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ÖNSÖZ / TEŞEKKÜR  

Doktora tezi hazırlamak meşakkatli bir süreçtir. Tez yazım sürecinde, doktora 

tezi için seçilen konu üzerinde geniş bir okuma yapmak, öne çıkan metinleri en ince 

ayrıntısına değin incelemek, konuya ilişkin güncel kaynakları takip etmek, birçok 

makaleyi yabancı dilden çevirmek, belki en önemlisi yazılan metni tekrar tekrar 

okumak gerekmektedir. Bunlara ilaveten, tez konusunun araştırma bölümü için 

harcanan emek ve çekilen çeşitli sıkıntılar, ayrı bir sabır emsali teşkil etmektedir.  

Yukarıda değinilen sürecin tüm sıkıntılarına rağmen, çalışma ortaya koymaya 

teşebbüs eden birey, çalışmış olmanın zevkini kendisinde hisseder. Bu duygu ise, tez 

çalışmasına yönelik en güzel karşılık alma yolu olarak görülebilir. Benim bu süreçte 

yaşamakta olduğum duygu ve düşünceler bu şekilde cereyan etmiştir ve etmeye deva 

etmektedir.  

Sosyal bilimler içerisinde haklı bir ün kazanmış iki şahsiyetin, Gramsci ve 

Habermas’ın kuramsal çıkarımlarının halkla ilişkiler bilim dalına uyarlanması ve bu 

ikisinin görüşlerinden yola çıkan bir izlemde tartışılması, benim için ayrı bir 

motivasyon kaynağı olmuştur. Kuramsal açıklamaların uygulayımsal yönden 

denenmesi ile bir ölçümleme yapılması planlanan çalışma, aynı zamanda birçok 

filozofun görüşleri arasında bağıntı kurmaya girişmiştir de. Yazar, okuma yaptığı 

süreçte ele aldığı konular çerçevesinde eserler arasındaki benzerliklere tanık 

olmuştur. Çalışma içerisinde eserlerde ortaya konan fikirler ve yapılan çıkarımlar 

arasında geçişler yapıldığı görülmektedir. 

İnsanlar, hayatlarında gelecek için ışık saçan pencere misali önemli insanlarla 

karşılaşabilirler. Tez danışmanım Prof. Dr. Ahmet KALENDER benim için bu türden 
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alan değerli hocalarım Prof. Dr. Abdullah KOÇAK ve Doç. Dr. Şükrü BALCI’ya da 
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ÖZET 

Halkla ilişkiler öyle bir yönetsel yeteneğe sahiptir ki, özel sektör veya kamu sektörü 
fark etmeksizin, ikna edici iletişim yönetimiyle kamularla sorunları çözüme 
kavuşturabilir. Halkla ilişkiler, ikna amacına dayalı bilimsel yöntemleri kullanarak 
fikirleri iletişim odaklı etkinliklere dönüştürme sanatıdır. Günümüzde geçerli görünen 
odak sorunsal, halkla ilişkilerin gerçek amacının ne olduğunu sorgulama gereksinimi 
olmaktadır. Buna bağlı olarak, tez çalışmasında iki sosyolojik kuramın temel 
alınmasıyla bir sorgulama yoluna gidilmiştir. Antonio Gramsci’nin ʻHegemonyaʼ 
kavramından ve Jürgen Habermas’ın ʻİletişimsel Eylemʼ kavramından türeyen bir 
kuramsal tartışma ekseninde halkla ilişkilerin stratejik işlevselliği irdelenmiştir. 
Kuramsal çerçeve, yazarın çeşitli bağıntılar kurması neticesinde çok yönlü ele 
alınmıştır. Tezin uygulamalı araştırma bölümünde, 2011 yılında Türkiye ölçeğinde 
ʻİlk ve İkinci 500 Büyük Kuruluşʼ sıralamasında yer alan gelir açısından iki büyük 
ölçekli işletmenin çalışanlarına konuya yönelik sorgulamaya dayalı anket uygulaması 
yapılmıştır. Anket uygulamasındaki verilerin analizi neticesinde, şirketler için en 
önemli kamu olarak kendini gösteren çalışanlarla sorunlara yönelik halkla ilişkiler 
çalışmalarının kamuların algıları düzeyinde kuramsal tartışmanın hangi bölümüne 
daha çok yaklaştığını bulgulama işine girişilmiştir. Araştırma bulgularına göre, 
işletme çalışanları halkla ilişkiler uygulamalarını hegemonyaya görece bir müzakere 
aracı olarak algılamaya daha eğilimlidir; bununla birlikte, ideal bir iletişim ortamı söz 
konusu değildir.                         
  
Anahtar Kelimeler:  Hegemonya, Müzakere, Sermaye, Aktivist Gruplar, Oydaşmaya 
Yönelik Halkla İlişkiler  
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SUMMARY 

Public relations has so powerful managerial skill that in both private and public 
sector, the profession can solve the problems with the publics through persuasive 
communication management. Public relations is an art to convert the ideas to the 
communication-oriented activities by using scientific methods based persuasion aim. 
At the present time, it seems valid focus problematic that we need to interrogate the 
real aim of public relations. Therefore the writer has resorted to interrogate by 
grounding on two sociological theories in the thesis study. The strategic functionality 
of public relations has been researched in line with a theoretical debate from the 
notion of ʻhegemonyʼ by Antonio Gramsci and from the notion of ʻcommunicative 
actionʼ by Jürgen Habermas. The theoretical frame has been dealt as versatile as a 
result of the writer’s connecting in various ways. In the applied research of the thesis, 
a survey has been applied to two large-scaled businesses which are ranked as ʻthe first 
and the second 500 Big Businessesʼ in terms of income in Turkey-wide in the year of 
2011.  As a result of data analysis of the survey application, the writer have 
undertaken to discover in which perspective of the theoretical debates public relations 
works about the problems with the employees the most important publics for the 
businesses place in the perception of the publics. In reference to the research findings, 
the employees perceive public relations works as a negotiation way much more than a 
hegemony way, but it is not possible to mention about an ideal communication 
process in terms of the businesses.     
 
Keywords: Hegemony, Negotiation, Capital, Activist Groups, Consensus-Oriented 
Public Relations.    
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GİRİŞ  

Halkla ilişkiler, sosyal bilimlerin her alanına açılan bir pencere gibidir. Bir 

kavram olarak halkla ilişkiler, pek çok açıdan irdelenerek açıklanmıştır ve 

açıklanmaya devam edilecektir. Buna bağlı olarak, halkla ilişkiler alanında beliren 

kavramsal karmaşa durumunun en önemli sonucu, halkla ilişkiler alanının giderek 

dağılması olmuştur (Hutton, 2004: 8).  Ama bize göre, kavramı açımlayan tanım, 

kapsamlı bir düzeye erişerek Grunig ve Hunt (1984: 6) tarafından yapılmıştır: “bir 

örgütle o örgütü ilgilendiren kamular arasındaki iletişimin yönetimi”.          

Halkla ilişkileri anlamak adına devam edildiğinde, bir halkla ilişkiler tanımı 

oluşturmak amacıyla Avrupa çapında yürütülen EBOK Delphi çalışması kapsamında, 

halkla ilişkiler için temel kavramlar sorgulamasında, ʻiletişimʼ ve ʻilişkilerʼ sözcükleri 

aynı puanlamaya sahip olmuş; kavramlar arasındaki sıralamada ilk sırayı 

paylaşmışlardır (Vercic vd., 2001: 379). Çalışmadaki sonuç değerlendirildiğinde; şu 

rahatlıkla ifade edilebilir ki, halkla ilişkiler, iletişim ve ilişkiler işlevselliğini uzmanlık 

stratejisinin temel hedefi olarak belirler.   

Örgüt-kamu ilişkisi, halkla ilişkiler alanının önemli bir bileşeni olarak 

kavranabilir. Örgüt-kamu ilişkisine dair bir incelemede (Ledingham, 2009: 135), 

örgüt-kamu ilişkisinin etkileşimli olduğu; ilişkilerin dinamik olduğu ve zamanla 

değiştiği bilgisine ulaşılmaktadır.  

Bir çalışma alanı olarak halkla ilişkiler, gerek özel sektörde gerekse kamu 

yönetiminde geniş kapsamlı işlerlikte olan bir yönetim fonksiyonudur. Halkla 

ilişkiler, bir kurum veya kuruluşta sadece halkla ilişkiler görevlisinin üstleneceği bir 

pozisyon olarak düşünülemez. Bundan öteye, halkla ilişkiler, tüm işletme 

personelinin kamulara ve paydaşlara yönelik bakış açısını yansıtmaktadır ve genelde 

işletme yönetiminin politikalarıyla çerçevelenmektedir.  

Kurumların halkla ilişkiler çalışmaları kimi kamular tarafından oldukça doğal 

bulunmakta ve takdir toplamaktayken; bu çalışmalara yönelik kimi kamular 

tarafından şüpheli bir yaklaşım söz konusu olmaktadır. Bir başka anlatımla, kurum 

yönetimlerinin amaç ve niyetleri açısından halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelik 

temelde iki farklı bakış açısı belirmektedir.    
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Halkla ilişkiler kavramına yönelik pek çok tanım, hem savunmayı hem de 

karşılıklı anlayışı aynı potada eriten bir kapsamda yer almaktadır (L’Etang, 2002a: 

48). Halkla ilişkilerin kavramsal açıdan yerleşiklik kazanması bağlamında, kavramın 

tanımlanmasında dahi tam bir uzlaşı sağlanamadığı bilinmektedir. Bunda halkla 

ilişkiler işlevlerinin farklı durumlarda farklı stratejileri kullanması; bir başka deyişle, 

halkla ilişkiler fonksiyonelliğinin çeşitlilik göstermesi önemli bir etken olarak 

görülebilir. 

Bir sosyal kurum olarak halkla ilişkiler tarihi, sosyal bilimlerde teori inşa 

etmede daha kapsamlı çabaya katkıda bulunmaktadır (Vos, 2011: 120). Buna bağlı 

olarak, halkla ilişkilerde teorilerden yararlanmak ve teori inşa etmek önem 

kazanmaktadır. Tez çalışmasında irdelenen konu kapsamında iki farklı kuramsal 

inceleme, yayılım göstererek geniş perspektiflerden ele alınmaktadır:   

Birinci kuramsal inceleme, Antonio Gramsci’nin “Hegemonya” kavramı 

çerçevesinde örgülenmiştir. Hegemonya ve halkla ilişkiler ilişkisi üzerine halkla 

ilişkiler literatüründe yer edinmiş bilimsel çalışmalar mevcuttur. Bu kapsamda 

Althusser’in ortaya attığı “Devletin İdeolojik Aygıtları” kavramı ile bir örtüşme söz 

konusudur. Devletin İdeolojik Aygıtları kavramı ile geliştirilen kuramsal düzey, 

sadece devlet ile sınırlı tutulmamalıdır. Günümüzde “Çokuluslu Şirketlerin 

Manipülatif Aygıtları” olduğunu da gözlemlemek mümkündür. Burada ifade edilen 

Çokuluslu Şirketlerin Manipülatif Aygıtlarından biri ve belki de en önemlisi, halkla 

ilişkiler olarak adlandırılan işlev olmaktadır. Bütün bu açıklamalar doğrultusunda, 

halkla ilişkilere eleştirel yönden bakmak için birçok önemli gerekçe bulunduğu bariz 

olarak görülmektedir.  

İkinci kuramsal inceleme, “Oydaşmaya Yönelik Halkla İlişkiler” olarak 

Türkçeye çevrilen Roland Burkart’ın “COPR Model” adını verdiği model 

çerçevesinde gelişmektedir. Burkart, Habermas’ın İletişimsel Eylem Teorisi’nden 

esinlenerek geliştirdiği COPR Model aracılığıyla halkla ilişkilerin kurum ile kamuları 

arasında bir tartışma ve müzakereye dayalı diyalog süreciyle uzlaşım sağlama 

yönünde katkı sunabileceğini göstermiştir. Oydaşmaya Yönelik Halkla İlişkiler 

Modeli, ulaşılması hedeflenen sonuç açısından değerlendirildiğinde; Grunig ve 

Hunt’un halkla ilişkiler modellerine yönelik araştırmalarında belirlediği dört 
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modelden en ideali olarak nitelendirilen iki yönlü simetrik iletişim modeli ile 

paralellik göstermektedir. Bir başka deyişle, her iki model birbirleriyle örtüşmektedir. 

Kurum ile kamuları arasındaki arabuluculuk rolü ele alındığında, bir başka sosyolojik 

değeri eklemlemek mümkündür: “Sosyal Sermaye” kavramı. Bourdieu, Putnam ve 

Coleman’ın çalışmalarından geliştirilen sosyal sermaye, işletmeler açısından halkla 

ilişkiler fonksiyonu ile ilişkilendirilebilir. Örneğin, kurumsal sosyal sorumluluk 

uygulamaları, kuruluşların sosyal sermaye unsurları olarak düşünülebilir. Buna bağlı 

olarak, halkla ilişkiler çalışmaları, kurumların toplumla bütünleşme yönünde sosyal 

sermaye araçları şeklinde nitelenebilir.           

İki farklı sunumdan birbirleriyle zıt iki görüş belirmektedir: Birinci çıkarıma 

göre, halkla ilişkiler kurumların örgütsel çıkarlarını örtmek suretiyle kamularının 

rızasını kazanmak amacına bağlı olarak, deyim yerindeyse göz boyama fonksiyonu 

görmektedir. İkinci çıkarıma göre, halkla ilişkiler kurumlar için kamuların 

beklentilerini anlama ve ortak paydada sorunlar çözme işlevini üstlenmektedir.  

Nitekim yukarıda dile getirilen perspektiflerle bağlantılı olarak, bir makale 

içeriğinde tez çalışmasındaki temel problem durumuyla ilgili bir başka açıdan sorulan 

temel soru şudur (Roper, 2005: 76): Kurumların ilişki yönetiminin amacının, 

kurumların (işletme veya hükümet) kendi politik hedeflerini karşılayan bir çevreyi 

kazanmak mı ya da politik amaçların karşılıklı bir işbirliğinde tartışmayı gerektirmek 

mi olduğudur.   

Tez çalışmasının temel amacı, şirketlerin halkla ilişkiler çalışmalarının arka 

planındaki amaçlara yönelik belirlenmiş kamuların edindiği izlenimler sonucunda 

kamu algılarının hangi yönde olduğu üzerine odaklanarak ölçümlenmesidir. Buna 

göre, “alan araştırmasının sonuçları, araştırma konusu kapsamında açıklanan 

literatürdeki tartışmaların hangi yönü ile daha çok uyuşmaktadır?” sorusunun cevabı 

aranmaktadır. Tez çalışması kapsamında yöneltilen bu temel soru içeriğinin halkla 

ilişkiler akademik literatürü bağlamında önem kazandığı düşünülmektedir.   

 Çalışmanın birinci bölümünde, hegemonya kavramı ekseninde geniş bir 

kaynak taraması yapılmaktadır. Hegemonya kavramı ile bağıntılı başkaca eleştirel 

perspektif içerisinde yer alan kavram ve olgular da bu bölüm içerisinde yer 
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almaktadır. Bu açılımlar eşliğinde halkla ilişkilere eleştirel yönlerden yaklaşımda 

bulunulmaktadır.  

Birinci bölüm içerisinde, öncelikle hegemonya kavramını çalışmaların içerisine 

alan bir ekol olarak eleştirel yaklaşımlara odaklanılmaktadır. Eleştirelliğin ne anlama 

geldiği, Eleştirel Kuramın temellerinin nasıl atıldığı, Eleştirel Kuramın iletişim 

çalışmaları açısından neyi amaçladığı gibi konular üzerinde yoğunlaşarak bunların 

akademik literatürdeki yaklaşımlara yönelik etkileri anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Eleştirel Kuram üzerinde bu kadar yoğunlaşmanın nedeni, halkla ilişkiler alanına 

katkılarının neler olabileceğine yönelik bir ön izleme sağlayabileceği düşüncesidir. 

Eleştirel Kuramdan sonra çalışmadaki iki kuramsal görüşten biri olan 

Gramsci’nin hegemonya kavramı üzerinde derinlemesine inceleme yapılmıştır. 

Gramsci’nin Hapishane Defterleri adlı çalışması buradaki temel kaynak 

konumundadır. Gramsci’nin hegemonya kavramı ve hegemonya kavramı ile 

bağlantılı düşünceler üzerine yazılmış çeşitli kaynaklar buraya eklemlenmiştir. 

Siyaset alanı için geliştirilmiş bir kavram olan hegemonyanın sosyolojik olarak diğer 

alanlara uyarlanması için iyice anlaşılması gerekmektedir.  

Hegemonya ile bağıntı kurulabilecek en önemli çalışmalardan biri, kuşku 

götürmez bir şekilde, Althusser’in İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları eseridir. 

Althusser, çalışmanın daha sonraki alt başlıklarından birinde ele alınan baskı 

aygıtlarıyla birlikte ideolojik devlet aygıtlarıyla rızanın üretimine bir kapı 

aralamaktadır. Hegemonya ve ideoloji bağıntısını özellikle Stuart Hall’ın 

çalışmalarında yakalamak mümkün görünmektedir.  

Hegemonyanın temel amacı, iktidarı sağlamlaştırmak olarak düşünüldüğünden 

dolayı iktidar konumundaki kişi veya kurum, güç unsurunu sürekli kullanmak 

gereksinimini duyacaktır. İktidarın güç kullanımını anlayabilmek için Hardt ve 

Negri’nin İmparatorluk adını verdikleri ünlü eseri, bize küresel boyutlu 

çözümlemeler yapma fırsatını vermektedir. Maddi gücün büyük oranda sahibi olan 

çokuluslu şirketler ve çok yönlü uluslararası örgütler arasındaki bağlantılar, bunların 

yanında dünya politikasını belirleyen siyasal güç konumundaki ABD’nin belirlediği 

küresel düzen Hardt ve Negri’nin eserinde kendini göstermektedir. İmparatorluk, 

dünya çapındaki güç odaklarının inşa etmiş oldukları bir düzeni anlamak noktasında 



5 
 

 

düşünsel yönden önemli bir açılım sağlamaktadır. Eser, bizi Foucault’un bir iktidar 

mücadelesi şeklinde açığa vurduğu direniş konusunda aktivist grupları ve sivil toplum 

kuruluşlarını düşünmeye itmektedir.           

Althusser’in eserinde değindiği devletin baskı aygıtlarından hapishanelerin 

tasarımlanması üzerine düşünen Foucault’un panoptikon üzerindeki sosyolojik yönlü 

çıkarımları, gözetim kavramı yoluyla geliştirilen iktidarın denetim ve kontrol işlevine 

gönderme yapmaktadır. Gözetim, hegemonik bir güç olarak iktidarın önemli bir silahı 

gibi düşünülebilir. Gözetim, sadece devletlerin veya kamu kurum ve kuruluşlarının 

ülke yurttaşlarını değil; aynı zamanda büyük sermaye kuruluşlarının çalışanları 

üzerindeki denetim işlevi anlamına gelmektedir.            

Hegemonya ve devletin ideolojik aygıtları bileşiminde kurulan bağıntıdan yola 

çıkılarak, sermayenin ve özellikle de çokuluslu şirketlerin manipülatif aygıtları 

bağlamında sosyolojik bir çıkarım yapılması düşünülmüştür. Oydaşma görünümünde 

hegemonik güç uygulamasının araçlarından biri olarak konumlandırılan halkla 

ilişkilere geçiş yapılmaktadır.  

Birinci bölümde, son olarak yukarıdaki sosyolojik değerlendirmelerden 

faydalanılarak halkla ilişkiler ve güç kullanımına geçiş yapılmaktadır. Halkla ilişkiler 

alanındaki uygulamaların dünya genelinde ve özellikle ABD’den çeşitli örnekleri 

eşliğinde, geçmişten getirmiş olduğu izlenim dikkate alınarak eleştirel açıdan 

değerlendirilmesine yönelik geniş bir irdeleme gerçekleştirilmiştir. Bu noktadan 

hareketle, asimetrik iletişim kapsamındaki uygulamalar, siyaset dünyasında yaşanan 

haber yönlendirme eksenindeki spin uygulamaları çalışmaya dahil edilerek eleştirel 

perspektife betimsel yönden katkı sağlaması hedeflenmiştir. Strateji boyutunun halkla 

ilişkilerin işlevselliğine güç katma yönü açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Eleştirel 

perspektifte halkla ilişkiler çalışmaları sınırlı sayıda olduğundan, çalışmaya değer 

katacağı varsayılan çalışmalardan geniş alıntılar yapılmıştır. Ayrıca halkla ilişkiler 

ana akımı çerçevesindeki değişik düşünceler ve açıklamalar, çalışmanın eleştirel 

halkla ilişkiler bölümüne alınarak maniple edici ve olumsuz yöndeki halkla ilişkiler 

uygulamaları tartışılmıştır.                        

Çalışmanın ikinci bölümünde, oydaşma kavramı ekseninde geniş bir kaynak 

taraması yapılmaktadır. Belirli bir konu üzerinde anlaşmaya varma anlamına gelen 
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oydaşmayı açımlamak için Habermas’ın çalışmaları önemli kaynaklar olarak 

belirmektedir. Oydaşma için müzakere sürecinin başlatılması gerekir. Serbest bir 

tartışma ortamı ve eleştiriye açık olma koşulları aranır. Böylece birbiriyle etkileşime 

geçen tartışma sürecinin özneleri arasında bir uzlaşı imkânı ortaya çıkar.   

İkinci bölüm içerisinde, Avrupa kaynaklı tarihsel gelişmelerden beslenerek 

hazırlanan bir çalışma olarak Habermas’ın Kamusallığın Yapısal Dönüşümü adını 

verdiği eseri önem kazanmaktadır. Batı Avrupa’da eleştirel bir karşılıklı konuşma 

ortamının kamuya açık mekânlarda mümkün hale gelmesi gerçekliğini vurgulayan 

Habermas, daha sonra İletişimsel Eylem Kuramı adını verdiği kuramsal yaklaşımına 

temel teşkil eden bir çalışma ortaya koymaktadır. Kamusal alan, iletişimsel eylemin 

koşullarının gerçekleştiği eleştirellik ortamına işaret eder. İletişimsel eylem, karşılıklı 

etkileşime giren tartışmacıların retorikten yararlanarak konuştukları dilin kurallarını 

etkin kullanmalarıyla rasyonellik ekseninde fikir alış verişinde bulunma eylemleridir. 

Burada konuşma eylemi stratejik amaçlı değil; tartışılan konuya yönelik doğruyu 

bulmak yönünde olmaktadır. Habermas, bu iletişim odaklı sürecin normatif bir 

yaklaşım olduğunu açıklar.  

Habermas’ın İletişimsel Eylem Kuramını halkla ilişkiler bilimine uyarlayan 

Burkart, Oydaşmaya Yönelik Halkla İlişkiler Modelini geliştirerek kurumların 

kamularıyla sorunlarını müzakere etmesi temelinde bir yaklaşım getirmektedir. 

Burkart’ın geliştirmiş olduğu model, kurum ve kamuların birbirilerini anlama ve bu 

karşılıklı anlama eyleminin bir olumlu sonuca, yani anlaşmaya varmaya götürmesi 

sürecinin aktarımıdır. Oydaşmaya Yönelik Halkla İlişkiler Modeli, her ne kadar çok 

farklı bir kuramsal temele dayanmış olsa da, Grunig ve çalışma ekibinin Mükemmellik 

Teorisiyle birçok bakımdan örtüşmektedir. Hemen göze çarpan önde gelen ortak 

nokta, her iki kuramsal yaklaşımın da simetrik iletişimi perspektiflerinin temeline 

oturtması ve kamularla sorunları diyalog süreci ile çözümlemeyi önermesidir. Bu 

bakımdan Burkart’ın Habermas’tan uyarladığı COPR Modelinin yanında 

Mükemmellik Teorisine de genel hatlarıyla değinmekte yarar bulunmaktadır. Bu 

bölümde esas itibariyle, müzakere çerçevesinde yapılanan halkla ilişkiler 

uygulamalarının kuramsal temellere dayandırılarak etkinliği ve kazanımları üzerinde 
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durulmaktadır. Bu doğrultuda temel kurma açısından sosyolojiden ve teoriyi 

güçlendirme açısından halkla ilişkiler literatüründen yararlanma yoluna gidilmektedir. 

İkinci bölümde bir başka sosyolojik perspektif olan sosyal sermaye kavramının 

halkla ilişkiler alanına uyarlanması bir pekiştirme işlevi görecektir. Bourdieu, Putnam 

ve Coleman gibi sosyologların sermaye kavramına atfettiği anlam genel olarak 

incelenerek, sonrasında bu konuda halkla ilişkilere uyarlanan çalışmalara geçiş 

yapılacaktır. Halkla ilişkiler çalışmaları, burada değerlendirilen yaklaşım içerisinde 

kurumlar için sosyal sermaye üreten bir yapılanma olarak düşünülmektedir. Bu 

bakımdan Burkart’ın COPR Modeli ve Grunig ve ekibinin Mükemmellik Teorisi ile 

kesişir. Kamularla ilişkiler inşa ederek diyalog sürecini simetrik bir yaklaşımla 

değerlendiren bir uzmanlık alanı olarak halkla ilişkiler, bir sosyal sermaye değeri 

taşımaktadır.  

İkinci bölümde temel çıkış noktası olarak alınan şey, iletişim odaklı bir stratejik 

yönetim fonksiyonu olarak değerlendirilen halkla ilişkilerin kurumlar ile kamuları 

arasında müzakereye dayalı ilişkiler ekseninde sorunları çözebileceği varsayımı 

üzerine düşünmektir. Kamuların sorunlara ilişkin görüş ve çıkarlarını önemseyen bir 

yönetsel bakışı öngerektiren Oydaşmaya Yönelik Halkla İlişkiler, deyim yerindeyse, 

kurum ve kamuları arasında bir orta yol bulma girişimi olarak anlaşılmaktadır. 

Tez çalışması kapsamında, halkla ilişkilere yönelik birbirine zıt görüşler içeren 

ve birbiriyle çatışan bir görünüme sahip, sosyal bilimlere dayalı iki farklı perspektif 

ele alınmaktadır. Hegemonya ve müzakere kavramları halkla ilişkiler çerçevesinde 

değerlendirildiğinde; yönetsel amaçların birbirinden tamamen zıt kutuplarda 

olduğunu açıklamaktadır. Konuya ilişkin sorgulama, yönetsel amaç bağlamında 

kendini göstermektedir. Bir başla deyişle, yönetimdeki baskın anlayışın ne olduğunu 

anlama sorunu önem kazanmaktadır. Buna bağlı olarak, niyet kavramı buradaki 

belirleyici etken olarak düşünülmektedir. Kurumların çıkarları ve kamuların çıkarları 

arasındaki orantının ne yönde olduğu bir diğer öne çıkan husus olmaktadır. 

Çalışmanın üçüncü bölümü, hegemonya-müzakere ikilemi bağlamında halkla 

ilişkilere yönelik algı araştırmasından oluşmaktadır. Üçüncü bölüm, iki temel başlığa 

ayrılmaktadır: Bunlardan birincisi araştırma yöntemi; ikincisi araştırmanın 

bulgularıdır. Buna yönelik; öncelikle araştırmanın içeriğini açan araştırma yöntemi 
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üzerine bilgiler ayrıntılı olarak kâğıda dökülmektedir. Burada araştırmanın 

yapılandırılmasına ilişkin olarak okuyucuya bilgi vermek amaçlanmaktadır. Üçüncü 

bölümün ikinci ayağını araştırmanın bulguları oluşturmaktadır. Burada kuramsal 

bağlamda hegemonya-müzakere olarak paradoksal biçimde belirlenen iki zıt görüşün 

alan araştırmasındaki yansımaları ölçümlenmektedir. Bir başka anlatımla, alan 

araştırmasının sonuçları ile hangi yaklaşımın daha çok uyuştuğu, nedenleriyle birlikte 

açıklanmaya çalışılmaktadır.  

Alan araştırması, Türkiye’de Birinci/İkinci 500 Büyük İşletme sıralamasına 

giren gelir açısından büyük ölçekli iki işletmenin çalışanlarına yönelik anket 

uygulamasıyla gerçekleştirilmiştir. Bir örgüt için örgütsel yaşamın her aşamasında 

kamu kategorisi içerisinde yer alan örgüt çalışanları, tez çalışması kapsamında 

görüşleri alınmaya en uygun kamu olarak düşünülmüştür. Buna göre, alan araştırması 

neticesinde, kamulara yönelik iletişim yönetiminde hangi kuramsal yaklaşımın ne 

oranda örtüştüğü ve demografik etkenlerin buradaki rolü irdelenmeye ve 

ölçümlenmeye çalışılmıştır.       

Çalışmanın değerlendirme aşamasında, kuramsal incelemenin ve alan 

araştırmasının bileşiminde ortaya çıkarılan sonuçlar üzerine çıkarımlar yapılmakta ve 

konu çerçevesinde tartışmalar ile birlikte öneriler getirilmektedir. Halkla ilişkilere 

kuramsal bir yönden bakış, halkla ilişkiler uygulamalarına yönelik eleştirelliği 

güçlendirecektir. Bu çalışmanın halkla ilişkiler literatürüne kazandıracağı en büyük 

katkı, belki de bu eleştirel perspektifin bilimsel araştırma metodolojisi ekseninde test 

edilmesi olacaktır.       

             

         

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM: BİR HEGEMONYA ARACI OLARAK HALKLA 

İLİŞKİLER 

Çalışmanın birinci bölümü, halkla ilişkilerin bir hegemonya aracı olarak 

kullanılma potansiyeline yönelik eleştirel bir kuramsal inceleme üzerinde 

yapılandırılmıştır. Bu bölüm içerisinde eleştirel yaklaşımlardan geniş ölçekte 

yararlanılmıştır. Bu bölüm, incelenen konuya çeşitli perspektiflerden yaklaşma 

olanağını beraberinde getirmektedir. 

Çalışmanın bu bölümünde, öncelikle eleştirel yaklaşımlar, kavramın geniş 

açıdan açımlanmasıyla birlikte iletişim araştırmalarındaki tarihsel süreç dikkate 

alınarak işlenmektedir. Bunun sonrasında eleştirel yaklaşımlar içerisine yerleşen 

hegemonya kavramı, Gramsci’nin anlatısına dayalı olarak, ideoloji ve güç 

kavramlarını da içererek ayrıntılı yönleriyle irdelenmektedir. Konu çerçevesinde 

sosyolojik bir yaklaşımın ardından, örgütlerdeki halkla ilişkiler işlevi, strateji ve güç 

gibi kavramları değerlendirilmek suretiyle ana akım anlatıdan beslenerek ele 

alınmakta ve halkla ilişkiler işlevi ile ilgili tarihsel gerçekliklerden yola çıkılarak 

eleştirel bir perspektife doğru yönelim gösterilmektedir.    

 

1.1. Eleştirel Yaklaşımlar  

Tez çalışmasına kuramsal bağlamda yön veren eleştirel yaklaşımları genel bir 

perspektiften tanımak, çalışmanın önemli bir boyutunun altyapısını anlamamızı 

sağlayacaktır. Bu açıdan çok derin ayrıntılara girmeden ve bununla birlikte, ele 

alınacak konuları anlaşılır hale getirmek amacıyla eleştirel yaklaşımlara ilişkin 

bilgilere yer verilmektedir.       

 

1.1.1. Kavramsal Açıdan Eleştiri ve Genel Olarak Eleştirel Yaklaşımlar 

Eleştiri sözcüğünün toplumsal izdüşümüne bakıldığında, sözcüğün yanlış 

algılandığını tespit etmek mümkündür. Çünkü eleştiri denilince, genel itibariyle bir 

tartışma konusunda salt eksik, yetersiz, yanlış yönlü içeriklere ait göndermeler 

yapılmaktadır. Oysa eleştiri, bir tartışma konusuna yönelik bütünsel bir yargılamayı 

gerektirir. Türkçe temel başvuru kaynağında belirtildiği üzere (TDK, 2012b), birincil 

ve genel anlamıyla, “bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup 
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göstermek amacıyla inceleme işi” olarak; felsefi yönüyle “özellikle bilginin 

temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama” olarak tanımlanır. 

Temel kavrayışa göre, demek ki, eleştiri, ele alınan konuda salt yanlış olanların değil, 

doğru yönlerin de açığa çıkarılması girişimini ifade eder. 

Eleştiri kavramına özlüce değindikten sonra ondan türeyen ve daha ön plana 

çıkan eleştirel teoriye geçilebilir. Burada eleştirel teoriye ilişkin özümseyici bilgiler 

aktarılmaktadır. Doğabilimsel teoriler “nesnelleştirici” nitelikteyken, eleştirel teoriler 

“düşünümsel”dirler. Eleştirel bir teori, insan aktörlere aydınlanma ve özgürleşimin 

bilgisini kazandırmak anlamında düşünümsel bir teori olma özelliğini taşır (Balkız, 

2004: 138). Eleştirel teori, düşünümsel özelliğiyle insanı incelemeye aldığı toplumsal 

konuları sorgulamaya yöneltir.         

Bir teorinin “eleştirel” nitelikte olması, teorinin muhalif ve sorgulayıcı bir 

analiz yöntemine dayandığı anlamını taşır. Eleştirel teori, toplumsal ilişkilere içkin 

olan ideolojik yanılsamaları göstermeyi ve toplumsal gerçekliğe ilişkin “yanlış” 

açıklamalarda bulunan teorileri eleştirel bir analizden geçirmeyi amaçlar (Balkız, 

2004: 158). 

Foucault, kendi perspektifinden konuya ilişkin önemli bir açıklama 

getirmektedir. Kendisine yöneltilen eleştirel bir çalışmanın ne olduğuna yönelik bir 

soruya verdiği yanıtta Foucault (2012: 73), “bilgiye bağlı dogmatizmin tüm etkilerini 

mümkün olduğunca; en derin ve genel biçimde açığa çıkarma girişimi” olarak 

aktarmaktadır.          

Eleştirel Yaklaşımlar adı verilen Marksist düşünce temelindeki önermeler 

yoğunluğu, sosyolojik düşüncede yer alan egemen yaklaşımların toplumsal gelişmeler 

bağlamındaki ortaya koydukları değerlendirmelerde görülmeyenleri, gizli kalan 

kısımları açığa çıkarma işleviyle öne çıkar. Eleştirel Yaklaşımlar, buzdağının 

altındakileri ifşa etme çabalarında beliren yaklaşımlar olarak genelleştirilebilir.  

Eleştirel Okul, Frankfurt Okulu olarak da geçer (Erdoğan ve Alemdar, 2010: 

272) ve akademik literatürde sıkça anılır. Frankfurt Okulu’yla birlikte medya alanında 

güç ve özgünlükle yeniden beliren Marksist akım, tekniğin karanlık bir görüşüyle 

birleşen egemenliğin saf ve yalın eleştirisi olarak görülür (Maigret, 2011: 56).    
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Gramsci’nin eleştirel eylem üzerine yaptığı açıklama, eleştirelliğin ne olduğuna 

ilişkin şimdiye değin elde etmiş olduğumuz birikimi başka bir açıdan pekiştiren 

bilgiler içerir. Bu nedenle buraya alınmasının yararlı olduğu görülmektedir. 

Gramsci’ye göre (1986: 247), teoriyle pratiğin özdeşleştirilmesi eleştirel bir eylemdir. 

Pratiğin rasyonel ve zorunlu, ya da teorinin gerçekçi ve rasyonel olduğu bu eleştirel 

eylem tarafından ispat edilir. Gramsci’nin açıklaması, irdelediğimiz konuyla 

bağlantılı olarak kuramda irdelenen olgunun uygulamada gerçeklik kazanması 

gerekliliğine işaret eder.   

Horkheimer, 1930’lu yıllarda eleştirel kurama yönelik önemli çalışmalar ortaya 

koymuştur. Horkheimer’in eleştirel kurama ilişkin ayrıntılı açıklamalarına burada 

özellikle yer verilmektedir.       

Eleştirel Kuram, verili işbölümünü ve sınıf bazlı farklılıkları, insanların 

eyleminden kaynaklanan ve planlı kararlara, rasyonel hedef koymalara bağlı olabilen 

bir işlev olarak kabul eder (Horkheimer, 2012: 356). Horkheimer, eleştirel kurama 

yönelik sosyolojik saptamada bulunurken Marx’ı andırırcasına ekonomiye dayalı 

terimlerden beslenmektedir.   

Eleştirel düşünüş tarzını ortaya koyan açıklamalar, eleştirel kuramı anlamayı 

kolaylaştırmaktadır. Eleştirel düşünüş tarzı emek, değer ve üretkenlik gibi ekonomik 

kategorileri, bu düzenin içinde geçerli oldukları şekliyle ele alır ve bundan başka her 

türden yoruma kötü bir idealizm olarak yaklaşır (Horkheimer, 2012: 356). 

Ekonomiden geniş ölçekte beslenen eleştirel kuram, medya çalışmalarına derin 

etkide bulunmuştur. Medya alanına ideoloji düşüncesini katması ve tarihle iletişim 

arasında bir bağ kurması, Eleştirel Kuram’ın önemli bir katkısı olarak ele alınır. 

Böyle bir açılımla, Marx’ın ekonomik sömürü konusundaki görüşlerini, ekonomik ve 

toplumsal egemenlik düşüncesini kültür evrenine yansıtarak Marksist öğretiyi 

yeniden ele alarak derinleştirir. Buna göre, kültür salt masum bir eğlence veyahut 

çıkar gütmeyen bir sanat olarak değil, güç ilişkilerinin alanlarından biri olarak 

düşünülmelidir. Kültürle ekonomik veya politik egemenlik sıkı sıkıya birbirine 

bağlıdır ve altyapı (ekonomi) üstyapıyı (kültür) belirler (Maigret, 2011: 88). Marx’ın 

görüşlerinden yola çıkılmak suretiyle ekonomiyle de bağlantı kurularak medyanın 
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toplumsal etkilerine odaklanmak eleştirel çalışmaları medya çalışmaları alanında 

ayrıcalıklı kılmaktadır.    

Horkheimer’in eleştirel bakış açısını özetleyici görüşlerine yer vermeye devam 

edilmektedir. Burada aktarılan görüşler, çeşitli kavramların betimleyici yönüyle 

eleştirel kuramı anlamada açıklık getirmektedir. Eleştirel düşüncenin ilgileri geneldir, 

ama bu düşünceler genel kabul görmüş değildirler. Eleştirel düşüncenin ortaya 

çıkardığı kavramlar, içinde yaşanılan dönemi eleştirirler. Marksçı sınıf, sömürü, artık-

değer, kâr, sefilleşme, çöküş kategorileri, içerdiği anlamının bugünkü toplumun 

yeniden üretiminde değil, söz konusu toplumun doğru toplum olarak düşünülerek 

değiştirilmesinde aranması gereken, kavramsal bir bütünün uğraklarıdır. Bu nedenden 

ötürü, Eleştirel Kuram, keyfi ve rastlantısal yaklaşım sergilememekle birlikte, egemen 

yargı biçimi açısından öznel ve spekülatif, tek yanlı ve yararsız algılanır 

(Horkheimer, 2012: 366). Aslına bakılacak olursa, ana akım perspektiften farklı 

düşünüş tarzına sahip olmasıyla, eleştirel kuram değerli olmayı hak eder.     

Eleştirel Kuram için günümüzde ayrı, gelecekte ayrı bir öğreti söz konusu 

olmamaktadır. Eleştirel Kuram’daki değişiklikler, dönem değişmediği müddet 

süresince, tamamıyla yeni bir görüşe geçmeyi gerektiren türden değildir (Horkheimer, 

2012: 380). Buradaki vurgudan eleştirel kuram düşünüş tarzındaki tutarlılık açığa 

çıkmaktadır.    

Eleştirel Kuram’ın perspektifinden günümüz dünyasının ekonomisi temelde, 

insanların kendi ihtiyaçlarını aşarak ürettikleri ürünlerin, direkt toplumun eline 

geçmeyip, özel mülkiyete geçmeleri ve satılmalarıyla belirlenmiş olmaktadır 

(Horkheimer, 2012: 395). Marx’ın herkesçe bilinen bu saptaması, eleştirel kuramda 

salt ekonomik alanla sınırlı kalmadan medya ve kültür gibi alanlara genişler. Bu 

açıdan eleştirel kuram ortaya çıkan toplumsal sonuçları kâğıda döker.  

Horkheimer, kuramın anlamlandırılmasına yönelik değerli bilgiler içeren 

çalışmasında eleştirel kuramın yöntemi bağlamında aktarımda bulunmaktadır. 

Horkheimer (2012: 396), eleştirel kuramın olguları çözümleme biçimini aşağıdaki 

gibi ifade eder:   

“Eleştirel Kuram, neyin zamanın üstünde olduğuna göre değil, neyin 

zamanının geldiğine göre yargıda bulunur.”  
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Horkheimer, eleştirel kuramın diyalektik işlevini açıklar. Eleştirel Kuram’ın 

diyalektik işlevi, her tarihsel adımı salt yalıtılmış verilere ve kavramlara değil, 

verilerin ve kavramların başlangıçtaki ve bütünsel içeriklerine göre değerlendirmektir 

(Horkheimer, 2012: 396).  

Horkheimer, burada daha önce kısaca değinilen eleştirel kuramın sosyal 

bilimler alanında açılabilirliğine özellikle yorum yapmaktadır. Eleştirel Kuram, 

ekonomi biliminden ibaret olarak anlaşılmamıştır; politikanın ekonomiye bağımlılığı, 

Eleştirel Kuramın programını değil ama konusunu oluşturmuştur (Horkheimer, 2012: 

396). Gerçekten de eleştirel kuram, ekonomiyi belirleyici bir etmen olarak ele alır ve 

çalışmalarında mutlak surette ekonomiden yararlanır.  

 

1.1.2. Eleştirel Yaklaşımları Hazırlayan Sosyolojik Gelişmeler 

İletişim çalışmalarına eleştirel bakışı getiren sosyolojik gelişmeler, öncellikle 

ABD kökenli çalışmalarda kendini açığa çıkarır. Her ne kadar eleştirel yaklaşımlar 

dediğimiz akım örgütlenmiş bir şekilde Avrupa’da ortaya çıkmış olsa da iletişim 

bilime ait sosyolojik gelişmeler, ilk olarak ABD’de işlenmiştir.   

Small, George Vincent eşliğinde 1894 tarihinde kaleme aldığı “Toplum 

İncelemelerine Giriş” eserinde bir iletişim modeli geliştirerek, otoritenin çeşitli 

düzeyleri arasında yer alan iletişimin bir aracı konumundaki basının rolünü ve etkisini 

dile getirmişler, basının içeriğini ve işleyişini eleştirmişlerdir (Hardt, 1999a: 23-24). 

Böylece toplumsal yaşamın önemli bir parçası konumuna yerleşen basının 

eleştirilmesi akademik düzeye taşınmıştır. 

Ross, iletişime yönelik önemli bir toplumsal süreç tanımını yapmış ve kamuyu 

güdüp yönetmek amacıyla potansiyel bir aracı olarak basının gücü konusuna dikkat 

çekmiştir. Ekonomik çıkarların reklamcılar eliyle basını etkilemelerine ve sonuç 

olarak gazetenin ticarileşmesine karşı çıkmıştır (Hardt, 1999a: 24). Basının 

ticarileşerek belirli güçlerin güdümünde olması ve bu yollarla kamuoyunu etki altına 

alma potansiyeline ilişkin ipuçları bu çalışmalarla sorgulanmaya başlanmıştır.   

C. Wright Mills, ileri kent toplumunun eleştirisini The New Men of Power, 

(1948), White Collar (1951), The Power Elite (1956) adlı çalışmalarıyla ortaya 

koymuştur. David Riesman, endüstriyel orta sınıf Amerikasının tarihsel değişimi 
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sorunuyla The Lonely Crowd (1950) adını verdiği çalışmasında ilgilenmiştir. Bu 

türden çalışmalar, “iktidar” ve “tahakküm”ün önemini kavramış ve bu olguların 

temelini mülkiyet ya da nüfuzun sosyo-ekonomik dağılımına yerleştirmeye eğilim 

göstermişlerdir (Hardt, 1999a: 41). Adı geçen çalışmalar, sosyolojik olguları 

değerlendirirken okuyucuya sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirme olanağını 

vermektedir.  

Çeşitli sosyolojik kavramlar, eleştirel yaklaşımlara içerik bağlamında katkı 

sağlamaktadır. Louis Althusser’in “ideolojik devlet aygıtları” (1971) kavramı ve 

Antonio Gramsci’nin “hegemonya” kavramının Kültürel Çalışmalar üzerindeki etkisi, 

toplumlarda cereyan eden toplumsal pratiklerin irdelenmesi için bir gerekçe 

oluşturulmasında önemli etkenler olarak kavranabilir (Hardt, 1999a: 53). Buna ek 

olarak, 1968 hareketi ve Marksizm’e yöneltilen eleştirel yaklaşımlarla birlikte etkinlik 

boyutunu artıran Avrupa Komünizminde, Gramsci referans alınan bir kaynak olarak 

varlığını hissettirmiştir (Dural, 2012: 310).  

Toplumsal eylemciler, toplumbilimsel analizde eleştirelliğe katkıda 

bulunmuşlardır. Toplumsal eylemcilerin büyük bir bölümü, büyük kurumların ve 

iktidar seçkinlerinin rolünü eleştirerek, siyasal ve ekonomik adaletin sadece malların 

ve iktidarın yeniden dağıtımıyla başarı kazanabileceğini tartışma yoluna gitmişlerdir 

(L’Etang, 2002b: 158).  

Eleştirel yaklaşımlar, özellikle Aydınlanmadan ve sanayi devriminden başlayan 

toplumsal değişim ve dönüşümlere olduğu gibi; günümüz bilişim teknolojisinin 

oluşturduğu yeni iletişim ortamları ile dönüşüme uğrayan kimlik ve kültürlere 

yönelttiği dikkat ile sosyal bilimlerdeki önemli konumunu korumaktadır.  

      

1.1.3. Eleştirel Yaklaşımlar: Kapsamlı Bir Değerlendirme 

Eleştirel yaklaşımlar akımı, daha önce eleştirel kuramın ne olduğunu anlamak 

adına genel çerçevede ele alınmıştır. Burada ise daha geniş açıdan bir irdeleme 

yapılmasına girişilmektedir.       

Daha önce belirtildiği gibi, eleştirel yaklaşımlara esinini veren Marksist 

yaklaşımdır. Marksist yaklaşımda,  ekonomi insan ilişkilerinde belirleyici bir rol 

oynamaktadır. Marx ve Engels (2011: 13), insanların birbirleriyle ilişkilerinde 
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üretimin ve üretim tarzının belirleyici olduğunu ve bunun kendi materyalist 

yaşamlarını oluşturmuş olduğunu belirtirler.  

Eleştirel yaklaşımlar, toplumsal olgu ve olayları çözümlerken üretim ve üretim 

tarzı gibi ekonominin ilgi alanından türeyen ve ekonomiye dayalı işlevleri 

değerlendirmeye alırlar; bununla sınırlı kalmayan eleştirel yaklaşımlar akımı, 

toplumda beliren güç ve tahakküm ilişkilerini açıklamaya geçerler. Burada eleştirel 

kuramın amacına özlüce değinmek gerekir. Eleştirel teorinin iki amacı şöyle 

özetlenmektedir (Balkız, 2004: 151): 

a) Güç ve tahakküm ilişkilerini bilinç düzeyine çıkarmak, 

b) Özgürleşimin yolunu açmak.   

Eleştirel kuram, burada belirtilen amacı doğrultusunda ana akımdan farklı bir 

yaklaşım sergilediğini göstermektedir. Eleştirel sosyal teori, tahakküm ilişkilerinin, 

ideolojilerin, şeyleşmenin, hegemonyanın ve tek boyutluluğun “yanlış bilinç” yoluyla 

yeniden üretildiği savını ortaya atar (Balkız, 2004: 154-155). Marksist kuramda 

ideoloji tahakkümle bağıntılı olumsuz bir işlev ve yanılsama olarak anlaşılır 

(Canpolat, 2005: 110). Eleştirel kuramın çizgisinden farklı yaklaşım gösteren 

düşünürler de vardır. Örneğin, Foucault’a göre ideoloji bilgi ve hakikat üretir; 

Foucault, özellikle iktidar ilişkilerinin bir aracı olarak ideolojiye abartılı bir önem 

vermesi gerekçesiyle Marksizm’i eleştirir (Canpolat, 2005: 111, 112).          

Eleştirel teori, sosyal olguların doğadaki olgular gibi sabit nitelikte olmadığını, 

tarihsel ürün olduklarını savlar. Verili haliyle ele alındığında, “toplumsal gerçeklik”, 

insanlar tarafından oluşturulmuş, bununla birlikte insanların “yanlış bir bilinç”in 

etkisinden kurtulamadıklarından henüz fark edemedikleri “yanlış bir gerçeklik” 

olarak karşımıza çıkar (Balkız, 2004: 140). Dolayısıyla eleştirel kuramda Marx’ın 

düşüncelerinin okuması yapılmış olunmaktadır.   

Eleştirel kuram toplumsal açınımlı bilgi üretimine el atar. Eleştirel teori, sosyal 

dünya ele alındığında, bilimsel bilginin, ancak eleştiri yoluyla üretilebileceği savını 

geliştirir. Buradan hareketle, eleştirel teori, kendisini “eleştirel sosyal bilim” olarak da 

ifade eder (Balkız, 2004: 140).  

Eleştirel kuram, ana akımda yer alan düşünceleri açıkça eleştirme yoluna 

girerek kendini üretir. Liberal kuram, sınıfsal konumlanışları doğal süreçler olarak 
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kavrar ve kişiler, gruplar, sınıflar arası ilişkileri içsel ilişkiler olarak değerlendirmez. 

Buna göre, ilişkileri gözden kaçırma ya da görmezden gelme gibi durumlara bağlı 

olarak liberal kuramcılar kapitalist ilişkilerde kendini gösteren ve bu kapitalist 

ilişkilerin sürdürülmesinde önemli bir rol üstlenen sömürüyü algıla(ya)mazlar (Öngel 

ve Gülenç, 2010: 106). Bunun en açık örneği olarak, Frankfurt Okulu üyeleri, 

pozitivizmin tahakkümcü bir anlayışı yerleştirmeye çabaladığını düşünürler (Durdu, 

2006: 20) ve eleştirel teori, bir tür pozitivizm eleştirisi olarak da okunabilir (Balkız, 

2004: 158). Erdoğan ve Alemdar’a göre (2010: 273), Frankfurt Okulu, pozitivizmin 

olgu ve değer, teori ve siyaset ikilemini reddederek; olanı, olması gereken 

bağlamında soruşturma işlevini üstlenir.   

Eleştirel kuramın pozitivizm eleştirisine odaklanılacak olursa; eleştirel teorinin 

perspektifinden, pozitivizm, sosyal dünyayı şeyleştirir ve doğal bir süreç olarak 

yansıtır. Buna göre, pozitivizm, toplumsal aktörlerin dünyayı dönüştürme 

kapasitelerini yok sayar ve toplumsal aktörleri “doğal güçlerin” belirlenimi altında 

yer alan pasif varlıklar konumuna indirgemekle yetinir (Balkız, 2004: 142). Bir başka 

söyleyişle, eleştirel kuram pozitivizmin toplumsal dünyadaki art alanı görmeyişine 

vurgu yaparak pozitivist bakış açısına eleştiri getirir.    

Eleştirel okulun eleştirel ilgi alanları, toplum ve bilgi sistemleri olarak 

belirmektedir. Buradaki temel amaç, toplumun doğasını açığa çıkarmaktır. Her ne 

kadar bu ekol Marx’ın görüşlerine dayansa da, Marksizm’in ekonomist ve mekanik 

yorumlarının karşısında durmaktadır (Balkız, 2004: 142). Buna bağlı olarak, eleştirel 

kuram ekonomik indirgemeciliğe karşı çıkar.       

Eleştirel kurama tarihsel bir bakış yapıldığında, kuramın meyvesini verdiği 

yerin Frankfurt olduğu görülmektedir. Eğitim Bakanlığı’nın 3 Şubat 1923 tarihli bir 

kararnamesiyle “Gesellschaft für Sozialforschung” ile yapılan bir anlaşma 

neticesinde, Gerlach’ın 1922 yılından itibaren kurulmasını önerdiği Institut für 

Sozialforschung olarak adı geçen Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü’nün kuruluş 

sürecinde Frankfurt’ta beliren akım, Frankfurt Okulu olarak adlandırılır (Assoun, 

2012: 9; Slater, 1998: 9; bkz. Erdoğan ve Alemdar, 2010: 272; bkz. Wiggershaus, 

2001’den aktaran: Burkart, 2009: 141).  
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Yirminci yüzyılda varlığını bulan Frankfurt Okulu, bir ekol olarak pozitivist, 

hermeneutik ve diyalektik yöntemin tekil olarak yeterli bir açıklama modeli 

geliştiremeyeceği varsayımını temel almıştır. Buna göre, “tek bilim”, “tek yöntem” 

anlayışının karşısında yer almaktadır (Durdu, 2006: 16). Frankfurt Okulu’nun 

projesinin anlamı, söyleminin derin özgünlüğüyle müdahil olmak, sui generis bir 

alanın kurucusu olarak müdahale etmek olarak açıklanır (Assoun, 2012: 8).    

Marx’ın ekonomi politik eleştirisi, “bilim” maskesine bürünmüş bir ideolojinin 

eleştirisi olarak Frankfurt Okulu düşünürlerinin metodoloji konusundaki 

yaklaşımlarının temelini oluşturmuştur (Balkız, 2004: 137). Frankfurt Okulu, 

ekonomi politiği önceleyerek materyalist bir diyalektik eleştiriyi benimseme yolunu 

tutmuştur (Durdu, 2006: 20). Marksizm, Eleştirel Teori’nin teorik meşruiyetinin 

önemli bir referansı olarak öne çıkmaktadır (Assoun, 2012: 81). 

Bir toplumsal kuram olarak Eleştirel Kuram, tahakküme karşı çıkan, hümanist, 

demokratik, ideoloji eleştirisine dayalı, indirgemeciliğe karşı çıkan, “öteki”nin her 

yönden hakkının korunduğu bir kuram olarak belirecektir (Durdu, 2006: 16). Eleştirel 

kuram, bu yönüyle feminist yaklaşımdan kültürel emperyalizme değin sosyal bilimler 

içerisinde geniş bir yelpazeye uzanma kapasitesine erişmektedir.  

Frankfurt Okulu ile hermeneutik arasında bir ilişki söz konusudur. Frankfurt 

Okulu üyelerinin, hermeneutik geleneğe yakın bir konumda bulunmakla birlikte, 

hermeneutiği de aşan, diyalektik bir sosyal teori kurmayı hedefledikleri görülür 

(Durdu, 2006: 30). Frankfurt Enstitüsü’nün karakteristiği, toplumsal sorunların 

belirleyici yenilenmesini olanaklı kılan bilimsel yöntem olarak kendini gösteren 

Marksizm’e bağlılıklarıdır (Assoun, 2012: 84). Frankfurt Okulu, sosyal bilimlere 

felsefi bir temeli olan, görünenin ötesine uzanabilen, toplumsal olay ve olguları 

neden-sonuç bağlamına indirgemeyen bir yaklaşım ekseninde eğilmiştir (Durdu, 

2006: 30). Frankfurt Okulu, buna bağlı olarak eleştirel bir kimlik kazanır. Bu yönüyle 

toplumsal olay ve olguların art alanını sorgulamaya yeltenen bir yaklaşıma sahip 

olmaktadır.       

Frankfurt Okulu, Marksist diyalektiği, anlayıcı-yorumlayıcı bir perspektife 

çekmeye girişmiştir. Ekolün ilkelerinden biri, tikel-tümel, öznel-nesnel gibi birbirinin 

karşıtı olarak kendini gösteren ayrımlarda sosyal bilimcinin edinmesi gereken tavrın 
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diyalektik olması gerektiği yönündedir. Frankfurt Okulu’nun perspektifine göre, 

“akıl” gerçekliğin ve tüm incelenen olay ve olguların değerlendirilmesinde anahtar bir 

rol üstlenmekle birlikte, sorgulanmaz bir başvuru kaynağı olarak da görülemez 

(Durdu, 2006: 30). 

Eleştirel kuramın disiplinler arası yönü dikkat çeker. Bilgide uzmanlaşma, 

toplumsal bütünsellik anlayışını kavramayı imkânsız hale getirir. Bu nedenle, eleştirel 

teorinin disiplinler arası ve bütünsel bir toplum teorisi olduğunu düşünmek yanıltıcı 

olmayacaktır (Balkız, 2004: 139).    

Bir ayrıntı fark edilir ki, Frankfurt Okulu sosyal bilimler alanındaki akademik 

hüviyetini bir enstitü olarak kurumsallaşmasının ilk yıllarından itibaren çıkarılan 

akademik dergileriyle perçinlemiştir. Frankfurt Okulu’nun dergisi, önceki adıyla 

Archiv iken; 1932 yılında Zeitschrift adını almıştır (Assoun, 2012: 10). Buradan şöyle 

bir çıkarım yapılabilir: Akademik dergiler, ekolün örgütlü bir düzeye erişimine 

katkıda bulunmuştur.        

Assoun,  bir ekol olarak Frankfurt Okulu’nun önemine dikkat çekmektedir.  

Frankfurt Okulu, bir olayı (Enstitünün kuruluşu), (“toplumsal felsefe” başlığını 

taşıyan) bilimsel bir projeyi, son öğe olarak bir akımı ya da (düşünen 

bireyselliklerden oluşan) hem sürekli hem çeşitli teorik etki alanını saptamayı amaç 

edinen bir etiket olarak görülmektedir (Assoun, 2012: 28). Toplumsal Araştırmalar 

Enstitüsü’nün kurulmuş olması, sosyal bilimler alanında eleştirel kuramın 

yeşermesine ve sonrasında çeşitli engeller yaşanmış olmasıyla birlikte önemli 

çalışmalar yapılmasına ve akademik etkileşimlere fırsat vermiştir.   

Frankfurt Okulu temsilcilerinin Almanya’da yaşanan siyasal gelişmelere bağlı 

olarak ülkeden ayrılmaları, ekol adına çalışmaların yarıda kesilmesine neden 

olmuştur. Bununla birlikte Frankfurt Okulu’nun tesiri, sosyal bilimler alanında 

kendisini hissettirmiştir. Sürgünün etkisi neticesinde Enstitü, Avrupa sosyoloji 

akımlarıyla yakın etkileşime girmiştir. Bu bağlamda, Enstitü’nün Paris’te Emile 

Durkheim’in kurmuş olduğu Fransız Sosyoloji Okulu temsilcilerinin desteğini 

kazanmış olması önemli görünmektedir (Assoun, 2012: 71). Söz konusu gelişmeye 

bağlı olarak, ekolün sosyolojik çerçevede etkileşime açık olarak kendini beslediği 

düşünülebilir.    
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Frankfurt Okulu’nun sosyal bilimlerin başka alanlarıyla etkileşimine yönelik 

gelişmelere ilişkin örnekleri çoğaltmak mümkündür. Assoun’un açıklamalarına göre 

(2012: 107-108), Frankfurt Psikanalitik Enstitüsü’nün kuruluşu bunun bir örneğidir. 

16 Şubat 1929 tarihinde kurulan Frankfurt Psikanalitik Enstitüsü, Horkheimer’in 

desteğiyle Frankfurt Üniversitesi’ne katılmıştır ve doğrudan doğruya Freudcu esinli 

bir yapıda olduğu anlaşılmaktadır. Her iki enstitünün de 1920’li yıllardan itibaren 

Frankfurt Üniversitesi çatısı altında olması semboliktir. Erich Fromm, enstitünün ilk 

üyeleri arasında yer almaktadır.        

Eleştirel kuramın özellikleri açımlandığında, bu özelliklerin öne çıkanlarından 

birini Assoun ifade etmektedir. Eleştirel Teori, “karşıtlamalı” olarak belirmektedir 

(Assoun, 2012: 50). Bir başka deyişle, Marx’ın çalışmalarında gözlemlenebilineceği 

gibi, Marx’ın kullanmış olduğu karşıtlamalı ifade ve açıklamaların eleştirel kurama 

da yansıdığı görülmektedir.       

Eleştirel kurama ait bir başka belirgin husus, pratik rasyonellik ile ilişkisinde 

kendini göstermektedir. Eleştirel Teori, “pratik rasyonellik” eğilimini onaylamaktadır 

(Assoun, 2012: 54). Eleştirel Teori açısından temel olarak görülecek şey, krizlerinden 

sürekli yeniden doğmak, tarih içinde militan olarak nitelenebilecek tarzda bir 

rasyonellik eğilimiyle aklı pratiğe bağlayan yaklaşımı yeniden ortaya çıkarmaktır 

(Assoun, 2012: 139).    

Eleştirel kuram, otoritenin meşruiyet kazanımı için gütmüş olduğu politika ve 

girişimde bulunduğu yol-yöntem ve araçların neler olduğunu açıklama yolunu 

tutmaktadır. Otorite, akıl adına meşruiyet gerekliliğini talep edebileceği gibi, baskıyı 

onaylayabilir de (Assoun, 2012: 69) ve Frankfurt Okulu’nun buna dikkat çekmesi, 

hegemonya, devletin ideolojik ve baskı aygıtları gibi meşruluk kazanmada önemli 

işlevler üstlenen kavramların irdelenmesinin yolunu açmıştır.                    

Horkheimer, Frankfurt Okulu’na damgasını vurmuş ve fakat ondan sonra da 

toplumsal araştırmalar üzerine çalışmalar ortaya konmuştur. Horkheimer sonrası 

döneminde, Adorno’nun etkisi nedeniyle Pozitivizm eleştirisi, estetik teori, müzik, 

siyaset, öğrenci hareketleri, kitle kültürü, modern toplum incelemeleri Frankfurt 

Okulu’nun çalışmalarında ön planda yer almıştır (Durdu, 2006: 19).  
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Frankfurt Okulu, bilhassa kitle kültürü çalışmalarıyla medya çalışmaları 

alanında önemli bir konum elde etmiştir. En önemlisi şudur ki, medya çalışmaları 

alanında kitle kültürünün eleştirilmesi işine bu ekol ile başlandığı görülmektedir. 

Burada kitle kültürüne özlüce değinmekte yarar bulunmaktadır. Kültürle iç içe olmak, 

alışkanlık ve deneyim kazandırır; kitle kültürünün tüketimi ise hiçbir iz bırakmayan 

bir yöndedir; buna göre, kitle kültürü birikerek çoğalan değil, gitgide gerileyen bir 

deneyime aracılık eder (Habermas, 2009: 288).   

Kitle kültürünün eleştirisine Frankfurt ekolünde Aydınlanmanın Diyalektiği 

adını verdikleri eserlerinde ayırmış oldukları özel bir bölüm ile en başta Adorno ve 

Horkheimer’in (2010: 162-222) giriştikleri görülmektedir. Buna ek olarak, Adorno, 

kültür endüstrisini doğrudan inceleyen çalışmasıyla kitle kültürünü derinlemesine 

anlatır. Bernstein (2009: 13), Adorno’nun kültür endüstrisine bakışını özetler. Kültür 

endüstrisi, eserleri çoğaltılmak üzere üreterek, sermayenin sultası altında elde kalan 

özgürlük alanı olan “serbest” zamanı, boş zamanın dışındaki üretim alanında hüküm 

süren mübadele ve eşdeğerlik ilkeleriyle uyumlu olarak örgütler. Kültür endüstrisi, 

insanların arzularını tatmin etme hakkını gerçekleştirmesi olarak lanse ederken, 

aslında toplumun negatif bütünleşmesini devam ettirmektedir.   

Adorno, kültür endüstrisinin hizmet etmiş olduğu anlayışa göndermede bulunur. 

Kültür endüstrisi stilden başka bir şeyi ifade etmediğinden, stilin sırrını, yani 

toplumsal hiyerarşiye itaat anlamına geldiğini açığa çıkarır (Adorno, 2009: 61). Bir 

başka deyişle, kitle kültüründe öne çıkan stil, aslına bakılacak olursa, toplumsal 

hiyerarşiyi gösteren önemli bir öğedir.     

Adorno ve Horkheimer (2010: 162), günümüz dünyasında kültürün her şeyi 

benzer kıldığını belirterek; bunu film, radyo ve dergilerin bir sistem oluşturması 

örneğiyle açmaktadırlar. Adorno ve Horkheimer’in kültür endüstrisine ilişkin 

saptamaları, eleştirel yaklaşımlar akımının üzerinde en çok durduğu konulardan biri 

olma niteliğini taşır.       

Adorno’ya göre (2009: 67), kültür endüstrisinin getirmiş olduğu asıl yenilik, 

kültürün uzlaşmaz nitelikteki iki öğesi olan sanat ile eğlenceyi amaç kavramına, bir 

başka anlatımla tek bir yanlış formüle, kültür endüstrisinin bütünselliğine tabi kılmış 



21 
 

 

olmasıdır. Söz konusu formül, yinelemeye dayanır. Adorno, kültür endüstrisinin 

yinelemeye dayalı oluşunu vurgulayarak eleştirelliği önemli bir ayrıntıya yöneltir.   

Kültür, açıkça ve fütursuz bir biçimde, herhangi bir meta üretimi sektöründeki 

üretim kurallarına adapte olan bir sanayi konumuna gelmiştir. Bu açıdan, kültürel 

üretim, bir bütün olarak kapitalist ekonominin ayrılmaz bir parçası olarak 

anlaşılmaktadır (Bernstein, 2009: 19). Kültür endüstrileri, medya ve eğlence firmaları 

olarak kapitalizmle bütünleşmiştir. Buna göre, eğlence ürünlerinin üretim, dağıtım ve 

tüketim süreçlerini kontrol eden güç, büyük şirketler olmaktadır. Şirketlerin üretmiş 

oldukları ürünler kârı en çoklaştırmak için emtia formunda üretime geçirilir. Bu 

emtialardan amaç, tüketici kesimi özgürleştirmek ve eleştirel anlayışı geliştirmek 

değil; tam tersine, tüketiciyi oyalamaktır. Bir başka deyişle, bu ürünler endüstrinin 

egemen değerlerini yeniden üretirler (Yaylagül, 2010: 101).  

Kültür endüstrisi, tüketicinin zihnini yönlendiren bir mekanizma olarak 

anlaşılır. Kültür endüstrisi, tüketicinin zihnine, kendisine ne sunulmaktaysa onunla 

yetinmesi gerektiğini işler. Kültür endüstrisi, gündelik yaşamdan kaçı vaat eder 

(Adorno, 2009: 75; Adorno ve Horkheimer, 2010: 189). Adorno, kültür 

endüstrilerinin zihinlerini biçimlendirdiği tüketicilerin yanılsamaya sürüklendiğine 

dikkat çeker.    

Adorno, kültür endüstrisine yönelik anlatımını güçlü kılar. Yirminci yüzyılda 

kültürle eğlencenin kaynaşması sadece kültürün alçaltılmasıyla değil, buna ilaveten 

eğlencenin zorla entelektüel konuma dönüştürülmesiyle de gerçekleşir (Adorno, 

2009: 77). Buradaki çıkarıma dayanarak denilebilir ki, kültür, eğlence yoluyla 

yozlaştırılan bir konuma dönüşür.   

Adorno’ya göre (2009: 96; bkz. Adorno ve Horkheimer, 2010: 211), sanat bir 

meta türü olmaktadır. Bir başka deyişle, sanat dediğimiz şey, tüketime uygun biçimde 

hazırlanmış, kayda alınmış, endüstri üretimine uyarlanmış, pazarlanabilir ve 

değiştirilebilir bir ürün niteliğindedir. Bu görüşten hareket edilince, sanatın öne çıkan 

yönlerinden biri olan özgüllüğünü ve gerçekliğini yitirmiş olduğu düşünülebilir.      

Reklam, kültür endüstrisinin önemli bir öğesi olarak nitelendirilmektedir.  

Adorno (2009: 101, 107; bkz. Adorno ve Horkheimer, 2010: 215), reklamı kültür 

endüstrisinin yaşam iksiri olarak görmektedir. Tüketicinin, sahte olduklarını 
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gördükleri halde, bastırılması zor bir istekle kültür metalarını almaya ve kullanmaya 

devam etmesi, reklamın zaferidir. Bernstein (2009: 23; bkz. Adorno ve Horkheimer, 

2010: 222), bu son cümleyi Adorno’nun Aydınlanmanın Diyalektiği adındaki 

Horkheimer ile ortak eserinin kültür endüstrisi bölümünde kullandığını tırnak içine 

alarak belirtir.    

Adorno, kültür endüstrisinde tüketicinin aslında aldatıldığını düşünür. Tüketici, 

işin gerçeğine bakılırsa kültür endüstrisinin inandırmaya çabaladığı gibi kral değildir. 

Yani tüketici konumundaki kişi, kültür endüstrisinin öznesi değil ama nesnesidir 

(Adorno, 2009: 110). Buna göre, tüketici edilgin bir konuma yerleşmektedir. 

Tüketici, ihtiyacına yönelen değil; ihtiyaç olarak gösterilen ürüne yönlendirilen birey 

konumuna indirgenmektedir.        

 Kültür endüstrisinin tüketicileri kendine çekmeye yönelik yöntemlerine 

gelince, halkla ilişkileri ve reklamı kullandığı gözlenmektedir. Adorno’nun kültür 

endüstrisini halkla ilişkiler ve reklam ile ilişkilendirmesi ilgi çekicidir (Adorno, 2009: 

111): 

“Kültür endüstrisi, özellikle bazı şirketleri ya da satış nesnelerini 

gözetmeden bir halkla ilişkiler faaliyetine, düpedüz iyi niyetin 

üretilmesine dönüşür. Genel, eleştirisiz bir uzlaşı satılır, dünyanın reklamı 

yapılır; kültür endüstrisinin her bir ürünü de kendi kendinin reklamıdır.” 

Yukarıdaki ifadelerin anlatmış olduğu gerçekliğe eğilince, kültür endüstrisinin 

büyüleyici tarzıyla fark ettirmeden tüketicileri kendi dünyasına çektiği 

anlaşılmaktadır. Bunda halkla ilişkiler ve reklam faktörlerinin başat rolü üstlenmiş 

olduğu görülmektedir.     

Kültür endüstrisi ile statüko arasında bir bağıntı söz konusudur. Adorno’nun 

perspektifinden (2009: 116), kültür endüstrisinin pekiştirdiği düzen kavramları her 

zaman statükonun kavramları olmuştur. Adorno’nun kültür endüstrisine 

yaklaşımından, kültür endüstrisinin tüketicilerine yeniliğe kapalı bir dünya sunduğu 

anlaşılmaktadır.     

Eleştirel kuram açısından değerlendirildiğinde, kültür endüstrisinin Aydınlanma 

üzerindeki etkisi önemli görünmektedir. Açıkçası, Adorno ve Horkheimer’in ortak 

eseri Aydınlanmanın Diyalektiği, bu bağlamda ilk akla gelen çalışma olmaktadır. 
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Adorno (2009: 119), kültür endüstrisinin toplam etkisini Aydınlanma karşıtı bir etki 

olarak belirler. Doğa üzerinde giderek artan bir biçimde teknik hâkimiyet kurma 

anlamına gelen Aydınlanma, bir kitle aldatmacasına, bilincin zincirlenmesinin aracına 

dönüşmüştür. Adorno, buradaki görüşleriyle kültür endüstrisinin Aydınlanmanın 

öngörüsünü tersine çevirdiğine işaret etmektedir.   

Bernstein’e göre (2009: 41), Adorno’nun kuramı ve analizi kültür endüstrisinin 

homojenleştirme hedefine olması gerekenden fazla odaklanmış olsa bile; sözde 

bireysellik ile bireysellik, eğlence ile mutluluk, uyumluluk ile özgürlük, sözde eylem 

ile eylem, aldatıcı ötekilik ile özdeş olmayan ötekilik arasındaki farka dikkat çekmesi 

bakımından önem arz eder. Adorno, kültür endüstrisine yönelik eleştirel bakışıyla 

akademik çerçevede sorgulama işlevine getiri sağlamıştır. 

Daha önce kısaca değinildiği gibi, Aydınlanma insanlığa vaat etmiş olduğu 

mutluluğu getirememiştir. Eleştirel kuram temsilcilerinin saptamalarının bu 

doğrultuda olduğu görülmektedir. Bernstein (2009: 13), Aydınlanmanın Diyalektiği 

adındaki esere yönelik açıklamalarda bulunur. Aydınlanmanın Diyalektiği, 

Aydınlanma’nın kendini yok edişini genel hatlarıyla anlatan bir eserdir. Adorno ve 

Horkheimer (2010: 13), Aydınlanmanın Diyalektiğinde, Aydınlanmanın mitolojiye 

gerileyişinin nedenini Aydınlanmanın kendinde aramak gerektiğini vurgularlar. 

Bernstein (2009: 13-14), eserin temel tezini şöyle aktarır: 

“İnsanlığı mitsel güçlerin esaretinden kurtaran ve doğa üzerinde 

ilerlemeci bir tahakküm kurmasını sağlayan akılsallığın, içsel doğası 

aracılığıyla, mite yeniden dönülmesine ve yeni, daha da mutlak tahakküm 

biçimlerine yol açtığıdır”.   

Bernstein, Adorno ve Horkheimer’in anlatısını özetleyen bir açıklamada 

bulunur. Bernstein (2009: 14), Aydınlanmaya ilişkin olarak şunu belirtir ki; insan 

amaçlarını gerçekleştirmenin aracı olması gereken akıl, bir amaç konumuna geçer. 

Böylece akıl, Aydınlanma’nın asıl amaçları olan özgürlüğün ve mutluluğun aleyhine 

işleyen bir mekanizma oluverir.   

Marcuse, Eleştirel kuramın kitle endüstrisine yönelik incelemelerinde yer 

edinen önemli bir temsilcisidir. Marcuse (2010: 27), tek-boyutlu düşünce ve davranış 

kalıbının doğuşunda kitle iletişim araçlarının rolünü irdeler. Marcuse’nin kitle 
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endüstrisinin etkisiyle insanların tek boyutlu bir hale dönüştüğü yolundaki görüşleri, 

insanların yapaylaşmaya sürüklendiğini anlatmaktadır. Bu yaklaşımda, maddi yönden 

egemen konumdaki güçlerin yönlendiriciliğine gönderme yapmak mümkündür.  

Marx ve Engels, ortak yapıtlarında özgürlüğün koşullarına ilişkin yapmış 

oldukları saptama yoluyla, eleştirel kuram düşünürlerinin çalışmalarındaki düşünce 

akışına yön verir. Kişisel özgürlük olarak nitelenen kavram, belli koşullar içerisinde 

olağanlıktan istediğince yararlanabilme hakkıdır. Bu varlık koşulları, her dönemin 

üretici güçlerinden ve karşılıklı ilişki tarzlarından oluşur (Marx ve Engels, 2011: 86). 

Böyle bir yaklaşımdan eleştirelliğe odaklanınca, insanların büyük çoğunluğunun ne 

kadar özgür olduğunu sorgulamak noktasına varılır.    

Birtakım Marksist düşünürlerin Marx’ın düşüncelerini aşırı indirgemeci bir 

yaklaşım içerisinde değerlendirerek mevcut haldeki her toplumsal ilişkiyi ekonomik 

bir perspektiften açıklama yoluna gitmesi, üst yapı içerisindeki bazı kavramların 

yeniden ele alınarak sorgulanmasını gerektirmiştir (Öngel ve Gülenç, 2010: 95). Buna 

ilişkin olarak, Ransome’ye göre (2011: 21), Marksist kuramdaki en önemli gelişme, 

toplumun 'yapısal' ekonomik kurumlarının çok güçlü konumdaki etkisine yönelik 

sorgulanmayan inançtan, üstyapısal kurumların etkisinin belirgin bir biçimde 

kabullenilmesine doğru kayma olarak görünmektedir. Gerçekten de salt ekonomik 

indirgemeci bir yaklaşım toplumsal ilişkilerin açıklanmasında yetersiz görünmektedir. 

Bu sorgulamanın bir başka nedeni, Avrupa’da özellikle yirminci yüzyılın ilk 

yarısında beliren gelişmeler olmaktadır. Bu bağlamda özellikle İkinci Dünya Savaşı 

sürecinde emekçi sınıfın faşizmi açık bir şekilde desteklemesi, Marksizm’in Eleştirel 

Kuram geleneğine benzer farklı yönelimlerinin belirginlik kazanmasına zemin 

hazırlamıştır (Öngel ve Gülenç, 2010: 95). 

Eleştirel kuram çerçevesinde, Frankfurt Okulunun dışında bir başka ekolün 

daha ortaya koyduğu sosyolojik çözümlemelerle iz bıraktığı görülmektedir. 

Britanya’da kültürel çalışmalarla öne çıkan bu ekolün adı İngiliz Kültürel Çalışmaları 

olarak anılmaktadır.        

İngiliz Kültürel Çalışmaları akımına bakıldığında görülecektir ki, otoritenin, bir 

başka ifadeyle, düşünceler ve inançların medyanın da içinde yer edindiği toplumsal 

kurumlar aracılığıyla örgütlendiği özel tahakküm koşulları çerçevesinde bir var oluş 
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sürdüren ve düşünen insanların incelenmesi, bu yaklaşım açısından üstü kapalı dahi 

olsa bir gerekliliktir (Hardt, 1999a: 53).  

Eleştirel akımda popüler kültür ve kitle kültürü kavramları, özellikle medya 

çalışmaları kapsamında tartışma getiren önemli olgular olarak göze çarpmaktadır. 

“Popüler” kültür veya bir başka nitelemeyle “kitle” kültürü, sınıf baskılarından 

bağımsız sanatsal bir anlatım olmadığı gibi, bir egemenliğin saf etkisi de değildir. 

Buna göre, uzlaşılmış, ancak egemen çevrelerin yararına olan bir ilişkidir (Maigret, 

2011: 192). 

Eleştirel kuram, buradan çıkan birikime göre, toplumsal olguları basite 

indirgeyici bir tarzda, bir başka ifadeyle, düz mantık çerçevesinde yorumlayarak 

değerlendirmeye kalkışan bir yaklaşım değildir. Toplumbilimsel çözümlemede, 

Marx’ın çizgisinden yola çıkarak, eleştirel bir perspektife evrilir. Mattelart ve 

Mattelart (1998: 58), eleştirel akımla ilgili kavrayışı, net bir yaklaşımla çözümler. 

Eleştirel düşünce okulları, ezber bozan bir perspektifte, demokrasinin beliren teknik 

yeniliklerden kazanç elde ettiği savını değerli ve güvenilir görmeyi reddederek, yeni 

kültürel üretim ve dağıtım araçlarının gelişmesinin sonuçlarını sorgulamaktadır.  

Eleştirel kuram kapsamındaki çalışmaların birçoğunda, hegemonya kavramı 

mutlak surette kendine yer bulan önemli bir öğedir. Hegemonya kavramı, özellikle 

eleştirel iletişim çalışmalarında yaygın bir şekilde kullanılır. Bunun temel nedeni, 

iletişim araçlarının bir yandan iletişim araçlarının özerk toplumsal aktörler, diğer 

yandan baskın ideolojilerin veya oydaşmanın düzayak yansıması olmamalarıdır. 

İletişim araçları, rızanın üretimindeki ana etkenlerdendir (Mutlu, 2004: 125). Eleştirel 

boyutta önemi yadsınamayacak hegemonya kavramı, çalışma kapsamında 

ayrıntılarıyla irdelenmektedir.                  

  

1.2. Hegemonya  

Hegemonya, kuşku götürmez bir gerçek olarak eleştirel kuramın önde gelen 

kavramlarından biri konumuna yükselmiştir. Birinci bölümün iskeletini bu bölümün 

temel kavramı olan hegemonya oluşturmaktadır. Hegemonya kavramı, eleştirel 

yaklaşımlardaki devletin ideolojik aygıtları ile birlikte değerlendirilmektedir. 

Hegemonyanın inşası ve devamlılığı konusunda, hegemonya durumunu belirleyici 
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etmen olarak öne çıkan iktidar ve güç gibi kavramlar ekseninde düşünmeye 

gereksinim olduğu açıktır.     

 

1.2.1. Hegemonya Kavramı Üstüne 

Hegemonya kavramının içerdiği anlam bütünselliğini doğru yorumlamak adına, 

öncelikle kavramsal boyuta yönelik ayrıntılı bir irdeleme yapılması gerekmektedir. 

İngilizce Hegemony, Fransızca Hégémonie, Almanca Hegemonie  (Bottomore, 2005: 

273) olarak telaffuz edilen hegemonya sözcüğü, menşei bakımından Türkçe kökenli 

bir sözcük değildir.  

Hegemonya özgün Yunanca kullanımında “önderlik” anlamına karşılık gelir 

(Mutlu, 2004: 125). Türkçeye Latinceden giren hegemonya, devletler ve kişiler 

arasında üstünlük ve baskı kurma amacına gönderme yapar. Hegemonya, Türkçe 

temel başvuru kaynağına göre, iki anlamda kullanılmaktadır (TDK, 2012a): Birincil 

anlamıyla “bir devletin başka bir devlet üzerindeki üstünlüğü ve baskısı”; ikincil 

anlamıyla “bir kişinin başka bir kişi üzerindeki üstünlüğü ve baskısı” olmaktadır. 

