pastişin postmodernitenin karakteri olduğunu ifade etmekteydi. Bu 
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açılardan Adnan Oktar’ın sürdürmekte olduğu program, bilinen sabitelerin 

ötesinde, son derece akışkan bir yapı arz etmektedir. Zira bu programın klasik 

manada İslami söylemin ilkelerini reddeden, son derece kapitale entegre 

edilmiş ve “Ne olsa gider…” mantığıyla üretilmiş bir program olduğunu 

söylemek mümkün gözükmektedir. Program, birçok açıdan ilginçliklerle 

doludur. Daha ilk bakışta bu program; İslam, erotizm, eğlence, haber, siyaset, 

vb. unsurların topluca sunulduğu, kısacası, her şeyden birazın mevcut olduğu 

“parodik” bir formata sahiptir. Bu açıdan bu program, tam bir postmodern 

program görünümündedir.  

Programda Adnan Oktar’a tam olarak biat edilir. Yorumlar, sözler, 

açılımlar yalnızca bir kişinin ifadeleriyle anlam bulur. Bu açıdan program son 

derece antidemokratiktir de. Kadınlar, erkeğin onayından geçer, onu övmekle 

mükelleftirler. Programda farklı görüşlerin ifade edilmeyişi, Adnan Oktar’ın 

bahsettiği özgürlük mottosuna (!) da aykırı düşmektedir.  

Zira “Kedicikler” yahut Oktar’ın müritleri, adeta bir sürü olarak 

devinmektedirler. Programda bütün kişilikler ve isimler Adnan Oktar’ın 

isminde erimektedir. Dans edenlerin ise yalnızca raksı mevcuttur, kişilikleri 

kaybolmuş, modanın da yardımıyla birer görüntüsel göstergeye dönüşmüştür. 

Program, bu açıdan Baudrillard’ın deyimiyle; “(…) değiş-tokuşların ve bütün 

ürünlerin uygunsuz biraradalığı” (2004: 120) tanımlamasına uygun 

düşmektedir. Oktar, programında birçok siyasi ve dini simayı yâd eder. 

Özellikle Cumhurbaşkanı’na yönelik sempatik duruşu manidardır. Bu açıdan 

iktidara yaslanan Oktar, onun temsil ettiği kitlenin de sempatisini kazanmaya 

çalışmaktadır. Oktar yeri geldiğinde şehitleri haber konusu yaparak milliyetçi 

kesimi, Devlet Bahçeli’yi överek de MHP sempatizanlarına göz kırpmaktadır. 

Görüldüğü üzere, fırsatçı bir anlayışa sahip olan Oktar decadence’ın adeta 

Türk televizyonculuğunda somutlaşmış, hayat bulmuş ismidir.  

Oktar ve müritleri, sürekli farklı haberlerle Türk kamuoyunun 

gündemine gelmektedir. Özellikle magazin basınında bir “kedicik” fenomeni 

olduğunu söylemek bile mümkündür. Oktar, kediciklerin kendi önünde raksını 

özgürlükle açıklamaktadır. İslam ise bu açıdan bazı ayetlere başvurulan 

derinleşmeden kaçınılan bir paravan gibidir. Bu durum Nietzsche’nin yaklaşık 

yüzyıl önce bahsettiği ve birinci bölümde de detaylı olarak bahsedilen 

decadence duruma bir örnektir. Zira birinci bölümde ifade edildiği gibi, 

Nietzsche’nin “Düzmece değerlerin ve uydurma sözlerin zincirine! Ah, biri 

çıksa da onları kurtarıcılarından kurtarsa!” (2014a: 292) şeklinde ifadesini 

bulan sözleri, günümüzde dinsel decadence’ın sembolü Adnan Oktar için 

söylemek mümkündür. Zira ortada iki tür davranış mevcuttur; stüdyonun 
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efendisi Oktar ve köle ahlakına sahip müritleri... Program, sanki yalnızca 

Oktar’ın eğlenmesi için yapılmaktadır. Efendinin kuralsızlığı paralelinde onun 

takipçilerinin decadence durumu görülmektedir. 

Ayrıca Oktar’ın kişisel olarak dekore ettiği söylenen stüdyosu bir renk 

cümbüşü ve konforun, zenginliğin görkemini yaşatmaktadır. Bu açıdan adeta 

Hasan Sabbah’ın sahte cenneti Alamut Kalesi’ne hatırlatmaktadır. Bu dekorda 

dışardan ithal mankenlerle dolu olan stüdyodaki kitle, “afyon erdemler” 

sunularak demoralize edilmektedir. Bu erdemler de “gerçek din” 

aldatmacasıyla sunulmaktadır. Oktar’ın şenlikli, zoraki, kahkahalı 

programında “gösteriye dönüşmüş bir anlamsızlık insanı neşelendirmektedir” 

(Baudrillard, 2008: 117). Tek amacı eğlence olan program, makyavellist bir 

anlayışla siyasetten ve dinden beslenmektedir ve her iki alanın da sömürüsünü 

yapmaktadır. Yaşattığı anlamsızlıktan anlam devşiren duyarsızlık ilkesiyle 

duyarlılık yaratan programda, alttan alta hüküm süren boşluğun yarattığı bir 

gerginlik hâkimdir. Zira Google’dan devşirme birçok resim ve videoyla 

program kotarılmaya çalışılırken, bireylerin zoraki gülüşleri şizofreniyi 

andırmaktadır. Bu şizofrenik postmodern yaşam alanlarının sakinleri ise, 

“(…) köksüz ve kayıtsız bir varlığa sahiptir” (Smith, 1999: 150). 

Oktar, geleneksel din anlayışını ‘Ortodoks din’ anlayışı olarak 

nitelemektedir. Oysa karşısındaki bazen striptize varacak ölçüde raks eden 

kadınlar, bu anlamda bir yozlaşma örneğidir. Geleneği decadence olarak 

niteleyen, hatta bu durumu eleştirenleri “münafık” olarak suçlayan Oktar’ın 

bu tutumu da, olsa olsa ancak dinsel olanın yıpratılması ile açıklanabilir. Bu 

döküntü din anlayışı, dinsel olanın da simülakrına tekabül etmektedir. Çünkü 

“simülasyonun en belirgin özelliği en önemsiz olguları bile kapsayan gerçeğin 

yerini almış modellerden oluşmasıdır” (Baudrillard, 2011b: 36). Oktar, 

yarattığı bu yeni tahrif edilmiş din anlayışı ile postmodern kapitalizmin 

ihtiyacı olan bir din adamı görüntüsündedir: Ciddi gibi görünüp her tür 

ciddiyet algısını gasp eden, sureti haktan görünüp değerleri dinamitleyen bir 

figür… Zira postmodern kapitalizmin “(…) bireyselleştirilmiş, 

sekülerleştirilmiş, özelleştirilmiş, farklı taleplere cevap verebilecek dünyevi 

bir dine ihtiyacı vardır. New Age 70’lerden başlayarak yeni kapitalizmin 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir dinsellik/tinsellik biçimi olma yönünde 

değişime uğramıştır” (Çubuklu, 2004: 64).  
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SONUÇ 

Bilindiği üzere, Nietzsche, yaşadığı yüzyılda yalnızca din değil, 

felsefe ve sanatı da decadence olarak niteleyerek çağın inancının ve 

anlayışlarının zevksizlik üzerine kurulu olduğunu ilan edip, bilhassa 

Dionysosçu esrikliği öne çıkararak Hristiyanlığın decadence unsurlarını 

aşmayı ve yıkmayı tasarlamıştır. Bu açıdan öncelikle yaşadığı yüzyılda 

uydurma değerlerin varlığından rahatsız olan düşünür, sonrasında onları 

yıkmaya koyularak ve ötesinde değerleri yeniden değerlendirmek istemiştir. 

Bu yıkım esnasında Nietzsche’nin bahsettiği “çekiçle felsefe yapma” nosyonu 

ön plandadır. Düşünür, zamanın birçok değerine, bilhassa Hristiyanlığın 

binlerce yıl özenle yonttuğu, özünde Platoncu olan değerler sistemine saldırır. 

Bunu yaparken de değer sanılan ancak, decadence’a hizmet eden çağcıl 

kavramların nihilizmin gerçek nedeni olduğunu belirterek insanlığı uyarmayı 

dener. Nietzsche, Tanrı’nın ölümüyle karanlığın, boşluğun, nihilizmin bütün 

insanlığı kasıp kavuracağını, çölleştireceğini önceden sezer... Gelecek olan 

tehlikeyi aşmak için ise zamana yeni değerler sunar. Nietzsche decadence’ın 

ilerlemenin tabii bir sonucu olduğunu kabul ederek ondan kaçılamayacağı 

kanısına vardıktan sonra, decadence’ı hızlandırmayı önerir… Çünkü 

decadence ona göre, yaşamın tabii bir sonucu olması bakımından gereklidir 

de.  

Büyük bir kriz döneminde yaşayan Nietzsche’nin ilgilendiği en 

önemli konulardan biri de ahlaktır. Nietzsche’ci ahlakta üstinsan önemlidir. 

Zira üstinsan, tabiatı gereği ahlaka (decadence değerler sisteminden türetilmiş 

ahlaka) ihtiyaç duymaz, filozofa göre yüksek erdemler, üstinsanda doğal 

olarak zaten mevcuttur. Üstinsan, itkilerinde yücelikle hareket eder, olacaklar 

onda sezgisel anlamda önceden belirir. Nietzsche’nin adeta ölen Tanrı’nın 

yerine geçirmek istediği üstinsanının tarihsel olarak mevcut olduğunu 

söylemek zordur. Zaten kendisi de üstinsanın daha gelmediğini söylemektedir. 

Nietzsche Tanrı’nın ölümüyle doğan boşluğu üstinsan idealiyle doldurmayı 

amaçlar. Zira Nietzsche için özgürlüğün boşluğa, anlamsızlığa; yani nihilizme 

evrilme ihtimali bütün insanlık için bir tehdit olarak gözükmektedir. 

Nietzsche’ye göre üstinsan, ahlakın kirinden kendini arıtarak her şeyi olduğu 

gibi gören, trajik gerçekliği kucaklayarak boş hayallerden kendisini kurtarmış 

biridir. Bu açıdan Nietzsche, eksik yaratılan insanı, hayvanla üstinsan arasında 

gerilmiş bir ip olarak görür. 

Nietzsche, ahlakı 2500 yıllık bir tarih öncesinden ele alıp inceleyerek 

özünde Platoncu gördüğü Hristiyanlığın neredeyse bütün değerlerinin yaşama 

aykırı olduğunu öne sürmüştür. Bütün tarih boyunca, yalnızca iki önemli 
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ahlakın mevcut olduğunu; bunların da efendi ve köle ahlakı olduğunu ifade 

etmiştir. Nietzsche, Hristiyan ahlakını doğrudan doğruya köle ahlakı olarak 

niteler. Bu ahlakın yaşamı sınırladığını öngören Nietzsche, doğada ahlak 

kurallarının olmadığını savunarak kişiyi iyinin ve kötünün ötesine taşımak 

ister. Zira Nietzsche’ye göre ahlaki olgulardan ziyade olguların ahlaki 

yorumları vardır. Kendisini Dionysos’un tilmizi olarak görür; özellikle şarap, 

eğlence, coşku ve esin tanrısının yaşama dair olumlamalarını över.  