Püsküllüoğlu (2007: 219), hegemonya sözcünün Yunancadan dilimize geçtiğini 

belirterek, sözcüğü yukarıda alıntılanan birincil anlamıyla tanımlamaktadır: “Bir 

devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal baskısı”. 

Buna göre, sözcük aramada kullanılan kaynakların anlatmış olduğu içeriğe 

istinaden, hegemonya kavramı, mutlak surette içerisinde insan unsurunun bulunduğu 

aynı cinsten iki birim arasında gerçekleşen bir olaya yönelik olarak birinin diğerine 

üstünlük kurması amacına işaret eder.   

Üzerinde kafa yorulduğunda, hegemonya sözcüğünün tahakküm sözcüğüyle 

paralel bir anlam taşıdığı görülmektedir. Arapça kökenli sözcük, “baskı ile 

hükmetme, zorbalık etme” anlamıyla (Püsküllüoğlu, 2007: 475) hegemonyanın 

zorlayıcılık boyutuna karşılık gelir. 

Hegemonya sözcüğüne ilişkin sözlük anlamlarındaki kullanımlar, Marksist 

düşünür Antonio Gramsci’nin kapsayıcı kavram kullanımının bir kısmını örter. 

Showstack Sassoon (2012a: 99), Gramsci’nin hegemonyasını ve alternatif bir tarihsel 

blok kurmayı hedefleyen işçi sınıfı için politik bir stratejiye yönelik aktarımlarının 

karmaşık bir yapıda olduğunu açıklar. Aşağıda Gramsci’nin hegemonya üzerine 
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geliştirdiği düşüncelerde, burada ifade edilen ince nokta, ayrıntılı açıklamalarla fark 

edilebilecektir.  

Hegemonya kavramını çözümlemek adına, özellikle iletişim bilim alanında 

yapılan çalışmalardan önce kavramsal boyutta, sonrasında içerik bağlamında 

yararlanmak geliştirilen düşünceye derinlik kazandıracaktır. Buna bağlı olarak, 

kavramın anlaşılabilirliğini büyük ölçüde sağlamlaştıran İletişim Sözlüğü’ndeki 

tanımına göre, “hegemonya” (Mutlu, 2004: 124):  

“Bir toplumda egemen olan grupların erkini doğal ve meşru gösteren ve 

toplumsal grupların geçici bağlaşıklıklarına dayanan bir oydaşma 

durumudur.”  

Eleştirel kuramı anıştıran yukarıda gösterilen tanımlamaya bakılacak olursa, 

hegemonya, öz itibariyle, egemen konumdaki sınıfın rıza üretiminin meşruiyetini tesis 

etme olarak anlaşılmaktadır.      

Bir başka eleştirel kuramdan beslenen iletişim bilim kaynağına erişildiğinde, 

Çoban’a göre (2006: 99), hegemonya, “bir egemen iktidarın kendi yönetimi için, 

hâkimiyeti altındaki insanların rızalarını kazanmada başvurduğu stratejiler alanı” 

biçimde tanımlanabilir.  

Hegemonya kavramına doğrudan Gramsci’nin anlatısını çözümlemeye kalkışan 

kaynaklarla yaklaşmak, kavramsal boyutun anlaşılmasını güçlendirici etkide 

bulunacaktır. Gramsci Sözlüğü’nde hegemonya, “tahakküme alternatif ya da ona 

karşıt olmaktan çok rıza, liderlik ve nüfuz etme” anlamına karşılık gelecek şekilde 

kullanılmaktadır (Showstack Sassoon, 2012c: 271). Kavramsal boyuta yönelik 

içerikte başlangıçta belirtilen önderlik anlamını da kapsayan hegemonya, özlü bir 

deyişle, yönetmek edimini içeren bir kavramdır. Rıza üretimi gibi görünürde olumlu 

çağrışımı olan ve baskın olma, nüfuz etme gibi olumsuz çağrışımı olan edimleri, 

yönetmek edimi kapsamına almak mümkün görünmektedir. Dolayısıyla hegemonya 

denildiğinde, aynı zamanda belirli bir amaca yönelik bir yönetme kabiliyetinin 

gerçekleşmesi anlaşılabilir.         

Bottomore, kavrama içkin önemli bir saptamada bulunur. Hegemonyaya 

yönelik her tanımlama, sözcüğün birbirine zıt olan iki anlam içerir. Birincil 

kullanımda hegemonyacılık (hegemonism) içerimiyle hâkimiyet anlamındadır. İkincil 
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kullanımda rıza anlayışına gönderme yaparak liderlik anlamındadır (Bottomore, 

2005: 273). Hegemonya için genel bir çıkarımda bulunma bağlamında, bir güç 

kullanımı ve bu güç kullanımı edimini, amaç odaklı her türlü yoldan gerçekleştirme 

girişimi olduğu bilgisine ulaşılmaktadır.  

Hegemonya, bir bütün olarak toplumda liderlik için başka toplumsal grupların 

rızasını kazanmak amacıyla onlarla belirli uzlaşmalara erişen bir toplumsal grubun 

diğerlerini etkileme gücüne ilişkin bir kavram olmaktadır. Böylece kısmi ve özgül 

çıkarlar dönüştürülerek genel çıkar kavramına yükseltilmesi başarılır (Showstack 

Sassoon, 2012c: 271).    

Tarihe bir göz atarak, hegemonya konusuna siyasal gelişmelere bağlı örnekler 

üzerinden açıklık kazandırmak yoluna gidilmektedir. David Hume, Treatise of 

Human Nature (1740) adlı eserinde temel ilke olarak “yönetimler yalnızca kanaatler 

üzerine kurulur” şeklindeki ifadesini kullanmış (McNair, 2002: 111) olsa da; devlet 

yönetimlerinde, gerek Bolşevik İhtilâli sonrasında Sovyet Rusya’da, gerekse de Nazi 

yönetimi altındaki Almanya’da kanaatlerin biçimlendirilmesi yoluna gidilmiştir. 

Demokratik yapılanmadaki örnek ülke konumunda olan ABD’de söz konusu işlev 

daha rasyonel yöntem ve teknikler eşliğinde yürütülmüştür. Kanaatlerin 

yönlendirilmesi suretiyle siyasal yönetimi elinde bulunduranların hegemonya 

uyguladıkları görülmüştür.  

Hegemonyanın önemli bir bileşeni olan rızanın üretiminde kamuoyu kavramı 

önemli bir yer tutar ve burada kamuoyuna kısaca anıştırma gereksinimi doğmaktadır.  

Hegemonyadaki durumla yakından bağlantılı olarak, Türkçedeki karşılığı Kamuoyu 

olan Walter Lipmann’ın Public Opinion adlı eserinde, “yönetilenler arasında rıza 

yaratma sanatı” (Lipmann, 1954: 245; aktaran: McNair, 2002: 79) ifadelerine yer 

verilerek, kamuoyu oluşumunda rıza üretiminin işlevselliğine gönderme 

yapılmaktadır.      

Geçmişte iş hacmi dev boyutta olan ve özellikle ABD’de faaliyet gösteren 

ulusal şirketlerin ve günümüzde dünya genelinde ucuz işçilik koşullarında çalışan 

işçilere ve geniş bir pazara sahip çokuluslu şirketlerin, kapitalist dünya görüşünü 

içselleştiren kanaatlerin oluşturulması ve biçimlendirilmesi neticesinde başarılı 

hegemonik uygulamalara başvurdukları yönünde suçlamalara muhatap oldukları 
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bilinmektedir. Bu suçlamada başı çeken gruplar; işçi sendikaları, sivil toplum 

örgütleri ve özellikle eylem planlayarak gündem oluşturan aktivist gruplar şeklinde 

sıralanabilir.   

Yukarıdaki bilgiler ışığında, bir sınıfın egemen sınıf olma gayesiyle devlet 

yönetimini ele geçirme mücadelesi için kullanılmaya başlanan hegemonya 

kavramının genel bir kullanım boyutuna erişmesiyle; kapitalist dünyanın başat 

temsilcileri konumuna yerleşen gelir düzeyi açısından büyük ölçekli şirketler ve daha 

yoğun olarak çokuluslu şirketler için ifade edildiği anlaşılmaktadır.  

Hegemonya kavramına yaygın bir kullanım olanağı vererek kavrama geniş bir 

boyut kazandıran tanım, Roper tarafından aşağıda yapılmıştır. Roper (2005: 70), 

hegemonyayı “belirli ideolojilerin yaygın kabulü ve bu ideolojilerle ilişkili 

uygulamalara yönelik rıza aracılığıyla fiziksel bir baskı olmadan egemenlik” olarak 

tanımlamaktadır. Burada Roper’in “ideolojiler” olarak adlandırmış olduğu şey, sadece 

siyasal içeriğe değil; bununla birlikte örneğin, kapitalist dünya görüşü gibi ekonomik 

bir uzanıma gönderme yapmaktadır.  

Hegemonya kavramını burada kapsamlı bir irdeleme neticesinde süzgeçten 

geçirdikten sonra hegemonyanın sürdürülebilirliği sorunsalı değerlendirilmek üzere 

ele alınacaktır.       

 

1.2.2. Hegemonyanın Sürdürülebilirliği 

Hegemonya durumunun oluşum süreci kadar hegemonyanın sürdürülebilirliği 

hususu da önem taşıyan bir olgu olarak görülmektedir. Şunu belirtmek gerekir ki, 

hegemonya, egemen gücün veya güçlerin süreklilik istemi ile anlam kazanır. Aksi 

halde, hegemonik güç durumundan söz etmek mümkün görünmemektedir. Çünkü 

egemen güç, eğer konumunu kaybederse karşı taraf üstün hale gelecektir.   

Hegemonyanın sürdürülebilirliği, Gramsci’nin “Hapishane Defterleri” adlı 

eserinde karmaşık bir şekilde anlatılmaktadır. Sürdürülebilirliğe yönelik olarak, 

Gramsci’yi anlamak adına, yukarıda açıklanan ifadelerden daha yoğun ve çapraşık bir 

yapılanmada açıklamalar getirilmiştir.   

Gramsci, devrim ve süreklilik diyalektiğini tartışmıştır (Hobsbawm, 2012: 28). 

Hegemonyanın özünde istikrarlı görünmeyen doğasını unutmamak gerekir. Hiçbir 
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tekil sınıfsal çıkarın, diğer tüm grupların sürekli ve değişmeyen rızasını sağlaması 

mümkün görünmemektedir. Buna göre, hegemonya, sürekli bir biçimde yeniden 

müzakere edilir, pazarlık konusu yapılır ve yeniden kurulur (Mutlu, 2004: 125). 

Hegemonya süreci durağan işlemez, hareketli ve süreklidir (Öngel ve Gülenç, 2010: 

97).    

Hegemonyanın yitirilme riski taşıdığını belirtmek gerekir. Hall’ın belirttiği 

üzere, hegemonyanın olayların verili ve sürekli bir durumu olmayıp, aktif olarak 

kazanılması ve sağlamlaştırılması gerektiği olgusu, hegemonyanın anlaşılabilmesi 

bağlamında önem taşıyan bir konu olmaktadır. Buna göre, hegemonya yitirilebilir de 

(Hall, 1999b: 223).  

Hegemonya, çeşitli sebeplerle çeşitli alanlara süreklilik içerisinde yöneltilir 

(Roper, 2005: 70). Bu husus, Gramsci’nin üzerinde durmuş olduğu önemli 

gerçekliklerden biri olmaktadır. Gramsci için kapitalizmi yıkma ve sosyalizmi inşa 

etme mücadelesi bir sürekliliktir (Hobsbawm, 2012: 25). Bir başka deyişle, 

Gramsci’ye göre devrimci süreç süreklilik arz eder (De Felice, 2012: 211). 

Gramsci’nin hegemonya mücadelesine yönelik geliştirmiş olduğu perspektife 

göre, bir kararlılık gereksinimi açığa çıkar. Hegemonya mücadelesi, iktidarın 

dönüşümü öncesinde, sırasında ve sonrasında oldukça önemli görünmektedir 

(Hobsbawm, 2012: 28).   

Gramsci, tarihsel bir süzgeçten, bilhassa devrime yönelik tarihçeden edinmiş 

olduğu izlenime dayanarak hegemonyanın sürekliliği konusundaki olasılığı göz 

önünde tutar. Gramsci’ye göre sürekli bir hegemonyadan söz edilemez. Buna göre, 

hegemonya somut tarihsel konjonktürlerde tesis edilip analiz edilebilir. Hegemonik 

koşullar altında bile, tâbi kılınan sınıfların tümden içerilmesinden ya da 

massedilmesinden bahsedilemez (Hall, 1999b: 223).  

Hegemonya olgusunun kavramsal bir çerçevede açımlanması ve hegemonyanın 

sürekliliğine ilişkin bilgilendirme üzerine söz konusu kavramın kuramsal içeriğini 

hazırlayan ve geliştiren Gramsci’nin düşüncelerinin derinlemesine incelenmesine 

geçilecektir.      
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1.2.3. Gramsci’nin Hegemonya Üzerine Düşünceleri 

Gramsci’yi çözümlemek için öncelikle Marx’ın görüşlerine bir göz atmak 

gerekir. Gramsci’nin hegemonya üzerine düşünüşünün kökeni, Marx’ın çalışmalarına 

dayanır. Marx’a göre, insanlık tarihinde bugüne kadar geçen süreçte üretim tarzı 

temelde emeğin başka insanlarca sömürülmesinin bir türüne dayanmıştır (Hall, 

1999b: 201). Ayrıca Marx (2011b), Kapital’de emeğin sömürü oranını, eserin 

muhtelif yerlerinde formüle etmiştir. Her dönemde, ihtiyaçların zorunlu hale getirdiği 

nispette mevcut üretici güçler bir birlik oluşturur (Marx ve Engels, 2011: 48). Buna 

göre, mevcut üretici güçlerin bir birlik oluşturması, sömürenin sömürülen üzerindeki 

sömürüsünün gücünü artırır.   

Marksist perspektif, toplumbilimsel çözümlemede sınıf savaşımlarını öne 

çıkarmaktadır. Marx ve Engels’e göre (2012: 49), tüm toplumların tarihi, sınıf 

savaşımlarının tarihi olarak belirmektedir. Siyasal iktidarın ve egemenlik tanımının 

kökeninde, bir tarafın diğer taraf üzerindeki zaferi; bir tarafı egemen, diğer tarafı da 

tebaaya dönüştüren bir zafer yer almaktadır. Egemenliği ortaya çıkaran, zor ve şiddet 

olmaktadır. İktidarın fiziksel belirlenimleri, plenitude potestatis olarak adlandırılan 

iktidarın tamlığını dayatmaktadır (Hardt ve Negri, 2012: 114).    

Marx ve Engels, toplumsal sınıfların belirginleşmesi yönündeki vurguyla keskin 

bir saptamada bulunurlar. Modern burjuva toplumu, sınıf çelişkilerini ortadan 

kaldırmamıştır. Burjuva çağının ayırt edici özelliği, bütün bir toplumun burjuvazi ve 

proletarya olarak iki büyük sınıfa bölünmesidir (Marx ve Engels, 2012: 50). Marx ve 

Engels, Sanayi Devrimi neticesinde yaşanan köklü değişimlere bağlı olarak getirmiş 

oldukları sosyolojik çözümlemeyle sınıflar arası kutuplaşmaya gönderme yaparlar.       

Marx ve Engels’in Komünist Manifesto adlı eserleri, her çağda egemen gücün 

diğer sınıfları nasıl sömürdüğünü özetleyen bir sosyolojik yaklaşım sunar. 

Burjuvazinin egemen konumunu nasıl sürdürdüğünü en iyi açıklayan düşüncelerden 

biri şudur: Bir sınıfı ezebilmek için kölece yaşayışını sürdürebileceği belirli koşulları 

sağlamak gerekir (Marx ve Engels, 2012: 63). Bu cümledeki ifadeler, Gramsci’nin 

Machiavelli’nin eserinden de destek bularak, egemen güç ve sınıf tahlillerinin 

bileşiminde, hegemonya kavramını oluşturmasının kökenlerinin anlaşılmasına olanak 

tanır.  



32 
 

 

Foucault, burjuvazinin topluma nüfuz etmesine katkı sağlayan artçı etkiye sahip 

yöntemleri bilerek hegemonya tesis etmede akılcı bir yaklaşım sergilediğini açıklar. 

Foucault’a göre (2012: 95-96), burjuvazi, yeni yasalar çıkarmanın veyahut yeni bir 

anayasanın, kendi hegemonyasını sağlam bir temel üzerinde tesis etmek için yeterli 

girişimler olmadığını anlayabilmekte; iktidar etkilerinin tüm toplumsal gövdeye, 

gözeneklerine değin işlemesini sağlayacak yeni bir teknoloji geliştirmesi gerektiğinin 

farkına varmaktadır. Buna binaen, burjuvazi, siyasi bir devrim geçekleştirmenin de 

ötesinde, toplumsal bir hegemonya inşa etmekte de başarı kazanmıştır.   

Enikonu irdelendiğinde anlaşılmaktadır ki; Antonio Gramsci, “Hapishane 

Defterleri” adlı eserinde tamamıyla Karl Marx’ın ve Friedrich Engels’in izini 

sürmüştür. Özellikle “Hegemonya” kavramının çok boyutlu tasarımlanması, Marx’ın 

proletaryanın egemen sınıf konumuna yükselmesi için ortaya koyduğu tasarımın 

kavramsal yönden kristalize edilmesi anlamına gelmektedir. Bu bakımdan, 

hegemonya kavramının içerdiği anlam, Marx ve Engels’in ortaya koyduğu çerçeveyi 

açık bir şekilde yansıtmaktadır.  

Egemen sınıfı oluşturan bireyler sınıf halinde egemenliklerini sürdürdükçe ve 

tarihsel çağı her yönüyle belirledikçe, fikri üretenler olarak da egemenliklerini 

sürdürürler. Bununla da kalmaz, yaşamakta oldukları çağın düşünce üretimini ve 

dağıtımını kontrol altında tutarlar. Bu bireylerin düşünceleri, yaşadıkları çağın 

egemen düşünceleri konumuna gelir. Bir başka anlatımla, her çağın egemen 

düşünceleri, o çağın egemen sınıfının düşünceleri olmuştur (Marx ve Engels, 2011: 

47, 73). Marx ve Engels, açıkça ifade etmek gerekirse, egemen sınıf olmanın rıza 

üretiminin kapısını araladığına işaret etmektedirler.      

Burjuvazi, üretim araçlarını, bunun dolayımında, üretim ilişkilerini ve bunlara 

eklemlenen toplumun tüm ilişkilerini süreğen olarak devrimcileştirmeksizin varlığını 

koruyamaz. Bu nedenle, burjuvazinin her yerle bağlantılar kurması gerekir (Marx ve 

Engels, 2012: 53). Bu bağlantılar, gücün pekişmesini sağlayan kamu kurumlarındaki 

resmi ilişkilerden, finans kuruluşlarının tepe yöneticileriyle temasa değin geniş bir 

kapsama alanını içerir. Bir başka deyişle, güç gücü çeker.  

Marx ve Engels, burjuvazinin bütün uluslara yaymış olduğu hegemonyacı 

dünya görüşünün gücünü gözler önüne sermektedir. Burjuvazi, bütün ulusları burjuva 
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üretim tarzını benimsemeye zorlamakta; kendisinin uygarlık olarak gördüğü şeyi 

benimsemek, bir başka deyişle burjuvalaşmak zorunda bırakmaktadır (Marx ve 

Engels, 2012: 54). Bir başka deyişle, burjuvazi, burjuva yaşam tarzını ve hatta 

ideolojisini toplumdaki diğer katmanlara aşılayarak egemenliğini pekiştirmektedir.  

Burjuva projesi, liderler ve onların takipçileri arasında süregelen ilişkileri, takipçileri 

liderlerin amaçları doğrultusuna çekmek suretiyle rıza temeline dayalı olarak 

örgütlemek olarak anlaşılmaktadır (Migliaro ve Misuraca, 2012: 85).     

Marx ve Engels’ten edinilen bilgi birikimine dayalı olarak, Gramsci’yi daha iyi 

anlayacak düzeye erişilmiş bulunulmaktadır. Gramsci’nin kuramsal çözümlemelerine 

geçilmesi uygun görünmektedir. Gramsci’nin çözümlemelerinde “organik bağ” 

kavramının önemi görmezlikten gelinemez. Gramsci, sürekli yapı (ekonomi) ile 

üstyapı (siyasal toplum ve sivil toplum) ve siyasal toplum ile sivil toplum arasında 

gerçekleşen organik bağa vurgu yapar (Ataay ve Kalfa, 2008: 28). Gramsci, Marx’ın 

izini sürerek üstyapıların sivil toplum ve devlet olmak üzere iki büyük kat olduğunu 

düşünür (Hall, 1999b: 227). İdeolojik üstyapılar, Gramsci için öncelikli araştırma 

nesnesi olarak öne çıkar (Öngel ve Gülenç, 2010: 97). Gramsci, üstyapının önemine 

vurgu yaparak Marksist perspektife derinlik gücünü kazandırır.   

Hegemonya için önemli bir koşulu açıklayan Gramsci, hegemonyanın sağlam 

bir temele dayandırılması gerektiğine açıklık getirir. Gramsci, devlet gücüne sahip 

olmadan hegemonyanın her zaman eksik ve göreceli olarak kalacağı konusunda net 

bir görünüm sergiler (Showstack Sassoon, 2012a: 115). Devletin zora dayanan erki, 

iktidarın başarıyla ele geçirildiği tekil bir zaferle devralınabilir (Hobsbawm, 2012: 

25).   

Eleştirmenler, hegemonya kavramına yönelik olarak getirdikleri açıklamada, 

Gramsci’nin eseri Hapishane Defterleri’nde anahtar kavram olarak geçtiği ve 

Marksist kurama en önemli katkısı olduğu yönünde görüş birliğine varmışlardır 

(Bottomore, 2005: 273). Gramsci’nin “hegemonya”, “pasif devrim”, “aydınlar” gibi 

anahtar kavramları, İtalyan açmazlarını bir tür teorik anlama taşımak için üstlenmiş 

olduğu cesur bir çaba olarak değerlendirilmektedir (Nairn, 2012: 184).  

Gramsci, hegemonya kavramını kapitalist toplumlardaki toplumsal düzeni 

korumanın başlıca aracı olarak düşünür ve bu bağlamda özellikle yönetici sınıfın 
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egemenliğini sürdürme araçlarına gönderme yapar (Aytaç, 2004: 118). Buradan yola 

çıkarak, işçi sınıfının kapitalist düzenin stratejisini kullanmasını önerdiği görülür. 

Devlet iktidarının işçi sınıfı tarafından ele geçirilmesi, nihayetinde işçi sınıfının özel 

misyonunun bir yansıması gibi düşünülebilir. İşçi sınıfınca üstlenilen bu misyon, 

halkın büyük çoğunluğunu özümseme gücünü gösteren yaygın bir hegemonya inşa 

etmek olarak kendini gösterir (Telò, 2012: 223).       

Gramsci’nin hapishane yılları öncesindeki yazılarında hegemonya, kullanılan 

durumların küçük bir kesiminde işçi sınıfı stratejisine gönderme yapar. 1926 yılında 

hapse düşmesinden kısa bir süre önce yazdığı bir makalede Gramsci, hegemonya 

sözcüğünü, işçi sınıfının burjuva devletini yıkmak ve işçilerin devletinin toplumsal 

tabanı olarak hizmet etmesini sağlamak amacıyla oluşturması gerektiği ittifaklar 

sistemine gönderme yapmak üzere kullanmıştır (Gramsci, 1978: 443, aktaran: 

Bottomore, 2005: 273). Hegemonya sözcüğünü kullanmada, aşağıda görüleceği 

üzere, Gramsci’nin aynı sözcüğe farklı konulara açıklık getirme bağlamında anlam 

yüklemesinde bulunduğu anlaşılmaktadır.       

Gramsci, bu dönemde hegemonya sözcüğünü, ayrıca Sovyet proletaryasının 

köylülük ile ittifakını sürdürüp kendi genel çıkarını koruması amacıyla toplu 

ekonomik çıkarlarını feda etmek zorunda kalacağını düşündüğü için de kullanmıştır 

(Gramsci, 1978: 431; aktaran: Bottomore, 2005: 273-274). Nitekim Gramsci, Güney 

sorunu makalesinde Torinolu işçilerin proletaryanın egemenliğinin, ancak hegemonya 

ile sağlanacağını anladıklarını öne sürerek, işçi sınıfının egemenliğini köylü alt 

sınıflarıyla uzlaşması halinde kurabileceğini fark ettiğini görüşlerine ekler (Dural, 

2007: 58).  

Gramsci (1971) düşüncelerinin izi sürüldüğünde, hegemonya için savaşım 

özgül bir grubun ya da gruplar bağlaşıklığının bir birlik oluşturma, bu çerçevede 

birliği yönetme ve uzlaşmaz bir karşıtlık içinde görünen karşı-hegemonyacı gruplar 

üzerinde tahakküm kurma savaşı anlaşılmaktadır. Bu savaşım, “sağduyu” alanı için 

verilir ve bu alanda yürütülür (Mutlu, 2004: 125).   

Gramsci, uzun dönemler, çeşitli yönetici sınıf ittifaklarının devlette yetkili ve 

meşru önderliği söz konusu olmadan “güç” yoluyla yönettikleri İtalyan toplumuna 
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odaklanmıştır (Hall, 1999b: 223). Gramsci’nin kuramsal çıkarımlarında İtalyan 

siyasal tarihinin belirleyiciliği görmezden gelinemeyecek kadar önemlidir.         

Gramsci, “Hapishane Defterleri” adlı eserinde, ana çerçevede İtalyan siyasal 

yaşamından Eylem Partisi ve Ilımlılar arasındaki çekişmelerin söz konusu edildiği 

gelişmelerden yola çıkarak hegemonya üzerine fikirler aktarır. Bu geniş yankı 

uyandıran ve ünü hak eden eserde İtalya’nın ulus-devlet oluş süreci de aktarılır. 

Eserde yer yer Niccolo Machiavelli’ye göndermeler yapılır. Buna bağlı olarak, 

Machiavelli’nin görüşlerine genel çerçeveden bakmak gerekli görünmektedir. 

Machiavelli’nin görüşleri, siyasal bir çizgide yönetim sanatı üzerine şekillenir.  

Machiavelli (2003: 11-12), Prenslikler hakkında “iktidar nedir, hangi türleri vardır, 

nasıl ele geçirilir ve korunur ve neden kaybedilir?” gibi konuları tartışmaktadır. 

Gramsci’nin hegemonya kavramı üzerindeki görüşlerine yukarıdaki konular şekil 

verir. Machiavelli, Gramsci’deki hegemonya durumunun koşullarını yüzyıllar 

öncesinden hazırlayan stratejiyi kurar. Machiavelli’ye göre (2003: 24), bir insana 

zarar verilmek istendiğinde, o insanın intikam almasını imkânsız hale getirebilmek 

gerekmektedir.  

Machiavelli, siyasal bağlamda hegemonya konumunu oluşturmanın yöntemini 

açıklamaya devam eder. Bir prens kendi topraklarına uzak bir bölgede bir devleti zapt 

etmeyi başarmışsa, pek çok önlemi de almak durumundadır: Bölgedeki zayıf komşu 

hükümdarların liderliği ve koruyuculuğu rolünü üstlenmeli, güçlü olan hükümdarları 

zayıflatmaya çaba göstermeli ve kendisiyle aynı güce sahip bir hükümdarın o bölgeyi 

ele geçirmesine engel olmalıdır (Machiavelli, 2003: 25).  

Prense verilen öğütler, bir yandan da Gramsci’de hegemonya durumuna bir 

başka açıdan benzerliğini belirgin bir şekilde hissettiren siyasal hegemonyanın 

yitirilmesini önlemeye yöneliktir. Machiavelli (2003: 30) görüşlerini şu örnek gerekçe 

ile güçlendirmektedir:  

“Bir başka prensin güçlenmesine neden olan bir prens kendi sonunu 

hazırlar; çünkü güç ya yetenek ya da zor yoluyla kazanılır ve bu iki neden 

de güçlendirilenin gözünde güçlendireni kuşkulu kılar.”  

Açıkça belirtmek gerekir ki, yukarıda dile getirilen açıklamalar, Gramsci’nin 

proletarya diktatörlüğünün tesis edilmesine yönelik görüşlerine tesir etmiş 
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görünmektedir. Machiavelli’nin hegemonyayı kurmak isteyen bir güç odağının nasıl 

davranması gerektiğine yönelik düşünceleri ise şöyledir (2003: 93): 

“Siz nasıl görünüyorsanız herkes sizi öyle görür; pek az kişi sizin ne 

olduğunuzu gerçekten bilir ve bu azınlık da iktidar tarafından desteklenen 

çoğunluğun fikrine karşı çıkamaz.” 

Machiavelli’nin öğütlerine benzeyen, ama konuyu daha açan bir düşünce 

geliştirmeyle Foucault da iktidar değişikliğine ilişkin görüşlerini açıklar. Burada 

getirilen açıklama, Gramsci’nin stratejisini belirlerken izini takip etmiş olduğu 

Machiavelli’nin öğütleriyle örtüşmektedir. Foucault’a göre (2012: 248), devlet 

iktidarı değiştirilmek istenmekteyse, toplum içinde işleyen çeşitli iktidar ilişkilerinin 

de değiştirilmesi kaçınılmazdır. Aksi takdirde, toplum değişmeyecektir. Foucault, bu 

düşüncesini yirminci yüzyıldan bir örnekle güçlendirmektedir: SSCB’de yönetici 

sınıf değişmiş olmakla beraber, eski iktidar ilişkileri olduğu gibi kalmıştır.  

Gramsci’nin hegemonya üzerine düşünceleri karmaşık bir perspektif getirmiş 

olmasından ötürü geniş kapsamlı bir açıdan değerlendirilmelidir. Gramsci’nin 

yazılarının pek çok üstü kapalı varsayımla dolu olduğu görülmektedir (Showstack 

Sassoun, 2012: 111): Birinci olarak, hegemonyanın, tek bir sınıfı veya sınıfların bir 

kısmını temsil eden toplumsal ve politik güçler yoluyla kazanıldığıdır. İkinci olarak, 

her tarihsel durumun toplumsal ve politik güçlerin mücadele alanı şeklinde kendini 

gösterdiği ve bu güçler arasında süregelen mücadelenin sonuçlarının bu alandaki 

siyasi kapasitelerine bağlı olduğudur (Gramsci, 1975: 961; aktaran: Showstack 

Sassoun, 2012: 111). Üçüncü olarak, geniş ya da daha sınırlı sosyal tabanlara 

dayanan hegemonyanın daha büyük ya da daha küçük derecelerine sahip farklı 

politik tahakküm biçimleri olduğudur. 

Hegemonya ve rıza, Gramsci’nin üzerinde durduğu bir diğer önemli konudur. 

Hegemonya ve rıza arasındaki ilişkiselliği saptayan Gramsci, rızanın hegemonya 

açısından önemini hissettirir. Batı politik düşüncesinde rıza, geleneksel olarak iki 

biçimde açığa çıkmaktadır (Buci-Glucksmann, 2012: 122): Rıza, ya gücü yaratır; ya 

da güç dediğimiz şey, hukuk kuralları, normlar, ideolojik değerler ve gücün 

meşruiyet biçimleriyle rızayı yaratır.   
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Gilbert Moget, seçme eserde Gramsci’nin hegemonya kavramını açımlayıcı 

bilgileri aktarmaktadır. Buna göre, “Hegemonya”, yönetici sınıf olarak proletarya 

üzerine Lenin tarafından geliştirilen tez ve yönetim pratiği olarak anlaşılır. 

“Hegemonya”, egemen sınıfın karşıt gruplar üzerinde uygulayacağı zorlamayı, bir 

başka anlatımla proletarya diktasını ön gerektirir. Bu aynı zamanda proletaryanın 

rızası kazanılmış ve etkin rızasının örgütlenmek istendiği bütün müttefiklerinin 

(köylülük, vb.) entelektüel ve moral (kültürel) yönetimidir  (Gramsci, 1986: 73). 

Buradan yapılacak temel çıkarım, proletaryanın kendi tarafına yandaş kesimleri 

çekebilme yetisini kazandırmaktır.  

Hobsbawm (2012: 15), hegemonya kavramının sadece gelişmiş Batı ülkeleri 

için geçerli olmasıyla sınırlı kalmadığına, nüfusun çoğunluğunun rızasını kazanma ve 

bu rıza durumunu sürdürme probleminin varlığından yola çıkılarak her devrimci 

durum için geçerli bir kavram olduğuna işaret eder. Buci-Glucksmann (2012: 130), 

Gramsci’ye atfen meşrulaştırma olarak rızanın teorisyeni nitelemesini yapar.    

Gramsci’nin ortaya koyduğu kuram, yönetici sınıfın hegemonyasının 

kuruluşunda siyasal ve kültürel (ideolojik) süreçlerin önemini vurgulaması yönüyle 

önem taşımaktadır (Ataay ve Kalfa, 2008: 27). Hall’ın bakış açısından, hegemonya, 

belirli oluşumların tahakkümlerinin ideolojik zor aracılığıyla değil, kültürel önderlik 

yoluyla sağlandığını ima etmektedir. Hegemonya, toplumdaki temel ekonomik 

süreçler üzerinde bir üstünlük kurmuş olan başat bir sınıf ittifakının veya yönetici 

kesimin, bir toplumun yaşam tarzlarını, âdetlerini, kültür ve medeniyet düzeyini, 

doğrudan tikel bir sınıfın dar çıkarlarıyla yarar sağlamasa da, bir bütün olarak 

yaşamın başat toplumsal üretim sisteminin gelişimini ve genişlemesini destekleyen 

bir yönde dönüştürebilecek ve yeniden biçimlendirebilecek şekilde toplum üzerinde 

kurduğu üstünlüğünü geliştirdiği ve yaydığı tüm süreçleri kuşatan bir özelliğe 

sahiptir. Gramsci’nin en gözde katkısı olarak, bu önderlik anlayışında önemli nokta, 

hegemonyanın, bir ölçüde hukuksal ve meşru zorun yanında, ilke olarak, hegemonya 

içinde tâbi sınıfların ve toplumsal grupların aktif rızalarının kazanılmasıyla 

başarıldığının açıklanmasıdır (Hall, 1999a: 119; bkz: Mutlu, 2004: 125). Buna bağlı 

olarak, Showstack Sassoon (2012a: 98), Gramsci’nin zor ve rızayı birbirine bağımlı 

olarak kavradığını; kitle örgütlenmelerinin modern zamanlarındaki her devletin bir 
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yönüyle rızaya dayandığını, diğer yönüyle de zorun kullanımının bu rızaya bağlı 

olarak gerçekleştiğini öne sümektedir.   

Hegemonya, zor ve rızanın bileşiminden oluşan bir egemenlik kurma sürecine 

işaret eder. Buna göre (Showstack Sassoon, 2012a: 100), Gramsci, zor ve rızayı 

kesinlikle birbirinden ayırmamış; bu iki öğeyi birbiriyle ilişkilendirme yoluna 

gitmiştir. Eğer zor ve rıza adil bir ilişki içinde birbirini dengeleyen bir görünümdeyse, 

eğer “güç, çoğunluğun rızasına dayanıyor”sa; bu, gücün “normal” bir biçimde 

uygulandığı anlamına gelmektedir (Buci-Glucksmann, 2012: 131). Gramsci’nin 

saptamasına göre, rıza gücün oluşmasına hizmet ederken; güç rızanın üretimine giden 

yolu açar.       

Siyasal hegemonyayı rıza ile kurmayı amaçlayan Gramsci, sosyalizme geçişin 

yolunu rıza üzerinden gerçekleştirmek olarak görmektedir. Buci-Glucksmann (2012: 

133), Gramsci’nin politik düşünce bağlamında dönüşü olmayan bir nokta inşa ettiğini 

düşünmektedir. Buna göre, “karşı-pasif bir devrim”, bir başka anlatımla aktif rızanın 

genişletilmesi düşünülmeden sosyalizme demokratik bir geçişten söz edilemeyecektir. 

Rıza konusuna değinilmişken; rıza, hegemonyanın sürdürülmesinin bir nevi 

aracıdır. Daha önce işaret edildiği gibi, hegemonyanın inşa edilmesi kadar 

sürdürülmesi gerektiğinin önemi açıktır. Hegemonyanın sürdürülebilmesinin tek yolu, 

karşı itirazların yükseldiği esas alanlarda taviz vermekten geçmektedir (Roper, 2005: 

70). Burada ifade edilen anlayışın “kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez” şeklinde 

olması gerekir. Aksi takdirde, güç dengeleri değişebilir.  

Hegemonyanın dinamik bir süreci gerektirdiği altı çizilen bir diğer önemli 

ayrıntı olmaktadır. Eğer muhalefete tavizler verilmezse ve egemen uygulamalar sabit 

kalırsa, direniş istikrarın kaybedileceği noktaya kadar gelişecektir. Bu yüzden egemen 

grupların uygulamaları dinamik olmalıdır, yoksa büyüyen muhalefet tarafından 

sekteye uğratılır (Roper, 2005: 71). Machiavelli’nin Prens adlı eserindeki öğütlerin 

izlerini buradaki yaklaşımda görmek mümkün görünmektedir.    

Yönetimin ele geçirilmesi için hegemonya aracılığıyla nasıl bir stratejik yol 

alması gerektiği önem kazanır. Gramsci tarafından “hegemonya” kavramının dile 

getirilmesi sadece proletarya diktatörlüğü deyimine tepki verecek bir sansürü 

yatıştırma amacını gütmekle kalmaz. Bu son ifade edilen deyimin özellikle zorlama 



39 
 

 

uğrağını düşündürmesiyle birlikte birinci uğrak olmadan var olamayan hegemonya, 

“yönetim”in olumlu yönünü geliştiren bir unsurdur. Gramsci’nin buradan çıkarsadığı 

sonuca göre, “egemen” ile “yönetici” arasındaki ayrım neticesinde erkliğin alınması 

egemenliği kazandırır, geriye kalan “yönetim”in fethidir (Gramsci, 1986: 73-74). 

Hegemonya mücadelesi, devrimin zaferi ve zaferle taçlandırılmış bir devrimin 

savunusu için çoğunlukla bütün insanları ve ulusu temsil etme, liderlik etme ve bu 

yolla sömürücü ve baskıcı azınlığı yalıtma mücadelesi olarak anlaşılmalıdır 

(Hobsbawm, 2012: 28).     

Lenin, Gramsci’nin hegemonya kavramlaştırmasında yol gösterici bir yer işgal 

eder. Moget’in anlatımına göre, Lenin’in temel bir tezinin Gramsci tarafından özgün 

şekilde geliştirildiği görülmektedir (Gramsci, 1986: 74): “hegemonya aygıtı” 

(apparato egemonico) olan partisi tarafından örgütlenmiş yönetici sınıf olarak 

proletarya.  

Marx ve Engels, işçilerin örgütlenmelerinin önemine tarihte yaşanmış bir örnek 

üzerinden işaret ederler. Proleterlerin bir sınıf olarak, bir siyasal parti olarak 

örgütlenmeleri, işçilerin belirli çıkarlarının yasal olarak tanınması sonucu verir. 

İngiltere’deki on saatlik işgünü yasası örgütlenme sayesinde gerçekleşmiştir (Marx ve 

Engels, 2012: 60).  

Gramsci, hegemonya kavramına açıklık getirmek amacıyla savaş terimlerini 

kullanır. “Mevzi savaşı” ve “manevra savaşı” terimleri, Gramsci’nin terminolojisinde 

yer alan önemli figürlerdir. Gramsci, “politikada mevzi savaşının hegemonya kavramı 

olduğunu” savunur. Quaderni del cacere adlı eserden aktarıldığına göre, hegemonya 

sadece “belli temel öncüller oluşturulduktan sonra var olabilir (…) ve mevzi 

savaşının sürekli istihkâmını, güçlendirilmesini ve siperlerini temsil eden modern 

tipte büyük popüler örgütlenmeler bulunmaktadır” (Gramsci, 1975: 973; aktaran: 

Vacca, 2012: 44). Buna göre, hegemonya, kısa vadeli bir çarpışmada gerçekleşmez; 

aksine uzun süreli bir savaşımı gerektirir.   

Hegemonyada bir toplumsal grubun toplumun geneline baskın olma 

mücadelesine girişimi gözlemlenir. Gramsci’ye göre (1986: 14; bkz: Vacca, 2012: 

44), bir toplumsal grubun baskınlığı (suprématie), iki şekilde kendini açığa çıkarır: 

“egemenlik” (domination) ve “entelektüel ve moral yönetim”.  
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Hegemonya uygulayımında, hegemonyanın iki temel bileşeninden biri 

konumundaki zorun kullanılması gerekli görüldüğünde zora başvurulması 

kaçınılmazdır. Bir toplumsal grup, “temizleme” ya da boyun eğdirme amacıyla hasım 

gruplar üzerinde, yeri geldiğinde silahların gücüyle egemenliğini uygular ve kendine 

yakın ve bağlaşık grupları yönetir (Gramsci, 1986: 14). Açıkça görünmektedir ki, 

hegemonyanın sözcük anlamındaki “önderlik” ve “yönetme”, Gramsci’nin 

stratejisinin içerisine yerleşiktir.  

Machiavelli’ye ait siyaset görüşlerinin derin izleri, Gramsci’nin sınıfsal 

baskınlığa yöneltme gayretinde görülmektedir. Bir toplumsal grup, hükümet erkliğini 

ele geçirmeden önce de yönetici olabilir ve bundan öteye olması gerekir de; daha 

sonrasında erkliği kullandığında egemen (buyurgan) grup durumuna gelir, buna ek 

olarak “yönetici” (dirigcant) grup olmayı da sürdürmelidir (Gramsci, 1986: 14-15). 

Hall, Gramsci’nin rıza oluşturmaya ilişkin görüşlerini kapitalist toplumdaki 

seçim mekanizmalarıyla ilişkilendirerek açmaktadır. Biçimsel bağlamda, kapitalist 

toplum içerisinde yer alan başat konumdaki sınıfların önderlikleri ve otoriteleri, bu 

sınıfların halk çoğunluğunun (halkın egemen iradesi) kanaatleri karşısında sorumlu 

konumda bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Biçimsel seçim neticesinde genel 

seçme ve seçilme mekanizmaları içerisinde başat konumunda bulunan sınıfların 

düzenli aralıklarla çoğunluk kesimin iradesine, bir başka deyişle rızasına teslim 

olması kaçınılmaz görünmektedir. Böyle bir düzen içerisinde, güçlü olan kesimin rıza 

ve meşruluğa dayanarak yönetmeyi sürdürmesinin araçlarından biri, tekil bir sınıfın 

veya iktidar bloğunun çıkarlarının, çoğunluk kesiminin çıkarlarıyla aynı hizaya 

konumlandırılması veya eşdeğer kılınması olarak görülebilir (Hall, 1999a: 121). 

Prens’teki öğütleri hegemonya kavramı içerisine geçiren Gramsci, hegemonya 

stratejisini uygulamak için savaşım verilen grupların güç yitimine uğratılması 

gerektiğinin altını çizer. Siyasal yönetim, düşman gruplar seçkinlerinin soğurulması, 

bu grupların önderlerinin ortadan kaldırılmasına ve pek çok defa uzun bir dönem 

boyunca hiçbir şey yapamayacak hale düşürülmelerine yol açtığı ölçüde, egemenlik 

işlevinin bir görünümü olmuştur (Gramsci, 1986: 16). Bir başka deyişle, siyasal 

yönetimi ele geçiren kesim veya sınıf, amacını gerçekleştirmek için önemli bir güce 

erişmiş olur. 
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Hegemonyanın gerçekliğe dönüşebilmesi için sadece zoru kullanmanın yeterli 

olmayacağı açıktır. Politik düzenlemeler burjuva hegemonyasını güçlendiren etkili 

araçlar olmuştu (Hobsbawm, 2012: 30). Buna göre, proletarya devrimin başarıya 

ulaşması için bu tarihi gerçeklikten esinlenerek, politik düzenlemeleri kuralına uygun 

bir şekilde gerçekleştirmelidir. 

Gramsci, temsili demokrasinin dönüşümü ve üretim sürecinde temellenen 

demokratik kontrolün gerçekleştirilmesi olanağı üzerinde fikir geliştirmek için rızanın 

farklı tarihsel dönemlerde ve farklı sınıflar tarafından üretilmesi şekillerini 

keşfetmiştir (Buci-Glucksmann, 2012: 121). Marx ve Engels, rızanın üretimin başat 

koşulunu açıklamaktadır. Egemen olmak isteyen her sınıf, proletarya durumunda da 

geçerli olduğu gibi, kendi çıkarını herkesin çıkarıymış gibi gösterebilmek için siyasal 

iktidarı ele geçirmelidir (Marx ve Engels, 2011: 29) ve bu yaklaşımın, Gramsci’nin 

perspektifinde karşılığını bulduğu kavram, hegemonya olarak yansımaktadır.               

Genel olarak ele alındığında, hegemonya sınıf mücadelesi bağlamında belli bir 

dengenin tesis edilmesini başararak, yönetici bloğun rıza ve meşruluk algısını 

yakalayabilmesi için verilen ödünlerle birlikte hegemonyanın asıl temelinin alt üst 

edilemeyeceği düşünülür. Gramsci’nin açılımına göre, bu gerçekliğin, üstyapılar ve 

devlet düzeyinde tikel çıkarların tüm sınıfların eşit oranda söz hakkına sahip oldukları 

“genel çıkarlar” olarak temsil edilebilme yaklaşımıyla oldukça yoğun bir ilişkisinden 

söz edilir (Hall, 1999b: 224). Bir sınıfın hegemonyası, tüm toplumun “evrensel” 

çıkarlarını temsil etme ve kendisini bir ittifaklar grubuyla birleştirme yeteneğine bağlı 

görünmektedir (Showstack Sassoon, 2012a: 116).  

Menziline eriştiği konumuyla, öncekinin yerini alan her yeni egemen sınıf, 

kendi amaçlarına ulaşmak için kendi çıkarını, toplumun bütün üyelerinin ortak 

çıkarıymış gibi göstermek zorundadır. Bahsi geçen egemen sınıf, kendi düşüncelerini 

evrenselmiş ve tek mantıklı görünen düşüncelermiş gibi yansıtmak zorundadır. 

Devrimci sınıf, bir sınıf olgusuna karşı çıkması sebebiyle kendisini bir sınıf olarak 

değil de, neredeyse tüm toplumun temsilcisi olarak öne çıkar (Marx ve Engels, 2011: 

48). Marx ve Engels ile Gramsci perspektifleri arasında süregelen bağlantılar iyi 

kurulduğunda, Gramsci’nin hegemonya kavramı için rıza üretiminin temellerinin 

nasıl atıldığı anlaşılır kılınmaktadır.       
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Proletarya, toplumdaki farklı kesimleri eğer temel problemleri çözmeye götüren 

alternatif projeler etrafında birleştirmeyi başarabilirse; toplumun bir bütün olarak 

“evrensel” yayılımını temsil edebilir (Showstack Sassoon, 2012a: 118).   

Marx ve Engels’ten köklerini almış olduğu açıkça belirginlik kazanan ve 

bununla birlikte Gramsci’de stratejisini bulan proletarya egemenliğinin meşruluk ve 

rıza kazanımı neticesinde mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Gramsci’nin hegemonya 

kavramı açısından meşruluk ve rıza kavramları birçok açıdan yoğun olarak önem 

taşır. Öncelikli olarak, başat konumundaki sınıfların ideolojiler alanını olumlu bir 

yönde hegemonya kurmak için kullanma olasılıkları meşruluk ve rıza yoluyla 

gerçekleşebilir. İkincil olarak, başat sistemin tahakküm altındaki sınıflardan kabul 

görmesi de meşruluk ve rıza yoluyla olur (Hall, 1999b: 230). Burada burjuva-liberal 

sistemin hegemonya sürecini meşruluk ve rıza temelinde nasıl sağlamlaştırmış olduğu 

gözlemlenmektedir.      

Belirtilen süreçte, hem üstyapılar olarak hem de yaşanan ideolojiler olarak 

siyasal temsil ve güçler ayrılığı yapılarında, burjuva-liberal biçimsel demokrasinin 

çekirdeğinde bulunan serbestliklerde ve özgürlüklerde, bir sınıfın öteki sınıf 

üzerindeki rıza üretme ve şekillendirme yönünde işleyişi görünmez hale getirilir. 

İdeolojik yönlü sınıf tahakkümü uygulaması, çok sayıdaki bireysel iradeler ve 

kanaatlerin, ayrı güçlerin parçalı eylemleri aracılığıyla dağılır. Kanaatin böyle 

parçalanması, özgür ve egemen bireylerin ve iradelerinin toplandığı “oydaşma”nın 

gizemli birliğinde hayali bir tutunum içinde yeniden örgütlenir (Hall, 1999b: 230-

231). Hall’ın dikkat çektiği husus, burjuva-liberal sistemin oydaşma durumunu 

bütünüyle egemen sınıfın çıkarlarına olacak yöne çektiğine ve proleterlerin rızasını 

elde ettiğine göre şekillenmesidir.  

Temel bir sınıfın diğer bazı yan sınıflarla kuracağı oydaşma ve bunun 

sonucunda geliştireceği hegemonya, politik toplumda erişilecek egemenlik 

(tahakküm/domination) açısından önemli görünmektedir (Dural, 2012: 314). Devlet, 

üretimin toplumsal ilişkilerini oluşturma bağlamında ve yeniden üretme yeteneği 

dikkate alındığında belirli bir sınıfın aracı olmaktadır. Bu güçlü aracın kullanımı, 

siyasal güçlerin sürekli değişim gösteren ilişkisi ve egemen konumundaki grup ve bir 

dizi ittifakla gerçekleştirilmesi gereken uzlaşılar yoluyla biçimlendirilir (Showstack 
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Sassoon, 2012a: 117). Bununla bağlantılı olarak, siyasal iktidarın kullanmakta olduğu 

iktidarı meşrulaştırmak amacıyla yönetilenlerin rızasını kazanmak zorunda olmasına 

gönderme yapılmaktadır (Hasdemir, 2005: 25). Hegemonyanın kurulması ve siyasal 

egemenlik ilişkisinin başarı kazanması için geniş kapsamlı bir yapılanma ve bazı alt 

sınıflarla oydaşma durumunun tesis edilmesi kaçınılmazdır (Dural, 2007: 57).   

Rızadan hegemonyaya giden, öncülleri ve önkoşullarının süreğen bir yapıda 

toplumdaki bireylerin ne düşündüklerinin, neye inandıklarının ve ne istediklerinin 

toplamını yapılandıran bu süreçte, toplumdaki bireylerin düşündükleri, inandıkları, 

istedikleri şeyler, iktidarı meşrulaştıran bir oydaşma içerisinde hayat bulan görünüşe 

bakılırsa özgürce verili ve “doğal” fenomenler olarak temsil edilir. Rızanın ve 

oydaşmanın, bir başka ifadeyle hegemonyanın öteki yüzünün bu türden 

yapılandırılması ve yeniden şekillendirilmesi, başat konumundaki ideolojilerin 

gerçekleştirdikleri temel işlerden biridir (Hall, 1999b: 231). Buna göre, egemen sınıf 

ideolojisi, hegemonyanın inşası için oydaşma durumunun varoluş koşullarını hazırlar.       

Nasıl ki tarihsel bir gerçeklik olarak burjuva sistemin aslında dayatmış olduğu 

ama görünürde oluşturduğu oydaşma durumu mümkün hale getirilmiş ise; işçi sınıfı 

da aynı yönteme başvurarak oydaşmanın tesisine yönelmelidir. İşçi sınıfının 

hegemonyasının tesis edilmesinin en başta gelen koşulu, diğer sınıfların da çıkarlarını 

işçi sınıfı etrafında örgütlenerek koruyabileceklerine inanmaları ve işçi sınıfının 

görüşlerine rıza göstermeleridir (Dural, 2012: 312).          

İtalyan siyasal yaşamı, Gramsci’nin hegemonya kuramının biçimlenmesinde 

önemli bir rol üstlenmektedir. Gramsci, Ilımlıların politikasına gönderme yaparak 

önemli noktalara temas eder. Erkliğe henüz gelmeden önce de hegemonyaya yönelen 

bir etkinliğin olabileceği ve olması gerektiği ve etkili bir yönetim uygulama açısından 

yalnızca erkliğin vermiş olduğu maddi güce güvenmemek gerektiğine vurgu yapar 

(Gramsci, 1986: 17). 

Portekiz’de yaşandığı üzere, devrim hegemonik bir güç olmayı başaramadığı 

için sorunlarla karşılaşabilir. Devrim, eski rejimden henüz kopmamış katmanlardan 

yeterli destek ve rızayı almak gereksinimini duyar. Devrimcilerin nasıl iktidara 

gelecekleri önemli olsa da, hegemonyaya ilişkin temel sorun, bundan öteye, politik 
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olarak var olma ve yöneticilerin birer rehber ve lider olma bağlamında nasıl 

benimsenecekleri meselesidir (Hobsbawm, 2012: 27).  

Gramsci’nin hegemonya kuramında bir diğer önemli ayrıntı, proleterlerin 

örgütlenmesinde aydınların üstlenmiş olduğu görevdir. Gramsci’ye göre, aydınlar, 

sivil toplumla politik toplum arasında, hegemonyanın kurgulayıcıları olarak görev 

üstlenirler ve bu özellikleri nedeniyle örgütleyicidirler (Dural, 2007: 60). Yeni bir 

uzlaşı yapısının ve yöneticiler ile yönetilenler arasındaki ilişkilerin örgütçüleri olarak 

aydınlar, etkili bir önderlik için temel unsurdur (Vacca, 2012: 45).  

Antonio Gramsci’nin ulusal-halkçı nosyonu, özellikle bu hegemonik sınıf 

operasyonunu proletaryanın hizmetine dâhil etme girişimi şeklinde anlaşılmaktadır. 

Bu bağlamda, Gramsci için, ulusal-halkçı nosyonu, altında aydınların halkla 

birleşeceği bir nosyon olması itibariyle, halkın hegemonyasını inşa etmenin güçlü bir 

aracı olarak belirmektedir (Hardt ve Negri, 2012: 120). 

Gramsci’nin aydınlara atfetmiş olduğu rol, Hapishane Defterleri adını taşıyan 

eserde kendi ifadeleriyle önemini yoğun bir biçimde hissettirmektedir. İlerlemeci 

sınıfın aydınları belirli koşullar içinde, eşsiz bir çekicilikte bulunarak öbür toplumsal 

grupların aydınlarını kendilerine bağımlı kılarlar. Psikolojik nitelikte (övüngenlik, 

vb.) ve çoğunlukla kasta özgü (teknik-hukuksal, korporatif, vb.) bağlarla, bütün 

aydınlar arasında bir dayanışma sistemini tesis ederler. Egemen toplumsal grup bu 

işlevi uygulayabilecek bir durumda olmaktan düşünce, ideolojik blok çatlama 

noktasına gelir ki, “kendiliğindelik”in yerini, gizli ve dolaylı biçimlerden gerçek polis 

önlemlerine ve hükümet darbelerine uzanan bir şekilde “zorlama” doldurabilir 

(Gramsci, 1986: 18).  

Jakobenleri burjuva hegemonyasının önemli bir güç unsuru olarak kavrayan 

Gramsci, ilerlemeci aydınlara benzer bir konum atfetmektedir. Jakobenler, 

burjuvaziyi egemen sınıf konumuna yükselterek bir burjuva hükümet örgütlemişler, 

bundan da öteye burjuva devleti kurarak burjuvaziyi kendi hegemonyasını uygulayan 

yönetici ulusal sınıfa dönüştürmüşlerdir (Gramsci, 1986: 43).  

Migliaro ve Misuraca, burjuva aydınlarının hegemonya için yeterli donanıma 

sahip olmadığını düşünürler. Burjuva sınıfı, kendi organik aydınlarını yeterli düzeyde 

üretemez, tam anlamıyla hegemonyaya erişemez; ya Jakoben bir şiddeti ya da 
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geleneksel aydınlarla anlaşma yoluna giderek onları kullanma seçeneğini tercih eder. 

Bu durumda sonuç, burjuva devletinin yalnızca temsili sisteme dayanamayacağı 

gerçeği olmaktadır; uzlaşıya yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimdeki faaliyet 

yetersiz kalmaktadır ve kitlesel bir mutabakatı örgütlemeyi başaramamaktadır 

(Migliaro ve Misuraca, 2012: 86-87). Burada yazarların savunusundan çıkarılacak 

sonuca göre, proleter sınıf aydınlarına kitlesel mutabakatı örgütleme kapasitesini 

taşıma işlevi yüklenmektedir.    

Hegemonyanın kuramsal tasarımı, toplumun tüm kesimleri kuşatılarak 

yapılmıştır. Hegemonya birincil olarak, politik bir ilke ve stratejik bir önderlik biçimi 

olarak belirmektedir. Buna göre, hegemonya birincil olarak, kitlelerin kendi 

örgütlülüğü üzerinden, sivil toplumdan başlayarak, fabrikadan okula ve aileye 

varıncaya dek tüm hegemonik aygıtlarda onların aktif rızasını elde etmeye yönelik bir 

strateji şeklinde düşünülebilir (Buci-Glucksmann, 2012: 125). İleride ayrıntılarıyla 

üzerine odaklanılacak Althusser’in ideolojik devlet aygıtları kavramlaştırması 

buradaki örnekleriyle açıkça kendini gösterir. Hegemonya, çok yönlü bir yapıda 

kültürel, politik ve ekonomik görünümlere sahip olmakta ve modern devletin salt 

kendi dar çıkarı olmadığı anlamına gelecek şekilde Gramsci’nin savının temelini 

oluşturan öğe olarak anlaşılmaktadır (Showstack Sassoon, 2012c: 271).            

Hegemonya olgusu, üzerilerinde hegemonya tesis edilmesi planlanan grupların 

çıkar ve eğilimlerine dikkat edilmesini, belli bir uzlaşma dengesinin oluşturulmasını, 

bir başka anlatımla yönetici grubun ekonomik-korporatif nitelikte özverilerde 

bulunmasını kesinlikle gerektirir. Hegemonya her ne kadar ethik-politikse de, 

ekonomik de olmadan başarılı olamaz. Hegemonya, temelini yönetici grubun 

ekonominin kilit kesimlerinde uyguladığı kararlaştırıcı işleve dayandırmadan 

gerçekleşemez (Gramsci, 1986: 104-105). Ekonomik ve politik amaçların 

“entelektüel ve ahlaki birlik” ile birlikteliği, hegemonik bir sınıfı tanımlama işlevini 

görmektedir (Buci-Glucksmann, 2012: 126). Nitekim Gramsci, hegemonyanın aslında 

fabrikalarda kurulduğunu belirtmekte ve bunu söylerken yapının belirleyiciliğine 

vurgu yapmaktadır (Dural, 2012: 316). Bir başka yerde, Gramsci ve Bordiga’nın 

fabrika temelli örgütlenmelerin devrimin kilit özelliği olduğunda anlaşma 

sağladıklarına işaret edilir (Ransome, 2010: 270).     
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Buradan çıkarılacak sonuca göre, devrime giden süreçte işçi örgütlenmesinin 

merkezi, Fabrika Konseyleri olarak düşünülmekteydi. İşçi sınıfı, öncelikle Fabrika 

Konseyleri doğrultusunda örgütlenecek, sonrasında partiye doğru bir evrim 

yaşanılarak, Sovyetler sistemine benzer bir yapıya erişilecekti (Dural, 2012: 320). 

Tarihe düşülen bir nota göre, 1921 yılında Gramsci, fabrika konseyleriyle partiyi 

sanki ayrı değil, birleşik veya eşit role sahipmiş gibi görmekteydi (Ransome, 2010: 

270).     

Kapitalist sistemde gözlemlenen krizler, Gramsci’nin hegemonya kuramı için 

fırsat oluşturmaktadır. Gramsci’nin tekelci kapitalizm çağında kapitalizmin “organik” 

krizleri adıyla nitelediği şey, kapitalizmin temel problemlerini ya da kapitalizmin 

çöküşüyle birlikte belirmeye başlayan problemleri çözmeden ilerleyiş gösterir. Ortaya 

çıkan bu krizler, işçi sınıfının müdahale girişimi için sürekli değişen bir alan açmakta 

ve buna bağlı olarak, yaratıcı, hegemonik bir rol için fırsata dönüşmektedir 

(Showstack Sassoon, 2012a: 120).  

Gramsci, daha önce değişik açılardan açıklanmış olduğu üzere hegemonyaya 

geniş bir perspektiften yaklaşır. Bir başka deyişle, Gramsci, bütünsel bir yaklaşıma 

sahiptir. Gramsci, hegemonyanın, ekonomik ilişkiler alanından azade tutulan salt bir 

ideolojik mücadele ya da herhangi bir anlaşma tipi olmadığını açıklar (Showstack 

Sassoon, 2012a: 118). Hegemonya sürecinin başarıyla gerçekleştirilebilmesi 

açısından,  hegemonya ekonomik, siyasal ve ideolojik alanların üçünü birden 

kapsamak zorunluluğundadır (Ataay ve Kalfa, 2008: 29).  

Gramsci, hegemonya olgusunun sadece bir yönetici sınıf veya yönetici sınıf 

fraksiyonlarının bir ittifakı, bir tarihsel blok, tâbi kılınan bir sınıfı kendi çıkarlarına 

uyumlu hale getirmeye zorlama bağlamında muktedir konumundayken değil, bundan 

öteye, tabi kılınan sınıflar ve bir bütün halinde toplumsal formasyon üzerinde 

“tümden bir toplumsal otorite” uyguladığında da mevcut olduğunu açıklar (Hall, 

1999b: 222). Bu noktada, hegemonyanın sürdürülebilirliği için başat konumdaki 

sınıfın var gücüyle çabaladığı sonucu çıkarılabilir. 

Hegemonya, egemen sınıfın edinmiş olduğu gücün yanında, aynı zamanda 

ideolojik mücadele neticesinde kendisine tabi kıldığı sınıflara yönelik rıza üretmesi 

yoluyla gerçekleşen bir süreçtir. Hegemonya, güç ve rızanın bir bileşimine dayanır. 
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Denilebilir ki, hegemonya tek başına üretim ve ekonomi alanında kazanılabilecek bir 

şey değildir. Devlet, siyaset ve üstyapılar –üstyapılar hegemonyanın başarıldığı bölge 

olmaktadır- düzeyinde örgütlenmesi gerekir. Hegemonya, kısmi olarak tâbi kılınan 

sınıfların üstyapılara dâhil edilmesiyle başarılır. Ama önemli bir hatırlatma 

belirtilecek olursa, bu hegemonya yapıları ideolojiyle çalışır. Daha açık bir anlatımla 

şunlar eklenebilir: Başat sınıf fraksiyonlarının lehindeki sivil hayat ve devlet 

alanlarında kurumsallaştırılan “gerçeklik tanımları” tâbi kılınan sınıfların “yaşanan 

gerçekliğini” oluşturan konuma dönüşmüştür. Böyle bir açılımla, “tüm toplumsal 

bloğun ideolojik birliğini koruyan” ideoloji, toplumsal formasyondaki sıvayı temin 

etmiş bulunur (Hall, 1999b: 222). Lenin, ideolojik mücadeleyi başat bir konuma 

yerleştirir (Öngel ve Gülenç, 2010: 96). Belirgin bir örnek olarak burjuva-liberal 

sistemdeki hegemonya süreci mercek altına alındığında görülmektedir ki; çoğunluk 

kesimlerinin başat konumundaki sınıfla aynı yöne çekilmesi, güçlü olan azınlık 

tarafın manipülasyonlarıyla başarılan uzun vadeli bir süreç olarak yansır. 

Açıkça ifade etmek gerekir ki, hegemonya, meşruluk ve ideoloji birbiriyle 

bağıntılı üç öne çıkan kavramdır. Gramsci, hegemonyanın toplumsal meşruluk sorunu 

çözüldükten sonra kurulduğunu belirtir (Dural, 2012: 314). Hegemonik bir güç olma 

bağlamında toplumsal meşruluğun kazanılması, ideolojik mücadele yoluyla 

gerçekleşebilir. Hall, bu bağıntıyı başarılı bir çözümleme ile kurmaktadır.   

Gramsci, ideolojik hegemonyanın mevcut durumdaki ideolojiler aracılığıyla 

kazanılması ve destek görmesi gerektiğini ve herhangi bir zamanda bunun ideolojik 

sistemlerin ve çökelmelerin izlerini bünyesinde barındıran karmaşık bir alanı (sadece 

tek anlamlı yapıyı değil) ve şimdiki zamana göndermede bulunan karmaşık yapıdaki 

ideolojik sicilleri temsil edeceğini açık bir şekilde ortaya koyar. Hegemonya sadece 

bir birleşik yönetici sınıf tarafından değil, sınıf fraksiyonlarının tikel bir konjonktürel 

ittifakı tarafından desteklenince, başat ideolojinin içeriği başat sınıfların bu karmaşık 

iç formasyonunu yansıtacaktır. Hegemonya, aynı zamanda kısmen ideoloji yoluyla 

işleyen yasa, polis, ordu gibi unsurlarla varlığını bulan devletin baskıcı yönüne ek 

olarak; aile, eğitim sistemi, kilise, medya ve kültürel kurumlardan müteşekkil 

üstyapılara ait failler aracılığıyla başarılır (Hall, 1999b: 223). Hall, hegemonya ile 

devletin ideolojik aygıtları arasındaki bağıntıyı kurmaktadır.  
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Gramsci, hegemonya kuramına pasif devrim terimini eklemlemektedir. Pasif 

devrim üzerinde durmak, hegemonya kuramını anlamlandırmak açısından önemli 

görünmektedir. Gramsci, pasif devrim kavramını, devlet gücünün kendini süreğen bir 

biçimde yeniden örgütlemesi ve sahip olunan bu gücün az sayıdaki insanın toplumun 

çoğunluğu üzerindeki kontrolünü koruma altına almak; kitlelerin politika ile ekonomi 

alanları üzerinde gerçek bir denetim tesis etmelerini engellemek için toplumla 

kurduğu ilişkiyi göstermek amacıyla kullanmaktadır (Showstack Sassoon, 2012b: 

137). Anlaşılan o ki, Gramsci, buradaki çıkarıma göre, rıza üretiminin süreğenliğiyle 

pasif devrimi ilişkilendirmektedir.       

Yukarıdaki bilgiler ışığında, pasif devrim olgusunun hegemonyanın pekişmesi 

açısından mevcut durumu koruma kalkanı gördüğünü çıkarsamak yanıltıcı 

olmayacaktır. Buna göre, Gramsci, pasif devrim kavramını, bir egemen konumundaki 

sınıfın kendi hasmının güçsüzlüğünü desteklemek suretiyle kendi iktidarını devam 

ettirmesi olgusunu belirtmek üzere geliştirmektedir (Showstack Sassoon, 2012b: 

139). Gramsci, hegemonyanın sağlam temeller üzerine oturtulması amacını güderek 

adeta Machiavelli’nin Prens’indeki yönetim üzerine öğütlerinin izini sürmektedir.   

Gramsci perspektifinden bakınca, pasif devrim diye kavramlaştırılan olgu, 

burjuvanın egemenliğini siyasal ve ekonomik yönden yeniden örgütlemesine yol açan 

bir strateji, devletin “güç artı rıza” olarak genişlemesinin bir yönü olarak 

belirmektedir (Showstack Sassoon, 2012b: 144). Pasif devrim, belirgin bir biçimde 

bir hegemonya stratejisi olarak anlaşılmaktadır.      

Pasif devrim, toplumsal bir dönüşüme yol açmaz; egemenlerin hegemonyasını 

güçlendiren bir mekanizma işlevini görür. Proletaryanın, pasif devrim üzerinden 

toplumun dönüşümünü gerçekleştirmesi olayının mümkün olmadığını düşünen 

Gramsci, bunu ancak yaygın ve kendi hegemonyası altında bir ittifaklar sistemi 

geliştiren somut bir program temelinde yapabileceği kanaatine ulaşır. Burada geçen 

hegemonya, anlaşmalara ve reformları başarma mücadelesine dayalı olmaktadır 

(Showstack Sassoon, 2012b: 152-153).  

Marx’ın toplumsal olguları açıklamada zıt anlamlı ifadeler kullanmak suretiyle 

bir nevi karşılaştırmalı bir yöntem izlemesi, Gramsci’nin hegemonya kuramına da 

yansımıştır. Gramsci, hegemonya kuramında rıza konusunu karşıt anlamlı bir yapıda 
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işlemektedir. Gramsci, rızanın ya pasif ve dolaylı ya da aktif ve doğrudan şekilde 

gerçekleşebileceğini açıklamaktadır. Hegemonya, sınıflara ve tarihsel dönemlere göre 

değişim göstermektedir. İşçi sınıfının rızanın çoğunluğunu kazanmak yönünde 

hegemonik stratejisi, ancak “karşı pasif devrim” şeklinde düşünülebilir ve bu karşı 

pasif devrim aktif rızaya dayalı olmaktadır. Aşağıdaki tablo, sözü edilen durumu 

özetlemektedir (Buci-Glucksmann, 2012: 124, 128): 

  

Tablo 1. Pasif Rıza ile Aktif Rıza Karşılaştırması   
PASİF RIZA AKTİF RIZA 

Dolaylı (popüler bir inisiyatif ve tabanında 

demokrasi olmaksızın) 

Doğrudan (kitlelerin öz-örgütlenmesiyle) 

Birincil olarak devletçi egemenlik üzerinden Birincil olarak hegemonik önderlik üzerinden 

Baskıcı/bürokratik Yayılmacı/demokratik 

Burjuvazinin tahakkümü İşçi sınıfının tahakkümü 

Pasif devrim Halkçı ve demokratik devrim 

Devletçi  Anti-devletçi 

Kaynak: (Buci-Glucksmann, 2012: 128)  

 

Tabloda gayet açık bir şekilde görüldüğü üzere, Gramsci’nin perspektifinden, 

pasif rızaya demokratik bağlamda olumsuz nitelikler verilmiş iken; aktif rıza 

demokratik açıdan olumlu özellikleriyle işçi sınıfının hegemonyasına uyarlanarak 

tasarlanmıştır.  

Rıza konusuna karşıt anlamlı kavram ve içerikle biçim veren Gramsci, devlet 

aygıtının nitelikleri üzerine de aynı doğrultuda eğilmektedir. Gramsci’deki ayrımlar 

bileşimi bir başka açıdan değerlendirildiğinde, bütüncül devlet ve zor zırhıyla 

korunan hegemonya arasındaki farklılıklar hakkında toplanan bilgiler bütününe 

ulaşılmaktadır (Buci-Glucksmann, 2012: 129): 
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Tablo 2. Bütüncül Devlet ve Zor Zırhıyla Korunan Hegemonya Arasındaki                           

                          Farklılıklar 
BÜTÜNCÜL DEVLET ZOR ZIRHIYLA KORUNAN HEGEMONYA 

Devlet ya da politik toplum Sivil Toplum 

Diktatörlük  Hegemonya  

Zor aygıtı Hegemonik aygıtlar  

Hükümet (dar anlamda devlet) Bütüncül anlamda devlet 

İktidar aygıtı olarak devlet Uzlaşının örgütleyicisi olarak devlet 

Tahakküm  Önderlik  

Kaynak: (Buci-Glucksmann, 2012: 129) 

 

Tabloda bir başka yönden ikili bir ayırım yapılarak, Gramsci’nin burjuvazinin 

bütüncül devletinin karşısına çıkardığı bir yapı olarak işçi sınıfına yönelik zora dayalı 

hegemonik güç şeklinde yapılandırılmış bir örgütlenme gösterilmektedir. Burada 

Gramsci’nin hegemonya olarak adlandırdığı kavramın ona atfedilen özellikleri 

olumlayıcı bir şekilde belirmektedir.   

Yukarıdaki örnekler eşliğinde açıkça görüldüğü üzere, Marksist düşünürün 

çalışmalarında bir diğer göze çarpan husus, kavramların “dikotomiler”, bir başka 

deyişle karşıtlıklar üzerinden incelenmesidir. Hegemonyanın karşı hegemonyayı 

oluşturması, organik/ geleneksel aydın, organik/ konjonktürel krizler, sivil toplum/ 

politik toplum gibi etkenler, karşıtlıkların belirgin konumunda olanlardır (Dural, 

2007: 57). Dikotomilerle paralel bir şekilde, Gramsci’nin savı, savunmacı ve 

saldırgan strateji ikiliğinin ötesine geçmek için bir adım olarak kendini gösterir 

(Showstack Sassoon, 2012a: 101). Hegemonyanın zor ve rızanın bileşimine dayalı 

olması, bunun en açık örneğidir.           

Gramsci’nin geliştirmiş olduğu hegemonya kuramında temelini 

Machiavelli’den aldığı “çifte olasılık” kavrayışına işaret edilmektedir. Gramsci, 

politik eylem ve devlet yaşamında “çifte olasılık” (double perspective) konusunu 

tanımlanması ve geliştirilmesi gereken önemli bir nokta olarak görmektedir. Çifte 

olasılığın kendini gösterebildiği çeşitli, ama teorik olarak Machiavelli’nin 

Centaure’sinin çifte niteliğine karşılık düşen iki temel aşamasına indirgenebilen 

çeşitli düzeyler: vahşi hayvan ile insan, güç ile rıza (onaşma), otorite ile hegemonya, 
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zor ile uygarlık, bireysel uğrak ile tümel uğrak (Kilise ile Devlet), ajitasyon ile 

propaganda, taktik ile strateji, vb çifte nitelikler (Gramsci, 1986: 119-120).  

Karşıtlıkların vurgulanması, Gramsci’nin yol haritasında hegemonyanın 

kurulması için önemli dinamikler olarak görülebilir. Engels’in 1888 yılında Komünist 

Manifestonun İngilizce Basımına Önsöz olarak kaleme aldığı yazı, Gramsci’deki 

karşıtlıkların hangi kaynaktan beslendiğini gözler önüne serer: Sömürülen ve ezilen 

sınıf konumundaki proletarya bütün bir toplumu her türlü sömürü, baskı, sınıf ayrımı 

ve sınıf savaşımından kurtarmadıkça, kendi bile sömüren ve ezen sınıf konumundaki 

burjuvazinin boyunduruğu altında yaşamaktan kurtulamaz (Marx ve Engels, 2012: 

104). Marx ve Engels’in Komünist Manifesto’da kullanmış oldukları sömüren ile 

sömürülen, ezen ile ezilen örnekleriyle karşıtlık içeren ifadeler, Gramsci’nin otoriteye 

karşı hegemonyayı olumlu görmesiyle örtüşmektedir.  

Gramsci, uluslararası çapta etkili, ideolojik yönü ağır basan birtakım oluşum 

veya kuruluşların ideolojilerinin yayılmasına dikkat çeker. Daha gelişmiş bir ülkede 

doğan bir ideoloji, bileşimlerin yerel işleyişi üzerinde tesirde bulunarak daha az 

gelişmiş ülkelerde yayılma gösterir. Gramsci’nin notunda betimleyici türden 

açıklamalar dipnot olarak düşülmektedir. Gramsci şu örneği vermektedir: din ve dinle 

birlikte, çeşitli tarihsel kökenlerden türeyen siyasal çareler esinleyip yoğunlaştırılmış 

tüm uluslararası güçleriyle her millet içinde faaliyetler geliştiren uluslararası siyasal 

parti gibi çalışarak, birçok ülkede bu çarelere yönelik etkinlik üreten farmasonluk, 

Rotary Club, Yahudiler, diplomasi mesleği gibi diğer uluslararası kuruluşlar da, 

sürekli ulusal ve uluslararası nitelikteki benzer ideolojik-politik birleşimlerin kaynağı 

olarak öne çıkmışlardır (Gramsci, 1986: 135). Hegemonya, siyasal olduğu kadar bir 

yönüyle ideolojik bir mücadeleyi de gereksinir. Gramsci, ideolojik mücadeleyi 

önemseyerek hegemonyayı kuramsal açıdan geniş tutar.  

Gramsci’nin hegemonya kuramında sivil toplum önemli bir kavrayış olarak yer 

alır ve ona olumlu bir anlam atfedilir. Gramsci, parlamenter hükümeti burjuva 

hegemonyasının klasik politik biçimi olarak kavramıştır; çünkü sivil toplumun tam 

olarak gelişmişliğine dayalı olmaktadır. Buradan yola çıkılarak, işçi sınıfının 

hegemonyası da burjuvazininkinden daha az olmayacak bir biçimde temelini sivil 
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toplumdan almalı ve çalışmalarını politik toplumun sivil toplumda soğurulmasına 

yönlendirmelidir (Vacca, 2012: 47). 

Gramsci, Hegemonya (Sivil Toplum) başlığıyla önemli açıklamalarını 

genişletir. Gramsci, bir yapı değişikliğinin kendini belli eden uğrağı ele alırken, 

devletle sivil toplum arasındaki ilişkiyi açık bir ifadeyle aktarır: Yapı değişim 

gösterdiğinde, egemen grubun temsilcileri egemenliklerini güç aracıyla tesis etme 

(devlet-diktatora), sivil toplum değişikliğini güç aracılığıyla benimsetme, sivil 

toplumu yeni yapıyla ilişkilendirme ve bu sayede hegemonya ya da (kültürel, 

entelektüel, moral) “yönetimi” mümkün hale getiren nitelikçe farklı bir homo 

economicus ya da tip yurttaşa yol açan konuma gelirler (Gramsci, 1986: 175).  

Gramsci, politik toplumun zora, bir başka deyişle tahakküme dayalı yapısının 

karşısına sivil toplumu çıkarmaktadır. Burada önemli görülen nokta, politik toplumun 

zora dayalı niteliğine karşı sivil toplumun hegemonyaya, yani oydaşmaya bağlı 

yapısının ortaya çıkarılmış olmasıdır (Dural, 2012: 309, 313). Sivil toplum, bir sınıfın 

toplum üzerindeki kültürel ve siyasal hegemonyasıdır (Öngel ve Gülenç, 2010: 96).  

Sivil toplumun unsurları, yönetenler ve yönetilenler arasındaki ilişkilerin gerçek bağı 

olan uzlaşma ve egemenliğin moleküler dokusunu gösterir (Vacca, 2012: 44). 

Gramsci, politik hegemonya kavrayışını açımlar. Gramsci, kuvvetler ayrılığı 

kapsamında devletin birliğine değinmektedir. Buna göre, sivil topluma daha bağlı bir 

Parlamento, hükümet ile parlamento arasında yer alan ve yazılı yasanın sürekliliğini 

simgeleyecek statüdeki yargı gücüne gönderme yapar. Bu üç devlet erki, politik 

hegemonyanın da organıdırlar: 1. Parlamento; 2. Yargıçlık; 3. Hükümet. Halk 

üzerinde kötü bir izlenime neden olan unsur, adalet yönetimindeki düzensizlikler 

olmaktadır. Hegemonik aygıtın en duyarlı görünen noktası, polisin ve politik 

yönetimin keyfe bağlı önlemlerinin kendisine indirgenebilecekleri bu kesimde yer 

almaktadır (Gramsci, 1986: 176-177). Buradan çıkarılacak sonuca göre, Gramsci, 

politik hegemonyayı uygulamak için halk üzerinde adil bir politik sistem algısını 

oluşturmak gereğine dikkat çekmektedir.  

Rusya’daki devrim sürecini inceleyen Gramsci, Sovyet devrimini İtalya için 

örnek olarak görmüştür. Hapishane Defterlerinde kullanmış olduğu şifreli 

adlandırmalardan birini devrimi gerçekleştiren Bolşevikler için yapmıştır. Gramsci, 
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Bolşevik sistemin öncül girişimlerine göndermelerde bulunur. Gramsci, Bolşevikler 

için “çoğunlukçular” deyişini kullanır. Çoğunlukçular tarafından 1902 yılından 1917 

yılına kadar ortaya konan çaba incelendiğinde, enternasyonalizme gerçekçi bir siyasal 

içerik vermek üzere, enternasyonalizmi her türden belirsiz ve salt ideolojik öğeden 

arındırmak çabası görülür. Gramsci’ye göre, hegemonya kavramı, ulusal nitelikteki 

isteklerin kendisinde düğümlendikleri kavram olmaktadır (Gramsci, 1986: 178). 

Hegemonyaya proletarya için üstün bir rol yükleyen Gramsci, deyim yerindeyse 

hegemonyayı kutsamaktadır.   