Nietzsche, yaşadığı devirde Hristiyani bir ahlak olan çileciliği 

decadence’ın bir tezahürü olarak görür. Zira insanlar gerçek olmayan şeyler 

ile oyalanmakta, umutlarını gökler ülkesinden gelen mesajlara 

bağlamaktadırlar. Nietzsche, gerçekçi olmayan bu durumu insanların 

insanlığını dahi yitirmesinden dolayı decadence olarak niteler. Bütün hayatı 

decadence’a karşı mücadele ile geçen Nietzsche’nin değerlerin yeniden 

değerlendirilmesi olarak adlandırdığı felsefe, yaşamın bütün dinamiklerini 

içinde barındıran 2500 yıllık Platoncu Hristiyanlık Geleneği’nin reddi olarak 

ortaya koyar. Felsefesinin temel dayanaklarından biri olan güç istenci, sürü 

değerlerini reddeder.  

Nietzsche sıklıkla sürünün soylu insana karşı hasmane tutumundan 

bahsederek soylu insanı sürünün tehlikelerine karşı uyarır. Zira sürü; yalnız 

olanı, soylu insanı kendisine hep düşman bilmektedir. Bu yüzden soylu 

insanlara sürünün tehlikelerinden korunmasını dahi salık vermektedir. Zira bir 

sürü içgüdüsü olan ahlak, soylu insanın kendi yarattığı asil Dionysosçu 

değerlere karşı elbette düşmanlık besleyecektir. Bu açıdan Nietzsche’nin 

ahlaka hatta akla olan isyanını o alandaki decadence unsurlarla birlikte 

değerlendirmek gerekir. Dionysosçu ahlak şüphesiz trajik olana yöneliktir. Bu 

ahlak, sürünün kabul edeceği türden ahlaki değerler önermez. Amor fati gibi 

üst bir olumlama ilkesiyle bütün yaşananları onaylayarak kişilere yazgılarını 

sevmelerini, yaşamı bir bütün olarak kabullenmeleri gerektiğini öğretmeye 

çalışır. Bu olumlama yöntemiyle kişi, geçmişin boyunduruklarından kurtulur. 

Ancak bu olumlama, zor bir onaylamadır! Dolayısıyla Nietzsche’ci ahlak ya 

da diğer bir deyimle varoluş ve yok oluşu evetleyen insan ahlakı elbette çok 

az bulunur olacaktır. Bu bağlamda Nietzsche, görevinin farkındadır. 

Yaşadığımız zamanda, Nietzsche’ci bir bakışla ifade edilirse, “ruhun 

söz oyunlarıyla paçavraya çevrilmesi”ne şahit olunulmaktadır. Devasa bir 

enformasyon ağına sahip olan medya, deneyimlenen hakikati hayal üretme 

araçlarıyla değiştirerek oluşan yeni çevrende insanlığa bu hayali kabul 

ettirmektedir. Böylesine bir çağda yeni bir Martin Luther’in yahut 

Nietzsche’nin gelmesi pek muhtemel gözükmemektedir. Nietzsche’nin 
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deyimiyle, “kundakta yeni bir bebek” yoktur, görev insanın kendisindedir. Bu 

yüzden tarihte bireyin böylesine kuşatıldığı bir başka çağ daha bulmak zordur. 

Çünkü Nietzsche, gerçeklik gibi hakikatin de zorluğuna işaret ederken onun 

bir düş olduğunu vurgular. Günümüzde medya bu düşü yüzeysel bağlamlarda 

ele alıp tecimsel çıkarlara kurban eder gözükmektedir. Adeta Apollonik 

yanılsama ışıklarıyla kitleleri körleştirerek sahte güneşlerle aydınlatmayı 

yeğlemektedir. 

Nietzsche felsefesinin temel izleklerinden biri de yeni insan, yeni 

anlayış ve yeni değer yaratmadır. Bu açıdan medyanın yaratmak istediği 

postmodern karakterli homojen insan tipi Nietzsche’nin Zerdüşt’te bahsettiği 

“son insan”a çok yakındır. Bu insan tipi anlık yaşayan, parçalı yapıda, korkak 

ve hazır değerlerle beslenen bir varlıktır. Nietzsche’ye göre, kadim 

zamanlarda gökler ülkesinden medet uman çileci insan tipi de, Tanrı’nın 

ölümünün ağırlığı altında ezilmiştir. Nietzsche’nin yaşadığı yüzyıldaki 

decadence’ın semptomlarını bulgulayışı ve iyileştirme yöntemi, bu çalışmada 

önemli bir izlek olarak görülmüştür. Zira değerlerin yeniden 

değerlendirilmesi; varlığın, hakikatin, gerçeğin, trajik özün insanlık tarafından 

alımlanmaması; yeni insan tipinin gündelikçi olması, değersiz bir yaşamı 

benimsemesiyle trajik özden uzaklaşması, yine Nietzsche’ci kavramlar 

ışığında ele alındığında, çemberin merkezinden bir uzaklaşma olarak 

görülmektedir. Zira Zerdüşt’ün bahsettiği üstinsan, mistik bir karakterdir.  
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GİRİŞ 

24 Şubat 2022 tarihinde Rusya, Ukrayna’ya saldırıya geçmiş ve Rus 

kuvvetleri Ukrayna’nın belli bölgelerini işgal etmiştir. Rusya’nın Ukrayna’yı 

işgali, dünyanın pek çok ülkesinde sert bir şekilde eleştirilmiş ve Rusya’ya 

yönelik çeşitli yaptırımlara girilmiştir. Bu süreçte Birleşik Krallık da 

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı çıkmış ve işgal Birleşik Krallık 

gazetelerinde geniş yer bulmuştur. Çalışmada Birleşik Krallık’taki gazetelerin 

24 Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini ne şekilde sunduğunun 

ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada Birleşik Krallık’ta 

örneklem olarak seçilen gazetelerin 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın 

Ukrayna’yı işgalini duyuran haberleri, eleştirel söylem analizi kullanılarak 

incelenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında aşağıda yer alan sorulara yanıt 

bulunmaya çalışılmıştır: 

- Birleşik Krallık’taki gazetelerde Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ne 

şekilde sunulmuştur? 

- Birleşik Krallık’taki gazetelerde Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 

hangi konular ön plana çıkarılmıştır? 

Çalışma, Birleşik Krallık’taki gazetelerin 24 Şubat 2022 tarihinde 

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yönelik sunumunu yansıtması bakımından 

önem taşımaktadır. Bu açıdan çalışmanın iletişim ve siyaset bilim alanında 

çalışan araştırmacıların yararlanabileceği bir kaynak olması amaçlanmıştır. 

1. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Birleşik Krallık gazetelerini farklı konular üzerinden inceleyen çeşitli 

akademik çalışmalar yapılmıştır. Bu akademik çalışmalar içerisinde: Chopra 

ve Doody (2007), Birleşik Krallık ulusal gazetelerinde 'şizofreni' teriminin 

kullanılmasını; Papacharissi ve de Fatima Oliveira (2008), ABD ve Birleşik 

Krallık gazetelerinde terör haberlerinde kullanılan çerçeveleri; Shepherd ve 

Seale (2010), Birleşik Krallık gazete raporlarının değişen doğasını; Hilton ve 

Hunt (2011), Birleşik Krallık gazetelerinin 2009-10 domuz gribi salgını 

temsillerini; Canter (2013a), Birleşik Krallık bölgesel gazetelerinde sosyal 

medya kullanımını; Canter (2013b), yerel Birleşik Krallık gazetelerinde 

vatandaş gazeteciliğinin rolünü; Robinson vd. (2013), Birleşik Krallık’ta 

günlük gazetelerde sağlık hikâyelerini; Awan ve Rahman (2016), Birleşik 

Krallık gazetelerinde Müslümanları tanımlamak için kullanılan dili ve 

manşetleri; Patterson vd. (2016), Birleşik Krallık gazetelerinde yayınlanan e-

sigara düzenlemesini; Lloyd ve Ramon (2017), yakın partner aile içi şiddetin 
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Birleşik Krallık gazete temsillerini ve Nimegeer vd. (2019), Birleşik Krallık 

ulusal gazete içeriğinde çocukluk çağı obezitesinin belirginliğini ve 

çerçevesini incelemiştir. 

Türkiye’de eleştirel söylem analizi kullanılarak savaş, işgal ve darbe 

üzerine çeşitli akademik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda da-; 

Özçağlayan ve Apak (2017), Norman Fairclough’un eleştirel söylem 

analizinden yararlanarak Soğuk Savaş döneminde Washington Post ve The 

New York Times gazetelerinin İran Darbesi’ne (1953) ve Sovyetler 

Birliği’nin Afganistan İşgali’ne (1979) ilişkin haberleri üzerinden ABD’nin 

propaganda ve algı yönetimi amacıyla haberi ne şekilde kullandığı ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular ışığında haberde 

propagandadan yararlanılarak antikomünist bir algı oluşturulmasının 

amaçlandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Ongun (2014), Van Dijk’in eleştirel söylem analizinden yararlanarak 

Birgün ve Hürriyet gazeteleri örnekleminde Türkiye’deki gazetelerin Suriye 

İç Savaşı’nı ne şekilde yansıttıklarını açıklamaya çalışmıştır. Çalışma 

sonucunda Hürriyet Gazetesi’nin açıkça savaş karşıtı olarak hareket etmese de 

ulusal çıkarların ön planda olduğu bir söylem benimsediği, Birgün 

Gazetesi’nin ise savaş karşıtı bir duruş sergilediği tespit edilmiştir. 

Elhan (2019), ise çalışmasında Van Dijk’in eleştirel söylem 

analizinden yararlanarak “Şam Saatine Göre” filmini Arap Baharı ve İran-

Suriye ilişkileri üzerinden incelenmiştir. Çalışmada filmin İran lehine 

propaganda amaçlı kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

2. YÖNTEM 

Birleşik Krallık’taki tüm gazetelere ulaşmanın güçlüğünden dolayı 

çalışmada örneklem kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla çalışmada 

Statista’nın 2021 yılının Aralık ayındaki tiraj bakımından Birleşik Krallık'taki 

ilk 10 ulusal gazete içerisinden (Statista, 2022) ilk beş gazete (Daily Mail, The 

Mail on Sunday, Daily Mirror, Sunday Mirror ve Daily Express) örneklem 

olarak seçilmiştir. Buna karşılık Daily Mail ve The Mail on Sunday 

gazetelerinin sahiplerinin (Daily Mail and General Trust) ve Daily Express ve 

Sunday Express gazetelerinin sahiplerinin  (Richard Desmond) aynı 

olmasından dolayı The Mail on Sunday ve Sunday Express örneklemden 

çıkarılmıştır. Yine Sunday Mirror, Daily Mirror'ın kardeş gazetesi olduğu için 

örnekleme dâhil edilmemiştir. Bu nedenle örneklem olarak tiraj bakımından 

birinci Daily Mail, üçüncü Daily Mirror, beşinci Daily Express, altıncı Daily 

Star ve sekizinci i çalışmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. Çalışmada 
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incelenen gazetelerde konuya ilişkin çok sayıda haber olduğundan zaman 

sınırlamasına da gidilerek gazetelerin doğrudan Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini 

ilan eden haberler çalışmada incelenmiştir. 