Burada Gramsci’nin yapmış olduğu açıklamalar, tezin sonraki bölümleriyle 

yakından bağıntılıdır. Buna bağlı olarak, kuramsal içeriğin konular arasında geçiş 

yapılması bağlamında önemli bir nokta olarak belirmektedir. Halévy’e göre, devlet 

temsil aygıtı olmaktadır. Halévy, Fransız tarihinin 1870’ten itibaren en önemli 

olaylarının, bütün yurttaşlara tanınmış oy hakkından doğan siyasal örgenlerin 

girişimlerine değil, ya özel örgenlere (kapitalist şirketler, beyin takımları, vb.) ya da 

ülkede tanınır olmayan büyük memurlara, vb. bağlı bulunduklarını ortaya 

çıkarmaktadır. Gramsci’nin bunlardan çıkarım yaptığı şekliyle, devletten sadece 

hükümet aygıtının değil, ama özel hegemonya aygıtı ya da sivil toplumun da 

anlaşılması gerektiğidir (Gramsci, 1986: 182-183). On dokuzuncu yüzyıldaki 

kapitalist şirketlerin yerini günümüz konjonktüründe devasa güce erişen çokuluslu 

şirketler, beyin takımlarının yerini uluslararası çapta faaliyet gösteren halkla ilişkiler 

şirketleri, think tank kuruluşları ve lobiler almıştır.        

Gramsci, Devlet kavramını sivil toplumla ilişkilendirerek formüle etmektedir.  

Gramsci’ye göre, sivil toplum kavramına indirgenmesi gereken öğelerin de genellikle 

Devlet kavramına girmekte olduğu görülmektedir. Hatta öyle ki, “devlet = politik 

toplum + sivil toplum”, bir başka deyişle zorlamayla güçlendirilmiş hegemonyadır, 

denilebilir (Gramsci, 1986: 185-186). Devlet oluşumunu politik toplum ile sivil 

toplumun bileşimine yükleyen Gramsci, zora dayandırılmış rıza biçiminde bir 

egemenlik tasarımı yapmaktadır.      

Politik hegemonyanın oluşturulmasında ekonomiye öncelik tanıyan Gramsci, 

Marx’ın ekonomik belirleyicilik yönündeki çizgisini takip etmektedir. Gramsci, akıl 

yürütme ile sonuç çıkarıcı tümcelere ulaşmaktadır. Eğer her devlet tipi ekonomik-
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korporatif bir ilkellik evresinden geçmekteyse, yeni devlet tipini kuran yeni toplumsal 

grubun politik hegemonyasının içeriği öncelikle ekonomik nitelikte olmalıdır. Buna 

göre söz konusu olan şey, yapıyı ve insanlarla ekonomik dünya ya da üretim 

arasındaki gerçek ilişkileri yeniden örgütlemektir (Gramsci, 1986: 187). Gramsci, 

hegemonya inşası sorunsalında, yeri geldiğinde bahsedilmiş olduğu üzere konuya 

bütünsel bir perspektifte yaklaşır ve ekonomiye ayrı bir önem atfeder.  

Gramsci, hegemonyayı ideolojik yönden güçlü kılan bir öğe olarak kültür 

hareketi üzerine eğilir.   Hapishane Defterleri adlı eserde, kültür hareketleri üzerine de 

görüşler ortaya konmaktadır. Ortak duyunun ve genel bağlamda eski dünya 

görüşlerinin yerini almak isteyen her kültür hareketi için belirli zorunluluklar sonucu 

(Gramsci, 1986: 217): 

1. Kendi öz kanıtlarını, yinelemekten hiç bıkmama zorunluluğu: yineleme halk 

düşüncesi üzerinde tesir etmenin en başarılı teknik aracıdır.  

2. Silik kitle unsuruna bir kişilik kazandırmak için daha geniş halk kesimlerinin 

entelektüel yönden yükselişi yolunda aralıksız çalışma zorunluluğu: kitleyle alışveriş 

durumunda kalarak, doğrudan doğruya kitleden çıkan yeni bir tipte aydın seçkinler 

yaratmaya çalışmaktır.   

Gramsci’nin hegemonya kuramında sadece siyasal veya ekonomik yönden bir 

çalışma değil; aynı zamanda ideolojik bir hareketliliğin buna eşlik etmesi gerektiği 

açıktır. Gramsci, kültür hareketini gerçekleştirmek üzere kitle içerisinden türeyen bir 

aydın kesim oluşturmaya çabalayarak halk düşüncesini biçimlendirme işlevine işaret 

etmektedir.  

İdeolojik duruşa kitlesel katılmayı önemseyen Gramsci, üstün konuma 

gelebilecek kuruluşları taşımış oldukları özelliklere göre niteleyerek diğerlerinden 

ayırmaktadır. Bir ideolojiye kitlesel katılım ya da katılmama, düşünce biçimlerinin 

rasyonalite ve tarihselliğinin gerçek eleştirisinin kendini gösterme tarzı olarak 

belirmektedir. Keyfe bağlı kuruluşlar, göreli bir beğenilmeden (popularité) 

yararlanma başarısını yakalasalar bile, tarihsel yarışmanın dışında kalırlar; buna 

karşın karmaşık ve organik bir tarihsel dönemin gereklerini karşılayan kuruluşlar, 

sonunda kendilerini kabul ettirmeyi başarır ve üstün konuma gelirler (Gramsci, 1986: 
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218). Buna göre, ideolojik yönden kitlesel katılımı sağlayan kuruluşlar, ancak uzun 

erimli bir süreçten geçerek başarıyı yakalayabilirler.   

Hegemonyanın başarımında eğitimin önemini gözden geçiren Gramsci, 

Althusser’in belirlemiş olduğu ideolojik devlet aygıtlarından birine düşünsel açıdan 

kapı aralamaktadır. Her hegemonya ilişkisi, eğitbilimsel bir ilişki olmaktadır ve bu 

durum kendini salt bir ulus içerisinde, onu oluşturan çeşitli güçler arasında değil, 

uluslararası ölçüde ve dünya çapında, ulusal ve kıtasal uygarlık bütünlükleri arasında 

da açığa çıkarmaktadır (Gramsci, 1986: 231). Gramsci’nin teşhisi, hegemonyanın 

eğitim yoluyla küresel boyuta erişimine işaret etmektedir.   

Hegemonya inşasında işbölümüne yer veren Gramsci, egemenliğin yerleşik hale 

getirilmesi için kuramında örgütlenme gereksinimine dikkat çeker. Toplumsal 

hegemonya ile devlet egemenliğini örgütleme işlevi belli bir işbölümüne ve kimi 

unsurları yönetim ve örgütleme rolü oynamayan bir nitelikler hiyerarşisine neden olur 

(Gramsci, 1986: 319).   

Bir mücadele olarak hegemonyanın salt sınıfsal yöne bağımlı kalmadan, değişik 

toplumsal alanlara yayılarak inşa edilmesi gereği ortaya atılmaktadır. Bu görüş, 

Gramsci’nin temellerini atmış olduğu hegemonya kuramını genişleten perspektifte bir 

öneri getirmektedir. Laclau ve Mouffe, sınıf ötesi bir hegemonik stratejinin 

oluşturulması talebinde bulunurlar. Bu yönde bir hegemonik strateji oluşturulmadıkça 

toplumsal mücadele pratikleri karmaşık toplumsal alanlara doğru yol alamayacak ve 

verilen mücadelelerin başarılı olması olasılığı ortadan kalkacaktır (Öngel ve Gülenç, 

2010: 99).  

Hegemonya kuramı, bir çatı içerisinde kapsamlı bir değerlendirme yapılmak 

suretiyle burada ele alınmıştır. Antonio Gramsci’nin hegemonya kuramını daha iyi 

anlamlandırmak için düşünsel temellerini Marx ve Gramsci’den almış olan 

Althusser’in kavramsallaştırdığı devletin ideolojik aygıtları konusu ayrıntılı bir 

çerçevede incelenmelidir.      

             

1.2.4. Althusser: Devletin İdeolojik Aygıtları Ve Hegemonya Bağıntısı 

Siyasal iktidar üzerine yapılandırılan çalışmaların, tarihe bir göz atıldığında, on 

dokuzuncu yüzyıldan itibaren yoğunluk kazandığı görülmektedir. On dokuzuncu 
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yüzyıl, toplumdaki sınıflar arası çatışmaların sıklıkla yaşanmış olduğu çalkantılı bir 

deneyimler yüzyılıdır. Foucault’a göre (2012: 61), on dokuzuncu yüzyılda ve 

yirminci yüzyılın ilk dönemlerinde siyasi iktidar sorunu, devlet ve devletin önemli 

aygıtları sözcükleriyle beraber ortaya atılmıştır.   

Louis Althusser, büyük yankı uyandıran eserinde Marksist bir bakış açısından 

beslenerek devletin pek çok açıdan kendi varlığını ve egemenlik koşullarını 

sürdürebileceği ortamı gözler önüne sermektedir. Aslında bu yaklaşım, Gramsci’nin 

hegemonya kavramına yüklediği anlam ile geniş ölçüde bağıntılı bir görünümü açığa 

çıkarmaktadır.  

Marx ve Engels, ekonomik güce dayandırılan bir toplumsal çözümleme yoluna 

giderek ideolojik gücün ele geçirilişine yönelmektedirler. Egemen maddi güce sahip 

olan toplumsal sınıf, aynı zamanda egemen manevi güç olarak belirir. Maddi üretim 

araçlarını elinde bulunduran sınıf, zihinsel üretimin araçlarını da bünyesine 

katmaktadır (Marx ve Engels, 2011: 46). Toplumun egemen maddi gücü 

konumundaki sınıfın aynı zamanda egemen zihinsel güç olduğu düşüncesini aktaran 

söyleme Gramsci’nin katkısı hegemonya, bilinç ve ideoloji kavramlarını yerinde 

ilişkilendirmesi olmuştur. Gramsci’nin çıkarımına göre, insanlar, kapitalizme rıza 

ilişkisi üzerinden bağlanmaktadır. Gramsci’nin bakış açısından, rıza ilişkisinin 

açıklaması, ancak hegemonya, bilinç ve ideoloji üzerinden kendini gösterir (Öngel ve 

Gülenç, 2010: 96).    

Hegemonyanın olgunlaşma süreci, yönetenler ve yönetilenler arasında inşa 

edilen bir uzlaşma türüyle devlet tarafından varsayılan somut biçimleri birbirine 

bağlar. Bu türden bir yaklaşımla, egemen sınıfın lider ya da hegemonik sınıf olarak 

konumunu savunması amacıyla koruma altına alması gereken ekonomik-korporatif 

çıkarının kurbanı haline gelmez, yönetilenlerin ideolojik manipülasyonu ve politik 

hilekârlıkla dengeleme yoluna gidilir (Vacca, 2012: 61). Hegemonyanın tesis 

edilmesi bağlamında ideolojik manipülasyonun önemi göz ardı edilemeyen bir 

gerçeklik kazanır.  

Yukarıda açıklanmaya çalışılan kuramsal olgunun öne çıkan öğelerinden biri, 

hiç kuşkusuz ideolojidir. İdeolojiye değinilince akla ilk gelen filozof, Louis Althusser 

olmaktadır. Eserinde devleti işleyen Althusser, eserin içeriğinde ideolojiyi temel alır. 
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Althusser, devletin ideolojik biçimlenmesinde sınıf mücadelesinin önemine değinir. 

Devletin sendikal ve siyasal ideolojik aygıtlarında sınıf mücadelesi olduğu 

görülmektedir (Althusser, 2009: 11). Althusser, açıkça ifade etmek gerekir ki, devleti 

temel alan çözümlemesinde sınıf mücadelesine odaklanarak Marx’ın çizgisinde 

olduğunu göstermektedir.    

Althusser, sendikalara ideolojik yönden eğitsel bir rol yükleyerek önem atfeder. 

Proleter sendikalar “komünizmin okulu olmak” işleviyle ideolojik eğitim görevini 

üstlenmektedir. Buna göre, sendikalar sistemi Devletin İdeolojik Aygıtlarından biri 

kabul edilebilir ve siyasal sistem aynı anlayışla birlikte ele alınabilir (Althusser, 2009: 

15). Sendikalara eğitim rolü yükleyerek onları adeta bir ideolojik okula dönüştüren 

Althusser, Gramsci’nin altını çizmiş olduğu rızanın üretimine yönelmektedir.   

Zor ve rızanın bileşimine hegemonya adını veren Gramsci’ye devletin tümel 

aygıtlarının bileşimiyle eşlik eden Althusser, ideolojik aygıtlara özel bir yer vermek 

suretiyle eserini biçimlendirmektedir. Althusser, şimdi açıklanacak paragrafıyla 

eserine yönelik genel anlayışı özetlemektedir. Burjuva devlet hükümetten farklı bir 

şey olarak devletin elinde kendi siyasal ideolojik aygıtı (hükümet bu aygıtta yer 

almaktadır) dışında başka ideolojik aygıtlar da bulunur. Siyasal ideolojik aygıt 

başkaca aygıtlardan (Kilise, Haber, Okul, vb) biridir. Bunlara ilaveten, devletin elinde 

kendi gündelik baskı aygıtı olarak polis, uzmanlaşmış baskı güçleri (CSR, güvenlik 

kuruluşları, seyyar jandarma güçleri vb.) ile son kertede başvurulan baskı aygıtı 

olarak ordu, hatta gerektiğinde “kardeş” emperyalist devletlerin orduları 

bulunmaktadır (Althusser, 2009: 17). Buna göre, egemen yapı, gerek “rıza üreten” 

ideolojik aygıtları ve gerekse “zorla boyun eğdiren” baskı aygıtlarını kullanır (Çoban, 

2006: 108).  

Althusser, ideolojik aygıtları belirlerken, Gramsci’nin hegemonya kuramından 

yararlanmış olduğu ortaya çıkmaktadır. Gramsci’ye odaklanan Showstack Sassoon’un 

yaptığı vurguya göre (2012a: 106), sadece Kilise değil, mahkemeler ve okullar da 

siyasi ve “özel” işlevleri bir araya getiren organlardır.  

Burjuvazinin siyasal hegemonya kurmasını tarihsel sürece dayanarak aktaran 

Althusser, ideolojik devlet aygıtını önemli bir araç konumuna getirmektedir. Siyasal 

örgütlenme özgürlüğünden yararlanmak isteyen (1789-1793, 1830, 1848) burjuvazi, 
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kendi sınıf mücadelesi yoluyla feodal aristokrasinin siyasal ideolojik devlet aygıtının 

karşısına kendi siyasal ideolojik devlet aygıtını çıkartarak zorla kabul ettirmiştir. 

Burjuvazi bunu 1791’de gerek yasalara gerekse en acımasız şiddet yoluna başvurmak 

suretiyle kendi sömürdüklerinin, proleterlerin, örgütlenme ve ekonomik mücadele 

yolundaki her istemini ezmeye çabalamıştır (Althusser, 2009: 30). Althusser’in 

yaklaşımına göre, burjuva sınıfının siyasal hegemonyasını gerçekleştirmek amacıyla 

kullanmış olduğu ideolojik devlet aygıtından yararlandığı ve böylece egemen güç 

konumuna ulaştığı sonucu çıkarılmaktadır.    

Althusser, burjuvazinin hegemonya stratejisinde halk kitlelerinin desteğini 

arkasına alarak akıllıca kullandığının altını çizer. Halk kitlelerinin belirleyici desteği 

olmaksızın Üçüncü Tabaka burjuvazisi, “feodal” üretim ve mübadele ilişkilerini 

deviremeyeceği gibi, iktidarı da ele geçiremez, Mutlak Monarşinin feodal devletini 

yıkarak yerine kendi devlet aygıtlarını yerleştiremez, kendi hukukunu ve kendi üretim 

ilişkilerini tesis etmek üzere iktidarını yürürlüğe koyamazdı (Althusser, 2009: 31). 

Burjuva sınıfının başarıyla gerçekleşen devriminde burjuvanın siyasal egemenliğinin 

rızanın sağlanması yoluyla mümkün hale geldiğine hükmedilmektedir.     

Marx için önemli bir dönüm noktası olan Paris Komünü, Marx’ın ideolojik 

tezlerinin kök salması anlamına gelmektedir. Paris Komünü, Marx için devlet 

iktidarının ele geçirilmesi, devlet aygıtının parçalanması ve yeni, proleter devlet 

aygıtlarıyla desteklenmiş, yeni bir proleter devletin başına Proletarya Diktatörlüğünün 

gerek duyulduğu yolundaki tezlerinin ampirik onayı olarak belirmektedir (Althusser, 

2009: 34-35). Burjuvazinin siyasal iktidardan alaşağı edilerek proleterlerin iktidarı ele 

geçirmeleri için bir fırsat olarak görülen Paris Komünü, Althusser açısından proleter 

devlet aygıtlarının incelenebileceği öne çıkan tarihsel bir süreçtir.  

Marx’tan itibaren yerleşik hale gelen ekonomik sömürü ile baskının ayrılması, 

Althusser’in devlet aygıtlarının niteliğine göre ayrıma gitmesine zemin hazırlamıştır.  

Althusser (2009: 40-41), klasik temel tezi açıklar: Bütün kapitalist toplumsal 

formasyonların yaşamasının maddi temeli, baskı değil, ekonomik sömürüdür. Buna 

göre, Marx, Engels ve Lenin, sömürü ile baskıyı, bir başka deyişle, kapitalist 

sömürüyü sağlayan ekonomik üretim ilişkilerinin hükmettiği ekonomik alt-yapı ile 

kapitalist devletin baskıcı iktidarının hükmettiği siyasal üst-yapıyı birbirinden 
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ayırmışlardır. Marx, Engels ve Lenin’in ayrımını takip eden Althusser, ideolojik 

devlet aygıtları ile devletin baskı aygıtlarının nitel açıdan farklı olduğu yargısına 

varmıştır.   

Althusser, Marx’ın yapmış olduğu nitel ayrımın yerindeliğine vurgu yapar. Alt-

yapı ile üst-yapı ayrımı ve üst-yapının, bir başka deyişle, tüm baskı biçimlerinin alt-

yapı tarafından belirlenmesi tezi, kesin biçimde yerli yerine oturur (Althusser, 2009: 

41). Althusser’in çıkarımına göre, tüm toplumsal sınıf çatışmalarının temel nedeni, 

ekonomik sömürü düzenine ilişkindir.       

Althusser, kapitalist üretim ilişkilerinin belirleyiciliği konusunu açar. Son 

kertede belirleyici olan, baskı değildir, kapitalist üretim ilişkileridir. Bunlar aynı 

zamanda sömürü ilişkileridir de. Belirlenen, bir başka deyişle, ikinci konumda olan, 

baskıdır: Bunun anlamı, bu unsur devlet olmaktadır. Gerek dolaysız fizik baskı (polis, 

ordu, mahkemeler, vb.) gerekse de dolaylı baskı (idare) olsun, devletin baskı aygıtının 

uyguladığı tüm baskı türlerinin ve Devletin İdeolojik Aygıtlarının uyguladığı tüm 

ideolojik tabi kılma biçimlerinin kaynaklandığı son merkezdir (Althusser, 2009: 42). 

Althusser’in yargısından çıkarılacak sonuca göre, kapitalist üretim ilişkilerinin 

belirlemiş olduğu mekanizma, son kertede devlet adını almaktadır.   

Althusser’in çözümlemesi, Marx ve Engels’in Komünist Manifesto adlı eserde 

yapmış oldukları toplumsal sınıf çözümlemesiyle eşdeğerdir. Althusser’in ekonomik 

sömürü gerçekliğinin belirleyiciliğine ilişkin açıklamalarında bu benzerliği görmek 

mümkündür. Bir yanda, üretim araçlarını ellerinde bulunduran sömürenler sınıfının 

ve diğer yanda, ellerinde hiçbir üretim aracı bulunmayan ve bayağı bir “mal” gibi 

kendi emek güçlerini satmak zorunda kalan sömürülenler sınıfının uzlaşmaz sınıflar 

olarak varlığı, sınıfsal ekonomik sömürünün maddi koşulları içinde ve bu koşullar 

tarafından belirlenmiştir (Althusser, 2009: 42-43). 

Althusser, kapitalist ekonomik sistemdeki üretim ilişkilerine dayalı döngünün 

toplumbilimsel açıdan açıklamasına girişir. Althusser’in çıkarımına göre, bir üretici 

sistem olarak kapitalizm üretim koşullarını “genişleyen bir ölçekte” yeniden üretir ve 

yeniden üretimin toplumsal yeniden üretimi, yani, emek gücünün ve üretim 

ilişkilerinin yeniden üretimini içermesi gerekir. Toplumsal yeniden üretim emek 

gücünün onsuz kendisini yeniden üretemeyeceği ücretleri, emek gücünün onsuz 
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kendisini gelişen bir üretici güç olarak yeniden üretemeyeceği becerileri ve uygun 

düşünceleri bünyesinde barındırır (Hall, 1999b: 225). Bir başka deyişle, kapitalizm, 

ekonomik sömürünün toplumsal yeniden üretimini sağlayan bir döngü sistemidir.   

Açıklıkla ifade edildiğinde, Althusser, devlet aygıtlarının oluşum gerekçesini 

kapitalizmin yeniden üretim sistemine bağlar. Genişletilmiş “toplumsal yeniden 

üretim” kavramlaştırması, görünüşte doğrudan üretimle bağıntısı olmayan tüm 

aygıtlarının eylemliliği (agency) olgusunu gerekli kılar. Emek gücünün ücret 

aracılığıyla yeniden üretimi aileyi; ileri beceri ve tekniklerin yeniden üretimi eğitim 

sistemini; yönetici ideolojiye itaatin yeniden üretilmesi kültürel kurumları, kiliseyi, 

kitle iletişim araçlarını, siyasal aygıtları ve ileri kapitalizmde tüm öteki üretici 

olmayan aygıtların kendi içerisine alan bütün bir devlet yönetimini gerektirir (Hall, 

1999b: 225). Kapitalizmin biçimlendirmiş olduğu toplumsal yeniden üretim, bireyler 

farkına varsın veya varmasın, onların yaşam tarzlarına nüfuz eder.  

Devlet, kitleleri örgütleyen ve homojen hale dönüştüren, temsil yoluyla liderler 

ve onların takipçileri arasındaki ilişkiyi inşa eden ve sonuç olarak, kitleleri kendisine 

etkin bir biçimde dâhil eden faaliyetlerin bir bileşkesi olarak kendini gösterir 

(Migliaro ve Misuraca, 2012: 74).     

Althusser, bu süreçte içe alınan tüm aygıtları “ideolojik devlet aygıtları” olarak 

niteler. Bunun da nedeni, devletin belirtilen “toplumsal yeniden üretimin” bütün bir 

toplumun rızası neticesinde gerçekleşmesini sağlam bir temele bağlayan yapı 

olmasından; sermayenin süreklilik gösteren hegemonyasının ve yönetici sınıf 

kesiminin uzun vadeli çıkarlarını korumada sınıf çıkarlarının üzerinde konumlanan 

“nötr” bir fenomen olarak kavranmasındandır (Hall, 1999b: 225-226). Devlet, tüm 

toplumu kuşatan bir örgütsel yapı görünümü vererek ideolojik devlet aygıtlarıyla 

herkese eşit mesafede olduğu algısını oluşturur.        

Hall, ideolojik devlet aygıtlarından anlaşılması gerekeni açar. Adı geçen 

ideolojik devlet aygıtları, devletin baskı aygıtlarından farklı olarak temelde ideoloji 

yoluyla yönetirler. Althusser, yönetici sınıfların dolaysız olarak değil, devletin 

“sınıfsal olarak nötr” yapıları ve karmaşık bir şekilde yapılandırılmış ideolojiler alanı 

aracılığıyla yönettiklerini açıklar. Bu farklı alanların “çeşitliliği ve çelişkileri” 
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içerisinde farklı aygıtlar işlev görürler ve “yönetici ideolojinin yüzeyinin altında” 

birleşirler (Hall, 1999b: 226).   

Gramsci ile Althusser arasındaki bağıntı, hegemonyanın bileşenleri ile devlet 

aygıtları arasındaki ilişkisellik bağlamında gözlemlenebilir. Buna bağlı olarak, 

“Devletin İdeolojik Aygıtları” ve “Devletin Baskı Aygıtları” kavramının temel olarak 

Gramsci’nin rıza ve baskı arasındaki çözümlemelerinden temellendiğine dikkat 

çekilmektedir (Çoban, 2006: 91).  

Althusser, devlet aygıtlarını nitel açıdan ayırdığı gibi, nicel farkları da ortaya 

koymaktadır. Devletin baskı aygıtı ile Devletin İdeolojik Aygıtları arasında baskı ve 

ideolojikleştirme arasındaki farkın yanı sıra, devletin yalnızca bir baskı aygıtı 

olmasına karşın, birçok ideolojik aygıtının olması da önemli bir fark olarak 

görünmektedir (Althusser, 2009: 54). Devletin baskı aygıtı siyasal aygıtın elinde 

toplanmakta; buna karşın ideolojik aygıtlar eğitim kurumları, dini kuruluşlar, kültürel 

hareketler ve medya organları gibi türdeş olmayan yapıdaki organlara değin 

genişlemektedir.   

İdeolojik devlet aygıtlarının özelliklerini sıralayan Althusser, öne çıkan 

özellikleriyle baskı aygıtlarından farklılaştığını ima eder. Özelliklerine bakıldığında, 

aralarında kaçınılmaz geçişimler gözlense de, Devletin İdeolojik Aygıtları nesnel 

açıdan birbirlerinden ayrı, görece özerktirler ve tek ve bilinçli bir yönetim altında 

merkezileşmiş örgütlü bir beden oluşturmazlar (Althusser, 2009: 56). Burada 

belirtilmiş olduğu üzere her ne kadar birbirlerinden ayrı olsalar bile ideolojik devlet 

aygıtları, işlevsellik yönüyle belirli bir amaç etrafında toplanırlar. Althusser, aşağıda 

bu hususa özlü bir anlatımla yer vermektedir.     

Althusser (2009: 57), devletin ideolojik aygıtlarına değinmektedir. Kendilerinde 

gerçekleşen ideoloji nedeniyle, egemen sınıfın, bir başka deyişle, devlet iktidarını 

elinde bulunduran ve devletin baskı aygıtına doğrudan doğruya, buyurgan bir 

yaklaşımla komuta eden sınıfın ideolojisidir. Buna göre, devletin ideolojik aygıtları, 

açık bir ifadeyle, egemen sınıfın güdümündedir. Bir başka deyişle, egemen sınıfın 

ideolojisi, devletin ideolojik aygıtlarının yönünün belirleyicisidir.   

Devleti oluşturan aygıtlara kapsamlı bir şekilde yer verilmişken; Althusser’in 

bakış açısına göre, “devlet” kavramının neyi ifade ettiğine bakmakta yarar vardır.  
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Althusser, eserinde devlet kavramının tanımını ele aldığı konularla örtüşen bir 

mantısallık çerçevesinde vermektedir. Buna göre, devlet, “devletin baskı aygıtı ile 

Devletin İdeolojik Aygıtlarının devlet iktidarının altında bir araya gelmesidir”. Devlet 

aygıtı ile Devletin İdeolojik Aygıtlarının birliği, devlet iktidarını elinde tutanların 

sınıf siyaseti yoluyla sağlanır; devlet iktidarını elinde tutanlar devletin baskı aygıtını 

kullanarak doğrudan, devlet ideolojisinin Devletin İdeolojik Aygıtlarında tesis 

edilmesi ile dolaylı yoldan sınıf mücadelesi çerçevesinde etkindir (Althusser, 2009: 

58). Devleti oluşturan aygıtları iki temel başlık altında toplayan Althusser, bunlardan 

birinin zora dayalı ve doğrudan, diğerinin rızaya dayalı ve dolaylı bir yöntemle 

egemen sınıfa hizmet etmek suretiyle görevlerini ifa ettiğine işaret eder.  

Althusser, burjuva devletin ideolojik yapıtaşlarını siyasal, ekonomik ve kültürel 

açılardan kategorize etmektedir. Althusser (2009: 58-59), burjuva devlet için devlet 

ideolojisi içinde toplanan özsel izlekleri milliyetçilik, liberalizm, ekonomizm ve 

hümanizm başlıkları altında dört gruba ayırmaktadır. Devletin İdeolojik 

Aygıtlarından her biri bu izlekleri, bu izleklerin bileşenlerini ve yankı buluşlarını, 

tümüyle ya da parça parça kendine özgü biçimde uyarlama işlevini görür. On 

dokuzuncu yüzyıldan itibaren şekillenmeye başlayan burjuva devletin kendine has 

özellikleri, ideolojik devlet aygıtlarından her birinin katkılarıyla sosyal hayatın içine 

işlemiştir.    

Hukuk başlığı, Althusser’e göre, devletin ideolojik aygıtları kapsamında 

değerlendirilmesi gereken öğelerden biri olarak düşünülmektedir. Althusser (2009: 

70), “hukuk”un da (bütün bu sistemi, bir başka anlatımla yasalar, hukuki-ahlaki 

ideoloji, polis, mahkemeler ve yargıçlar, hapishaneler, vb.ini soyutladığı için, 

gizleyerek belirttiği gerçek sistemin de) devletin ideolojik aygıtı kavramıyla birlikte 

düşünülmesi gerektiğini ısrarla vurgulamaktadır. Buna dayanılarak denilebilir ki, 

Althusser’in ideolojik devlet aygıtları kavrayışı dar bir açıya sıkışmamakta; baskı 

aygıtlarına görece geniş bir alana dağılmaktadır.  

Eğitim sistemini ideolojik devlet aygıtlarının içerisine alan Althusser, eğitim 

kurumlarına kapitalist toplumun bilgi otoritesi olarak bakmaktadır. Üniversite ve 

okullar, kapitalist toplumun özü olan “bilgi”nin (burjuva) otoritesi biçiminde, 

kökensel ve doğar durumda doğrudan doğruya uygulandığı kurumlar olarak nitelenir 
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(Althusser, 2009: 86). Althusser, eğitim kurumlarının kapitalist toplumsal düzende 

önemsenen bir öğe şeklinde algılandığına dikkat çeker.  

Althusser, ideolojiye üretim ilişkilerinin yeniden üretimini sağlayan önemli bir 

mekanizma olması rolünü yüklemekte ve Marksist perspektif yansıtan bir perspektifte 

bir ideoloji tanımı geliştirmektedir. Eflatun’a gönderme yaparak (Althusser, 2009: 88-

89), üretim ilişkilerinin yeniden-üretiminin en güzel şekliyle ancak Güzel Yalanlar 

olarak adlandırdığı ideoloji tarafından sağlanabileceğini öngördüğünü açıklamaktadır. 

Althusser, eserinde sıklıkla yaptığı ideoloji tanımını aktarır: “İdeoloji, bireylerin 

gerçek varoluş koşullarıyla kurdukları imgesel ilişkinin imgesel bir 

tasarımlanmasıdır.” Althusser’in tanımından bakıldığında, ideolojiye “gerçekliğin 

bilinç düzeyinde tasarımı” yargısına varmak mümkün görünmektedir.     

Hall, ideolojiye güç atfederek onun maddi bir güç olmaktan öteye uzandığına 

hükmetmektedir. İdeoloji, yalnızca gerçek bir “maddi güç” olarak belirmekle sınırlı 

kalmamakta, belli mücadelelerin ortaya konmasında adeta bir mücadele alanı ve 

kazanılacak bir ödül halini almaktadır (Hall, 1999a: 97). Hall, ideolojinin bireylerin 

bilinç düzeyine etkimesine vurgu yapmaktadır.   

İdeoloji ve dil bağıntısına dikkat çeken Hall, dilin taşımış olduğu özellikler 

yoluyla ilişkilendirilen ideolojinin toplumsal bağlamdaki gücünü açığa çıkarmaktadır. 

Dilin çağrışımsal, değişmeye müsait, yan anlamsal “toplumsal değeri” aracılığıyla 

ideoloji dile sızabilmektedir (Hall, 1999a: 110). Dile karışan ideoloji, böylelikle 

topluma nüfuz edebileceği önemli bir araç edinir. Hall, dilin ideoloji açısından 

önemini savunmaya devam eder. İdeolojinin işlendiği temel ortam dil ve bilinç 

pratiğidir, nitekim anlam dil yoluyla verilir (Hall, 1999b: 208). Hall’ın vurgusunu 

açmak gerekirse; örneğin, kapitalist ekonomik düzenin vazgeçilmez unsuru olan 

reklam, ürünlere dil yoluyla adeta ruh vererek onları markaya dönüştürür, tüketicinin 

bilincinde bu ürünleri farklı kılar ve satın almaya zorlar.         

Althusser, ideolojinin imgesel ilişki yoluyla gerçekleştirmiş olduğu tasarımı 

açar. Her ideoloji, yarattığı ve imgesel olması zorunlu çarpıtmasında, var olan üretim 

ilişkilerini değil, bireylerin üretim ilişkilerini ve bu ilişkilerden ortaya çıkan ilişkilerle 

kurdukları (imgesel) ilişkiyi tasarımlar. Buna göre, ideolojide tasarımlanan şey, 

bireylerin var oluşunu yöneten gerçek ilişkiler sistemi değil, bu bireylerin boyun 
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eğmek suretiyle yaşadıkları gerçek ilişkilerle kurdukları imgesel ilişki olmaktadır. 

İdeoloji, gerçek ilişkilerle kurulan imgesel ilişkidir (Althusser, 2009: 92-94). Egemen 

yapı maddi ideolojik aygıtlarını kullanmak suretiyle yanılsamalı imgesel ilişkileri 

topluma dayatmaktadır (Çoban, 2006: 108). Kitle iletişim araçları, yanılsamalı 

imgesel ilişkilerin topluma dayatılması bağlamında ideolojik devlet aygıtları 

içerisinde en belirgin örnek olarak görünmektedir. Kitle iletişim araçlarında kitlelerin 

beğenisine sunulan reklamlar, kapitalist tüketim ideolojisinin bilincini aşılamaktadır.  

Reklamlarda imgesel ilişkilerle bir yaşam tarzı satılmaktadır. Bir otomobil firması ele 

alınacak olduğunda, yükse maaşlı, beyaz yakalı bir çalışan kitleye otomobilin dış 

tasarımından iç aksesuarına değin zihinde biçimlendirilen mükemmel özellikleriyle 

konfor imgesini satmaktadır. Burada satılan otomobil değil, otomobildeki konforun 

zihindeki düşselliğidir.   

Yukarıdaki çıkarıma dayanarak ideolojinin bizde yanlış bir bilinç üretmesiyle 

tüm diğer ideolojik aygıtların bu yanlış-bilincin üretimine destek sağladıklarına 

gönderme yapılabilir (Çoban, 2006: 104). Egemen yapının biçimlendirdiği ideolojik 

devlet aygıtlarının her bir öğesi, yanlış bilinç üretimine kendi sistem ve koşullarına 

göre katkıda bulunur. İdeolojik devlet aygıtları, bu bağlamdaki işlevlerini yerine 

getirirken özellikleri itibariyle birbirlerinden ayrı çalışırlar.         

Eserinin ilerleyen bölümlerinde ideoloji konusuna spesifik bağlamda odaklanan 

Althusser, ideolojiye ilişkin önemli tezler getirmektedir. Althusser, birbiriyle bağıntısı 

bulunan iki tez ileri sürmektedir (2009: 98-99): 

1. Her pratik ancak bir ideoloji yoluyla ve bir ideoloji çerçevesinde var 

olabilir; 

2. Her ideoloji ancak bir özne aracılığı ile ve özneler için var olabilir. 

Böylece Althusser, ideolojiyi bir sosyal gerçeklik olarak sosyal hayatın içerisine 

yerleştirmekte; buna ilaveten, ideolojinin kaynağını ve varacağı noktayı da özneler 

olarak belirlemektedir. Althusser’den yola çıkarak şunu diyebiliriz ki; özneler, 

toplumsal pratiklerle ideolojiye eklemlenerek ideoloji bu özneler üzerinden yeniden 

üretilir (Çoban, 2006: 103).  

Althusser, ideolojik devlet aygıtlarına ilişkin baskı aygıtlarıyla ilişkisine bağlı 

olarak gözden kaçabilecek bir ayrıntıya yer verir. Devletin İdeolojik Aygıtları sahip 
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oldukları özellik itibariyle, bu aygıtlar üst-yapıya ait oldukları için devletin baskı 

aygıtının koruması ve yardımcılığı sayesinde üretim ilişkilerinin yeniden-üretimi 

işlevini görürler (Althusser, 2009: 117). Devletin ideolojik aygıtları, baskı aygıtlarının 

gücünü arkasına almak suretiyle ideolojik bağlamdaki görevlerini yerine getirirler.     

Egemen ideolojinin toplumsal yapı içerisinde nasıl hâkim kılınabileceğini 

açıklayan Althusser, burjuvazinin diğer ideolojilerle girdiği çarpışmanın yanı sıra yeri 

geldiğinde kendi çelişkileriyle de yüzleşerek savaşım verdiği sonucuna varır.  

Devletin İdeolojik Aygıtları sisteminin karmaşık bir sistem olarak içinde barındırdığı 

egemen ideoloji, oldukça uzun vadeli, sert bir sınıf mücadelesinin sonucudur. 

Burjuvazi bu sınıf mücadelesi kapsamında kendi amaçlarına bir yandan eski 

aygıtlarda kendini idame ettiren eski egemen ideolojiyle, diğer yandan kendi 

örgütlenme ve mücadele yollarını arayan yeni sınıfın ideolojisi ile mücadeleye 

girişerek varabilecektir. Burjuvazinin eski toprak aristokrasisi ve işçi sınıfı üzerindeki 

hegemonyasını kuran bu ideoloji, salt bu iki sınıfa karşı ortaya konan dış mücadele ile 

değil, bunun yanında burjuva sınıf fraksiyonlarında yer alan çelişkilerin üstesinden 

gelmek ve burjuvazinin egemen sınıf olarak birliğini tesis etmek amacıyla verilen bir 

iç mücadele ile de şekillenir (Althusser, 2009: 130). Bu bağlamda devletin ideolojik 

aygıtları, egemen ideolojiyi yeniden üretebilmeyi sağlayacak yöntemleri keşfederek 

burjuvaziyi ayakta tutarlar.   

İdeolojilerin var olabilmeleri, kendilerini yeniden üretebilmelerine bağlı 

görünmektedir (Çoban, 2006: 91). Egemen ideolojinin yeniden-üretimi bağlamında 

gerçekleşen mücadele, tamamlanmamış ve sürekli olarak sınıf mücadelesi yasasına 

bağlı kalınarak yeniden başlatılması gereken bir mücadele olma özelliğini taşır 

(Althusser, 2009: 131). Buna bağlı olarak, Althusser’in belirlemiş olduğu ideolojik 

devlet aygıtları, özellikleri itibariyle ideolojinin yeniden üretiminde sürekli çalışan 

sistemler olarak göze çarpar.   

Marx’ın topluma yönelik getirmiş olduğu sınıf temelli bakış açısı, Althusser’in 

sosyolojik çözümlemelerinde belirleyici olmaktadır. Marx’ın saptamalarına yer veren 

Althusser, Marx’ın “toplum bireylerden oluşmaz” ifadeleriyle, toplumun sınıf 

mücadelesinde karşı karşıya gelen sınıflardan oluştuğunu geniş bir toplumsal 

perspektif aracılığı ile aktarır. Bu açılıma göre, genel irade salt bir sınıfın, yani 
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egemen sınıfın siyasetini oluşturur (Althusser, 2009: 138). İdeoloji, egemen sınıfın 

iradesini tüm toplumu kuşatan iradeymiş gibi gösterme bilincini aşılar. İdeoloji, bu 

yönüyle hegemonik bir güç olarak kendini gösterir.    

Althusser, sınıf mücadelesini sınıfların siyasal alanda temsil edildiği partiler 

düzeyine getirmektedir. Burjuvazinin kendi siyasal ve ideolojik hegemonyasını işçi 

sınıfı partilerine uygulamaktan geri durmaması, bu eylemselliğin bir sınıf mücadelesi 

şekli olduğu içindir ve işçi sınıfı partileri kurulan tuzağa kapıldığı sürece burjuvazi de 

kendi amacına erişmiş bulunur (Althusser, 2009: 139-140). Bu görüş, Gramsci’nin 

hegemonya kuramının Althusser’deki bağıntısını açıkça gösteren açıklamalardan biri 

olarak görünür.    

İdeolojinin pratiğe yansıdığını ima eden Althusser, bu olguyu ideolojik devlet 

aygıtlarından ve hatta baskı aygıtlarından örnekler getirerek açmaktadır. Okul (Kilise 

gibi başka devlet kurumları ya da ordu gibi başka devlet aygıtları da) öğrettikleri 

becerileri egemen ideolojiye tabi olmayı ya da bu egemen ideolojinin “pratiğinin” 

egemenliğini teşkil eden biçimlerde yapmaktadır (Althusser, 2009: 159). Buna göre, 

ideoloji pratiğe egemen olur. Bir başka ifadeyle, devletin ideolojik ve baskı aygıtları, 

tümel olarak egemen yapının ideolojisine göre biçimlenen pratiği yerine getirirler.        

Egemen ideolojinin biçimlendirmiş olduğu iktidar üzerine odaklanmak suretiyle 

Althusser ile Foucault arasında ideoloji ve iktidar ilişkisi üzerinden bağıntı kurmak 

olasıdır. Foucault (2012: 62), eğitimdeki, tıptaki, psikiyatrideki iktidar mekanizmasını 

sorgulamaktadır. Foucault’un bakış açısından, 1968 yılı gelişmelerini yansıtan büyük 

hareketler, bu türden iktidara karşı yöneltilmiştir. Tarihe bakıldığında, egemen yapıyı 

sorgulama girişimleri birtakım olayların nüksetmesiyle kıvılcımlanarak toplumsal 

kesimlerin desteklediği kitlesel hareketlere dönüşebilir.            

Althusser, emek gücünün yeniden üretiminin burjuvanın hegemonya koşullarını 

oluşturduğuna hükmeder. Emek gücünün yeniden-üretimi, kendisinin sine qua non 

koşulu olarak nitelikleriyle birlikte, egemen ideolojiye boyun eğmesinin ya da bu 

ideolojinin pratiğinin yeniden-üretimini açığa çıkarmaktadır. Açık bir ifadeyle, emek-

gücünün niteliklerinin yeniden-üretimi, ideolojik tabi olma biçimlerinin egemenliği 

ve çerçevesinde sağlanır (Althusser, 2009: 159). Buna göre, emek gücünün yeniden 

üretimi, egemen ideolojiye tabi olmayı beraberinde getirmektedir.      
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Eserinde daha önce yapmış olduğu “devlet” tanımını devleti oluşturan aygıtlar 

çerçevesinde değerlendiren Althusser, eserin ilerleyen bölümlerinde, devleti sınıf 

temeline dayalı bir baskı makinesi olarak nitelemektedir. Devlet, on dokuzuncu 

yüzyılda burjuva ve büyük toprak sahipleri sınıfı olarak beliren yönetici sınıfların 

artı-değerin zorla kazanılması sürecine, bir başka anlatımla, kapitalist sömürüye 

boyun eğmesi için işçi sınıfı üzerindeki egemenliklerini güven içerisinde bulunduran 

bir baskı makinesidir (Althusser, 2009: 163). Gramsci’nin hegemonya kuramında 

altını çizdiği hegemonyanın iki temel bileşeninden biri olan “zor”a dayalı bir oluşum 

ortaya çıkmakta ve buna Althusser’in deyişiyle devlet aygıtı adı verilmektedir.       

“Devlet” olgusunu enikonu irdeleyen Althusser, Marx’ın başlatmış ve Marx’ın 

takipçilerinin geliştirmiş olduğu tezin içeriğine ilişkin devleti merkeze alan bir özet 

bilgi vermektedir. Marksist klasiklerin öne sürdüğü dört önemli husus aşağıda 

sıralanmaktadır (Althusser, 2009: 167): 

1. Devlet, devletin (baskı) aygıtıdır; 

2. Devlet iktidarı ile devlet aygıtını ayrı tutmak gerekir; 

3. Sınıf mücadelelerinin hedefi devlet iktidarı olduğu için devlet iktidarını ele 

geçiren sınıflarca devlet aygıtının kendi sınıfsal hedefleri doğrultusunda 

kullanılmasıdır. 

4. Proletarya, mevcut durumdaki burjuva devlet aygıtını devirmek ve ilk 

aşamada onun yerine başka bir devlet aygıtı koymak, sonraki aşamalarda 

radikal bir süreç olarak devleti yıkma sürecini başlatmak için devlet 

iktidarını eline geçirmelidir. 

Devlet ekseninde geliştirilen tezin içeriğinde baskın öğeler, devlet iktidarı, sınıf 

mücadeleleri ve devlet aygıtı olmaktadır. Bir başka özellik, Marksist anlatının keskin 

bir yapıda olmasıdır. Dikkat çekici bir durum olarak, Althusser’in üçüncü maddede 

getirmiş olduğu açıklama, aslına bakılırsa, devletin ideolojik aygıtları ile devletin 

baskı aygıtlarının görevlerini ima etmektedir.    

İdeolojik devlet aygıtları ile devletin baskı aygıtlarını kesin olarak ayıran 

Althusser, baskı aygıtlarının maddi güç olma vasfına dikkat çeker. DİA’lar devletin 

(baskı) aygıtıyla aynı organlar değillerdir. Marksist kurama göre, devlet aygıtı 

hükümet, idare, ordu, polis, mahkemeler, hapishaneler vb. organlardan oluşur. Bunlar 
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da devletin baskı aygıtlarıdır. Baskı sözcüğü, devlet aygıtının “zor kullandığını” açığa 

çıkarır (Althusser, 2009: 168; bkz. Çoban, 2006: 92). Maddi bir güç olarak beliren 

devletin baskı aygıtları, devlet adına zor kullanma yetkisine sahip olarak ideolojik 

devlet aygıtlarından oldukça farklı bir yapıya sahiptirler.    

Devletin ideolojik aygıtlarının, Gramsci’nin kuramındaki hegemonyanın iki 

bileşeninden “rıza”ya karşılık geldiği belirtilmişti. Althusser, ideolojik devlet 

aygıtlarını türlerine göre ayırarak üstyapının değişik öğelerini DİA’lar içerisine 

almıştır. Çoban (2006: 92), Althusser’deki devletin ideolojik aygıtlarının Gramsci’nin 

sivil toplum kurumlarını anımsattığına değinir. Althusser (2009: 169; Çoban, 2006: 

92), aşağıda sıralanan kurumları DİA’lar sınıfına dâhil eder: Dinsel DİA (farklı 

Kiliselerden müteşekkil sistem), Öğrenimsel DİA (farklı, hem özel hem de devlet 

okullarından müteşekkil sistem), Aile DİA’sı, Hukuki DİA, Siyasal DİA (değişik 

partileri içine alan sistem), Sendikal DİA, Haberleşme DİA’sı (basın, radyo-

televizyon vb.), Kültürel DİA (edebiyat, güzel sanatlar, spor vb.). Althusser’in türdeş 

olmayan bir sisteme göre kategorize ettiği ideolojik devlet aygıtları, yaşam boyu rıza 

üretiminin sağlayıcısı olarak anlaşılır.     

Basın örgütlenmesinin henüz olgunlaşma göstermediği Marx’ın yaşadığı dönem 

içerisinde haber yayma işlevine atfetmiş olduğu öneme ilişkin ayrıntılar, Althusser’in 

ideolojik devlet aygıtları kapsamında medya organlarına ayrıcalıklı bir konum 

vermesine neden olur. Marx ve Engels’in (2012: 75), Komünist Manifesto’da devlet 

elinde toplanmasını önerdikleri unsurlar arasında haberleşme ve ulaştırma araçlarını 

da sıralaması, Althusser’in DİA içerisinde gösterdiği Haberleşme DİA’sının önemini 

daha bir anlaşılır kılar.   

Althusser, eğitimi bireyin kendisini yeniden üretim sürecinin önemli bir öğesi 

olarak görmektedir. Eğitsel kurumlar egemen ideoloji için en kullanışlı DİA’lar 

olarak belirlenmektedir. Buna göre; aile, okul, medya, bunların hepsi dilsel veya dil 

dışı pratikler yoluyla örgün ya da yaygın eğitim vererek özneyi yeniden üretmeye ya 

da iktidarın istediği yönde biçimlendirmeye ve Marcuse’nin deyimiyle “tek boyutlu 

insan” konumuna dönüştürmeye çabalar (Çoban, 2006: 95). Bireye yaşam boyu nüfuz 

eden bir kurum olarak eğitim, Althusser’in düşünüşünde bireyi egemen ideolojinin 

çizgisine çekme amacını güden bir eğitici mekanizmadır.         
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Boş zaman kullanımı, her ne kadar sosyal hayatın akışı içerisinde basit bir olgu 

görünümü vermiş olsa da, ideolojik devlet aygıtlarının yönlendirmesi bağlamında 

değerlendirilebilir. Bir görüşe göre (Aytaç, 2004: 117), boş zaman, iktisadi ve politik 

iktidar aygıtlarının denetimi altına girerek, doğal anlamının ötesinde, farklı, ekstrem 

anlamlar, ideolojik ve politik yeni boyutlar elde etmiştir. Bu bağlamda bir sonuca 

varmak için çeşitli açılardan gerekçeler mevcuttur.    

Boş zamanın nasıl ideolojik aygıtların biçimlendirmesine tabi olduğuna yönelik 

bilgilere erişmek mümkündür. Günümüzde iş dışı toplumsal/kültürel süreçler, iktidar 

mücadelelerinin, rekabetin, nüfuz siyasetlerinin, bağımlılık ilişkilerinin, manipülatif 

yöntemlerin en yoğun kullanıldığı alanlar olarak göze çarpmaktadır (Aytaç, 2004: 

121). Açıkçası, boş zaman kullanımı kültürel DİA içerisinde düşünülebilir. İş dışı 

toplumsal/kültürel süreçler, bir bakıma bireyin statüsüne farklılık aşılamaktadır. 

Örneğin, magazin sayfalarında gözlemlenebildiği üzere; iş adamları, bir zengin sporu 

olarak nitelenen golf oyunu yoluyla medya üzerinden sınıfsal statülerini gösterirler.        

Egemen dizge, boş zamanı bireysel kullanıma açarken, bireyin ve toplumsal 

kesimlerin tatmin edilmeyi bekleyen yönlerini provoke eder ve bu yönü aşmalarına 

imkân tanıyan düzenlemeler ağı oluşturur. Bu türden yaklaşımlarla, kapitalizm, boş 

zaman etkinliklerinin tecimsel temelini oluşturmak suretiyle, bireyin ve toplumsal 

kesimlerin hegemonik kültür ve iktidar söylemiyle uyumlanma sürecinin de temelini 

hazırlamaktadır (Aytaç, 2004: 125).   

Hall, medya ile devletin ideolojik aygıtları arasındaki ilişkiselliği meşruiyet 

açısından kurar. Hall, medyanın siyasal bağlamda tarafsız izlenim oluşturmasına 

ilişkin saptama yaparak bir ideolojik devlet aygıtı olarak medyanın güçlü konumuna 

vurgu yapar. Medyanın siyasal sorunlardaki işlemlerini meşru ve “yansız” konumuna 

getiren bağlantılar sorunu, kurumsal birer sorun değildir. Bu, devletin toplumsal 

çatışmalardaki dolayımının rolüne ilişkin daha geniş bir sorun olarak düşünülmelidir. 

Bu düzeyde olduğu öngörülerek, medyanın “devletin ideolojik aygıtları” olduğu 

çıkarımı yapılabilir (Hall, 1999a: 123). Medya, gündeme getirdiği siyasal olayları 

kamuoyuna yansıtırken habercilik bağlamında meşruiyetini sağlamak için egemen 

yapıdan bağımsız olduğu algısını kamuoyu nezdinde oluşturmak zorunluluğunu taşır.      
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Belirgin olarak birbirlerinden ayrı özelliklere sahip olan ideolojik devlet 

aygıtları ile devletin baskı aygıtları, egemen yapının hegemonyasını sağlama amacı 

etrafında birleşirler. Althusser’in eserinde sıklıkla vurguladığı şey, DİA’ların Devletin 

(Baskı) Aygıtı ile aynı organlar olmadığı hususudur. Bu iki aygıtın birbirlerinden 

ayrıldıkları noktaları şöyle özetlemektedir (Althusser, 2009: 169): 

Birinci aşamada, devletin yalnızca bir (baskı) aygıtı olmasına mukabil, 

DİA’ların birden çok olmasıdır.  

İkinci aşamada, devletin birleşik (baskı) aygıtı tümüyle kamu alanında yer 

alırken, DİA’ların en büyük bölümü özel alanda bulunmaktadır. Çoklu örnekler 

verildiğinde, Kiliseler, Partiler, Sendikalar, Aileler ve bazı okullar, gazetelerin ve 

kültürel kuruluşların geniş kesimi, vb. özeldir.  

Buna göre, ideolojik devlet aygıtlarının yaşamın her alanında insanın karşısına 

çıktığı; ancak baskı aygıtlarıyla belirli zamanlarda yüz yüze gelindiği sonucuna 

varmak mümkündür. Dolayısıyla ideolojik devlet aygıtlarının baskı aygıtlarına görece 

daha tesirli olduğu düşünülebilir.      

Althusser (2009: 170), bu iki farklı devlet aygıtını işlevselliklerine bağlı kılarak 

şöyle bir temel farkla ayırmaktadır: Devletin (Baskı) Aygıtı “zor kullanarak” işler; 

DİA’lar ideoloji kullanarak işlerler. DİA’ların asıl işlevleri, egemen sınıf ideolojisini 

diğer sınıflara taşımak ve bu ideolojiyi yeniden üretmek yoluyla gerçekleşir (Çoban, 

2006: 94). Buradan hareketle, ideolojik devlet aygıtlarının işlevsel yönden baskı 

aygıtlarını tamamladığı sonucu ortaya çıkar.       

Althusser’in devlet aygıtını ideolojiyle güçlendirmesi ile Gramsci’deki 

hegemonya bağıntısını kuran düşüncelerin dile getirildiği görülmektedir. Vacca’ya 

göre (2012: 57), devletin “zor zırhıyla korunmuş hegemonya” olarak tanımlanması, 

devletin sınıfsal niteliği kavrayışının çok daha fazla birbirine eklemlenmiş yapıdaki 

bir kavrayışa bizi götürmektedir.    

Althusser’in yürüttüğü mantığa göre, eğer DİA’lar ideolojiyi önceleyerek 

işlemekteyse, onların çeşitliliğini birleştiren unsur bu işleyiş olmalıdır. DİA’ların 

işleyişlerini sağlayan ideoloji, çeşitlilikleri ve çelişkileriyle birlikte, egemen sınıfın 

ideolojisi olan egemen ideolojinin çatısı altında, aslında daima bir birliğe sahip 

olmaktadır (Althusser, 2009: 171). Bu anlayışa göre, örneğin, birey sinemaya 
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gittiğinde film izlerken, gazetede siyasal gündemdeki olaylara ilişkin bir köşe yazısı 

okurken, televizyonda bir tartışmayı dinlerken, kültürel bir etkinliğe katılırken, 

farkına varsın veya varmasın, tüm bu etkinliklerde egemen ideolojinin belirleyiciliği 

söz konusudur.   

Althusser, ideolojilerin doğuşunu Marx’ın sınıf mücadelesi anlatısına 

dayandırarak açıklar. İdeolojiler DİA’larda doğmamakta, sınıf mücadelesine dâhil 

olan toplumsal sınıflardan, bir başka ifadeyle, sınıfların var oluş koşullarından, 

pratiklerinden, mücadele deneyimlerinden vb. doğmaktadırlar (Althusser, 2009: 212). 

Buna göre, ideolojileri biçimlendiren sınıf mücadeleleri olmakta; ideolojik devlet 

aygıtları da egemen sınıfın mücadelesinin sürekliliğini sağlamaktadır.   

Gramsci, Hapishane Defterlerinde ideolojik devlet aygıtlarını eğitsel ve kültürel 

işlevlerini vurgulayarak anlatmaktadır. Her ülkede çalışan insan sayısı bakımından en 

büyük iki kültür örgütü, bütün dereceleri içindeki okul ile Kilise’dir. Gazeteler, 

dergiler ve yayın faaliyetleri ister devlet okulunu tamamlasın, isterse halk 

üniversiteleri şeklindeki kültür kurumları rolüne bürünsünler özel okul kuruluşları 

olarak görülürler. Hekimlerin, subayların, yargıçların meslekleri gibi başkaca meslek 

türleri, kendi uzmanlaşmış faaliyetlerine önemsiz sayılamayacak bir kültür bölümü 

eklerler. Dipnota düşülen bilgiye göre, burada tam anlamıyla hegemonya aygıtı, açık 

bir ifade ile temel amacı “rızanın örgütlenmesi” olan “eğitim” ya da kültür aygıtından 

söz edilmektedir (Gramsci, 1986: 219). Buradan yola çıkarak, ideolojik devlet 

aygıtlarını rıza örgütleyen eğitsel ve kültürel kurumlar olarak kavramak mümkündür.    

Hegemonya ile ideolojik devlet aygıtları bağıntısını, gerek Gramsci gerekse 

Althusser okumalarında kavramak mümkündür. Örneğin, hegemonya tanımı ve DİA 

özellikleri söz konusu bağıntıyı açığa çıkarmaktadır. Hegemonya ile DİA bağıntısını 

kuran en iyi yaklaşımlardan biri, hegemonya kavramının bir başka tanımında saklıdır 

(Mutlu, 2004: 124-125): 

“Bir kültürde baskın ideolojiyi destekleyenlerin, bu ideolojinin baskı 

altına aldığı kümelerin zımni onayını kazanırken bu ideolojiyi kültürel 

kurumlarda ve ürünlerde sürgit yeniden üretebilmelerinin çeşitli yolları.”  

Stuart Hall’ın yeni Marksizm anlayışı burada önem taşır. Hall, kapitalizmin 

egemenliğinin hem işten hem de kültürden geçtiği, egemenlerin ideolojisinin 
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göstergeler evreni aracılığıyla eğitimle ve medyayla taşındığı düşüncesini 

benimsemektedir (Maigret, 2011: 189). Buna bağlı olarak, kendisini yetiştiren eğitim 

sistemi ve günceli takip ettiği medya organları yoluyla bireyin süreğen bir şekilde 

egemen ideolojinin yönlendirmelerine maruz kaldığı sonucuna varmak mümkündür. 

İdeoloji, bir toplumsal olgu olarak kapsamlı bir değerlendirme içerisine 

alınmaktadır. Bu bakımdan ideolojiye sosyolojik açıdan bir değer atfedilerek 

anlamlandırma bağlamında taşımış olduğu önem vurgulanmaktadır. İdeoloji sadece 

bir strateji, aldananları kandırmaya yönelik bir kurnazlık değil, bir toplumsal grubun 

değerlerini açıklayan anlamlandırma ve pratikler olmaktadır (Maigret, 2011: 190). 

Buna göre, ideoloji, yanlış bilinç üretiminin yanı sıra bir toplumsal sınıfın değerler ve 

pratikler bütünü olarak anlamlandırma işleviyle de önem kazanan bir toplumsal 

olgudur.    

Egemen ideolojiyi biçimlendiren egemen sınıf yapısının tekdüze olmadığı; sınıf 

bölünme durumlarının belirginlik kazandığı dönemlerde bütünleşmenin görüldüğü 

hususuna dikkat çekilmektedir. Egemenlerin evreni bileşik bir yapıda olmayıp 

çatışmalıdır, sınıf bölünmelerinin dönemsel durumlarının bir araya gelmesine dayanır 

(Maigret, 2011: 190). Buradan yola çıkarak, egemen sınıf çatışmalı bir görünümde 

iken; ideolojinin egemen sınıf yapısını bütünleşik bir hale soktuğu yargısına varmak 

mümkündür. Bir başka deyişle, ideoloji, sınıfsal ayırımları keskinleştirmektedir.        

Egemen yapıyı ideolojik bağlamda güçlendiren önemli bir etmen olarak kitle 

iletişim araçlarının yönlendirici özelliğinin altı çizilmektedir. Gramsci’nin ideolojik 

hegemonya kuramı perspektifinden, kitle iletişim araçları, yönetici elit kesimin 

zenginlik, güç ve statülerini (etik, felsefe, kültür vs.) sürdürmeleri için kullandıkları 

araçlar olmaktadır. Bu bağlamda kitle iletişim araçları, egemen sınıfların, “olay”, 

“kişi”, “değer”, “eğilim” ve “kanaatler” üzerindeki yönlendirici özelliğini 

pekiştirmeye hizmet etmektedir (Aytaç, 2004: 119).        

Kitle iletişim araçları, toplumun ideolojik alanını ve egemenlik yapısını yeniden 

üretme eğilimini taşır, bu sistematik bir eğilim olmaktadır. Gramsci’den esinlenilerek 

açıklanmaktadır ki, egemenlerin ideolojisi doğal ve evrensel gibi sunulmak istense de 

aslında bir hegemonya yani egemen ideoloji olarak kendini aşılamak ister. Buna 

ilaveten, çelişkilerden ve “değişken dengelerden” geçmiştir. Tarihsel açıdan değişken 
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olmaktadır, halk kesimlerinde direniş ve çelişki yetileriyle birlikte kendini gösteren 

bir sınıf savaşıyla karşılaşmaktadır (Maigret, 2011: 190). Açıkça ifade etmek gerekir 

ki, sınıfsal mücadele girişimlerine karşın, egemen sınıf, kitle iletişim araçları gibi 

ideoloji aşılayan araçlarla hegemonya stratejisini uygulamaktan geri durmaz.   

İdeoloji, medyanın içeriğine işler. Nitekim bunu medya organlarında gösterime 

giren çeşitli kültürel temsiller üzerinden açıklayan görüşlere rastlanır. Medya 

metinleri, gösteriler, oyunsal temsiller, kurgular, kültürel kodlar vs. gerçekte ideolojik 

hegemonyanın üzerinde varlığını güçlendirdiği birer iktidar araçları konumundadır 

(Aytaç, 2004: 120). Buna dayalı olarak denilebilir ki, medya organları, medyada 

sunulan içerikle ideolojik hegemonyanın süreğen yapısını güçlendiren iktidar 

mekanizmalarına dönüşmektedir.    

Teknolojinin gelişimine bağlı olarak ideolojik devlet aygıtlarının sayısında ve 

yoğunluğunda da artış gözlemlenmektedir. İdeolojik hegemonyanın boyutu değişim 

gösterebilmekte; buna karşın değişmeyen şey, ideolojinin toplumsal yaşamdan 

kendini soyutlamadığı gerçeği olmaktadır. Bir görüşe göre (Aytaç, 2004: 129), 

televizyonun iktidarı son dönemlerde kısmen kişisel kullanıma imkân tanıyan video, 

bilgisayar oyunları ve internet aracılığıyla sarsılmaktadır. Bununla birlikte, adı geçen 

araçların da mekanik bir ilişkiyi dayattıkları, araçsallık eklemli değer içerdikleri, 

bireyi imajlara ve göstergelere bağımlı kıldıkları, sonuçta zaman konusunda iktidarı 

bireye vermedikleri çıkarımı yapılabilir. Aytaç’ın vurgu yaptığı açıdan, bireyler, 

kendi istekleri dışında, medya aracılığıyla yönlendirilir. Tam da bu noktada, kapitalist 

toplumsal düzen, bireyleri projektörlüğünü yaptığı dünyanın içine çeker. Örneğin, 

bilgisayar oyunları, alışılageldiği üzere bireyleri aşama atlayarak kazanmaya 

hırslandırır. Oyunda başarıyı getiren süreç, bireyin çok zamanını alır ve oyun, eğlence 

olmaktan amaç haline dönüşür. Bir başka örnek vermek gerekirse, internetin cazibeler 

evreninde birçok insanın imajlar dünyasının içerisine hapsolarak sanal ilişkiler 

yaşadıkları bir gerçekliktir. Buradan çıkarılacak sonuca göre; yeni iletişim 

teknolojileri, egemen yapının bireyleri kendi istediği çizgiye çekmesi için önemli 

araçlar olarak anlaşılabilir.  

Kapitalizmin biçimlendirmiş olduğu medya sisteminin pek çok araç eşliğinde 

bireylere yönlendirici bilinç aşıladığına dikkat çekilir. Reklam, eğlence, plak, oyun 
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endüstrisi gibi çeşitli enstrümanları aracılığıyla, medyanın bağımlı hale getirilen sınıf 

ve kesimler üzerinde kurduğu tahakküm, bilinç manipülasyonuna, yanlış bilince ya da 

çarpıtılmış bilinç inşasına kaynaklık eder (Aytaç, 2004: 130). Bu bilgiler ışığında, 

ideolojik devlet aygıtları içerisinde medya, bilinç aşılama bağlamında manipülasyon 

gücüyle ayrıcalık bir yere sahiptir ve yeni iletişim teknolojileriyle bu kapsamdaki 

işlevselliğinin gücünü ve boyutunu artırmıştır.     

Teknolojiye bağlı olarak boyutu genişleyen ideolojik devlet aygıtları, rıza 

oluşturan hegemonyacı aygıtlar olarak düşünülebilir. Gramsci, hegemonyacı 

aygıtların rıza oluşturma sürecindeki etkisine değinir. Gramsci bakış açısından, 

yönetici sınıfların tahakküm kurması, zor kullanma veya dolaysız denetime ilaveten, 

bunlardan daha etkili bir yol olarak bağımlı kümelerin rızasıyla sağlanır. Gramsci, 

rızayı oluşturan süreçleri çözümlemeye çaba gösterir. “Hegemonyacı aygıtların” 

işleyişi sayesinde baskın ideoloji “geçerli” ve “doğal” olarak karşılanır. Bu, bir 

ideoloji olarak görülmez ve Gramsci’nin bir kültürün “ortak duyusu” olarak 

nitelendirdiği şeyin bir parçası konumuna gelir (Mutlu, 2004: 125). Baskın ideoloji, 

hegemonyacı aygıtların dolayımında kendi dünya görüşünün benimsenmesini sağlar.   

Eleştirel kuramın ikinci kuşak temsilcisi Habermas, ideolojik devlet aygıtı 

olarak bilim aracılığıyla tahakkümün meşrulaşmasına dikkat çekmektedir. Habermas, 

teknolojik bilinç olgusuna değinerek eleştirel perspektiften ideoloji ve tahakküm 

kavramlarına başvurmaktadır. Bilimi fetiş hale getiren günümüzün egemen, bundan 

daha da öteye cam gibi açık ideolojisi, eski ideolojilere oranla karşı konulamaz ve 

kapsayıcı niteliktedir. Pratik sorunların örtülmesiyle, tahakküm ilişkilerinde özel bir 

sınıfın çıkarlarını meşrulaştırmakta ve başka bir sınıfın özgürleşim gereksinimini 

bastırmaktadır. Ayrıca insan türünün özgürleşimci istemini de bu sıfatla 

etkilemektedir (Habermas, 1992: 133). Bilimin fetiş bir unsur olarak kullanılmasıyla 

günümüz baskın ideolojisi, egemen konjonktürü meşrulaştırmakta ve başka sınıfların 

özgürleşim taleplerine ket vurmaktadır.   

Gramsci, hegemonya aygıtının kendi dünya görüşünü ideolojik yönden farklı 

göstermesi gerektiğine işaret eder. Hegemonik bir aygıtın gerçekleşme durumu, yeni 

bir ideolojik alan oluşturduğu, bilinçlerde ve bilgi yöntemlerinde bir reforma neden 

olduğu ölçüde, bilgisel bir olgu, felsefel bir olgudur (Gramsci, 1986: 248). Gramsci 
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perspektifine göre, hegemonya aygıtı zihinlerde tesir bırakmak için yeni bir alan 

açmalıdır. Egemen burjuva ideolojisinin karşısına dikilmesiyle yeni bir ideolojik alan 

oluşturan Marksizm, bu bağlamda canlı bir örnek olarak gösterilebilir.          

Gramsci, proletaryanın hegemonya inşası sürecinde aydınlar grubuna üstyapı 

içerisinde vermiş olduğu görev yoluyla Althusser’in ideolojik devlet aygıtlarına işlev 

yüklemesiyle benzer bir formül geliştirmiştir. Çeşitli aydın kesimlerinin “organik” 

niteliği, temel bir toplumsal grupla sıkı ilişkileri aşağıdan yukarıya bir işlevler ve üst 

yapılar hiyerarşisi kurarak ölçülebilir. Gramsci’nin bakış açısına göre, üstyapılarda o 

günün koşullarında iki büyük kat kurulabilir. Birinci kat, halk dilinde “özel” denilen 

örgütler bütünlüğü katı olan “sivil toplum”, ikinci kat ise devlet katı olan “politik 

toplum”.  Burada egemen grup adına, tüm toplum üzerinde “hegemonya” işleviyle 

kendini devlette dışa vuran “doğrudan egemenlik” ya da buyurma işlevine karşılık 

düşme söz konusu olmaktadır. Bu işlevler, örgütleme ve bağlantı işlevleridir 

(Gramsci, 1986: 318).  

Gramsci, kitlelerin politik açıdan gelişmelerini gerçekleştirmeye hizmet 

edebilecek bir entelektüel blok oluşturma amacıyla aydınlar ve diğerleri arasında bir 

bağlantı kurma gereksinimine işaret eder (Vacca, 2012: 50-51). Gramsci’nin sivil 

toplum ve içerisindeki aydın kesimine ilişkin perspektifi, Althusser’in görüşlerine 

ideoloji aşılayan ideolojik devlet aygıtlarıyla yansımaktadır. Buna göre, aydınlar 

grubunun değişik DİA kategorileri içerisinde geniş bir dağılım gösterdiğine yönelik 

çıkarım yapmak mümkündür.  

Gramsci’nin aydınlar grubunu Althusser yaklaşımındaki DİA’lar içerisinde 

konumlandırmasına gösterilebilecek bir örneğin burada geçtiği görülmektedir.  

Aydınlar, egemen grubun toplumsal hegemonya ile siyasal hükümete ilişkin ast 

işlevleri uygulama “memur”larıdır. Buna göre, aydınlar aşağıdaki iki amaca hizmet 

ederler (Gramsci, 1986: 318-319): 

1. Egemen toplumsal grup tarafından toplumsal yaşama katkıda bulunan 

yönelime büyük halk kitlelerince sağlanan ve tarihsel olarak egemen grubun üretim 

dünyasındaki işlevi sonucu elde ettiği saygın konumdan (ve esinlediği güvenden 

doğan) kendiliğinden uzlaşma ile; 
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2. Uzlaşmayı kabul etmeyen grupları yasal olarak sıkıdüzen (disiplin) 

çerçevesinde devlet zorlama aygıtına ilişkin uygulama “memur”larıdır.  

Buna göre; aydınlar grubu, birinci amaç kapsamında uzlaşı sağlayıcılık rolüyle 

rıza üretimindeki ideolojik devlet aygıtları işlevselliğini yüklenirken; ikinci amaç 

kapsamında devletin baskı aygıtının uygulayıcıları olarak görev üstlenirler.  

Gramsci, hegemonya kuramında tüm ayrıntıları bir arada düşünmüş olduğundan 

aydınların tümel bağlamdaki işlevselliğinde de aynı titizliği göstermektedir. Bu aygıt 

kendiliğinden uzlaşma tesis edilemediğinde, buyurmada ve yönetimde bunalım 

uğrakları olasılığına karşı, toplumun tümü için oluşturulmuştur (Gramsci, 1986: 318-

319). Bununla birlikte, Gramsci’ye göre; aydınlar grubu, temelde uzlaşma için rıza 

üretiminde ideolojik bilinç aşılama görevini üstlenirler.     

İdeolojiyi merkeze alan Hall, anlam üzerinden ideolojiye önemli bir rol atfeder. 

Bir toplumsal grubun ya da bir bireyin ideolojik konumunun sınıf konumundan 

yönelimle okunamayacağı, buradan yola çıkarak anlam üzerindeki mücadelenin nasıl 

gerçekleştirildiğinin hesaba katılmasının zorunlu olduğu gerçeği, ideolojinin 

yaşanılan mücadelelerin sadece bir yansıması olarak görülemeyeceği ya da örneğin, 

ekonomik düzeyde belirlenemeyeceği gibi, başka bir yerde belirlenemeyeceği 

anlamına gelmektedir. Bu durum, ideolojiye görece bir bağımsızlık ya da görece 

özerklik kazandıran bir etkendir (Hall, 1999a: 115). Hall, toplumsal grupların sınıf 

mücadelelerinde ideolojinin anlamlandırma gücüne odaklanır.  

İdeoloji, aynı zamanda belirleyici olma özelliğini taşımaktadır. İdeolojik 

mücadelenin nasıl ortaya konduğuna bağlı olarak, maddi sonuçlar olumlu ya da 

olumsuz bir şekilde ondan etkilenir. Sendikaların geleneksel rolleri, üyelerinin maddi 

koşullarını güvenceleyerek iyileştirmek olduğuna göre, ideolojik mücadeleyi 

kaybetmiş ve halkın nezdinde “ulusal çıkarların düşmanı” rolüne başarıyla 

konumlandırılmış bir sendika, hukuksal ve siyasal araçlarla kısıtlanabilen, denetim 

altına alınabilen bir sendikaya dönüşür (Hall, 1999a: 115). Dünya genelinde devlet 

yönetimlerince sendikal hareketlere yönelik geniş halk kesimlerinde oluşturulan 

olumsuz imaj, devletin ideolojik aygıtlarınca tesis edilen bir gerçekliktir. Burada 

devlet yönetimlerinin rıza üretimi yoluyla hegemonya kurdukları üzerine çıkarım 

yapılabilir.  
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İdeoloji, egemen yapının rıza yoluyla gücünü pekiştirmesine birçok alanda 

katkı sağlar. Poulantzas, paradigmatik ideoloji figürü içinde ideolojinin birkaç kritik 

işlevini toplar. Kapitalizm çatısı altında yer alan ilk ideolojik etki maskeleme ve 

yerinden etme etkisi olarak belirir. Sınıf tahakkümü, sistemin sınıfsal sömürü temelli 

doğası, üretim alanında bu artı değeri kendine mal etmenin temel kaynağı, bu üretim 

tarzında ekonomik alanın belirleyici bir rol üstlenmesi –başat konumundaki kültürün 

ideolojilerinin genel bağlamda işlev görme tarzları sistemin bu düşmancıl temellerini 

maskelemek, gizlemek veyahut bastırmak anlamına gelir (Hall, 1999b: 228). Açıkça 

ifade etmek gerekirse, kapitalizmin belirlemiş olduğu toplumsal dizge, ideolojik 

baskınlığı sayesinde sistemin sömürüsünü gizleme yetisine sahip görünür.     

 Parçalama ya da ayırma, ikinci genel etki olmaktadır. Kolektif oluşturulan 

değer bireysel ve özel olarak kendine mal edilir. Üreticilerin “ihtiyaçları”, 

tüketicilerin “istekleri” olarak temsil edilmesi yoluna gidilir. Bu ideolojik alanın başat 

bölgelerinin çoğunda yer alan kurucu kategori, Poulantzas’ın “bireyler-kişiler” olarak 

adlandırdığı kategori olmaktadır. Başat konumundaki pratikler, değerler ve anlamlar 

sisteminin ahlaki, hukuki, temsili ve psikolojik sözlükçeleri, bütünüyle burjuva 

karakterli “sahiplenici bireyler” kategorisi yer almadan kesinlikle kurulmazdı (Hall, 

1999b: 228-229). Kapitalizmin çizdiği ideoloji, üreticilerin daha çok üretip daha çok 

kazanma beklentilerini, tüketicileri bireyselleştirerek tüketmeye güdülenime doğru 

yöneltir. Tüketici, birey olarak ayrıcalıklı bir konuma yerleşir ve bireye markalaşan 

ürünleri tüketmesi gerektiği bilinci aşılanır.      

Poulantzas’ın belirlediği üçüncü ideolojik etki, bu şekilde yeniden sunulan 

birimler üzerinde hayali bir birlik ya da tutunumun dayatılmasıdır. Böylece birinci 

düzeyin gerçek birliğinin yerine üçüncü düzeyin “hayali olarak yaşanan ilişkilerinin” 

konulması gerçekleşmektedir. Bu durum kişi-özne tekinin “cemaat”, “ulus”, 

“kamuoyu”, “oydaşma”, “genel çıkar”, “halk iradesi”, “toplum”, “sıradan tüketiciler” 

adı altında çeşitli ideolojik totaliteler içinde yeniden kurulması sürecini kapsar. Bu 

düzeyde birlikler yeniden üretilir. Bu sınıf ilişkileri ekonomik çelişkiler düzeyini 

maskeleyen ve yerinden eden biçimlerde yapılır ve bunları düşmancıl olmayan 

totaliteler olarak temsil eder. İşte bu noktada, Gramsci’nin değindiği rıza ve 

tutunumun hegemonik işlevi ortaya çıkar (Hall, 1999b: 229). Üçüncü ideolojik etki, 



78 
 

 

sınıf ayrımının üzerini örterek bir birliktelik duygusunu aşılama amacına yöneliktir. 

Böylece toplum içerisindeki sınıfsal yapılar gözden kaçar ve zihinlerde bir oydaşma 

durumu yaratılır.   

Hall, kapitalizm çatısı altındaki ideolojik etkilerin bileşiminde devletin 

öneminin altını çizmektedir. Özellikle modern ileri kapitalist koşullarda, maskeleme-

parçalama-birleştirme sürecinin kritik bölgelerinden biri devlet olmaktadır. 

Hegemonya salt güç üzerinde değil, rıza ve önderlik üzerinde kurulur. Devlet içinde 

sınıf çıkarları devletin dolayımından geçerken genelleştirilir. Devlet, sermayenin 

süreğen genişlemesi için koşulları temin etme bağlamında zorunlu bir öğedir. 

Sermayenin uzun vadeli çıkarlarını güvence altına alan, Engels’in “ideal total 

kapitalist” dediği tarzda bir işlev üstlenir (Hall, 1999b: 229). Bir başka deyişle, 

kapitalist ekonomik sistemde devlet, sermaye çıkarlarının meşruiyetini sağlayan rıza 

mekanizmasıdır.   

Medya, ideoloji bağlamında önemi göz ardı edilemeyecek bir forum olma 

özelliğine sahiptir. Medyanın gücüne dikkat çeken Hall, bunu ideolojik işlevin 

gerçekleşmesi bağlamında değerlendirir. Medya, Büyük Britanya gibi toplumlarda, 

başat konumundaki ideolojilerin söylemleri içerisinde “dünyayı sınıflandırmak” gibi 

önemli bir ideolojik bir işlevin gerçekleştirilmesine aralıksız olarak hizmet eder (Hall, 

1999b: 240). Medya, egemen yapının biçimlendirmiş olduğu ideolojik söylemin 

topluma yayılmasını sağlayan önemli bir güçtür. Medya aracılığıyla ideolojik 

bağlamda “dünyayı sınıflara ayırmak” işlevi, egemen yapının karşısındaki ideolojik 

yapının uygulamaya yansıyan tüm hata ve olumsuz yönlerini vurgulayarak egemen 

yapının üstünlüğünü anlamlandırmaktır.    

Hall, medya ile ideolojik devlet aygıtları bağıntısını kuran sosyolojik bir 

çözümlemeye gitmektedir. Medyanın bir toplumun aynı zamanda tahakküm yapısını 

yeniden üretecek şekilde ideolojik alanını yeniden üretme eğilimi bulunmaktadır. Bu 

eğilim, arızi bir görünüm değil, sistematik bir eğilim olmaktadır (Hall, 1999b: 241). 

Hall’ın saptamış olduğu yönde bir sistematik eğilim olduğunu düşünmek için öne 

sürülebilecek gerekçelerden biri, medya sahipliği konusudur. Gerçekten de günümüz 

medya dünyasına bir göz atıldığında, medya organları sahiplerinin başkaca üretim 
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sahalarında varlık gösterdiklerine tanıklık edilmektedir. Buna ek olarak, medya ve 

siyaset arasında oluşturulan elit bir güç birliğinin izlerine rastlanmaktadır.       

Genel itibariyle üçüncü dünya ülkeleri olarak nitelenen coğrafyada, toplumsal 

dizgeye yön veren çeşitli kitlesel etkinliklerin ve birtakım medya yapımlarının kasıtlı 

bir biçimde egemen ideolojinin tahakküm yapısının sorgulanmasını önlemeye yönelik 

olduğu hususuna vurgu yapılmaktadır. Özellikle gelişmişlik düzeyi düşük Latin 

Amerika, Afrika ve Asya ülkelerinde, futbol, faşing ve karnavallar, şölenler, boğa 

güreşleri, kumar, bahis oyunları, magazin programları, pembe diziler vb. kitlesel 

etkinlikler, aslına bakıldığında, kitlesel politik tepkilerin basınç düzeyini düşürmek, 

iktidara yönelme kanallarını kapatmak ve toplumsal enerji düzeyini kontrol altında 

tutulabilir bir mecrada sıkıştırmak gibi işlevleri karşılamaktadır (Aytaç, 2004: 132). 

Yukarıda sıralanan kitlesel organizasyonlar, Althusser’in belirlemiş olduğu ideolojik 

devlet aygıtları içerisinde değerlendirilebilecek türden etkinliklerdir.       