Tablo 1. Tiraj Bakımından Aralık 2021'de Birleşik Krallık'taki İlk 10 Ulusal Gazete 

1. Daily Mail 

2. The Mail on Sunday 

3. Daily Mirror 

4. Sunday Mirror 

5. Daily Express 

6. Daily Star 

7. Sunday Express 

8. i 

9. Financial Times 

10. Daily Star Sunday 

(Kaynak: Statista, 2022) 

Çalışmada gazete haberleri, Teun Adrianus van Dijk’in eleştirel 

söylem analizi üzerinden incelenmiştir. Sosyo-bilişsel yaklaşımın kurucusu 

olan Van Dijk, güce ulaşma konusunda söyleme odaklanmakta ve biliş, 

söylem ve toplum arasında etkileşim tesis etmektedir (Yardım ve Doğruel, 

2019: 141). Van Dijk’in makro ve mikro yapı olarak iki kısımdan oluşan 

eleştirel söylem analizinde yer alan başlık, bölgesel uyum, durum, fotoğraf, 

haber girişi, haber retoriği, sentaktik çözümleme ve sözcük seçimleri (Özer, 

2011: 85) başlıkları üzerinden haberler analiz edilmiştir. 

3. 2022 UKRAYNA İŞGALİNE GENEL BAKIŞ 

2014 yılı, modern Rus-Ukrayna ilişkilerinin gerildiği bir yıl olmuştur. 

2013-2014 yıllarında hükümet güçleri ve hükümet karşıtı protestolar 

arasındaki şiddetli çatışmalar, Ukraynalıların Onur Devrimi olarak 

adlandırdıkları olaylar, cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'i devirmiştir. Bu 

dönemde Putin, Kırım'ın ilhakıyla sonuçlanan bir askeri operasyonu bizzat 

koordine etmiştir. İlhakın ardından Rusya, Ukrayna'nın doğu bölgelerindeki 

 
 Bölgesel uyumda cümleler arasındaki nedensel, işlevsel ve referanssal ilişkiler ele 

alınmaktadır (Doruk, 2013: 115-116). 
 Sentaktik çözümlemede cümle etken ya da edilgen, basit ya da karmaşık olarak 

incelenmektedir (Doruk, 2013: 115). 
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“ayrılıkçı” hareketleri desteklemiştir (Surzhko Harned, 2022: 2-3). Diğer 

yandan Rusya, Ukrayna’yı NATO'ya katılmayı planlamakla suçlamış ve Putin 

liderliğindeki Rus hükümeti, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını önlemenin bir 

yolu olarak Ukrayna'yı işgal etmeye karar vermiştir (Ebim vd., 2022: 45). 21 

Şubat 2022 tarihinde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin televizyonda 

yayınlanan bir konuşmada Donetsk ve Luhansk yönetimlerini tanıma kararını 

açıklamıştır. Bu konuşma, Putin'in Ukrayna'da "özel harekât”ın başladığını 

ilan ettiği 24 Şubat konuşmasının habercisi olmuştur (Surzhko Harned, 2022: 

1). 24 Şubat 2022 tarihinde de Rusya, doğrudan Ukrayna’ya saldırıya 

geçmiştir.  

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Ukrayna halkını olumsuz yönde 

etkilemiştir. 2022 Mayıs ayının ortasına kadar binlerce Ukraynalı sivil 

öldürülmüş veya yaralanmıştır (Kurapov vd. 2022: 1). Diğer yandan Rus-

Ukrayna savaşının patlak vermesi, son yıllardaki en büyük göç 

hareketlerinden birinin yaşanmasına yol açmıştır. Sonuç olarak, çoğunluğu 

kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 3 milyondan fazla mülteci kısa sürede 

Polonya'ya ulaşmıştır (Malchrzak vd., 2022: 1). Birçok dünya lideri Putin 

hükümetini bağımsız bir devletin haklarını ihlal ettiği için kınarken, Rusya'nın 

müttefikleri de Rusya'nın eylemlerini desteklemiştir. Rusya'nın Ukrayna'yı 

işgaline karşı olanlar, bağımsız bir ülkenin böyle bir saldırıya uğramaması 

gerektiğini savunmuştur. Buna karşılık Rusya'yı destekleyenler ise düşmanın 

kısa mesafede tutulması gerektiği görüşünde olmuştur. Diğer bir ifadeyle 

Ukrayna’nın NATO'ya katılması, Rusya'nın artık Ukrayna ve diğer komşu 

ülkeler sınırları içinde güvende olmayacağı düşüncesini ortaya çıkarmıştır 

(Ebim vd., 2022: 45-46). Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, pek çok Avrupa ülkesi 

tarafından kınanmıştır. Bunun yanında işgal, Avrupa basınında geniş yer 

bulmuş, gazeteler yaşanan gelişmeleri okuyucularına aktarmaya çalışmıştır. 

4. BİRLEŞİK KRALLIK’IN RUSYA’NIN UKRAYNA 

İŞGALİNE TEPKİSİ 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Rusya'nın Ukrayna'ya 

yönelik saldırısını sert bir şekilde eleştirmiştir. Johnson, Putin'in provokasyon 

olmadan "kara, deniz ve hava yoluyla geniş bir işgal" başlattığını ve İngiltere 

ve müttefiklerinin Rusya ekonomisini zor durumda bırakmak için "büyük bir 

yaptırım paketi" başlatacağını söylemiştir (O'Connor, 2022). Birleşik Krallık 

ve müttefikleri, Rus hükümetinin Ukrayna'ya karşı savaşını kınamıştır. 

Birleşik Krallık ve uluslararası ortakları Ukrayna'yı desteklemek için 

birleşmiştir. Birleşik Krallık hükümeti Ukrayna'ya bir dizi ekonomik, insani 



 
 143 

ve savunma amaçlı askeri yardım sağlamış ve Rusya ve Beyaz Rusya'ya 

yaptırımlar uygulamıştır (Gov Uk, 2022a). Hayati tıbbi malzeme ve diğer 

yardımlar için insani yardım sağlamış, 220 milyon sterlinlik insani yardım da 

dâhil olmak üzere toplamda yaklaşık 400 milyon sterlin taahhütte 

bulunmuştur. Ukrayna'ya askeri yardım sağlamak, Ukrayna Silahlı 

Kuvvetleri’ne silahlar tedarik etmek için uluslararası ortaklarla çalışmıştır. 

Binlerce tanksavar silahının yanı sıra hava savunma füzeleri, çoklu fırlatma 

roket sistemleri, zırhlı araçlar, topçu silahları, mühimmat ve kask, vücut zırhı 

olmak üzere geniş bir ekipman yelpazesi teslim etmiştir (Gov Uk, 2022b). 

5. ANALİZ VE BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında Daily Mail, Daily Mirror, Daily Express, 

Daily Star ve i gazetelerinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini konu alan 

haberleri, Van Dijk’in eleştirel söylem analizi üzerinden analiz edilmiştir. 

5. 1. Daily Mail Gazetesi’nin Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali Haberi 

Başlık: “Rus 'askeri operasyonu' başlarken Kiev ve diğer şehirlerde 

patlamalar duyuldu” 

Bölgesel Uyum: Haberde Putin'in askeri operasyonun başladığını 

açıklamasının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev ve diğer büyük şehirlerde 

patlamalar duyulduğu aktarılmıştır. Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın, Rusya'nın 

"Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgal ettiğini" söylediği belirtilmiştir.  

Durum: Haberde Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri operasyona 

başladığı ve Ukrayna’daki şehirlerden patlamaların duyulduğu aktarılmıştır. 

Fotoğraf: Haberde altında “Putin, Ukrayna'ya askeri operasyon 

düzenleyeceğini duyurdu” yazılı Putin’in olduğu bir fotoğrafa ve “Putin, 

Ukrayna'ya yönelik kapsamlı bir işgal başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri 

saldırı altında. Bu bir saldırganlık savaşıdır. Ukrayna kendini savunacak ve 

kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir ve durdurmalıdır. Şimdi harekete 

geçme zamanı” şeklinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’nın 

tweetine yer verilmiştir.  

Haber Girişi: “Vladimir Putin'in askeri operasyonun başladığını 

açıklamasının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev ve diğer büyük şehirlerde 

patlamalar duyuldu”. 
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Haber Retoriği: Haberde belirli bir tarafa destek olunmadan doğrudan 

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonu hakkında bilgi verilmiştir. 

Sentaktik Çözümleme: Haberde hem etken hem de edilgen ve hem 

basit hem de bileşik cümleler kullanılmıştır. 

Sözcük Seçimleri: Haberde belirli bir destek veya eleştiri içeren 

açıklama yapılmadan askeri operasyon aktarılmıştır. 

Görsel 1. Daily Mail Gazetesi’nin Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali Haberi 

 

(Kaynak: Dailymail, 2022) 

Daily Mail Gazetesi’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali haberi genel 

olarak değerlendirildiğinde haberde Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin 

“askeri operasyon” olarak tanımlandığı ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan 

haberdeki açıklamalarda tarafsız bir dil kullanılarak doğrudan Rusya’nın 

Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri operasyonla ilgili bilgi verilmiştir. 

5.2. Daily Mirror Gazetesi’nin Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali 

Haberi 

Başlık: "Batı, Ukrayna ile dayanışma içinde olmalı ve Rus 

barbarlığını kınamalı" 

Bölgesel Uyum: Haberde Rusya’nın Ukrayna'yı işgali vahşice olarak 

tanımlanmış, Rus kuvvetlerinin demokratik egemen bir devletin sınırını 

geçtiği ve muhalif birlikleri ve sivilleri katletmeye başladığı ileri sürülmüştür. 
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Kan dökülmesinin sorumluluğu başka bir Rus imparatorluğu kurma görevinde 

olduğu iddia edilen Vladimir Putin'e verilmiştir. Rus birliklerinin 2008 yılında 

Gürcistan'a girmesinden, 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinden ve Suriye'de 

Beşar Esad'ı desteklemesinden bahsedilmiştir. Ayrıca Batılı ulusların 

Rusya'ya karşı koyma konusunda toplu bir başarısızlığı olduğu aktarılmıştır. 

Batının Ukrayna'ya verdiği desteği sağlamlaştırması ve Ukrayna'ya Rus 

işgaline karşı direnmesine yardımcı olmak için araçlar sunulması gerektiği 

belirtilmiştir. 

Durum: Haberde Rusya’nın Ukrayna’yı işgali eleştirilmiş ve savaşın 

sorumlusu olarak Putin ön plana çıkarılmıştır. 

Fotoğraf: Ukrayna'nın doğusundaki Chuguiv kasabasının 

bombalanmasının ardından yaralı bir kadının hastanenin önünde durduğu bir 

fotoğrafa, altında “Kan dökülmesinden Vladimir Putin sorumlu” yazılı 

Putin’in bir fotoğrafına ve yine altında “Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'ya 

askeri desteğini engelledi” yazılı 45. ABD Başkanı Donald Trump’ın bir 

fotoğrafına yer verilmiştir. 

Haber Girişi: “Ukrayna'da dökülen kanın sorumluluğu, başka bir Rus 

imparatorluğu inşa etme görevinde her şeyi yapacak olan Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir Putin'e aittir”. 

Haber Retoriği: Haberde savaşta yaralanan bir kadının fotoğrafı 

üzerinden Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sivillerin nasıl etkilendiği 

yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Sentaktik Çözümleme: Haberde hem etken hem de edilgen ve hem 

basit hem de bileşik cümleler kullanılmıştır. 