İdeolojik devlet aygıtlarının meşruiyet açısından taşımış olduğu hayati önemin 

altı çizilmektedir. Althusser’e göre, hiçbir sınıfın, çoğunlukla ideoloji kullanarak 

işleyen, bazı durumlarda ise çok hafifletilmiş baskıyı uygulamaktan geri durmayan bu 

aygıtların içinde veya üstünde hegemonyasını kurmadan yönetme erkini 

kullanabilmesi ve bunu meşru hale getirebilmesi mümkün görünmemektedir (Biber, 

2009: 142-143). Hegemonik ideoloji, egemen değerleri kitle bilincine yükleyerek, o 

doğrultuda bilinç/rıza üretmeye girişir (Aytaç, 2004: 120). Bu suretle, egemen 

ideoloji, çoğunluğun rızasını elde eder ve karşısında ciddi anlamda direnebilecek bir 

ideolojik oluşumun önü kesilmiş olur.   

Buraya kadar edinilmiş olan bilgilere göre, ideoloji ile hegemonya arasında 

geniş açılı bir bağıntının var olduğu gerçeği oldukça açıktır. Canpolat (2005: 110), 

Antonio Gramsci’nin ideolojiyle hegemonya arasında ilişki kurduğuna dikkat çeker. 

Hegemonya kavramının ideoloji kavramından iki önemli farkı bulunmaktadır (Çoban, 

2006: 99): Buna göre, hegemonyada rıza önem taşır; ancak ideoloji zorla 

dayatılabilir. Hegemonya, ideolojiden daha geniş bir kategori olarak ideolojiyi 

kapsar; ama ideolojiye indirgenemez. 

Gramsci, hegemonya kuramında rıza için ideolojiden yararlanılması gereğine 

işaret etmiş; buna paralel olarak Althusser, devlet çözümlemesinde hegemonyayı inşa 
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edecek rızanın yolunun ideolojik devlet aygıtlarından geçtiğini göstermiştir.  

Kuramsal açıdan “hegemonya” ile “devletin ideolojik aygıtları” arasında kurulan 

bağıntıdan yola çıkılarak, Marx’ın proletarya diktatörlüğüne giden yolun ortak 

formülasyonunu çıkarmak mümkün görünmektedir. Aşağıda bir şekil üzerinden 

bunun ifadesine başvurulmuştur.   

 

Şekil 1. Hegemonya ve Devletin İdeolojik Aygıtları Bağıntısı    

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda oluşturulan şekil, gerek Gramsci’ye ve gerekse Althusser’e yönelik 

okumalar sonucunda, zihinde belirginleşen kuramsal çıkarımdan yararlanılarak 

hazırlanmıştır. Gramsci ve Althusser, egemen ideolojik yapı olan burjuvazinin kendi 

ideolojisini topluma nasıl benimsetmiş olduğunu eserlerinde dile getirmişlerdir. Bu 

durumu Marx’ın ana hatlarını çizmiş olduğu ideolojinin hayata geçirilmesine 

uyarlamaya çaba gösterdikleri anlaşılmaktadır. Marksist ideolojiye dayandırılarak 

oluşturulan Gramsci’nin zor ve rızaya dayalı hegemonya stratejisi, Althusser’in devlet 

çözümlemesinde devletin baskı aygıtları ve devletin ideolojik aygıtları ayrımıyla 

kesişmektedir. Zor, devletin baskı aygıtları yoluyla; rıza, devletin ideolojik aygıtları 

yoluyla oluşturulan hegemonyanın iki önemli stratejisidir. Buna göre, burjuva-liberal 
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                             Diktatörlüğü   
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ideolojiden alınan hegemonya stratejisi, Marx’ın proletarya diktatörlüğüne geçişte 

uygulanmak üzere tasarlanmıştır.  

Ayrıca şekildeki formülasyon, eleştirel yaklaşımlar kapsamında Gramsci ve 

Althusser’in kapitalist sisteme dayalı kuramsal çıkarımlarını görmek ve çalışmanın 

ileriki bölümlerinde fark edilebileceği üzere temelini buradaki perspektiften alan 

kuramsal çıkarımlarla bağıntı kurmak açısından önem taşımaktadır.  

Hegemonya kuramı ve devlet etrafında örülen bir kuramsal çerçeve olarak 

ideolojik devlet aygıtları arasındaki bağıntı, araştırmanın boyutunu iktidar ve güç 

ilişkisini irdelemeye taşımıştır. Buna bağlı olarak, bir sonraki bölümde “iktidar ve güç 

ilişkisi” kapsamlı bir düzeyde değerlendirilmektedir.      

         

1.2.5. İktidar ve Güç İlişkisi 

“İktidar” ve “güç” olguları ele alındığında, söz konusu kavramların içeriğine 

yönelik çalışmalarıyla öne çıkan filozof, hiç kuşkusuz Michel Foucault’tur. Michel 

Foucault’un iktidar üzerine yazdıkları; bu dolayımda, özellikle hapishanelerdeki 

gözetim olgusu üzerine incelemeleri birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Foucault’un 

eserleri, hegemonyanın güç oluşturma ve bu gücün sürekliliğinin tesis edilmesi 

bağlamında çalışmanın içeriğine katkı sunacak bir potansiyeli taşımaktadır.  

Foucault’a genel çerçeveden bir bakışla başlamakta yarar var. Foucault’un 

ortaya koyduğu eserlerin birbirlerine bağlı üç kavramsal/eleştirel tema içerdiği 

görülmektedir (Motion ve Leitch, 2009: 212): söylem, iktidar/bilgi ve öznellik. Buna 

göre, Foucault, bilgiyi iktidar kavramıyla birlikte değerlendirmenin yanı sıra, bilgi 

söylem ilişkisine odaklanarak bize yeni bir bakış sunmaktadır (Canpolat, 2005: 86). 

Özetle, Foucault, bir güç olarak bilgiyi iktidar ve söylem arasında kurmuş olduğu 

ilişkiye dayalı olarak ele almaktadır.         

Foucault, iktidarı harekete geçiren, onu üreten, güçlendiren ya da zayıflatan 

şeyin söylem olduğuna vurgu yapar. Foucault, söylemi bilgi ve iktidar ilişkilerinin iç 

içe geçtiği bir öğe olarak kavrar. Buna göre, Foucault’un düşüncesinde söylem, 

hakikat, bilgi ve gücü düzenleme işlevini görür. Bilgi söylemlerin içine kazınmıştır; 

söylemlerin dışında tutulamaz (Canpolat, 2005: 101, 106, 107). Kısacası, söylem 

bilgiye hükmederek iktidarı üretir.      
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Foucault’un bakış açısını çözümlemek için gerçekleştirmiş olduğu araştırmanın 

odak noktasına eğilmek gerekmektedir. Foucault’un araştırması, iktidar tekniklerine, 

iktidar teknolojisine yönelik olmaktadır. Buna göre, Foucault, iktidarın nasıl 

tahakküm uyguladığı ve kendine itaat ettirdiğini incelemektedir. Onun edindiği 

birikimler ışığında, on yedinci ve on sekizinci yüzyıllardan itibaren sözünü ettiği 

iktidar teknolojisi, gitgide artan boyutta gelişim göstermiştir. Buna tepkileri 

örneklemek gerekirse, günümüz toplumunda feminizm, öğrenci hareketleri gibi çeşitli 

direniş biçimleri ortaya çıkmıştır (Foucault, 2012: 246). Chomsky’nin örgütlenme 

bağlamındaki açıklamaları, Foucault’un direniş hareketlerini örnekleyen çıkarımını 

bağlayıcı nitelikte görünmektedir. Örgüt, kendi etkilerini içinde taşır ve bu, insanların 

yalnız olmadıklarını keşfetmeleri anlamına gelmektedir. Böylece örgütlenen insanlar, 

düşüncelerini güçlendirebilir; inandıkları ve düşündükleri şey hakkında daha fazlasını 

öğrenebilirler (Chomsky, 2008: 21).  

Foucault, sosyolojik açıdan toplumsal hareketlerin önemine değinir. Foucault’a 

göre (2012: 290), toplumsal hareketler insanların yaşamlarını, zihniyetlerini ve 

davranışlarını gerçekten dönüştürmüş; aynı zamanda, bu hareketlere dahil olmayan 

insanların davranış ve zihniyetlerini de dönüştürmüştür. Buna bağlı olarak, toplumsal 

hareketlerin tahakküme karşı direnişi örgütleyen sosyolojik gelişmeler oldukları; 

toplumsal hareketlere müdahil olmayan kesimlerin de aslında yaşanan bu toplumsal 

deneyimlerden etkilenmiş oldukları sonucuna varılmaktadır.    

Foucault, bir sosyal olgu olarak iktidar teknolojisiyle güç kazanan egemen 

yapının tahakkümüne karşı toplumsal hareketlerin biçimlendirmiş olduğu bir direnişin 

varlığına işaret etmektedir. Bu gelişmeler olumlu bir izlenim sunsa da, Hardt ve 

Negri’nin ortaya koyduğu gibi mücadele ve direniş bağlamında eksiklikler mevcuttur 

ve bunlar önemli görünmektedir. Hardt ve Negri (2012: 75), 1989 yılında Tiananmen 

Meydanı olayları, İsrail devlet otoritesine karşı harekete geçirilen İntifada, 1992 yılı 

Mayıs ayında Los Angeles’te gerçekleşen ayaklanma, 1994 yılında başlayan Chiapas 

isyanı, 1995 yılı Aralık ayında Fransa’yı ve 1996 yılında Güney Kore’yi sarsan grev 

dalgalarını örneklemektedir. Bu mücadeleler, başka bağlamlarla iletişim kurmayı 

gerçekleştirememiş, yerel iletişimi dahi ortaya çıkaramamıştır. Bu yüzden ortaya 

çıktıkları yerde kısa süreli varlık göstermişlerdir. İletişim çağında, mücadeleler, 
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birçok şeyi yapmış olmakla beraber, iletişim kurma işlevini layıkıyla yerine 

getirememiştir.        

Hardt ve Negri’nin iktidar tahakkümüne karşı verilen toplumsal mücadelelerde 

saptamış oldukları “iletişim eksikliği” olgusunun, Domino Etkisi’nin görüldüğü 2010 

ve 2011 yıllarında yaşanan Arap Baharı ile üstesinden gelinmiştir. Buna göre, “Arap 

Baharı” olarak adlandırılan Ortadoğu ve Afrika coğrafyasındaki iktidara yönelik 

siyasal direniş mücadeleleri, domino taşlarının birbirine çarpıp devrilmesi misali 

zincirleme olarak gelişmiştir. Adı geçen bu büyük tarihi olaylar zincirinde, sosyal 

medya etkileşiminin yoğun bir şekilde kendini göstermiş olduğu, siyasal sonuçları 

beraberinde getiren toplumsal devinimlere tanık olunmuştur. Burada geçen toplumsal 

devinimlerde, Foucault’un sosyolojik yaklaşımlarıyla bağlantı kurmak mümkün 

görünmektedir.    

Foucault’un İktidarın Gözü adlı eserindeki iktidar kavrayışına açıklık getiren 

Keskin, kavramlar arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Michel Foucault, öznel deneyimi 

açıklamak için öznenin değil ama o deneyimi kuran söylem ile söylemin karşılıklı ve 

kaçınılmaz bir ilişki içinde bulunduğu iktidar sistemlerinin analizini yapmak 

gerektiğine dikkat çekmiş ve iktidar ile özne arasındaki ayrılmaz ilişkiye vurgu 

yapmıştır (Keskin, 2012: 9). Açık bir ifadeyle, Foucault’un özne üzerinden söylem ile 

iktidar arasında kurmuş olduğu ilişki gözlemlenmektedir.  

Dikkat çekici bir yön olarak Foucault’un çalışmaları, egemen ideolojinin rıza 

üretimi yoluyla hegemonya inşasını anlamaya yardımcı olmaktadır. İlgili tarafların 

uygun bulup kabul etmesi koşuluyla, belli kimliklerin sakıncalı, yanlış veyahut arzu 

edilmez şeklinde sınıflandırılması, başka bir kimliği dayatmanın yolu olarak 

anlaşılabilir. Bu türden sınıflandırmaların uygun olduğunu kabul ederek, tanımlanmış 

başka bir kimliğin özne konumunu kabullenmek ve bu yolla kendini kısıtlamak, bu 

sınıflandırmaları yapan güçlerin denetimine ve manipülasyonuna gönüllü tabiiyet 

göstermek veya boyun eğmek şeklinde anlaşılır (Keskin, 2012: 16). 

Tarihi süzgeçten geçirerek devrim niteliğindeki toplumsal dönüşümleri 

sosyolojik çıkarımlarla yorumlayan Foucault, toplumsal yapıdaki dönüşümleri 

açmaktadır. Foucault’un çalışmaları, toplumsal biçimlerdeki tarihsel, dönemsel 

geçişi, bir başka anlatımla disiplin toplumundan kontrol toplumuna geçişi anlamakta 
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yarar sağlamaktadır (Hardt ve Negri, 2012: 43-44). Toplumsal dönüşüm sürecindeki 

ayrıntıyı yakalayan Foucault, iktidar denetiminin nitel bağlamdaki değişimini açığa 

çıkarmaktadır.     

Disiplin toplumu ile kontrol toplumu arasındaki ayrıma gidebilmek için 

öncelikle disiplin toplumundan ne anlaşıldığını açmakta yarar var. Disiplin toplumu, 

“toplumsal komuta mekanizmasının, âdetleri, alışkanlıkları ve üretici pratikleri üreten 

ve düzenleyen dispositifler ya da aygıtlar şebekesi yoluyla kurulduğu toplumdur.” 

Disiplin toplumuna işlerlik kazandırmak ve onun içleme ve dışlama mekanizmalarına 

itaat edilmesini sağlamak, (hapishane, fabrika, tımarhane, hastane, üniversite, okul 

vb.) toplumsal alanın yapısını belirleyen ve disiplinin rasyonelliği bağlamında uygun 

mantıkları sunan disiplin kurumları vasıtasıyla başarılır (Hardt ve Negri, 2012: 44). 

Burada yer alan kurumlar, ağırlıklı olarak Althusser’in ayrımına gittiği ama devlete 

bağlı kıldığı aygıtlar olarak belirmektedir. Althusser’den farklı olarak, disiplin 

toplumu kavramsallaştırmasında ideolojik devlet aygıtlarının ve devletin baskı 

aygıtlarının bir arada tutulmuş olduğu görülmektedir. Disiplin toplumundaki belirgin 

özellik, toplumsal pratiklerin toplumsal denetim mekanizması yoluyla disipline 

edilmesi amacına yönelik olmasıdır.   

Hardt ve Negri, disiplin iktidarı olgusunu açmaktadır. Foucault’un temelde 

ilgilendiği teorik mesele, disiplinin kurumsal mimariler aracılığıyla düzenlenmesi, 

disiplin iktidarının belli bir merkez kaynakta yer almadan uygulamadaki kılcal 

oluşumlarda belirmesi ve öznelliklerin disiplini içselleştirerek onun pratiklerini 

uygulamaya geçirmek suretiyle üretilmesidir (Hardt ve Negri, 2012: 251). Disiplin 

iktidarı, kurumlar aracılığıyla disiplinin tüm toplumsal alanlara yayılarak öznellikler 

tarafından içselleştirilmesi ve bunun dolayımında pratiğe dönüştürülmesi esasına 

dayanır.   

Disiplin toplumunu açtıktan sonra Foucault’un kontrol toplumundan neyi 

anladığına odaklanmak gerekmektedir. Kontrol toplumu, komuta mekanizmalarının 

daha demokratik, daha toplumsal alana içkin hale dönüştüğü, vatandaşların beyinleri 

ve bedenleri üzerinden dağıtıldığı bir toplum olarak görülür. Yönetim için uygun 

toplumsal bütünleşme ve dışlama davranışları öznelerde içselleşmiştir. İktidar, 

böylece doğrudan iletişim sistemleri, enformasyon ağları vb. içinde beyinleri ve refah 
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sistemleri, gözetim altındaki etkinlikler vb. içinde bedenleri yaşama duyusundan ve 

yaratma arzusundan otonom bir yabancılaşma haline dönüştürerek örgütleyen bir 

mekanizmayla işler. Bir başka deyişle, kontrol toplumu, “ortak ve gündelik 

pratiklerimizi içsel olarak canlandıran normalleştirici disiplin aygıtlarının 

güçlendirilmesi ve genelleştirilmesi” anlamına gelmektedir (Hardt ve Negri, 2012: 

44). Kontrol toplumu, disiplin toplumundan daha demokratik bir yapılanmaya 

giderek; ama toplumsal denetim mekanizmasını genişleterek öznelliklerin bunu 

içselleştiren bir işleyişe gönderme yapar. Burada Foucault’un Marx’tan yabancılaşma 

kavramını aldığı bir ayrıntı olarak göze çarpar. Kontrol toplumunda gerçekleşen 

denetim mekanizması, disiplin toplumundan farklılaşmakta ve öznelliklerin bunu fark 

etmesi zorlaşmaktadır. Buna göre, enformasyon ağlarıyla kuşatılmış bireyler, iktidar 

denetimine maruz kaldıklarının farkına varmamaktadır.  

Foucault’un kontrol toplumuna yönelik çıkarımı, gözetlemenin bireye yansıyan 

etkilerini temel alarak bir başka açıdan değerlendirilmektedir. Gündelik hayatın 

denetim altında tutulmasında, gözetle(n)menin içselleştirilen bir olgu konumuna 

dönüştürülmesi, insanların davranışlarını kontrol etmesini, bir diğer ifadeyle, 

otokontrolü istem dışı harekete geçiren; buna bağlı olarak, insanların özgürlüklerini 

sınırlandıran bir unsur olarak anlaşılmaktadır (Öngel ve Gülenç, 2010: 101-102). Bu 

açıdan bakıldığında, iktidarın sistematik olarak uygulamış bulunduğu gözetleme 

dolayımındaki tahakkümün içselleştirilmesi, Gramsci’nin hegemonya kuramındaki 

rızayı getirmektedir.      

İktidar-bilgi ilişkiselliğine mercek tutan Foucault, iktidar kavrayışı üzerindeki 

dikkatleri bu bağıntıya çekmeye çabalar. Foucault (2012: 35-36; bkz. Motion ve 

Leitch, 2009: 216; Canpolat, 2005: 80, 101), iktidar ile bilgi arasındaki ilişkiye, 

birinin diğeri üzerindeki etkilerine odaklanır. İktidarın bilgiye ve bilginin iktidara 

eklemlendiği görüşündedir. İktidarın işleyişi sürekli bilgi üretir ve bilgi de iktidar 

etkilerine yol açar. Bilgi olmadan iktidarın sürdürülmesine imkân olmadığı gibi, 

bilginin iktidara yol açmaması da imkânsızdır. Foucault, iktidar kavrayışında klasik 

Marksist yaklaşımdan uzaklaşarak ondan ayrı bir yöne uzanır. Foucault’un iktidar 

çözümlemesi, Marksist perspektifteki ekonomik temellere dayalı toplumsal sınıflara 

görece bilgiye önem atfeder.     
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Foucault, iktidar/bilgiyi ilişkiler demeti bağlamı içerisinde hem örgütlenmiş 

olarak ele almış hem de hiyerarşik olarak kavramsallaştırmıştır. İlişkisel olarak 

iktidar/bilgi anlayışı, strateji öğesinin eklenmesi neticesinde açıklık kazanan bir hale 

gelmiştir (Motion ve Leitch, 2009: 216). Bu yönüyle Foucault, iktidar-bilgi ilişkisine 

strateji öğesini eklemleyerek kendisinin geliştirmiş olduğu iktidar-bilgi anlayışına 

değer katmıştır.     

Foucault, iktidarın statik bir olgu olmadığı; iktidar durumunun döngüsel bir 

yapı gösterdiği bilgisini verir. Foucault (2012: 171), Osorio ile söyleşisinde, yine bilgi 

ile iktidar arasındaki bağlar konusuna dikkat çeker ve küresel ve genel bir iktidar 

kavrayışının olmadığını eklemler. Bir bakıma, Foucault, iktidar ilişkilerinin 

değişebileceğine, tersine dönebileceğine ve kalıcı olmayan şeyler olduğuna dikkat 

çeker (Canpolat, 2005: 100). Böylece Foucault’a ait iktidar kavrayışının karmaşık bir 

yapıda olduğu sonucu çıkarılabilir.   

Hegemonya, sosyolojik bağlamda makro düzey bir kavram olarak gösterilirken; 

hegemonyaya görece iktidar-bilgi ilişkisinin daha mikro düzeyde işlediğine ilişkin bir 

çıkarım yapılmaktadır. Hegemonya, iktidar/bilgi ilişkilerinin belirli bir toplumsal 

kümelenmesinden ortaya çıkan düşünce sistemlerine yönelik olarak uygulanan makro 

düzeyde bir kavramdır. Daha mikro bir düzeyde, iktidar/bilgi ilişkisinin belirli 

hakikatlerin üretimi ve kabullenilmesi aracılığıyla işlediği düşünülmektedir (Motion 

ve Leitch, 2009: 217).       

Foucault, hakikat üretimini iktidar mekanizmalarına bağlayarak hakikat-iktidar 

ilişkisini açar. Foucault perspektifinde (2012: 173-174), hakikat üretilir. Söz konusu 

hakikat üretimleri, iktidardan ve iktidar mekanizmalarından ayrı tutulmaz; bu 

bağlamda bu iktidar mekanizmaları bu hakikat üretimlerini mümkün kılmakta ve 

bunlara yol açmaktadır; bir diğer veçhe ile bu hakikat üretimlerini kendinde bizi 

bağlayan, birleştiren iktidar etkileri bulunmaktadır. Foucault’un ilgilendiği şey, 

hakikat-iktidar, bilgi-iktidar ilişkileri olmaktadır. 

Foucault’un görüş açısından, hakikate bağlılık olgusunun iktidar/bilgi 

ilişkisinde merkezi bir rol üstlendiği düşünülebilir. Tikel bilgiler, iktidarla ilişkileri 

nedeniyle hakikat statüsü elde ederler. Buna yönelik olarak örneklemek gerekirse, 

hâkimler hukuk sisteminin tanımış olduğu iktidar sayesinde sanığın suçlu olduğuna 
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yönelik hüküm verebilir ve bu suretle bu suçun hakikatini oluşturabilirler. Bunun 

yanında, halkla ilişkiler hakikatten kopuk olarak düşünülemeyeceği gibi; tikel 

hakikatleri oluşturma ve pekiştirme bağlamında temelden bağlı bir görünüm 

vermektedir (Motion ve Leitch, 2009: 217). Hâkimler örneğinden bakılacak olursa;  

hakikat üretimi, iktidardaki gücün bilgisine dayalı olarak işlemektedir. Bir başka 

örneğe geçildiğinde; halkla ilişkiler gibi yönetsel işlevler, şirketlerin kamuoyundaki 

hakikatlerini oluşturmaktadırlar.     

Foucault, meslek sırrı içeren çalışma kollarının taşımış olduğu mesleki 

niteliklere dayalı olarak iktidarın denetime açık olabileceğini örneklemektedir. Tıbbi 

veya hukuksal, her disiplinde, entelektüel kesim bilgi ve iktidar mekanizmalarıyla 

ilişkili oldukları ölçüde önemli bir rol üstlenerek, içinde bulundukları zaman dilimine 

değin uzmanların bilgisi şeklinde mahrem kalmış enformasyonları vermek ve yaymak 

potansiyelini taşımaktadırlar. Böyle bir işlev neticesinde, sırların açığa çıkarılması 

suretiyle, iktidarın işleyişini denetleme imkânını getirmektedir (Foucault, 2012: 244). 

Buna halkla ilişkileri dahil etmek mümkündür. Nedenine gelince; bir şirketin halkla 

ilişkiler stratejisini üstlenen halkla ilişkiler ajansları, müşteri şirketlerin iletişim 

stratejilerini oluştururken şirketin tüm bilgilerine sahip olmak durumundadır. Böylece 

Foucault, iktidarın toplumsal alanı denetime tabi tutmuş olduğunu belirttiği gibi; 

iktidarın da denetime tabi tutulduğunu açıklamaktadır. Örneğin, WikiLeaks Skandalı, 

Amerikan ordusundaki bir askerin ABD’nin gizli dış politika belgelerinin ve örtbas 

edilen savaş suçlarının sızdırılmasını ifade etmektedir.     

Foucault, entelektüel ile iktidar arasında mücadele bağlamında bir ilişki kurar.  

Foucault (2012: 245), entelektüelin çerçevesinin aniden genişlemiş olduğu 

kanaatindedir. Avukat veya psikiyatr, sözü edilen bilgiye sıkı sıkıya bağlı 

görünümündeki iktidarın kullanımına her insan karşı çıkabilir ve bu şekilde 

uygulanmasını engellemeye katkı yapabilir. 

Foucault’un iktidar kavrayışının karmaşık bir yapıda olduğuna değinilmişti. Bu 

iktidar kavrayışı, Marx’ın çözümlemelerinden yararlanmakla birlikte sosyolojik 

açıdan ondan farklıdır ve anlaşılması çok daha zordur. Burada onu açan açıklamalara 

yer verilmektedir. Foucault, iktidarı belirli bir toplumda ilan edilmemiş, çeşitli 

toplumsal kurumlarda ekonomik eşitsizliklerde, dilde, bedenlerimizde yaşayan 
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çatışmaları kapsayan sessiz ve gizli bir iç savaş olarak anlamlandırmaktadır 

(Canpolat, 2005: 101). Foucault’a göre (2012: 39), toplumsal bedeni ortaya çıkaran 

unsur konsensüs değil, bireylerin bedenleri üzerindeki iktidarın maddiliği olmaktadır. 

Buna göre, Foucault, toplumsal alandaki mücadeleyle bireylere nüfuz eden gizli bir 

tahakkümden söz etmektedir; açıkça ifade edildiğinde, bu, ideolojiyi ve ideolojinin 

dolayımında ideolojik devlet aygıtlarını hatırlatmaktadır. Foucault, toplumsal alanda 

gerçek anlamda bir oydaşma durumunun olmadığını; iktidarın nüfuzunu bireylerin 

üzerinde bir güç olarak hissettirdiğini anlatmaktadır.  

Foucault, iktidarın toplumsal alandaki tahakkümünü geniş tutar. Foucault 

(2012: 49), iktidarın salt bastırmak, engel çıkarmak, cezalandırmak gibi eylemlerle 

baskı uygulamaktan ibaret görünmediğini; arzu yaratarak, zevki kışkırtarak, bilgiyi 

üreterek daha derine nüfuz ettiğini açıklar. Buna dayanarak denilebilir ki, 

Althusser’deki DİA’ların Foucault’un iktidar kavrayışına eklemlendiği görülür. 

Örneğin, daha önce açıklanmış olduğu şekliyle boş zamanı değerlendirme bağlamında 

oynanan golf, sınıfsal bir gösterge olarak bireye tatmin sağlar. Böylece toplumdaki 

egemen ideoloji, tahakküm kapsamını zevkin kışkırtılmasına değin uzatır.           

Foucault, yukarıda değinilen hususu özetleyen bir açıklama getirmektedir.  

Foucault’un bakış açısına göre (2012: 74), iktidar salt baskıcı olsaydı, bu durumda 

yasağın içselleştirilmesini ya da öznenin mazoşizmini kabul etmek gerekirdi. Bu 

noktada özne iktidara dahil olarak görülmektedir. Bir başka ifadeyle, iktidar, üzerinde 

denetim kurmuş olduğu özneyi kendi mekanizmasının içerisine almaktadır.                 

Foucault’un eserleri, yeni iktidar paradigmasının biyo-politik doğasını anlama 

bakımından yol göstericidir. Biyo-iktidar, toplumsal hayatı izleyerek, yorumlayarak, 

soğurarak ve yeniden eklemleyerek onu içeriden düzenleyen bir iktidar biçimi olarak 

kavranır. Öz şekliyle, biyo-iktidar, iktidar konusunda asıl sorunun hayatın üretimi ve 

yeniden üretimi olduğu bir durumu anlatır (Hardt ve Negri, 2012: 45). Buradan 

bakıldığında; Foucault’un, toplumsal alanı içeriden düzenleyerek toplumsal hayatı 

kuşatan bir iktidar kurgusuna yöneldiği görülür.        

İktidar kavrayışını geliştirirken; Foucault’un iktidar mekanizmasındaki 

geçişime odaklandığı açıklanır. Disiplin toplumundan kontrol toplumuna geçişle 

birlikte, yeni bir iktidar paradigması gerçekleşir. Paradigma, toplumu biyo-iktidar 
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alanı olarak gören teknolojiler tarafından tanımlanır (Hardt ve Negri, 2012: 45). Hardt 

ve Negri, denetim mekanizmasını oluşturan teknolojiye dayalı gözetim sistemlerinin 

toplumsal hayata nüksedişine vurgu yaparlar.  

Yukarıda biyo-iktidarın gözetim teknolojisiyle güçlendirildiğine vurgu yapan 

Hardt ve Negri, Foucault’un biyo-iktidar kavramını öz şekliyle ifade ederler. Biyo-

iktidar, toplumun sermaye altındaki gerçek boyunduruğunun bir diğer adıdır (Hardt 

ve Negri, 2012: 362). Buna bağlı olarak denilebilir ki; biyo-iktidar denilen olgu, 

temeli sermayeye dayanan iktidarın egemen ideolojik yapı biçiminde topluma nüfuz 

etmesi anlamına gelir. Foucault’un iktidar kavrayışını biçimlendirmesinde Marx’ın 

etkisini burada görmek mümkündür.      

Hardt ve Negri, Foucault’un iktidar kavrayışında iktidarın toplumsal bedeni 

kuşatmasına açıklama getirirler. İktidar bütünüyle biyo-politik hale dönüştüğünde, 

toplumsal bünye iktidar mekanizması tarafından tasarlanır ve onun sanallığı 

çerçevesinde gelişim gösterir. Söz konusu ilişki açık, nitel ve duygulanımsal 

özelliktedir. Toplum, toplumsal yapı ve gelişme süreçlerinin her kesimine erişen bir 

iktidar altında yaşayarak, tek bir bünye şeklinde tepki verir. Böylelikle iktidar 

insanların bilinçlerinin ve bedenlerinin derinliklerine kadar işleyen bir kontrol 

mekanizması olarak görünür (Hardt ve Negri, 2012: 45-46). Açıkça ifade etmek 

gerekirse; iktidar, toplumsal bilince etkimede bulunarak toplumu tektipleştiren bir 

mekanizma kurar. Bu kontrol mekanizmasında propaganda, halkla ilişkiler ve reklam 

gibi bilinçleri maniple etme sanatları ideolojik öğeler olarak işleyiş gösterirler.    

Foucault, bir iktidar paradoksunu örtük olarak kurmaktadır. Buna göre, iktidar 

bir yandan toplumsal hayatın her öğesini kendi içinde birleştirip kuşatır; öte yandan 

yeni bir bağlam, azami çoğulculuk ve çok sayıda tekilleşme içeren bir ortam ortaya 

çıkarır (Hardt ve Negri, 2012: 46-47). Foucault, geliştirmiş olduğu iktidar kavrayışını 

hem bir bütünlük hem de çoğulculuk içerisinde tekillik paradoksu içerisine alır. 

Böylece Foucault’un iktidar kurgusu, alışılagelen iktidar kavrayışına tezat oluşturur. 

İktidar ve güç bağıntısı, sosyolojik bağlamda birbirine eklemlenen girift yapısal 

özellikleri bütünleştirir. İktidar ve güç bağıntısını en iyi açımlayan çalışmalardan bir 

diğeri, Hardt ve Negri’nin ortak çalışması olan İmparatorluk adını verdikleri eserdir. 

Hardt ve Negri’ye göre (2012: 337), İmparatorluk eşit olmaktan tamamen uzak 
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konumdaki toplumların birbirlerine yakın olmalarıyla nitelenmektedir. Açık bir 

şekilde ifade etmek gerekirse, yazarların “İmparatorluk” adını verdikleri kavrayışı 

şekillendiren olgu, küreselleşmedir.   

Hardt ve Negri, dünya geneline nüfuz eden bir etmen olarak küreselleşmenin 

getirmiş olduğu yönetsel değişimi açmaktadırlar. Küresel piyasa ve küresel üretim 

çevrimleriyle birlikte yeni bir egemenlik biçimi olarak bir küresel düzen, yeni bir 

yönetim mantığı ve yapısı ortaya çıkmıştır. Bu küresel mübadeleyi etkin bir şekilde 

düzenleyen politik özne, dünyayı yöneten egemen güç İmparatorluk olarak 

adlandırılmaktadır (Hardt ve Negri, 2012: 15). Kavramsal açıdan küresel düzene 

gönderme yapan ve siyasal, ekonomik ve kültürel bağlamda birçok boyutu içerisinde 

bütünleştiren İmparatorluk, tekil bir yapı olarak anlaşılmamalıdır.    

Küresel düzene şekil veren olguya geniş açıdan yaklaşan Hardt ve Negri, 

tezlerini sistematik bir yapıya oturturlar. Hardt ve Negri (2012: 313), küresel kuruluş 

piramidi adını verdikleri bir oluşumla, İmparatorluk düzeninin ana hatlarını 

çizmektedirler. Buna göre, küresel iktidarın çeşitli organları ve örgütleriyle 

biçimlenmesi analiz edildiğinde, her bir öğenin çeşitli düzlemleri olan ve gitgide 

genişleyen üç katmandan oluşan bir piramitsel yapı belirmektedir. Yazarlar, üç 

katman belirlemişlerdir. Buna bağlı olarak, piramit içerisinde yer alan katmanlar 

kavrayış açısından önemli göründüğü için aşağıda kısaca özetlenmiştir.   

Birinci katman, genel olarak burada özetlenmektedir. Piramidin daralan tepe 

noktasında, küresel zor kullanma tekelini kendine saklayan bir süper güç olarak ABD 

yer almaktadır. ABD, tek başına hareket etme donanımına sahip olmasına rağmen, 

BM çatısı altında diğer devletlerle ortaklaşa hareket etmektedir. Piramidin ikinci 

düzleminde, küresel para araçlarını kontrolünde tutan ve bu yolla, uluslararası 

mübadeleleri düzenleme yetisini kendi bünyesine alan bir grup ulus-devlet yer 

almaktadır. Bunlar, G-7, Paris ve Londra kulüpleri, Davos vb. gibi oluşumlar 

kanalıyla birbirine bağlanmıştır. Piramidin üçüncü düzleminde, küresel düzeyde 

kültürel ve biyo-politik iktidar kullanan bir dizi heterojen birlik yer almaktadır (Hardt 

ve Negri, 2012: 313). Birinci katmanın temel belirleyici öğeleri, başta ABD olmak 

üzere ağırlıklı olarak küresel çapta egemen ulus-devletlerin kendi aralarında organize 

etmiş bulundukları uluslararası örgütlenmelerden oluşmaktadır.          
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İkinci katmanın yapısı, temel bağlamda, ulus-aşırı kapitalist şirketlerin dünya 

çapında yaydığı ağlardan, sermaye akışı, teknoloji akışı, nüfus akışı vb. ağlarından 

müteşekkildir. Bu katman içinde kalan ve sıklıkla ulus-aşırı şirketlerle iktidarına 

bağımlı olan bir düzlemde, öz olarak yerel, toprak temelli örgütlenmelerden oluşan 

genel egemen ulus-devletler dizgesi bulunmaktadır. Buna göre, ulus-devletler, çeşitli 

işlevler üstlenmektedirler. Bunlar, küresel hegemonik güçlerle politik aracılık, ulus-

aşırı şirketlerle pazarlık ve gelirin kendi sınırlı toprakları dâhilinde biyo-politik 

ihtiyaçlara göre yeni baştan bölüşülmesi olarak ayrılmaktadır (Hardt ve Negri, 2012: 

313-314). Buna göre, küresel ekonomik güç olarak çokuluslu şirketlerin çok yönlü 

ağlar aracılığıyla ulus-devletlerle karşılıklı çıkarlar kapsamında pazarlığa girişmesi, 

ikinci katmanın ağırlık noktasını oluşturmaktadır.       

Piramidin üçüncü ve en geniş katmanı, küresel güç düzeninde halkların 

çıkarlarının temsilcisi konumundaki gruplardan oluşmaktadır. Bu katmanda, küresel 

halkın daha açıkça ve daha doğrudan temsili, hükümet organları tarafından değil, 

ulus-devletlerden ve sermayeden görece olarak bağımsız nitelikteki çeşitli örgütler 

aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Küresel sivil toplum içindeki en yeni ve belki de 

en önemli görülen kuvvetler, Türkçedeki karşılığı sivil toplum kuruluşları olan 

hükümet-dışı örgütler adıyla belirmektedir (Hardt ve Negri, 2012: 314-315). Üçüncü 

katman, küresel hegemonik güçlere karşı verilen toplumsal mücadele bağlamında 

önemli bir etken olarak görülmektedir. Sivil toplum içerisinde değerlendirilebilecek 

küresel çapta örgütlenen bu sosyal oluşumlar, eylemlerini ülke içerisinde yaparak 

ulusal; yapmış oldukları bu eylemleri uluslararası boyuta taşıyarak küresel etkide 

bulunurlar. Burada sözü edilen şeyin en açık örneğini, Greenpeace adıyla anılan 

küresel çevre örgütü vermektedir.        

Hardt ve Negri, İmparatorluk kavrayışı bünyesinde kurulan dengeye dikkat 

çekerler. Günümüzde ortaya çıkan İmparatorluk, üç iktidar biçimi arasında bulunan 

işlevsel bir denge üzerine inşa edilmiştir (Hardt ve Negri: 2012: 318): Birincisi, 

iktidarın monarşik birliği ve küresel güç kullanma tekeli; ikincisi, ulus-aşırı şirketler 

ve ulus-devletler kanalıyla aristokratik eklemlenmeler; üçüncüsü, her türden STK, 

medya kuruluşları ve diğer “halkçı” örgütlerle birlikte ulus-devletler biçiminde varlık 

gösteren demokratik-temsili comitia’lar olarak toplanmaktadır.  
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Chomsky, Hardt ve Negri’nin İmparatorluk’ta ortaya koymuş oldukları küresel 

yapıya paralel anlatıya sahip çalışmalarıyla bilinmektedir. Bununla bağlantılı olarak, 

Chomsky’nin “gücün temsili ve kullanım biçimleriyle” ilgili düşünceleri, medya 

gerçeğini yansıtan çalışmaları dünya çapında tartışma gündemi yaratmıştır (Gülsoy, 

2005: 150). Chomsky, küresel rıza üretiminde medyayı öne çıkarır. Bu bağlamda 

medya, egemen ideolojinin önemli bir bileşeni olarak Hardt ve Negri’nin kurgusuna 

gerek küresel güç kullanma tekeli ve gerekse çokuluslu şirketlerin hegemonik güç 

olması dolayımında eklemlenmesi gereken bir öğedir.   

Hardt ve Negri ile Chomsky arasında bağıntı kurmak mümkün görünmektedir. 

Hardt ve Negri’nin anlatısında geçen küresel kuruluş piramidindeki katmanlarda yer 

alan öğeler ve bu öğeler arasındaki ilişkilerin bir benzerine Chomsky’nin anlatısında 

rastlanmaktadır. Chomsky’e göre (aktaran: Gülsoy, 2005: 167), Amerika’da gücün ve 

denetimin temel bileşenleri çoklu bir yapı göstermekte olup; şirketler, hükümet, 

medya ve halkla ilişkiler endüstrisinden oluşmaktadır.     

Foucault ile Hardt ve Negri arasındaki bağıntı, Foucault’un görüşlerini referans 

alan İmparatorluk adlı eserde açık bir şekilde kurulabilmektedir. Hardt ve Negri’nin 

temel varsayımlarına göre (2012: 16), egemenlik yeni bir biçime bürünerek, tek bir 

hükmetme mantığı altında birleşmiş bir dizi ulusal ve ulus üstü organdan 

oluşmaktadır. Nitekim Michel Foucault (2012: 69), bununla örtüşen bir görüşü 

savunarak, bir toplumun içinde işlemekte olan iktidarlar bütününün, tümüyle devlet 

sisteminde ifade bulduğu kanaatini taşımamaktadır. Buna göre; Foucault, iktidarın 

devletle sınırlı tutulmadığına işaret etmektedir.   

Foucault, iktidarın durağan bir yapı olmadığını; her yere kök salmış olduğunu 

açıklar. İktidar, yasalar bütününden ya da bir devlet aygıtından daha farklı bir şekilde 

yoğun ve yaygındır (Foucault, 2012: 98); bir başka anlatımla, iktidar denilen olgu, 

varlığını her yerde gösterir. İktidarın yalın bir olgu olmadığı görüşü, haliyle iktidara 

ilişkin karmaşık yapının anlaşılır kılınmasını zorlaştırır.   

Yukarıdaki açıklamaları bütünleyecek bir şekilde, Osorio’nun sorularını 

cevaplayan Foucault (2012: 161), iktidar mekanizmalarının basit hukuksal, yasal 

aygıttan çok daha geniş olduğu ve iktidarın çok daha fazla sayıdaki tahakküm 

prosedürleriyle yürütüldüğünü düşünmektedir. Osorio’nun okurların anlayacağı 
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şekilde yürüttüğü sorgulamada, Foucault’un görüşlerine göre, iktidar ilişkileri devlet 

organlarının bireyler üzerinde uyguladığı ilişkiler olmakla birlikte, bundan öteye, aile 

reisinin karısı ve çocukları üzerinde uyguladığı ilişkilerdir. Foucault, yaklaşımına 

yönelik toplumsal çerçevedeki örnekleri çoğaltır. Buna göre, doktorun uyguladığı 

iktidar, eşraftan kişilerin uyguladığı iktidar, patronun fabrikasında işçileri üzerinde 

uyguladığı iktidar, iktidar mekanizmalarıdır. Foucault’un çıkarımına bakıldığında, 

toplumsal ilişkilerin yaşandığı her yerde, bir başka deyişle, insanın olduğu her yerde 

iktidar mekanizmasının işlerliği kaçınılmaz olmaktadır.  

Hardt ve Negri, postmodern düşünceyle birlikte kuramsal bağlamda tekli iktidar 

yapılarının geçerliliğini yitirdiklerine işaret etmektedirler. Hardt ve Negri’ye göre 

(2012: 156-57), postmodernist teorisyenler, modern egemenliğin sonunu haber 

vermekte ve yeni bir kapasite olarak, modern ikili yapıların ve kimliklerin çerçevesi 

dışında düşünce geliştirmeye, bir çoğulluk ve çokluk düşüncesi ortaya atmaya yönelik 

bir kapasite göstermektedirler. Bu açıdan,  postmodernist teorisyenler, bir bakıma, 

İmparatorluğun kuruluşuna açılan geçişi açığa çıkarmaktadırlar.     

Osorio (Foucault, 2012: 162), Foucault’un düşüncelerini iyice çözümlemek 

amacıyla, tek bir iktidardan çok, karmaşık iktidar ilişkilerinin bulunduğunu ifade 

etmekte ve Foucault bunu söyleşide geçen diyalogda doğrulamaktadır. Osorio’nun 

iktidarların doğuşunu Foucault’un nasıl kavradığını, günümüzde bunların nasıl yola 

çıkarak dağıldığını sorgulamasında Foucault, okura temel bağlamında Marx’ın 

düşüncelerinden beslendiği hissini vermektedir. Foucault’a göre, bu iktidar ilişkileri, 

karmaşıklıklarına ve çeşitliliklerine rağmen, bir tür bütünsel figür olarak 

örgütlenmeyi gerçekleştirmişlerdir. Bu durumun, burjuva sınıfının ya da burjuva 

sınıfına ait bazı unsurların toplumsal gövde üzerindeki tahakkümü olduğu 

kanaatindedir. Bununla birlikte Foucault, bu iktidar ilişkilerinin bütününü dayatan 

unsurun, burjuva sınıfı veya burjuva sınıfının herhangi bir unsuru olduğunu 

düşünmemektedir. Burjuva sınıfının bu durumdan yararlandığı, bu durumu 

kullandığı, değiştirdiği, bazı iktidar ilişkilerini yaygınlaştırmaya çabaladığı veyahut 

bunun aksine, diğerlerini zayıflatmaya çabaladığı çıkarımı yapılabilir. Açıklanan tüm 

bu iktidar ilişkilerinin yayılma yoluyla çıktıkları tek bir odak bulunmamaktadır. 

Toplumsal bir sınıfın bir diğer sınıf üzerindeki, bir grubun bir diğer grup üzerindeki 
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tahakkümünü bir bütün olarak mümkün kılan iktidar ilişkilerinin iç içe geçmesi söz 

konusu edilmektedir. Buna göre; Foucault’un çıkarımında, Gramsci’nin hegemonya 

kuramının izleri örtük bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Böyle olmakla birlikte 

Foucault, Marx’ın temeli atmış olduğu iktidar ilişkilerini tamamen burjuvazinin 

belirlediği yolundaki görüşten kesin olarak ayrılmaktadır.       

Hardt ve Negri, küreselleşmenin getirmiş olduğu yeni yönetim biçimindeki nitel 

farklılaşmaya odaklanırlar. Emperyalizmle zıtlık oluşturan bir yapılanma gösteren 

İmparatorluk, toprak temelli bir iktidar merkezi oluşturmaz, sabit sınırlara ve 

engellere dayanmaz. İmparatorluk, tüm dünyayı kendi bünyesi içine alan merkezsiz ve 

vatanı olmayan bir yönetim aygıtı olmaktadır (Hardt ve Negri, 2012: 16). Nasıl ki 

Foucault, iktidarın her yerde olduğunu belirtmiş ise; Hardt ve Negri de aynı yaklaşım 

içerisinde İmparatorluğun her yerde olduğunu savunurlar.     

İmparatorluk için bir mekân gereksinimi bulunmamaktadır. Hardt ve Negri, bu 

kavrayışa erişmektedirler. İmparatorluğun bu pürüzsüz uzamında hiçbir iktidar yeri 

bulunmamaktadır; buna göre, iktidar her yerde ve hiçbir yerdedir. İmparatorluk, bir 

ou-topia, bir başka ifadeyle,  bir yok-yerdir (Hardt ve Negri, 2012: 200). Yazarların, 

İmparatorluk kavramını şekillendirme bağlamında, Foucault’un iktidar kavrayışından 

oldukça yoğun düzeyde beslendikleri görülmektedir.  

İmparatorluk kavrayışında ABD’ni birinci katmanın tepe noktasına yerleştiren 

Hardt ve Negri, ABD’nin egemen ideolojinin tipik bir temsilcisi olarak küresel düzeni 

belirlemek bağlamında Chomsky’nin tasarlamış olduğu Propaganda Modeli ile gerçek 

bir uyuşma göstermektedirler. Soğuk Savaş’tan galip netice elde eden ABD, küresel 

boyutta hegemonyasını kabul ettirebilen bir konumda görünmektedir (Çiftçi, 2009: 

204). Avrupa ve ABD kaynaklı yönetim mantıkları, tahakkümlerini tüm dünyaya 

yaymaktadır ve İmparatorlukla mücadele eden ve alternatif bir küresel toplumun 

habercisi konumundaki herhangi bir coğrafi bölgeyle sınırlı kalmamaktadır (Hardt ve 

Negri, 2012: 19). Buna göre, küresel çaptaki mücadelenin bir yanında egemen güç 

varken; diğer yanında karşı güç vardır. Bu saptama, açıkçası hegemonya mücadelesi 

ile bağıntı kurmaya yol açmaktadır. 

Yukarıda çizilen yörüngeye bağlı olarak, Foucault ve Gramsci bakış açılarından 

çıkan kuramsal düşünüşün bileşimini Hardt ve Negri’nin İmparatorluk adlı eserinde 
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görmek mümkündür. Nitekim Hardt ve Negri’nin açıklamasına göre (2012: 178), 

İmparatorluk ancak evrensel bir cumhuriyet olarak, sınırsız ve içleyici bir mimari 

içinde yer alan bir iktidarlar ve karşı-iktidarlar ağı olarak düşünülebilir. Foucault’un 

belirlemiş olduğu iktidar kavrayışının bir mücadeleler silsilesi olarak karmaşık yapısı 

burada küresel bağlama yerleştirilmektedir.    

Hardt ve Negri, ABD’nin küresel hegemonya stratejisini açıklamaktadırlar.  

ABD, kendi kendine asli görevini belirlemekte ve müttefiklerine İmparatorluğun o 

zaman dilimindeki düşmanının bir askeri müdahaleyle etkisiz duruma getirilmesi 

ve/veya ezilmesi teklifini getirmektedir. Söz konusu düşman güçlere, genellikle polis 

zihniyetinden devralınan kaba bir kavramsal ve terminolojik indirmeyle terörist adı 

verilmektedir (Hardt ve Negri, 2012: 59). Bu teröristler, coğrafya olarak geniş bir 

alana dağılım göstermektedirler. Söz konusu teröristler, bazen sosyalist rejimdeki bir 

Latin Amerika ülkesinde, bazen Ortadoğu’daki bir Arap ülkesinde beliren egemen 

ideolojik yapı olmaktadır.   

Kuramsal perspektiflerini geniş bir çerçeveye yayan Hardt ve Negri, kurgulamış 

oldukları İmparatorluk kavrayışına müdahale edici güç olarak Althusser’in ideolojik 

devlet aygıtlarını eklemlemektedirler. İmparatorluğun müdahale edici güçleri, ilk elde 

öldürücü silahlardan değil de, ahlaki araçlardan yola çıkılarak daha iyi 

anlaşılabilmektedir. Hardt ve Negri’nin ahlaki müdahale olarak ifade ettiği kavram, 

günümüzde haber medyasını ve dinsel örgütleri de içeren çeşitli organlar tarafından 

yürütülmektedir. Bunlar içerisinde, en önemli görülenler STK olarak adlandırılan 

hükümet dışı örgütlerin bazıları olmaktadır. STK, aslına bakılırsa, katılımcıların 

niyetleri başka olsa bile, yeni dünya düzeninin İmparatorluğun yardım kampanyaları 

ve avuç açtırma düzenlerinden müteşekkil olarak en güçlü silahları arasında yer 

almaktadır (Hardt ve Negri, 2012: 57-58). Buradan açık olarak görüldüğü üzere Hardt 

ve Negri’nin çıkarımlarında, Althusser’in tezindeki ideolojik devlet aygıtlarının 

egemen ideolojik yapıyı güçlendirmesiyle Gramsci’nin tezindeki rızaya geçiş süreci 

bileşimindeki bağıntıyı yakalamak mümkündür.   

Hardt ve Negri, küresel hegemonya stratejisinin hayata geçirilmesi sürecinde 

müdahalenin üstlendiği işlevsel önemin altını çizmektedir. Müdahale, polis eylemleri 

yoluyla İmparatorluğun ahlaki, normatif ve kurumsal düzenine doğrudan katkı yapan 



96 
 

 

etkili bir mekanizma olarak görülmektedir (Hardt ve Negri, 2012: 60). Müdahale 

denilen şey, egemen ideolojinin sürekliliğine ilişkin bütünleşik bir yapıya gönderme 

yapmaktadır.    

Foucault’un iktidar teknolojilerine atfetmiş olduğu önem, Hardt ve Negri’nin 

geliştirdikleri teze egemen gücün ileri teknoloji ürünü olarak konumlandırılması 

şeklinde yansımıştır. Hardt ve Negri’ye göre (2012: 61-62), İmparatorluk, ileri 

teknoloji ürünü bir makine biçiminde belirmektedir: Virtüeldir, marjinal olayı kontrol 

etmek üzere kurulmuş, tahakküm uygulamak ve gerekli görüldüğünde sistemdeki 

aksak noktalara müdahalede bulunmak üzere örgütlenmiştir. Emperyal egemenliğin 

virtüel yapısı ve süreksizliği, onun günümüz tarihsel bağlamındaki etkililiğini ve 

dünya sorunlarını çözmek için kullanabileceği meşru gücü ortaya çıkararak, 

İmparatorluk aygıtına güç vermektedir. Foucault’un kontrol toplumu kavrayışı, Hardt 

ve Negri’nin emperyal egemenlik anlayışındaki virtüel yapı için belirleyici bir etmen 

olarak anlaşılmaktadır.      

Foucault, genel anlayışın aksine iktidarın tekil bir yapı olmadığının altını çizer. 

Foucault’un perspektifinden (2012: 104), iktidar mekanizmasının analizi, iktidarın 

anonim ve her zaman muzaffer olduğunu göstermeye yönelik bir anlayış değildir. 

Bunun aksine, herkesin konumunu ve eylem kipini, her iki tarafın da direniş ve karşı 

saldırı olanaklarını belirleyen bir nitelik gösterir. Buna göre; iktidar, ele geçirilmeye 

çalışılan bir mücadele alanı olarak anlaşılır.   

Foucault, iktidar kavrayışını basite indirgeyen bir sosyolojik yaklaşımdan uzak 

durarak iktidar analizini derinleştirir. Yönetim ele alındığında, mücadele, simetrik 

olarak görülmemektedir, iktidar durumu aynı değildir; ama insanlar sürekli bu 

mücadeleye katılırlar. Bir taraf diğer bir taraf üzerinde üstünlük sağlar ve bu durumun 

uzantısı alınacak tavrı belirleyebilir, diğer tarafın tavrını veya tavırsızlığını 

etkileyebilir. İnsanlar, kendilerini durumun dışına yerleştiremezler, hiçbir yerde tüm 

iktidar ilişkilerinden bağımsız tutulamazlar. Ama durumu her zaman dönüştürme 

potansiyeline sahiptirler. Bir başka deyişle, olayları dönüştürme olanağı her zaman 

mevcuttur (Foucault, 2012: 283). Foucault’un iktidar kavrayışına odaklanıldığında, 

önemli bir ayrıntı olarak iktidar mücadelesine giren insanların iktidar durumunun 
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seyrini dönüştürme imkânına sahip oldukları sonucuna varılmaktadır. Foucault’un 

Marx’tan ayrıldığı noktalardan biri de bu olmaktadır.    

Foucault, iktidar ilişkilerinde direnişin önemini vurgulamıştır. Galagher ve 

Wilson ile söyleşide, direnişin dinamiğin içinden nasıl çekileceği sorusuna Foucault 

(2012: 283), direniş olmasaydı, iktidar ilişkilerinin de olmayacağı yönünde karşılık 

vermiştir. Buna göre, her şey basit bir şekilde bir itaat sorununa dönüşecekti. Birey, 

istediği şeyi gerçekleştiremediği durumda olursa iktidar ilişkilerini kullanmak 

zorunda kalacaktır. Bu açıdan, öncelikle direniş gelmektedir ve süreçteki tüm güçlerin 

üstünde yer almaktadır; onun etkisi altında, iktidar ilişkileri değişmek zorundadır. Bu 

bağlamda Foucault’un iktidar kavrayışının izlerini Arap Baharı’nın iktidar dönüşümü 

sürecinde diktatör eğilimli yönetimlere karşı verilen çetin bir direnişte bulmak 

mümkündür.    

Dünya konjonktürüne bakıldığında, iktidar ve güç ilişkisinin en bariz örneğini 

küresel hegemonya stratejisini uygulayan ABD’nin vermiş olduğu görülmektedir. 

Hardt ve Negri, Amerikan tahakkümünü örneklerle betimlemeye çalışmaktadır. 

Dünyadaki bütün ülkeleri komünizmden korumak, söz konusu ülkeleri emperyalist 

tekniklerle tahakküm altına almak ve sömürmekle aynı şey konumuna gelmiştir. 

Vietnam’a yapılan ABD müdahalesi, bu eğilimin önde gelen örneği olarak 

gösterilebilmektedir (Hardt ve Negri, 2012: 188). Rıza, tahakkümün yolunu açan bir 

kapı olarak düşünülebilir. Buna göre; Hardt ve Negri’nin müdahale dedikleri şey, 

öncelikli olarak düşüncelere hükmetmekle başlatılan bir süreçtir.   

Foucault’un iktidar kavrayışının bir uzantısı olarak Soğuk Savaş’ın ideolojik bir 

iktidar mücadelesi olduğunu düşünmek yanıltıcı olmayacaktır. Hardt ve Negri, bu 

mücadelenin kesin olarak ABD’nin lehine işlediğine hükmederler. Soğuk Savaş’ın en 

önemli etkisi, eski güçlerin çöküş sürecini hızlandırmak ve bir emperyal düzen tesis 

etmede ABD’nin öncü konumunu ortaya çıkarmak suretiyle emperyalist dünya 

içerisindeki hegemonya haklarını yeniden düzenlemiş olmasıdır (Hardt ve Negri, 

2012: 189).  

Hardt ve Negri’nin ileriyi gören bakış açısıyla örtüşen bir biçimde bir 

çalışmanın çıkarımına göre (Çiftçi, 2009: 204), Soğuk Savaş sürecinde ve bunu 

müteakiben 11 Eylül 2001 saldırılarına kadar geçen süreçte, ABD’nin rızaya dayalı 
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bir hegemonya ile etkinliğini sürdürürken; 11 Eylül 2001 tarihindeki saldırılardan 

sonra “İmparatorluk”laşmaya başladığı savunulmaktadır. Buna göre, Gramsci’nin 

hegemonya kuramında getirmiş olduğu rıza ve zor ikiliğine tarihte verilebilecek en iyi 

örneği ABD oluşturmaktadır.       

Hardt ve Negri’nin uluslararası düzene ilişkin saptamaları, küresel hegemonya 

stratejisinin örgütsel uzanımlarına erişir. Hardt ve Negri (2012: 190), çalışmalarında 

farklı uluslararası organların çoğalmasının ve sanki biri meşruluğunu diğerinden elde 

etmiş gibi, birtakım simgesel ilişki içinde güç kazanmasının, sözleşme ve müzakere 

temelli bir uluslararası hak kavramını nasıl dışarıda bıraktığını ve bunun yerine 

merkeze dayalı bir otorite ve ulus üstü meşru bir yasal eylem motor önerdiğini 

açıklamaktadırlar. Buna göre; örneğin Rusya’nın sonradan katılımıyla genişleyen G-8 

oluşumu gibi güçlü ülkeler arası ittifakların oluşturulduğu zirveler, hegemonik bir güç 

edinimini beraberinde getirmektedir.          

Robert Cox’un uluslararası ilişkilere kazandırdığı “hegemonya” kavramı, 

zorlama sonucu değil; devletlerin güç odakları etrafında o gücün etkisini kabullenerek 

kendi rızaları neticesinde oluşturdukları bir ilişki sistemi anlamına işlevsellik 

kazanmaktadır (Çiftçi, 2009: 216). Bunun açık bir örneği olarak, NATO içerisindeki 

örgütlenmede ABD’nin pek çok ülkede üs kurması olarak görülebilmektedir.    

Küresel siyasayı ve ekonomi politikalarını belirleyen uluslararası örgütlerin 

egemen ABD ideolojisi altında toplandığına dikkat çekilmektedir. ABD’nin ideolojik 

söyleminin gücüne ek olarak BM, IMF, Dünya Bankası ve NATO gibi uluslararası 

örgütler de ABD hegemonyasının süreğen hale dönüşmesinin aracı niteliğini 

taşımaktadırlar (Çiftçi, 2009: 216). 

Hardt ve Negri, Foucault’un bu bölüm içerisinde geniş çapta işlenen görüşlerini 

uluslararası boyutlarıyla genişletmekte ve bu bağlamda tez çalışmasının içeriğine 

derinlik kazandıran açıklamalar getirmektedirler. Mahkemeler, ahlaki düzen içindeki 

ilişkileri, polis eylemlerini ve emperyal egemenliği meşrulaştırıcı mekanizmaları 

dayatan ve yaptırıma tabi kılan yasal bir organ veya organlar sistemi olma yönünde 

dönüşmek zorunda kalacaktır (Hardt ve Negri, 2012: 60). Althusser’in devletin baskı 

aygıtları içerisine aldığı mahkemeler, Hardt ve Negri’nin geleceğe ilişkin tasarımları 



99 
 

 

doğrultusunda Amerikan emperyal egemenliğine meşruluk kazandırma bağlamında 

önemli derecede katkı sağlayacak stratejik mekanizmalar olarak anlaşılmaktadır.        

Foucault’un iktidar kavrayışını kendi kuramsal bağlamlarına çeken Hardt ve 

Negri, İmparatorluk stratejisini alışılmışın dışında, ezber bozan bir yapı çerçevesinde 

açıklamaktadırlar. Emperyal stratejinin doğru yöndeki formülü, “böl ve fethet” olarak 

görülmemektedir. İmparatorluk, genellikle bölünmeyi gerçekleştirmek yerine var olan 

veya potansiyel farklılıkları tanımakta, bu farklılıkları yüceltmekte ve genel bir 

komuta ekonomisi içinde düzenlemektedir. İmparatorluğun üç buyruğu şöyledir: 

İçine al, farklılaştır, yönet (Hardt ve Negri, 2012: 209). Hardt ve Negri’nin buradaki 

formülü, hegemonik strateji açısından klasik egemenlik yaklaşımına taban tabana zıt 

bir görünümdedir.       

Hardt ve Negri, yukarıda özetlenen emperyal stratejiyi bir Amerikan deneyimi 

olarak New Deal örneği üzerinden açıklamaktadırlar. Amerikan merkezli politikaların 

geçmişten günümüze neye hizmet ettiğini kendi paradigmaları çerçevesinden 

değerlendiren Hardt ve Negri, refah devleti programını öngören New Deal 

yaklaşımına yönelik farklı bir bakış sunmaktadırlar. Bu perspektiften bakılınca; 

kolonilerin özgürlüğü, üretimin merkezsizleşmesi ve disiplinin tesis edilmesi, New 

Deal politikasının emperyal gücünü nitelemekte ve eski emperyalizm pratiklerine 

görece ne kadar ileride olduğunu göstermektedir (Hardt ve Negri, 2012: 257). Buna 

göre; New Deal politikasına ilişkin saptama, “içine al, farklılaştır, yönet” stratejisinin 

canlı bir örneğidir.       

Hardt ve Negri, emperyal güçle ilgili olarak çeşitli alanlardaki uygulamalarına 

ilişkin saptamalarda bulunmaktadırlar. Buna göre, ekonomik açıdan, ücret rejimi 

yerine düzenleyici bir işleve sahip olan esnek ve küresel bir para sistemi geçirilmiştir; 

normatif buyrukların yerine kontrol ve polislik prosedürleri işlerlik kazanmıştır; 

tahakkümün gerçekleştirilmesi, iletişim şebekeleri aracılığıyla biçimlenmektedir 

(Hardt ve Negri, 2012: 219). Hardt ve Negri, emperyal güce ilişkin kuramsal 

kavrayışlarına Marx’tan üretim ilişkilerine dayalı ekonomik belirlenimi, Gramsci’den 

zora dayalı hegemonik gücü ve Foucault’tan gözetim sistemlerini eklemlemişlerdir.          

Küresel hegemonya stratejisine bağlı olarak ABD’nin iletişim şebekelerini 

egemen ideolojinin korunumu açısından kullanmasına dikkat çekilir. Dünyanın 
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neresinde bir toplumsal değişim yaşanmaktaysa, Amerikan verici istasyonları, 

oluşmaya başlayan yeni toplumsal yapı hakkında zihinlerde kuşku uyandırmak ve 

kâra ve tüketime dayalı kapitalist sistemi övmek adına yoğun bir yayın 

bombardımanına başlarlar (Schiller, 2005: 73). Günümüz emperyal kuruluşunun 

genel hatları, her nokta ya da düğümü birbirine eklemleyen ilişkilerin kurulduğu bir 

rizomatik ve evrensel iletişim ağı olarak anlaşılabilir (Hardt ve Negri, 2012: 322). 

Buna göre; küresel iletişim ağlarının yönetimi, kapitalist ideolojinin emperyal 

yönetimi anlamına gelir.     

Gelinen noktadan itibaren sosyolojik bağlamda gözetim üzerine odaklanmak 

yararlı görünmektedir. Nitekim Hardt ve Negri’nin ortaya koydukları eserdeki ağırlık 

noktalarından biri, Foucault’un gözetim toplumu üzerine düşüncelerinin kendi 

kuramsal yaklaşımlarına eklemlenmesi şeklinde belirginlik kazanmaktadır. Emperyal 

komuta, artık modern devletin disiplinci kalıplarıyla değil, biyo-politik kontrol 

kalıplarıyla harekete geçirilmektedir (Hardt ve Negri, 2012: 342).   

Gözetim olgusunun düşünsel izlerini Marx’ın emek ve sermaye ilişkisinde 

görmek mümkündür. Karl Marx, gözetimi, emek ve sermaye arasındaki bir savaşımın 

öğesi olarak kavramaktadır. Marx’a göre, gözetim işçilerin görülmesi ve izlenmesiyle 

sermayenin denetim yapmak maksadıyla kullandığı bir araç konumundadır (Canpolat, 

2005: 131). Anlaşılan o ki, Marx, gözetlemeyi sınıfsal bir denetim mekanizması 

olarak değerlendirmektedir.     

Gözetim olgusunu gerçek anlamıyla kuramsal çerçeveye yerleştiren filozof, 

Foucault’tur. Genelleşmiş baskı, özellikle merkezîleşmiş ve her yerde bir iktidarın, 

panoptik olarak adlandırılan gözetleme aygıtlarının ve kurumların egemenliği 

altındaki, bireysel bir içkinliği dışa vuran bir etken olarak itiraf iktidarının varlığını 

kuramlaştıran Gözetlemek ve Cezalandırmak, Bilgi İsteği gibi Michel Foucault’un 

eserlerinde yer alır (Maigret, 2011: 94). Foucault, sosyolojik bağlamda gözetleme ile 

baskı arasında bir ilişki kurar. Buradan hareketle, gözetleme olgusunun iktidarın bir 

hegemonya işlevi olduğunu düşünmek mümkündür.      

Geleneksel yapıdaki toplumdan modern topluma geçiş sürecinde, devlet tüm 

bireylerin bir özgürlük kazanımı olarak düşündüğü, ama aslında birbirine benzeyen 

bireylerin teşekkül etmesiyle sonuçlanacak bir denetim tekniği olan bir bireycilik 
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meydana getirerek, pratikleri disiplin altına alma gücünü kendine mal eder (Maigret, 

2011: 94). Modern topluma geçişle birlikte sosyal dokunun yapısında oynama 

yapılarak bireycilik toplumsallaşmanın yerine ikame edilir; buna bağlı olarak, devlet 

denetiminin şekli değişir.        

Foucault (2012: 231), rakamlardan yola çıkarak sosyolojik bir çözümleme 

yolunu tutmaktadır. On yedinci yüzyılda iki yüz elli bin insanın yaşadığı Paris’te altı 

bin kişi gözetim altında tutulmaktaydı. Bireylerin sürekli gözetlenmesine yönelik ve 

bu özelliğiyle devletin ellerindeki bir sistem olarak polis, on yedinci yüzyılın 

ortalarında beliren bir yapılanmadır. Polisin varlığı, tüm bireylerin çalışma normları 

karşısındaki entegrasyon düzeylerine göre gözetlenmelerini gerekli kılan, yerleşme ya 

da gelişme yolundaki kapitalist toplumun bu güvenlik bölgelerine ayrılmasının 

varlığına bağlı olmaktadır. Foucault’un tarihe dönük sosyolojik çözümlemesi, polis 

teşkilatlanmasının kapitalist sistemin getirmiş olduğu bir gözetim mekanizması olarak 

oluştuğuna işaret eder.       

Gözetim toplumu, kuramlar arası bağıntılara açık bir kavramdır. Foucault, 

gözetim toplumuna ait yapılanmayı açımlar. Buna göre (Foucault, 2012: 82-83), bir 

devlet gücü olarak polis, on sekizinci yüzyıl sonu ile on dokuzuncu yüzyıl başında 

ortaya çıkar. Yeni oluşan ve profesyonel konuma gelen suça eğilimliler grubu iktidar 

tarafından kullanılmaya müsait bir yapıdadır ve gözetleme görevleri için 

kullanılabilir. Muhbirler, ispiyoncular vs suça eğilimli bu kişiler arasından seçilerek, 

devşirilmek suretiyle bu grup, iktidardaki sınıfın yarar sağladığı birçok yasadışı 

faaliyet kapsamında kullanılabilir. Burjuvazi kendini görünür kılan şekilde yapmak 

istemediği yasadışı kaçakçılıkları, doğal olarak, hizmetine amade konumundaki bu 

teşkilatın üyelerine rahatlıkla yaptırma imkânına sahip olmaktadır. Foucault’un 

burada yansıttığı görüşler, temelini Marx’tan alan bir yaklaşım olarak görünür ve 

Gramsci’nin hegemonik bir güç olma yolundaki iktidarı ele geçirme mücadelesinden 

beslenerek, Althusser’in eserinde ortaya koyduğu bir kavram olan devletin baskı 

aygıtlarının etkin kullanımına yönelik çıkarım yapılmasını sağlar.   

Gözetim toplumunun temelini atan kavramın panoptikon olduğu bilinmektedir. 

Foucault, panoptikonun ne anlama geldiğini, kökenleriyle birlikte açımlar. Foucault’a 

göre (2012: 87), panoptikon fikri her ne kadar Bentham’dan önce düşünülmüş olsa 
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bile, bunu ifade etme ve adını verme Bentham ile gerçekleşmiştir. Panoptikon, sözlük 

anlamıyla bütünlük ilkesini ifade eder. Açık bir ifadeyle, gözetim toplumuna ilişkin 

anahtar sözcüğün Bentham’dan itibaren sosyolojik açıdan önem kazanmaya başladığı 

görülür.      

Foucault, panoptikonun sosyolojik yönden işlevselliğini geniş bir açıya yayarak 

ortaya koyar. Foucault’un betimleyici tarzdaki ifadesiyle (2012: 87), doktorların, ceza 

hukukçularının, sanayicilerin, eğitimcilerin aradıkları yöntemi, Bentham işlevsel 

olarak yerine getirir. Buna göre, Bentham, gözetleme sorunlarını çözmeye uygun 

nitelikte bir iktidar teknolojisi keşfetmiştir.    

Foucault’a göre, panoptikonla birlikte, bundan böyle soruşturma denen şeyin 

yerini bir kimseyi aralıksız olarak gözetlemek ve incelemek almıştır. Buradan 

hareketle Bentham, yaptığı planın adına Yunancaya dayanan göz önündeki yer 

anlamında “Panopticon” demiştir (Canpolat, 2005: 133). Denetim biçimi değişmiş; 

denetimin boyutu daha fark edilmeyen bir biçime dönüştürülmüştür.          

Panoptikon, bireyler üzerinde bir iktidar uygulayan ve iktidar uyguladıkça bir 

yandan gözetleme ve diğer yandan gözetledikleri üzerinde bilgiye erişim olanağını 

elde eden müdür, atölye şefi, doktor, psikiyatri, hapishane müdürü gibi etkin 

konumdakiler tarafından bireylerin sürekli gözetimine gönderme yapar (Canpolat, 

2005: 133). Buna göre; iktidar denilen güç mekanizması, gözetime dayalı değişik 

yöntemler yoluyla bilgiye erişimi süreğen bir hale getirir. 

Foucault, belki de başkalarınca ayrıntı olarak görünüp ama aslına bakılacak 

olursa, sonuçları itibariyle önemli olan tarihe dayalı sosyolojik çözümlemelerini geniş 

açıdan ele almaktadır. “Tehlike” nosyonu, on dokuzuncu yüzyıl psikiyatrisinde ve 

kriminolojisinde teorileştirilmiştir. “Tehlikeli” olarak nitelenen kişi kapatılır. Polis, 

psikiyatri gibi kurum ve yapılanmalar, tehlikeye tepki göstermeye yönelik kurumlar 

olarak belirmektedir (Foucault, 2012: 127). Böylece uygulanan şiddet açısından 

eskiden daha ağır cezalara maruz kalan “tehlikeli” olarak nitelenen insanlar, kapatma 

yoluyla dünyadan tecrit edilerek bir başka boyutta cezalandırılmış olmaktadırlar. Bir 

başka açıdan bakıldığında, bir realite olarak kapatılan kişinin iktidar mekanizması 

tarafından gözetlenmesi olgusuyla yüz yüze gelinmektedir.          
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Foucault (2012: 157), tıbbileştirmeyle iktidar arasındaki bağlantıyı iyi 

düşünülmüş bir kurgulamayla aktarmaktadır. Buna göre, öyle bir an gelmiştir ki, 

herkesin iktidarın gözü tarafından algılanması gerekli bir hal almış, kapitalist türde bir 

toplum olması istenmiş, mümkün mertebe yaygınlaştırılmış, mümkün mertebe verimli 

bir üretimle birlikte böyle bir sosyolojik gelişme istenir olmuştur. İşbölümünde 

herkesin ayrı bir işi yapmasına gereksinim olduğunda, halkın direniş hareketlerinin, 

tembelliğin veyahut isyanın, yeni gelişen bu kapitalist düzeni sona erdirmesinden 

korku duyulduğunda, her bireyin somut ve kesin gözetlenmesi gerekli görülmüştür. 

Foucault, tıbbileştirmenin buna bağlı olduğunu düşünmektedir. Buna göre; Foucault, 

kapitalist sistemin üretmiş olduğu gözetim mekanizmalarının iktidarın her alanda 

sahip olduğu güç topluluğu (polis aygıtı, hapishane ve psikiyatri vb.) aracılığıyla 

yerine getirdiğine işaret etmektedir.  

Foucault, normalliğin belirleyici bir ölçü olduğu düşüncesini taşımaktadır.  

Foucault’un hükmüne göre (2012: 157), bireyleri normallikleri ölçüsünde dikkate 

almak, çağdaş toplumun büyük iktidar aygıtlarından birini teşkil etmektedir. Burada 

Foucault, iktidarın, insanın ruhsal yapısına odaklı gözetleme durumuna gönderme 

yapmaktadır. Kapitalist sisteme göre işleyen iktidar, bireylerin normallik ölçülerine 

uygun bir donanıma sahip olmalarını dayatır.       

Gözetim olgusunu sosyolojik bağlamda tüm boyutuyla kavramak açısından 

panoptikonun ifade ettiği anlama odaklanmakta yarar bulunmaktadır. Foucault (2012: 

86), öncelikle panoptikonun fiziksel yapısına değinir. Çevrede, halka şeklinde bir 

bina ve ortada bir kule bulunmaktadır. Kulede açılmış olan geniş pencereler halkanın 

iç cephesini görmektedir. Çevre bina hücrelere ayrılan bir yapılanmaya sahiptir, 

hücreler bina boyunca derinlemesine uzanmaktadır. Hücrelerde ikişer pencere 

bulunur. Pencerelerden biri içeriye doğru açıktır ve kulenin pencerelerine denk 

gelecek şekilde tasarlanmıştır. Diğer pencere dışarıya bakar ve ışığın hücreyi kat 

etmesini sağlar. Böyle bir tasarım yoluyla, merkezdeki kuleye bir gözlemci 

yerleştirmek ve hücrelerden her birine bir deli, bir hasta, bir mahkûm, bir işçi veya bir 

öğrenci kapatmak istenen işlevi görür. Önden ışıklandırma yöntemiyle, karanlık 

yöndeki kuleden çevre hücrelerdeki esirlerin küçük siluetlerini görmek mümkündür.  
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Foucault’un betimlemesiyle biçimlenen panoptikon tasarımı, gözetim 

mekanizmasını oldukça iyi işleten bir yapıya sahiptir. Hardt ve Negri, panoptikonun 

gözetim işlevini özetlemektedirler. İçeridekilerin merkez bir noktadan her an 

görünebilir olmasını sağlayan Panopticon tarzı hapishane mimarisi, çeşitli disiplinci 

dispositif’leri aktüel hale getiren diyagram ya da virtüel tasarım olarak kendini 

göstermektedir (Hardt ve Negri, 2012: 331).     

Foucault, panoptiği tarihsel bir motif olan şatoya benzeterek sosyolojik 

açıklamalar getirmektedir. Foucault’a göre (2012: 94), Bentham’ın projesine 

odaklanma nedeni, “şeffaflığa dayalı iktidar”, “gün ışığına çıkarma” yoluyla tabi 

kılmanın çok farklı alanlara uygulanma formülünü proje kapsamında sunmuş 

olmasıdır. Panoptik, paradoksal olarak, ayrıntılı bir okunabilirlik uzamı oluşturmak 

için, bir bakıma surlarla çevrili burç olan “şato” biçiminin kullanılmasıdır. Foucault, 

bu tarzda bir benzetmeyle, şatodaki bir gözetleyicinin her yeri gözetleyebilirken aynı 

zamanda kendisini fark ettirmeme imkânına sahip olduğunu da göz önüne getirir.        

Panoptikon içeriğine bağlı olarak fiziksel görünümden yola çıkarak geniş bir 

açıklamada bulunan Perrot (Foucault, 2012: 94), panoptik içindeki iktidar tekniklerini 

çarpıcı bulmaktadır. Panoptikonda esas olarak bakış; buna ilaveten söz vardır. Çünkü 

esas denetçiyi her bir hücreye bağlayan çelik borularla işlev gören olağanüstü bir 

buluş söz konusu olmaktadır. Bentham’ın metninde caydırmanın önemi açığa 

çıkmaktadır: “Sürekli olarak bir denetçinin gözü önünde olmak gerekir; bu durum, 

gerçekten de kötülük yapma gücünü, hatta kötülük isteme düşüncesini bile neredeyse 

yok eder”. Foucault, gözetim teknolojisinin kökeni olan panoptikon yoluyla insanları 

sürekli denetim altında tutmanın yöntemini açıklamaktadır.     

Foucault (2012: 95), panoptikonun içinde bulunulan ortama yaydığı psikolojik 

etkiyi tahlil ederek, buna yönelik önemli açıklamalar getirir. Gözetleyen bir bakış ve 

gözetleyen bakışın ağırlığını hisseden her insan bakışı öyle içselleştirir ki, bu eylemin 

sonunda kendini gözleme durumuna erişir. Böylelikle herkes kendi üzerinde ve 

kendine karşı bu gözetlemeyi işletecektir. Buna göre; Foucault, gözetim altında 

denetim uygulanan bir kişinin kaçınılmaz olarak bunu içselleştirdiğine hükmeder. 

Foucault, gözetleme kavrayışının merkezine aldığı panoptik üzerine yoğunlaşan 

düşünceleri yoluyla güven olgusunu dıştalar. Perrot, panoptiğin işleyişinde birtakım 
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çelişkilere rastlandığını belirtmektedir. Merkezdeki kuleden mahkûmları gözetleyen 

baş denetçiye dikkat çekmektedir. Baş denetçi, kendi astlarını da gözetlemektedir. Bu 

bakımdan baş denetçinin gözetmenlere de güveni yoktur (Foucault, 2012: 96). Buna 

göre; gözetim mekanizması, her şeyi gözetler. Açık bir ifadeyle anlatmak gerekirse, 

gözetim, iktidarın kuşatıcı bir fonksiyonudur.   

Panoptikte herkes bulunduğu konuma göre, diğerlerinin tümü veyahut birkaçı 

tarafından gözetlenmektedir; bütünlüklü ve değirmi bir güvensizlik aygıtı söz 

konusudur, çünkü mutlak nokta yoktur. Mükemmel nitelikte bir gözetleme, bir kötü 

niyetlilik bütünü olarak görülmektedir (Foucault, 2012: 98). Netice olarak Foucault,  

gözetlemenin güvensizlikten kaynaklanan bir iktidar mekanizması olduğunun altını 

çizmektedir.  

Foucault’a göre (2012: 100), panoptik bir ütopya programdı. Bentham, bakışa 

önem vermesiyle “arkaikleştirici”; iktidar tekniklerine genel olarak önem vermesiyle 

çok modern olarak görünmektedir. Açıkça belirtildiğinde; panoptik, günümüzdeki 

gözetim teknolojisinin ilkel bir görünümü olarak düşünülebilir.   

Perrot, panoptikle ilgili önemli ayrıntıları, Foucault ile görüşmesinde okurlara 

aktarmaktadır. Panoptikte mevcut olan zamanın bölüştürülmesi, başarısızlıkla 

sonuçlanmıştır. Fabrika ve saat çizelgesi, uzun süreli olarak, basitçe işe gelmeme 

suretiyle ifadesini bulan pasif bir direnişe neden olmuştur. Perrot, ilginç bir örnek ile 

konuyu aydınlatmaktadır. On dokuzuncu yüzyıldaki Kutsal Pazartesi’nin ortaya 

çıkması, bununla ilintilidir. Buna göre, adı verilen gün, aslında işçilerin haftada bir 

açık havaya çıkmaları için kendilerinin uydurmuş oldukları bir gündür (Foucault, 

2012: 103). Söz konusu işçi eylemini, sermayenin gücünü çeşitli yöntemler eşliğinde 

sonuna kadar kullanan burjuvaziye karşı örgütlü bir direniş örneği olarak nitelemek 

yanlış olmasa gerektir. Gözetim, ancak insanlar üzerindeki baskıyı hissettirmeden 

gerçekleştiğinde gerçek anlamda bir iktidar mekanizması olarak hegemonya aracına 

dönüşebilir.  

Foucault, modern dönemde dahi panoptizmin egemen olduğu bir toplumda 

yaşadığımız düşüncesindedir (Canpolat, 2005: 134). Buna göre; ünlü Fransız filozof 

Foucault’un perspektifinden yaklaşınca, şunu açıklıkla görmek mümkündür: 
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Bentham’ın hapishane için geliştirdiği mimari yapılandırma, kapitalizmin şekline ruh 

kattığı; insanların içerisinde toplandığı toplumsal sistemin her alanına nüfuz etmiştir.    

Ringelheim, Foucault ile söyleşisinde onun görüşlerine yönelik çıkarımda 

bulunmaktadır. Buna göre; Foucault (2012: 255-256), hapishanenin, yasadışılıkları 

çeşitlendirici bir yönetim ve denetim aygıtı olduğu sonucuna varmaktadır. Hapishane 

sisteminin, yasal cezalandırma iktidarını doğal ve meşru hale getirmeyi, onu 

“doğallaştırma”yı başardığını gözlemlemektedir. Aslına bakılacak olursa, buradaki 

saptamada Gramsci’nin ve Althusser’in kuramsal çizgilerinin karışımını elde etmek 

mümkündür. Zor ve rızanın bileşiminde sağlanan meşruiyet ekseninde devletin baskı 

aygıtlarının cezalandırma iktidarı sonucuna ulaşılmaktadır. Sosyolojik bir olguya 

meşruiyet kazandırmak, gerçekte algı yönetiminin başarımına bağlı görünmektedir. 

Kapitalist sistemin kitlesel algı yönetimini gerçekleştirmek için yirminci yüzyılda 

bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanarak kamuoyunu yönlendiren birtakım 

meslekler türemiştir. Yeni ortaya çıkan bu tür meslekler, Foucault’un çalışmalarında 

altını çizdiği gözetim teknolojilerinden büyük ölçüde yararlanmaktadır.                   

Hardt ve Negri, ilginç bir sosyolojik saptamada bulunmaktadırlar. Çağdaş 

iletişim sistemleri, egemenliğe tabi olmaktan çok, egemenlik iletişime tabi olmuş bir 

konumda görünmektedir; bir başka deyişle, uygulamaya bakılacak olursa, egemenlik 

iletişim sistemleri aracılığıyla eklemlenmektedir (Hardt ve Negri, 2012: 345). Daha 

açık bir ifadeyle, küresel bir egemenliği hâkim kılan şey, küreselleşmeyi getiren 

iletişim sistemleri olmaktadır.  

Hardt ve Negri, küreselleşmenin değiştirdiği dünyanın egemen dizge için 

sağladığı getirileri gözler önüne sermektedirler. İletişim ve denetim, uzaktan etkili bir 

biçimde gerçekleştirilebilmekte ve bazı durumlarda maddi olmayan ürünler dünya 

çapında en kısa sürede ve en az maliyetle taşınabilmektedir. Enformasyon 

teknolojileri, mesafenin önemini azaltma eğilimini beraberinde getirmektedir (Hardt 

ve Negri, 2012: 299-300). Bunun sayesinde egemen güç konumundaki devasa 

şirketlerin yöneticileri, işçilerin çalışma performanslarını kontrol edebilmekte; şirket 

çalışanlarını direktifleri doğrultusunda hızla yönlendirebilmekte ve böylelikle şirketin 

kazancını azami düzeye getirebilmektedirler.   
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Panoptikon olgusunu sermayenin çağdaş gözetim mekanizmasına uyarlayan 

Hardt ve Negri, gözetimi yerel ve küresel açıdan değerlendirmektedirler. Yerel açıdan 

ele alındığında, üretim sistemlerine içkin bilgisayar ağları ve iletişim teknolojileri, 

işçileri bir merkez üzerinden, uzak bir noktadan sıkı bir gözetime tabi olması 

durumunu yaratmaktadır. Bu yönüyle, emek faaliyetinin kontrolü, üretim ağının 

virtüel gözlem merkezinde (panopticon) potansiyel olarak bireysel ve sürekli hale 

getirilebilmektedir. Bununla birlikte, kontrolün merkezileşmesi, küresel bir açıdan ele 

alındığında daha belirgin olmaktadır (Hardt ve Negri, 2012: 302).  

İktidar ve güç ilişkisinin geniş bir açıdan irdelendiği bu bölüm burada son 

bulmaktadır. Bölüm boyunca, küresel ölçekte egemen iktidar yapısının dokusuna 

dikkat çekilmiş; iktidarın bilgi ile ilişkisi dolayımında iktidar teknolojilerinin gözetim 

işlevine odaklanılmış; iletişim sistemlerinin iktidar adına bir denetim mekanizması 

olarak gözetimi derinleştirdiğine yer verilmiştir. Bir sonraki bölüm, hegemonyadan 

itibaren geliştirilen kuramsal çizgiye uygun olarak sermayenin manipülatif araçlarını 

açımlayacaktır.    

                                        

1.2.6. Gramsci ve Althusser’in Işığında Çıkarım: Sermayenin Hegemonya 

Gücü ve Çokuluslu Şirketlerin Manipülatif Araçları 

Sınıfsal bir olgu olarak sermaye ve emek arasındaki sömürüye dayalı ilişkinin 

kuramsal temellerini Marx atmıştır. Marx (2011a: 109), sermayenin emek üzerindeki 

egemenliğine bir başlık ayırarak dikkat çeker ve bu gerçekliği Adam Smith’ten 

alıntılar yoluyla aktarır.  

Marksist perspektife göre, sermaye hep daha fazlasını ister ve asla doymak 

bilmeyen bir yapıya sahiptir. Hardt ve Negri (2012: 232-233), sermayeyi “gözünü 

sürekli kendi sınırlarının dışına dikmeksizin ve dış çevresinden beslenmeksizin 

yaşamını sürdüremeyen bir organizma” olarak nitelendirmektedirler. Sermaye için 

dışarısı vazgeçilmez bir yer olmaktadır. Bu açıdan, sermaye, doğuşundan itibaren bir 

dünya gücü; hatta tek dünya gücü olma eğilimindedir.    

Hardt ve Negri, tarihe atfen coğrafi keşiflerden başlayan bir akım olarak 

Avrupa sermayesinin yayılımının küresel boyutlu sonuçlarını göz önüne 

getirmektedir. Buna göre; Avrupa üstünlüğünün doğuşu, büyük oranda Avrupa’nın 
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tükenmek bilmeyen servet açlığını besleyen sermayenin gelişimi ve yayılması 

sayesinde mümkün olmuştur (Hardt ve Negri, 2012: 135). Daha açık bir ifadeyle, 

Avrupa sermayesinin güç kazanması diğer kıtalardaki doğal zenginliklerin 

sömürüsüyle gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak, Avrupa kıtası ekonomik bağlamda 

güçlenirken; sermayenin sömürdüğü ülkelerdeki insanlar fakirleşmiştir. Bu tabloda, 

açık bir biçimde Marx’ın sermaye-emek ilişkisinin küresel boyutu açığa 

çıkarılmaktadır.  

Sermayenin tahakküm gücüne yer veren Hardt ve Negri, bunu ağlar yoluyla 

kurmuş olduğu ilişkilere bağlamaktadırlar. Sermaye, aşkın bir iktidar merkezine bağlı 

kalmadan, tahakküm ilişkilerinin nakil istasyonları ve ağları kanalıyla içkinlik 

düzleminde etkin konumda yer alır (Hardt ve Negri, 2012: 327). L’Etang, sermayenin 

tahakküm gücünün bir uzanımı olarak önemli bir ayrıntıya dikkat çeker. Elit kişi ve 

gruplar, her dönemde ʻhaber zenginiʼ olarak öne çıktıklarından, bu kişi ve grupların 

iletişime ve siyasal gündeme yön verme kapasiteleri yüksek olmaktadır (L’Etang, 

2002a: 51).    

Sermayenin edinmiş olduğu güce odaklanmak için sermayeyi hâkim kılan 

kapitalizmin rıza üretimi üzerine eğilmek gerekir. Ransome, kapitalizmin zihinlerde 

edinmiş konumuna yönelik bir gerçekliğin bilgisini okuyucuyla paylaşmaktadır. 

Kapitalist sistem, rızanın eşiğine erişmiş; bundan da öteye, insanların çoğunluğu 

kapitalist dünya görüşünün temel bileşenlerini onayladığını belli eden bir konuma 

gelmiştir (Ransome, 2011: 21). Gramsci’nin kökenini Marx’tan almış olduğu 

hegemonyanın temel iki bileşeninden biri olan rıza, hegemonik gücün istemlerini 

toplum nezdinde doğal hale getirir. 

Rızanın üretiminde topluma yön veren belirli araçlar, her biri farklı açılardan, 

deyim yerindeyse hayati bir rol üstlenirler. Marx’a göre (2011a: 283-284), kapitalist 

rejim toplumsal yabancılaşmalar ile birlikte, toplumsal yabancılaşmaları 

benimsenebilir ve hoş görülebilir bir konuma getirerek ve sömürülen kesimlere 

onların başkaldırmalarını önleyici, yanıltmaya dayalı ödünler vererek kapitalist rejimi 

pekiştirme işlevi gören din, idealist felsefe, ahlak, hukuk gibi ideolojik 

yabancılaşmaları da beraberinde getirir. Althusser’in kuramsal çerçevesini çizdiği 
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ideolojik devlet aygıtlarının kökü, açık bir şekilde 1844 El Yazmaları adlı eserdeki 

ifadelerde kendini bulur.          

Kapitalizmin bireyin yaşamındaki her alana nüfuz edişi ve bu suretle gerçek 

anlamda bireyselliğinin yitirilişi burada örneklenmektedir. Kapitalizm, boş vakitleri 

kullanarak yeni değer ve ideolojileri devreye sokarak; “hırs”, “arzu”, “haz”, 

“hedonizm”, “prestij”, “seçkinlik”, “gözde olma”, “zindelik”, “sağlık” ve “güzellik” 

türünden özellikleri sürekli kutsamak suretiyle kitleyi tüketime, rekabete, sınıf 

atlamaya, statü parlatmaya vb. çabalara yöneltir (Aytaç, 2004: 123). Kapitalist düzen 

yukarıda belirtilen stratejileri hayat geçirirken, sıklıkla, insanlara umut satan vaatleri 

saniyelere sığdıran imajlarla dolu reklamlardan, medyanın yeni trendler oluşturarak 

imajlar pazarlamasından, algıların yönetilmesiyle medyayı arkasına alan halkla 

ilişkiler çalışmalarından vb. uygulamalardan yararlanır. Buna bağlı olarak, sosyolojik 

bağlamda gözlemlenebilen bir gerçekliğe dikkat çekilmektedir. Küresel kapitalist 

pazar ortamında imaj oluşturma ve sürdürme faaliyetlerinin önem kazanması, dünya 

genelinde iletişim ve halkla ilişkiler alanının gitgide artarak ön plana çıkması 

sonucunu beraberinde getirmiştir (Erdoğan, 2006: 174).  

Sermaye, özellikle de küresel sermaye, sosyal yapıyı her açıdan kuşatmıştır. Bir 

başka açıdan konuya yaklaşıldığında, küresel sermaye hareketinin iletişim sistemini 

ele geçirmesiyle birlikte bir kontrol mekanizması oluşturduğuna ilişkin çıkarım 

yapılmaktadır. Günümüzde ulus-üstü şirketlerin yeni enformasyon altyapısı üzerinde 

yarı-tekeller oluşturma ve bunları pekiştirme yönünde giriştikleri rekabeti gün ışığına 

çıkmaktadır. Çeşitli telekomünikasyon şirketleri, bilgisayar ve bilgisayar programı 

üreticileri, enformasyon ve eğlence şirketleri, üretici ağları yeni kıtalara ayırma ve 

bunların kontrolünü sağlama uğraşıyla birleşmekte ve faaliyet alanlarını 

genişletmektedir. Daha şimdiden enformasyonun ve iletişimin iktidar yapısının ana 

unsurlarının (de facto veyahut de jure) birleştirilmesi yoluyla kontrol 

mekanizmasında devasa boyutta bir merkezileşme söz konusudur (Hardt ve Negri, 

2012: 304). Kontrol mekanizmasının merkezileşmesi, küresel sermaye açısından pek 

çok avantajı beraberinde getirmektedir. Örneğin, bireylerin tüketim eğilimlerini 

belirlemeyi ve bu doğrultuda ürünlerin yerine ikame edilen imajların satışını mümkün 

kılar.   
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Kapitalist egemen yapının küresel boyuta erişiminin getirmiş olduğu sosyolojik 

değişime dikkat çekilmektedir. Küresel kapitalizm, iktidar ilişkilerinin diğer birçok 

ilişki gibi uluslararasılaşmasını mümkün hale getirmiştir (Öngel ve Gülenç, 2010: 

94). Küresel serbest piyasalara neo-liberal yaklaşım, sonunda şirketleri hem devletin 

(özellikle üçüncü dünya ülkelerinde) hem de sivil toplumdaki yurttaşların üzerinde bir 

güç konumuna yerleştirmiş, bununla ulusal hükümetler siyasal kararlarda ekonomik 

sektörü sivil toplum üzerinde öncelemişlerdir (Roper, 2005: 74). Buna göre, 

günümüzde büyük ulus-aşırı şirketler, ulus-devlet otoritesi ve yasal çerçevesinin çok 

ötesine geçmeyi başarmıştır (Hardt ve Negri, 2012: 310).  

Küresel sermayenin günümüz konjonktüründe kazanmış olduğu güç, ekonomik 

boyutu aşan bir kapsama evrilmiştir. Bir görüşe göre (Öngel ve Gülenç, 2010: 111), 

küresel çapta çalışan şirketlere karşı girişilecek, salt yerel düzeyde etkinlik gösteren 

bir direniş pratiği günümüz koşullarında başarısızlığa mahkûm görünmektedir. Bunun 

nedeni olarak da, küresel şirketlerin tedarikçilerinin dünya çapına yayılmış olması ve 

şirketin pazarlık gücünün işçilere ve yerel yöneticilere karşı güçlü olması 

gösterilmektedir. 

Hardt ve Negri, baskı gruplarından gelen tepkilerin sermayenin rıza üretimine 

dönük politikalar üretmesi sonucunu verdiğine eğilirler. Mücadeleler, sermayeyi 

sürekli olarak üretim ilişkilerinde reform gerçekleştirmeye ve tahakküm ilişkilerini 

dönüştürmeye zorlamaktadır (Hardt ve Negri, 2012: 216). Eylemsellik gücü yüksek 

baskı gruplarıyla bir oydaşma durumunun yaratılması, günümüz çokuluslu şirketleri 

için karşılaşabilecekleri en büyük güçlük olarak görülmektedir. 

Sermayenin güç kazanımında küreselleşmenin rolü yadsınamayacak bir gerçek 

olgudur. Küreselleşmeye bağlı olarak çokuluslu şirketler uzamında halkla ilişkilerin 

daha yoğunluklu bir derecede önem kazandığına işaret edilmektedir. Küreselleşme, 

halkla ilişkileri yeni fırsatlar sağlayan ilgi merkezine sokmuştur. Küreselleşme birçok 

yönden halkla ilişkiler endüstrisini pekiştirirken, halkla ilişkiler de küreselleşmenin 

yayılmasına katkıda bulunmuştur (Sriramesh and Vercic, 2007: 355). İş dünyasının 

etki ve erişim gücü bağlamında dünya ölçeğine uzanması, iletişimin ve iletişim 

uzmanlarının üretim faktörleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde tahakkümü esas 

alan bir rol üstlenmelerini beraberinde getirmektedir (Tellan, 2011: 51). Küresel 
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ölçekte göze çarpan bir biçimde gücünü gösteren iletişimsel fonksiyonellik, sermaye 

hegemonyasının pekişmesine hizmet etmektedir.   

Sermayenin elinde pek çok güç bulunmaktadır. Roper, sermayenin edinmiş 

olduğu bu güçlerden birine değinmektedir. Ticaret gruplarının akademisyenlere 

bağımsız hakemler olarak işletmeyi desteklemeleri için ödemede bulundukları bilinen 

bir gerçektir. Bunu öngörülebilir şekilde başkaca siyasal ve ekonomik çıkarı 

destekleyen kullanımdaki seviyeye çekilen eleştirilere doğrudan bir yanıtla 

yapmaktadırlar (Roper, 2005: 77). Burada açıklanan pozisyondan, sermayenin ve 

özellikle de çokuluslu şirketlerin meşruiyet edinimi bağlamında kendi konumlarını 

güçlendirme adına yaptıkları düzenlemelere gönderme yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Bourdieu, sosyolojik olguları yorumlamada önemli bir başvuru kaynağıdır.  

Bourdieu perspektifinden bakıldığında, toplumsal yaşam bir oyuna benzetilmektedir. 

Her oyun, toplumsal dünyada ödüllerin dağıtıldığı mesleki uygulamalar alanında 

etkili olmak konusunda birbiriyle rekabet halindeki faillerin kendilerine yönelik öz 

çıkar sağlama ve güven oluşturma ve kazanılmış güvenin korunması arayışları 

içerisinde kurulur (Köse, 2011: 57). Günümüzde çokuluslu şirketler adına güven 

oluşturmak ve elde edilmiş güvenin devamlılığını gerçekleştirmek üzere kitle iletişim 

araçları ve sosyal medya kanalıyla görünürlük sağlamak yaygın bir uygulamaya 

dönüşmüştür. Kurumsal çıkarlar doğrultusunda çalışmalarla gerçekleşen iyi yönler 

gösterilir iken; bunlardan aslında daha yoğun şekilde varlığını gösteren kamu çıkarları 

yönünden zararlı uygulamaların gizlenmesi sermayenin manipülatif amaçlarına 

hizmet etmektedir.  

Küresel sermaye ile kapitalist ekonomik sistemin hamiliğini üstlenen ülkeler ve 

uluslararası örgütler arasındaki bağıntıya dikkat çekmek, sermayenin konjonktürel 

gücünü anlaşılır kılmak açısından yararlı görünmektedir. ABD demokrasi geliştirme 

çabalarının Şili, Haiti, Filipinler ve Nikaragua örnekleri, sözüm ona demokrasi 

geliştirme çabalarının gerçekte, çoğunluğu küresel Batı’da temellenmiş uluslararası 

şirketlere açık alanlar yaratan halkçı katılımcı hareketleri devirme yönünde çalıştığını 

ve bunun yerine ulusal seçkinlerin çıkarlarını ve serbest pazar yanlısı politikaları 

desteklediğini göstermektedir (Dutta, 2009: 288; bkz. Gülsoy, 2005: 173). Burada 
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Hardt ve Negri’nin kurgulamış oldukları İmparatorluk kavrayışının adeta bir özeti 

görülmektedir.   

Uluslararası ekonomik sistemi yöneten örgütler, küresel sermayenin hegemonya 

inşası açısından olduğu kadar sürekliliği açısından da önem taşımaktadır. Roper, bu 

konuya ihtimamla eğilmektedir. DTÖ, Dünya Bankası ve IMF, bu çok yönlü 

uluslararası örgütler kamusal alandaki grupların protestolarının hedefi olmaktadır ve 

her üç uluslararası yapılanmadaki örgüt de protestocuların sorunlarına gerçekçi 

cevaplar verdikleri yönünde savunmaya geçmektedirler (Roper, 2005: 78). Bununla 

birlikte dünya konjonktürüne bakıldığında, savunmaya yönelik bu iddiaların geçerli 

olduğu yönünde hiçbir belirtiye rastlanmamaktadır.  

Foucault’un iktidarı bir mücadele alanı olarak görmesi, bir sosyal gerçeklik 

olarak buradaki bağlamda küresel sermaye ve küreselleşme karşıtları arasındaki 

mücadeleye işaret eder. İletişim sistemleri, sözü edilen bu mücadelenin boyutunu 

değiştirmiştir. Wakefield, iletişim sistemlerinin getirmiş olduğu bir yenilik olarak 

çokuluslu şirketler ile aktivist gruplar arasındaki mücadelenin karşılıklı etkileşimini 

açmaktadır. 1990’lı yılların başından itibaren belirli değişkenlerdeki değişimler göz 

önüne alındığında, Wakefield (2009: 110)  çalışmasında, iki örnek üzerinden bu 

değişimleri vurgulamaktadır: 

a) İnternet erişiminin yayılma boyutu ve çokuluslu şirketler üzerindeki etkileri 

b) Aktivist grupların beklentilerini önemsemeyen çokuluslu şirketler üzerinde 

yoğun ve doğrudan baskı uygulamak amacı doğrultusunda internet yoluyla 

etkileşimin aktivist gruplar tarafından etkin kullanımı.       

Burada iletişim sistemlerinin belirlediği sosyal olguda, Foucault’un deyişiyle 

“bilginin iktidar üretmesi ve iktidarın bilgi üretmesi” ile karşılaşılmaktadır. Örneğin, 

sosyal medyanın aktivist gruplar için küresel sermayeye karşı mücadelede paylaşılan 

bilgiyi örgütlemesi gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bunlar, aktivizm yönünden direniş 

kuvvetli olduğunda medya organlarında yansıma bularak kamuoyunu duyarlılığa sevk 

etme potansiyeline sahip olmaktadır.      

Wakefield, aktivist grupların küresel bağlamda eriştikleri güce değinir. Aktivist 

gruplar, internet erişimini iletişim kurmak ve çokuluslu şirketler üzerinde baskı 

uygulamak için geleneksel sınırları aşarak örgütlemek suretiyle kullanmaya 
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başlamışlardır. Buradan hareketle bu aktivist grupların birçoğunun kendi kendine 

çokuluslu kuruluşlara dönüştüğü düşünülebilir (Wakefield, 2009: 102). Çokuluslu 

sermayenin ve onunla eşgüdümlü hareket ettiği savunulan çok yönlü uluslararası 

örgütlerin karşısında eylemcilik yönleriyle ortaya çıkan aktivist gruplar, Michel 

Foucault’un daha önce burada aktarılan “güç ve karşı güç” ikiliğini örnekleyen bir 

boyut olarak anlaşılabilir.   

Devasa ekonomik güce sahip şirketlerin ekseninde gerçekleşen bazı skandallar, 

dünya genelinde bu çokuluslu güçlere karşı oluşmakta olan güvensizlik durumunu 

perçinlemektedir. Büyük ölçekli şirketlerin gerçekleştirmiş oldukları itibar tahribatı 

pek çok skandal ile insanların zihinlerinde iz bırakmıştır. Holtzhausen ve Roberts’in 

(2009: 169) dile getirmiş olduğu üzere, özellikle Enron ve Worldcom gibi büyük 

skandallardan sonra kamu kurumları ve özel kuruluşlar, daha önce hiç olmadığı kadar 

hesap verme bağlamında sorumlu tutulmaktadırlar.     

Burada çokuluslu şirketlerin hegemonik gücü ve oluşan bu hegemonik güce 

karşı yürütülen mücadelenin eriştiği boyutların gösterilmesinde yarar bulunmaktadır.  

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijerya, Gana ve Somali gibi Afrika ülkeleri başta 

gelmek üzere özellikle enerji ve petrol şirketleri üretim yaptıkları az gelişmiş 

ülkelerde çevre kirliliğine neden olurken; bu kapsamdaki sorunların üstünü örtmek 

için yerel diktatörlükleri destekleyerek onlarla işbirliği içerisinde oldukları 

öğrenilmeye başlandığında, bu alanlarda faaliyetleri olan çokuluslu şirketler, 

önemsenecek düzeyde bir güven kaybı ve meşruiyet krizi ile karşılaşmışlardır. 

Günümüz dünyasında gizlenemeyen bu türden sorunlar, süreç içerisinde ulusal ve 

uluslararası mahkemelerde dava konusu olarak tartışmalara gebe olmaya başlamıştır 

(Durna, 2011: 81).               

Çokuluslu şirketlerin hegemonya kavramını çağrıştıran birçok eylemi gizli veya 

dolaylı bir şekilde ortaya koyduğu, özellikle sivil toplum kuruluşları temsilcileri 

tarafından ileri sürülmektedir. Bu tür söylem ve açıklamada bulunma girişimlerinin 

çok sayıda örneği mevcuttur. Bir örnek vermek gerekirse, Greenpeace Akdeniz, 5 

Eylül 2012 tarihinde sosyal medya ağı aracılığıyla “Shell Güneydoğu Anadolu’da 

kaya gazı peşinde” haberiyle Türkiye kamuoyunda gündem kurma girişiminde 

bulunmuştur. Haberin içeriğine göre (Greenpeace Resmi Web Sitesi, 05.09. 2012): 
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“SHELL, çevre sorunlarına ve depremlere yol açtığı için birçok ülkede 

yasaklanan kaya gazı sondaj çalışmalarına Diyarbakır’da başlıyor. 

Kutuplarda sorumsuzca petrol arayan ve sadece geçen sene 207 petrol 

sızıntısından sorumlu olan Shell, şimdi de 2. derece deprem bölgesi olan 

Diyarbakır’da aynı sorumsuz tavrını sürdürmeye hazırlanıyor.” 

İnternet erişimi, geleneksel olarak güçlü konumdaki şirketler ve küçük gruplar 

ve hatta bireyler arasında süregelen mücadeleyi aynı düzeye çekmek bağlamında 

destek sağlamıştır (Wakefield, 2009: 104). Çokuluslu şirketler de buna bağlı olarak, 

ürün ve/veya hizmetlerine yönelik haberlerin ne yönde gelişim gösterdiğinin bilinmesi, 

şirkete yönelik sosyal medya gelişmelerinin takip edilmesi gibi konularda eksik 

yönlerini güçlendirmek zorunda kalmışlardır. Örneğin, bir çokuluslu şirketin imajının 

zedelenmesi, borsadaki hisse senetlerinin değer yitirmesine neden olabilmekte; ürün 

ve/veya hizmete yönelik suçlamalar müşteri güvenini zedeleyebilmektedir. 

Foucault’un iktidarı bir mücadele alanı olarak kavrayışı, buradaki örnekte açıklıkla 

görülebilmektedir.  

Kuramsal açıdan çokuluslu şirketlerin küresel hegemonik güç olma niteliklerini 

açmak adına örneklerle beslemek gereksinimi duyulmaktadır. Bir çokuluslu şirket 

olarak Shell’in öznesi olduğu iki önemli olay aşağıdaki gibi özetlenebilir (Roper, 

2005: 80): 

a) Greenpeace ile mücadele etmek zorunda kaldığı Brent Spar münakaşası, 

b) Nijerya’da yerli halkın refahına kayıtsız kalması.  

Shell’in Nijer deltasında petrol üretimi ve petrol taşıma sürecinde çevreye 

vermiş olduğu zararlar ve yöre halkına karşı uygulamış olduğu insan hakları ihlalleri, 

şirketlerin salt kâr elde etme ve büyüme amacı ekseninde neler yapabileceklerinin 

göstergesi şeklinde düşünülebilir (Durna, 2011: 91).     

1990’lı yılların sonuyla, küresel spor giyim devi Nike, sadece yaratıcı reklam ve 

ünlü atletik destekler üzerine pazarlama başarısına göre değil, aynı zamanda üçüncü 

dünya ülkelerindeki çalışma şartları kötü işyerlerinde ürünlerini ürettiğine göre de bir 

itibar edinmişti. Nike’nin itibarının bu ikinci yarısı, özellikle küresel tekstil ve 

ayakkabı endüstrisinde çalışma şartları kötü işyerlerindeki işgücü uygulamalarına karşı 
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harekete geçirilerek büyüyen uluslararası bir toplumsal hareketle ilgili girişimler için 

küçümsenemeyecek ölçüdeydi (Knight, 2007: 305).  

Wal-Mart, Starbucks, Microsoft, Home Depot ve CVS gibi şirketlerin stratejik 

ve finansal başarısından kimse şüpheye düşemez. Bu adı geçenler gibi çok sayıda 

diğer büyük ve çok gelişmiş, hırslı şirketlerin, tedarikçi ve işçilerinin saygınlığını 

kazanan, rakiplerine üstünlük sağlayan ve müşteri sadakatini yakalayan, çok büyük 

ekonomik ölçeğe ulaşmayı ve belirgin nüfuz sağlamayı başaran stratejileri bu duruma 

izin vermiştir. Bu başarının pek çok kaynağından doğan sonuçlarının hâlâ 

görülmeyen yönleri bulunmaktadır. Bu karanlıkta kalmış, görülmeyen yön, birçok 

başarıya imza attıkları süreçte paydaşlarından yararlanarak ve yer aldıkları 

çevrelerinde güç elde ederek aşırı derecede başarılı firmalar etkisini yapmaktadır 

(Waddock, 2007: 74). 

Egemen fakat tehdit edilen konumlarından kendi uygulamalarındaki elle tutulur 

değişiklikleri yapan kurumlar, bunu mevcut hegemonyalarını sürdürmek için 

yapmaktadırlar. Bir düzeyde, bu hegemonya kurum içindeki uygulamalarda 

yoğunlaşmaktadır. Bir başka düzeyde, toplumdaki başka olası güç bloklarının 

örgütleriyle kurumun ilişkilerinde yoğunlaşmaktadır (Roper, 2005: 82).  

Küresel ekonomik sistem içerisinde çokuluslu şirketlerin egemen güç olma 

konumlarını başarıyla nasıl sürdürdükleri hususu önem taşımaktadır. Çokuluslu 

şirketler, genellikle güçlü devletlerin sıkı denetleme girişimlerinden ve sivil toplum 

kuruluşlarının baskılarından kaçınmak amacıyla dünya konjonktüründe zayıf kalan 

ülkelerde alt yükleniciler ve taşeron şirketlerle iş ortaklığı yapmaktadırlar (Durna, 

2011: 93). Buna göre, çokuluslu şirketler, dünya çapında elde ettikleri kurumsal 

imajlarına ve sahip oldukları ürün ve/veya hizmetlerin marka imajına olumsuz etki 

yapmaması adına zararlı sonuçlar içeren işlere yönelirken; söz konusu büyük oranda 

kâr getiren faaliyetlerde kimliklerini gizleme çabasını göstermektedirler.   

Küresel sermayenin hegemonik gücünü oluşturmaya ve oluşan bu hegemonik 

gücü pekiştirmeye yarayan pek çok araç bulunmaktadır. Gelinen noktada sermayenin 

öne çıkan hegemonya araçlarına yer vermek gerekli görünmektedir. Sermayenin en 

güçlü hegemonya araçları, halkla ilişkiler, reklam ve siyaset ve medya bağlantıları 

olarak üç sacayağında sıralanabilir. Amerika menşeli çarpıcı bir tespite göre, devlet-
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kapitalist ekonomi, Beyaz Saray’da ve Madison Avenue’de toplanmış halkla ilişkiler 

bürolarında ve reklam ajanslarının binalarında yer almaktadır (Schiller, 2005: 16). 

Chomsky’e göre (2008: 8), halkla ilişkiler dev bir endüstri konumundadır. Halkla 

ilişkiler, kurumun içerisindeki bir yönetsel güç unsuru olarak belirir. Bu güç, işlevini 

ilişki yönetimi, algı yönetimi, gündem yönetimi, imaj yönetimi, sosyal sorumluluk 

uygulamaları gibi kamuları etkileme faaliyetleri yoluyla yerine getirir. Nitekim halkla 

ilişkilerin yükselişi, büyük şirketlerde yükselen kamu güvensizliğine tekabül eder 

(Vos, 2011: 134). Reklam, kapitalist düzende şirketlerin marka değerini artırma ve 

ürün/hizmet satışını yükseltme, tanınırlık düzeyini yükseltme gibi amaçlara hizmet 

eder. Burada şirketlerin imajı adına gerçekler örtbas edilerek markanın ve/veya 

ürün/hizmetin yarar ve işlevlerinin abartılması gibi yollara sapılabilir. Reklam, 

tüketicileri büyük tröstlere zincirleyen bağları güçlendirme işlevini görmektedir 

(Adorno, 2009: 101). Siyaset ve medya bağlantıları, şirketlerin çıkarlarını kabul 

ettirme, şirket hakkındaki söylentilerin önüne geçme, hukuki bir sorun meydana 

geldiğinde bu olumsuz cereyan eden durumu kendi lehine çevirebilme gibi fırsatları 

verir. Burada okuyucunun aklına propaganda modeli gelmektedir. Propaganda 

modeline göre (Herman ve Chomsky, 2006: 15), diğer işlevleriyle birlikte, medya 

kendisini denetime tabi tutan ve finanse eden güçlü toplumsal grupların çıkarlarına 

göre hareket eder ve onların lehine sonuç verecek propaganda yapar hale gelir. Buna 

göre, çıkar grupları temsilcilerinin gündeme yerleştirmek istedikleri konular ve ilkeler 

bulunmaktadır; buna ilaveten, medya politikasının şekillendirilmesi ve dayatılması 

açısından elverişli bir konuma sahip oldukları düşünülebilir. Herman ve Chomsky, 

bunun kaba müdahaleyle değil, medya organına uygun çizgideki personelin seçilmesi 

ve editörlerin ve personelin kurum politikasıyla uyumlu öncelikleri ve haber-değeri 

kriterlerini içselleştirmesi yoluyla başarıldığını anlatmaktadırlar.    

Yukarıda öz içeriği anlatılan sermayenin hegemonya araçları, aynı zamanda 

manipülatif araçlar olarak nitelenebilir. Çünkü adı geçen bu araçların temel etkisi 

manipülatif yönlü olmaktadır. Küresel bağlamda etkili sonuçlar getiren yirminci 

yüzyılda yaşanmış birtakım olaylara dayalı olarak, sermayenin hegemonya araçlarının 

en güçlüsü konumundaki halkla ilişkilere manipülatif etki bağlamında yer ayırmak, 
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çizilen tabloyu tezin içeriği açısından daha etkin hale getirecektir. Aşağıda buna 

ilişkin olarak yer alan bazı örnekler özlü bir anlatımla aktarılmaktadır. 

Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde, çelik endüstrisinde meydana gelen grevlerle 

ilgili olarak başarılı algı yönetimi stratejisiyle halkla ilişkilerin sermayeyi akladığına 

vurgu yapılmaktadır. ABD’de çelik endüstrisi Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

grevler nedeniyle zor günler yaşadığında, halkla ilişkiler mesleği, grevdeki işçilerin 

Komünist Parti’nin Rusya’da yeni kurulan Bolşevik devletinin yönlendirmeleriyle 

aldatılan kişiler ve onların temsilcileri olarak gösterilmesinde ve kamuoyunda bir 

Kızıl Korku’nun uyandırılmasında açık bir katkı sağlamıştır (McNair, 2002: 81). Bir 

başka örnek üzerinden; Creel Komisyonu’nun uygulamış olduğu yöntemler, histerik 

Kızıl Korkusu’nu kışkırtmak amacıyla kullanıldığında, sendikal birliklerin yıkımı ve 

siyasi düşünce ile basın özgürlüğü gibi tehlikeli olarak nitelenen sorunların üstesinden 

gelinmesinde başarı kazanılmıştır (Chomsky, 2008: 2).    

Akademik alandaki eleştirel çalışmalar, çokuluslu şirketlerin başrolünü oynamış 

olduğu küresel egemen yapıya yönelik sorgulama getirir. Örneğin, Gayatri Spivak’ın 

çalışması, uluslararası hegemonyanın çıkarlarına hizmet etmek amacıyla serbest pazar 

ekonomisine küresel Güneyde alanlar açmayı araştıran uluslararası politikaların 

emperyalist mantığını ifade eden moda olmuş kelimeler ve meşhur sözler haline 

gelmiş “sürdürülebilir kalkınma”, “kurumsal sosyal sorumluluk”, “yoksulluğun 

azaltılması” ve “demokrasi geliştirme”nin retorikliğini sorgular (Dutta, 2009: 284). 

Yukarıdaki hususa ilişkin getirilen çözüm önerisi, mutlak surette bir yapısal 

dönüşüme gereksinim olduğuna işaret eder. Şirketlerin yürüttükleri kurumsal sosyal 

sorumluluk uygulamaları, sürdürülebilir bir çevre ve doğal hayatın korunması 

yönünde sınırlı çözüm yolları olarak kalmaktadır. Bu amaca yönelik daha köklü bir 

yapısal dönüşüm ve daha radikal önlemlerin alınması gerekir (Durna, 2011: 98). 

Çokuluslu şirketlerin hegemonik bir güç olma formülünü Roper, burada bir 

örnek üzerinden vermektedir. Roper’e göre (2005: 84), Shell gibi şirketlerin yaptıkları 

şey, tavizler vererek uzlaşmaktır. Bu tavizler, uzun vadede, kurumlara sivil 

toplumdaki önemli paydaşlarına oranla daha fazla yarar sağlar ve bu paydaşların 

müzakere etme gücünü azaltmaya hizmet edebilir. Bu alanda müzakereler varsa eğer, 

nadiren gerçekten işbirliğine dayalıdır. Müzakereler, özel çıkarların bir yana 
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bırakıldığı, kamu yararıyla bağlantılı açık tartışmanın demokratik ilkelerine de 

dayanmaktadır. Roper’in ortaya koyduğu çerçeve, üzerinde düşünülmesi gereken ve 

uluslararası toplumun harekete geçirilmesini kaçınılmaz hale getiren bir yapıdadır. 

Hegemonik mücadeleye içeriğini veren küresel egemen ideoloji eksenindeki 

tartışmayı açan eleştirel yaklaşımların önemine değinilir. İdeolojiler evreninde, 

eleştirel bir yaklaşım, belirli ideolojilerin küresel söylem çerçevelemede ve küresel 

politikaların uygulanmasında diğer ideolojilere karşı üstünlüğünü sağlayan 

hegemonik süreçleri ve ideolojiler arasında süregelen çekişmeleri ele alır (Pal ve 

Dutta, 2009: 179). Bir hegemonya aracı olarak halkla ilişkilerin bu bağlamda yerine 

getirdiği manipülatif rolü özetlemek gerekirse; halkla ilişkiler uygulamalarıyla 

gerçeklerin üstü örtülerek egemen ideoloji bünyesinde kapitalist sistemin 

meşruluğunu sağlamak için süreğen bir şekilde sahte imajlar üretilmektedir (Bitirim, 

2011: 140-141).   

Çalışmanın bu bölümünde, kuramsal altyapının titizlikle oluşturulduğu daha 

önceki bölümlerin biçimlendirdiği sermayenin hegemonya araçları tanıtılmıştır. Buna 

ek olarak, manipülatif araçlar içerisinde ayrı bir öneme sahip halka ilişkilerin 

hegemonik güç olma yolundaki katkısına değinilmiştir. Bundan sonraki bölüm, halkla 

ilişkiler ve güç kullanımı arsındaki ilişkiye odaklanmaktadır.   

 

1.3. Halkla İlişkiler Ve Güç Kullanımı 

Halkla ilişkiler ve güç kullanımı, önceki bölümlerde edinilen kuramsal bilgi 

birikimini halkla ilişkilere uyarlamak üzere tasarlanmıştır. Buna bağlı olarak, burada 

halkla ilişkiler üzerine eğilirken kuramsal çıktılardan yararlanmak gereksinimi ortaya 

çıkmıştır.  

Halkla ilişkiler, müşteri kurumların itibar ve güvenilirliğinin inşa edilmesi ve 

sürdürülmesi ile ilgili yönetsel bir işlevdir. Halkla ilişkiler, müşterinin kendisi için 

kilit nitelikteki kamuoyunu etkileme yeteneğinin sadece oluşturulması yoluyla değil, 

aynı zamanda sürdürülmesi ile işlerlik kazanmakta; medya tarafından, önemli 

gündemlerin tartışılmasına yardım eden kişilerin etkinlikleri olarak belirmektedir. 

Ayrıca hükümetler de burada ifade edilen teknikleri uygulamaya geçirmekte; böylece 

söz konusu tekniklerin bazen enformasyon veya propagandaya gönderme yaptığı 
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açıkça görülmektedir (L’Etang, 2002a: 59). Halkla ilişkiler, bir faaliyet alanı olarak 

kamuları etkileme noktasında öyle işlevler üstlenmektedir ki; çoğu kez propaganda ile 

birbirine karıştırılmakta ve bu konuda ortaya çıkan karıştırılma durumunun haklılık 

payına tanık olunmaktadır.         

Halkla ilişkilerin bir meslek olarak doğduğu modern disiplin anlayışı, 

disiplinler arası bir uzmanlaşmayı gerektirmiştir. Bu açıdan halkla ilişkiler pek çok 

uzmanlık alanı ile ilişki içerisindedir. Buna bağlı olarak denilebilir ki; halkla ilişkiler 

mesleği, sosyal bilimlerin geniş bir alanında bilgi birikimini kapsayan bir yaklaşıma 

sahiptir. Bir realite olarak halkla ilişkilerin böyle bir konumda yer alması, kurumlar 

için güç kullanım potansiyelini de beraberinde getirmektedir.      

Halkla ilişkilerin adına iş yaptığı kurumlar için sağladığı çok yönlü avantaj 

durumu, psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, iletişim ve kitle iletişimi gibi sosyal 

bilimlerin kesiştikleri geniş alanları içerir. Bu açıdan, doğal olarak, kurumların halkla 

ilişkilerden ne amaçla yararlandığı sorusu belirir.   

Halkla ilişkilerin özel işletmeler bağlamında ve özellikle çokuluslu şirketler için 

şirket adına bir güç kullanımı olduğu yönünde gerek akademik çevrelerde ve gerekse 

sivil toplum kesimlerinde yerleşik bir kuşkunun yer edinmiş olduğu açıktır. Bu 

kuşkuların arka planındaki nedenlerine inildiğinde; halkla ilişkilerin asimetrik iletişim 

uygulamalarından, stratejik bir makine gibi kullanımlarından ve tarihte tanık olunan 

spin uygulamalarından söz edilebilir. Bunların dolayımında, bir yönetsel işlev olarak 

halkla ilişkileri sorgulayıcı eleştirel halkla ilişkiler çalışmaları geliştirilmiştir.     

              

1.3.1. Halkla İlişkilerin Asimetrik İletişim Uygulamaları 

Modern halkla ilişkiler tarihi, halkla ilişkiler bilimi açısından belirli kriterlere 

göre kategorize edilmiştir. Grunig ve Hunt, 1984 yılındaki çalışmalarında dört tip 

halkla ilişkiler modeli belirleyerek, bu modelleri basın ajansı, kamuyu bilgilendirme, 

çift yönlü asimetrik ve çift yönlü simetrik modeller olarak adlandırmışlardır (Grunig 

ve Grunig, 2005: 308). Burada halkla ilişkiler çalışmalarının amacı, belirleyici bir 

etken olarak görülmektedir.   

Halkla ilişkiler uygulamalarının hangi alanlarda hangi amaçla kullanıldığı bir 

diğer önemli konudur. Grunig ve Hunt (1984; aktaran: Grunig ve Grunig, 2005: 326) 



120 
 

 

genel bir çerçeve altında, basın ajansı modelinin spor, tiyatro ve ürün promosyonu; 

kamuoyu modelinin hükümet kuruluşlarında, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve 

birlikler; çift yönlü asimetrik modelin rekabetçi işletmeler ve halkla ilişkiler şirketleri; 

simetrik modelin kamu kuruluşları ve halkla ilişkiler şirketleri için geçerli olduğunu 

belirtmişlerdir. Grunig ve Hunt’un saptamasından yola çıkarak denilebilir ki, gerek 

büyük ölçekli özel işletmelerin ve gerekse halkla ilişkiler şirketlerinin kurumsal 

iletişim stratejilerinde ağırlıklı olarak çift yönlü asimetrik halkla ilişkiler eksenindeki 

uygulamalara yer vermektedirler.  

Burada asimetrik iletişim uygulamalarını artık açmak gerekir. James Grunig’in 

hipotezine göre, hedef kontrol olduğunda, örgütler ağırlıklı olarak basın ajansı ve çift 

yönlü asimetrik halkla ilişkiler modellerinden birini uygulama yoluna girerler 

(Grunig, L. 2005a: 498). Kontrol, aslına bakılacak olursa, örgütler açısından öne 

çıkan halkla ilişkiler mekanizmalarından biri olmaktadır. 

Kontrol denildiğinde, sadece örgütün dış çevresini denetiminin anlaşılmaması 

gerektiği James Grunig’in ifadelerinde saklıdır. Örgütlerdeki insanlar, diğer örgüt 

üyelerini kontrol etmeye ve kendilerine bağımlı hale getirmeye çabaladıklarında, 

gücü asimetrik olarak kullanmış olurlar (Grunig, J. 2005c: 590). Asimetrik iletişim, 

bir güç göstergesi olarak modern iş yapısında örgüt içi iletişime yansır.    

Asimetrik iletişimin genel niteliklerine bakıldığında, sonuçları açısından önemli 

değişimlerin hedeflendiğine işaret edilir. Asimetrik iletişim dengesiz nitelikte olup; 

örgütü olduğu gibi kabul eder ve kamuyu değiştirmeye yönelir (Grunig ve Grunig, 

2005: 311). Üçüncü halkla ilişkiler modeli konumundaki çift yönlü asimetrik model, 

stratejik kamuları örgütün istemiş olduğu yönde davranmaya ikna edecek mesajları 

geliştirme amacını taşırken; araştırmadan yararlanması açısından karmaşık bir model 

niteliğindedir (Grunig, J. 2005a: 29; bkz. Grunig ve White, 2005: 52). Asimetrik 

dünya görüşünden, seçimi etkilemesi ve halkla ilişkilerin asimetrik modellerini 

kullanması beklenir (Deatherage and Hazleton, 1998: 58). 

 Asimetrik iletişim modelini tanımlayan Grunig, bu modeli sosyolojik bağlamda 

olumsuz bir açıdan değerlendirmektedir. Grunig (1992: 39; aktaran: L’Etang, 2002c: 

206), asimetrik iletişim yaklaşımını “bir örgütün istediğini, davranışını değiştirmeden 

ya da uzlaşmadan elde etme yolu” olarak tanımlamakta; bu yönelimin etik dışı, 
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toplumsal açıdan ele alındığında sorumsuz ve etkisiz faaliyetlere neden olacağını 

savunmaktadır.  

Asimetrik modelde iletişim sürecindeki kaynak öğesinin baskın olduğu kuşku 

götürmez bir gerçektir. Grunig’e göre (1989b: 32-33; aktaran: Grunig ve White, 

2005: 56; bkz. Deatherage and Hazleton, 1998: 58), asimetrik dünya görüşü burada 

sıralananlarla tanımlı olmaktadır: İçsel yönelim, kapalı sistem, etkinlik, seçkincilik, 

muhafazakârlık, gelenek, merkezi otorite. Asimetrik model, kapalı bir sistem modeli 

olmakta ve mekaniksel örgüte benzemektedir (Pieczka, 2002b: 252).  

Gelinen noktada önemli bir ayrıntı olarak günümüz dünyasındaki gerçekliğe 

dikkat çekmek gerekirse; kurumların ağırlıklı olarak özel sektörde ve kısmen de kamu 

sektöründe gerçekleştirdikleri halkla ilişkiler uygulamalarına bakıldığında asimetrik 

iletişim kapsamındaki çalışmaların yoğunluğu gözden kaçmamaktadır.  

Halkla ilişkiler, üstlendiği pozisyon itibariyle, bir yönüyle, kurumun ilgili 

kamularının rızasını kazanma faaliyetlerini gerçekleştiren fonksiyon olma özelliğini 

taşımaktadır. Çünkü halkla ilişkiler iletişim yönetimini içererek, kurumsal kimliğin 

inşasında ve imaj yönetiminde ve bu iki önemli unsurun bileşiminde ortaya çıkan 

kurumsal çıkarların elde edilmesinde iletişim odaklı yönetsel etkiyle farkındalık 

yaratır. Ama bunlar geçekleştirilirken halkla ilişkiler uygulamalarının simetrik mi, 

yoksa asimetrik mi gerçekleştirildiği sorgulanmalıdır. Kurumsal gerçekliğe bu açıdan 

bir yaklaşım, kurum adına yapılan halkla ilişkiler kapsamındaki etkinliklerin içtenlik 

boyutuna bağlı olarak kurumsal güvenilirliği gündeme getirir.  

Yukarıda değinilen hususlarda, halkla ilişkiler uygulamalarının salt kamuları 

etkileme ve iknaya dayalı inandırma amaçlı mı; aksine, kendi çıkarlarının yanında 

kamuların beklentilerini gerçekten karşılama amaçlı mı olduğu konusu önem taşır. 

İşte tam da bu noktalarda asimetrik iletişim uygulamalarının açımlanması gerekir. Bu 

bağlamda günümüze değin uygulanan asimetrik iletişim örnekleri, halkla ilişkiler 

tarihinin bir kesitini anlamaya da imkân verecektir.  

L’Etang, retorik ve asimetrik iletişim modeli arasında iknaya dayalı bir bağıntı 

kurar. Aristo’nun retorik yaklaşımı, ikna olayını gerçekleştirmek için bir davranış 

psikolojisi çeşidini ve mantığı bütünleştirerek retoriğin sosyal bilimsel yönlerini açığa 

çıkarır ve bu açıdan, Grunig ve Hunt’un (1984) asimetrik halkla ilişkilerinin habercisi 
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konumunda görülebilir (L’Etang, 2002c: 190-191). Retorik ve halkla ilişkiler, 

mantıklarını insanların bir başkasını etkilemeye zorlama girişimlerinden alır (Heath, 

2009: 17). Buna göre; gerek retorik ve gerekse halkla ilişkiler etkileme sanatıyla rıza 

üretimine yönelirler.  

İktidarlar, kitle iletişim araçları kanalıyla propagandasını yapacakları savaş 

kampanyalarında halkla ilişkiler uzmanlarından ve halkla ilişkilerin ikna edici yöntem 

ve tekniklerinden yoğun bir şekilde yarar sağlarlar (Topal, 2011: 167). Dünya 

tarihinde yirminci yüzyılın başından itibaren halkla ilişkiler işlevlerinden ve halkla 

ilişkiler danışmanlarından bu bağlamda pek çok kez destek sağlandığı bilinmektedir. 

Birinci Dünya Savaşı, halkla ilişkilerin gücünü göstermesi açısından önemli bir 

devir olmuştur. Burada bu gücün anlatımına yer verilmektedir. Birinci Dünya Savaşı 

sürecinde, Birleşik Krallık ve dominyonlarındaki enformasyon akışını kontrol etmek 

amacına yönelik Crewe House ya da ABD genelinde vatansever duyguları ateşlemek 

amaçlı Creel Komitesi iki yönlü asimetrik modeli kullanmış; propaganda aracılığıyla 

gerçekleştirilen ileri beslemeyi devreye sokmuştur (Tellan, 2011: 49). Creel 

Komisyonu, altı ay içerisinde etkisini göstererek barışçıl halkı histerik bir savaş 

çığırtkanı haline dönüştürmeyi başarmıştır (Chomsky, 2008: 1). Bernays (1935: 82), 

Birinci Dünya Savaşı sürecindeki propagandanın bir amaca yönelik kamuoyu 

oluşturma olasılıklarını ortaya çıkardığını belirtir. 

Creel Komisyonu’nda önemli bir ayrıntı gizlidir ve Chomsky, bu ayrıntıya yer 

verir. Creel Komisyonu’nun içerisinde halkla ilişkiler endüstrisinin önde gelen ismi, 

Edward Bernays yer almaktaydı (Chomsky, 2008: 12) ve bu gerçeklik, halkla ilişkiler 

kuram ve uygulamasında mesleğin tohumlarını atan Bernays’ın asimetrik halkla 

ilişkiler uygulamalarının temsilcisi olması anlamına gelmekteydi. Creel Komisyonu 

yoluyla kazanılan deneyim, halkla ilişkilerin meslek olarak benimsenmesi açısından 

önemli sonuçlar getirmiştir. Bernays’a göre (1935: 82), bu noktadaki başarı, fikirlere 

veya ürünlere yönelik kamu tepkisini ölçmenin ne kadar önemli olduğuna; kamu 

desteğini almanın ne kadar gerekli olduğuna liderleri inandırmıştır.  

Bernays’ın kariyer başarısında, psikolojiyi kullanma önemli bir etken olarak 

görülebilir. Bernays, psikolojiye yönelik ilgisiyle çalışmalarını psikoloji üzerine inşa 

etmiştir. Bernays’ın kurgulamış olduğu kuramlara bakıldığında; propaganda, ikna ve 
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“rızanın inşası” ile ilgili oldukları görülmektedir (Grunig ve Grunig, 2005: 310). Bir 

duayen olarak Bernays, halkla ilişkileri iknaya dayalı rıza üretimi olarak tasarlamıştır.     

Bernays, manipülasyonu halkla ilişkilerin merkezine almaktaydı. Halkla 

ilişkiler akademisyenleri, bunun üzerine eğilirler. Bernays, insanların kötü amaçlarla 

olduğu kadar iyi amaçlarla da manipüle edilebilmesinin mümkün olduğunu 

savunmaktaydı (Grunig ve Grunig, 2005: 310). Burada sorgulanması gereken şey, 

belirlenen iyi amacın kimin için iyi amaç olduğudur. Belki de aslında sadece amacı 

belirleyen açısından iyi bir amaçtır.     

Başarılı manipülasyonun formülasyonu, psikolojiye dayalı iletişim stratejisini 

araştırmak olarak belirlenmiştir. Bernays’ın perspektifinden, başarılı manipülasyonun 

yolu, insanların motivasyonunu anlamaktan ve bir örgütün ortaya çıkarmak istediği 

tutum ve davranışları oluşturma noktasında en etkili olacak mesajları belirlemek için 

araştırmadan yararlanmaktan geçmekteydi (Grunig ve Grunig, 2005: 310). Sonuçta 

böyle bir bakış açısı, psikolojik bir tasarımdan yararlanmak suretiyle tamamen örgüt 

çıkarlarına odaklanmak anlamına gelmektedir.  

Yirminci yüzyılın başlangıcında, kendi çalışmalarını farklılaştırmayı araştıran 

halkla ilişkiler literatüründe en yüksek profildeki iki uygulayıcı, Ivy Ledbetter Lee ve 

Edward Bernays’tır (Yaxley, 2012: 402). Modern anlamda halkla ilişkiler tarihine 

bakıldığında, Ivy Lee ve Edward Bernays gibi halkla ilişkiler alanındaki öncülerin, 

halkla ilişkilerin sırf tanıtımdan öteye taşınmasına yardımcı oldukları görülmektedir. 

Çünkü bu öncüler, CPI’yla (Kamuyu Bilgilendirme Komitesi’yle) çoktan seyahat 

ettikleri yola devam etmekteydiler (Vos, 2011: 128) ve meslek adına bu gelişmeler, 

stratejik iletişime odaklanmayla halkla ilişkileri atılıma sevk etmekteydi.    

Bernays, kamuoyunun görüşlerini bilimsel araştırma yöntemleriyle yönlendirme 

üzerine eğilmiştir. Halkla ilişkilerin, sorunlara ilişkin kamuların kurum üzerindeki 

algılarını biçimlendirme sanatı olduğunu Bernays (1928; 1935), yayımlanan 

eserleriyle göstermiştir. Ivy Lee’nin Rockefeller için yapmış olduğu işin niteliği tam 

da bu yönde idi. 

Halkla ilişkilerin gerçek kimliğine ilişkin gelişen kuşkular, henüz mesleğin yeni 

şekillendiği dönemden itibaren ortaya çıkmıştır. Ivy Lee’nin buna örnek teşkil ettiğini 

burada hatırlatmak gerekir. Lee, işçilerin iş bırakması ile ilgili sorunları çözümleme 
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başarısını göstermekle birlikte, daha sonra gerçekleştirmiş olduğu birtakım olumsuz 

uygulamaları nedeniyle, “zehirli sarmaşık” (poison Ivy) olarak anıldığına dikkat 

çekilmektedir (Ertekin, 2000: 12).   

Bernays, halkla ilişkilere bilimsel bir kalıp verirken; manipülasyon bağıntısını 

akademik değerdeki eserleriyle hiçbir kuşkuya yer vermeyen bir biçimde kurmuştur. 

Bernays (1928: 961-971), kamuoyunun başarılı şekilde manipüle edilebileceğini, bir 

sonraki bölümde ayrıntılı görülebileceği üzere, makalesinde çeşitli örnekler üzerinden 

okuyuculara aktarmaktadır.   

Bernays, kamuoyunu biçimlendirmenin gerekçesini sosyolojik bir saptayışla 

anlatır ve kamuoyunun önemsenmesi gereğine işaret eder. Böylece halkla ilişkilere 

ilişkin meşruiyetin düşünsel temellerini atar. Bernays’ın çıkarımına göre (1928: 971), 

içinde yaşanılan çağ bir seri üretim (kitle üretimi) çağıdır. Malzemelerin seri 

üretiminde yaygın bir teknik geliştirildi ve onların dağıtımına uygulandı. Bu çağda, 

bir de, fikirlerin kitlesel dağıtımı için bir teknik olmalıdır. Kamuoyu böyle bir teknik 

yoluyla hareket ettirilebilir, yönlendirilebilir ve biçimlendirilebilir. Kamuoyunun bu 

büyük heterojen yığınının çekirdeğinde, en yüksek toplumsal ve bireysel çıkar 

yönünde çok kuvvetli bir yaşamak, gelişmek ve hareket etmek isteği bulunmaktadır. 

Bernays, şunun altını çizer: Kamuoyunu yönlendirmeyi amaçlayan, her zaman onu 

önemsemelidir. 

Kronolojik sıralamaya göre gidildiğinde, bir başka devlet tabanlı insanları ikna 

yoluyla kontrol etme tekniğine örnek; İkinci Dünya Savaşı’nın hemen akabinde, 1945 

yılında Sovyetler Birliği’nin ABD’nin varlığını tehdit ettiğine yönelik Amerikan 

halkının inandırılması çalışmaları olarak görülmektedir (Schiller, 2005: 16). Buradan 

bakıldığında; gerek Birinci ve gerekse İkinci Dünya Savaşı, halkla ilişkilerin bilimsel 

ikna yöntemleriyle asimetrik iletişim boyutunda gelişimine katkıda bulunmuştur.   

ABD, asimetrik modeli başka savaşlarda da uygulamıştır. Sonucu başarısız olan 

Vietnam Savaşı’nda, her ikisinde de başarılı sonuçlar getiren Birinci ve İkinci Körfez 

Savaşı’nda devlet tabanlı kamuoyunu ikna yöntemleri yoğun olarak kullanılmıştır. Bu 

faaliyetler propaganda çatısı altında toplanmış olsa da; bunlarda halkla ilişkilerin 

asimetrik yönlerinin izlerini bulmak mümkün görünmektedir.  
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Bu bölümde edinilen sosyolojik çıktılara göre; modern halkla ilişkiler tarihine 

bakıldığında, halkla ilişkiler uygulamalarının ağırlıklı olarak asimetrik iletişime 

dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Bir sonraki bölüm, halkla ilişkiler stratejilerinin adına 

iş yapılan kurumlar lehine sağlamış olduğu güç ekseninde gelişecektir.   

                          

1.3.2. Strateji, Güç Ve Halkla İlişkiler  

Halkla ilişkilerin gücü üzerine yazılan pek çok akademik makale ve kitap 

mevcuttur. Bu çalışmalarda ortaya konan görüşlerdeki ortak nokta, halkla ilişkilerin 

gücünü stratejiden almasıdır. Halkla ilişkiler stratejileri, kurumların halkla ilişkiler 

birimlerine veya halkla ilişkiler ajanslarına gereksinimlerini artıran en öne çıkan 

etmen olarak görülmektedir.    

Halkla ilişkiler çalışmaları, örgüt yönetiminde ancak halkla ilişkiler biriminin 

ve/veya halkla ilişkiler işlevinin güçlü bir konumda olduğu düşünüldüğünde, burada 

vurgulanmaya çalışılan stratejik fonksiyonunu yerine getirebilir. Aksi takdirde, halkla 

ilişkiler işlevselliği, yalnızca bir teknik uygulamalar bütünü olarak kalacaktır. 

Nitekim Görpe’nin (2001: 79) çalışmasında yapmış olduğu halkla ilişkiler tanımında, 

“halkla ilişkiler stratejisi doğrultusunda belirlenen amaçlara ulaşmak” vurgusu göze 

çarpmaktadır.   

Halkla ilişkiler, strateji kavramıyla bütünleşmiştir. Grunig ve Repper’in bakış 

açısından (2005: 138), strateji, bir yaklaşım, tasarı, plan ya da sistem şeklinde 

anlaşılır. Buna bağlı olarak, stratejik olarak yönetilen halkla ilişkiler, örgüt için en 

önemli konumdaki paydaşlar ile ilişkiler inşa etmek üzere tasarlanır.      

Halkla ilişkiler uygulayıcıları, birbiriyle örtüşen ya da çatışan menfaatlere sahip 

birçok hedef kitleyi dikkate alacak ve belki de temsil edecektir. Küreselleşme, 

uygulayıcıların tüm bu farklı menfaatleri yönetmede etkili bir şekilde rol alabilmeleri 

için halkla ilişkilerin bilgi tabanının uygun strateji ve taktikler geliştirmesini talep 

etmektedir (Sriramesh and Duhé, 2009: 373). Buna bağlı olarak; küreselleşme, halkla 

ilişkilerden stratejik açıdan kendini güçlendirmesini istemektedir.     

Halkla ilişkilere güç kazandıran etmenlerden biri, özellikle çokuluslu şirketlerin 

paydaşlarına kendilerini ve eylemlerini niyetleriyle paralel olarak anlatma 

gereksinimidir. Sriramesh ve Duhé (2009: 374), işçi sendikalarının, sivil toplum 
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kuruluşlarının ve diğer toplumsal eylemcilerin pazar üzerindeki etkilerinin 

derecesinin, halkla ilişkiler açısından değişik zorlu fırsatlar yaratmakta olduğunu; 

bununla birlikte şu anki literatürün içeriğinin, bu sorunlara yeteri kadar hitap 

etmediğini anlatmaktadır. Halkla ilişkiler literatüründe bu eksende yaygın bir eğilim 

henüz yer edinmemiştir.     

Halkla ilişkiler, çoğunlukla ne olduğuna görece ne yaptığı ile nitelendirilen bir 

alandır. Bir uygulayıcıdan alanı tanımlaması istendiğinde, büyük ihtimalle vereceği 

yanıt halkla ilişkilerle ilgili bölüm başlığı altında içerilen etkinliklerin bir 

listelenmesidir: tanıtım, basın danışmanlığı, reklam, olay yönetimi, medya ilişkileri 

ve buna benzer (Ledingham and Bruning, 2009: xi). Burada kısaca özetlendiği gibi; 

halkla ilişkiler denildiğinde, yoğunluklu bir çalışma alanı içerilmektedir. Mickey’e 

göre (1997: 273), söz konusu çalışma gerek bir konuşma, gerek bir basın bülteni veya 

gerekse de bir basın toplantısı olsun, iletişim stratejisi çalışmanın bütünleşik bir 

parçası olmaktadır.  

Halkla ilişkiler, bilimsel bir arka plana sahip olarak çok yönlü bir işlevsellik 

üstlenmesinden ötürü sosyal bilimlerin genel bir bileşimini uygulamalarının içerisine 

yerleştirmektedir. Halkla ilişkiler, kurumların faaliyetleri neticesinde karşılaştıkları 

toplumsal olguların açıklanmasında kuramsal yönlerden beslenerek sosyolojiden; 

algıların biçimlendirilmesi için zihinsel durumların ve davranış özelliklerinin 

yorumlanmasından yola çıkarak psikolojiden; kurumların finansal açıdan gelişmeleri 

için yöntemler geliştirerek ekonomiden; geçmişteki halkla ilişkiler çalışmalarını 

yorumlayarak ve onlardan ders alarak tarihten; gerek kurum içi ve gerekse çevre ile 

iletişimsel etkinlikleri yöneterek işletmeden yararlanır. Bütün bu etkileşim, halkla 

ilişkiler fonksiyonu yönetsel pozisyonda konumlandığında gerçekleşir. 

Bernays, halkla ilişkilerin kamuoyunu etkilemek üzere eriştiği ilgi alanlarını 

açar. Kamuoyu oluşturmak ve kamuoyunu değiştirmek için insan güdülerini anlamak, 

belirli bir araştırma evreninden hangi özel ilgilerin yansıtıldığını bilmek, kamuya 

yaklaşmada örneğin radyo, platform, sinema, mektup, gazeteler vb. fiziksel araçların 

işlevini ve sınırlılıklarını kavramak gerekir (Bernays, 1928: 958). Buradan, açık bir 

şekilde kamuoyunu arzu edilen yöne çekmek için halkla ilişkilerin sosyal psikoloji 

üzerine eğildiği anlaşılmaktadır.    
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Halkla ilişkilerin kuramsal temellerini atan Bernays, başlıca psikolojiden 

yararlanır ve kamuoyunda yerleşik tutum ve davranışlara ilişkin bilimsel araştırma 

yöntemlerinden destek sağlar. Kamuoyunu yönlendirmekte uzman kişi, iç gözlemsel 

psikolojinin bulgularından kendisine fayda sağlar. Uzman, ulaşmayı amaçladığı 

kamunun genelde temel duygularını ve arzularını ve bu duyguların ve arzuların 

yaygınlığını ve yoğunluğunu bilir. Kamuyu ilgilendiren bir sorunu ele almada ilk 

adım analizdir. Bu uzman kişi, istatistik tekniğini, alan çalışmasını ve hem kamuyu 

hem de görüşü incelemede gerçekleri ve düşünceleri ortaya çıkarmanın çeşitli 

yöntemlerini ya da yaymaya çabaladığı ürünü kullanır. Bernays’ın önemsediği bir 

başka husus, teşhis yeteneğinin kamuoyunu yönlendirmede önem taşımasıdır  

(Bernays, 1928: 961). Bir düşünceyi veya ürünü kamuoyuna benimsetmeye çalışan 

halkla ilişkiler uzmanı, psikoloji ekseninde tutum ve davranışları analiz eder. Buna 

göre; yapılacak alan araştırması, tutum ve davranışların hangi yönde yoğunlaştığını 

bulgulamaya yarar. Bernays, ayrıca teşhis yeteneğine vurgu yaparak halkla ilişkiler 

uzmanının sosyal olguları kavrama yeteneğini önemser.  

Bernays, halkla ilişkiler uzmanı için sosyolojinin de önem taşıdığını vurgular. 

Bernays’a göre (1928: 961), sosyoloji, kamuoyunu yönlendiren bir uzmanın tekniğine 

katkıda bulunur. Toplumdaki gruplara bölünmeler, grup liderlerinin önemi ve onların 

yandaşları, uzmanın çalışmasının teknik arka planının parçasıdır. Uzman kişi, 

kamuyu yeni fikirlere göre eğitmeye, azınlık görüşlerini dile getirmeye ve bu 

görüşleri güçlendirmeye, gizli çoğunluk görüşlerini etkin yapmaya, eski bir ilkeyi 

yeni bir fikre uygulamaya, klişeleri değiştirerek fikirleri yerine geçirmeye, 

önyargıların üstesinden gelmeye, bir parçanın bütünü simgelemesini sağlamaya ve 

olayların ve durumların onun fikirlerini simgelemesini yaratmaya uygulayacak 

yöntemlere sahip olmaktadır. Buna göre, kamuoyunu yönlendirme uzmanı, kamusuna 

yönelik yaklaşımın fiziksel araçlarını bilmelidir: radyo, konferans platformu, sinema, 

mektup, reklam, el ilanı, gazete. Aynı zamanda, bir fikrin nasıl belirli bir iletişim 

şekline uyarlanacağı ve kamusunun anlayabileceği terimlere dönüştürülebileceğini 

bilmelidir. Bernays’ın belirlemiş olduğu donanımlı mesleki nitelikler, kamuoyu 

algılarının yönetimine işaret eder. Böyle bir yol izleyerek Bernays, bir uzmanlık alanı 

olarak halkla ilişkileri stratejik bir boyutta yapılandırır.                      
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Bernays (1935), halkla ilişkilerin biçimlenmesinde önemli bir mihenk taşı olan 

bir diğer makalesini propaganda çalışmalarındaki tecrübelerine dayanarak aktarır. Söz 

konusu makalede “propagandacı” sözcüğünü sıklıkla kullanır; ama yazarın buradaki 

önerilerini meslek yaşamında halkla ilişkilere uyarladığı açıkça görülür. 

Bernays, bir fikri benimsetmek veya bir ürüne ilgi uyandırmak için öne çıkan 

bir etmen olarak grup liderlerinin önemine dikkat çeker. Grup liderleri, kamuoyu 

oluşturmada çok önemli bir rol oynarlar; buna göre, grup lideri kamuoyunu 

oluşturmada anahtar bir figür haline gelmekte ve belirli bir görüşü onun kabullenmesi 

takipçilerinin çoğunun bu görüşü kabullenmesini beraberinde getirmektedir. Grup 

liderleri bizim görüşlerimizi kabul ederlerse, egemen oldukları gruplara karşılık 

vereceklerdir. Buna göre, nüfusun büyük gruplarına erişmek için bir araç olarak bu 

anahtar liderlerin önemi, birincil önemde bir etmendir ve asla ihmal edilmemelidir 

(Bernays, 1935: 83). Bernays’ın bu görüşleri, ABD 1940 Başkanlık seçimiyle ilgili 

seçim kampanyasında araştırmaya başlanan Katz ve Lazarsfeld’in İki Aşamalı Kitle 

İletişim Modeliyle uyumludur. Bu modele göre; toplumdaki diğer insanlara görece 

kanaat önderlerinin kitle iletişimini daha çok kullanmaları ve daha sosyal olmalarıyla 

diğer insanlar üzerinde kaynak ve rehber rolünü üstlendikleri bulgularına ulaşılmıştır 

(McQuail ve Windahl, 2005: 83-85).   

Bernays, etkilenmek istenen kitlenin boyutunu genişletmek için gerekli formülü 

verir: Grup bağlılığı. Buna göre; grup bağlılığı, kamunun tutumlarını değiştirmede 

esas özelliktir. Otoriter ve etkili gruplar, daha büyük kamuya ulaşmanın önemli 

kanalları haline gelebilirler (Bernays, 1928: 958). Bernays, kamuoyunu etkilemede 

insanlar arası bağlantıların gücünü görmüştür. Bu nedenle, bireyler bir fikre veya 

ürüne yönelik kararlarını verirken grupların etkisi gözden kaçmayacak derecede 

önemli görünmektedir.  

Bernays, bir fikir veya ürün etrafında etkilenmeye çaba gösterilen grup liderinin 

güdülenimleri hakkında bilgi verir. Bernays (1935: 83), insan güdülenmelerine de 

dikkat çeker. “İnsanların büyük temel güdülenimleri nelerdir?” Kendini koruma, hırs, 

gurur, açlık, aile ve çocuk sevgisi, vatanseverlik, taklit edilebilirlik, bir lider olma 

arzusu, oyun sevgisi. Bu sayılan güdülenimler ve diğerleri, her liderin kendi bakış 

açısına göre kamuyu kazanmak için kendi çabasının farkında olmasının gerektiği 
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psikolojik hammaddeleridir. Buna göre; kamuoyunu etkilemeye çalışan bir halkla 

ilişkiler uzmanı, belirlemiş olduğu kitlenin grup liderinin güdülenimlerinin farkına 

vararak iletişim stratejisini buna uyarlamalıdır.  

Bernays, çeşitli sektörlerden kazanmış olduğu halkla ilişkiler kapsamındaki 

deneyimlerini akademik çalışmalarına yansıtır. Bernays (1935: 83), ortaya koymuş 

olduğu psikoloji kökenli bilgilere dayanarak sektörden örnek vermektedir. Örneğin, 

süt endüstrisi şunun farkına varmaktadır ki, süt insanoğlunun kendini-koruma 

güdüsünü cezbeden niteliklere işaret etmektedir. Bernays’a göre, süt endüstrisi sağlık, 

beslenme ve diğer otoritelerin kendine özgü ittifak iradesi süt endüstrisinin kamusuna 

karşı sütün bu niteliklerinin önemini belirttiğini keşfetmektedir. Burada Bernays, süt 

endüstrisinin sağlık ve beslenme gibi alanlarda sütün yararına değinebilecek tüm 

kurumları kendisine çekecek iletişim stratejisini oluşturduğuna vurgu yapmaktadır. 

Böylece Bernays, psikolojiyi halkla ilişkilere uyarlayarak insanın vücut sağlığını 

koruma güdüsünden yola çıkan süt endüstrisinin kamuoyuna bu yönde mesajlar 

iletmesinin stratejik açıdan en doğru yol olduğunu göstermektedir.  

Bernays, bir halkla ilişkiler kampanyasının nasıl yapılandırılması gerektiğini 

çözümler. Bernays’a göre (1935: 84), bir halkla ilişkiler kampanyası toplumdaki grup 

ilişkilerini ve insanlardaki baskın içgüdüleri göz önünde bulundurmalıdır. Halkla 

ilişkiler kampanyası, ayrıca halkla ilişkilerin arka planındaki sembollerin geçerliliğini 

de dikkate almalıdır. Bernays, sembollerin özenle seçilmesi gerektiğine işaret eder. 

Bernays, buradaki vurgusuyla sembollerin geçerli mesaj niteliği taşımadaki önemini 

gösterir.  

Bernays, halkla ilişkilerin kurumun hedefindeki kamuların algılarını başarılı bir 

şekilde manipüle ederek değiştirebileceğini açıklar. Fikirler ve durumlar, yerleşmiş 

geleneklerin ve önyargıların durgunluğunun üstesinden gelmek için etkileyici ve 

heyecanlandırıcı yaptırılmalıdır (Bernays, 1928: 958). Kamuoyunu yönlendirmek için 

halkla ilişkilerde sembol ve sözcük kullanımları yoluyla mesajın ifade şeklinin önemi 

açıklıkla kendini göstermektedir.  

Halkla ilişkilerin medya ayağına kitle iletişim araçlarının birey üzerinde önemli 

etkilerde bulunduğu bir dönem olarak 1935 yılında yayımlanan makalesinde yer 

veren Bernays, medyanın kitle davranışına tesirine dikkat çeker. Bernays (1935: 84-
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85), çalışmasında medyanın önemine yoğun olarak değinmektedir. ABD’deki kitle 

davranışının kontrolünü veya değiştirilmesini mümkün kılan önemli bir olay olarak 

iletişimdeki örgütlenmeyi gösterir. Fikirler medya organları yoluyla yansıtıldığında, 

kitle davranışı üzerindeki kontrol son derece artırılmış olmaktadır. Birey, özellikle 

söylemler baskın güdüler üzerine dayandırıldığında ve grup liderlerinin desteğine 

sahip olduğunda, bu kanallar yoluyla etkili söylemleri görmezden gelemez.                    

Bernays, yukarıda kamuoyunu yönlendirmek bağlamında halkla ilişkiler 

uzmanının stratejik yönlerini bilimsel bir perspektiften değerlendirmektedir. Bernays, 

çeşitli uygulamalarıyla anlattığı yönleri gerçekleştirme fırsatını bulmuştur. Burada 

bunun örnekleri verilmektedir. Bernays (1928: 961-963), ırk ayrımcılığını önlemek 

bağlamındaki uzun soluklu bir çalışmada kamuoyunun nasıl yönlendirildiğini anlatır. 

Bir başka örnek yoluyla; Bernays (1928: 964-966), kadın şapkacılığı sanayisinde 

kullanım alışkanlığının yönünün nasıl değiştirilebildiğini örneklemektedir. Bernays 

(1928: 967), siyasette başarılı bir çalışma olarak kamuoyunu yönlendirme olayından 

bahsetmektedir. Yazar, Başkan Coolidge’nin kişiliğinin kamuoyuna yansıtılmasını 

anlatmaktadır. Ayrıca uluslararası çalışmalara da imza atan Bernays (1928: 967), 

Litvanya’nın Amerika’daki yüz on milyon insana tanıtımı için neler yapıldığını 

aktarmaktadır. Bernays (1928: 967-968), Amerikan ipeğinin sanatsal olduğu fikrini 

kabullenmeye yönelik kamuoyunu geliştirmek ve Fransız nüfuzunu bu amacı 

başarmada kullanmak için yaptığı çalışmalara da yer vermektedir. Bernays, bütün bu 

gerçekleştirdiklerini henüz televizyon ve internetin olmadığı bir dönemde başarmıştır. 

Bireyin güdülerini tanımak adına psikolojiden aldığı bilgileri, oldukça başarılı iletişim 

stratejileriyle kamuoyunu yönlendirmek üzere kullanmıştır.   

Bernays’ın işaret ettiği halkla ilişkilerin kamuoyunu yönlendirme gücü, ancak 

bir yönetsel fonksiyon üstlenmesiyle gerçekleşir.  Larissa Grunig, Halkla İlişkiler ve 

İletişim Yönetiminde Mükemmellik adlı eserde buna özellikle değinir. Halkla ilişkiler 

departmanı örgütün üst yönetiminden uzak tutulduğu takdirde, halkla ilişkiler 

uygulamasının rolü örgüt içerisinde başka birimler tarafından alınmış kararların 

“açıklanması ve gerekçelendirilmesi” nedeniyle sınırlı kalmış olur. Buna bağlı olarak, 

örgütlerde bu teknik rol ağırlığını koruduğu sürece, halkla ilişkiler işlevi adına 

profesyonel düzeyde bir statüye erişmek imkânsız hale gelir (Grunig, L. 2005b: 508). 
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Halkla ilişkilerin stratejik bir yönetsel fonksiyon olmasını burada biraz açmak 

gerekir. Kapsamlı araştırmalar, yöneticiler ve teknisyenler olmak üzere, halkla 

ilişkilerde iki temel rol belirlemiştir. Araştırmalara göre, tehdit edici ortamlarda 

işlerini yürüten örgütlerde iletişim yöneticilerine sıklıkla rastlandığı ve iletişim 

yöneticilerinin ortam taraması ve değerlendirme araştırmaları yaptıkları ortaya 

çıkmaktadır. Yöneticiler, çift yönlü simetrik veya asimetrik modelleri uygulama 

yönünde bir eğilime sahiptirler. Teknisyenler grubu, halkla ilişkileri yaratıcı, sanatsal 

bir uygulayım olarak düşünmeye yönetici grubundan daha yatkın olmaktadır (Grunig, 

J. 2005a: 29-30). Halkla ilişkileri bir teknik olarak kavrayan yaklaşım, halkla 

ilişkilerin basın ajansı ve kamuoyu modelleriyle yakından ilişkili bir görünüm 

sergilemektedir (Grunig ve White, 2005: 68). Buradan bakıldığında; halkla ilişkilerin 

stratejik bir fonksiyon olması, kurumların karşılaştıkları zorlu durumlarda iletişim 

yönetimine atfetmiş oldukları değere bağlı olarak halkla ilişkiler modelleriyle 

ilişkilendirilmektedir.      

İletişim yönetiminin örgüte erken uyarı getiren güçlü bir mekanizma olarak 

stratejik bir fonksiyon üstlendiğine gönderme yapılır. İletişim yöneticileri, örgüt için 

önemli addedilen konulara ilişkin anlaşmazlık durumları hakkında ve gizli veyahut 

uyanmış kamuların potansiyel eylemciliği hakkında baskın koalisyona erken uyarılar 

göndermek amacına bağlı olarak ortam taramasından yararlanma yoluna giderler 

(Dozier ve Ehling, 2005: 195). Netice olarak; ortam taraması, halkla ilişkiler birimine 

yönetsel açıdan kurum içerisinde güçlü bir konum sağlar.   

Yeri gelmişken, ortam taramasını burada kısaca özetlemekte yarar var. İşlevine 

bakıldığında, ortam taraması, örgüt ortamında ne gibi gelişmelerin yaşandığı 

konusunda baskın koalisyona doğru bilgi ileten, kamulardan örgütlere doğru yönelen 

bir iletişim biçimi olmaktadır (Dozier ve Ehling, 2005: 195). Halkla ilişkiler, ortam 

taraması yoluyla kamuların örgütsel politika ve davranışlara yönelik eğilimlerini 

örgüte bildirme işlevini görmektedir.           

Grunig ve Hunt, halkla ilişkiler yönetiminin örgüt için iletişim yönetimi 

bağlamındaki önemini açmaktadırlar. Halkla ilişkiler uzmanları sadece kendileri için 

iletişim kurmamakta; bir bütün olarak kuruluş için iletişimi yönetmekte, planlamakta 

ve uygulamaktadırlar. Örneğin, kamuların bilgileri, tutumları ve davranışları üzerine 
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araştırma yürüttüğünde ve böylece örgütsel politikalar ve eylemler üzerine 

yöneticilere danışmanlık için bilgiyi kullandığında; kuruluşa ait mesaj hareketini 

yönetmektedirler (Grunig and Hunt, 1984: 6).     

İdeal olarak halkla ilişkiler, planlama departmanına ve örgütün üst düzeyindeki 

yöneticilerine ortamdaki paydaşlarla ilgili girdiler sunarak, stratejik yönetimin 

ayrılmaz bir parçası konumunda işlev üstlenmek durumundadır (Grunig ve Repper, 

2005: 135).   

Grunig, halkla ilişkilerin stratejik iletişim yönetimi bağlamındaki rolünü 

açmaktadır. Baskın koalisyonun içerisinde işlevsellik kazanan halkla ilişkiler 

yöneticileri, kamuların görüşleri hakkında diğer kıdemli yöneticilere bilgi iletirler ve 

buradaki rolü gerçekleştirebilmek için söz konusu kamularla iletişim sürecinde 

olmaları gerekmektedir (Grunig, J. 2005a: 16). Örneğin, Kim ve Reber (2008: 338, 

341), 173 uygulayıcı üzerine yaptıkları araştırmada KSS’taki rollerini tanımlamada 

çoğu uygulayıcının, halkla ilişkilerin önemli yönetim rolünü onayladığını 

saptamaktadır. Bu rol, KSS’a ilişkin olarak halkla ilişkilerin üst yönetime tavsiye 

etmeyi ve stratejik planlamaya katkıda bulunmayı içermektedir. Bu rol, halkla 

ilişkilerde geleneksel yönetsel rolü ve KSS’u etkin olarak uygulamak için baskın 

koalisyona hizmet etmek üzere halkla ilişkilere gereksinimi doğrulamaktadır.       