Sözcük Seçimleri: Haberdeki sözcük seçimlerinde Ukrayna’nın 

işgaline karşı çıkılmış ve işgal nedeniyle Putin suçlanmıştır. 
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Görsel 2. Daily Mirror Gazetesi’nin Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali Haberi 

 

(Kaynak: Mirror, 2022) 

Daily Mirror Gazetesi’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali haberi genel 

olarak değerlendirildiğinde haberde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri 

müdahalesi vahşice işgal şeklinde tanımlanarak doğrudan Rusya’nın 

Ukrayna’yı işgaline karşı çıkılmıştır. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden Putin 

sorumlu tutulmuş ve haberde Ukrayna’ya yardım edilmesi teşvik edilirken 

Rusya sert bir şekilde eleştirilmiştir. Haberde Ukrayna’da işgalden etkilenen 

yaralı bir kadın fotoğrafı üzerinden işgalin Ukrayna’daki insanlara yönelik 

olumsuz etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

5.3. Daily Express Gazetesi’nin Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali 

Haberi 

Başlık: “'Bütün dünyaya karşı savaş!' Çıkarma operasyonlarının 

bildirildiği üzere Putin işgale başladı” 

Bölgesel Uyum: Haberde "büyük patlamalar" ve Rus donanmasına ait 

çıkarma operasyonları bildirilirken Rusya’nın Ukrayna'yı işgale giriştiği ve 

Ukrayna'nın Birleşik Krallık Büyükelçiliği’nin sosyal medyada işgalin 

başladığını duyuran sert bir güncelleme yayınladığı aktarılmıştır. Ukrayna 

Dışişleri Bakanı’nın saldırıyı kınadığı, bununla birlikte Ukrayna'nın “Putin'i 

durdurmayı” başarabileceği konusunda iyimser kaldığı belirtilmiştir.  

Durum: Haberde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı ve saldırıya 

yönelik çeşitli açıklamalara yer vermiştir.  
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Video: Haberde Putin’in Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri 

operasyonuna ilişkin “Özel bir askeri operasyon yürütmeye karar verdim. 

Amacı, 8 yıldır Kiev rejimi tarafından işkence ve soykırıma maruz kalan 

insanları korumaktır. Bunun için de Ukrayna'nın askeri ortamdan 

uzaklaştırması ve Nazilikten arındırılması ve ayrıca Rusya Federasyonu 

vatandaşları da dâhil olmak üzere sivillere karşı pek çok kanlı suç 

işleyenlerin adalet önüne çıkarılması için çaba göstereceğiz. Bununla birlikte 

planlarımız Ukrayna'nın işgalini içermiyor” şeklindeki açıklamasını içeren bir 

videoya yer verilmiştir. 

Haber Girişi: “Büyük patlamalar” ve Rus donanmasının çıkarma 

operasyonları bildirilirken Vladimir Putin, Ukrayna'yı işgale başladı”. 

Haber Retoriği: Haberde atılan 'Bütün dünyaya karşı savaş!' başlığı 

üzerinden Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının yalnızca Ukrayna’ya 

değil dünyaya da etki edebileceğine yönelik algı oluşturulmuştur. 

Sentaktik Çözümleme: Haberde hem etken hem de edilgen ve hem 

basit hem de bileşik cümleler kullanılmıştır. 

Sözcük Seçimleri: Haberde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırına 

karşı Ukrayna ve İngiltere’den gelen tepkiler ön plana çıkarılmıştır. 

Görsel 3. Daily Express Gazetesi’nin Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali Haberi 

 

(Kaynak: Express, 2022) 
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Daily Express Gazetesi’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali haberi genel 

olarak değerlendirildiğinde haberde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri 

müdahalesi işgal olarak tanımlanmış ve “Bütün dünyaya karşı savaş!” başlığı 

üzerinden işgalin diğer ülkelere de etki edebileceği algısı meydana 

getirilmiştir. Ayrıca Ukrayna’nın işgale yönelik tepkisi ve savaşın 

kazanılacağına yönelik düşüncesi habere dâhil edilmiştir. Buna karşılık 

haberde doğrudan Putin’in Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini meşrulaştırmaya 

çalışan açıklamalarının video paylaşımıyla ön plana çıkarılmasından ve 

videoda Putin’in işgal sırasındaki tehdit içeren açıklamasına yer 

verilmemesinden Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin haberde sert bir şekilde 

eleştirilmediği söylenebilmektedir. 

5.4. Daily Star Gazetesi’nin Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali Haberi 

Başlık: “Rusya, füze saldırılarından sonra 'yüz ölü' ile Ukrayna'nın 

tam ölçekli işgalini başlattı” 

Bölgesel Uyum: Haberde Rusya’nın büyük şehirlerde patlamaların 

duyulduğu ve çok sayıda can kaybının bildirildiği Ukrayna'ya tam ölçekli bir 

işgal başlattığı aktarılmıştır. Batı'nın kınamasına rağmen, Putin’in 

Ukrayna'nın saldırısına müdahale etmeye çalışan müttefiklerinin “tarihte 

karşılaştığınızdan daha büyük sonuçlarla karşılaşacakları” konusunda tüyler 

ürpertici bir uyarıda bulunduğunu bildirmiştir. Haberde Putin'in bölgede özel 

bir askeri operasyon başlattığı yönündeki açıklamasının ardından başkent 

Kiev de dâhil olmak üzere Ukrayna'nın dört bir yanındaki şehirlerde 

patlamaların görüldüğü ve yüzlerce kişinin öldüğünden korkulduğu 

aktarılmıştır. Rus kuvvetlerinin çeşitli Ukrayna şehirlerine füzeler ateşlediği 

belirtilmiştir. Ukrayna Sağlık Bakanlığı’nın resmi olarak çatışmanın ilk 

gününde 57 kişinin öldürüldüğünü, 169 kişinin de yaralandığını söylediği 

aktarılmıştır. 

Durum: Haberde Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, işgalin Ukrayna’ya 

etkisi ve işgale tepkiler aktarılmıştır. 

Fotoğraf ve Video: Haberde Ukrayna’nın işgalini konu alan çeşitli 

fotoğraflara, polis memurlarının, Moskova'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline 

karşı düzenlenen bir protesto sırasında bir adamı gözaltına aldığını yansıtan 

bir fotoğrafa, Çernobil Nükleer Santrali’ne ait bir fotoğrafa ve Çernobil’in 

Rus kuvvetleri tarafından işgal edildiğini yansıtan bir videoya yer verilmiştir. 

Ayrıca Boris Johnson ve Putin’in açıklamalarının olduğu bir video da habere 

dâhil edilmiştir. Videoda ilk olarak “Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı 
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Vladimir Putin'in Ukrayna'da askeri operasyon düzenleme kararını 

açıklamasının ardından "kan dökme yolunu seçtiğini" söyledi. Putin, 

Perşembe sabahı erken saatlerde televizyonda yayınlanan bir konuşmada 

eylemi duyurdu ve hareketin Ukrayna'dan gelen tehditlere bir yanıt olduğunu 

söyledi” şeklinde Rusya’nın Ukrayna’yı işgali aktarılmış ardından Putin’in 

“Özel bir askeri operasyon yürütmeye karar verdim. Amacı, sekiz yıl boyunca 

Kiev rejiminin tacizine ve soykırımına maruz kalan insanların korunmasıdır. 

Derhal silahlarınızı bırakıp eve gitmenizi istiyoruz. Açıklayacağım: Ukrayna 

ordusunun bu şartı yerine getiren tüm askerleri, askeri harekât alanını 

özgürce terk edebilir ve ailelerine geri dönebilir. Bizi durdurmaya ve 

ülkemize, halkımıza daha fazla tehdit oluşturmaya çalışan her kimse, bilsin ki 

Rusya'nın yanıtı anında olacaktır ve sizi tarihinizde hiç karşılaşmadığınız 

sonuçlara götürecektir. Her türlü sonuca hazırız” şeklindeki açıklamasına yer 

verilmiştir. Videonun devamında “Başbakan Perşembe sabahı Downing 

Caddesi'nde acil bir Kobra toplantısı yapacak” açıklaması yapılmış ve son 

olarak “Ukrayna'daki korkunç olaylardan dolayı dehşete düştüm ve sonraki 

adımları görüşmek üzere Başkan Zelenskyy ile görüştüm. Başkan Putin, 

Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım 

yolunu seçti. Birleşik Krallık ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt 

verecektir. Boris Johnson” şeklinde Johnson’un açıklaması sunulmuştur. 

Haber Girişi: “Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin'in 'özel askeri operasyon' ilan etmesinin ardından ülke 

genelinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi”. 

Haber Retoriği: Haberde Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Ukrayna 

üzerindeki etkisi fotoğraflar üzerinden aktarılmaya çalışılmıştır. 

Sentaktik Çözümleme: Haberde hem etken hem de edilgen ve hem 

basit hem de bileşik cümleler kullanılmıştır. 

Sözcük Seçimleri: Haberde Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 

Ukrayna’ya etkisi, Johnson’un işgale tepkisi ve Putin’in Ukrayna’ya yönelik 

tehdit içeren konuşması ön plana çıkarılmıştır. 
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Görsel 4. Daily Star Gazetesi’nin Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali Haberi 

 

(Kaynak: Dailystar, 2022) 

Daily Star Gazetesi’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali haberi genel olarak 

değerlendirildiğinde haberde Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi işgal olarak 

tanımlanmış ve işgalin Ukrayna’da yol açtığı yıkıma odaklanılmıştır. Haberde 

yer verilen ifadeden Çernobil Nükleer Santrali’nin güvende olmadığına 

yönelik algı meydana getirilerek, işgalin tehlikeli bir boyuta taşınabileceğine 

ilişkin izlenim oluşturulmuştur. Ayrıca haberde Putin’in tehdit içeren 

konuşması ön plana çıkarılarak, Putin’in Ukrayna’ya yönelik askeri harekâtı 

sırasında tehditkâr ve saldırgan bir politikaya yöneldiği çıkarımının 

oluşmasına yol açılmıştır. Diğer yandan haberde Johnson’un işgale yönelik 

açıklamasına yer verilerek, Birleşik Krallık’ın Rusya’nın Ukrayna’nın işgaline 

karşı olduğu aktarılmıştır. 

5.5. i Gazetesi’nin Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali Haberi 

Başlık: “Ukrayna işgali: Rusya savaş ilan ettikten sonra başkentte 

patlamalar duyulunca insanlar Kiev'den kaçtı” 

Bölgesel Uyum: Haberde Putin'in Ukrayna’ya karşı askeri operasyon 

başlattığı, askeri operasyonla birlikte Ukrayna’da yolların tıkalı olduğu, 

yeraltı tren istasyonlarının dolduğu ve otobüs duraklarında, benzin 

istasyonlarında ve bankamatiklerde kuyrukların olduğu aktarılmıştır. 

Rusya’nın askeri operasyonunun ardından yüz binlerce Ukraynalının 

ülkelerinden kaçtığı belirtilmiştir. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve ülkenin 
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diğer büyük kentlerinde meydana gelen patlamaların ardından da en az 40 

Ukraynalı asker ve bir çocuğun öldüğü, çok sayıda sivilin de yaralandığı 

aktarılmıştır. Okullar ve birçok dükkân ve restoranın kapatıldığı ve sirenlerin 

sabah 7'de çalmasıyla sıkıyönetim ilan edildiği belirtilmiştir. 

Durum: Haberde Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlattığı 

aktarılmış ve askeri operasyonun Ukrayna halkı üzerindeki etkisi 

yansıtılmıştır. 