Halkla ilişkilerin örgütleri daha etkin bir konuma getirebilmesi için iletişimin 

stratejik yönetilmesi kaçınılmaz olmaktadır (Grunig, J. 2005a: 23; bkz. Grunig ve 

Repper, 2005: 132). Halkla ilişkiler çalışmalarını stratejik uygulayan örgütler, örgüt 

için en büyük tehditleri oluşturan ve en büyük fırsatları veren iç ve dış kamularla 

iletişim halinde olmalarına yönelik iletişim programları geliştirmeye koyulurlar. 

Burada değinilen stratejik kamular, kuramcıların paydaşlar olarak adlandırdığı 

kategorileri oluşturmaktadır (Grunig, J. 2005a: 23). Kamular, halkla ilişkileri 

kapsayan stratejik iletişimin herhangi bir şeklini çalışmada veya uygulamada en önde 

gelen konumla uyumlu hale getirilmelidir (Botan and Soto, 1998: 22). Örgütlerdeki 

halkla ilişkiler merciine güç katan, kamularla ortaya çıkan sorunlar gerçekliği ve 

sorunları çözümlemede ikna yöntemleriyle desteklenmiş iletişim yönetimi sürecidir. 

Halkla ilişkilerin stratejik yönetimi sürecinde müzakere olgusu, çözümün 

anahtar rolü olarak gösterilir. Halkla ilişkiler stratejik yönetimi içerisindeki gündem 
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evresinde, iletişim programları, gerek kitle iletişimini kullanmak suretiyle gerekse 

kişilerarası iletişim geliştirmek suretiyle gündemdeki sorunu müzakere yoluyla 

çözüme kavuşturmaya çaba göstermelidir (Grunig ve Repper, 2005: 138). Buna göre; 

kurumun halkla ilişkiler politikalarıyla etkileşime geçtiği kamularıyla müzakereye 

yönelmesi, stratejik iletişim yönetiminin önemli bir düğüm noktasıdır.   

Halkla ilişkiler programlarıyla kamuların tutum ve davranışlarındaki eğilimler 

açısından yönlendirilmesi, halkla ilişkilerin yönetsel başarısı olarak gösterilmektedir. 

Halkla ilişkiler programlarının etkisi, açıkça tanımlanmış hedef kamuların ve örgüt 

yönetiminin farkındalık ya da bilgi düzeylerinde, tutum ve görüşlerinde, davranış ve 

davranışsal eğilimlerinde değişikliklerin oluşturulması suretiyle ya da bu husustaki 

eğilimlerin olduğu gibi korunması suretiyle gerçekleşmektedir (Dozier ve Repper, 

2005: 205). 

Halkla ilişkilerin stratejik bir yönetim fonksiyonu olmasının gerekçelerinden 

biri burada gösterilmektedir. Dozier ve Ehling (2005: 173, 197), genellikle kısa 

dönem içerisinde güçlü davranışsal etkilerin ortaya çıkmadığı sonucuna varmaktadır. 

Buna göre, kamuların bilgi, tutum ve davranışlarında önemli değişiklikler sağlamak 

kısa dönem içerisinde kesinlikle mümkün görünmemektedir.     

Halkla ilişkilerin işlevsel düzeyinde, stratejik kamularla uzun dönemli ilişkiler 

inşa etmeye yönelik programlar geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu suretle, halkla 

ilişkiler, örgütün etkinliğini artırma ya da kısıtlama olasılığı en yüksek konumda yer 

alan kamularla iletişim kurmaya yönelir (Grunig, J. 2005a: 23). Halkla ilişkiler, 

örgütsel sosyologların köprü kurucu olarak adlandırmış olduğu bir rolü üstlenir 

(Grunig, L.; Grunig, J. ve Ehling, 2005: 81). Hedef kitlenin beklenen eğilimini 

anlamak konusunda erken uyarı sistemi olarak işlev görerek, yönetimin yararlı 

değişimlere uyumunu gerçekleştiren halkla ilişkiler, temel araçlar olarak araştırma ile 

iletişim araç ve yöntemlerinden yararlanır (Peltekoğlu, 2005: 6).   

Halkla ilişkilerin stratejik öneminin artması, küreselleşme sürecinin getirmiş 

olduğu değişim ile ilişkilendirilmektedir. Adeta anlık elektronik iletişim ile nitelenen, 

bütün siyasal sistemlerin ve çokuluslu toplumsal hareketlerin eridiği, ulusal 

ekonomilerin bağlandığı bir çağda, stratejik iletişim kampanyaları giderek artan 

biçimde önemli bir rol oynamaktadır (Botan and Soto, 1998: 22). Sriramesh ve 
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Duhé’nin daha önce halkla ilişkileri küreselleşmenin bir gereksinimi olarak görmüş 

oldukları gibi, günümüz konjonktüründe halkla ilişkiler stratejik yönetimin önemli bir 

ayağıdır. 

Akademik literatürde ilgi gören ilişki yönetimi, halkla ilişkilerin stratejik bir 

boyutu olarak düşünülebilir. Nitekim ilişki yönetimi üzerine en çok eğilen iki yazar 

olan Ledingham ve Bruning’in saptamaları bu yöndedir. İlişki yönetimi, iletişimi 

stratejik olarak kullanan bir yönetim işlevi olarak kavramsallaştırılmaktadır 

(Ledingham and Bruning, 1998: 56). Halkla ilişkilerin değeri, özellikle kamuları ile 

stratejik biçimde kurumsal stratejilerin yürütülmesine katkıda bulunabilen ilişki 

kurmakta yatar (Ni, 2009: 101). Olumlu bir ilişkiye yönelik sonuç, o kurumun olumlu 

ilişkiler kurma ve bu ilişkileri sürdürme çabalarına bağlıdır (Ki and Hon, 2009: 3).  

Stratejik iletişimi kuruma dönük olarak açmak gerekirse, iknaya dayalı bir süreç 

olarak kavranır. Stratejik iletişim, iletişimsel bir olgu olarak, çok iyi mantık, dilbilgisi 

ve retorik yoluyla yönlendirilir (Botan and Soto, 1998: 38). Porter (2010: 128-129), 

daha ileriye vararak retoriğin halkla ilişkiler olduğunu söylemektedir.  

Stratejik halkla ilişkilerin halkla ilişkiler yönetimi açısından ayrıcalıklı bir 

konuma yerleştirilir. Açıkçası stratejik halkla ilişkiler, baskın koalisyonda halkla 

ilişkiler rolünün bulunduğu ve geleneksel biçimden farklı olarak iki yönlü halkla 

ilişkiler modellerinin kabul gördüğü örgütlerde uygulanır (Ural, 2006: 14).   

Stratejik halkla ilişkiler, örgütün paydaşlarıyla kurmuş olduğu ilişkisine yönelik 

olası sorunların iletişim uygulayıcıları tarafından belirlenmesi ve bu sorundan 

etkilenmiş paydaşların da belirlenmesiyle başlatılır (Grunig, J. 2005a: 24). Stratejik 

halkla ilişkilerde sorunun tüm yönleriyle analizi önem taşır. Analizin doğru teşhisi, 

iletişim yönetimini doğru sonuca götüren kapıyı aralar.      

Stratejik halkla ilişkiler, sorunları, kamuları ve gündemleri belirlemiş olduktan 

sonra iletişim programları için hedefleri belirler; belirlenen hedeflerden yola çıkarak 

iletişim programlarını planlar ve iletişim programlarının etkilerini değerlendirir 

(Grunig, J. 2005a: 24).  

Eğer halkla ilişkiler ortamdaki stratejik kamuları belirleyerek örgütün karşılıklı 

bağımlılıklar kapsamında göstermiş olduğu tepkiyi olumlu yönetebilirse, bağımlı 

olduğu kilit kamular ile örgüt arasındaki ilişkilere istikrarlı bir yön vererek örgütün 
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karşılaşabileceği belirsizliği ve çatışmayı azaltmasına beklenen düzeyde destek 

verebilir (Grunig, L.; Grunig, J. ve Ehling, 2005: 95-96).             

Günümüzde örgüt ortamlarında beliren çalkantı durumunun en önde gelen 

nedeni, eylem gruplarının varlığı olarak görülmektedir. Eylem grupları örgütler için 

tehdit oluşturmasının yanı sıra halkla ilişkiler için fırsat yaratan önemli bir etken 

olmaktadır (Grunig, L. 2005c: 527). Buradan hareketle denilebilir ki; eylem grupları 

halkla ilişkilerin strateji ekseninde mücadeleci kimliğini açığa çıkaran önemli bir 

unsur olarak anlaşılabilir. 

Larissa Grunig, eylem gruplarının örgüt üzerindeki gücünü açar. Gruplar eylemi 

başlatmaya ya da engellemeye çabalayabilirler. Eylem gruplarının amaçları, örgütün 

dışında oldukları halde örgüt üzerinde denetim kurmak şeklinde belirginlik kazanır 

(Grunig, L. 2005c: 528). Örgüt üzerinde denetim kurmak için çaba gösteren eylem 

grupları, örgüt için tehdit oluşturabilecek bir konuma yerleşirler.     

Halkla ilişkiler birimine burada stratejik bir görev yüklemesi yapılır. Halkla 

ilişkiler uygulayıcıları, (a) yükselen sorunları saptama ve analiz etmek suretiyle ve (b) 

alternatif örgütsel tepkiler üzerinde değerlendirme yapmak suretiyle kendi rollerini 

tanıtımdan ve basın ajanslığından daha ileri bir düzeye taşırlar (Grunig, L. 2005c: 

529).     

Halkla ilişkiler ve strateji arasındaki ilişki durumunu tarihe dayalı örnek 

bilgilerden çıkarsamak konuya güç vermek açısından yarar sağlayacaktır. Nestlé’nin 

1870-1927 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu pazarındaki küresel stratejilerini 

inceleyen bir çalışmaya göz atıldığında, strateji ve halkla ilişkiler bağıntısını kurmak 

mümkün görünmektedir. Buna göre (Koese, 2008: 756), uzun vadede Nestlé, kamu 

alanında ve basında yüksek görünürlük sağlayarak ev sahibi kültür tarafından 

benimsenmeyi başarabilmiştir.  

Ivy Lee’den bir örnek, şirketlere meşruiyet kazandırmak bağlamında halkla 

ilişkilerin stratejik pozisyonunu göz önüne getirir. Şirketler, bir dizi deneme ve hata 

yoluyla meşruiyeti araştırmaktaydı. Halkla ilişkiler uygulamaları, birtakım başarının 

ürününü vermekteydi. Örneğin, demiryolu mıknatısı George F. Baer, Ivy Lee’yi işe 

alır almaz, siyasal liderlerle tartışmaları daha iyi gitmekteydi (Vos, 2011: 135).   
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Meşruiyet konusunun halkla ilişkiler açısından stratejik önemini açmakta yarar 

var. Kurumlar, kuruluşlar, yönetme erkine sahip olanlar etkili olabilmek, yasal 

meşruiyetin yanı sıra toplumsal meşruiyet de kazanabilmek amacına bağlı olarak her 

zaman çevrelerinin desteğine ihtiyaç duymuşlardır (Biber, 2009: 133). Bu doğrultuda, 

meşruiyet kazanma girişimi, halkla ilişkiler akademik literatüründe yaygın bahsedilen 

bir konu olmaktadır. Bu gerçeği işletmelerin bütünüyle anlaması yıllar çok yıllar 

aldıysa da, halkla ilişkileri kullanan şirketler kullanmayanlara göre daha çok 

meşruiyet elde etmekteydi (Vos, 2011: 135). Bu bağlamda, şirketlerin meşruiyet 

kazandıran stratejik bir güç unsuru olarak halkla ilişkileri kullandıkları açık bir 

şekilde görülmektedir.  

Tarihsel süreç içerisinde onay yaratmaya ve rıza elde etmeye yönelik çabaların, 

baskı ve şiddetten katı propaganda uygulamalarına, bundan sonraki aşamada ise 

halkla ilişkiler kapsamında değerlendirilen çalışmalara doğru uzandığı görülmektedir 

(Biber, 2009: 134). Arild Wæraas, meşruiyet ve meşrulaştırma kavramlarına 

odaklanarak, klasik halkla ilişkiler düşüncesi ve uygulamasıyla oldukça açık bir 

bağlantı oluşturmaktadır (Bentele and Wehmeier, 2007: 297).         

Meşruiyet elde etmeye ilişkin olarak halkla ilişkilerin stratejik bir yönetsel 

fonksiyon üstlenmesine neden olan kamulara burada yer verilmesine gereksinim 

hissedilmektedir. Yönetim kuramcısı Mintzberg (1983; aktaran: Grunig, L. 2005c), 

güçlü konumdaki dış kamuları üç kategoride toplayarak, bunları kitlesel medya, 

hükümet ve özel çıkar grupları olarak belirlemiştir (Grunig, L. 2005c: 534). Adı 

geçen kamular, meşruiyet ediniminde bilhassa günümüz küresel konjonktürüne bağlı 

olarak öne çıkan ekonomik yönden güçlü şirketler için önem dereceleri hiç 

eksilmeyen ve buna bağlı olarak, stratejik iletişim yönetimi fonksiyonuna istinaden 

halkla ilişkiler departmanına güç kazandıran öğeler olarak anlaşılmalıdır.  

Halkla ilişkileri stratejik bir güç olarak yapılandıran kişi, daha önce belirtildiği 

üzere Bernays’tır. Bernays (1923: 171; aktaran: McNair, 2002: 81), Kamuoyunun 

Kristalleşmesi olarak dilimize çevrilen Crystallizing Public Opinion adını verdiği 

eserinde, halkla ilişkiler danışmanının “fikirleri ayrıştırmak ve onları daha kolay 

anlaşılsın ve haber olarak dikkat çekebilsinler diye olayların içinde geliştirmek 

zorunda olduğu” tespitini yapmış; böylece halkla ilişkiler uzmanını olayları ve 
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durumları etkileyen bir fail ve halkla ilişkiler mesleğini olayları ve durumları 

etkileyen bir uzmanlık alanı olarak ele almıştır.       

Stratejik bir güç olarak halkla ilişkiler ve diplomasi arasında bağıntı kurmak 

mümkündür. Halkla ilişkilerin stratejik bir güç olarak diplomatik bir yöne sahip 

olduğu kuşku götürmez bir gerçekliktir. L’Etang, halkla ilişkilerin diplomatik yönünü 

açmaktadır. Halkla ilişkilerin diplomatik fonksiyonu, ulusal veya uluslararası 

toplumda örgütler adına çeşitli çalışmalar ortaya koyarak politik bir rol üstlenmektir 

(L’Etang, 2002a: 75). Halkla ilişkiler, bir yönüyle iletişime dayalı siyasa yönetimi 

olarak düşünülebilir.  

L’Etang, halkla ilişkilerin diplomatik pozisyonuna ilişkin önemli bir ayrıntıya 

dikkat çekmektedir. Halkla ilişkiler ve diplomasi fonksiyonları, ʻsınır ötesiʼne 

(boundary-spanning) uzanarak, sınırları sürdürme ve bu suretle statükoyu koruma 

rolünü de içermektedir (L’Etang, 2002a: 75-76). Halkla ilişkiler etkinlikleri, gerek 

özel sektörde ve gerekse kamu sektöründe gereksinim duyulan durumlarda, temsil 

ettiği kurum veya kuruluşun pozisyonunun sabitlenmesine de hizmet edebilir. Bir 

halkla ilişkiler işlevi olarak algı yönetimi çalışmaları ekseninde, kamuoyu tarafından 

kurumun nerede konumlandığına yönelik algıların oluşturulmasına çabalanır. 

Örneğin, bir siyasal parti önceden oluşturmuş olduğu muhafazakâr imajını uzun süreli 

olarak sosyal medya mecrasında aktaran mesajlar aracılığıyla seçmen kitlesinin 

zihnine kazıyabilir.      

İmaj, stratejik olarak önemli bir halkla ilişkiler fonksiyonuna karşılık gelir.  

Halkla ilişkilerde etkinlikler yoluyla imaj yaratma amaçlanmaktadır. Buna bağlı 

olarak, halkla ilişkilerin en büyük görevini, her türden etkinliğin stratejik 

planlanmasıyla oluşturulan olumlu imajların sürdürülmesi yerine getirmektedir 

(Bitirim, 2011: 143). Holtzhausen ve Roberts’e göre (2009: 169), imaj düzeltme basit, 

çizgisel bir süreç değil; aksine dinamik ve organiktir.    

Kurumların halkla ilişkiler fonksiyonuna yönelik önemli güç göstergelerinden 

biri, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarıdır. Sosyal sorumluluk içerikli 

etkinlikler, toplumsal çıkarlara dönük duyarlılık görüntüsü veren çalışmalar olarak 

lanse edilmektedir. L’Etang, bu hususa özellikle dikkat çeker. Kurumsal sosyal 

sorumluluk, hedef kitleleri kurumsal imajlara yönlendirme girişimleridir. Kurumsal 
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sosyal sorumluluk şirketin imajını ve itibarını etkileyen önemli bir etken olarak 

gücünü gösterdiğinden, halkla ilişkiler birimlerinin görevleri arasında yer almaktadır 

(L’Etang, 2002b: 166).   

Halkla ilişkilerin kurum adına kendi içinde bir ifade taşıdığının altı çizilir. Buna 

bağlı olarak, halkla ilişkiler etkinliklerinin gizli bir dili olduğu ve bu dilde 

konuştukları söylenebilmektedir (Bitirim, 2011: 124). Örneğin, kurumsal sosyal 

sorumluluk uygulaması, bir şirketin iyi bir kurumsal vatandaş olarak topluma hizmet 

ettiğini söyleyiş tarzı olarak anlaşılabilir.  

Bir görüşe göre (L’Etang, 2002b: 170), kurumsal sosyal sorumluluk, iş 

dünyasına yöneltilen eleştiri oklarını ortadan kaldırmak için girişilen ve stratejik 

hedefler kapsamında önemli kamuların iyi niyetini elde edecek ya da satın alacak bir 

kavram olarak yansıtılmaktadır. Buna bakıldığında; stratejik bir fonksiyon olarak 

kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının kuruma güç kattığı tartışma götürmez 

bir gerçekliktir.    

Kurumsal itibar ve kurumsal sosyal sorumluluk, iç içe geçen bir halkla ilişkiler 

kavrayışına götürür. Kurumsal sosyal sorumluluk, yönetsel bir işlev olarak halkla 

ilişkiler kapsamında kurumsal itibarı güçlendirmek maksadıyla yaygın kullanılan bir 

teknik ya da araç olarak sunulmaktadır (L’Etang, 2002b: 187). 

Gündem yönetimi, çatışma durumlarına çözüm getiren stratejik bir güç unsuru 

olarak görülebilir. Çatışma durumu belirdiğinde, kamular örgüt ile yaşanan sorunu 

“gündem” konumuna getirirler. Örgütler, gündemleri öngörmek ve kamuların onları 

gündeme dönüştürmesine fırsat vermeden çatışma durumlarını çözebilmek için 

gündem yönetiminden yararlanmak durumundadırlar (Grunig, J. 2005a: 24). Gündem 

yönetimi, akademik literatürde “sorun yönetimi” kavramıyla aynı anlamı 

karşılamaktadır.         

L’Etang (2002b: 158-159), 1970’li yıllarda sorun yönetiminin ortaya çıkışının 

kurumsal sorumluluğun çıkışı ile aynı zamana rastladığını saptamaktadır. L’Etang’a 

göre, sorun yönetimi kurumsal sosyal sorumluluğa stratejik bir düzeyde bağlı 

görünmektedir; çünkü sorun yönetimi, şirketlerin sıklıkla toplumun yapısından 

kaynaklanan sorunları öngörebilmeleri yaklaşımını, sorunlara ya sorunları savunan 

reklamlar ve halkla ilişkiler kampanyaları aracılığıyla ya da kurumsal sosyal 
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sorumluluk programları aracılığıyla karşılık vermelerini mümkün hale getiren bir 

yöntem olarak kendini göstermektedir.   

Çalışma koşullarının işçi ve çevre sağlığına zarar vermesi, etik standartlardan 

sapma, ürün kaynaklı beklenmeyen olumsuz etkiler, paydaşlara yönelik olumsuz 

tutum ve davranışlar, ortaya çıkan kurumsal yönetişim sorunları, sosyal sorumluluk 

anlayışından kaçınma, kuruma ve ürüne yönelik belirmekte olan güven sorunları, satış 

sonrası hizmet sorunları gibi iş hayatında gözden kaçırılabilen önemli ayrıntılar 

kurumsal itibara yönelik önemli tehditler olarak görülmekte (Pira, 2005: 131) ve 

yönetsel kapsamda halkla ilişkiler bağlamında uğraşı alanı açmaktadır. Buna göre, 

itibar yönetimi halkla ilişkiler yönetiminin stratejik bir bileşenidir ve halkla ilişkilere 

güç katan bir etken olarak anlaşılmaktadır.     

Algı yönetimi, halkla ilişkilerin stratejik gücünü göstermesi bağlamında önemli 

görünmektedir. Örneğin, Enron ve Güney Afrika’daki Saambou Bank’ın ikisi de etkin 

olarak açık bilgi akışı kanalıyla dedikodu ve olumsuz algı sorunlarının üzerine 

eğilmedikleri için kredi değerlerinin çok aşağıya düştüğü saptanmıştır (Steyn vd., 

2004: 84). Bu olumsuz iki örnek, halkla ilişkiler işlevselliğinin eksikliğinin 

sonuçlarını gözler önüne sermektedir.   

Kriz iletişimi, stratejik iletişim yönetimine güç katan önemli bir iletişim odaklı 

uygulama olarak düşünülebilir. Güçlü iletişim yoluyla etkili kriz iletişimi, halkla 

ilişkiler yöneticilerinin yeni binyılda yüzleştikleri başlıca zorlu işlerden biridir 

(Sriramesh and Vercic, 2007: 358). Kriz iletişimi, yönetsel bir halkla ilişkiler işlevi 

olarak hızlı hareket yeteneğini, askeri terminolojideki ifadesiyle manevra yeteneğini 

açığa çıkarır.     

Şirketlerin kurumsal kimlik çalışmaları, önemli halkla ilişkiler uygulamaları 

arasındadır. Kurumsal kimlik olarak adlandırılan çalışma, şirkete yönelik konseptin 

ortaya çıkarılması bağlamında uzun süreli yoğunlaşma gerektirdiğinden, stratejik 

iletişim uygulaması şeklinde kendini göstermektedir.  

Bernstein’e göre (1984: 156; aktaran: Meech, 2002: 136), kurumsal kimlik, 

“kamunun şirketi tanıdığı ve diğer şirketlerden ayırt ettiği görsel işaretlerin 

toplamıdır” ve Chajet’in ifadesiyle (1989: 18; aktaran: Meech, 2002: 136), “kurumsal 
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kimlik, kurumsal stratejinin en görünür öğesidir”. Buna göre; kurumsal kimlik bir 

kurum adına sıradan bir görsel bir öğe olmaktan uzaktır.  

Meech, önemli bir ayrıntıya yer vererek kurumsal kimlik programının çokuluslu 

şirketler açısından önemsendiğine dikkat çeker. Çokuluslu holdingler için tam ölçekli 

kurumsal kimlik programı, aylarca sürebilen ve özenli araştırma gerektirebilen; içsel 

ve dışsal tutum ve davranışlarda anlamlı değişiklikler üretebilen ve küçük bir servete 

mal olabilen çalışmalar olmaktadır (Meech, 2002: 131).         

Halkla ilişkilerin temsil edilen kişi veya kurum adına bir güç kullanım aygıtı 

olarak işlevselliği, buraya kadar aktarılan ve bu bölümden sonra aktarılmaya devam 

edilen bilgilerden açığa çıkmaktadır. Halkla ilişkiler bir medya mesleği olmamasına 

rağmen, şüphe götürmez bir şekilde medya ile ilgili bir meslektir. Medyayı kurumun 

çıkarları ve amaçları yönünde kullanmak, halkla ilişkiler birimlerinin en önde gelen 

uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Bu bakımdan, halkla ilişkilerin sahip 

olduğu gücü açımlamak maksadıyla, çeşitli kitle iletişim kuramlarından burada 

yararlanma yoluna gidilmesi planlanmaktadır. Neticede Gündem Kurma, Sessizlik 

Sarmalı ve Ekme Kuramı, medyanın bireysel ve toplumsal kanaatlerin oluşumunda ve 

biçimlenmesinde oynadığı rolleri gösteren modellerdir.  

Gündem koyma modeli, kitle iletişime sınırlı etkileri benimsemekle birlikte, 

doğrudan etkiler görüşünden daha derine nüfuz ederek, medyanın sahip olduğu gücün 

haber gündemindeki konuları ve bu konuların varlıklarını ya da yokluklarını 

belirlemek olduğunu vurgulamaktadır (Pieczka, 2002a: 120-121). Toplumun 

bilgilenmesi bağlamında edineceği haber akışının ne yönde olacağını belirlemek, 

medyaya olağanüstü bir güç vermektedir. Bu açıdan, haber akışına etkide bulunmak 

isteyecek kişi ve/veya kurumların olacağını varsaymak mümkündür. Medyayı 

kullanarak etkide bulunmak için kişi, kurum veya kuruluşlar, halkla ilişkiler 

uzmanlarını devreye sokarlar.  

Sessizlik sarmalı, gündem koymaya ilaveten, medyanın popüler olmayan 

görüşleri açıklama örneğinde görülebileceği gibi, bireylerin cesaretini kırmak 

suretiyle bir nevi toplumsal kontrol mekanizması işlevi üstlendiğine gönderme 

yapmaktadır (Pieczka, 2002a: 121). Sessizlik sarmalı modelinin medya için öne 

sürdüğü şeyi, halkla ilişkiler için düşünecek olursak; kurumların toplum için zararlı 



141 
 

 

sonuçları olacak eylemlerine yönelik haberlerin önüne geçilmesi, kurumların aksayan 

yönlerinin gizlenmesi vb. konularda haber değeri olacak bilgi ve belgelerin saklı 

tutulmasıdır. Burada halkla ilişkiler uzmanlarının medyadaki editör, haber sorumlusu 

gibi eşik bekçileriyle bağlantıları önemli faktör olarak ortaya çıkmaktadır.  

Ekme (cultivation) analizi ele alındığında, medyanın aynı zamanda her yerde 

olabilenin kaynağı olarak söylemi ürettiği yönünde bir çıkarım yapılmaktadır (bkz. 

Beniger, 1987; aktaran: Pieczka, 2002a: 121). Toplumun gündemine alınacak 

konularda söylem üretimi medya aracılığıyla gerçekleşmektedir. Medyanın haber 

kaynağı, genelde kendi bünyesindeki haber ekibi olmaktadır. Bununla birlikte,  

özellikle iş dünyasına yönelik pek çok haber, kurum veya kuruluşların halkla ilişkiler 

birimleri tarafından basın bülteni veya basın duyurusu şeklinde haber ekibine 

ulaştırılmaktadır.  

Halkla ilişkiler bütçesine ayrılan ödenek miktarı, ABD’de hükümet kanadının 

halkla ilişkilere vermiş olduğu önemi gösteren bir örnek olarak düşünülebilir. Susan 

Wagner’in Publishers’ Weekly’de 9 Ağustos 1971 tarihli makalesine dayandırılan 

bilgiye göre, 1970 yılında ABD Bütçe Bürosu’nca ortaya konan bir çalışma 

sonucunda, hükümet tarafından uygun görülen birimlerin planladıkları halkla ilişkiler 

faaliyetlerine ayrılan ödeneğin 164 milyon dolar olduğu belirlenmiştir (Schiller, 2005: 

74). Henüz 1970’li yılların başında devlet tabanlı halkla ilişkiler için ayrılan bütçe, 

ABD’de kamu sektöründeki halkla ilişkiler çalışmalarının gücünü görmemize olanak 

sağlar.     

Proaktif halkla ilişkiler programları, gelişen çevre, tüketici ve feminist 

hareketlerine bağlı olarak, 1990’lı yıllarda önemini hissettirmiş (Grunig, L. 2005c: 

530) ve 2000’li yıllarda sosyal medyanın eşzamanlılık özelliği, proaktif halkla 

ilişkiler uygulamalarını daha da ön plana çıkarmıştır. Söz konusu gelişmelere bağlı 

olarak, örgütlerdeki halkla ilişkiler departmanına veya halkla ilişkiler işlevselliğine 

yönelik ihtiyaç bağlamındaki yönetsel algılama gelişim göstermiştir.    

Yeni iletişim teknolojileri eksenindeki halkla ilişkiler çalışmaları, stratejik 

iletişim uygulamalarına dönüşebilmektedir. Bu bağlamda, özellikle sosyal medya 

yönetimi şirketler için bir güç unsuru olabilmektedir. Bir örnek üzerinden açmak 

gerekirse; Edelman (2008), Obama’nın birinci seçim zaferinde sosyal medyayı 
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kullanmanın önemini rakamlar eşliğinde vurgulamaktadır. Verilere göre; Obama, 

seçim kampanyasında veri tabanında beş milyondan fazla e-posta adresine erişmiş; iki 

milyon iki yüz bin insan Facebook ve sekiz yüz bin insan MySpace aracılığıyla 

kampanyayı takip etmiş; üç milyon bağışçıdan internet ortamında yüz elli milyon 

dolar toplanmıştır. Bağışları ve gönüllüleri wiki, twitter, bloglar, web sitesi, telefon 

başvurularıyla seferber etmek yoluna gidilmiştir. 

Halkla ilişkilerin stratejik boyutu, gücün kötüye kullanımına dönüşebilir.  

Eleştirel araştırmacı Pieczka’nın (1996) ve postmodern araştırmacılar Holtzhausen ve 

Voto’nun görüşlerine göre (2002), güç kamuların zararına yöneltilme potansiyeliyle 

halkla ilişkiler fonksiyonunu yozlaştırabilir (aktaran: Grunig, 2009: 70). İlişkilerdeki 

ve potansiyel ilişkilerdeki güç dengesizlikleri üzerine bir odaklanma, halkla ilişkiler 

teorisinin ve uygulamasının postmodern eleştirisindeki en yaygın temalardan biridir 

(Marsh, 2008: 240). Halkla ilişkiler, adına çalışmalarını yürüttüğü örgütün yönetsel 

yaklaşımına bağlı olarak, ürettiği stratejileri kazan-kaybet anlayışına dönüştürebilir. 

Deyim yerindeyse, bunu kamulara sezdirmeden yapma gücünü manipüle etme 

yeteneğinde toplamıştır. Çalışmanın ilerleyen safhasında, “Eleştirel Perspektif 

Çerçevesinde Halkla İlişkiler” başlıklı bölümde, burada değinilen açıklamalarla 

paralel ve konuya daha geniş açıdan yaklaşan bilgilere rastlanacaktır.                              

Son yüzyıl boyunca, gözde demokrasi seyrinde halkla ilişkilerin çok önemli rol 

oynamış olduğu öne sürülmektedir. Halkla ilişkilerin güçleri, sıkı çalışma, planlama 

ve bilinçli ideolojik mücadele şeklinde görülmektedir. Halkla ilişkilerin güçleri, 

hükümetlerin büyük işletmelerin sorunlarına ve güç denen olguya toplumun bir başka 

kesitinden çok daha fazla duyarlı oldukları neo-liberal toplumlarda geleneksel siyasal 

yozlaşmaya çok açık bir biçimde yol açarlar. Kurumsal propagandanın sonucu, 

“işletme için iyi olan, toplum için iyi olmalıdır” anlayışı, çağdaş “sağduyu” içinde 

görülebilir. Bu türden düşünmeye, şirketleri ve şirketlerin müttefiklerini demokratik 

hükümetin imkânlarından korunmanın bir aracı olarak bakılabilir (Miller and Dinan, 

2008: 1).    

Halkla ilişkiler şirketlerinin hizmet verdiği ülke sayısındaki artıştan bahseden 

Sriramesh ve Vercic (2007: 356), bir hizmet endüstrisi olarak halkla ilişkilerin kendi 

erişiminde küreselleşmekte olduğunu belirtmektedir. Bu bilgi, halkla ilişkilerin 
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şirketler için önemli bir güç unsuru olduğu savımıza ek olarak, mesleğin kendisinin 

de “iş yaptıkları yönetimler adına stratejik bir fonksiyon” olarak güç kazandığını 

göstermektedir.    

Halkla ilişkilerin uluslararasılaşması, bir güç olarak halkla ilişkilerin stratejik 

boyutunu genişletmektedir. Uluslararası halkla ilişkiler bağlamında süreç, farklı 

ulusların uluslararası gelişimi, öncelikli kamuları, yasal/siyasal ve tarihsel 

bağlamlarının farklı karışımları tarafından oluşturulduğu için uluslararası halkla 

ilişkiler daima kültürlerarası düzeyde yürütülmektedir (Becerikli, 2005: 1). Buna 

göre; uluslararası halkla ilişkiler, gücünü oluşturan stratejik boyutu kültürel düzeye 

eğilim ile şekillendirmektedir. Halkla ilişkilerin uğraşı alanlarının karmaşıklaşan bir 

düzeye erişmesi, halkla ilişkiler işlevine güç katan bir olgudur.   

Halkla ilişkilerin medyaya haber kaynağı olma bağlamındaki gücü önemli 

görünmektedir. Herman ve Chomsky (2006: 22), haber kaynaklarını inceleyen 

araştırmalarda, haber kaynaklarının önemli bir bölümünün halkla ilişkiler kuruluşları 

tarafından hazırlanan basın bildirileri olduğunun saptandığına dikkat çekmektedir. 

Bununla bağlantılı olarak, yapılan bir hesaplamanın verilerine göre, haberleri 

düzenleyen halkla ilişkiler uzmanlarının sayısı, haberleri yazan gazetecilerin 

sayısından daha çok çıkmıştır. Herman ve Chomsky’nin ABD ölçeğinde yapmış 

oldukları değerlendirme, halkla ilişkiler endüstrisinin insan kaynakları bağlamındaki 

gücünü göstermektedir.  

Burada halkla ilişkilerin stratejik bir güç olması, tarihsel çıktıların desteğiyle 

kuramsal bir düzleme yerleştirilerek anlatılmıştır. Halkla ilişkilerin stratejik bir güç 

olması, bir yönüyle Foucault’un iktidar kavrayışıyla örtüşmeye götürmektedir. Buna 

ek olarak, halkla ilişkilerin yönetsel bir stratejik güç olmasının örgütler açısından 

kötüye kullanma imkânını da beraberinde getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bir sonraki 

bölüm, halkla ilişkilerin manipülasyon gücünü açmaya yarayan bir kavram olan 

“spin” üzerine odaklanmaktadır.          

      

1.3.3. Spin Örnekleri Ve Halkla İlişkilerin Manipüle Edici Etkisi  

Halkla ilişkiler kavramının kendisinde yoğun bir biçimde görüldüğü gibi halkla 

ilişkiler uzmanlarının da başka adlarla nitelendiğine tanıklık edilmektedir. Halkla 
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ilişkiler uzmanları, günümüz anlayışında basın danışmanları, propaganda makineleri, 

spin doctors1 gibi çok sayıda kavramla eşdeğer tutulmaktadır (Encyclopedia of Public 

Relations, 2005: 800).  

Halkla ilişkilere ilişkin çeşitli çağrışımlar, bir ilgi alanı olarak halkla ilişkiler 

akademisinin gündemine yerleşmiştir. Hutton’a göre (1999: 199), sonuç, halkla 

ilişkilerin “spin”, “spin denetimi” ya da “spin doktorluğu” gibi böylesi yeni lakapları 

içeren, çoğunlukla olumsuz çeşitli adlandırma ve kavramlarla ilişkisi olmaya 

varmıştır. Spin, halkla ilişkiler taktikleri için yaygın bir terim haline gelmiştir (Miller 

and Dinan, 2008: 2). 

Vos (2011: 136), bazı halkla ilişkiler faaliyetlerinin istenmeyen sonuçları 

olabileceğine dikkat çekmiştir. Bir başka deyişle, yaratıcılarının niyetleri ya da 

amaçları belli olmaz. Halkla ilişkilere ilişkin çoğu çevrede oluşan olumsuz yöndeki 

algı yoğunlaşmasının buna bağlı olarak geliştiği görülmektedir.    

Bir kavram olarak “spin” sözcüğünün kullanılmaya başlanması, kaynaklar 

tarandığında anlaşılmaktadır ki, 1980’li yıllara değin uzanır. İlk olarak 1988’de Time 

dergisinde türetilen “spin”, gerçeğe rağmen planlanmış ve kayıtsız bir hiçe saymadır. 

Sanatta pornografi ne ise, halkla ilişkilerde spin doktorluğu da odur (Dilenschneider, 

1998: 558).  

Halkla ilişkiler, genel algılamaların parçasını oluşturabilen imajları sağlayarak, 

medyada on yıllarca sürekli olumsuz bir biçimde tasvir edilmiştir. Halkla ilişkilere 

yönelik algılar, mesleğin algılanan güvenilirliğini etkilemektedir ve insanların halkla 

ilişkileri toplum için değerli olarak görüp görmediklerine nüfuz etmektedir (White 

and Park, 2010: 319). Halka ilişkiler uygulayıcılarının geçmişten getirmiş oldukları 

etik dışı, olumsuz sonuçlar veren strateji ve uygulamaları bu bağlamda önem taşıyan 

bir etken olarak düşünülebilir.   

Medya ilişkileri yönetimi, White ve Park’ın sosyolojik görüşlerine bakılırsa, 

algıların biçimlendirilmesi açısından önemle üzerinde durulması gereken bir husus 

olarak görülmektedir. İkinci gündem kurma ve ekme teorileri göstermektedir ki, kitle 

                                                
1 Yazar, akademik literatüre yerleşen “spin” sözcüğü yerine kavramı içerdiği anlam yönünden 

karşılayan “haber yönlendirme” ve “spin doctor” yerine “haber yönlendirme uzmanı” terimlerini 

kullanmayı önermektedir.   
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iletişim araçları varsayımlara ve görüşlere dayalı olan toplu, genel bir bilinç yaratarak 

sosyal gerçekliğe yönelik inançlara katkıda bulunur. Bu teoriler önermektedir ki, 

halkla ilişkilere yönelik genel algılamalar medya tasvirlerine benzeyecektir (White 

and Park, 2010: 319). Medyanın profesyonel bir uzmanlık alanı olarak halkla ilişkileri 

gündeme nasıl taşıdığı hususu, yine halkla ilişkilerin toplumsal hafızaya ne yönde 

yerleşeceğine etkide bulunacaktır.  

Burada edinilmiş bilgilerden yola çıkarak; bir halkla ilişkiler uzmanının etik 

bağlamında nasıl bir mesleki yönelimde olması gerektiği önem taşımaktadır. Halkla 

ilişkiler uzmanının taşıması gereken mesleki nitelikler açısından spin doctor ile 

belirgin bir ayrıma gidildiği görülmektedir. Halkla ilişkiler uzmanları için temel bir 

ayrımın ortaya konması aşağıda sıralanmaktadır (Foa, 2006: 206):  

a) Meşru teknikleri uygulamada doğru çalışan danışman 

b) Bilgi verme amacını değil, medyayı ve kamuoyunu manipüle etme amacını 

taşıyan danışman. Foa, bunu “spin doctor” olarak adlandırmaktadır.  

Yukarıda belirlenen ayrım, temelde “meşruluk” ile “manipülasyon” arasındaki 

belirgin ayırım çizgisine işaret eder. Bu açıdan meşruluk, akademik bakış açısının 

önemli bir öğesi olarak ortaya çıkmakta; ama teorideki bu ayırımın uygulamaya ne 

kadar yansımış olduğu bir muamma olarak görünmektedir.  

Spin doctor terimini açmakta, konuda derinlik kazanmak adına yarar olduğu 

görülmektedir. Spin doctor, politikacıların çıkarlarının her şeyin üzerinde olduğuna 

kendini inandırır. Bunun neticesinde, spin doctor planını eyleme geçirdiğinde, haber 

yönetimi haber yönlendirmesine, şeffaflık aldatmacaya, etkileyici gündem gizli 

propagandaya ve doğruluk çarpıklığa dönüşür (Foa, 2006: 206). Oluşmuş bulunan bu 

türden bir öz algı, haliyle amaca giden her yolu mubah görür; kamularla karşılıklı 

çıkarlar ve kamu yararı gibi etik yönelimli sosyal olguları öteler.   

Foa, spin işlevinin iç yüzünü ortaya döker. Spin, konuya ilişkin gerçek ortaya 

çıkıncaya kadar gerçekleri çarpıtma, gerçeklerin etrafında dolaşma sanatıdır. Spin 

doktorluğunu meslek olarak yapan uzmanlar, kurmaca hikâyelerinin fark edilmesine 

kadar geçen süreçte amaçlarına çoktan ulaşmış olurlar. Bu bakımdan resmi ve siyasal 

kurumların halkla ilişkiler anlayışı, çok güçlü ve tehlikeli bir araç haline dönüşebilir 
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(Foa, 2006: 206-207). Buradaki bilgilere bakıldığında; spin işlevinin ağırlıklı olarak 

siyasal iletişim eğiliminde oldukları anlaşılmaktadır.     

Foa (2006: 207), spin doktorlarının temel özelliklerini aşağıdaki gibi belirtir: 

a) Enformasyon döngüsünü yöneten mekanizmalara ilişkin önemli bilgi 

kaynağı konumundadırlar. 

b) Kitleleri psikolojik bağlamda uygun duruma getirmek için çeşitli karmaşık 

teknikleri kullanarak çalışırlar. Örneğin, sürüye uyma, korkuya başvurma, 

otoriteye başvurma, aşırı basitleştirme, sıradan konuları çekici hale 

dönüştürme, halktan biri, günah keçisi, stereotip, hoşnutsuzluk yaratma gibi. 

Foa’nın saptamış olduğu temel özelliklere göre; bilgi kaynağı olma avantajını 

kullanan spin doktorları, psikolojiye dayalı teknik ve uygulamalar başvurarak olayları 

ve durumları kendi lehine çevirme gücüne ulaşırlar.  

Spin doktorları, kapı tutucuların nasıl bir yöntem eşliğinde etkileneceğini, 

yüksek nitelikteki gazetecilik standartlarının nasıl üstesinden gelinebileceğini veya 

kullanılabileceğini iyi bilirler. Anonim kaynaklardan haber sızdırmanın kötüye 

kullanılmasının sistematik hale dönüştüğü, bunaltıcı bir enformasyon akışı 

denetiminin normal görünüm kazandığı bir kültür ortaya çıkarırlar (Foa, 2006: 207). 

Bir başka deyişle; spin doktorları, normal olmayanı normal konumuna dönüştürme 

işlemini başarılı yöntemlerle yürütürler.  

Başkaca özelliklerine bakıldığında, bir mesajı olgusal kesinliğini önemsemeden 

yayarlar ve iyi seçilmiş cümleleri, ilgiyi başka yönlere çekmek için stratejik olarak iyi 

hazırlanmış iddiaları, saptırmayı ve yanlış yönlendirmeyi kullanmaktan geri 

durmazlar (Foa, 2006: 207). Buna göre; kamu yararı açısından ortaya çıkan sonuçlara 

görece savundukları şeyin çıkarları yönündeki sonuçları önceledikleri görülür.  

Schiller, spin işlevinin bir aracı olan manipülasyona ilişkin bilgi vermektedir.  

Manipülasyonun pek çok yöntemi bulunmaktadır. Haber akışını kontrol altında 

tutmak, insanların zihinlerini amaca uygun ideallerle doldurmak, bu yollardan en 

etkili olanları arasında gösterilmektedir (Schiller, 2005: 13). Foa’nın spin doktorlarına 

ilişkin ortaya koymuş olduğu saptamayla Schiller’in manipülasyona ilişkin saptaması 

birebir örtüşmektedir.     
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Foa, spin doktorlarının medya odaklı ayartıcı uygulamalarını örneklemektedir.  

Medyayı kullanma örnekleri spin doktorlarının en yaygın uygulamalarından biridir. 

VNRs olarak adlandırılan sahte televizyon haberlerine, ABD’de Bill Clinton 

döneminden beri sıklıkla yer verilmektedir. VNRs video klipleri, geleneksel video 

kliplerinden ayırt edilemeyen özelliktedir. Genel olarak bu video klipleri, televizyon 

istasyonlarında editör denetiminden geçmeden ve orijinal üreticilerinin veya 

sponsorlarının kimlikleri gizlenerek gösterime girerler (Foa, 2006: 208). Bu açıdan 

ele alındığında; halkla ilişkiler için teoride belirtilen ana ilkelerden biri konumundaki 

“açıklık” ilkesiyle zıt bir yönde, bilinçli bir yöntemle gerçekliği saklama girişiminden 

söz edilebilir.  

Hazırlanan video klipleri, gerçek gibi gözüken 90 saniyelik hikâyeler olan hazır 

haber bölümleridir. Her ne kadar bazen gerçek bir gazeteciyle birlikte hazırlansa da 

sahtedirler. Halk gerçek gazetecilikle burada gerçekleşen halkla ilişkiler arasındaki 

farkı anlayamaz. Bu haber bölümleri, hükümet tarafından ve hükümet için 

hazırlanmış saf bir propaganda olma özelliğini taşır (Foa, 2006: 208-209). Tarih 

göstermektedir ki, ABD’de bunun birçok örneği yaşanmıştır. Foa, spin doktorluğunu 

tarihe dayalı olarak örnekler eşliğinde hikâye etmektedir.        

Modern bağlamda spin doktorluğu, 1980’li yıllarda ABD’de Ronald Reagan 

yönetimi sürecinde medyanın üstün gücüne karşı siyasal alanda bir tepki olarak 

başlamıştır (Foa, 2006: 206). Burada belirtilen gerçeklik üzerine, medyanın gündem 

kurma fonksiyonuna ilişkin McCombs ve Shaw’ın çalışmalarındaki sonuçlarla doğru 

orantılı bir bağlantı kurmak mümkündür.   

İletişim danışmanı Michael Deaver, medya ile siyaset dünyası arasında 

yukarıda açıklanan durumdan daha dengeli bir senaryoya bağlanabilmek için durumu 

lehe çevirmeye karar vermiştir. Bununla birlikte, spin doktorlar, dengeleyici unsur 

olma yerine etkili olma düzeylerini artırıp kendi çıkarları için yeni, bir gizli çarpıklık 

oluşturmuşlardır (Foa, 2006: 206). Bu türden gelişmeler, siyasal halkla ilişkiler 

bağlamında tartışmaları beraberinde getirmiştir.  

Spin ve hükümetler, çok tehlikeli bir karışım olarak belirmektedir. Bu türden 

yanıltıcı tekniklerin nihai sonucu, kamuoyunun bıkkınlığı ve demokraside güven 

bunalımı olarak yansımaktadır. Buna göre; spin doktorlar, modern haber guruları ve 
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büyücüleridir (Foa, 2006: 209). Spin, kullanıcı açısından büyük bir güçtür; sonuçları 

ise etkilenmeye çabalanan kamular açısından tehlikeli olabilmektedir.         

Foa, spin gerçekliğinin eriştiği gücü dünya çapında etkisini göstermiş bir olaya 

gönderme yaparak anlatır. ABD hükümeti, özel halkla ilişkiler ajanslarıyla birlikte 

faaliyetler yürütmek için büyük miktarda harcama yaparlar. The Rendon Grup 

1989’dan beri yönetimin içinde gizli bir güç olarak belirmektedir ve fakat genelde 

demokratik denetime tabi tutulmaz. Körfez Savaşı sürecinde Pentagon’da Donald 

Rumsfeld hesabına çalışan birtakım halkla ilişkiler şirketleri, tamamen sahte olaylar 

üreterek gündem belirleme yoluna gitmişlerdir (Foa, 2006: 209). Bu türden sahte 

haber ve olay üretimi, Jean Baudrillard’ın “simülasyonlar” kavramının dünya 

konjonktüründe edindiği gerçeklik payını düşünmemize neden olmaktadır. 

Baudrillard’a göre (2013: 69), simülasyon uzamı gerçekle modelin birbirlerine 

karıştıkları bir uzam olmaktadır. Buna göre, gerçekle rasyonel arasında artık ne 

eleştirel ne de spekülatif bir uzaklık bulunmaktadır. Simülasyonun en belirgin 

özelliği, “gerçeğin yerini almış modellerden oluşması” olarak düşünülebilir 

(Baudrillard, 2011: 36). Simülasyon kavramına ve kavramın uzanımlarına “eleştirel 

perspektif çerçevesinde halkla ilişkiler” bölümünde daha geniş yer verilecektir.   

Baudrillard (2013: 69), bütün iletişim araçlarının görevinin, yukarıda sözü 

edilen gerçeği veyahut bu haddinden fazla gerçek olanı üretmek olduğunu açıklar. 

Parçaları birleştirdiğimizde; Baudrillard’ın açıklamış olduğu gerçeklik üretiminde 

halkla ilişkilerin iletişim araçlarını yönlendirme işleviyle etkin rol oynadığına kanaat 

getirebiliriz.   

Günümüz dünyasındaki gerçek üretimine dikkat çeken Baudrillard, sosyolojik 

bir saptamada bulunmaktadır. Aynen pornografik filmlerde yapılan yakınlaştırmalara 

benzeyen, hiçbir zaman için bu şekilde var olmamış olan ve aslında ancak belli bir 

uzaklıktan bakıldığında bir anlam kazanan gerçeğe insanlık haddinden fazla 

yaklaştırılmaktadır (Baudrillard, 2013: 69). Bunun en açık örneğini ABD yönetimi 

tarafından biçimlendirilen medya içeriğiyle Körfez Savaşı sürecinde görmekteyiz.    

Mickey (1997: 272), Özgür Bir Kuveyt için Yurttaşlar’ın müşterisi olduğu Hill 

and Knowlton’un halkla ilişkiler stratejisi ve ABD-Irak Savaşı arasındaki bağlantıya 
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dikkat çekmektedir. Burada sözü geçen bağlantıyı açacak ifadelere aşağıda özlü bir 

biçimde yer verilmektedir.   

Mickey’e göre (1997: 272), müdahale, kısmen dünyanın en büyük halkla 

ilişkiler şirketlerinden biri olan Hill and Knowlton’un halkla ilişkiler stratejisi 

nedeniyle olmuştur. Buna göre, bir halkla ilişkiler stratejisinin küresel çaptaki gücünü 

göstermesi açısından oldukça önemli bir saptamayla karşılaşılmaktadır.     

Bir halkla ilişkiler ajansının oluşturmuş olduğu stratejinin sonuçları yönüyle 

dünya konjonktüründeki etkisini Hill and Knowlton ve Körfez Savaşı ilişkisinde 

bulmak mümkündür. Mickey (1997: 280), canlı örnekle konuyu aydınlatmaktadır:  

“Ülkenin2 Kuveyt ve Körfez Savaşı ile teması, kadının ifade vermesinin 

simülasyonu aracılığıyla gerçekleştirildi. Ulusun siyasi liderleri onun3  

lehine oy kullandılar; Kuveyt için oy kullandık. Hill and Knowlton’un 

istediği de buydu; elde ettiği de.” 

Beyaz Saray, spin örneklerinin adeta bir merkez karargâhı olarak düşünülebilir. 

Nitekim yankı uyandıran birtakım kitaplar buna işaret etmektedir. Spin Cycle’nin yeni 

basımında, Howard Kurtz Beyaz Saray personelinin Monica Lewinsky skandalında 

spin uygulamaya nasıl çabaladığını incelemektedir (Dilenschneider, 1998: 558). Spin 

Cycle adlı kitabın incelemesinde (Wylie, 1998: 557), Howard Kurtz’un 1996 yılında 

Clinton’un başkanlık kampanyasına yönelik olarak Beyaz Saray personeli ile Beyaz 

Saray gazetecileri arasındaki çok başlı savaşın hikâyesi özet olarak anlatılmaktadır.  

Wylie’nin anlatısıyla spin olgusunu açacak bir açı getirilmektedir. Wylie (1998: 558), 

Beyaz Saray personeli ile Beyaz Saray gazetecileri arasında süregelen çekişmenin 

boyutlarını akıcı bir şekilde kaleme almaktadır:  

“Neredeyse esir düşmüş gazeteciler, personelin arka plan sızıntılarının 

onların iletişim, siyaset, hukuk, danışmandan mı; yoksa partizan 

gruplarından mı olduğuna yönelik kuşku uyandıran güvenilirlik ile ilgili 

olan anlamlı erişim kısıtlanmaktaydı ve bir korkuyla aşılanmaktaydı.” 

Yukarıda haber alma özgürlüğünün kısıtlanmasına vurgu yapan Wylie, medya 

ilişkileri yönetimiyle Beyaz Saray’ın halkla ilişkiler diplomasisini eleştirmektedir. 

                                                
2 Burada sözü edilen ülke ABD’dir.  
3Burada geçen “onun” ifadesi ile kastedilen “o kadının” olmaktadır.   
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Wylie, spin gerçekliğini etkinlikler üzerinden açmaktadır. Wylie’ye göre (1998: 558), 

Beyaz Saray nasıl “döndüreceğini” ve bir hikâyeyi devam ettireceğini ve günlük özel 

olayları, gazetecilere resim çekme imkânlarını, kısa açıklamaları oluşturmayı 

bilmekteydi. Wylie’den yola çıkarak; spin gerçekliğinin gündemi belirleme, olayları 

biçimlendirme vb. açılardan Beyaz Saray politikasının tek taraflılığına katkı sağladığı 

kanısına varmak mümkün görünmektedir.    

Beyaz Saray’daki aktörlerin medya odağında edinmiş oldukları gücü Wylie’nin 

aktardığı bilgilerden çıkarmak mümkündür. Wylie (1998: 558), Clinton’un başkanlık 

kampanyasındaki kişisel yeteneklere ironi yönlü bir vurgu yapmaktadır. Mike 

McCurry bütün bu olanlara tamamen bir dürüstlük boyutu getirmekte miydi? Medya 

onu kişisel olarak sevmekteydi, onun son gündeki tekrarlanabilir kısa açıklamalar 

üretmekteki yeteneğini takdirle karşılamaktaydı; “o, sonuçta neyin gitmekte olduğunu 

öğrenmekte tam anlamıyla bir başka bariyerdi. Bu, iktidar politikasıydı: bedeli ne 

olursa olsun, kazan.” Wylie’nin olayların gelişimini hikâye edişi, gündeme yerleşmesi 

gereken gerçeklerin üzerinin nasıl örtüldüğünü betimlemektedir.  

Spin uygulamalarının ABD’de bu türden yolların kullanıcıları açısından sürekli 

olumlu sonuç verdiği açıklanmaktadır. Wylie (1998: 558), başkanlık seçimlerinin 

kampanya sürecindeki spin uygulamalarının başarılı sonucunu aktarmaktadır: 

“Ve “spin” etkili oldu, Clinton için inanılmaz destek düzeyleri elde 

ediyordu ve bunu sürdürüyordu, gerçekten arzulu kamu-desteğinin 

koruyucu bir zırhında onu sarıyordu.”         

Spin uygulamalarının pek çok uluslararası boyutta yaşanmış örneklerini Foa’nın 

çalışmasında görmek mümkündür. Foa (2009: 209), örnekleriyle spin uygulamalarına 

dönük anlatımını betimlemektedir: Saddam Hüseyin fare deliğinde yaşamadığı halde, 

devrik liderin yakalanarak esir alınması ve heykelinin düşürülmesi; aslında asker 

olarak bir kahraman olmadığı halde, Jessica Lynch’in kurtarılma operasyonu gibi 

sahnelemeler ortaya konmuştur.  

Lewinsky meselesinde görülmüş olduğu gibi, UPS grevinde yönetimin 

eylemleri ve Microsoft’un kapitalizmdeki iyi adamlardan biri olduğunu Bill Gates’in 

gösterme girişimi- spin feci etkilere sahip olabilir (Dilenschneider, 1998: 558). Spin 

uygulamaları, ilkeli ve etik kurallar ile donanmış bir halkla ilişkiler anlayışının özünü 
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yansıtmaktan uzak görünmektedir (Kalender, 2008: 29). Örneğin, niteliksel bir 

ayrıma gidildiğinde, ʻdöngü uzmanlarıʼ ve ʻkurumsal diplomatlarʼ arasında statü ve 

saygıdeğerlik anlamında belirgin niteliksel farklılıklar olduğu görülmektedir 

(L’Etang, 2002a: 47). Bu bağlamda, halkla ilişkilerin hangi amacın aracı olduğunun 

sorgulanmasında yarar vardır.  

Spin uygulamalarının bu yöntemlere başvuranlar açısından uzun vadede zararlı 

sonuç vermiş olduğu görüşüne yer verilmektedir. Dilenschneider’e göre (1998: 558), 

spin, mantıklı hiçbir liderin kullanmak istemeyeceği yüksek-riskli bir stratejidir. Bu 

bakış açısına göre, en iyisi, eski-moda halkla ilişkileri bırakmamaktır.  

Halkla ilişkilerin teorideki “açıklık” ilkesini kullanma, spin uygulamalarının 

neden olduğu zor durumlardan bir çıkış yolu olarak gösterilmektedir. Dilenschneider 

(1998: 558-559), halkla ilişkilerin halkla ilişkiler profesyonellerinin bildiği dört 

ilkeye indirgenebileceğini belirtmektedir. Bu ilkeler: Bir, çaresiz durumlardan uzak 

durarak spine yönelik gereksinimden sakının. İki, medyanın ne istediğini ve hangi 

şekilde istediğini araştırın. Üç, spin kutsal sözü “mesaja kilitlenme”yi unutun. Dört, 

teknolojiden anlayın.     

Marsh, Sokrates’in görüşlerinden yola çıkan bir çalışmasında, bizi özellikle spin 

uygulamaları gibi asimetrik halkla ilişkiler çalışmalarını meşruiyet bağlamında 

sorgulamaya yöneltmektedir. Sokrates, ölçülülüğü (ağırbaşlılık ve özdenetim) ve 

adaleti savunarak güç dengesizliklerine vurgu yapar. Ancak sadece stratejik 

zeminlerde, gücün kötüye kullanımını da reddeder: Ölçülülükle, adil davranışla 

karşılaştırıldığında; böyle kötüye kullanım kaçınılmaz olarak, süreklilikle kötüye 

kullananın gücünü azaltır (Marsh, 2008: 240). Bu, sadece güçlü konumda olan tarafın 

kamuoyu nezdinde kendini savunusundaki haklılık ve meşruiyet kazanması 

sorunsalını açıklar. Ancak bu bakış açısı, gerçeklikte günümüz siyasal güç dünyasının 

ve kapitalist zihniyet perspektifinin ilgisini çekmemektedir.  

Bu bölüm içerisinde, geniş bir açıdan ele alınarak akademik literatürde halkla 

ilişkiler çatısı altında gösterilen spin uygulamalarına çeşitli örnekler eşliğinde yer 

verilmiştir. Kamular açısından olumsuz sonuçlar getirdiği anlaşılan bu türden halkla 

ilişkiler uygulamalarına bakarak halkla ilişkilerin eleştirel perspektifte sorgulanması 
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gerektiğine hükmedilebilir. Buna ilişkin olarak; halkla ilişkiler bir sonraki bölümde 

derinlemesine bir sorgulamaya çekilmektedir.               

                                                                     

1.3.4. Eleştirel Perspektif Çerçevesinde Halkla İlişkiler 

Eleştirel bakış açısını merkeze alan bu bölümde, öncelikle halkla ilişkiler 

kavramının kendisine kısaca bakmakta yarar olduğu düşünülmektedir. Halkla ilişkiler 

kavramı, örgütlerin iletişim etkinliklerini karşılayan en eski kavram olmakla beraber, 

günümüz iş dünyasında birçok örgüt kısmen de halkla ilişkilerin sahip olduğu 

olumsuz yöndeki çağrışım nedeniyle iletişim etkinliklerine değinirken; iş iletişimi 

(business communication) ve kamu ilişkileri (public affairs) gibi başkaca terimleri 

kullanmayı tercih etmektedirler (Grunig, J. 2005a: 14). Buna göre; imajı önceleyen 

halkla ilişkiler kavramının kendi imajının düzeltilmesine ihtiyaç duyulduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır.  

Günümüze değin halkla ilişkiler akademik literatüründe çalışma kapsamındaki 

daha önce ele alınan bölümleri içeren çeşitli tartışmaların yapıldığı ve çalışmaların 

ortaya konulduğu bilinmektedir. Halkla ilişkileri sorgulayan çeşitli çalışmalarda etik 

kavramı ön plana çıkmaktadır. 

Etik kavrayışı, belirli hususlarda bir meslek ve/veya iş alanı ile ilgili kesin 

bilgiler içerdiğinden, burada kısaca değinmekte yarar olduğu açıktır. Etik, değişik 

ahlâk anlayışlarının kesiştiği ortak noktadan çıkmakta ve evrensel normlar 

içermektedir (Pira ve Kocabaş, 2005: 35). Etkili, etik ve duyarlı halkla ilişkiler, 

akademik araştırma ve halkla ilişkiler uygulaması alanındaki en önemli öğe olarak 

etik, düşünceli ve bilgili yönetimin bilgi dağarcığına ve desteğine bağlı olmaktadır 

(Heath, 2009: 18). Buradaki bilgiye dayalı olarak; kesin bir şekilde spin uygulamaları 

gibi yöntemlere hiçbir zaman başvurulmaması gerektiği sonucuna varılmaktadır.    

Halkla ilişkiler uzmanları, iletişim kurdukları kişilerin bilgi ihtiyaçlarını ve 

çıkarlarını kabullenmeli ve bu ihtiyaç ve çıkarlara saygı göstermelidir. Buna göre, 

halkla ilişkiler uzmanları, kendi iletişimlerinden kaynaklanan olası zararları hesaba 

katmalıdırlar (Fitzpatrick, 2006: 12). Çünkü daha önce örnekleriyle gösterildiği ve 

ileri aşamalarda gösterileceği gibi, halkla ilişkiler adıyla insanların yaşamına enjekte 
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edilen pek çok manipülatif uygulama, iletişim sürecindeki kamular üzerinde bazı 

zamanlar kalıcı yönde iz bırakmaktadır.    

Halkla ilişkiler uygulamaları, örgütlerin içinde bulundukları koşullara göre 

değişmekte; buna bağlı olarak, örgütlerin halkla ilişkiler yaklaşımları ve geliştirdikleri 

stratejiler duruma uyarlanmaktadır. Grunig ve Grunig (2005: 330), halkla ilişkiler 

uygulamalarına yönelik bir gerçeklik olarak, örgütlerin daha az mükemmel iki model 

olarak değerlendirilen basın ajansı ve kamuoyu modelini, mükemmel model olan çift 

yönlü simetrik halkla ilişkilerden daha çok kullandıklarını itiraf etmektedirler. 

Halkla ilişkiler akademisinde, ana akımın etik olarak lanse ettiği simetrik model 

üzerinde kuşkuların uyanmaya başladığına tanık olunmaktadır. Roper (2005; aktaran: 

Porter, 2010: 128), simetrik modeldeki hegemonyayı teşhis etmiş ve Grunig’in 

modelinin nasıl halkla ilişkilerdeki “ortak akıl” haline gelmiş olduğunu ve bu modelin 

olması gerektiği sıklıkla sorgulanmadığını anlatmıştır.  

Simetrik modeldeki hegemonyayı teşhis edecek potansiyeldeki bir başka örnek, 

burada dikkate değer bir biçimde gösterilmektedir. İki taraf arasında ekonomik, 

siyasal ve sosyal açılardan büyük farklılıklar mevcut iken, gerçek anlamda iki yönlü 

bir akışın gerçekleşebilmesi mümkün görünmemektedir. Buna göre, karşılıklı 

değişimde eşitlik ilkesine gölge düşüren, bu ilkenin işlerliğine olanak tanımayan 

faktörlerin mevcut olması halinde iki yönlü olduğu iddia edilen enformasyon akışı tek 

yönlü bir konuma dönüşür. Buna ek olarak, manipülasyon ve istismar için kullanılan 

bir kanal işlevini görür (Schiller, 2005: 181). Basit bir örnek vermek gerekirse; bir 

çokuluslu şirket ile bu çokuluslu şirketin üretim yaptığı ülkede adına çalıştığı bir işçi 

grubunun gücü eşdeğer olarak düşünülemeyeceği için sorun çözümündeki güçler 

bağlamında bir eşitlikten de söz edilemeyecektir.        

Halkla ilişkiler akademisinin ana akımı içerisinde dahi meslekteki uygulamalara 

dönük eleştirel toplumsal rol geliştirildiği görülmektedir.  Buna göre; Halkla İlişkiler 

ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik çalışması kapsamında James Grunig (2005a: 

18-20; bkz. Grunig ve White, 2005: 64-68), halkla ilişkilerin toplumdaki rolü üzerine 

yapılan altı sınıflandırma içerisinde eleştirel toplumsal rolü göstermiştir. Eleştirel 

toplumsal role göre, halkla ilişkiler akademisyen ve uygulayıcıları, etik zayıflıklar, 
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olumsuz yöndeki toplumsal sonuçlar ya da etkisiz uygulamalarla ilgili eleştiriler 

getirebilirler ve hatta eleştiriler getirmelidirler.  

Daha önce belirtilmiş olduğu üzere, halkla ilişkilerin farklı durumlarda farklı 

uygulamaları devreye sokmasına burada farklı bir açıdan dikkat çekilmektedir. Halkla 

ilişkilerin farklı örgütsel yapılarda farklı işlevler üstlenmesi, yeni sorun ve 

tartışmaları da beraberinde getirmiş, halkla ilişkilerde mevcut haldeki kimlik krizi 

derinlik kazanmaya başlamıştır (Biber, 2009: 143).  Buna bağlı olarak; yönetsel bir 

fonksiyon olarak halkla ilişkilerin gerçekte ne olduğu, hangi amacı gerçekleştirmenin 

bir aracı olduğu sorgulanır hale gelmiştir.  

Halkla ilişkiler ve manipülasyon, spin uygulamaları gibi yöntemler yüzünden iç 

içe geçmiş bir haldedir. Manipülasyonun zihinsel algıları biçimlendirme gücü, belki 

de kullanıcıları bu yönteme sevk etmekte en önde gelen etkendir. Schiller (2005: 13), 

manipülasyona ayrıntılı bir perspektiften yaklaşarak, manipülasyon olgusunun bir 

yandan çoğunluğu oluşturan kesime gerçekleşen olaylarda sanki kendisinin de aktif 

olarak yer aldığı inancını aşıladığına; diğer yandan söz konusu edilen çoğunluk 

kesiminin gelişmenin imkânlarından yeterli düzeyde yararlanmasına engel olduğuna 

işaret etmektedir.       

Halkla ilişkilerin hedefi, en başından beri halkın aklını denetlemek olmuştur. 

Buna göre, halkla ilişkiler endüstrisinde çalışan insanlar, direktif aldıkları kişi ve 

kurumlar adına doğru değerleri aşılamaktadırlar. Bu eksende düşünüldüğünde, 

demokrasi, seçilmiş sınıfın, toplumun sahibi konumundaki efendilerinin hizmetinde 

çalışmak üzere eğitildikleri bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır (Chomsky, 2008: 

8-9, 11).  

Herman ve Chomsky’ye göre (2006: 22), son yıllarda seçkin nüfuzun 

mekanizmaları olarak kaynak sağlama ve tepki üretiminin güçlendiği gözlenmektedir. 

Medyanın merkezileşmesi ve kaynakların azalmasına bağlı olarak, medya gerek haber 

üreten gerekse kolay erişilebilir ve ucuz yazılı malzeme sağlayarak finansal destek 

veren birincil belirleyicilere yoğun bir biçimde bağımlı duruma gelmiştir. Bu 

gelişmelere paralel olarak söz konusu kesimler, medyayı manipüle eden daha güçlü 

araçlara sahip konumdadırlar. Bu ve başka güçlü grupların çıkarlarına hizmet eden 

halkla ilişkiler şirketlerinin medya kaynakları siluetiyle önemli role sahip oldukları 
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açığa çıkmaktadır. Herman ve Chomsky’nin saptaması, şirketlerin medya odağındaki 

hedeflerinde sahip oldukları bir güç olarak halkla ilişkileri kullandıklarına işaret 

etmektedir. 

Eserleriyle halkla ilişkilere eleştirel bir yaklaşıma zemin hazırlayan bazı 

yazarlar olmuştur. Herman ve Chomsky (2006: 22), halkla ilişkiler endüstrisinin 

kendi ve müşterileri olan şirketlerin amaçlarına hizmet edecek şekilde gazetecilik 

teamüllerini nasıl kullanabildiklerinin fark edilmesini sağlayan Alex Carey, Stuart 

Ewen, John Stuaber ve Sheldon Rampton isimlerini özellikle anmaktadır. 

Halkla ilişkilerin demokratik toplumlarda propagandanın yeni bir türevi olarak 

ortaya çıktığı anlatılır. Walter Lipmann, “demokrasi sanatında devrim” ifadesiyle 

tanımladığı propagandanın yeni yöntemlerini uygulayarak, “rıza üretimi” için halkın 

istemediği bir şeyi halka benimsetmek amacına yönelik olarak kullanılabileceğini 

savunmaktaydı (Chomsky, 2008: 3).  

Schiller (2005: 73-79), Pentagon ağırlıklı ABD hükümetinin halkla ilişkiler 

çalışmalarına ayrıntılı yer vermektedir. Böylece Amerikan halkı hükümet halkla 

ilişkilerinin ikna yöntemlerine inandırılmaktaydı.  

Mesaj bir araç olarak düşünülmekteydi. Gönderici konumundaki kurum 

temsilcileri veya bireyler, mesajlar aracılığıyla tekil alımlayıcıların davranışlarına 

sonuç alabilecek şekilde etkide bulunabilmekteydiler (Hall, 1999a: 84). Buradaki 

iletişim bilimsel açıklama, aslında kurumların iletişim yönetimini sağlayan halkla 

ilişkiler birimlerinin çalışmaları için uyarlanmaya oldukça müsaittir.  

İletişimde etkinlik, iletişim sürecinde hedef kitleye yöneltilen mesajın 

karşılığında, bu iletişim ediminin amaçladığı sonucun elde edilmesi olmaktadır 

(Oskay, 2007: 36). Peltekoğlu’nun ifade ettiği gibi (2011: 13), doğal olarak, her 

iletişim kurmanın bir amacı vardır ve bu amaç, genel itibariyle iletişimi yönetenin 

amacı olmaktadır. İletişim sürecini yöneten birey veya kurum, bu süreci belirlemiş 

olduğu amaçlar doğrultusunda yönlendirmeye kalkışır. Dutta (2009: 284), bundan da 

öteye, iletişimin her zaman siyasal olduğunu ve her zaman iletişime ait yerleri ve 

içerikleri oluşturan güç ilişkileri içerisinde gömülü olduğunu açıklamaktadır. 

Halkla ilişkilerin bir örgütün sorun çözümünde eriştiği gücün kendisinden 

geldiğine işaret edilir. Halkla ilişkilerin uyuşmazlık giderme yaklaşımını benzersiz 



156 
 

 

konuma getiren şey, kitle medyası gibi zaten mevcut olan kanalları kullanmaya 

görece kendi iletişim kanallarını ortaya çıkarması ve yönetmesidir (Ehling, White ve 

Grunig, 2005: 412).    

Hardt ve Negri’nin iletişim ağlarının gelişimi ve iletişimin küreselleşmesi 

bağlamında burada belirttikleri şey, aslına bakılırsa halkla ilişkilerin küresel iletişim 

ağlarıyla sarmalanmasını anlatmaktadır. İletişim ağlarının gelişmesi, yeni dünya 

düzeninin belirmesiyle organik bir ilişki içerisindedir. İletişim ağları, hem neden hem 

sonuç, hem ürün hem de üreticidir. İletişim küreselleşme hareketini simgelemekle 

birlikte, küreselleşme hareketini örgütler ve bu işlemi ağ örgüsündeki karşılıklı 

bağlantıları çoklaştırarak ve yapılaştırarak örgütler. İletişim, hareketi çağrıştırır ve 

iletişim bağları içinde akıp giden imgeselin duyu ve yönünü kontrol eder. İmgesel, 

iletişim makinesi içinde yönlendirilir ve kanalize edilir (Hardt ve Negri, 2012: 55). 

Buradan yola çıkarak; imgeseli yönlendiren ve kanalize eden mekanizmanın halkla 

ilişkiler olduğunu çıkarsamak yanıltıcı olmayacaktır.   

Toplumsal alanın politik sentezi iletişim alanında sabitlenerek iletişim 

endüstrileri merkezi bir konum üstlenmiş olur. İletişim endüstrileri salt üretimi yeni 

bir düzeyde örgütlemekle ve küresel alana uygun yeni bir yapı oluşturmakla sınırlı 

kalmazlar. Aynı zamanda, bunu içkin olarak haklı kılarlar. İktidar, ürettiği gibi 

örgütler; örgütlediği gibi bir otorite olarak konuşur ve kendini ifade eder. Dil, iletişim 

kurduğu gibi metalar üretir ve öznellikler oluşturur, onları ilişkiye sokar ve onlara 

hükmeder (Hardt ve Negri, 2012: 55). İletişim aracılığıyla iktidar konumundaki 

devlet gücü ve/veya devasa olanaklar ile donanımlı çokuluslu şirket, küreselleşme 

sürecindeki gelişmeleri ve yapıları kendi lehine kullanır ve kendini duruma uyumlu 

kılacak formülleri geliştirir. İktidardaki devlet gücü ve/veya çokuluslu şirket bütün bu 

değişim ve uyarlama sürecini halkla ilişkiler aracılığıyla yürütmek durumundadır.      

Hardt ve Negri’ye göre (2012: 55-56), iletişim hegemonik üretim 

sistemlerinden biri olmaktaysa ve bütün biyo-politik alanda işlemekteyse, bu 

durumda iletişimle biyo-politik bağlamı birlikte varlık gösteren alanlar olarak 

düşünmek gerekmektedir. İletişimsel üretim ve emperyal meşruluğun kuruluşu bir 

arada yürütülür ve birbirinden ayrılamaz. Hardt ve Negri’nin üstüne basmış oldukları 
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iletişimin biyo-politik alana hükmedişini, hegemonik bir güç olarak halkla ilişkilerin 

gerçekleştirdiği kuşku götürmez bir gerçekliktir.    

Dil aracılığıyla üretim, gerçekliğin dilsel üretimi ve kendini geçerlileştirme dili 

arasında beliren örtüşme emperyal hakkın etkililiğini, geçerliliğini ve meşruluğunu 

kavramak noktasında önemli bir anahtar rolünü üstlenmektedir (Hardt ve Negri, 

2012: 56). Buradan yola çıkarak denilebilir ki; emperyal güç adına dil aracılığıyla 

üretimi gerçekleştiren halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkiler, emperyal güce meşruluk 

kazandırır, emperyal gücün düşünce ve uygulamalarını dil aracılığıyla geçerli kılar.    

Gelinen noktada Michel Foucault’a bağlantı kurmak mümkündür. Michel 

Foucault’un eserleri, toplumsal söylem ve pratikleri oluşturma ve dönüştürme 

bağlamında halkla ilişkilerin rolünü kuramlaştırmak için düşünsel bir alet çantası 

işlevini görmektedir (Motion ve Leitch, 2009: 211). Foucault, söylem uzamındaki 

görüşleriyle halkla ilişkiler teorisine güç katmaktadır.   

Halkla ilişkiler uzmanları, kullandıkları söylemsel stratejiler aracılığıyla 

iktidar/bilgi ilişkilerine yön vermede merkezi bir rol üstlenirler. Buradan temel bir 

soru ortaya çıkmaktadır (Motion ve Leitch, 2009: 218): Toplumda halkla ilişkilerin 

rolü nedir? Halkla ilişkiler araştırmasında eleştirel bir söylem merceği 

kullanıldığında, tikel hakikatleri oluşturma ve iktidar/bilgi ilişkilerini değiştirmeye 

yönelen halkla ilişkiler uzmanlarının rolünü sorunlaştırarak bu soru incelemeye 

alınabilir.      

Foucault’un çalışmaları ele alındığında, halkla ilişkiler uzmanlarının 

demokratik toplumlarda üstlenmiş oldukları rolü, özellikle söylem teknolojisi 

uzmanları olarak oynamış oldukları rolü sorunlaştırma söz konusudur (Motion ve 

Leitch, 2009: 221). Halkla ilişkiler, kurumlar adına söylem üretimi gerçekleştiren 

iletişim yönetimi çalışmaları olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte, aktivist 

gruplar ve sivil toplum örgütleri temsilcileri gibi eylemsellik düzeyleri yüksek paydaş 

ve/veya kamular da ilgili sorunları kendi savlarına yönelik söylem üretimiyle 

yönlendirirler. Sorunla bağlantılı kamular, kendi söylemlerinin hakikatini üretirler.  

İktidar/bilgi perspektifinden değerlendirildiğinde; halkla ilişkiler, içerisinde 

ticari bir pratik olarak anlaşıldığı iş dünyasının söylem alanından çıkarak belli hakikat 

türleri üreten ve dolaşıma geçiren bir iktidar etkisi olarak kavrandığı politikanın 
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söylem sahasına girmektedir (Motion ve Leitch, 2009: 221). Buna göre; halkla 

ilişkiler, söylemler aracığıyla belirli hakikatleri üreten bir iktidar aracı olarak 

düşünülebilir.   

Feminist perspektif, güç ilişkileri ve söylem etkilerine odaklanarak halkla 

ilişkilere eleştirel yaklaşımlar açısından zenginlik katmaktadır. Burada feminist bakış 

açısına kısaca değinmekte yarar var. Halkla ilişkilere yönelik eleştirel bir feminist 

teori, kurumsal söylemlerin etkisinden çok sonuçlarına, bireysel kadın ve erkek 

ilişkilerinden çok güç yapıları ve güç ilişkilerine odaklanır (Rakow and Nastasia, 

2009: 252). Buna dayalı olarak; halkla ilişkilerin kurumsal söylemler yoluyla bir güç 

uyguladığı sonucu çıkmaktadır.    

Güç, sadece bir örgüt içerisindeki kadınlar ve erkekler arasındaki bireysel 

ilişkilerde değil, aynı zamanda toplumsal düzen ve bu düzenin bünyesindeki insan 

gruplarının yeri hakkında güçlü kurumların anlamlar ürettiği ve dayattığı toplumun 

yapısında da görülecektir (Rakow and Nastasia, 2009: 272).   

Bununla birlikte, Hartsock (1981; aktaran: Grunig, L. 2005b) ve başka 

feministlerin, “başkaları üzerinde güç sahibi olma” kavrayışını reddettikleri 

görülmektedir. Bu yaklaşımın yerine, onların işbirliği, müzakere, bakıp büyütme vb. 

değerler üzerine odaklanmayı tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Buna göre, Hartsock, 

tahakküm anlamındaki güç ile birlikte çalışma, enerji, etkin ilişkiler ve güçlendirme 

işlevlerini kapsayan feminist güç tanımı arasında önemli bir ayrıma gitmiştir (Grunig, 

L. 2005b: 517). Her ne kadar Hartsock “güç” kavramını feminist açıdan olumlayan 

bir yaklaşım sergilemiş olsa da; güç ilişkileri bağlamında ağırlıklı olarak eleştirel 

perspektife yakın bir duruş olduğunu görmekteyiz. Hatta şunu rahatlıkla ifade 

edebiliriz ki; feminist yaklaşım halkla ilişkilere eleştirel yaklaşımları pekiştiren 

önemli oranda katkı sunmaktadır.      

Halkla ilişkilere ilişki yönetimi bağlamında yaklaşan çalışmalarda gücün 

ilişkinin şekillenmesini belirleyici bir unsur olarak ele alındığı görülmektedir. İlişki 

yönetimi açısından gücün önemine değinen Hung (2005: 409), ister amir-memur 

ilişkisinde olsun, isterse üretim yapılan ülke ile çokuluslu şirketler arasındaki ilişki 

konusunda olsun, gücün ilişkide önemli bir rol oynayacağına vurgu yapar. İstismarcı 



159 
 

 

ilişkiler, güçlü tarafın güçsüz tarafa hiç ilgi göstermediğinde oluşur (Hung, 2005: 

420). Güç, ilişki yönetiminde kendini gizleyen önemli bir öğedir.        

Foucault (2011: 41), düşüncenin analizinin kullandığı söyleme göre her zaman 

alegorik olduğunu belirtir. Onun sorusu, söylenmiş olan şeyin içinde söylenenin ne 

olduğudur. Buradaki yargıdan yola çıkarak; halkla ilişkilerin örgüt adına yapmış 

olduğu şeyin tam olarak buna karşılık geldiği düşünülebilir. Örnek vermek gerekirse; 

bir şirket, KSS uygulamalarıyla kamuoyuna toplumu düşündüğü mesajını aşılar.      