Fotoğraf ve Video: Haberde valizleriyle bekleyen insanları ve araç 

trafiğini gösteren videoya, ayrıca Kiev'i boşaltmaya çalışan insanların 

otogarda otobüs beklediğini, arabaların Kiev çıkışına doğru ilerlediğini, 

insanların Kiev'deki metro istasyonunda trenden indiğini ve insanların Kiev'de 

metro istasyonuna sığındığını yansıtan çeşitli fotoğraflara yer verilmiştir. 

Haber Girişi: “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da 

askeri operasyon başlatıldığını açıklamasının ardından insanlar şehirden 

çıkıyor”. 

Haber Retoriği: Haberde Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle Ukrayna 

halkının yaşamının ne şekilde olumsuz etkilendiği, haberde kullanılan video 

ve fotoğraflar üzerinden aktarılmaya çalışılmıştır. 

Sentaktik Çözümleme: Haberde hem etken hem de edilgen ve hem 

basit hem de bileşik cümleler kullanılmıştır. 

Sözcük Seçimleri: Haberde Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile Ukrayna 

halkının yaşadığı mağduriyet ön plana çıkarılmıştır. 
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Görsel 5. i Gazetesi’nin Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali Haberi 

 

(Kaynak: Inews, 2022) 

İ Gazetesi’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali haberi genel olarak 

değerlendirildiğinde bu haberde de Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri 

müdahalesi “işgal” olarak ifade edilmiştir. Haberde paylaşılan metin ve 

görsellerde işgalin Ukrayna halkına yönelik olumsuz etkisi yansıtılmaya 

çalışılmıştır. Bu aşamada haberde cephelerdeki durumdan ziyade savaşın 

Ukrayna’daki siviller üzerindeki etkisi ön plana çıkılarak işgalin olumsuz 

tarafının okuyuculara sunulmaya çalışıldığı ileri sürülebilmektedir. 

SONUÇ 

Çalışma kapsamında incelenen Birleşik Krallık’taki gazetelerin 

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini sunuşlarında farklılıkların olduğu ortaya 

çıkarılmıştır. Daily Maily ve Daily Express gazeteleri işgali tarafsız bir 

şekilde doğrudan yaşanan gelişmeler üzerinden, Daily Star ve i gazeteleri 

işgali savaş karşıtı bir algı üzerinden ve Daily Mirror gazetesi ise işgali 

doğrudan Putin karşıtı bir söylem üzerinden aktarmıştır. Daily Express, Daily 

Star ve i gazeteleri Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik müdahalesini işgal olarak, 

Daily Maily gazetesi müdahaleyi askeri operasyon olarak Daily Mirror ise 

müdahaleyi vahşi işgal olarak tanımlamıştır. Böylece incelenen gazeteler 

içerisinde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik müdahalesini en sert şekilde 

tanımlayan gazete, Daily Mirror gazetesi olmuştur. Diğer yandan incelenen 
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gazeteler içerisinde Daily Mirror gazetesinin doğrudan Ukrayna’ya destek 

çağrısı yaptığı, buna karşılık diğer gazetelerin ise doğrudan ne Ukrayna’ya ne 

de Rusya’ya destek vermediği ortaya çıkmıştır. 

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline ilişkin çalışmada incelenen gazete 

haberlerinde Daily Mail gazetesi işgalle birlikte Ukrayna’dan gelen 

patlamaları, Daily Mirror gazetesi işgalle birlikte Ukrayna halkının 

mağduriyetini, Daily Express gazetesi Putin’in işgale yönelik açıklamasını, 

Daily Star gazetesi işgalin yol açtığı yıkım ile Ukrayna’ya etkisini ve son 

olarak i gazetesi de işgalin Ukrayna halkı üzerindeki etkisini ön plana 

çıkarmıştır. Sonuç olarak çalışmada incelenen haberler özelinde Birleşik 

Krallık gazetelerinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini farklı şekillerde sunduğu 

tespit edilmiştir. Çalışmanın Birleşik Krallık’ın dışında Almanya, Fransa, 

İtalya ve İspanya gibi ülkelerdeki gazetelerin Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline 

yönelik haberlerinin incelenmesinde yol gösterici olması açısından önemli 

olduğu düşünülmektedir.    
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GĠRĠġ 

Çağımızda toplumların refahı, gelişmişlik düzeyleri gibi faktörler; 

bireylerin genelinin mutlu, iş ve eğitim hayatında verimli çalışmaları, 

bulundukları topluluğa olumlu yönde katkı sağlamaları ile mümkündür. Bu 

sebeple hem bir topluluk hem de birey için öncelikli olan mutluluk ve hayata 

bağlılık, motivasyondur.  

 Bu hususların önündeki en büyük engeller ise olumsuz duygular, 

verimsizlik, mutsuzluk tükenmişlik gibi faktörlerdir. Tükenmişlik, kişinin 

sosyal, çevresel ve iş koşullarının kişisel özelliklerle etkileşimde olduğu çok 

yönlü bir süreçtir (D'Alleo ve Santangelo, 2011:1609) 

Maslach tarafından geliştirilen ölçekte duygusal tükenme, 

duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere üç alt boyut bulunmaktadır. 

Bireylerin duygusal olarak tükenme seviyeleri, çevrelerinde meydana gelen 

olgulara karşı duyarsızlaşma seviyeleri ve kendi hayatlarındaki başarı 

seviyeleri ölçümlenmekte bu sayede araştırmaya tabi tutulan grubun 

tükenmişlik seviyesi ölçülebilmektedir. Ayrıca bu tükenmişlik ile ilgili 

korelasyon bulunan diğer faktörler de incelenmekte bu sayede inceleme 

neticesinde yapılan araştırma sonucu hakkında bir kanıya varılabilmektedir.  

Tükenmişlik kavramı çalışma hayatında, eğitim hayatında, sosyal 

yaşamda bireylerin mutluluğunu, iş ile ilgili verimini olumsuz yönde 

etkilemekte ayrıca kişinin başarı düzeyine de etki edebilmektedir. Bu nedenle 

tükenmişlik düzeylerinin ölçülmesi, tükenmişliğe neden olan etkenlerin ortaya 

çıkarılması, anlamlandırılması da son derece önemlidir.  

Araştırmada amaçlanan Eskişehir Barosuna kayıtlı avukatların, 

demografik değişkenlere bağlı olarak tükenmişlik düzeylerini frekans 

tabloları, t ve F testleri ile saptamaktır. Eskişehir ilinde görev yapan 

avukatların tükenmişlik düzeylerinin ayrıca yapısal eşitlik modellemesiyle 

(YEM) incelenmesi sonucunda ortaya çıkan tükenmişlik modelinin 

yorumlanması ve modelin uygunluğunun çoklu uyum ölçütleriyle analizi 

çalışmanın önemini göstermektedir.  

1. TÜKENMĠġLĠK KAVRAMI 

Tükenmişlik kavramı, TDK‟ya göre „Gücünü yitirmiş olma, çaba 

göstermeme durumudur.‟ Tükenmişliğin en yakın olduğu kavramlardan birisi 

de duyarsızlaşmadır. Bireylerin yaptıkları işe, uğraşlarına karşı kayıtsız 

kalması, enerjilerinin tükenmesi tükenmişliğin basit bir tanımı olarak 

değerlendirilebilir.  
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Tükenmişlik kavramı ilk olarak 1961 yılındaki Greene‟nin “Burn-Out 

Case” romanında, yorgun ve kendini soyutlamış bir mimarın betimlemesiyle 

ortaya çıkmaktadır (Kurtoğlu, 2011: 71, Tanrıverdi vd., 2018: 115; Örücü vd. 

2022:157). Akademik ve bilimsel anlamda tükenmişliği ilk kez kullanan 

psikiyatrist Freudenberger ise bu kavramı "enerji, güç ve kaynaklarını aşırı 

kullanmaktan dolayı düşüş, tükeniş veya yorulma" şeklinde tanımlamıştır 

(Freudenberger, 1974: 162).  

Tükenmişlik, Maslach ve Jackson (1981)‟a göre; kişinin fiziksel 

bitkinlik, çaresizlik ve umutsuzluk duygularının sonucunda günlük hayatında 

karşılaştığı kişilere uyguladığı olumsuz davranışları içeren fiziksel ve 

düşünsel boyutları olan bulgular bütünüdür (Gürbüz, Karapınar 2018:189).  

Araştırmacıların birçoğu tükenmişliği; beklenti, tutum, güdü gibi duyguları 

içeren, kişisel düzeyde oluşan, içsel psikolojik bir yaşantı şeklinde 

tanımlamaktadır (Çokluk, 2003; Ağaoğlu, Ceylan, Kasım ve Madden, 2004; 

Ay, Avşaroğlu, 2010: 1172). 

Tükenmişliğin alt boyutları, tükenmişlik düzeyinin yüksek olduğu 

bireylerde görülen bazı göstergelerdir. Maslach tükenmişlik ölçeğinde 

soruların gruplandırılmasında ele alınan alt boyutlar sayesinde bireylerin ve 

ele alınan kütlenin tükenmişlik düzeyleri gözlemlenebilmektedir. 

1.1. TükenmiĢlik Modelleri 

Tükenmişlik kavramı ile ilgili Freudenberger‟den itibaren literatürde 

birçok çalışma yapılmış, bunun sonucunda ise farklı ölçekler geliştirilmiştir. 

Tüm ölçeklerin amacı tükenmişlik düzeyini gözlemlemek olsa da metodları ya 

da alt boyutlarında farklılaşmalar mevcuttur. Her ne kadar günümüzde en 

yaygın ölçek bu çalışmada da kullanılan “Maslach Tükenmişlik Modeli‟” olsa 

da literatüre bakıldığında; Cherniss, Perlman ve Hartman, Meier, Suran ve 

Sherdian, Pines, Golembiewski, Veninga ve Spradle, Smith, Gaines ve 

Jermier, Leiter, Kopenhang Tükenmişlik Modeli gibi birçok farklı model ve 

ölçekler kullanılmaktadır (Gürbüz ve İskenderoğlu, 2019: 13-24).  

1.1.1. Maslach TükenmiĢlik Modeli 

Maslach ve arkadaşları (1981) tarafından önerilen tükenmişlik modeli 

günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ölçekte tükenmişlik üç alt 

boyuttan meydana gelen bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Modelde 

tanımlanan boyutlar Şekil 1.‟de verilmiştir. 
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ġekil 1: Maslach Tükenmişlik Modeli 

Duygusal tükenme; kişinin diğer insanlarla olan iletişiminden 

kaynaklanan ruhsal yıpranması, duyarsızlaşması; kişinin iş arkadaşlarına karşı 

olumsuz duygular beslemesidir. Düşük kişisel başarı hissi ise, kişinin iş 

ortamında oluşan olumsuz duygular sonucunda, başarıya ulaşma duygusunun 

azalma hissidir (Aydın, 2015).  

Maslach tükenmişlik ölçeğinin soruları kullanılarak katılımcılara 

uygulanan ankette tükenmişliği üç alt boyutta gruplandırılarak toplamda 22 

adet soru sorulmuştur.  

2. Materyal ve Yöntem 

2.1. AraĢtırmanın Amacı 

Mevcut çalışma Eskişehir Barosu nezdinde Eskişehir il merkezinde 

görev yapan avukatların tükenmişlik düzeylerini ölçmek, avukatların yaş, 

cinsiyet, dava türleri, dava sayıları, eğitim düzeyleri vb. gibi demografik 

özellikleri göz önünde bulundurularak sınıflandırma yapılmıştır. Ayrıca 

sosyo-demografik özellikleri ile Eskişehir Barosu‟nda görev yapan 

avukatların tükenmişlik düzeyleri arasındaki farklılığı belirlemek 

amaçlanmıştır. 