Foucault’a göre (2011: 58), söylem, “vaktinden önce kurulmuş nesnelerin, basit 

bir kaydetme biçimi olarak, yerleştirildikleri ve üst üste konuldukları yerden büsbütün 

başka bir şey” olarak anlaşılmalıdır. Söylemler, işaretlerden oluşmakla birlikte 

söylemin gerçekleştirmiş olduğu şey, daha çok, şeyleri göstermek için bu işaretleri 

kullanmaktır (Foucault, 2011: 65). Bir kurum, halkla ilişkiler söylemiyle örgütsel 

amaçların arka planını oluşturur. Buna göre; halkla ilişkiler, kullanmış olduğu araç ve 

yöntemlerle söylem üretimini gerçekleştirir.   

Foucault’un söylem çözümlemesi ile anlamlandırma iktidarı arasında bağıntı 

kurmak mümkündür. Anlamlandırma iktidarı, toplumda yansız bir güç değildir. 

Anlamlandırmalar, çekişmeli ve çatışmalı konumdaki konulara gerçek ve olumlu 

birer güç olarak katılıp sonuçları etkilerler. Olayların anlamlandırılması süreci, 

mücadele edilen şeyin bir parçası olmaktadır, zira anlamlandırma kolektif toplumsal 

anlamların ortaya çıkarıldıkları araçtır. Buna bağlı olarak, anlamlandırma, belli 

sonuçların elde edilmesine yönelik rızanın etkili bir yöntemle seferber edildiği bir 

araç olarak düşünülebilir (Hall, 1999a: 96-97). Halkla ilişkiler, gerek özel işletmelerin 

iletişim yönetimi politikaları doğrultusunda, gerekse de kamu sektöründeki 

uygulamalarda kurumların nihai amaçlarını ve sonuca götürecek çalışmalarını ortaya 

koymada önemli işlevler üstlenir. Rızaya dayalı anlam üretimi, halkla ilişkilerin 

görünmez silahlarından biri olarak düşünülebilir. Roper (2005: 77), mücadelenin 

temel aracı olarak söylemi göstermektedir. Buradaki bilgi bütünlüğüne dayalı olarak; 

anlamlandırma iktidarını sağlayan mekanizmayı halkla ilişkilerin söylem üretimi 

olarak kavramak mümkündür.      

“Anlam üzerine gerçekleştirilen mücadele” bağlamında, farklı ideolojik 

öğelerin maruz kaldıkları söylemsel yoğunlaşmalar önemli olmaktadır. Buna ek 
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olarak, anlamlandırma araçlarına erişme üzerine ortaya konan mücadeleyi de 

eklemlemek gerekir (Hall, 1999a: 113). Marshall McLuhan’ın “Araç iletidir” anlayışı, 

geniş ölçekte kurumların anlamlandırma pratiklerinde önemli yer tutar. Bu noktada, 

halkla ilişkiler işlevlerinin yerine getirileceği araçların doğru seçimi kaçınılmaz 

olmaktadır. Kendi söylemini haklı çıkarma mücadelesi, doğru zamanda, doğru 

yöntemlerle, aktif ve hedefi bulan mesaj iletimi sayesinde başarılır.    

Terazinin bir kefesinde, bir hak gibi algılanan kamusal söylem dünyasına 

ulaşabilen itibarlı tanıklar ve sözcüler, bir tartışmanın temel çerçevesini ya da 

terimlerini ortaya koymaya izin veren bir temsilcilik ve otorite niteliğini taşıyanlar 

yer alırken; diğer kefede kamusal söylem dünyasına girebilmek için mücadele etmek 

zorunda kalanlar, yaptıkları “tanımlar” daha kısmi, parça bölük ve meşruluğundan 

arındırılmış olan ve kamusal söylem dünyasına eriştiklerinde, oyunun içerdiği 

sorunsalın yerleşik terimleriyle iş görmek zorunda kalanlar vardır (Hall, 1999a: 113). 

Bir kamusal soruna ilişkin herhangi bir olay kapsamında, güçlü olan kurum ve/veya 

kişiler, kendi taraflarına temsil gücü yüksek ve toplumsal formasyonda önemli mevki 

işgal eden kurum ve/veya kişileri çekme potansiyelini de beraberinde getirirler. 

Burada halkla ilişkiler uzmanlarının bağlantıları devreye girer. Söz konusu kurum 

ve/veya temsil edilen kişi, bu bağlamda medya temsilcilerini, sivil toplum örgütlerini, 

toplumdaki kanaat önderlerini veya yerel yöneticileri kamusal söylemde tarafgir 

konumuna getirebilme gücüne erişirler.      

Retorik ekseninde gelişen diyalog, ikna ve savunma gibi iletişimin psikolojiyle 

kesiştiği kavramlara halkla ilişkiler akademisinde eleştirel bir yaklaşım getirildiğine 

tanıklık edilmektedir. Bu nedenle, adı geçen kavramların bu bölüm içerisindeki 

tartışmaya eklemlenmesi kaçınılmaz bir hâl almaktadır.   

Halkla ilişkilerin toplumsal rolü ve etiğiyle ilgili tartışma, bilgi edinimi ve 

iletişim etiğiyle ilgili tartışmaların birbirine yönelik bağlantıları olduğu gerçeğini 

kabul eden bir yaklaşım içerisinde olmalıdır. Retorik alanı, sadece halkla ilişkilere 

yönelik tarihi bağından değil; bundan da öteye, etik ve postmodernist düşünceyi 

içerisine alan bir çerçevede diyalogun, tartışmanın ve iknanın sorularını doğrudan 

karşılamasından dolayı bu türden bir tartışmanın önemli bir parçası olarak 

belirmektedir (L’Etang, 2002c: 205). Spivak’ın diyalogla ilgili saptaması, eşitlikçi bir 
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diyalog sürecinin yaşanmasının olası olmadığına gönderme yapmaktadır: “Tarafsız 

diyalog fikri, tarihi inkâr eden, yapıyı inkâr eden, öznelerin konumunu inkâr eden bir 

fikirdir” (Spivak, 1990a: 72; aktaran: Dutta, 2009: 284). Buna göre; bir güç aracı 

olarak halkla ilişkilerden kamularla örgüt arasında eşitlikçi bir diyalog sürecini tesis 

etmesini beklemek gerçekçi olmayacaktır.       

Savunucular ve danışmanlar olarak, halkla ilişkiler uzmanları işletmelerin, kâr 

amaçlı olmayanların ve hükümetlerin özel çıkarlarına hizmet ederler. Uzmanlar 

olarak, halkla ilişkiler uygulayıcıları aynı zamanda kamu çıkarlarına hizmet etmeye 

zorunlu bırakılırlar. Çarpışan çıkarların bazen dikkatli dengelenmesini gerektiren bu 

ikili zorunluluk, halkla ilişkilerle ilgili çekirdek işlev ve temel değerler üzerinde 

akademisyenler ve uygulayıcılar arasında dikkate değer tartışmaya ilgi uyandırmıştır 

(Fitzpatrick and Bronstein, 2006: ix). Çarpışan çıkarların dengelenmesi ise, yönetimin 

çıkarlarının öncelenmesi gerektiği için oldukça zorlu görünmektedir. 

Halkla ilişkilerin örgütlerin iletişim yönetiminde avukatlık rolünü üstlenmiş 

olduğunu düşünmek yaygın bir görüştür. Parsons’a göre (2002; aktaran: Sayımer, 

2006: 4-5), halkla ilişkiler mesleğinin var oluş nedeni en temel işlevi konumundaki 

avukatlıktır. Buna göre, halkla ilişkiler alanında üstlenilen avukatlık rolü, bir örgüt, 

konu veya görüşü savunacak şekilde konuşan ve eyleyen kişiliğe bürünmektir.  

Edgett (2002: 12), halkla ilişkilerin savunma ve ikna işlevini araştırarak 

avukatlık gerçekliğini, bir kişiyi, kurumu veyahut görüşü açık bir şekilde temsil 

etmek ve savunmak amacıyla hedef kitleler tarafından anlaşılmasını ve kabul 

edilmesini sağlamak olarak düşünmektedir. Yine Hutton’un (1999: 205-208), halkla 

ilişkiler tanımı için çerçeve oluşturma kapsamında belirlemiş olduğu altı farklı 

yönelimdeki başlıklardan ikisini, ikna ve avukatlığın (savunmanın) oluşturması dikkat 

çekicidir. Grunig ve Grunig (2005: 332), halkla ilişkiler uygulayıcılarının birçoğunun 

kendilerini örgütlerinin savunucuları olarak algıladıklarını ve buna benzer şekilde 

hukuktaki savunma sistemini gösterdiklerini belirtirler.    

Avukatlık rolünün ikna ve savunma odaklı olması halkla ilişkiler akademisinde 

eleştirileri beraberinde getirerek; bunun gerçek anlamda bir uzlaşma amacını tersyüz 

ettiğine hükmedilmektedir. İkna ve savunma, simetrik modelin temelini oluşturan 

uzlaşma ve demokratikleşme ile çelişki içerisindedir (Pira ve Kocabaş, 2005: 40).  
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Halkla ilişkilerin imajı öne çıkararak amaçlar yönünden birtakım gerçeklikleri 

gizlediğine dikkat çekilmektedir. Halkla ilişkiler uzmanlarının yerine getirdikleri 

rollerde destek aldıkları sermaye gruplarından veya ticari kuruluşlardan uzak ve 

nesnel bir pozisyonda bulunma görünümünü verdikleri; bu yöntem sayesinde 

ʻyansız/tarafsız, etikʼ imajını yansıtmaya yöneldikleri açığa çıkmaktadır (Tellan, 

2011: 38).     

Halkla ilişkilere güç katan bir başka yön olarak; halkla ilişkilerin sembol 

üretimi yoluyla bilinçleri etkileme girişimi kendini göstermektedir. Birçok halkla 

ilişkiler akademisyeninin buna yer vermiş olduğu görülmektedir. Uygulamaya 

geçirdikleri çalışmaların çoğunlukla sözcük ve imaj olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, halkla ilişkiler uygulayıcıları sembol üreticileri olarak 

düşünülebilir (Mickey, 1997: 271). Sembol üretimiyle oluşturulmuş imajların 

kamular için ifade ettiği anlamlar bütünlüğü, kurum yönetimleri açısından öne çıkan 

konulardan biri olmaktadır. Buna bağlı olarak denilebilir ki; halkla ilişkilerin var oluş 

nedenlerinden biri de bu amacı gerçekleştirmek olmaktadır.      

Daha önce bir başlık altında irdelenen strateji, güç ve halkla ilişkiler bağıntısını 

Mickey bize halkla ilişkilerin sembol üretimi gücüyle aktarmaktadır. Halkla ilişkiler, 

iletişim stratejisinden dolayı sembol üretimi olarak kavranabilir (Mickey, 1997: 273). 

Halkla ilişkiler, sembol üretimi yoluyla örgüt adına belirli gerçeklikleri üretir. Burada 

bu hususu açmak, geniş bir açıyı yakalayabilmek bakımından yararlı görünmektedir. 

Halkla ilişkiler uzmanları, imgeleri usta yöntemlerle kullanarak şekillendirme 

yeteneğine sahiptirler. Bunun nedeni olarak, toplumda insanların, simgelere ve 

sembol edilen değerlere gerçeklerden daha fazla itibar etmesi gösterilmektedir (Pira 

ve Kocabaş, 2005: 39). Buna bağlı olarak, halkla ilişkiler uygulayıcıları, görüntüyü 

(imgeyi) manipüle edebilirler. Çünkü insanların kültür içerisinde göstergelere ve 

sembollere verdikleri önemin farkındadırlar (Mickey, 1997: 271).    

Halkla ilişkilerin bir gücü olarak sembol üretimi, gerçek olmayan gerçeklikleri 

üretme yetisiyle tehlikeli sonuçlar verebilir. Burada bu tehlikeye işaret etmek, halkla 

ilişkilere yönelik eleştirel bir pozisyon almak adına önemli görünmektedir. Halkla 

ilişkiler için getirilen en köklü eleştiri, belirtilen ile gerçek arasındaki tutarsızlık ve bu 

gerçekliğin kamu üzerindeki etkileri olarak yansımaktadır (Pira ve Kocabaş, 2005: 



163 
 

 

39). Halkla ilişkiler, kapitalist üretim ilişkileri çerçevesinde sahte imajlar oluşturan ve 

kurgulanan sahte imajlar aracılığıyla zihinlere istenen yönde tesir etmeyi amaçlayan 

bir araç olarak konumlandırılmaktadır. Postmodern açıdan, halkla ilişkiler etkinlikleri 

söz konusu amacı meşrulaştıran ʻgöz boyama taktikleriʼ olarak değerlendirilmektedir 

(Bitirim, 2011: 122). Buradan bakılınca, postmodernist düşünce, halkla ilişkiler 

uygulamasına yönelik varsayımları sorgulamaya yöneltmektedir (Mickey, 1997: 278). 

Buna göre; postmodern bir bakış açısıyla halkla ilişkilere eleştirel bir bakış getirmek 

mümkün görünmektedir.   

Postmodern bakış açısına “temsil” açısından değinmek, konuyu eleştirel bir çatı 

altında aydınlatmak bakımından çalışmaya derinlik kazandıracaktır. Postmodernizm, 

göstergelerin gerçekliğin bir temsili olduğu görüşünü reddetmektedir. Bu yüzden, 

içinde yaşadığımız medya ortamından dolayı göstergeler bizim gerçekliğimizdir ve 

temsil meselesi büyük ölçüde konu dışı haline gelmektedir. Gördüğümüz temsil, 

gerçekliği temsil etmez. Temsil, bir göstergenin bir göstergesidir (Mickey, 1997: 274-

275). Buradan hareketle denilebilir ki; halkla ilişkiler, söylem üretimiyle gerçekliğin 

temsilini üstlenir. Buna bağlı olarak; halkla ilişkilerin üretmiş olduğu gerçeklikler, 

gerçek olmayan gerçeklikleri temsil etmektedir.               

Halkla ilişkilere yöneltilen eleştirileri haklı ve meşru bir konuma getiren ve 

kavrama olumsuz bir anlam atfedilmesine neden olan asıl husus, kurumların amaçları 

üzerine inşa edilen stratejilerin asıl gerçek ile görünen gerçek arasındaki mesafenin 

daralmasında oynamış olduğu roldür (Peltekoğlu, 2011: 13). Mickey’in altını çizdiği 

gibi (1997: 277), reklamın ve halkla ilişkilerin göstergebilimini anlamamız 

gerekmektedir. Her ikisi de, toplumda göstergelerin göstergeleri olarak işlev görürler; 

gerçekliğin göstergeleri olarak değil.   

Baudrillard’ın simülasyon kavramı, söylem üretimiyle gerçeklik temsilini 

kuramsal açıdan genişletme imkânını vermektedir. Simülasyon kavramını burada 

açmamız gerekmektedir. Baudrillard (2011: 14), “bir köken ya da bir gerçeklikten 

yoksun gerçeğin modeller aracılığıyla tüketilmesine” hipergerçek veya simülasyon 

adını vermektedir. Baudrillard’a göre (2011: 15), simülasyon bu “gerçekle” “sahte” 

ve “gerçekle” “düşsel” arasındaki farkı yok etmeye koyulmaktadır. 
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Simülasyon hakkında oluşan bilgi dağarcığından simülasyon kavramının halkla 

ilişkilere uyarlanabileceği sonucu çıkmaktadır. Bir görüşe göre, halkla ilişkiler 

uygulamaları için bir simülasyon denebilir. Halkla ilişkiler etkinlikleri, gerçeğin 

simgelerini gerçekmiş gibi gösterirler (Pira ve Kocabaş, 2005: 39). Halkla ilişkiler ve 

reklamcılık etkinliği tarafından belirlenmiş gerçekliğin düzeni, etik olarak geçerli 

kılınmış söylemlerin meşruiyet alanını üretir (Köse, 2011: 61). Buna göre; halkla 

ilişkiler söylemler aracılığıyla ürettiği gerçeklikleri meşru kılar.    

Simülasyon kavramı, gerçekten de halkla ilişkiler için sıkça kullanılmaktadır. 

Mickey’e göre (1997: 280), belki halkla ilişkilerin çoğu, kendi gerçekliği için 

gerçeğin göstergelerinin yerine geçen bir simülasyondur. Aşağıda gösterilen birkaç 

örnek üzerinden halkla ilişkilerin nasıl simülasyon uyguladığı betimlenmektedir. 

NASA’dan bir örnek, bir simülasyon belgesi olarak düşünülebilir. NASA’nın 

yazmış olduğu bir halkla ilişkiler raporuna göre, Buck Rogers ve Jack Armstrong 

adındaki astronotların sadece “makyajlanıp-cazibeli hale getirilen sıradan pilotlar” 

konumundayken, birdenbire “güçlü-kuvvetli vücutçular” konumuna yükseldikleri ve 

“Zor Çocuklar” unvanıyla meşhur oldukları bilgisine ulaşılmaktadır (Schiller, 2005: 

78-79).   

Bir başka simülasyon örneğinde, Hill and Knowlton, gerçekliği temsil etmeyen 

ve bununla beraber hükümet liderlerini savaşa girmeyi seçmeye taşıyan bir gösterge 

üretmiştir (Mickey, 1997: 282). Sonuçları dünyanın her yönüyle karmaşık bir bölgesi 

konumundaki Ortadoğu için hüzün getiren bu örnekte açıkça görülmüş olduğu üzere, 

halkla ilişkilerin bir simülasyon evreni oluşturma gücüne sahip olduğu kanaatine 

ulaşılmaktadır.   

Mickey, getirmiş olduğu sosyolojik saptamayla burada açımlanması amaçlanan 

şeyi kuramsal bir çerçeveye almaktadır. Güce, ideolojiye ve hegemonyaya yönelik en 

önemli meseleler, Baudrillard’ın medyadaki göstergeler tartışmasında belirmektedir 

(Mickey, 1997: 277). Baudrillard’ın medyadaki göstergeler tartışmasını medyayı bir 

araç olarak kullanan halkla ilişkilere taşımak, halkla ilişkilere eleştirel yaklaşımları 

geliştirme bağlamında önemli görünmektedir.     

Yukarıda Hill and Knowlton’a değinmişken; Vercic ve ark. (2001: 374), halkla 

ilişkiler hizmetlerinin küresel piyasasının, başlıca ABD ajansları/şebekeleri tarafından 
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gerçekleştirilmiş olduğuna dikkat çekmektedir. Buradan tartışmaya yaklaşıldığında; 

dünya halkla ilişkiler piyasası açısından güç dengesizliğine rastlandığına ve Hardt ve 

Negri’nin ABD’yi merkez alan İmparatorluk metaforunun gerçeklik kazandığına 

hükmedilebilir.   

Gerçek ve gerçeğin temsili, halkla ilişkilere eleştirel yaklaşımların önemli bir 

tartışma alanı olarak gösterilmektedir. Halkla ilişkilere yönelik en köklü eleştiri; 

sosyal sorumluluk uygulamalarının dahi içine girdiği tüm halkla ilişkiler 

etkinliklerinde, gerçek ile gerçeğin temsili arasındaki çelişki ve açığa çıkan bu 

çelişkilerin kamusal alandaki yansımaları üzerinde yoğunluk kazanmaktadır (Bitirim, 

2011: 132). Buradaki esas soru şudur: “Halkla ilişkiler aracılığıyla oluşturulan gerçek, 

gerçekteki gerçeğin üzerini örtmekte midir?” 

Halkla ilişkilerin yapay gerçeklik üretimiyle kitle algısını biçimlendirme 

gücüne yönelik endişelere dikkat çekilmektedir. Uygulayıcıların kendi çıkarları 

yönünde imaj üretimini desteklemek suretiyle, ürettikleri yapay gerçeklere ve 

imajlara koşulsuz inanan kitleler yarattıkları düşüncesi ortaya çıkmakta; buna bağlı 

olarak, eleştirel kuramlarda halkla ilişkiler kitlelerin yeni afyonu gibi bir algı 

oluşmaktadır (Bitirim, 2011: 134).   

Tellan, tartışma bağlamında önemli bir ayrıntıya değinmektedir. Halkla ilişkiler 

uzmanları açısından değerlendirildiğinde; amaç, salt kurumlardan ya da içerikten 

yarar sağlamakla yetinmeden, var olan güç ilişkileri ve güç odaklarının kendi çıkarları 

doğrultusunda kurgulamaya yöneldiği bir alanda endüstriyel işlerlik oluşturmak ve 

sürdürülebilirliğini gerçekleştirmektir (Tellan, 2011: 40). Buna göre; halkla ilişkiler 

uygulayıcıları, kapitalist ekonomik sistem içerisindeki güç odakları etrafında dönen 

güç ilişkilerinin sürdürülebilirliğine çalışırlar.   

Günümüzde her şeyin birer ikon ve simge haline dönüştüğü bu dünyada, soyut-

somut her şeyin yerini tutan ikonografik ve simgesel görüntülerin de gerçekmiş gibi 

algılanması mümkün görünmektedir (Bitirim, 2011: 139). Simülasyon evreninde 

zihin yönlendirenler tarafından gerçek olmayan görüngülerdeki gerçekliğin yaşandığı 

bir sürece tanıklık edilmektedir.  

Postmodern çağda halkla ilişkilere yönelik bakış açısı değerlendirilecek olursa; 

içeriğe değil, sadece anlık görüntülere, simge ve imajlara değer atfeden toplum 
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zihniyetini meşru kılan kapitalist ideolojinin en etkili araçlarından biri şeklinde bir 

algı oluşmaktadır (Bitirim, 2011: 139). Bir başka deyişle; halkla ilişkiler, kapitalist 

ideolojiyi meşru kılan sembol üretimiyle toplum zihniyetini biçimlendiren bir 

mekanizma olarak düşünülmektedir.       

Zihin yönlendirmenin medyadaki mesajların içerisinde gizlendiğine işaret 

edilmektedir. Bazı zamanlar bir haber metnine şekil verilmekte; bazı zamanlar 

verilmek istenen mesajlar bir sanat filminin içine gizlenmektedir. Neyin haber haline 

dönüşeceği, neyin algılanması gerekeceği konusunda zorlu seçimler gerçekleşir 

(Topal, 2011: 167). Buradaki bilgiye dayalı olarak; halkla ilişkiler, mesajların medya 

kanalıyla ne zaman ve hangi biçimde verileceği hususunda titizlikle çalışır.  

Eleştirel perspektiften halkla ilişkilere yaklaşım, bir yandan kapitalist ideoloji 

çerçevesinde halkla ilişkilerin kullandığı yöntemlere eleştirel bakış açısı getirirken; 

diğer yandan bununla mücadelede yine halkla ilişkilerin kullandığı yöntemlerle 

karşılık vermesinin yollarını araştırır.            

Hardt ve Negri’nin baskın ideolojinin karşısında direnişe geçen aktivist gruplar 

üzerine değinmiş oldukları gibi; Spivak, benzer bir yöne açılım yapar. Dutta’nın 

çıkarımına göre (2009: 297), Spivak’ın bilimi, temsillerin baskın gündemlere hizmet 

ettiği, baskın biçimleri devir ettiği ve direniş için fırsatları azalttığı yolları keşfetmek 

için hedef yollarını önerir. Eşzamanlı olarak, Spivak’ın bilimi, baskın halkla ilişkiler 

bilimi ve uygulamasının neoliberal gündemlerine direnmek için fırsatlar öneren 

aktivist politikalar için yeni fırsatları alana açar. Dutta’nın çıkarımından yola çıkarak; 

aktivist politikaların halkla ilişkileri kullanarak baskın hegemonik güce karşı bir güç 

oluşturabileceği teoride mümkün görünmektedir.  

Bölüm içerisinde, eleştirel bir bakış açısından halkla ilişkilere yaklaşmak temel 

hedef olmuştur. Bununla birlikte, değişik açılardan değerlendirilen eleştirel 

perspektifin ortaya koyduğu görüngünün tam tersine sonuç veren araştırma 

sonuçlarına rastlamak mümkündür. Bir örnek vermek gerekirse; White ve Park (2010: 

319, 321), eyalet çaplı bir örnek ile 455 görüşmenin tamamlandığı halkla ilişkiler 

hakkındaki algıları ölçümleyen bir telefon anketine dayanarak, katılımcıların halkla 

ilişkilerin hasar kontrolü olduğu, bir şeyi saklamak veya değiştirmek için bir çaba 

veya gerçek olmayan bir etkinlik olduğu görüşüne katılmadıklarını saptamışlardır.    
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Yukarıdaki sonuç, katılımcı algısı yönünden eleştirel perspektifi doğrulamasa 

da; eleştirel perspektif kuramdan almış olduğu değeri muhafaza etmektedir. Buna ek 

olarak; sorgulayıcı yönüyle eleştirel bakış açısının halkla ilişkiler akademisindeki 

önemi gün geçtikçe artmaktadır.       

Halkla ilişkilerin işlevinden kaynaklanan tarafgirliğinin altı çizilir. Halkla 

ilişkilerin kendi içindeki rolü, doğası gereği partizan; bundan da öteye, belli 

çıkarların yararını ön plana çekerek antidemokratik bir yapı sergiler (L’Etang, 2002b: 

187). Bir görüşe göre (Arslan, 2011: 30), gerek halkla ilişkiler gerekse de kurumsal 

iletişim, karşılıklılığı tek taraflı, dikey ve hiyerarşik olarak yorumlamaktadırlar. 

Halkla ilişkilerin şirketler adına sınırları belirlemekte yönetsel bir güç olduğuna 

işaret edilmektedir. Halkla ilişkilerin ʻiçʼ ve ʻdışʼ çelişkilerini gizleyen yaklaşımda 

amaç, günümüz iş dünyasında halka anlamını verenin ve halkın sınırlarını 

belirleyenin şirketler olduğunun örtükleştirilmesi ile kendini göstermektedir (Tellan, 

2011: 36). Buna göre; şirketler, halkla ilişkiler yönetimiyle gücü şirketin kendisinde 

toplamaktadırlar.     

Halkla ilişkileri biçimlendiren şeyin, şirketler veya kamu yönetimi bazında 

olması fark etmeksizin, yönetsel algı olduğunun altı çizilmektedir. Şirketlerin, halkla 

ilişkileri olumsuz dışsallıkları ortadan kaldırma amacıyla kullanılan iletişim teknikleri 

şeklinde algılayan yaklaşımları; yöneticiler perspektifinden halkla ilişkilerin, karşıt 

yaklaşımları ve direnci kırma amaçlı uygulamalar bütünü şeklinde anlamlandırılması 

sonucunu doğurmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkilerden resmi 

bakış açısını yansıtma ve propaganda amaçlı yararlanmaları, halkla ilişkilerin 

kamusal alanı kontrol süreci olarak çerçevelenmesini beraberinde getirmektedir 

(Tellan, 2011: 37).     

Halkla ilişkilerin bir yönetsel işlev olarak ortaya çıkış nedenlerini sadece 

eleştirel yaklaşımlar değil, başkaca perspektiflerin de bir bakıma sorgulayıcı türden 

değerlendirdiğini görmekteyiz. Vos’a göre (2011: 126), şunun not edilmesi gerekir ki; 

fail (aktör)-merkezli işlevselcilik, halkla ilişkilerin kökenlerini kapitalistlerin 

planlarında ve ihtiyaçlarında gören bazı eleştirel ve Marksist akademisyenler 

(örneğin, Chomsky&Barsamian, 2001; Smythe, 1981) tarafından kullanılan 

açıklamayla aynı mantığa sahiptir. Smythe’nin anlatısında, halkla ilişkiler sanayideki 
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liderlerin kapitalizmle ilgili büyüyen kamusal güvensizlikle mücadele etmenin bir 

yoluna ihtiyaç duyduğu için ortaya çıkmaktadır.  

Halkla ilişkilerin karmaşık sorunlarla mücadele ettiği gerçeği, onun gücüne 

dönük eleştirel ilgiyi daha da artırmaktadır. Murphy, çalışmasında halkla ilişkiler 

sorunlarına ilişkin karmaşık yapıya işaret etmektedir. Coke, Intel, Johnson&Johnson 

ve NASA, halkla ilişkiler sorunları ile ilgili tanınmış örneklerdir. Bu sorunlar, 

karmaşık sistemlerin özelliklerini sergilemektedir (Murphy, 2000: 455). Buna göre; 

halkla ilişkilere basit, tek yönlü, çizgisel bir doğru üzerindeymiş izlenimini veren 

bakışı aşarak ortaya çıkan sorunlar ve/veya krizler sonucunda gerek başarılı ve 

gerekse başarısız halkla ilişkiler çalışmalarına odaklanmak, halkla ilişkilerin 

hegemonik bir stratejik güç olarak kendini gösteren karmaşık doğasına ilişkin eleştirel 

bir bakış geliştirmek adına katkı sağlayabilir.  

Halkla ilişkiler, stratejik bir güç oluşturduğu gibi; güç kırma işini de başarıyla 

gerçekleştirir. Halkla ilişkiler ve diplomasi arasındaki bağıntılara dikkat çekilmesi 

suretiyle (Mitnick, 1993; aktaran: L’Etang, 2002a: 50), güç kırma olarak Türkçede 

karşılığını bulan power-broking kavramıyla elit bir düzeyde özel bir çıkara gönderme 

yapılmaktadır. Buna göre, L’Etang (2002a: 50; aktaran: çevirmen), güç kırıcı terimini 

toplumdaki egemen güce karşı direniş gösteren diğer grupların düşüncelerinin ve 

eylemlerinin bastırılmasını, kırılmasını anlatmak amacıyla kullanmaktadır. 

L’Etang’a göre (2002b: 187), halkla ilişkilere yönelik, aslına bakılacak olursa, 

topluma yönelik güç kırıcı girişimlerle bağlantılı bir işlev üstlendiği kanaatine 

varılabilir. Buna göre, halkla ilişkiler gerçekte toplumdaki muhafazakâr bir güç olarak 

kendini göstermektedir.   

Diplomasi ile hakla ilişkiler bağıntısını Wight’in diplomasi alanındaki 

çalışmasından alan L’Etang, halkla ilişkilere değişik perspektifler açısından bakmaya 

olanak veren bir açılım getirmektedir. Böylece, çalışma kapsamında halkla ilişkilere 

yönelik algımızda daha geniş bir çerçeve yakalama fırsatını elde edebileceğiz. Buna 

göre; L’Etang’ın yaklaşımından, örgütlerin bir yönetim fonksiyonu olarak halkla 

ilişkilere yönelik olarak, gerek olumlu gerekse de olumsuz sonuçlara yol açacak bir 

kullanıma açık olduğunu görebilmekteyiz.             
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L’Etang’ın açıklamasına göre (2002a: 67), Wight, diplomasiyi diplomatik tarza 

dayalı olarak üç temel yaklaşım çerçevesinde kavramsallaştırmak suretiyle, bu üç 

pozisyonu Makyavelci, Grotyen ve Kantçı olarak tanımlamış; bu üç tür diplomasiyi 

ʻRealistʼ, ʻRasyonalistʼ ve ʻDevrimciʼ olarak nitelemiştir. Ne var ki, burada adı geçen 

pozisyonlar, katı çizgilerde sınırlara sahip olmamakta ve bazen bir pozisyon diğer bir 

pozisyon içinde yer almaktadır. Kuramsal bakış açısını genişletmek adına, aşağıda 

bunların açıklanması yoluna gidilmektedir.          

Realistler, uluslararası ilişkileri bir toplumdan ziyade rekabet ve çatışma alanı 

şeklinde algılamaktadırlar. Bu yaklaşıma göre, çıkarların çatışacağı ve dolayısıyla 

uyum için mantıksal pozisyonun baskı kurmaya yönelik uygulamalar ve bir kişinin 

kendi çıkarlarını kazanmaya çabalaması yönünde teşvik edilmesi önerilmektedir 

(L’Etang, 2002a: 67-68). Burada hegemonik bir bakış açısı belirginlik kazanmaktadır. 

Bu açıdan, Gramsci’nin hegemonya kuramındaki görüşler ile tutarlı bir kavrayışı 

yakalamak mümkündür. Bir tarafın güç kazanması için öteki tarafı yeri geldiğinde 

hiçe sayması ve/veya onun üzerinde baskı ile sonuca ulaşması söz konusudur.  

Makyavelci veya diğer adıyla Realist pozisyon, halkla ilişkiler literatüründe 

belirgin olarak sunulmaktadır. Adı geçen pozisyon, öz-çıkarcı (self-interested) bir 

özellik taşımakta ve kitleleri bir çizgiye çekmeye ve hükümetleri de örgütsel 

çıkarlarla uzlaşma noktasında ikna etmeye girişmektedir. Burada halkla ilişkilere özel 

olarak biçilen rolün, “tutumların ve fikirlerin gönüllü kabulünü” (Black, 1989: 7; 

aktaran: L’Etang, 2002a) başarmak olduğu görülmektedir. Söz konusu yaklaşım, 

Edward Bernays’ın eserinin başlığı, Türkçe karşılığı Rıza Mühendisliği olan 

Engineering Consent (1955) ile nitelenebilmektedir. İkna etme fonksiyonu üzerinde 

odaklanması türünden amaçlarından ötürü, bu yaklaşım aynı zamanda retorikseldir 

(L’Etang, 2002a: 68-69). Çalışmanın içeriğinde, daha önce örnekleri ile anılan 

örgütlerin paydaş ve kamularını asimetrik iletişim yöntemleriyle etkileme girişimleri, 

bizi halkla ilişkilerin örgütler adına bir hegemonya aracı olarak işlevsellik kazanması 

sonucuna götürebilmektedir. Buna göre; salt örgütsel çıkarlara odaklanarak, örgüt 

adına söylem üretimi yoluyla gerektiğinde soruna ilişkin kamuları manipüle etme, bu 

yaklaşım içerisinde yer almaktadır. Buna bağlı olarak; halkla ilişkilere yönelik ağır 

eleştirilerin çoğunluğu, bu bağlamdaki uygulamalara dönük olmaktadır.     
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Rasyonalist veya diğer adıyla Grotyen gelenek, karşılıklılık görüşünü temel 

yaklaşımı olarak belirleyerek, daimi uluslararası ve kurumsal ilişkiye 

odaklanmaktadır. Grotyen yaklaşım, itimada layık davranma ve güvenilirlik açısından 

iyi bir itibar inşa etmeyi destekleyen doğruluk ve karşı tarafa verdiği sözü yerine 

getirme hususlarından yol alınarak kurulan ilişkileri kendine esas almaktadır. Bu 

ilişkiler, genellikle kurumsal sosyal sorumluluğun haklı çıkarılması amacıma yönelik 

olarak kullanılagelmiştir. Grunig ve Grunig (1990; aktaran: L’Etang, 2002a), iki 

yönlü halkla ilişkilerde birincil rolü, ʻmüzakere, işbirlikçi arabuluculukʼ olarak 

belirleyen bir öneri geliştirmektedirler. Bu çekici görünümdeki ideal yaklaşım, 

diyalogu, doğruluğu ve ʻkazan-kazanʼ yöntemini vurgulamakla birlikte, yalan ve 

manipülasyon vb. olumsuz yöndeki çıktılara da büyük ölçüde yer vermektedir. Buna 

ilaveten, örgütsel hegemonya ve kamusal alana hükmetme olasılıklarını da göz ardı 

eden bir yapı sergilemektedir (L’Etang, 2002a: 70). Buradaki yaklaşım, gerçek 

anlamda bir oydaşmanın tesisi şeklinde değildir. Bu bakış açısında beliren şey, karma 

güdü modelinin uygulanması olarak anlaşılmaktadır. Özellikle çokuluslu şirketlerin 

biçimlendirdiği günümüz iş dünyasının küresel ortamında yaşanan bir gerçeklik 

olarak yansımaktadır.  

Kantçı veya diğer adıyla Devrimci gelenek, bağımsız devletlerin çeşitliliğinin 

bir ahlaki ve kültürel bütünü yapılandırdığı varsayımı üzerine inşa edilen bir yaklaşım 

olmaktadır. Bu bütün, ulus devletlerin etkilerinin azalmaya yüz tuttuğu bir dünyada 

bireyler tarafından güçlendirilen dünya devletini kapsayan uluslararası bir toplumu 

tasarlayan bir yapılanma olarak görülmektedir (L’Etang, 2002a: 70). Ahlaki yönden 

güçlü kılınmış, eşitlikçi ve özgür bireylerle donatılan bir dünya tasarımı 

yapılmaktadır. Bu yönüyle, ütopya denebilecek bir yaklaşım olarak algılanmaktadır. 

Devrimci veya diğer adıyla Kantçı yaklaşım, kamu çıkarına hizmet odaklı 

uzlaştırma yanlısı bir yaklaşıma gönderme yapmaktadır. Halkla ilişkiler kapsamında 

düşünüldüğünde, bu durum, halkla ilişkiler mesleğinin üst düzey bir boyutta karşılıklı 

memnuniyet ve insanlar arasındaki anlayışa erişme potansiyeline yönelik güçlü bir 

vurgulama yapılması şeklinde sunulmaktadır (L’Etang, 2002a: 70). Burada bir 

örgütün iletişim sürecinde paydaş ve kamuların çıkarlarını gözetme ve soruna ve/veya 

sorunlara yönelik bir orta yol bulma bağlamında müzakereye dayalı bir açıklık 
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politikasıyla karşılama anlayışı açığa çıkmaktadır. Bu bakımdan, Kantçı yaklaşım, 

gerçek anlamda bir müzakereye oldukça elverişli; ama bir o kadar da gerçek yaşam 

koşullarından uzak bir izlenim vermektedir.     

ʻGüç, müzakere, baskı, manipülasyon, propaganda, prensip, aracı kurumlar, 

kamu ve kamuoyuʼ gibi kavramları kendi ilgi alanında bulundurmasından dolayı, 

toplumsal düzeyde, halkla ilişkiler ve diplomasi arasında belirgin bir örtüşmeye 

rastlanmaktadır. Bu yönüyle, halkla ilişkiler uygulamaları içerisindeki sorun 

yönetimiyle lobicilik çalışmaları diplomasiyle yakından ilişkilere sahne olmaktadır 

(L’Etang, 2002a: 73). İkna sürecinde halkla ilişkilerin propagandaya oranla daha 

yumuşak yöntem ve teknikleri kullanması, her ne kadar olumlu bir izlenim 

uyandırmış olsa da; aslında zihinleri yönlendirmek suretiyle manipülasyon 

yöntemlerini kullanma ve bunun yanında, güç ve baskı uygulayımları halkla ilişkilere 

bakış açısında şüphecilik yönünün belirlenmesine neden olmaktadır. Diplomasi ile 

benzerlikler kurulmuş olmakla birlikte, burada sözü edilen durum, gerçek bir uzlaşı 

ortamının arandığı anlamına gelmemektedir.  

L’Etang’a göre (2002a: 73), Makyavelci veya Realist pozisyon, ʻBasın Ajansıʼ 

ve ʻAsimetrikʼ model ile uyuşma göstermektedir. Grotyen veya diğer adıyla 

Rasyonalist pozisyon, ʻKamunun Bilgilendirilmesiʼ ve ʻAsimetrikʼ modelle örtüşme 

içerisindedir. Kantçı veya diğer adıyla Devrimci pozisyon, Simetrik modelle güçlü 

birçok benzerlik taşımaktadır. Buna dayalı olarak; L’Etang’ın diplomasiyi halkla 

ilişkilere uyarlamasından Rasyonalist pozisyonun diğer her iki yönelime açılabildiği 

anlaşılmaktadır.  

Gelinen noktada halkla ilişkilere yönelik eleştirel sorgulamayı genişletmeye yol 

alınmaktadır. Eleştirel perspektifte, stratejik bir halkla ilişkiler fonksiyonu olarak 

değerlendirildiğinde; kurumsal sosyal sorumluluk, şirket kaynaklı topluma ve doğaya 

verilen zararların üzerini örtme girişimleri olarak nitelenmektedir. L’Etang, bunu 

örneklerle açmaktadır. Kurumsal sorumluluk tartışması, sıklıkla Bhopal, Challenger, 

Exxon Valdez, the Herald of Free Enterprise, bunlara görece daha güncel Estonia 

felaketi örnekleriyle bağlantılı olmaktadır (L’Etang, 2002b: 179). Bu tür felaketlere 

neden olan şirketler, KSS projeleri geliştirseler dahi yaşamış oldukları güvenilirlik 

kaybı nedeniyle sürekli şüpheyle karşılanacaklardır.   
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Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler’in girişimlerine benzer şekilde, küresel 

halkla ilişkiler girişimlerinin amaçları da günümüze değin baskın halkla ilişkiler 

çalışmalarının sınırlarında konumlandırılmış olan toplulukların seslerini yükselterek 

güç gösterilerinde bulunmaları sonucunda irdelenmeye ve sorgulanmaya başlanmıştır 

(Pal ve Dutta, 2009: 171). Hardt ve Negri’nin İmparatorluk adını verdikleri eser, 

küresel ölçekteki çok yönlü bağlantıları görmemiz noktasında önemli görünmektedir. 

Buradan hareketle bir değerlendirme yapıldığında; çokuluslu sermayenin uluslararası 

örgütleri de arkasına alarak kapitalist düzenin döngüsünü tesis edecek halkla ilişkiler 

çalışmalarının arka planına odaklanmak noktasında bize bir açılım sağlanmıştır.    

Halkla ilişkilere postmodern yaklaşımda, halkla ilişkiler içerisinde mevcut 

konumda olan ve kabul gören uygulamalar, yerini alternatif ifadelere, alternatif 

anlamlara ve alternatif yorumlamalara bırakmaya açık hale dönüşürler (Pal ve Dutta, 

2009: 183). Postmodern yaklaşım, alışılmışın dışına çıkma fırsatını sunar. Halkla 

ilişkiler kapsamında baskın ideoloji çizgisini aşan değişik düşüncelere açık olmak, 

örgütsel politikaların amaçlarını ve ortaya konan etkinliklerin hedeflerini sorgulama 

yetisini kazandırır.         

Pal ve Dutta’ya göre (2009: 168), halkla ilişkilerde postmodernizmin gücüne 

bakıldığında; eleştirel kuram toplumsal yapılara, politik süreçlere, ekonomik 

çıkarlara ve bilginin içerisinde eklemlendiği ve uygulama alanı bulduğu ideolojilere 

gönderme yapmalıdır.  

Anthony Giddens’in Yapılanma Kuramı, halkla ilişkiler alanında ana akıma 

görece değişik bakış açıları geliştirilmesine hizmet edebilir. Burada Giddens 

yaklaşımının ele alınması, her ne kadar eleştirel yaklaşım içerisinde değerlendirilmese 

de; ideolojiyi kapsamına alarak, bizi söylem üretimine yönelik düşünmeye 

yöneltmektedir. Cozier ve Witmer (2003; aktaran: Falkheimer, 2009: 246-247), 

yapılanmacı bir halkla ilişkiler perspektifine yönelik burada aktarılacak birkaç 

varsayım getirmişlerdir. Yapılanmacı perspektife göre: 

a) Halkla ilişkilerin özü dinamik, ideolojik, zamansal ve uzamsal olan iletişim 

süreçleri olarak görülmektedir. 

b) Halkla ilişkiler, sadece halkla ilişkiler uzmanlarınca değil, örgütün tüm 

üyelerince uygulanan bir alt sistem işlevini görmektedir.  
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c) Halkla ilişkiler, oldukça farklı çıktıları içeren ideolojik bir iletişim gücü 

olarak çözümlenmesi gerekir.         

Giddens kaynaklı sosyolojik yaklaşım ekseninde, halkla ilişkiler alanı temel 

açıdan ideolojik bir söylem üretimi şeklinde algılanabilir. Falkheimer (2009: 251), 

yönetsel, işlevsel ve kuralcı gelenekler ile eleştirel ve yorumlayıcı yaklaşımlar 

arasında Giddens’in kuramlarının “üçüncü yoldan halkla ilişkilere bir bakış” olarak 

kullanılabileceğini saptamaktadır.       

Postmodern bir bakış açısına sahip olmak, halkla ilişkiler alanındaki araştırmacı 

ve uygulayıcıların, kültürel emperyalizmin bir aracı konumundaki yekpare Batılı 

beklentiler ve değerler dizisinin dayatılması yönündeki stratejilere karşı duyarlı ve 

ihtiyatlı davranmaya neden olabilir (Pal ve Dutta, 2009: 186). Buna göre; öncelikle 

halkla ilişkiler akademisinde bu türden bir duyarlılığın oluşması, uygulayıcıların 

halkla ilişkiler stratejilerini belirlerken bunu göz önünde bulundurmalarına etkide 

bulunabilir.             

Eleştirel modernizm, halkla ilişkilerin kurumsal mantığı ve kapitalist temeline 

meydan okumakla sınırlı kalmamakta; bunun yanında, küreselleşme sürecinde 

yaşanan ʻkarmaşıklıkları̓  gösterebilmek amacıyla bir kuramsal temeli de 

genişletmektedir (Pal ve Dutta, 2009: 169). Bir örnek vermek gerekirse; yeni iletişim 

teknolojileri uzamındaki Baudrillard’ın simülasyon kavramını halkla ilişkilerin 

küresel çaptaki donanımına eleştirel bir bakış açısı getirmek için kullanmak yararlı 

görünmektedir.    

Pal ve Dutta, dikkat edilmediğinde, gözden kaçırılması muhtemel bir ayrıntıya 

eğilmektedirler. Küresel aktörlerin yerel kimlikleri ʻsabitlemeʼ yönündeki girişimi, 

belki de halkla ilişkiler çalışmalarının elit aktörlerin iletişimsel kontrolünü haklı 

çıkarma yönündeki görevine hizmet etmektedir (Pal ve Dutta, 2009: 174). Buradaki 

örnek, çokuluslu şirketlerin pazarına girdiği toplumlarda meşruiyet edinmeleri adına 

bu toplumların ulusal ve/veya yerel kültürlerine sahip çıktıkları imajını verme gibi bir 

yöntemle piyasanın kontrolünü sağlama amacına gönderme yapmaktadır.   

Pal ve Dutta (2009: 174), sorgulayan çerçevedeki yaklaşımlarını örnekler 

eşliğinde açıklama yoluna gitmişlerdir. Yerel evrende ilaç sanayisine yönelik 

düzenleyici politikalar; sağlık ürünlerinin geliştirilmesi, dağıtımı ve kullanımı 
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konusunda kontrole sahip küresel ölçekli sağlık politikalarının ve uygulanmasından 

etkilenmektedir. Halkla ilişkiler literatürü içerisinde eleştirel perspektife sahip 

araştırmacılar, güçlü küresel aktörlerin halkla ilişkiler stratejilerinin küresel ve yerel 

ölçekteki politikaları ne yönde etkilediğini ve yerelde konumlanan kamuların yaşam 

koşullarını keşfetme olanağına erişebilirler. Bu yönde eleştirel perspektif içerisindeki 

araştırmacılar, küresel konuların çerçevelenmesi aşamasında, küreselleşme 

evrenindeki iktidar ve kontrol akışının rolünü sorgulama yetisine sahip olabilirler. Pal 

ve Dutta, iktidar ve denetim aracı olarak küresel halkla ilişkiler stratejilerinin yerel 

politikaları belirleme gücünü eleştirel bir bakış açısıyla sorgular.  

Eleştirel yönlü akademik çalışmalar evreninde, zaman ve mekânın karmaşık 

karşılıklı etkileşim durumu, halkla ilişkiler uygulamalarının zemini konumundaki 

katmanların karmaşıklığına dikkatleri yöneltmiştir. İktidar, bir yandan yerel, diğer 

yandan küresel boyutta konumlanmış çok sayıdaki hissedarlar arasındaki etkileşimle 

azami düzeyde kullanılabilmekte ve bu hissedarların küresel ve yerel boyuttaki 

söylemsel alanlar ve küresel maddi kaynaklar üzerindeki hegemonyalarını sürdürmek 

amacıyla gerçekleştirdikleri karşılıklı etkileşim, eleştirel halkla ilişkiler perspektifi 

için temel mücadele hedefi konumuna gelmektedir (Pal ve Dutta, 2009: 176).   

Halkla ilişkiler akademisinin küresel hegemonyayı biçimlendiren temel unsurlar 

konusunda bir sorgulamaya geçmede olgunlaşma gösterdiğinin altı çizilmektedir. 

Dutta (2009: 279), çalışmasında halkla ilişkiler bilim adamlarının, uluslararası 

şirketleri, ulus-devletleri ve küresel yapıları bağlayan iletişim uygulamalarını 

sorgulamada ve halkla ilişkiler kuramsallaştırmasında ve uygulamasında sömürge 

sonrası çalışmaları birleştirmede oldukça uygun olduklarını göstermektedir. 

Pal ve Dutta, finans-uzantı kavramını ekonomi-politik açıdan açarak eleştirel 

halkla ilişkiler yaklaşımına eklemlemektedirler. Finans-uzantılar, sermaye ile sınır 

ötesi para ve meta akışları arasındaki karşılıklı bağlantılı olma gerçekliğini 

açıklamakta ve küreselleşme bağlamında halkla ilişkiler uygulamalarının ekonomi-

politiğine karşı mücadele vermek suretiyle çıkış noktaları aramaktadır. Egemen 

yönetsel faydacılık çerçevesinde kavramsallaştırılan halkla ilişkiler pratiği, güçlü 

aktörlerce servis edilen ekonomik fonksiyonları doğal karşılayan bir yaklaşım 

sergilemektedir. Eleştirel bir yönden değerlendirildiğinde; finans-uzantı kavramı, 
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ekonomik çıkarların karmaşık akışını ve sözü edilen ekonomik çıkarların küresel 

çerçevede kollanması durumunu ortaya çıkaran politik süreçleri incelemek noktasında 

kuramsal bir bakış açısı getirmektedir. Eleştirel perspektif, söz konusu işlevi 

görürken, ekonomi-politik tartışmalarını yerel düzeyde konumlanan aktörler ve 

ilişkilerin arka planındaki evrenden almaktadır. Bunun yanında, küresel ve yerel 

düzeyde konumlanan küresel aktörleri birbirine bağlayan karmaşık ve karşılıklı 

bağlantılı ağlar evreninde yerleştirmektedir. Açık bir örnek olarak; Nike firmasının 

kullandığı halkla ilişkiler uygulamaları üzerine, ucuz işgücü konusuna ilişkin eleştiri, 

hissedarların yerel ve küresel düzeydeki finansal çıkarlarını sorgulamaya yönelik bir 

politik ekonomi perspektifinde getirilebilir (Pal ve Dutta, 2009: 178). Pal ve Dutta, 

halkla ilişkilere eleştirel yaklaşımın getirdiği bakış açısıyla küresel aktörlerin bir 

yandan halkla ilişkiler stratejileriyle kendi faaliyetlerini aklamaya çabalarken; diğer 

yandan yerel aktörlerle kurmuş oldukları finans-uzantı bağlantılarıyla hegemonik 

güçlerini pekiştirme çabalarını sorgulamaya yönelmektedirler. 

Medya ve halkla ilişkiler bağıntısına dikkat çeken Pal ve Dutta, bu ilişkiselliği 

küresel aktörler düzeyinde değerlendirmektedirler. Eleştirel perspektiften halkla 

ilişkiler araştırmaları, küresel medya sahipliği dokularının çokuluslu şirketlerin halkla 

ilişkiler mesajları ile nasıl bir karşılıklı etkileşim içerisinde bulunduğunu ve güçlü 

küresel aktörler ile halkla ilişkiler birimlerince oluşturulan medya gündeminin 

belirlenmesi ve konuların çerçevelenmesi işlevleri arasındaki bağlantı noktalarını 

görebilirler. Halkla ilişkiler uygulamalarına dair eleştirel analizleri, medya sahiplik 

dokularının daha geniş çapta bir eleştiri içerisine almak, halkla ilişkiler ve medya 

holdinglerinin küresel çerçevede gelişen ilişkileri konusunda var olan anlayışı 

geliştirecektir (Pal ve Dutta, 2009: 178). Buna göre; çokuluslu şirketlerin halkla 

ilişkiler stratejileriyle holdingleşen medya organlarının gündem belirleme işbirliğine 

girmeleri ve bunun dolayımında hegemonik bir güç oluşumu yönünde bir çıkarıma 

gidilebilir.          

Halkla ilişkilerde eleştirel araştırmaların amacı, halkla ilişkiler kuram ve 

uygulamasının egemen toplumsal aktörlerin çıkarlarına hangi yollar üzerinden hizmet 

ettiğini araştırma yoluna gitmektir. Eleştirel perspektif, halkla ilişkiler ideolojisini ve 

ideolojinin hizmet ettiği, altında yatan ekonomik çıkarları sorgulama işlevini üstlenir. 
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Bu bakış açısından, halkla ilişkiler kapitalizm evreninde yer almaktadır ve buna bağlı 

olarak, kapitalist fonksiyonların yönetilmesi için bir araç olarak sahip olduğu işlev 

bağlamında sorgulanır (Pal ve Dutta, 2009: 186). Buna dayalı olarak denilebilir ki; 

eleştirel bir açıdan halkla ilişkilere yaklaşım, gerek kuramda ve gerekse uygulamada 

kökenini Bernays’tan alan kamuoyu manipülasyonunun kapitalist ideolojiye hizmet 

ettiğinin altını çizer.   

Pal ve Dutta, eleştirel modernizmin halkla ilişkileri sorgulayıcı yönüne işaret 

etmektedirler. Buna göre; eleştirel modernizm, aşağıda sıralanan önemli birtakım 

soruları gündeme getirmektedir (Pal ve Dutta, 2009: 190): 

a) “Halkla ilişkiler kime hizmet ediyor?” 

b) “Hangi çıkarlar ön planda ve belirli aktörlerin ön plana çıkarılması 

eyleminin altında yatan ideolojik konfigürasyonlar nelerdir?” 

c) “Halkla ilişkilerde doğal karşılanan varsayımlar nelerdir ve bu varsayımlar 

egemen aktörlerin iktidarı ve kontrolüne nasıl hizmet etmektedir?” 

Burada sıralanan üç önemli soru, temel yönüyle halkla ilişkiler politikalarının 

çizdiği çerçevedeki etkinlikler kapsamında verilmesi planlanan mesajların hangi güç 

odaklarına hizmet ettiğini sorgulama amacını taşımaktadır.  

Eleştirel modernizm, bunun da ötesine geçerek, bu soruların, küresel arenadaki 

yerelde konumlanmış bulunan anlamsal topluluklar tarafından inşa edilen anlamları 

ön plana getiren diyalogların içerisinde yer alarak gerçek insanların gerçek sesleri 

bağlamında konumlanması gerektiği savını geliştirmektedir (Pal ve Dutta, 2009: 190). 

Buna göre; eleştirel modernizm, küresel hegemonik güce karşı yerel toplulukların 

dilini konuşma yönünü geliştirmektedir.         

Halkla ilişkiler alanında eleştirel modernist bir yaklaşım, süreğen bir şekilde 

halkla ilişkiler uygulamasının altındaki ideolojiyi ve uygulamanın güç kattığı güçlü 

aktörleri sorgulamaktadır; bu süreçte gelişen reflekssellik oldukça önem taşımaktadır. 

Halkla ilişkiler süreçlerini refleksif bir yaklaşım doğrultusunda inceleme yoluyla, 

küresel coğrafyadaki eleştirel modernist bir analiz, yerel-küresel gerilimi, zaman-

mekân sıkışması ve uzantılar gibi kavramsal araçları kullanmaktadır. Bununla birlikte 

söylemlerin içerisinde inşa edildiği yerel bağlamları incelemeye koyulmakta, bu 

süreçlerin içerisine yerleştiği daha geniş boyutlu küresel iktidar yapılarını 
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sorgulamaktadır (Pal ve Dutta, 2009: 192). Özetle; halkla ilişkilere eleştirel modernist 

bir yaklaşım, yerel bağlamı içine alan küreselleşme sürecindeki gerilimleri işleyerek 

hegemonik ideolojinin güçlü aktörlerinin halkla ilişkiler uygulama ve süreçlerindeki 

hedefi sorgulama yoluna girmektedir.        

Tahakküm ve direniş konularına yöneltilen ilgi, halkla ilişkiler çalışmalarında, 

bastırılmış sesleri dinleme isteği üzerine inşa edilmiş bilen özneye otonomi ve 

gündem vaat etmek suretiyle, yeni bir yönelimi belirleme potansiyelini beraberinde 

getirmektedir (Pal ve Dutta, 2009: 191). Küresel bir güç konumundaki karşılıklı 

etkileşimlerden türeyen çokuluslu iktidar kümesi, her gerçekliği bilmeye çabalayan 

bir karşı-güç olarak beliren aktivist grupları karşısına almaktadır. Buna bağlı olarak; 

eleştirel halkla ilişkiler araştırmaları, bu güç çarpışmasında eylem gücü yüksek olan 

aktivist grupların gündem belirleme olasılıklarını açığa çıkarmaktadır.   

Halkla ilişkilere eleştirel yaklaşımı belirli konular etrafında sıkıştırarak dar bir 

alana hapsetmeksizin geniş tutmak, kuramsal bakış açısını güçlü kılmak adına gerekli 

görünmektedir. Bir örnek vermek gerekirse; ilişki yönetiminde manipülatif ilişki 

saptaması, eleştirel perspektifin boyutunu genişletmektedir. Hung (2005: 408), bir 

manipülatif ilişkinin, bir kurum, kamuların ne istediğini bildiğinde, kendi çıkarlarına 

hizmet etmesi niyetiyle kamularla iletişim kurmada asimetrik veya sahte simetrik 

yaklaşımlara başvurmada meydana geldiğini açıklamaktadır. Ayrıca manipülatif bir 

ilişkide bir kurumun bazen bir maske olarak bir kazan-kazan durumunu kullandığına 

da inanılır; ama gerçekte sadece kurumun çıkarı korunmaktadır.           

Eleştirel perspektiften edindiğimiz bilgi dağarcığı doğrultusunda halkla ilişkiler 

okuryazarı olmak kaçınılmaz derecede önemli görünmektedir. Bir çalışmada halkla 

ilişkiler okuryazarı olmanın önemine değinen Peltekoğlu (2011: 16), bu konudaki en 

dikkat çekici yön olarak halkla ilişkiler etik kodlarının yeniden ele alınması 

noktasında yapacağı katkıya vurgu yapmaktadır. Her ne kadar halkla ilişkiler etik 

kodlarının belirlenmesi teoride yararlı görünse dahi; uygulamada hegemonik güç 

odaklarının halkla ilişkiler stratejilerini kendi çıkarlarına göre dikte ettirecekleri 

açıktır.    

Roper, bir hegemonya aracı olarak halkla ilişkiler kavrayışını özetlemektedir. 

Buna göre; halkla ilişkiler uygulayıcıları yönetim içerisinde stratejik bir düzeyde bir 



178 
 

 

halkla ilişkiler perspektifinin içine alması argümanını savunmayı sürdürdükçe, 

hegemonya kavramının halkla ilişkiler teorisi ve uygulaması içerisinde göz önünde 

bulundurulması da yerinde ve anlamlı görünmektedir (Roper, 2005: 71).       
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İKİNCİ BÖLÜM: BİR OYDAŞMA ARACI OLARAK HALKLA 

İLİŞKİLER 

Çalışmanın ikinci bölümü, oydaşma kavramını halkla ilişkiler stratejisinin temel 

belirleyici unsur olarak ele almaktadır. Oydaşma, buradaki kavrayışta müzakereyi 

açan anahtar olarak görülmektedir.  

Çalışmada öncelikle oydaşma kavramı açımlanmaktadır. Oydaşmanın ne 

anlama geldiğine bakılmakta; oydaşma yoluyla meşruluğun kazanımına eleştirel bir 

perspektiften yaklaşılmaktadır. Bunun akabinde, Habermas’ın kamusal alan kavrayışı 

geniş bir açıdan ele alınmakta; böylece iletişimsel eyleme köprü kurulmaktadır. 

Bundan sonra, Oydaşmaya Yönelik Halkla İlişkiler Kuramının temelini atan insan 

iletişimini anlamaya yönelik İletişimsel Eylem Kuramı irdelenmekte; iletişimsel 

eylemin dolayımında bazı ortak noktaların saptandığı Sistem Kuramıyla bağıntı 

kurulmaktadır. İletişim sosyolojisinden çıkılan yolun sonunda Burkart’ın Oydaşmaya 

Yönelik Halkla İlişkiler Kuramı anlatılmaktadır. Son olarak, buradaki kuramsal 

çıktıya yakın bir çizgide duran sosyal sermaye olarak halkla ilişkiler anlayışına yer 

verilmekte; burada özellikle kurum içi iletişimin bir sermaye olgusu olarak değerine 

odaklanılmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümü, halkla ilişkileri olumlayan bir kuramsal 

yaklaşımın temellerini anlamaya girişmektedir.      

  

2.1. Oydaşma  

İkinci bölümün kilit kavramı, hiç kuşkusuz “oydaşma” olmaktadır. Buna bağlı 

olarak, öncelikle oydaşma kavramının anlaşılması gerekmektedir. Bölüm içerisinde, 

oydaşma eksenindeki anlatının eleştirel perspektifteki yansımalarına da yer verilmesi 

amaçlanmış ve oydaşma olgusunun sosyolojik bağlamda sorgulanmasına dönük bir 

bölüm açılmıştır.   

 

2.1.1. Oydaşma Kavramı: Genel Bir Çerçeve 

Oydaşma kavramına girmeden önce sosyolojik bağlamda oydaşmaya giden 

yolda anlama sürecinin önemli olduğunu belirtmek gerekir. Bir durumun müşterek 

biçimde kabul edilmiş tanımları, belirli bir durumda ne yapılması gerektiğine dair 
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karar vermede bir önkoşul olarak bozulmamış anlama süreçlerine ihtiyaç duyar 

(Burkart, 2007: 251).  

Habermas (1979: 3; aktaran: Hardt, 1999: 48-49), Communication and the 

Evolution of Society adlı çalışmasında anlama ile oydaşma arasında bağıntı 

kurmaktadır. Bir anlama (Verständnis) edimine varmanın amacı, karşılıklı anlamanın 

özneler arası müşterekliğiyle, ortak bilgiyle, müşterek güvenle ve birbirine uyumla 

sonuçlanan bir oydaşmayı (Einverstandnis) açığa çıkarmaktır. Bu bakış açısına göre, 

oydaşma, anlaşılabilirlik, dürüstlük, doğruluk ve adilanelik hususundaki geçerlilik 

iddialarının kabul edilmesi esasına dayanır. Buna göre; Habermas, anlama sürecinde 

paydaşların anlamı ortak kılma niyetine gönderme yapar.   

“Anlama” süreci kendi içinde bir son değildir. Çoğunlukla biz çıkarlarımızı 

gerçekliğe çevirme niyetimiz peşinde koşarız (bkz. Burkart, 2002: 26; aktaran: 

Burkart, 2004). Böylece bu sürece katılan katılımcılar bir durumun müşterek 

tanımlarının temelinde katılımcı amaçlarının senkronizasyonunu amaçladıkça, anlama 

eylemlerin eşgüdümü için ortalama haline gelir (Habermas, 1981: 143, 385; aktaran: 

Burkart, 2004). Bu belirli bir olayda ne yapılması gerektiği hakkında karar vermek 

için bir önkoşul olarak anlamanın bozulmamış süreçlerine ihtiyacı olan bir durumun 

müşterek biçimde kabul edilen tanımları sonucuna götürür (Burkart, 2004: 461).  

Yukarıda verilen bilgilerden, anlama sürecinin oydaşma durumuna götüren bir 

önkoşul olduğuna kanaat getirilmiştir. Oydaşmanın ne anlama geldiğine bakıldığında; 

“bir müşterek anlayış” hükmüne varmak mümkündür. Oydaşma, sözlük anlamıyla 

“düşünce birliği içerisinde olma” anlamına gelir (TDK, 2013b). Bir düşünce birliği 

içerisinde olma, iletişim sürecindeki paydaşların karşılıklı rıza durumuna gönderme 

yapar. Buradan belirli bir konu hakkında iletişim sürecinin paydaşları arasında bir 

uzlaşı durumunun sağlandığı açıklık kazanır. Oydaşma, iletişim süreci muhataplarının 

müzakere edilen bir konu üzerinde anlaşmaya varmasıdır. 

Oydaşma, kişilerarası iletişim sürecinde görülebildiği gibi; sosyolojik bağlamda 

gruplar arası iletişim sürecinde de kendini gösterir. Buna ilişkin olarak sosyolojik 

uzamda örnekler vermek gerekirse; firmaların sermaye sahipleri ile işçi temsilcileri 

arası görüşmeler, hükümet ile sendikalar arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmeleri 

için toplanmalar, belirli bir soruna ilişkin STK’lar ile hükümet buluşmaları, hükümet 
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temsilcileri ile eylemci gruplar arası görüşmeler ve siyasal sorunların çözümüne 

dönük siyasal partiler arası diyalog süreçleri, oydaşma durumunu sağlamak amacıyla 

gerçekleşen gruplar arası iletişim süreçleridir.   

Bu bölümde oydaşmaya ilişkin genel bir kavrayış geliştirmek amaçlanmıştır. 

Oydaşma olgusunda, iletişim sürecindeki anlama işlevinin önemine vurgu yapılmış; 

sosyolojik uzamda oydaşmanın hangi durumlarda meydana gelebileceği örneklerle 

betimlenmiştir. Bir sonraki bölüm buradaki oydaşma anlatısının eleştirel uzanımına 

götürmektedir.  

    

2.1.2. Oydaşmayı Sorgulama: Eleştirel Bir Bakış         

Her ne kadar oydaşma, karşıladığı anlam yönünden karşılıklı rıza olarak kabul 

edilse de; eleştirel bir perspektiften, oydaşma durumuna kuşkuyla yaklaşılır. Hall, 

oydaşma durumunun art alanını sorgular. Çoğulcu teorideki oydaşma yanlış bir soru 

olmamakla birlikte, yetersiz ya da yanlış bir şekilde ortaya atılmıştır. Hall’a göre, 

“kopuş” teorisyenlerin “oydaşmayı kim üretir?”, “oydaşma hangi çıkarlara bağlı 

olarak işlev görür?”, oydaşma hangi koşullara bağımlıdır?” gibi çeşitli soruları ileri 

sürdüklerinde ortaya çıkmıştır (Hall, 1999a: 120). Buna göre; eleştirel bir bakış açısı, 

oydaşmanın sağlandığı koşulların arka planında çıkar olgusuyla bağlantı kurmaktadır.   

Medya organları gibi toplumsal formasyonda anlamlandırıcı kurumlar 

üzerinden oydaşmayı sağlayan yapıya ilişkin önemli bir ayrıntıya işaret edilmektedir. 

Medya ve diğer anlamlandırıcı kurumlar salt oydaşmayı yansıtan ve destekleyen 

kurumlar şeklinde değil; oydaşmanın üretilmesine yardımcı olan ve rızayı üreten 

kurumlar olarak sorunun içine dahil edilmiştir (Hall, 1999a: 120-121). Hall’ın 

yaklaşımından, işin özüne bakıldığında; oydaşmanın rıza üreten mekanizmalar 

yoluyla hegemonyanın sağladığı bir aldatıcı iki yönlülük içerdiği yönünde çıkarım 

yapılabilir. 

Hall, oydaşma durumunda çıkarların temsilinin önemine işaret eder. İktidar 

bloğuyla çoğunluk kesiminin eşdeğerlilikler sistemi bir kez oluşturulmaya 

başlandığında, azınlığın çıkarlarının çoğunluğun iradesiyle birbirine uygun kılınması 

başarılabilir. Çünkü bu çıkarlar, tüm tarafların üzerinde anlaşmaya vardıkları 

oydaşma şeklinde örtüşen çıkarlar olarak temsil edilebilir. Oydaşma, iktidar ve rıza 
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arasındaki zorunlu aynı hizaya getirme olgusunun ya da eşitleme durumunun 

başarıldığı ortam ya da düzenleyici olarak anlaşılır. Eğer çoğunluk kesiminin 

oydaşmayı güçlü kesimin iradesiyle uygun kılınacak şekilde biçimlendirilirse, tikel 

(sınıfsal) çıkarlar, halkın oydaşmaya dayanan iradesiyle özdeş olarak temsil edilebilir 

(Hall, 1999a: 122). Çıkarların eşdeğer konuma getirilmesinin başarımı, temsil gücüne 

dayalı olarak medya ve halkla ilişkiler gibi mekanizmalar aracılığıyla gerçekleştirilir. 

Buna göre; çoğunluk kanaatlerinin biçimlendirilmesi, oydaşma durumunun açıklık 

kazanmasında önemli bir kapı aralar.    

Medyanın kapitalist hegemonik ideolojinin hükmedişindeki rolü bilinen bir 

gerçekliktir. Eleştirel açıdan değerlendirildiğinde; medya, kapitalist sistemin işleyişi 

bakımından oydaşmayı getiren araçlardan biri olarak görülebilir. Medyanın meşruluk 

kazanımına ilişkin söylem alanı içindeki ideolojik işleyişi bağlamında, Hall tarafından 

önemli ayrıntılara yer verilir. Hegemonik kodlar içerisindeki müzakere alanları, 

söylem içinde anonim ve tâbi kılınan sınıfların kendilerini konumlandırdıkları 

zorunlu mekânları beraberinde getirir. Medyaların sınıflar boyunca yaygın bir şekilde 

dağıtılmalarına ek olarak, sınıfları toplumsal iletişim ağı içine yerleştirmeleri ve bu 

ideolojik bölgeye hükmedebilmek için meşruluklarını süreğen şekilde yeniden 

üretmek zorunda olmaları nedeniyle, tâbi okumaların başat kodların daha kapsamlı 

ideolojik sözdizimleri içine geçirilmelerini sağlayan bu müzakereli mekânların ve 

sirayetlerin medyaların meşruluğu konusuna ilişkin olarak büyük önemi söz 

konusudur. Bu türden bir oluşum, meşruluk için popüler bir zemin hazırlar. Medyanın 

işleyişi için gerekli görünen bir “oydaşma” temelinin oluşturulması, bir bakıma söz 

konusu meşruluk kazanma sürecinin nasıl elde edildiğine bağlı olmaktadır (Hall, 

1999b: 238-239).        

Hall, “rızanın üretimi” olgusunun medya organlarını yönlendiriciliği üzerine 

vurgu yapar. Medya organları, kendilerini oydaşma içerisinde yönlendirirken ve buna 

ilaveten oydaşma üzerinde biçimlendirici bir yaklaşımla işleyerek oydaşmayı 

şekillendirmeye çalışırken, “rızanın üretimi” denilen diyalektik sürecin temel bir 

parçası konumuna gelir. Bir bakıma, medyayı devlet içinde temsil edilen başat 

toplumsal çıkarların güç alanı içerisinde yönlendiren unsur da, bahsi geçen “rızanın 

üretimi” süreci olmaktadır (Hall, 1999a: 122). Rızanın üretimini yirminci yüzyılda 



183 
 

 

ortaya çıkan bir meslek olarak halkla ilişkiler ekseninde düşünmek yanıltıcı olmasa 

gerek. Zira halkla ilişkilere biçimin veren Bernays, bunu açıklıkla ifade etmiştir.   

Oydaşma dediğimiz şey, hegemonik kodların içerisine gizlenerek tahakküme 

götürebilen bir kırılganlıktadır. Habermas, tahakkümü önlemenin reçetesini yukarıda 

getirilen açıklamaların yanıtlayıcısı olarak da düşünülebilecek şekilde vermektedir. 

Tahakkümün özü teknik denetim iktidarınca parçalanmamıştır; aksine, tahakküm 

teknik denetim iktidarının arkasında saklanabilir konumdadır. Günümüzde yaşama 

yönelik kolektif bir tehdit konumundaki tahakkümün irrasyonalitesine, sadece 

egemenlik ilişkilerinden özgür kılınan bir genel tartışma ilkesine bağlı siyasi karar 

alma sürecinin gelişmesiyle hükmedilebilir (Habermas, 1992: 72). 

Bu bölüm içerisinde, oydaşmanın hegemonik ideolojinin bir gizlilik stratejisi 

olma potansiyeli açığa çıkarılmıştır. İkinci bölüm, aslına bakılacak olursa, oydaşma 

ilkesini olumlayan bir bakış açısına sahiptir. Oydaşma, müzakere sonucu varılan bir 

anlaşma durumu olarak idealize edilmiştir. Aşağıda oydaşmanın ideal koşullarını 

sağlayan kuramsal çerçeve geniş açılardan anlatılmaktadır.  

      

2.2. Oydaşmanın İdeal Koşulları: Kamusal Alan ve İletişimsel Eylem 

Oydaşma ilkesinin ideal koşularını sağlayan kuramsal altyapı, Jürgen Habermas 

tarafından oluşturulmuştur. Habermas, ideal tartışma ortamının koşullarını sosyal 

bilimlerin birçok alanından beslenerek belirlemiştir. Bunun için kuramsal bağlamda 

öncelikle kamusal alan kavrayışını anlamak; bunun sonrasında iletişimsel eyleme 

geçişim yapmak amaçlanmıştır.    

            

2.2.1. Kamusal Alan: İdealize Edilmiş Tartışma Ortamı 

İletişimsel Eylem Kuramının arka planını görmek açısından, öncelikle yine ünlü 

filozof Habermas’ın kamusal alan kavrayışına bakılması gerekir. Çünkü kamusal alan 

ve iletişimsel eylem arasında diyalektik bir ilişki olduğu açıktır. 

Kamusal alan kavrayışının kuramsal açıdan iletişim sosyolojisine güç verdiğine 

işaret edilir. İletişim sosyolojisi kamusal alan kavramının özgürleştirici niteliğinden 

yola çıkarak, insan eylemlerinin sınırlı kalan ufkunu genişletmek suretiyle demokrasi 

kuramında önemli bir aşamaya erişir (Maigret, 2011: 271). 
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Kamusal alan, özellikle 1950’li yıllardan başlayarak geniş çaplı tartışmaları 

beraberinde getiren bir kavram olmaktadır. Sosyal bilimciler bu kavramı toplumsalın 

bir kesiti olarak, siyaset bilimciler ise kamuoyu gibi belli eğilimleri ifade etmek için 

kullanmaktadırlar (Aydın, 2005: 97). Habermas’ın dile getirdiği şekliyle kamusal 

alan, toplumsal yaşamımızda kamuoyunun içinde oluştuğu alan anlamına gelmektedir 

(Özbek, 2010: 31).   

Habermas’ın kamusal alan kavrayışında belirli kavramların öne çıktığına dikkat 

çekilmektedir. Buna göre; kamusallık, kamusal alan, kamuoyu, Habermas’ın kurmuş 

olduğu normatif çerçevenin temel taşları şeklinde görülmektedir (Hasdemir, 2005: 

35). Bu kavramlar, tartışmanın ilerleyen bölümlerinde sıklıkla karşımıza çıkacaktır.   

Habermas’ın yaklaşımına göre; kavramın açılımı, bireylerin kendilerini 

ilgilendiren ortak bir mesele etrafında akıl yürüttükleri, rasyonel bir tartışma içerisine 

yöneldikleri ve bu tartışma neticesinde söz konusu mesele hakkında ortak kanaati, bir 

başka deyişle kamuoyunu oluşturdukları süreç, araç ve mekânların tanımladığı hayat 

alanı olmaktadır (Yılmaz, 2006: 195). Kavramı içerik bağlamında karşılayan bir diğer 

tanımlamaya göre (Sarıbay, 2000: 6), katılım ekseninde toplumsal normlara ve 

kolektif politik kararlara ulaşmada, o normların ve kararların muhataplarına fikir 

beyan etme hakkı tanıyacak prosedürlerin demokratik yolla oluşturulmasıdır.  

Kamusal iletişimin demokratik bağlamdaki önemine işaret edilmektedir. Alttan 

denetimi ve karar alma süreçlerine katılımı mümkün kılan bir kamusal iletişim 

mekânının varlığı, devlet-toplum arasında tesis edilecek demokratik bir yönetim için 

gereklidir (Keyman, 2006: 137).    

İletişim ediminin idealize edilerek gerçekleşmesi, kamusal alan kavrayışında 

önemli bir öğe olarak anlaşılmaktadır. Hasdemir’e göre (2005: 44), bozulmamış bir 

iletişim, akılcılaştırılmış ve eleştirel olma niteliklerini bünyesinde taşıyan bir iletişim 

süreci, yaşam dünyasının, sistemin olumsuz yöndeki etkilerinden korunması, 

kurtarılması bakımından kilit önem taşıyan bir etken olmaktadır.    

Habermas, ideal iletişimin gerçekleşme koşullarını açmaktadır. İdeal iletişim 

veya ideal konuşma durumu, “sınıfsal çıkarların” üstesinden gelindiği ve bu hususa 

bağlı olarak sınıfsal bir tahakkümün gerçekleşmediği; bir başka ifadeyle, “toplumsal 

tabakalaşma ve sömürünün” yer almadığı bir sivil toplum tarafından kapsanan siyasal 
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kamusal alanda varlık gösterebilir (Habermas, 1997b; aktaran: Hasdemir, 2005: 46).       

Habermas’ın anlatımına göre, kamusal alan, sivil toplumun içinden ortaya çıkan bir 

alan olarak belirmektedir (Özbek, 2010: 27).     

Habermas, sivil toplum, anayasal özgürlükler ve kamuoyu, kamusallık 

arasındaki ilişkileri geniş bir perspektiften anlatan modelin kapitalizmin liberal 

aşamasına özgü olduğu gerçeğini bilmekle birlikte kamusallığın gerçekte mevcut 

olduğunu açıklamaktadır (Hasdemir, 2005: 34). Buna göre; Habermas, şartlar zor olsa 

dahi kamusallığın kapitalist sistem içerisinde kendine yaşam alanı bulduğu hususunda 

ısrarlı görünmektedir.    

Kamusal alan ile retorik arasında bağıntı kurmak mümkün görünmektedir. 

Eleştirel perspektif çerçevesinde, iknaya dayalı bir konuşma sanatı olarak retoriğe 

kuşkuyla yaklaşılsa dahi; retorik, kamusallık içerisinde hayat bulan bir kendini ifade 

sanatı olarak düşünülebilir. Buna bağlı olarak; tarihsel açıdan hitabet ile kamusallık 

arasında bir ilişkiselliğe yer vermek kuramsal açıdan çalışmaya güç katacaktır.  

L’Etang, Antik Yunan döneminde retoriğin önemi bir sanat olduğuna dikkat 

çekmektedir. Atina demokrasisinde, seyirciyi etkileyen fikir ve tartışma sunumu, 

vatandaşlar nezdinde önemli bir yetenek olarak kabul görmüştür (L’Etang, 2002c: 

193). Buna göre; Antik Yunan, belagat sanatına değer vermek suretiyle kamusallığın 

izlerine rastlanan bir dönem olarak düşünülebilir.       

Sokrates, retoriğin simülasyon olma potansiyeline işaret ederek, güzel konuşma 

sanatının aldatmaya dönük tehlikelerine dair insanları uyarmaktadır. Sokrates, hitabet 

yeteneğini bir hüner, “yönetim sanatının bir dalının aldatıcı taklidi” olarak 

açıklamaktadır (Plato, 1988: 44; aktaran: L’Etang, 2002c: 197). Bu yeteneğe sahip bir 

kişi, bu bağlamda kendisine görece yeteneksiz olan bir diğerine oranla tartıştığı 

konuda düşüncelerini kabul ettirme olasılığına daha yakın görünmektedir. Bir başka 

deyişle, retorik tehlikelidir. Çünkü retorik, gerçek olmayan bir bakış açısını ifade 

etmek için kullanılabilir. Platon’a göre, retorik gerçekle ilgili değildir, ama sadece 

gerçeğin görünüşüyle ilgilidir (Porter, 2010: 128). Buna dayanarak denilebilir ki; 

Platon, açık bir biçimde retoriği simülasyon olarak kavramıştır. Bir diğer deyişle; 

retoriğe gerçekliğin yerine gerçek olmayan gerçekleri sözel yeteneklerle ifade etme 

işlevi yüklenmektedir. Tüm bu tehlikesine karşın, yalana ve/veya gizli bir amaca 
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başvurulmadığında; iknaya dayalı bir konuşma sanatı olarak retorik, kamusallığın 

işleyişinde önemli bir araç olarak düşünülmektedir.    

Retoriği karşıladığı anlam yönünden açmak, kamusallıkla bağıntısını enine 

boyuna kavramak açısından yararlı görünmektedir. Yunanca rhetorike kökeninden 

gelen ve halka açık konuşma olarak ortaya çıkan; ikna stratejileri ve tartışmacı 

söz/söylev anlamında kullanılan retorik terimi, ilk resmi kullanımının Platon’un 

diyaloglarından biri olan Gorgias’da M.Ö. 386 yılında (Gargarin, 1994: 46-48; 

aktaran: L’Etang, 2002c: 190) gerçekleştiği düşünülmektedir (L’Etang, 2002c: 189-

190). Örneğin, Porter (2010: 128), Gorgias’da Platon’un Sokrates’in ağzından 

anlatmış olduğu retorik ile ilgili düşünceleri açıklar.   