Dolayısıyla mümkün olduğu kadar farklı statü, yaş grubu, farklı dava 

türüne bakan avukatların anket çalışmasına katılması sağlanmaya çalışılmıştır.  

Çalışma sonucunda elde edilen verilerin analizleri yapılmış, 

sınıflandırmalara göre tükenmişlik düzeylerine göre sonuçlar ortaya çıkmıştır.  

Çalışmada ayrıca Eskişehir ilinde görev yapan avukatların tükenmişlik 

durumları yapısal eşitlik modeliyle (YEM) analiz edilmiş ve sonuçlar 

yorumlanmıştır. 

2.2. Veri Toplama Yöntemi 

Çalışmanın esasını oluşturan Maslach anket soruları kapsamında 

Eskişehir Barosu‟na kayıtlı olan ve Eskişehir il merkezinde görev yapan 

avukatlarla telefonla görüşme sağlanmıştır. Ayrıca  avukatların baro veri 

tabanında  kayıtlı elektronik posta adreslerine anket formu gönderilerek 

veriler toplanmıştır. 

2020 yılı verilerine göre Türkiye Barolar Birliği verileri ışığında 

Eskişehir Barosu‟na kayıtlı bulunan avukat sayısı 1383‟tür. Mevcut 

çalışmanın yapıldığı 2022 yılı Şubat-Mayıs döneminde ankete  katılan avukat 

sayısı ise 143‟tür. 
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Katılımcılara Maslach anket sorularının bulunduğu, tükenmişliğin alt 

düzeylerini oluşturan; duyarsızlaşma, duygusal tükenmişlik ve kişisel başarı 

olarak gruplandırılmış olan 22 adet soru ve bununla birlikte demografik 

özelliklerin ortaya konulduğu 8 adet soru sorulmuştur.  

Kişisel bilgi formu; demografik özellikleri içermektedir. Maslach 

tükenmişlik ölçeği ise, 5‟li likert formatındadır. 

3. AraĢtırma Bulguları 

 3.1. Ölçeğin Güvenilirlik Ġncelemesi 

Ölçekte yer alan soru gruplarının güvenilirlik ölçümleri Cronbach-alfa 

değerlerine göre yapılmış olup sonuçları tablo 1‟de görülmektedir. 

            Tablo 1: Güvenilirlik Katsayıları 

Ölçek Soru Grubu Cronbach Alpha Katsayısı 

Duygusal Tükenmişlik 0,858 

Duyarsızlaşma 0,60 

Kişisel Başarı 0,744 

 

Cronbach alfa değerleri ve güvenilirliğe ilişki ifadeler incelendiğinde 

Cronbach alfa değerleri 0,60 - 0,86 değerleri arasında yer aldığından anket 

oldukça ve yüksek derecede güvenilirdir (Kılıç, 2016).  

3.2. Örneklem Grubu Demografik Dağılımlar 

Araştırma kapsamında 143 avukatın katılımı ile anket çalışması 

tamamlanmıştır. Demografik özelliklere ilişkin sorulara verilen yanıtların 

frekans ve yüzdeleri  tablo 2‟de verilmiştir. 

Tablo 2: Demografik Özellikler Tablosu 

Cinsiyet YaĢ 

 Frekans Yüzde  Frekans Yüzde 

Erkek 89 62,2 25 - 35 89 62,2 

Kadın 54 37,8 36 - 45 43 30,1 

Medeni Durum 46 ve 

üzeri 

11 7,7 

Bekar 88 61,5 Meslek Tecrübesi 

Evli 55 38,5 <5 yıl 60 42,0 
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Dava Türü 5- 10 yıl 40 28,0 

Hukuk 64 44,8 11- 20 yıl 30 21,0 

Ceza 32 22,4 20 ve 

üzeri 

13 9,1 

İcra 28 19,6 Dava Sayısı 

İdari 19 13,3 0 - 25 79 55,2 

Ailede Avukat 26 - 50 44 30,8 

Var 31 21,7 51 - 100 16 11,2 

Yok 112 78,3 100 ve 

üzeri 

4 2,8 

Lisansüstü Eğitim Toplam 143 100 

Evet 21 14,7    

Hayır 122 85,3    

Toplam 143 100    

 

3.3. Ölçek Puan Değerlendirilmesi 

Ankete katılan avukatlar tarafından sorulara verilen yanıtlara göre alt 

boyutlar için oluşturulan puanlar tablo 3‟te verilmiştir. 

Tablo 3: Ölçek Alt Boyut Puanları 

Boyut Ortalama 

Duygusal Tükenme 26,32 

Duyarsızlaşma 13,16 

Kişisel Başarı 29,33 

Maslach tükenmişlik ölçeği sonuçlarının yorumlanması için 

kullanılacak ölçüt  tablo 4‟te verilmiştir (Temelli ve Şendurur, 2018). 

Tablo 4: Tükenmişlik Düzeylerine Göre Referans Alt Boyut Puanları 

 TükenmiĢlik Düzeyleri 

 DüĢük Normal Yüksek 

Duygusal Tükenme 0 – 16 17 – 26 27 ve üzeri 

Duyarsızlaşma 0 – 6 7 – 12 13 ve üzeri 

Kişisel Başarı 39 ve üzeri 32 – 38 0 - 31 

Kaynak: Izgar, 2001:90. 
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Anket sonuçlarına göre duygusal tükenmişlik alt boyutunda ölçek 

puanı 26,32 çıkmıştır. Tablo 5‟te belirtilen referans aralığına göre normalden 

fazla ancak yüksek düzeyde değildir. Duyarsızlaşma alt boyutunda ölçek 

puanı 13,6 çıkmıştır. Duyarsızlaşma alt boyutunun yüksek düzeyde olduğu 

gözlemlenmiştir. Kişisel başarı alt boyutunca katılımcıların verdiği cevaplara 

göre ölçek puanı 29,33 olarak gözlemlenmiş referans aralığına göre yüksek 

olarak gözlemlenmiştir.  

3.4. TükenmiĢlik Alt Boyutlarının Normallik Testi 

Tükenmişlik alt boyutları analizlerinin parametrik olarak 

yapılabilmesi için verilerin normal dağılım göstermesi gerekmektedir. 

Verilere uygulanan normallik testi sonuçları tablo 5‟de özetlenmiştir. 

Tablo 5: Alt Boyutlar İçin Normallik Testleri 

Ġfade Duygusal Tükenme DuyarsızlaĢma KiĢisel BaĢarı 

Ortalama 26,3217 13,1678 29,3357 

Ortanca 26,0000 13,0000 29,0000 

Çarpıklık 0,093 0,040 -0,118 

Basıklık -0,066 -0,683 -0,046 

Shapiro-Wilk 0.993       p=0.718 0.983       p=0.066 0.989       p=0.331 

Tablo 5 incelendiğine her üç alt boyut için ortalama ve ortanca 

değerleri birbirine yakın değerler elde edilmiştir ve bu durum normal dağılan 

veri setleri için bir kriterdir. Bir diğer kriter ise çarpıklık ve basıklık 

değerlerinin – 1 ile +1 aralığına düşmesidir (Hair vd., 2010). İkinci kriter baz 

alındığında da verilerin normal dağılıma uyduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

veriler Shapiro-Wilk sınamasıyla test edilince de verilerin normal dağıma 

sahip olduğu söylenebilir.  Bu durumda analizler için parametrik testler 

kullanılmıştır.  

3.5.TükenmiĢlik Alt Boyutları ve Sosyo – Demografik Özelliklerin 

ĠliĢkisi 

Tükenmişliğin alt boyutlarından meydana gelen tükenmişlik düzeyleri 

ile sosyo – demografik (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, mesleki 

tecrübe, aldıkları dava sayısı, dava türü ve özellikleri ve ailede avukat 

bulunması) özellikler arasındaki farklılıklar t ve F testleriyle aşağıdaki sıfır 

hipotezleriyle test edilmiştir. 
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 H1: Avukatların sosyo-demokrafik özellikleriyle duygusal tükenme 

arasında anlamlı bir farklılık yoktur.  

 H2: Avukatların sosyo-demokrafik özellikleriyle duyarsızlaşma 

arasında anlamlı bir farklılık yoktur.  

 H3: Avukatların sosyo-demokrafik özellikleriyle kişisel başarı 

arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

3.5.1. Cinsiyete Göre TükenmiĢlik Analizi 

Örneklem içerisinde bulunan avukatların cinsiyetleri ile tükenmişliğin 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını t – testiyle 

belirlenmiş ve sonuçlar tablo 6‟da verilmiştir. 

 Tablo 6: Cinsiyete Göre t Testi  

 Cinsiyet N Ortalama t p 

Duygusal Tükenme Erkek 89 26,7865 1,0863 0,2791 

Kadın 54 25,5556 

Duyarsızlaşma Erkek 89 13,2921 0,496 0,621 

Kadın 54 12,9630 

Kişisel Başarı Erkek 89 29,3483 0,043 0,965 

Kadın 54 29,3148 

t testi sonucunda p> 0,05 olduğundan her üç alt boyut ile cinsiyet 

değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.  

3.5.2. YaĢa Göre TükenmiĢlik Analizi 

Avukatların tükenmişliğin alt boyutlarıyla yaş değişkeni arasındaki 

göre anlamlı bir farklılık tek yönlü varyans analizi ile araştırılmıştır. Tablo 7 

yaş değişkenine göre alt boyutların betimsel istatistiklerini, Tablo 8 ise tek 

yönlü varyans analiz sonuçlarının içermektedir. 

Tablo 7: Yaşa Göre Alt Boyutların Betimsel İstatistikleri 

 N Ortalama Standart Sapma 

Duygusal Tükenme 25 ve 35 89 25,3146 6,38107 

36-45 43 28,6512 6,35791 

46 ve üze 11 25,3636 7,21488 

Toplam 143 26,3217 6,57310 

Duyarsızlaşma 25 ve 35 89 12,5955 3,66097 



 
166 SOSYAL BİLİMLERDE TEORİK VE AMPİRİK ARAŞTIRMALAR-1 

 

36-45 43 14,6047 3,86153 

46 ve üze 11 12,1818 3,42982 

Toplam 143 13,1678 3,80138 

Kişisel Başarı 25 ve 35 89 29,2022 4,62989 

36-45 43 29,2791 4,42033 

46 ve üze 11 30,6364 4,08100 

Toplam 143 29,3357 4,51437 

 

Tablo 8: Yaşa Göre Tek Yönlü Varyans Analizi 

 Kareler 

Toplamı 

df Kareler 

Ortalaması 

F p 

Duygusal 

Tükenme 

Gruplar 

arası 
333,699 2 166,849 4,026 0,020 

Gruplar içi 5801,504 140 41,439   

Toplam 6135,203 142  

Duyarsızlaşma Gruplar 

arası 
128,618 2 64,309 4,681 0,011 

Gruplar içi 1923,354 140 13,738   

Toplam 2051,972 142  

Kişisel Başarı Gruplar 

arası 
20,332 2 10,166 ,495 0,610 

Gruplar içi 2873,556 140 20,525   

Toplam 2893,888 142  

Tablo 8 incelendiğinde yaş değişkeni ile duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma arasında anlamlı bir fark olduğu (p<0,05) fakat kişisel başarı 

ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir fark olmadığı (p>0,05) görülmektedir. 

Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile yaş değişkeni arasındaki 

anlamlı farklılığın hangi yaş gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla 

post - hoc sınaması yapılmıştır. Varyanslar homojen olmadığından, Games – 

Howell testi uygulanmış olup, anlamlı farkların 25 – 35 ve 36 – 45 yaş 

grupları arasında ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. 

3.5.3. Medeni Duruma Göre TükenmiĢlik Analizi 

Medeni durum değişkeni ile tükenmişliğin alt boyutları arasındaki 

farklılığı belirlemek amacıyla t – testi uygulanmış ve test sonuçları tablo 9‟da 

verilmiştir. 
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Tablo 9: Medeni Duruma Göre t – Testi 

 Medeni Durum N Ortalama t p 

Duygusal Tükenme Bekar 88 25,9545 -0,8317 0,407 

Evli 55 26,9091 

Duyarsızlaşma Bekar 88 13,1364 -0,1284 0,897 

Evli 55 13,2182 

Kişisel Başarı Bekar 88 28,4432 -3,1563 0,002 

Evli 55 30,7636 

Tablo 9‟a göre duygusal tükenme ve duyarsızlık boyutlarıyla, medeni 

durum arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p> 0,05). Kişisel başarı eksikliği 

boyutu ise medeni durumdan etkilenmekte ve anlamlı bir fark sergilemektedir.  

3.5.4. Eğitim Durumuna Göre TükenmiĢlik Analizi 

Ankete katılan avukatların lisansüstü eğitim durumları ile tükenmişlik 

düzeyleri arasındaki ilişki t testi ile incelenmiştir.  

Tablo 10: Eğitim Düzeyine Göre t – Testi 

 Lisansüstü 

Eğitim 
N Ortalama t p 

Duygusal 

Tükenme 

Evet 21 26,5714 0,153 0,880 

Hayır 122 26,2787 

Duyarsızlaşma Evet 21 13,0952 -0,091 0,928 

Hayır 122 13,1803 

Kişisel Başarı Evet 21 28,9524 -0,392 0,698 

Hayır 122 29,4016 

t- testi sonuçlarına göre; tükenmişliğin alt düzeyleriyle, lisans üstü 

eğitim arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p> 0,05). 

3.5.5. Meslek Tecrübesine Göre TükenmiĢlik Analizi 

Meslekte geçirilen süreye bağlı olarak gelişen tecrübenin tükenmişlik 

düzeylerindeki etkisini incelemek adına betimsel istatistikler tablo 11‟de ve 

varyans analizi sonuçları tablo 12 ‟de verilmiştir 

Tablo 11: Meslek Tecrübesi Betimsel İstatistikleri 

                      Meslek Tecrübesi N Ortalama Standart sapma 

Duygusal Tükenme 

 

<5 60 24,9333 6,34827 

5 - 10 40 27,1250 6,92149 
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11 -20 30 28,1667 6,20947 

20 ve üz 13 26,0000 6,62067 

Toplam 143 26,3217 6,57310 

Duyarsızlaşma 

 

<5 60 12,3667 3,94868 

5 - 10 40 13,6000 3,74714 

11 -20 30 14,1667 3,48478 

20 ve üz 13 13,2308 3,60911 

Toplam 143 13,1678 3,80138 

Kişisel Başarı 

<5 60 29,6667 4,53112 

5 - 10 40 28,7000 4,89479 

11 -20 30 28,8667 4,24047 

20 ve üz 13 30,8462 3,73823 

Toplam 143 29,3357 4,51437 

Meslek tecrübelerine göre duygusal tükenme boyutu ortalamaları 

incelendiğinde en düşük ortalama 5 veya daha az yıl tecrübeye sahip iken, en 

fazla ortalamanın ise 11 – 20 yıl arası tecrübeye sahip olan avukatlarda olduğu 

görülmektedir. Duyarsızlaşma ölçütünde ise duygusal tükenmeyle benzer 

şekilde en düşük ortalama 5 veya daha az, en yüksek ortalama ise 11 – 20 yıl 

tecrübeye sahip avukatlarda kaydedilmiştir. Kişisel başarı ortalamaları ise 

tecrübe yılına göre göze çarpan bir ayrıma sahip değildir. 

Tablo 12: Meslek Tecrübesine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi 

 Kareler 

Toplamı 

df Kareler 

Ortalaması 

F p 

Duygusal 

Tükenme 

 

Gruplar arası 244,928 3 81,643 1,927 0,128 

Gruplar içi 5890,275 139 42,376   

Toplam 6135,203 142    

Duyarsızlaşma 

 

Gruplar arası 75,964 3 25,321 1,781 0,154 

Gruplar içi 1976,008 139 14,216   

Toplam 2051,972 142    

Kişisel Başarı Gruplar arası 58,996 3 19,665 ,964 0,412 
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Gruplar içi 2834,892 139 20,395   

Toplam 2893,888 142    

Tablo 12 incelendiğinde meslek tecrübesi ile tükenmişlik alt 

boyutlarında anlamlı bir farklılık yoktur hipotezi kabul edilmiştir (p> 0,05). 

3.5.6. Dava Sayısına Göre TükenmiĢlik Analizi 

Çalışma kapsamında avukatların aldıkları dava sayısı ile tükenmişlik 

düzeylerinin betimsel istatistikleri tablo 13‟de ve dava sayısı ile tükenmişlik 

düzeylerinin varyans analizi sonuçları Tablo 14‟de verilmiştir.  

Tablo 13: Dava Sayısı Betimsel İstatistikleri 

 N Ortalama Standart Sapma 

Duygusal Tükenme 

 

0-25 79 25,9241 6,84774 

26-50 44 26,5909 6,73871 

51-100 16 27,5000 5,27889 

101 ve üz 4 26,5000 4,79583 

Toplam 143 26,3217 6,57310 

Duyarsızlaşma 

 

0-25 79 12,7848 3,98288 

26-50 44 14,0455 3,67236 

51-100 16 13,3750 3,15964 

101 ve üz 4 10,2500 1,25831 

Toplam 143 13,1678 3,80138 

Kişisel Başarı 

0-25 79 29,2025 4,40099 

26-50 44 28,6591 4,77855 

51-100 16 32,0000 4,16333 

101 ve üz 4 28,7500 1,25831 

Toplam 143 29,3357 4,51437 

Tablo 14: Dava Sayısına Göre Tek Yönlü Varyans Analizi 

 Kareler 

toplamı 
df 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Duygusal 

Tükenme 

 

Gruplar arası 38,022 3 12,674 ,289 0,833 

Gruplar içi 6097,181 139 43,865   

Toplam 6135,203 142    

Duyarsızlaşma Gruplar arası 80,221 3 26,740 1,885 0,135 
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 Gruplar içi 1971,751 139 14,185   

Toplam 2051,972 142    

Kişisel Başarı 

Gruplar arası 136,492 3 45,497 2,294 0,081 

Gruplar içi 2757,396 139 19,837   

Toplam 2893,888 142    

Tüm alt boyutlar için p> 0,05 olduğundan tükenmişliğin alt düzeyleri, 

dava sayısına göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 

3.5.7. Dava Türüne Göre TükenmiĢlik Analizi 

Avukatların dava türlerine göre tükenmişlik düzeylerinin betimsel 

istatistikleri tablo 15‟de ve varyans analizi sonuçları  tablo 16‟da 

verilmektedir. 

Tablo 15: Dava Türü Betimsel İstatistikleri 

 N Ortalama Standart 

Sapma 

Duygusal Tükenme Hukuk 64 25,8125 6,77970 

Ceza 32 27,5000 5,82542 

İcra 28 28,6786 6,07395 

İdari 19 22,5789 6,27443 

Toplam 143 26,3217 6,57310 

Duyarsızlaşma Hukuk 64 13,1406 3,82086 

Ceza 32 13,0313 3,58747 

İcra 28 14,5000 3,46944 

İdari 19 11,5263 4,12807 

Toplam 143 13,1678 3,80138 

Kişisel Başarı Hukuk 64 29,9531 4,76572 

Ceza 32 29,0938 4,12201 

İcra 28 27,1786 4,43933 

İdari 19 30,8421 3,37084 

Toplam 143 29,3357 4,51437 

Tablo 16: Dava Türüne Göre Tek Yönlü Varyans Analizi 

 Kareler 

Toplamı 
df 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Duygusal 

Tükenme 

Gruplar arası 482,714 3 160,905 3,957 0,010 

Gruplar içi 5652,489 139 40,665   
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Toplam 6135,203 142    

Duyarsızlaşma Gruplar arası 101,532 3 33,844 2,412 0,069 

Gruplar içi 1950,440 139 14,032   

Toplam 2051,972 142    

Kişisel Başarı 

Gruplar arası 199,677 3 66,559 3,434 0,019 

Gruplar içi 2694,212 139 19,383   

Toplam 2893,888 142    

 

Tablo 16‟daki sonuçlara göre dava türü ile duygusal tükenme ve 

kişisel başarı arasında anlamlı bir farklılık vardır (p < 0,05). Duyarsızlık alt 

boyutu ile dava türü arasında ise anlamlı bir farklılık yoktur (p > 0,05). 

Duygusal tükenme ve kişisel başarı boyutlarındaki anlamlı farklılığın 

hangi dava türlerinde ortaya çıktığını belirlemek adına post – hoc Games 

Howell testi uygulanmıştır. Duygusal tükenme için bakıldığında ceza – idari 

ve icra – idari dava türlerinde anlamlı bir farklılık vardır. Kişisel başarı için 

ise hukuk – icra ve icra – idari dava türlerindeki farklılaşmalar anlamlıdır. 

3.5.8. Ailede Avukat Mevcudiyetine Göre TükenmiĢlik Analizi 

Ailede avukat bulunması durumunun tükenmişlik düzeyine olan etkisi 

t – testi analizi ile incelenmiştir. 

Tablo 17: Ailede Avukat Mevcudiyetine Göre t – Testi  

 Ailede Avukat N Ortalama 
t p 

Duygusal Tükenme Var 31 26,0968 -0,189 0,8510 

Yok 112 26,3839 

Duyarsızlık Var 31 13,6129 0,64155 0,5247 

Yok 112 13,0446 

Kişisel Başarı Var 31 29,3548 0,02516 0,9800 

Yok 112 29,3304 

Tablo 17 incelendiğine ailede avukat bulunma durumunun 

tükenmişlik düzeylerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Buna göre 

tükenmişliğin alt boyutları, ailede avukat bulunmasına göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir. 

 



 
172 SOSYAL BİLİMLERDE TEORİK VE AMPİRİK ARAŞTIRMALAR-1 

 

3.5.9. Avukatlarda TükenmiĢlik Düzeyinin Yapısal EĢitlik 

Modellemesi (YEM) ile Analizi  

Yapısal eşitlik modeli (YEM); sosyal, davranış, eğitim, biyoloji, 

pazarlama, tıp vb. araştırmalarda kullanılan, gözlenen ve gizil değişkenler 

arasındaki nedensel ve karşılıklı ilişkilerin test edilmesinde faydalanılan 

istatistiksel bir yöntemdir. (Reisinger ve Turner, 1999; Kline, 2011; Yılmaz 

ve ark., 2006:175, Gürbüz ve Yılmaz, 2016; 199; Gürbüz ve Al-Hayo, 

(2021:154). 

Yapısal eşitlik modellemesiyle, eldeki verilerden faydalanarak ortaya 

çıkan sonuçları ifade edebilen bir denklem modeli oluşturulmaktadır. Yapısal 

eşitlik modelleri, çoklu regresyon ve faktör analizinin bileşenidir (Gefen vd., 

2000; Turunç vd. 2010: 213; Gürbüz, 2021:1725). 

Tükenmişlik ile alt boyutları (Duygusal Tükenme (DT), 

Duyarsızlaşma (DY) ve Kişisel Başarı (KB)) arasındaki ilişki aşağıdaki 

hipotezle ele alınacaktır. 

H1: Tükenmişlik ile Duygusal Tükenme (H1a), Duyarsızlaşma (H1b) ve 

Kişisel Başarı (H1c) arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Eskişehir Barosuna kayıtlı olan ve Eskişehir il merkezinde görev 

yapan, ankete katılan avukatlardan elde edilen veriler, LISREL 8.80 paket 

programı kullanılarak doğrulayıcı faktör (DFA) analizi yapılmıştır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar şekil 2‟de verilmiştir. 
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ġekil 2: Tükenmişlik Düzeyinin Birinci Düzey DFA Path Diyagramı 

Şekil 2‟ye göre: 

 DT‟yi 0.76 faktör yüküyle en yüksek açıklayan faktör DT_8 

(Doğrudan doğruya insanlarla çalışmak bende çok fazla stres yapıyor), 

DY‟yi 0.77 faktör yüküyle en yüksek açıklayan faktör DY_1 (İşim 

gereği karşılaştığım bazı kimselere sanki insan değillermiş gibi 

davrandığımı fark ediyorum), 

KB‟yi 0.83 faktör yüküyle en yüksek açıklayan faktör KB_8‟dir 

(İşimde duygusal sorunlara serinkanlılıkla yaklaşabilirim). 

Tükenmişliğin alt boyutlarıyla ilişkisini gösteren 2. düzey DFA 

sonuçları ise şekil 3‟ de verilmiştir. 
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ġekil 3: Tükenmişlik Düzeyinin İkinci Düzey DFA Path Diyagramı 

Şekil 3‟e göre DT‟deki bir birimlik artış tükenmişliği 0.96 birim, 

DY‟deki bir birimlik artış tükenmişliği 0.88 birim ve KB‟deki bir birimlik 

artış tükenmişliği 0.86 birim arttırmaktadır. Eskişehir ilinde görev yapan 

avukatlardaki tükenmişliği en fazla DT‟nin etkilediği görülmektedir. 

Bu duruma göre hipotezler doğrulanmıştır. Ayrıca elde edilen YEM 

analizine ilişkin uyum iyiliği değerleri tablo 18‟ de verilmiştir. Uyum iyiliği 

değerlerinin, iyi uyum ve kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 18: Tükenmişliğin YEM Analizine İlişkin Uyum İyiliği Değerleri  

Uyum Ölçüleri İyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum Model Sonuç 

RMSEA 0<RMSEA<0,05 0,05<RMSEA<0,08 0,071 

Kabul 

Edilebilir 

Uyum 

      
 

                    1,73 İyi uyum 

CFI 0,97<CFI<1,00 0,95<CFI<0,97 0,98 İyi uyum 

GFI 0,95<GFI<1,00 0,90<GFI<0,95 0,90 Kabul 
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Edilebilir 

Uyum 

AGFI 0,90<AGFI<1,00 0,85<AGFI<0,90 0,85 

Kabul 

Edilebilir 

Uyum  

NFI 0,95<NFI<1,00 0,90<NFI<0,95 0,95 İyi uyum 

NNFI 0,97<NNFI<1,00 0,95<NNFI<0,97 0,97 İyi uyum 

 

SONUÇ ve DEĞERLENDĠRME  

Tükenmişlik sendromu günlük hayatta insanların hayat kalitesini 

düşüren en büyük etkenlerden birisidir. Kişinin günlük hayatını olumsuz 

etkilediği gibi iş hayatında da veriminin düşmesine neden olmaktadır.  

Duyarsızlaşma, duygusal tükenme ve kişisel başarının düşmesi kişinin 

mental ve psikolojik sağlığını da zaman içinde olumsuz etkileyebilmektedir. 

Bu nedenle etkin ve verimli bir iş hayatının, mutlu bir sosyal hayatın da en 

önemli şartlarından birisi tükenmişlik sendromunun önüne geçmektir.  

Avukatların mesleği gereği günlük yaşantılarında birçok kişiyle 

iletişim halinde olmaları, duruşmalara katılmaları ve aynı zamanda almış 

oldukları davalara hazırlanmaları, dava dosyalarına ilişkin her türlü yazışma 

işlemlerini yaptıkları düşünüldüğünde tükenmişlik düzeylerinin hangi noktada 

farklılaştığını analiz ve tespit etmek son derece önem kazanmaktadır. Örneğin 

farklı dava türlerine bakan avukatların, dava sayısı farklı olan avukatların ya 

da mesleki tecrübe noktasında farklıları bulunan avukatların birçok 

demografik özelliklerine göre tükenmişlik düzeylerinin de farklılaşacağı 

kuşkusuzdur.  

Çalışmada öncelikli olarak tükenmişliğin hangi demografik 

özelliklere bağlı olduğu mevcut verilerin analiz edilmesi ile açıklanmaya 

çalışılmıştır.  
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Anket çalışmasına Eskişehir il merkezinde avukatlık görevini 

yapmakta olan 89 erkek ve 54 kadın olmak üzere toplamda 143 avukat 

katılmıştır. Katılımcıların %62,2‟si erkek, %38,2‟si kadındır. Testin 

güvenilirliği açısından duygusal tükenme 0,858, duyarsızlaşma 0,60, kişisel 

başarı düzeyi 0,744 oranında ölçümlenmiş olup; Cronbach-alfa değerlerine 

göre yapılan test referans aralığı olarak güvenilir düzeydedir.  

Her üç alt boyut için ortalama ve ortanca değerleri birbirine yakın 

elde edilmiştir ve bu durum normal dağılan veri setleri için bir kriterdir. Bir 

diğer kriter ise çarpıklık ve basıklık değerlerinin – 1 ile +1 aralığına 

düşmesidir. Üçüncü bir kriter olan Shapiro-Wilk sınamasına göre de verilerin 

normal dağılıma uyduğu tespit edilmiştir  

Elde edilen sonuçlara göre; cinsiyet değişkeni ile tükenmişlik 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Duygusal tükenme, 

duyarsızlık düzeyleri yaşa göre anlamlı farklılık göstermektedir. Araştırma 

sonucunda ise, en fazla duygusal tükenme ve duyarsızlık düzeyi 36-45 yaş 

grubu avukatlarda gözlemlenmiştir. Kişisel başarı ve yaş faktörü arasında ise 

anlamlı bir farklılık yoktur. 

Duygusal tükenme ve duyarsızlık boyutlarında medeni duruma göre 

anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Kişisel başarı eksikliği boyutu ise; medeni 

durumdan etkilenmekte ve anlamlı bir fark sergilemektedir. Medeni durumu 

hem evli hem de bekar olan avukatlarda kişisel başarı düzeyi yüksek frekans 

aralığında gözlemlenmiştir ancak evli avukatların kişisel başarı yönünden 

daha yüksek bir puana sahip olduğu gözlemlenmektedir.  

t- testi ile elde edilen sonuçlara göre duygusal tükenme, 

duyarsızlaşma ve kişisel başarı düzeyleri, eğitim durumuna göre anlamlı 

farklılık göstermemektedir.  

Meslek tecrübelerine göre, duygusal tükenme boyutu ortalamaları 

incelendiğinde en düşük ortalama 5 veya daha az yıl tecrübeye sahip, en fazla 

ortalamanın ise 11 – 20 yıl arası tecrübeye sahip olan avukatlarda olduğu 

görülmektedir. Duyarsızlaşma ölçütünde ise, duygusal tükenmeyle benzer 

şekilde en düşük ortalama 5 veya daha az, en yüksek ortalama ise 11 – 20 yıl 

tecrübeye sahip avukatlarda kaydedilmiştir. Kişisel başarı yönünden ise 

meslek tecrübesi herhangi bir farklılık yaratmamıştır.  

Dava sayısı yönünden herhangi bir anlamlı farklılık bulunmamaktadır.  
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Duygusal tükenme ve kişisel başarı ölçütlerinde dava türüne göre 

anlamlı bir fark yoktur. Buna göre duygusal tükenmişlik frekansı en düşük 

avukatlar idari dava türüne bakan avukatlar olarak gözlemlenmiştir. 

Tükenmişlik düzeyi en yüksek avukatlar ise icra takiplerine bakan 

avukatlardır. Yine kişisel başarı alt boyutunda incelendiğinde başarı düzeyi en 

yüksek avukat idari dava türüne bakmakta olan avukatlardır. Başarı düzeyi en 

düşük avukatlar ise icra takipleri/davaları alanında yoğunlaşan avukatlar 

oldukları görülmektedir. Duyarsızlık alt boyutunda ise bir farklılık mevcut 

değildir.  

Ailesinde avukat olanlar veya olmayan avukatlar arasında da 

tükenmişlik düzeyi yönünden ise bir fark belirlenememiştir.  

1. düzey DFA analizi sonucunda; DT‟yi altı faktör açıkladığı ve 

bunlar içinde en yüksek faktör yükünün 0.76 ile DT_8‟in (Doğrudan doğruya 

insanlarla çalışmak bende çok fazla stres yapıyor) olduğu görülmektedir. 

DT_8‟in bir birim artması DT‟yi 0.76 birim arttırmaktadır. 

DY ise dört faktörle açıklanmaktadır. DY_1‟in bir birim artması (İşim 

gereği karşılaştığım bazı kimselere sanki insan değillermiş gibi 

davrandığımı fark ediyorum) DY‟yi 0.77 birim arttırmaktadır.  

KB ise üç faktörle açıklanmaktadır. KB_8‟in (İşimde duygusal 

sorunlara serinkanlılıkla yaklaşabilirim) bir birim artması KB‟yi 0.83 birim 

arttırmaktadır. 

2. düzey DFA analizi sonucunda ise; Eskişehir ilinde yaşayan 

avukatların tükenmişlik düzeyleri üç alt boyut tarafından yüksek düzeyde 

etkilediği tespit edilmiştir. DT‟deki bir birimlik artış tükenmişliği 0.96, 

DY‟deki bir birimlik artış tükenmişliği 0.88, KB‟deki bir birimlik artış da 

tükenmişliği 0.86 birim arttırmaktadır. 

Araştırmanın örneklemi Eskişehir ilinde görev yapan avukatlardan 

oluşmaktadır. Eskişehir Barosu yönetim kurulundan anket için gerekli izin 

alınmış olmakla birlikte yoğun çalışma temposuna sahip olan avukatlardan 

yeterince katılım sağlanamamıştır. Benzer şekilde farklı illerdeki avukatların 

tükenmişlik düzeyleri üzerine çalışmalar yapılıp karşılaştırıldığında daha 

anlamlı sonuçlara ulaşmak mümkün olabilecektir. Ayrıca ele alınan 

tükenmişlik ölçeğinin yanında, iş doyumu, işkoliklik, iş-aile çatışması, negatif 

duygu, duygusal emek, denetim odağı ve stres gibi ölçeklerle birlikte ele 

alınıp daha ayrıntılı olarak araştırılabilir. 
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