Gorgias, hitabet yeteneğinin toplumda yankı bulan gücü ve etkileri hakkında 

Platon’un kaygısını ve iyi bir hatibin dinleyici kitlesini yanlış yönlendirme gücüne 

yönelik kaygısını açıklamaktadır. Gorgias, diyalog aracı yoluyla iknaya yönelimli 

iletişimcinin meziyet ve kusur yönlerini keşfetmektedir (L’Etang, 2002c: 196). Buna 

göre; halkla ilişkiler ile retorik arasında pek çok benzerlikleri keşfetmek mümkün 

görünmektedir. Bernays’ın kuram ve uygulamalarıyla temel biçimini vermiş olduğu 

asimetrik halkla ilişkiler buradaki bilgiler ile örtüşmektedir. Bununla birlikte, retoriği 

-simetrik halkla ilişkilere uyumlu- karşılıklı ve eşit koşullarda çarpışan fikirlerin 

etkileşimli sunumu olarak düşünecek olursak; kamusallığın açıklığa ve eleştirelliğe 

yer veren koşullarını karşıladığını görebiliriz.       

Kamusallığın toplum hayatının pek çok safhasında yer edişi, Gorgias’ın hitabet 

sanatına ilişkin ifadelerinde saklıdır.  Gorgias konumunu netleştiren ifadeler kullanır 

(Plato, 1988: 31; aktaran: L’Etang, 2002c: 196): “hitabet mahkeme salonlarında ve 

diğer büyük toplantılarda gerekli olan kanaatlerin üretilmesine ve bu kanaatlerin 

konusunun doğru ya da yanlış olmasına hizmet eder”. Burada aktarılan cümle, 

Habermas’ın kamusallığa ilişkin görüşleriyle paralel bir çizgidedir. Kamusallığın 

kendini açığa çıkardığı mahkeme salonları ve diğer kamuya açık konuşma ortamları, 

ikna odaklı iletişim kurma yeteneğinin en yoğun hissedildiği mekânlar olmaktadır. 

Retoriğe kamusallıkla bağıntı kurmak amacına bağlı olarak değindikten sonra 

Habermas’ın kamusal alan kavrayışında sosyolojik bağlamda iletişime vermiş olduğu 

değeri görmek amaçlanmaktadır. Habermas, kamusal alanı derinlemesine açıklamaya 
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çabalarken; geçmişten gelen toplumsal koşulların türevi olarak ulaşımın önemine 

değinmektedir. Buna bağlı olarak; belirli bir coğrafya etrafında ulaşım imkânlarının 

genişlemesi, yaşanan dönemde iletişim kapasitesini artırır. Habermas’ın anlatısında 

bu saptamayı görmek mümkündür. Büyük ticaret şehirleri, bu özelliklerine ek olarak 

haber dolaşımının merkezi konumundaydı. Haber dolaşımının sürekliliği, mal ve 

kıymetli evrak dolaşımının sürekliliği kadar vazgeçilmez olmaktaydı. Borsaların 

ortaya çıkmasıyla postanın ve basının, sürekli temasın ve sürekli haberleşmenin 

kurumlaşması aynı dönemler içerisinde gerçekleşir (Habermas, 2009: 76-77). Buna 

bakıldığında; Habermas, ticaretin gelişimi ile haber dolaşımının gelişimini birbiriyle 

ilişkili kılmaktadır. Ayrıca ulaşım koşullarının gelişmiş bir düzeye erişimi, önemli bir 

kamusallık göstergesi olan basının kurumsallaşması için önemli görünmektedir.         

Kant’ın hukuk öğretisi, Habermas’ın kamusal alan kavrayışını kuramsal açıdan 

güçlü kılar. Kant, hukuk öğretisinde türetilmiş iki ön doğruyu aktarır (Habermas, 

2009: 202): Bunlardan birincisi, her devletin sivil anayasasının cumhuriyetçi olması 

gerektiği ve ikincisi, bir dünya vatandaşlığı federasyonu çerçevesinde devletler 

arasındaki ilişkinin pasifist olması gerektiğidir. Buna göre; bir eşitlikçi mekanizma 

olarak cumhuriyet rejimi önerilmiş; kamusallığa müdahalenin önlenmesi açısından 

devletlerin sınırlı tutulması gerektiğine işaret edilmiştir. Kant’ın idealize edilmiş bu 

vatandaşlık kavrayışı, bizi serbest bir tartışma ortamında eleştirel kamusallığa erişime 

götürmektedir.       

Kant’ın perspektifinden yola çıkıldığında, siyasal yasa koyuculuk ahlaki yönden 

yasanın denetimine tabi olmak zorunda kaldığında, artık burjuva özel şahıslar bir 

kamusal topluluk haline dönüşmüş ve bu kamusal topluluğun muhakeme alanları, bir 

başka ifadeyle, kamuoyu, devlet ile toplum arasında cereyan eden arabuluculuğun 

siyasal işlevlerine dahil olmuştur (Habermas, 2009: 203). Buna bağlı olarak; devlet 

gücü denetim yoluyla sınırlandırılarak kamusal topluluğun siyasal işleyişinin önü 

açılmaktadır.   

Kant’ın kamusal alan kavrayışının kuramsal temellerindeki yerini Habermas 

buradaki ifadeleriyle açmaktadır. Kant, “kamusallığı/aleniyeti”, bir yönüyle hukuk 

düzeninin ilkesi ve diğer yönüyle aydınlanmanın yöntemi olarak kavramıştır 
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(Habermas, 2009: 203). Buna bağlı olarak; kamusallık, toplumsal düzenin önemli bir 

unsuru olarak kavranmıştır.   

Habermas, gerek toplumsal düzeyde ve gerekse bireysel bağlamda aydınlanma 

kavramına açıklık getirerek kamusallık ile ilişkilendirir. Aydınlanma, insanın bizzat 

sebep olduğu rüştsüzlükten kurtuluşu olarak adlandırılır. Bireyler açısından 

değerlendirildiğinde, kendi başına düşünebilme olarak anlaşılır. Bir bütün şeklinde, 

insanlık açısından değerlendirildiğinde, yetkin bir adil düzene doğru ilerleme olarak 

anlaşılır. Söz edilen her iki durumda, aydınlanma dediğimiz olguya kamusallığın/ 

aleniyetin aracılık etmesi gerekli olmaktadır (Habermas, 2009: 204). Buna göre; 

kamusallık dediğimiz şey, insanın kendini serbest bir biçimde ifade etmesini mümkün 

hâle getirir.  

Habermas, Kant’ın aydınlanma üzerine düşünümü yoluyla önemli bir ayrıntıyı 

paylaşır. Kant, aydınlanma olarak kavramsallaştırılan olguyu, bir başka ifadeyle, 

aklın kamusal kullanımını, filozofların meselesi olarak düşünür (Habermas, 2009: 

204). Aklın kamusal kullanımı, bireyin kendini ifade etmesi olma yönünün yanında 

eleştirel düşünme gücünü de beraberinde getirir. Kant, aklın kamusal kullanımı 

üzerine filozofların düşünmesi gerektiğine işaret ederek, kamusallığın en ideal şekline 

kavuşturulmasını amaçlar.          

Habermas, devlet gücünün sınırlandırılmasına koşut olarak sosyolojik bağlamda 

sivil toplumun güçlü kılınmasını geçirir. Habermas (2009: 233), burjuva kamusunun, 

tarihsel olarak, devletten ayrılmış bir toplumla bağlantı içinde varlık bulduğuna 

dikkat çeker. Modern doğal hukuk anlayışlarında, burjuva toplumu (sivil toplum), 

bütünüyle özel bir alan olarak kamu gücünün ve hükümetin karşısına geçirilmiştir 

(Habermas, 2009: 28). Bu bilgilere dayalı olarak; sivil toplum, kamu gücüne karşıt bir 

biçimde bireyler için serbestlik güvencesi olarak anlaşılır. 

Habermas, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde görüleceği üzere, kamusal alanı 

iletişimsel eylemin gerçekleşeceği ideal belirlenimdeki koşullara anayasal devlet 

aracılığıyla açmaktadır. Mahrem alanın ve kamusal alanın kendilerine yönelik 

düşünme şekillerine yön veren öznellik ve kendini gerçekleştirme, rasyonel kanaat ve 

irade oluşumu, kişisel ve siyasal geleceğini belirleme gibi anahtar kavramlarda geçen 
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burjuva hümanizminin idealleri anayasal devletin kurumlarına derinlemesine egemen 

olmuşlardır (Habermas, 2009: 38).   

Yeri gelmişken; özgür irade kavramını rasyonelliğe dönük olarak açmakta yarar 

olduğu düşünülmektedir. Özgür irade kavramı, iknayı, manipülasyonun, baskının 

ʻbeyin yıkamaʼnın ve propagandanın negatif yönlü çağrışımlarından ayrı kavrama 

noktasında önemli görünmektedir (L’Etang, 2002c: 199). Habermas’ın konuya ilişkin 

çıkarımına değinecek olursak; bireylerin özgür iradeleriyle, eşit söz alma hakkına 

sahip oldukları ve düşüncelerini çarpıştırdıkları, fikirlerin rasyonellik düzeyinde 

değerlendirildiği serbest tartışma ortamını hatırlayabiliriz. Kamusallığın cereyan ettiği 

böyle demokratik bir düşünce paylaşım ortamı, iletişimsel eylem için gerekli koşulları 

tartışmada yer alan katılımcılara hazır eden bir ortamdır.      

Habermas, kamusal alana yönelik çözümlemelerinde geniş bir perspektiften 

yaklaşır ve bu bakış açısının içerisinde devlete ilişkin açıklamalar da yer almaktadır. 

Hukuksal zorlamanın gerçekleşmesi için gerekli konumdaki siyasal iktidarın ahlâken 

nasıl gemleneceği sorununun ortaya çıkması üzerine, Kant bu sorunun çözümüne 

yönelik cevabı hukuk devleti fikriyle vermiştir (Habermas, 2009: 47). Habermas 

(2009: 203), hukuksal ilişkilerin pratik akıldan türediğine dikkat çekmek suretiyle 

anayasal devleti idealist bir çerçeveye oturtmaktadır. Buna göre; kamusallığın ortaya 

çıkması içinde devletin hukuksal açıdan sınırlanması gerekmektedir.  

Habermas’ın düşüncesinde; hukuk, kamusallık kavrayışının zeminini hazırlayan 

bir mekanizma olarak işler. Onun toplumsal sözleşmeye ilişkin yaklaşımında, bunu 

sezinlemek mümkündür. Toplumsal sözleşmeyle birlikte, her bir birey kişilik ve 

mülkiyetini, bunlara bağlı bütün haklarla birlikte toplumun emrine bırakır. Bu 

husustaki amaç, toplum içerisindeki her bir bireyi genel irade aracılığıyla herkesin 

hak ve yükümlülüklerinde ortak kılmaktır (Habermas, 2009: 192). Buna göre; her bir 

bireyin toplum içerisinde eşit hak ve yükümlülüklere sahip olması, rasyonelliğin öne 

çıkması adına önemli görünmektedir.   

Habermas, devleti birey karşısında sınırlandırmayı bir örnek üzerinden anlatır.            

Habermas (2009: 174), yazılı veya yazısız olmasına bakılmaksızın, yeni anayasaların 

bütünüyle vatandaşı ve insanı esas aldıklarına vurgu yapar; üstelik “kamusallığı” 

kendi örgütlenme ilkeleri olarak aldıkları sürece, bunun zorunlu olarak böyle olması 
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gerektiğini eklemler. Buradan hukuk ile kamusallık bağıntısını kuran Habermas, 

kamusallığı anayasal devletin örgütlenme ilkesi içerisinde kavrar.     

Kamusallığı devlet organlarının işleyişi bağlamında belirleyici bir etmen olarak 

gören Habermas, bunu parlamento örneğiyle açar. Habermas’ın perspektifinden 

(2009: 197), parlamento müzakerelerinin aleniliği, eleştiri yeteneği mükemmel olarak 

nitelenen “kamusal topluluğun üst denetimi” olarak şekillenen olguyu temin eder. 

Habermas’ın çıkarımına dayalı olarak; aleniyet dediğimiz şey, vatandaşların siyasal 

iradeyi denetimini ve eleştirel bir yeteneğe kavuşmasını mümkün kılar.      

Habermas, normatif bir açıdan kamusallığın idealleştirici önkoşullarını sıralar. 

İdealleştirici önkoşullar, olası ilgililerin tümünün eksiksiz bir biçimde içerilmesini, 

tarafların eşit haklarının bulunmasını, karşılıklı ilişkinin veya eylemin zorlamadan 

serbest kalmasını, konulara ve katılımlara açıklığı, sonuçların denetlenebilirliğini vs. 

gerekli kılar (Habermas, 2009: 47). Buna dayanarak; iletişimsel eylem koşullarını 

karşılayan kamusallık belirlenimindeki toplumsal biçimlenimin serbest iletişim 

kanallarını açık tutuğunu belirtmek mümkündür.   

Habermas, müzakere sürecini kamusal iletişimin bir kalkanı gibi kavramaktadır. 

Kamusal iletişimin müzakereye dayalı sürecini olası hale getiren koşulların simgesi 

olarak prosedürel bir halk egemenliği düşüncesi, demokratik elitizme karşı korumayı 

mümkün hale getirebilir (Habermas, 2009: 50).  

Tartışmaya girişen, muhakeme yeteneğini kullanan bir kamuoyunun var 

olabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi, özellikle belli hakları kullanmaya 

güvence veren anayasal devlet ilkesinin yürürlüğü ile yakından ilişkili olmaktadır. 

Buna göre, Habermas, burjuva kamusal alanın oluşumunu ve gelişimini, sivil 

toplumun ve anayasal devletin gelişimi ile bağlantı kurmak suretiyle çözümleme 

yoluna gitmektedir (Hasdemir, 2005: 30). Burjuva kamusal alanını çözümlemeye 

girerken; Habermas’ın hukuk, sosyoloji ve iletişim alanlarında kesişim sağlayarak 

bağlantı kurduğuna tanıklık edilmektedir.     

Kamusal alan ve kamuoyunun gelişimi açısından konuya yaklaştığımızda, 

anayasal devletin önemli bir oluşum olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Buradan 

hareketle, “muhakeme” yeteneğine sahip bir kamuoyu ve eleştirel boyuta sahip bir 
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kamusal alana gönderme yapılabilmesi, belli özgürlüklerin tanınmasını ve 

korunmasını zorunlu kılmaktadır (Hasdemir, 2005: 31).   

Habermas, kamusallığın toplumsal formasyonda siyasal bir kültür edinimi 

bağlamında benimsenmesi gerektiğine işaret eder. Siyasal işleve sahip bir kamu 

sadece hukuk devleti güvencelerine değil, bundan öteye kültürel geleneklerin ve 

toplumsallaşma kalıplarının uygunluğuna ve özgürlüğe alışkın konumdaki bir halkın 

siyasal kültürüne de gereksinim duyar (Habermas, 2009: 51). Bir toplum içerisinde 

özellikle siyasal eleştirinin eklemlendiği tartışma kültürünün yerleşiklik kazanması, 

kamusal bir topluluğun oluşumu için önemli bir koşul olarak anlamlandırılabilir.  

Habermas, kamusallığın toplum içerisinde geniş bir tabakaya dağılımını esas 

alır. Kamusallık, salt bilgeler cumhuriyetinde değil, yetkinlik kazanabilen her bireyin 

aklını kamusal olarak kullanması yoluyla da gerçekleşir (Habermas, 2009: 206). Buna 

göre; kamusallık, toplumun geneline işleyerek eleştirel bir kültürün oluşumuna yol 

açan ideal bir ortam olarak tasavvur edilir.  

Buradaki ifadesiyle; Habermas, sosyolojik bağlamda önemli bir saptama getirir. 

“İnsanlar”dan oluşan akıl yürüten kamusal topluluk, “ortak varlığın” sorunları 

üzerinde uzlaşma tesis etmesi durumunda, “vatandaşlar”dan oluşan akıl yürüten 

kamusal topluluk haline dönüşür (Habermas, 2009: 207). Habermas, burada nitel bir 

dönüşüme değinir. Bu, basit bir görünüme sahip olsa bile önemli sonuçlara gönderme 

yapar. Şöyle ki; bireyler, sosyalleşme ortamındaki tartışmadan siyasallaşma yönüne 

doğru evrilirler. 

Siyasal işleve sahip bu kamusallık, “cumhuriyetçi anayasa” altında liberal 

hukuk devletinin örgütlenme ilkesi konumuna gelir. Burjuva toplumu, bu devlet 

çerçevesinde bir özel özerklik alanı olarak yerleşik hale geçer. Kişisel özgürlükler, 

genel yasalar aracılığıyla teminat altında tutulmaktadır; “insanlar”ın özgür oluşuna, 

vatandaşların yasa önünde eşit olması karşılık gelir. Buna göre, yasama, “akıldan 

kaynaklanan halk iradesi”ne dayanır; yasaların kökü, akıl yürüten kamusal topluluğun 

“kamusal mutabakat”ında yer almaktadır. Buna bağlı olarak, Kant, bu türden yasalara 

örf ve adetler gibi zımnen geçerlik iddiası içeren özel yasalardan ayrıma yönelerek, 

kamusal yasalar demektedir (Habermas, 2009: 208). Buna dayanarak denilebilir ki; 
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rasyonel akıl, burjuva toplumun hukuki düzeninin belirleyicisi olduğu gibi, burjuva 

toplumundaki kamusal topluluğun da belirleyicisi olmaktadır.  

Habermas (2009: 209), kamunun bakış açısında bütün siyasal eylemlerin, genel 

ve akla dayalı oldukları kamuoyu nezdinde kanıtlanmış yasalara dayandırılabilmeleri 

gerektiğini açıklar. Genel bir biçimde norm haline getirilmiş (ve sivil anayasa ile 

ebedi barışı “yetkin bir adil düzen” oluşturacak biçimde bir arada tutan) bir durum 

çerçevesinde değerlendirildiğinde, egemenliğin doğal yasası yerini hukuk yasalarının 

egemenliğine bırakır ve siyasetin esas itibariyle ahlâka taşınması mümkün 

görünmektedir. Buna bağlı olarak; Habermas, kamusallığın siyasal belirleniminde 

rasyonel aklı temel alırken; siyasal alana normatif bir çizgide yön vermektedir.         

Kamusal alanı tarihe dayalı olarak incelemek, kuramsal kavrayışı sosyolojik 

bağlamda anlamlandırmak açısından yararlı görünmektedir. Kamusal alan denince, 

Avrupa’da sanayileşmeyle birlikte beliren yeni toplumsal ve siyasal alan 

anlaşılmaktadır. Habermas, aile ile kapalı komünler etrafında örgütlenmiş olan 

geleneksel toplumun sanayileşmeyle birlikte kazandığı yeni görünüme işaret 

etmektedir. Ailenin ve cemaatlerin etrafındaki, geleneksel barikatların önüne 

geçilerek insanların ortak bir alanda toplanmasını ve bu ortamda bir aleniyet 

kazanmasını ifade eder (Çaha, 2005: 143). 

Habermas, aleniyete önemli bir rol yükleyerek başıboşluğu önleyen eğitsel bir 

toplumsal mekanizma olarak değerlendirmektedir. Aleniyet denilen olgu, bireylerin 

ve kitlenin boş şeylerle övünme hastalığına karşı bir nevi ilaç özelliğini taşımakta; 

bireyler ve kitle için bir eğitim aracı işlevini görmektedir (Habermas, 2009: 225). 

Kamusallığın belirgin özelliklerinden biri, belirli bir konu üzerinde uzlaşıya 

varmak için tartışmadır. Habermas’ın bunu modernleşmeye bağladığına işaret edilir.     

Habermas, konuşma eyleminin konsensüse yönelik olduğu yönündeki normatif 

varsayımdan yola çıkarak, bu varsayımı modernleşmenin kazanımlarına dayandırır 

(Özdikmenli Çelikoğlu, 2011: 252). 

Tarihsel bilgilere dayalı olarak sosyolojik bağlamda açımlanan kamusal alan, 

kendisine yönelik genel bir kavrayış getirmiştir. Kamusal alan kavramı, aşağıdaki üç 

noktada özetlenebilir (Çaha, 2005: 143-144): 

a) Kamusal alan, sanayi toplumunun ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 
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b) Kamusal alan, inşa edilmiş bir yapıda olmayıp, modernleşmeyle birlikte 

kendiliğinden doğup gelişen bir alan olmaktadır. 

c) Geleneksel toplumun örttüğü ve görünmez kıldığı unsurlar, tartışma 

konuları, değerler, semboller, aktörler kamusal alanda açık hale 

gelmiştir.  

Kamusallığı açmak, buradaki anlatının kuramsal altyapısını güçlendirmek 

anlamına gelmektedir. Bu bakımdan kamusallığı açmak gerekli görünmektedir.  

Kamusallığın üretken bir tartışma ortamıyla birlikte bireyleri özgün kıldığına işaret 

edilir. Kamusallık olarak adlandırılan olgu, toplumsal eşitlik ve kültürel çeşitliliğin 

bir arada yaşandığı, zaman ve mekân sınırlamalarının söz konusu olmadığı, kişilerin 

“kendi sesleriyle” konuşabildiği, her türlü fikrin müzakere edildiği ve karşıtlıkların 

üretici bir aradalığının sağlandığı bir katılım olanağı şeklinde düşünülebilir (Çaylı 

Rahte, 2010: 57).         

Kamusallığın en belirin özelliği, herkese açık olması olduğuna göre; bir eylem 

veya eylem yeri herkese açık ise bu kamusaldır, denebilir (Aydın, 2005: 97). Çarşı, 

sokak, cami gibi “özel” olarak nitelenen birçok toplumsal unsur kamusal alanın 

içerisinde yer almaktadır (Bacık, 2005: 13). Kapalı topluluklarınkinden farklı olarak 

herkese açık ise toplantılar, “kamusal” olarak nitelendirilmektedir (Habermas, 2009: 

58).   

İletişim araçlarının akıl almaz gelişimiyle kamusallığın erişiminde dönüşümler 

yaşandığının altı çizilir. Buna göre; zaman ve mekân sınırlamalarının aşılması 

suretiyle, kamusallık daha erişilebilir konuma gelir (Çaylı Rahte, 2010: 64). Aslına 

bakılacak olursa; kamusallığın erişimindeki dönüşümlerle birlikte, kamusallığın güç 

kazandığına hükmedilebilir.  

Habermas, kamusallıkla ilgili ilginç bir ayrıntıya yer vermektedir. Habermas’a 

göre (2009: 253), kamusallık, alan olarak genişlediği ve özel alanı içine çektiği 

ölçüde, kendi ilkesinden aldığı gücünü, bir başka ifadeyle, eleştirel aleniyeti yitirir 

gibi görünmektedir. Habermas’ın kamusallığa ilişkin saptayışına odaklanıldığında; 

eleştirel aleniyet açısından özel alan ile kamusal alanın belirgin olarak ayrılmaları 

gerekli görünmektedir.      
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Habermas (2009: 275), ailenin, sermaye oluşumu işlevlerine bağlı olarak, 

yetiştirme ve eğitim, koruma, kollama ve rehberlik, bundan da öteye, temel gelenek 

ve yön tayini işlevlerini de gitgide yitirmekte olduğunu eklemektedir. Özel alanın 

geriye kalan öğesi olan aile kurumunun da, kamusal statü güvenceleri aracılığıyla 

özel niteliğinden uzaklaştırıldığına dikkat çekmektedir. Buna bağlı olarak; kamusallık 

genişlerken, özel alan daralmakta ve kamusallığın yapısal bir dönüşümüne tanıklık 

edilmektedir.  

Kamusallık açısından kurucu bir uğrak olarak anlaşılan mesafenin ortadan 

kalktığı bir durumda, kamusal topluluğun üyeleri dirsek temasına geçmiş olurlar ve 

böylelikle kamu kitleye dönüşür (Habermas, 2009: 279). Her ne kadar Habermas bu 

bağlamdaki dönüşümü olumlayan bir bakış getirmemiş olsa da; bize göre, mesafenin 

ortadan kalkması kamusallığın eleştirel işlevinin gücünü artıran bir gelişme olarak 

anlaşılmalıdır.      

Bir görüşe göre (Hasdemir, 2005: 22), kamusal alan, günümüz toplumlarında 

bir arada yaşayan birey, yurttaş ve yönetilenlerin kendi görüşlerini yönetime 

anlatmaları, daha ileri bir noktaya ulaşarak yönetsel uygulamalara etkimede 

bulunarak değiştirme girişimleri açısından önemli imkânlar sağlamaktadır. Buna 

dayanarak denilebilir ki; kamusal alanı değerli kılan şey, onun eleştirel denetimi 

sağlamasıyla iç içedir. Bir başka ifadeyle anlatılacak olursa; kamusal alan, 

demokratik işleyişin geri beslemesini mümkün kılar.       

Tarihe dayandırıldığında, sosyolojik bağlamda kamusal alan kavrayışı ile edebi 

eleştirinin ortaya çıkışı arasında bağlantı kurmak mümkün görünmektedir. Habermas 

(2009: 139-140), 1726 yılında, Bolingbroke’den esinlenen üç mizah dergisinin 

yayınlanmasına dikkat çekmektedir: Bunlar, Swift’in Gulliver, Pope’nin Dunciad, 

Gay’ın Fables adlı eserleridir. Bu gelişme, uzun muhalefetin edebi başlangıcı 

olmaktadır.    

Sosyolojik uzamda bir gösterge olarak, edebi kültürün kamusal alan oluşumuna 

zemin hazırladığına işaret edilmektedir. Kamusal alan kavramıyla bağlantılı olan 

merkezi bir nokta, ilkin edebi salonlarda ve devamında eşitlik, adalet ve insan 

haklarına yönelik Aydınlanma ideallerinin desteklendiği yazılı basında, siyasal 

meselelerde rasyonel bir tartışma fikri olmaktaydı (Burkart, 2009: 142). Habermas’a 
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göre (2009: 98, 101), siyasal kamu, edebi kamudan türemekte; kamuoyu yoluyla 

toplumun ihtiyaçlarını devlete iletmektedir. Edebiyat, münevver olarak Türkçeye 

çevrilen “entelijensiyanın” aristokrasiyle bir arada toplandığı salonlarda ve 

kahvehanelerde meşru hale gelmiştir. Kahvehane, etkili çevrelere katılmayı mümkün 

kılmakla beraber, orta sınıfların geniş kesimlerini, zanaatkârları ve küçük esnafı dahi 

kapsamına almıştır. Buna bağlı olarak; Habermas’ın kahvehaneleri edebi kültürün 

tartışma ortamıyla yaşatıldığı bir mekân olarak kavradığı anlaşılmaktadır.    

Kamusal topluluk, daima mülkiyet ve tahsil temeli üzerinde, tartışma 

nesnelerini oluşturan pazarı ele geçirmek amacını güden özel şahıslardan, 

okuyuculardan, dinleyicilerden ve seyircilerden müteşekkil, kendisinden daha geniş 

bir topluluk içerisinde varlık göstermiştir (Habermas, 2009: 107). Buna bağlı olarak; 

burjuva sınıfının mülkiyet gücünün yanına bilgiyi eklemleyerek eğitimle donanması, 

onu kamusal bir topluluk olarak ayrıcalıklı konuma yükseltmiştir.   

Kamusal alan kavrayışının temel nitelikleri özetlenmektedir. Strukturwandel 

der Öffentlichkeit adlı çalışmasında Habermas, “demokrasinin doğası hakkındaki 

belirli merkez kuralcı (normatif) düşünceleri siyasal ve entelektüel tarihten edinmeyi 

amaçlar” (Edgar, 2005: 31; aktaran: Burkart, 2009) ve bu amaçla Habermas, tarihe 

göre temellendirilmiş bir kamusal alan teorisi geliştirmiştir (Burkart, 2009: 142).    

Kamusal topluluğun ortaya çıkış süreci hakkında bilgiler veren Habermas 

(2009: 174-175), kamusallığın kesin şeklini aldığı süreç olarak on sekizinci yüzyıla 

işaret eder ve bu yüzyıldaki burjuva nitelikli okuma topluluğuna dikkat çeker. 

Habermas’ın sözünü ettiği kamusallık, siyasal işlevler üstlendiğinde bile, edebi 

niteliğini korur; tahsil, kabul edilme ölçütlerinden biri olmaktadır; bir diğer ölçüt ise 

mülkiyettir.      

Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü adını verdiği eserinde, Avrupa’da4 

burjuva kamusal alanının on sekizinci yüzyıldaki yükselişini ve on dokuzuncu 

yüzyılla birlikte çöküşünü anlatmaktadır (Kejanlıoğlu, 2010: 690).   

Kamusal alan konusunda en önde gelen teorisyen olan Jürgen Habermas (1989: 

27; aktaran: McNair, 2002: 99; bkz. Burkart, 2009: 142), kamusal alan kavramını, on 

yedinci yüzyılın sonlarında ve on sekizinci yüzyılın başlarında Londra’da kafelerde 

                                                
4 Buradaki ifadede söz konusu ülkeler İngiltere, Fransa ve Almanya olmaktadır. 
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ve salonlarda özel alanlardaki insanların kamusal olarak bir araya gelmesi şeklinde 

açıklar. İngiltere’de ve Fransa ve Almanya’da siyaset dergilerinin ve gazetelerin 

sayılarının artış göstermesiyle bu ilk yurttaşlar kamusal işler ve kanaatlerin biçimi 

üzerine tartışmaya girişmekte ve siyasal haklarını hükümeti etkilemek için 

kullanmaktaydılar (McNair, 2002: 99). Bu amaç doğrultusunda beliren kamusallık, 

insanların kendilerini ifade etme olanaklarını ortaya çıkarmaktaydı. İnsanların birçok 

önemli siyasal, sosyal ve kültürel kapsamdaki konulara ilişkin kanaatlerinin neler 

olduğunu anlama noktasında bir serbestliği sağlamaktaydı. 

Burjuva kamusal alanının eleştirel aklın öne çıkarılması bağlamındaki önemine 

işaret edilmektedir. Burjuva kamusal alanı, parlamenter demokrasinin bir müjdecisi 

olma yolunda eleştirel ve rasyonel bir tartışmanın yer aldığı bir dönem olarak 

görülmekteydi (Burkart, 2009: 142). Habermas, devlete ait bazı “işleyişler”in aleniliği 

ile kamusal eleştiri ve denetim görevlerini üstlenen kamuoyu arasındaki bağlantıyı 

betimlemektedir (Hasdemir, 2005: 32). 

Habermas ve Arendt yaklaşımlarında, kamusal alan kavrayışının temel açıdan 

bir karşılaştırılması yapılmaktadır. Habermas’ın kamusal alanı devlet aktivitelerinin 

eleştiriye tabi tutulduğu ve özelin devletle yüzleştiği alan olarak anlaşılır. Arendt’in 

kamusal alanı etkileşime dayanan, çoğul bir katılımın tesis edildiği ve farklılıkların 

belirginleşmesini olası kılan bir müzakere ortamı olarak düşünülür (Çaylı Rahte, 

2010: 60-61). Her iki yaklaşımın bileşiminde, idealize edilmiş bir kamusal alan 

kavrayışına göre; eleştirel aklın hâkim kılındığı müzakereye dayalı demokratik bir 

tartışma uzamına erişmek mümkündür.     

Habermas’ın çözümlemesinde, siyasal kamusal alanın özelliklerinin açığa 

çıkarılması sürecinde kamuoyunun eleştirel niteliği ve alenilik, gerek tarihsel bir olgu 

gerekse de oluşturulacak bir demokrasi kavrayışı açısından normatif bir ilke şeklinde 

kendini göstermektedir (Hasdemir, 2005: 32).  

Habermas, özellikle karşılıklı tartışmaların ve diyalogların harmanlandığı ortak 

mekânların gelişmesiyle, geleneksel toplumun özel alanlarında görünmeyen birtakım 

değerlerin ve sembollerin kamusal alanda aleniyet kazandığını açıklar (Çaha, 2005: 

143). Habermas’a göre, kamusal alan, adeta konuşma aracılığıyla politik katılımın 

canlandırıldığı bir tiyatrodur; burada yurttaşlar müşterek meselelere dair görüşlerini 
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açıklarlar ve böylelikle söylemsel bir etkileşim olduğu göze çarpar (Sarıbay, 2000: 4). 

Kamusal alan, bir müzakere ve farklı söylemler arası bir dolayım alanı olmakla 

birlikte, çoğulculuk ethosunun uygulanabildiği bir mekân özelliğini de beraberinde 

getirmektedir (Keyman, 2006: 149).         

Habermas, kamusal alan kavrayışına eleştirel bir boyut katarak kamusallığın 

yapısal dönüşüme uğradığını kitle iletişim araçları ve halkla ilişkiler dolayımında 

açıklar. Mahkemelerdeki duruşmaların kamuya açık olması örneğinde görüldüğü gibi, 

kamuoyunun eleştirel işlevi aleniyetiyle ilgili olmaktadır. Buna ek olarak, kitle 

iletişim araçları konunun içerisine girdiğinde, aleniyetin taşıdığı anlam değişmektedir. 

Kamuoyunun bir işlevi olmaktan uzaklaşarak, kamuoyunun kendi üzerine aldığı 

işlevlerin bir sıfatı konumuna geçer: public relations olarak ifadesini bulan ve 

günümüzde “kamuoyu çalışması” diye adlandırılan çalışmalar, bu türden aleniyetleri 

oluşturmaya yönelik olmaktadır (Habermas, 2009: 59). Habermas, halkla ilişkilerin 

kitle iletişim araçları üzerindeki tesiriyle kamuoyunu biçimlendirdiğine vurgu 

yaparak kamusallığın boyut değiştirdiğine işaret eder. Buna göre; kamuoyu aleniyeti 

oluşturmamakta; aleniyet, halkla ilişkiler yoluyla kamuoyuna sunulmaktadır.   

Kamusallığın yapısal dönüşümüyle hegemonik bir sürecin inşasına katkıda 

bulunduğuna işaret edilir. Kamusal alan, “bir sınıfın diğer bir sınıf üzerindeki 

tahakkümün” (Habermas, 1989: 88; aktaran: McNair, 2002) sürmesini yansıtmakla 

birlikte, aynı zamanda buna yardımcı olur. Buna göre, kamusal alan kamuoyunu bir 

bütün olarak temsil ettiğini anlatırken; aslına bakılırsa, burjuvanın çıkarlarına hizmet 

etmektedir (McNair, 2002: 99). McNair’in anlatısına göre, kamusal alan burjuva 

sınıfı tahakkümünün pekişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.  

Habermas, kamusallığın yapısal dönüşümüne ilişkin sosyolojik bağlamdaki 

olumsuz etkilerine müzeler örneği üzerinden yer vermektedir. Habermas’a göre 

(2009: 112), müzeler, konserler ve tiyatrolar bağlamında görüldüğü gibi, sanat 

hakkında bilgisizlerin yargı getirmesini kurumlaştıran organlar olmuşlar; tartışma, 

sanatın sahiplenilmesinin aracı halini almıştır. Burada kamusallığın bir eleştirisini, 

hatta eleştirel yaklaşımların izini görmek mümkündür. 

Kamuoyu kavramının ortaya çıkışına sosyolojik bağlamdaki bir saptamayla 

açıklık getirilmektedir. On sekizinci yüzyılın ortalarından süregelen “kamunun kendi 
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yargılarını biçimlendirmedeki yeterliliğinin eleştirel yansımasını” (Habermas, 1989: 

90; aktaran: McNair, 2002) gösteren kamuoyu terimi kendini göstermeye başlamıştır. 

Buna paralel olarak, politikacılar kamuoyunun ve kamusal alanın önemi üzerinde 

hemfikir olmuşlardır (McNair, 2002: 99). İnsanların fikir yayma isteminin siyasal 

arenada yankı bulması, kamuoyunun ve kamusallığın belirgin olmasını sağlamıştır. 

Kamuoyu ve kamusal sözcükleri arasındaki bağıntı dikkat çekicidir ve buna 

ilişkin Kamusallığın Yapısal Dönüşümünde dipnot olarak aktarılan bir açıklamaya 

rastlanmaktadır (Habermas, 2009: 197): Eserin Almanca metninde, “kamuoyu” 

anlamına gelen “öffentliche Meinung” ve “kamusal” anlamına gelen “Öffentlichkeit”. 

Bu iki sözcüğün birbiriyle yakından ilişkili olduğu, her iki sözcüğün sözcük yapısına 

dikkat edildiğinde fark edilmektedir. 

Kamuoyu ile kamusallık arasındaki ilişkiye Habermas’ın birçok kez değindiği 

kolaylıkla fark edilir. Düşünce üreten kamusal topluluğun kanaati/oyu, kamusal 

meseleler üzerindeki özel tefekkürden ve kamusal tartışmadan ortaya çıkar 

(Habermas, 2009: 189). Buna bağlı olarak denilebilir ki; kamuoyu dediğimiz şey, 

kamusal tartışmanın sonucudur.   

Habermas, kamusallık ve kamuoyu bağıntısına ilişkin olarak Hegel’in hukuk 

felsefesine başvurur. Kamusallığın genelliği, esas itibariyle, ampirik bir bilincin 

genelliği olmaktadır ve burada belirtilen bilincin adı Hegel’in hukuk felsefesindeki 

kamuoyudur (Habermas, 2009: 220). Buna göre; kamuoyunu kamusal bir bilincin 

genelliği olarak düşünmek mümkündür.  

Habermas, Mill’in düşüncelerini temel alarak kamusal topluluğun tek bir 

kamuoyu içerisine sığdırılamayacağını açıklar. Habermas’a göre (2009: 244), akıl 

yürüten kamusal topluluk, rasyonel yönde bir mutabakata, tek bir kamuoyuna bundan 

böyle kesinlikle ulaşamayacaktır. Bunun açılımını da Mill (1860: 94; aktaran: 

Habermas, 2009) tarafından getirilen açıklamaya dayandırır: Hakikat yönünde 

mücadele eden bütün taraflar için dürüst bir mücadele imkânı, insanlığın erişmiş 

olduğu anlayış düzeyinde, ancak düşüncelerin çeşitliliği yoluyla gerçekleşebilir. Buna 

göre; Habermas, kamusal topluluğun oluşturduğu kamuoyunun çeşitli görüşleri bir 

arada tutan çoğulcu yapısına gönderme yapar.   
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Habermas (2009: 247), kamuoyuna yönelik açıklamalarına güç katmak için 

Tocqueville’nin kamuoyunu betimleyici görüşlerine başvurur. Tocqueville’ye göre 

(1954: 65; aktaran: Habermas, 2009), siyasal, sınai, ticari, hatta bilimsel ya da edebi 

birlik, kültürlü ve güçlü bir vatandaş gibi düşünülür. Bu eksende oluşturulmuş bir 

birlik, keyfi olarak herhangi bir şeye zorlanamayacağı gibi, üstelik gizlice baskı altına 

alınamaz da. Habermas, Tocqueville’nin görüşlerinden hareketle, kültürlü ve güçlü 

vatandaşların, soya dayalı bir aristokrasinin yokluğunda elitler kamusunu 

oluşturacaklarına vurgu yaparak, bu kişilerin muhakemesinin kamuoyunu 

belirleyeceğini açıklamaktadır. Buradaki sosyolojik yaklaşımıyla Habermas, kamusal 

alanın sağlamış olduğu koşullar altında kültürel birikim yönünden kendini yetiştiren 

bireylerin muhakemesinin toplumdaki hâkim görüşü oluşturacağı yönünde bir çıkarım 

yapmaktadır.  

Habermas, kamuoyu kavramına normatif bir bakış getirerek, onu gerçeklerin 

üzerini örten bir manipülasyon ürünü olarak değil; tam tersine, rasyonel bir tartışmaya 

bağlı olarak gelişen bir çerçevede kavramaktadır. Habermas (2009: 148), kamuoyu 

kavramına yönelik olarak şöyle bir betimleme yapmaktadır:  

“Kamuoyu, eleştirel olmayan bir tarzda şahıslara yönelik naif veya 

plebisiter biçimde manipüle edilmiş onay veya oylama içinde değil, bir 

konuyla ilgili savlar etrafında yürütülen tartışma içinde sağduyu yoluyla 

oluşur.”  

Habermas’ın buradaki bakış açısı, aslına bakılacak olursa; çalışmanın içeriğinde 

önemli bir kuramsal perspektife karşılık gelen iletişimsel eylemin nasıl bir ortamda 

gerçekleştirilebileceğini özetleyici niteliktedir.  

Kamuoyu kavramının kökenine bakıldığında, Rousseau’ya değin uzandığına 

işaret edilmektedir. Kamuoyu kavramının şekillenmesi noktasında, ilk olarak 

Rousseau’nun toplum sözleşmesi kavrayışı ve ortak irade/karar kavramları önemli 

derecede bir etkiye sahip olmuştur. Buna bağlı olarak, bu kategori içinde kamuoyu 

ifade edildiğinde, ortak irade/karar anlaşılmaktadır (Hasdemir, 2005: 27). Burke’nin 

“general opinion” deyişi, public spirit ile paralellik göstererek, public opinion adını 

alır. Buna göre, 1781 yılındaki Oxford Dictionary bu görünümün ilk belgesi 
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olmaktadır (Habermas, 2009: 190). Bu bilgiler ışığında; kamuoyu kavramının on 

sekizinci yüzyılın sonundan itibaren görünürlük kazandığı anlaşılmaktadır.    

Habermas, kamuoyuna yönelik görüşlerini Kamusallığın Yapısal Dönüşümü 

adlı eserinde genişletir. Buna göre, parlamento mutlakıyetçiliği, kendi egemenlik 

durumundan adım adım çekilmek zorunda kalmaktadır. Bundan böyle “halkın 

sağduyusundan”, bundan da öteye bayağı ve alt tabakaların kanaatlerinden söz etmek 

mümkün görünmemektedir. Bunun adı, “kamuoyudur”; kamuoyu, halkın eğitim ve 

iletişim yoluyla temellendirilmiş bir düşünceyi kavrayacak düzeye erişiminden sonra 

kamusal tartışma içinde oluşmaktadır (Habermas, 2009: 147). Habermas, toplumsal 

kesimlerin iyice eğitilmesinden sonra kamusal tartışmanın amacına ulaşacağı 

kanısındadır. Bireylerin eğitimi neticesinde oluşan bilgi birikimi ile demokratik 

gelişim arasında paralellik kurmaktadır.  

Habermas, kamuoyunun siyasal etki bağlamında kendini gösteren toplumsal 

işlevselliğini açar. Kamuoyu, üstlenmiş olduğu maksada bakılınca; ne iktidarın sınırı, 

ne bizatihi iktidar, ne de bütün iktidarların kaynağı olmayı ister. Kamuoyu, kendi 

aracılığıyla yürütme erkinin karakterinin, bizzat egemenliğin değişmesi hedefine 

yönelir (Habermas, 2009: 170). Açıkça görülmektedir ki; Habermas, kamuoyunun 

iktidarı yönlendiren bir mekanizma olmasına gönderme yapar.   

Kamusal topluluğun eleştirel aklı geliştirmesi açısından kültürel birikime sahip 

eğitimli insanlardan oluşması gerektiğine daha önce işaret etmiş olduğu gibi; 

Habermas, kamuoyunu belirleyen kesime de bilge olma vasfını yüklemektedir. Buna 

göre (2009: 191), bilgeler kamuoyunu belirleyen kesimdir; yönetenler, kamusal 

topluluğun uzmanlarca sevk ve idare edilen muhakemesinden elde edilen sonuçları 

uygulamaya koyulurlar.   

Kamuoyu ve kamusallık ilişkisine değindikten sonra; kamusallığın demokratik 

kültürü özümseyen rasyonel bir toplum uzamındaki görüşler ile ilişkilendirilmesine 

geçilmektedir. İnsan hayatına yaraşır nitelikte, toplumsal ve komünal yaşamın 

amaçları, biçimleri ve içerikleri önemsiz görülmediği takdirde, bir üretim tarzının 

üstünlüğü, toplumun tüm alanlarında karar alma süreçlerinin demokratikleşmesi için 

açtığı alana bakılarak ölçülebilir (Habermas, 1992: 65). Habermas, burada yer verilen 
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ifadesiyle daha sonra irdelenecek iletişimsel eyleme geçişin koşullarından birini 

açmaktadır. 

Kamusal bir topluluğun rasyonel kararlar alması adına rasyonel uyuşmazlık, bir 

reçete gibi sunulmaktadır. “Rasyonel uyuşmazlık”, bazı çatışma sosyologlarına göre, 

toplumsal çatışmaların azaltılması yönünde büyük bir adım olarak görülmektedir 

(Burkart, 2007: 252): Anlaşmazlığa neden olan konuları tamamen tanımlayabilirsek, 

henüz oydaşmaya erişmediğimiz noktaları fark ederiz.       

Habermas, rasyonel karar ilkesini sosyolojik uzamda görünen bir mesele olarak 

üniversitelerdeki politik tartışmalar örneği üzerinden açmaktadır. Habermas’a göre 

(1992: 12), üniversitelerdeki politik tartışmaların meşrulaştırılabileceği tek ilke, karar 

almanın demokratik şeklini tanımlayan ana ilke olmaktadır: Buna göre, tahakkümün 

tezahür etmediği, tartışma yoluyla erişilen bir uzlaşıma bağlı kılınabilecek şekilde 

rasyonelleştirilen kararlar. 

Habermas’ın rasyonel bir toplum idealiyle kamusallığa bir örnek olarak 

gösterdiği öğrenci protestosu, uzun vadede, kalıcı bir biçimde bozucu başarı 

ideolojisini tahrip etme potansiyelini taşır. Bu yolla sadece depolitizasyona dayanan 

ileri kapitalizmin kırılabilir nitelikteki meşrulaştırıcı temelini yıkabilir (Habermas, 

1992: 146). 

Gelinen noktada, iletişim teknolojileriyle yoğunlaştırılmış iletişim araçlarının 

kamusallık ile ilişkilendirilmesi hususuna geçilmektedir. Saygı ve değere bağlanma 

türünden anlaşma süreçlerini basamaklandıran ve yoğunlaştıran, bununla birlikte 

onların yerine geçmeyen iletişim araçları, etkileşimleri ancak eleştirilebilir geçerlilik 

iddialarına evet/hayır biçiminde tepki göstermeler aşamasında yükten kurtarır. 

İletişim araçları, iletişim teknolojilerine bağlı aygıtlardır. İletişim teknolojileri, 

kamusallığın oluşmasını mümkün kılar. Yoğunlaşmış iletişim ağlarının kültürel 

geleneğe eklenmesini ve sorumluluk sahibi aktörlerin eylemlerine bağımlı kalmalarını 

sağlarlar (Habermas, 2001: 619).   

Kamusal topluluk genişlediğinde, doğrudan tartışmanın yerini aracılar -medya- 

dolayımı içerisindeki tartışmalar alır ve bu açıdan basın kamunun ve kamuoyunun 

oluşmasında önemli bir faktör olarak kendini gösterir (Yılmaz, 2006: 195). Buradan 

yola çıkarak denilebilir ki; sivil özgürlüklerin ayrılmaz bir parçası olarak basın-yayın 
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özgürlükleri, kamusal tartışmanın vazgeçilemeyen nitelikteki araçları arasındadır 

(Erdoğan, 2006: 99-100).  

Kamusal alanın oluşumunda müzeler, gazeteler, okuma salonları, operalar ve 

kahvehanelerin oynadıkları önemli roller oldukları gibi, günümüz teknolojisindeki 

gelişmeyle bağlantılı olarak internetin de buna benzer ve hatta daha güçlü rolünden 

söz edilebilir. İnternet ortamında savaşların protesto edilmesi, hükümetlere 

mektupların gönderilmesi, fikirlerin değiştirilmesi mümkün olmaktadır (Bacık, 2005: 

15). Buna göre; yeni iletişim teknolojileri, insanların bilgi ve belgelere erişimini 

hızlandırmış; böylece kamusallığın üretmiş olduğu demokratik tartışma imkânlarının 

artışı daha gözlenir bir hâl almıştır. Buna bağlı olarak; Kellner’in görüşlerine kulak 

vermek yararlı görünmektedir. Yeni iletişim teknolojileri, gerek sıradan vatandaşların 

gerekse aktivistlerin politik aktörler ve iletişimciler konumuna erişmelerini, bilgi 

üretmelerini ve yaymalarını, ilaveten tartışmalara ve mücadelelere katılmalarını 

sağlayan mekanizmalar olarak düşünülebilir (Kellner, 2010: 730). 

Yeni iletişim teknolojilerinin kamusal topluluğu genişletmesine pek çok örnekte 

rastlamak mümkün olmuştur. İlginç bir örnek olarak; Kellner (2010: 726), Çin’de 

Tiananmen Meydanı’nda yaşanan demokrasi hareketinin ve geçmiş komünist blokta 

Stalinizmin kalıntılarıyla savaşım veren çeşitli grupların, giriştikleri mücadelelerle 

ilgili bilgileri yaymak için bilgisayar ağlarından, bildiri panolarından ve başkaca 

iletişim biçimlerinden yararlandıklarına dikkat çeker.    

Yeni iletişim teknolojileriyle donatılmış kamusallık, her ne kadar ilk bakışta 

olumlu bir sosyolojik gelişmeyle karşılaşmış gibi görünse de; Habermas’ın kamusal 

alanın dönüşümünde kitle medyasına eleştirel yaklaşımı, çizilen kuramsal çerçeveyi 

karmaşık bir görünüme sürükler. Habermas, gazeteler, önemli davetler, kahveler, 

kulüplerden müteşekkil kamusal alanın önde gelen araçlarına ve uzamlarına 

değinerek kuramsal incelemesini derinleştirir. Kitle medyasının gelişiminin uyum 

sağladığı sürekli bir bozulma olgusundan şikâyet eder. Buna göre, kamusallık ticaret 

konumuna yerleşir. Kamusallık, diyalog aracı olma işlevselliği yerine, özel yaşamı 

kuşatır. Benmerkezci ve teşhirci bireycilik kamuya erişimi bozar; böylece medya, 

tüketim ve narsist uçarılık yeri haline dönüşür (Maigret, 2011: 272). 
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Habermas, kitle medyasının tahakküm aracına dönüştüğüne ve gizli bir iktidar 

stratejisini kendinde sakladığına işaret etmektedir. Kitle iletişim araçları yoluyla 

önceden yapılandırılan ve egemen olunan kamusallık, sadece nüfuz kazanmak 

amacına yönelik değil; buna ek olarak, insanların davranışlarını etkileyen iletişim 

akışlarına stratejik eğilimlerini elinden geldiğince gizleyerek hâkim olmak amacına 

yönelik olarak, konuları ve katılım imkânları için mücadele edilen, iktidarla donanmış 

bir arenaya dönüşmüştür (Habermas, 2009: 32). Burada açıklıkla ifadesini bulmuş 

olduğu gibi; Habermas, kamusallığın yapısal bir dönüşüme uğradığı gerçeğine vurgu 

yapmaktadır.   

Habermas’ın kamusal alanın dönüşümüyle kitle iletişim araçlarının bu dönüşüm 

sürecindeki rolü arasındaki bağıntıyı özetleyen açıklamalarının yoğunlaştırılmasına 

çabalanmaktadır. Habermas’ın çıkarımına bakıldığında (2009: 295), kitle iletişim 

araçlarının biçimlendirmiş olduğu dünya sadece görünüşte kamusal bir niteliktedir; 

oluşturulan bu dünyanın tüketicilerine güvencelemiş olduğu özel alanın bütünlüğü bir 

yanılsamadan ibarettir. Bir tarihsel gerçekliğe vurgu yaparak, on sekizinci yüzyılda 

yaşamış burjuva kamusunun mahrem mektup alışverişi yoluyla ve bu süreçte gelişen 

psikolojik roman ve hikâye edebiyatıyla, edebiyata hâkim bir konumda olduğunu ve 

aleniyete açık bir öznelliği üretebildiğini açıklamaktadır.  

Habermas, sosyolojik uzamdaki anlatısını açmaktadır. Günümüzde kitle iletişim 

araçlarının vatandaşların kendini algılayış dünyasındaki edebi yönü kaldırmasıyla ve 

bu edebi yönü kamusal hizmetlerin ve tüketim kültürünün biçimleri olarak 

görmesiyle, başlangıçta yer edinen anlam tersine dönmektedir (Habermas, 2009: 

296). Buna bağlı olarak; kitle iletişim araçları, kamusallığı tüketim kültürünün bir 

ürünü biçimine dönüştürmüştür.       

Habermas, kitle medyasının kasıtlı olarak toplumdaki insanların bilinçlerini 

biçimlendirdiğine işaret eder. Kitle iletişim araçları, kendilerini insanların yaşamış 

oldukları bireysel sıkıntıların ve zorlukların yansıtılacağı adresler olarak, insan 

yaşamını kolaylaştıran otoritelermiş gibi gösterirler. Bu suretle, kitle iletişim araçları 

bireylere özdeşleşme vesilesi sağlamış olurlar (Habermas, 2009: 297). Habermas’ın 

bakış açısından; kitle iletişim araçları, bireylerle özdeşlikler kurmak suretiyle kendi 

meşruiyetlerini tüketim kültürü üzerinden sağlamış olurlar.         
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Burjuva idealindeki kamusallığın dönüşüme uğramasına tarihsel bir gerçeklik 

olarak işaret eden Habermas, buradaki dönüşümü kitle iletişim araçları dolayımındaki 

sözde-kamusallığa bağlamaktadır. Burjuva ideal tipolojisi, kamusal topluluğa ait 

öznelliğin iyi temellendirilmiş mahremiyet alanından bir edebi kamunun ortaya 

çıkışını öngörmüş olsa da, günümüzde kitle iletişim araçlarının tüketim kültürüne 

dayalı olarak biçimlenen kamusallığı üzerinden çekirdek ailenin bünyesine giren 

toplumsal güçlerin akınlarını başlattığı boşluk haline gelmektedir. Buna bağlı olarak, 

özel olmaktan alıkoyulan mahremiyet alanı alenileştirilmek suretiyle içi 

boşaltılmakta; edebi olmaktan yoksun hale getirilmiş olan bir sözde-kamusallık, bir 

tür üst-ailenin samimiyet alanı olacak şekilde daraltılmaktadır (Habermas, 2009: 

283). Buna bağlı olarak denilebilir ki; dönüşüme uğrayan kamusallığın kitle tüketim 

kültürü tarafından biçimlendirilmesi gerçekliğiyle karşılaşılmaktadır.      

Kamusal topluluk, kamusal-olmayan akıl üreten uzmanların oluşturduğu 

azınlıklar ile kamusal alıcı konumundaki tüketicilerin oluşturduğu büyük kitle 

arasında bölünmüş olduğundan bir kamusal topluluğa ilişkin iletişim biçiminin 

yitirildiği görülmektedir (Habermas, 2009: 301). Buradaki düşünceye bağlı olarak; 

Bernays’ın bir uzmanlık alanı olarak belirlediği kamuoyunun manipülasyonu ile 

Habermas’ın teşhis ettiği kamusallığın yapısal dönüşümü arasında bir uyuşma olduğu 

düşünülebilir.     

Habermas (2009: 302-303), kamusal alan ile özel alanın iç içe geçişinden 

bahseder ki; bu, yapısal bağlamda dönüşüme işaret eden ve istenmeyen bir durumdur. 

Buna göre, burjuva kamu modeli kamusal alanın özel alandan kesin olarak 

ayrılmasını öngörmekteydi. Bir kamusal topluluk olarak özel şahısların oluşturduğu 

ve devletle toplumun ihtiyaçları arasında aracılık eden kamuoyunun kendisi özel 

alana ait bir konumdaydı. Kamusal alanın özel alan ile bütünleşmesi ölçüsünde 

burjuva kamu modeli uygulanabilirlik durumunu kaybeder. Gerek sosyolojik gerekse 

hukuksal açıdan Özel ya da Kamusal başlığı altında yer bulamayacak, yeniden-

siyasallaştırılmış bir toplumsal alan belirir. Bu ara alan içerisinde, toplumun 

devletleştirilmiş sahaları ile devletin toplumsallaştırılmış sahaları, siyasal akıl üreten 

özel şahısların aracılığına başvurmadan birbirlerinin içine geçerler. Habermas’ın 

çıkarımına bağlı olarak;  kamusal alan ile özel alanın iç içe geçme durumu, bireylerin 
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siyasal akıl üretmesinin önüne geçer. Böylece kamusallığın ideal tipolojisi değerini 

kaybeder.   

Habermas, her ne kadar burjuva kamusallığının yapısal dönüşüme uğradığını 

belirtmiş olsa da; kamusallığın sosyolojik bağlamdaki izlerine eserinde yer verir.  

Habermas, tarihsel gerçekliklere dayalı bir sosyal olgu olarak sivil toplumun eriştiği 

gücü kamusallık ile ilişkilendirerek anlatır. Habermas’a göre (2009: 53), sivil toplum 

kavramı, eline geçirdiği konjonktürü, öncelikli olarak devlet sosyalizmine dayalı 

toplumlardaki muhalif kesimlerin siyasal kamunun totaliter imha edilişine 

yönelttikleri eleştiriye borçlu görünmektedir.  

Habermas’ın kamusal alan üzerine bir başka açıdan getirdiği kavrayış, mevcut 

konumdaki küresel konjonktüre alternatif olabilecek daha demokratik bir yapının 

ortaya çıkarılması yönüne odaklanmıştır. 1980’li yıllarda, Habermas, devlet ve piyasa 

olarak beliren alt sistemlerin daha demokratik bir yapıda düzenlenmesi üzerine 

eğilmiştir. Tarihsel olarak kamusal alan deneyimini bünyesinde bulunduran Avrupa 

toplumları, bu projenin coğrafyasını teşkil etmektedir (Özdikmenli Çelikoğlu, 2011: 

254).     

Habermas, kitle iletişim araçlarının dünya çapındaki etkilerini tarihsel 

vakalardan yola çıkarak açıklama yoluna gitmektedir. Demokratik Almanya, 

Çekoslovakya ve Romanya’da gerçekleşen dönüşümler, sadece televizyon 

ekranlarından naklen yayımlanan birer tarihsel vaka olmaktan öteye, bir televizyon 

naklen yayını tarzında etkisini gösteren bir zincirleme süreci beraberinde getirmiştir. 

Buna göre, kitle iletişim araçları, dünya çapındaki yaygın etkileşimin belirleyicisi 

olmakla sınırlı kalmamışlardır. Meydanlarda ve caddelerde gösteri halindeki kitlelerin 

varlığını göstermesi, on dokuzuncu yüzyıldan ve yirminci yüzyılın ilk döneminden 

farklılık göstererek, ancak televizyon aracılığıyla her yerde hazır bir konuma 

dönüştürülmesiyle devrimci bir güç haline gelmiştir (Habermas, 2009: 55). Dünya, 

Demir Perde ülkelerindeki değişimi televizyon ekranlarından izleyerek tarihe canlı 

tanıklık etmiş; daha önce yaşanmamış bir tecrübeyi kamusal tartışmaların eşiğinde 

edinmiştir.  

Demokrasinin kamusallık adına önemli bir etken olarak varlığını göstermesi, 

SSCB’deki değişimlerle de açığa çıkmaktadır. Buna ilişkin olarak; McNair (2002: 
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94), Gorbachev’e göndermede bulunarak, Sovyetler Birliği’nde ilk kez basın 

konferansları, medya brifingleri, kamuya yönelik konuşmalar ve sahte olayların 

üretimi gibi Batılı hükümetler için bilindik olan siyasal halkla ilişkilerin pek çok 

yönünü başarıyla uygulamış olduğuna dikkat çeker. McNair, SSCB örneğinde, her ne 

kadar halkla ilişkilere olumsuz bir anlam yüklemesinde bulunmuş ise de; kanımızca 

spin uygulamaları dışındaki halkla ilişkiler uygulamaları, demokrasinin ve bu eksende 

kamusallığın yeşermesine katkıda bulunacak nitelikte görünmektedir. Çünkü açıklık, 

siyasal tartışma kültürünü edinmiş bir kamusal topluluğun oluşumu için kritik bir 

faktördür. Bu örnek, kamusallığı belirleyen en önde gelen etkenlerden birinin siyasal 

yapı olduğunun göstergesi olarak anlaşılabilir.   

Gelinen noktada kamusal alan ile halkla ilişkiler bağıntısını tartışmaya açmak 

gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bentele ve Wehmeier’e göre (2007: 295), Habermas, 

halkla ilişkilerle ilgili başlangıçta bir hayli eleştirel bakış açısını değiştirmiş ve –bir 

örnekten söz edilirse- lobicileri politikacılara ve sivil toplumdaki aktörlere paralel 

olarak kendi toplumsal işlevi içinde anlamıştır.   

Halkla ilişkilerin demokratikleşmeye getirdiği katkılardan söz edilmektedir.  

Toplumların demokratikleşme derecesiyle, karşılıklı etkileşimin ağırlık kazandığı 

halkla ilişkiler uygulamalarının belirginlik kazanması arasındaki yakın ilişkiye dikkat 

çekilmektedir (Hasdemir, 2005: 26). Buna bağlı olarak; halkla ilişkilerin aleniyet 

sağlayarak toplumların demokratik bağlamda gelişimlerine açık katkılarından söz 

etmek mümkündür.     

Halkla ilişkiler kuramcıları, kamusal alan ile halkla ilişkiler arasındaki 

bağıntıya yönelik çeşitli açıklamalar yapmaktadırlar. “Kamusal alan”la bağlantı, 

Avrupa’daki halkla ilişkilerin merkezdeki kavramlarından biri olarak meşruluk ve 

meşrulaştırma konusuna dikkat çekmektedir (Vercic vd., 2001: 377). L’Etang’ın 

belirttiği gibi (2002b: 177),  örgütsel ve diğer söylemlerin üretildiği alanı kavramanın 

tek yolu, kamusal alandan geçmektedir. Buna bağlı olarak, Habermas’ın düşünceleri 

ʻkamuoyununʼ ortaya çıkışının kaynağı olarak gösterilen rasyonel tartışma için teorik 

bir alanın sunumu olduğu için halkla ilişkiler için önemli görünmektedir. 

L’Etang, halkla ilişkilerin örgütsel çıkarları öne çıkararak sosyolojik bağlamda 

beliren etkilerine değinir. Halkla ilişkiler, görünürlüğü ve devasa boyuttaki örgütlerin 
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etki düzeyini artırma işlevini üstlenir. Durum böyle olunca, vatandaşların hareket 

alanı azaltılmış olur (L’Etang, 2002b: 177). Halkla ilişkilerin aleniyet sağladığına 

daha önce işaret edilmiş olmakla birlikte, örgütsel söylemi hâkim kılmak suretiyle 

aslında kamusallığın önüne set çektiği anlaşılmaktadır.          

L’Etang, halkla ilişkilerin stratejik bir güç olarak araştırma yöntemleriyle ancak 

örgütsel çıkarları öncelediğine gönderme yapar. Kamuoyunu ʻölçmekʼ adına geniş 

kapsamlı pozitivist yöntemlerin kullanımı kamuları değil, ancak müşterileri 

güçlendirme sonucunu verir (L’Etang, 2002b: 177). Habermas’ın işaret etmiş olduğu 

kamusallığın yapısal dönüşümünde halkla ilişkilerin beliren rolünü L’Etang, bilimsel 

araştırma yöntemleri üzerinden anlatmaktadır.   

L’Etang, halkla ilişkilerin kamusallığı örgüt ve medya çıkarlarına hapsettiğine 

vurgu yapmaktadır. Halkla ilişkiler, iletişim sürecinde diğerleri olarak adlandırılan 

kesimin zararına, iş ve medya dünyası arasındaki ilişkiyi kolaylaştırmak suretiyle 

kamusal alanın erozyonuna destek vermiş olmaktadır (L’Etang, 2002b: 177). Buna 

bağlı olarak; halkla ilişkiler, aleniyeti sağlayan demokratik bir mekanizmayı sağlama 

yönüyle kamusallığın önünü açarken; stratejilerini örgütsel çıkarlara odaklayarak 

belirlemesi yönüyle kamusallığı dönüştürmektedir.  

Retorik ve halkla ilişkiler bağıntısından kamusal alan üzerine eğilmek mümkün 

görünmektedir. Retoriğin klasik toplumdaki rolü ve halkla ilişkilerin günümüz 

plüralist yapılı toplumlarındaki rolü arasında birçok benzerlik mevcuttur. 

Eleştirmenler, 1970’li yıllardan beri retoriğin; lobi çalışmalarının, kitle medyasının ve 

reklamcılığın modern uygulamalarındaki önemini dile getirmişlerdir (Plato, 1979: 

117,131’den Irwin aktarmıştır;  aktaran: L’Etang, 2002c: 193). Retorik, eleştirel bir 

boyut üzerinden, örgütlere söylem üretimi yoluyla güç katarak kamuları yönlendirdiği 

yönünden değerlendirilmektedir.          

Halkla ilişkiler kapsamında retoriksel yönü merkez alan bir analiz 

düşünüldüğünde, özellikle ikna edici unsur ön planda yer almaktadır. Bununla 

bağlantılı olarak, Aristo için retorik, ikna edici etkiye erişimde kazanılabilecek teknik 

bir kabiliyet olarak görülmüştür. İkna, dilin özelliklerini ve belli tartışma yapılarını, 

sözle veya yazıyla aktarılabilen duygusal hitaplarla bir araya getiren tekniklerin 

uygulaması işlevini gören retorikten etkilenmektedir (L’Etang, 2002c: 190). Porter, 
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retorikten iknaya uzanan yörüngede halkla ilişkilerle retorik arasındaki köprüyü 

kurmaktadır. Aristo retorik, etik ve siyasetin kolaylıkla ayrılacağına inanmamaktaydı. 

Halkla ilişkiler akademisi, kendi yolunu izlemeyi ve retoriği bir stratejik yön ve 

uygulama için etik bir mantık olarak incelemeyi becerecekti (Porter, 2010: 132).    

Retoriğin halkla ilişkilerle ilgisi, salt iletişimsel yönden üstlendiği işlevsellikte 

değil; örgütler ve kamular içindeki ve her ikisi arasındaki anlamı yöneten sembolik ve 

yapısal rolünde ve bilginin akışına güç kazandırarak daha iyi bir toplumsal düzene 

destek sağladığı savında kendini açığa çıkarır (L’Etang, 2002c: 205). Habermas’ın bir 

burjuva ideali olarak kavramış olduğu kamusallığın temel işlevi, buradaki savla aynı 

doğrultudadır.     

Bazı halkla ilişkiler akademisyenleri iknanın önemini azaltmayı seçmekteyken, 

halkla ilişkiler üzerinden ikna edici retorik bugün toplumda önemli bir amaca hizmet 

etmektedir. Medya kaynaklarının sayısının artması gibi, bugün güçlü seslerinin 

çokluğunda bireysel tartışmalar gitgide artarak işitilmesi güç hale gelmektedir (Porter, 

2010: 132). Günümüzde sosyolojik yönden değerlendirildiğinde; bireyselleşmeye 

bağlı olarak iletişimin belirli kanallar içerisine hapsedilmesi gerçeğine vurgu 

yapılarak, geçmişte kamusal alanın doyasıya yaşandığı yüz yüze tartışmaların edebi, 

kültürel ve siyasal alanlarda yüksek düzeyde bilgi birikimini sağlamış olduğu daha 

önceki bilgilerimizden bilinmektedir. Halkla ilişkiler, her ne kadar kamuoyunu belirli 

bir güç odağında tek yönlü biçimlendirme yönünden eleştiriye tabi tutulmuş olsa da; 

bir başka yönüyle, toplumdaki iletişim kanallarını açarak serbest tartışma ortamını ve 

eleştirelliği beraberinde getiren bir yönelim içerisinde kamusallık için bir potansiyeli 

açığa çıkarmaktadır. 

Bu bölüm içerisinde, bir burjuva ideali olarak kamusal alan kavrayışı, temel 

yönüyle Habermas’ın kuramsal bakış açısına dayandırılarak irdelenmiştir. Kuramsal 

çerçeveyi çizen Habermas, kamusallığın yapısal dönüşümünü kitle medyası ve halkla 

ilişkiler uygulamalarına bağlamaktadır. Bununla birlikte, halkla ilişkilerin demokratik 

eksende aleniyeti sağlayan bir araç olma potansiyelini görmek gerekmektedir. Yazar, 

bir oydaşma aracı olarak halkla ilişkilerin müzakereci gücüyle kamusal alanı açan bir 

yönetsel araç olabileceğini savunmaktadır. Örneğin, çevre konusunda hassas eylemci 

gruplar, sosyal medya yönetimiyle sermayenin doğayı sömürüsüne karşı kendi 



209 
 

 

savunularını çoklu platformlara taşıyabilir; böylece kamuoyunu yönlendirme gücüne 

erişebilirler. Bu türden bir halkla ilişkiler yönetimi, ancak kamusallığın uzamında 

uygulanabilir. Dolayısıyla kamusallık ekseninde gelişen kuramsal bakış açısından 

yararlanarak halkla ilişkilerin müzakereci yönüne bakılmalıdır.  

Bir sonraki bölüm, yukarıda getirilen açıklamalar doğrultusunda kamusallığın 

uygulama alanı bulduğu İletişimsel Eylem Kuramına yer vermektedir. Oydaşmaya 

götüren müzakere temelli iletişim süreci, bir oydaşma aracı olarak halkla ilişkiler 

kavrayışının temelini atmaktadır.    

 

2.2.2. İletişimsel Eylem: Kamusallığın Görüngüsünde Oydaşma 

İletişimsel eylem kuramı, rasyonellik çatısı altında sosyolojik uzamda iletişim 

olgusunu merkezine alan bir kuramdır. Bu açıdan, öncelikle rasyonelleşme üzerine 

eğilmek yararlı görünmektedir.  Max Weber, modern bilimi rasyonelleşmiş toplumun 

yaşamını belirleyen bir güç olarak ele almaktadır. Bununla birlikte, özerk sanatı da 

kültürel rasyonelleşmenin görünüş biçimleri arasında saymaktadır (Habermas, 2001: 

187). Modernleşme, bir toplumsal dönüşüm olarak beraberinde getirdiği rasyonellik 

olgusunu toplumun belirleyici bir öğesi konumuna yükseltmiştir.     

Bilgi girişimi kendisini toplum bakımından salt teknolojiyle, buna bağlı olarak 

salt amaçsal-rasyonel eylem sistemleriyle ilişkili olarak tanımlayamaz. Pratikle de 

mutlak surette ilişkiye geçer, buna bağlı olarak iletişimsel eyleme etkide bulunur 

(Habermas, 1992: 4). Bilginin hâkim kılındığı toplumsal biçimlenimde toplumsal 

etkileşim iletişimsel eylem yoluyla sağlanır.   

Habermas, modern toplumsal biçimlenimde kamusallığın ağlarını örmüş olduğu 

rasyonalizasyon olgusunu açar. Kurumsal çerçevedeki rasyonalizasyon, iletişimdeki 

sınırlamaları uzaklaştırmak suretiyle sadece sembolik etkileşim ortamında ortaya 

çıkabilir. Politik ve yeniden politik hale getirilmiş karar alma süreçlerinin bütün 

düzeylerinde iletişim benzeri amaçsal-rasyonel eylemin gelişen alt sistemlerinin 

sosyokültürel yinelenmelerinin ışığı altındaki eylem-yönlendirici ilke ve normların 

uygunluğu ve arzu edilebilirliğinin, tahakkümden arındırılmış, aleni ve sınırlanmamış 

bir şekilde tartışılması, “rasyonalizasyon” benzeri herhangi bir şeyin olası durumdaki 

biricik ortam olarak anlaşılır (Habermas, 1992: 142).       
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Habermas, bilgi ve rasyonellik arasındaki ilişkiyi iletişime dayalı bir olgu 

olarak ele alır. Bilgi ve rasyonellik arasındaki yakın ilişki, bir anlatımın 

rasyonelliğinin onda cisimlenen bilginin güvenilirliğine bağlı olduğunu gösterir 

(Habermas, 2001: 32). Buna göre; bilginin güvenilirlik düzeyinin yüksek olması, 

rasyonellik bağlamında anlatıcıdan kuşku duyulması olasılığını azaltır. 

Anlatımların rasyonellikleri birtakım ölçütler aracılığıyla ölçülür (Habermas, 

2001: 33): anlatımların imlem içerikleri, geçerlilik koşulları, önermenin doğruluğu ya 

da eylem kuramının etkililiği için ortaya konabilecek nedenler arasındaki ilişki. Buna 

göre; iletişim yoluyla anlam aktarımı, rasyonellik bağlamında değerlendirilir.  

Habermas, iletişim bağlamında rasyonellik kavramını açımlar. Bir anlatımın 

rasyonelliği, eleştirilebilir ve temellendirilebilir olmasına dayanır. Bir anlatımın 

rasyonellik koşullarını yerine getirmesi, yanılabilir bilgiyi cisimleştirdiğinde ve 

cisimleştirdiği ölçüde, böylece nesnel dünyayla bir bağlantısı bulunduğunda ve nesnel 

bir yargılamaya açık olduğunda gerçekleşir. Bir yargılama, eylemde bulunan öznenin 

kendisi için olduğu kadar, bir gözlemci ve muhatap olduğu birey için de aynı imlemi 

taşıyan, özneler-ötesi bir geçerlilik iddiasıyla yapıldığında nesnel özelliğini taşır. 

Doğruluk ve etkililik, bu türden iddialar olarak karşımıza çıkar (Habermas, 2001: 33). 

Açıkça görülmektedir ki; öznelerarası bir geçerlilik için anlatımın iletişim sürecindeki 

muhataplar açısından nesnel yargılar olarak anlaşılması gerekir. Buna bağlı olarak; 

öne sürülen yargı, eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulur.   

Rasyonelliğin koşulları, iletişimsel olarak erişilmiş, temellendirilmiş bir görüş 

birliğinin koşullarına dayandırılabilir. Anlaşmaya dayalı ve salt karşılıklı etkileme 

amacı gütmeyen dilsel iletişim, rasyonel sözcelerin ya da dil ve eyleme yetisine sahip 

öznelerin rasyonelliğinin koşullarını karşılar (Habermas, 2001: 515). Nitekim 

Habermas, aklın dili dikkate almaksızın kavrayamayacağı görüşüne katılır 

(Özdikmenli Çelikoğlu, 2011: 247).  

Anlaşmaya yönlenmiş eylemin taşıdığı rasyonellik potansiyeli, dilin anlaşma, 

eylemlerin koordinasyonu ve bireylerin sosyalleştirilmesi işlevlerini karşılaması ve bu 

yolla, kültürel yeniden üretimin, toplumsal bütünleşmenin ve sosyalleşmenin onun 

üzerinden ortaya serildikleri bir araç konumuna dönüşmesi ölçüsünde açığa 

çıkarılabilir ve toplumsal grupların yaşama evrenlerinin rasyonelleştirilmesinde 
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kullanılabilir (Habermas, 2001: 515). Rasyonellik, toplumsal bütünleşmenin aracı 

olan iletişim yoluyla anlaşmanın bir ölçütü olarak düşünülebilir.    

İletişim sürecindeki tarafların planlarını ortak olarak tanımlanmış bir eylem 

durumunda uzlaşı içinde hayata geçirmeleri koşulu, anlaşmaya yönlenmiş eylem için 

kurucu niteliğindedir. İletişim sürecindeki taraflar şu iki riskten uzak durmaya çaba 

gösterirler (Habermas, 2001: 560): 

a) Anlaşmanın gerçekleşememesi: İtiraz ya da yanlış anlaşılma riski.    

b) Eylem planının gerçekleşememesi: Başarısızlığa uğrama riski. 

Birinci riskin bertaraf edilmesi, ikinci riskin üstesinden gelmenin zorunlu bir 

koşulu olarak görünmektedir. İletişim sürecindeki taraflar, durumun eylem olanakları 

için gerekli anlaşma gereksinimini karşılayamazlarsa hedeflerine erişemezler 

(Habermas, 2001: 560). Buna göre; iletişim sürecinde edinilen anlaşma, üzerinde 

tartışılan konuda eylem planının gerçekleşmesine götürür. Aksi takdirde, anlaşma 

durumunun sağlanamaması nedeniyle, taraflar iletişim dolayımındaki hedeflerini 

gerçekleştiremeyeceklerdir.  

Habermas, iletişimsel eylemin sosyolojik bağlamdaki kazanımlarını açar. Buna 

göre; iletişimsel eylem, anlaşma görünümünden ele alındığında, geleneğe ve kültürel 

bilginin yenilenmesine; eylem koordinasyonu görünümünden bakıldığında, toplumsal 

bütünleşmeye ve dayanışmanın tesis edilmesine; toplumsallaştırma görünümünden 

bakıldığında, bireysel kimliklerin oluşturulmasına yarar (Habermas, 2001: 571). Buna 

bağlı olarak; iletişimsel eylemin toplumsal bir olgu olarak sağladığı yararları pek çok 

alana genişlettiğinden söz edilebilir.       

Habermas, eserinde sıklıkla yaşama evreni kavramını kullanır ve bu kavrama 

olumlu bir anlam yükler. Yaşama evreninin simgesel yapıları kendilerini, geçerli 

bilginin sürekli kılınması, grup dayanışmasının kararlaştırılması ve güvenilir 

aktörlerin oluşturulması yoluyla yeniden üretirler. Yeniden üretim süreci, yeni 

durumları yaşama evreninin mevcut durumlarına bağlar ve bu işlemi, hem imlemlerin 

ve içeriklerin anlamsal boyutunda (kültürel gelenek) hem de toplumsal uzam 

(toplumsal olarak bütünleşmiş gruplar) ve tarihsel zaman (birbirini izleyen kuşaklar) 

boyutlarında uygular. Burada söz konusu edilen kültürel yeniden üretim, toplumsal 

bütünleştirme ve sosyalleştirme süreçlerine yaşama evreninin yapısal bileşenleri 
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kimliğindeki kültür, toplum ve kişi karşılık gelir (Habermas, 2001: 571). Habermas’ın 

yaşama evreni dolayımındaki görüşlerinin belirleniminde kültür, toplum ve iletişimin 

merkeze oturduğu görülmektedir.  

İletişimsel eylem kuramını açmak adına, kuramsal açıdan Habermas’ın anlaşma 

edimine yaklaşımına odaklanmak gerekir. İletişimsel eyleme geçen özneler, eylem 

durumları için ortak bir tanım geliştirme ve bu yorumlama çerçevesinde konular ve 

eylem planları hakkında anlaşma göreviyle karşılaşırlar (Habermas, 2001: 661-662). 

Belirtilen çizgi, Habermas’ın kuramının temelini atar. İletişimsel eylemde anlaşmanın 

koşullarını belirleyen hususlar aşağıda ayrıntılarıyla ele alınmaktadır.     

Habermas, müzakere koşullarını sağlayan önemli bir kavrama değinir. Bu 

kavramı argümantasyon olarak adlandırır. Argümantasyon, konuşmaya katılan 

bireylerin tartışmalı geçerlilik iddialarını ele aldıkları ve argümanlar yoluyla bu 

iddiaların doğruluğunu kanıtlamaya veyahut bu argümanları eleştirmeye giriştikleri 

konuşma türüdür. Bir argüman, bir anlatımın geçerlilik iddiasıyla dizgeli bir bağlantı 

içerisinde gerekçeler içerir. Bir argümanın gücü, verili bir bağlamda, ortaya koyulan 

gerekçelerin sağlamlığıyla; gerekçelerin sağlamlılığı, argümanların tartışmaya katılan 

bireyleri ikna edebilmesiyle, geçerlilik iddiasını kabul etmeye yönlendirebilmesiyle 

ölçülür (Habermas, 2001: 42). Habermas, argümantasyon kavramıyla iletişim edimine 

geçen bireylerin belirli bir konu kapsamında ürettikleri düşüncelerin tartışılmasına 

gönderme yapar. Buna göre; geliştirilen bir argüman, ortaya koyduğu gerekçeleriyle 

savunulur ve buna yönelik eleştirilere açık olur. İkna, iletişim sürecinde rasyonelliği 

kanıtlanmış düşüncenin geçerli kılınmasıyla gerçekleşir.    

Habermas, argümanlara rasyonel bir iletişim edimi rolünü yükler. Bir işlemin 

onaylanması ya da bir normun kabul edilmesi, argümanlar aracılığıyla desteklenebilir 

veya zayıflatılabilir. Bu bağlamda rasyonel olarak değerlendirilme potansiyelini taşır. 

Bu hem meta-teorik hem de pratik kararlar bakımından eleştirel düşünceye düşen 

görev olarak görülebilir (Habermas, 1992: 8).  

Tartışmalı geçerlilik iddialarının her netlik kazandırıcı sınanışı, argümantasyon 

koşullarını karşılayan iddialı bir iletişim kurma biçimini gerekli kılar (Habermas, 

2001: 46-47). Bir başka deyişle; tartışmaya açılan argümanlar, iddiaların iletişim 

süreciyle geçerli kılınması amacına yönelik olarak işletilir.    
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Hukuk ya da ahlâk sorunlarına, bilimsel hipotezlere ya da sanat eserlerine 

ilişkin olmaları fark etmeksizin tüm argümantasyonlar, kolektif doğruluk arayışının 

bilimsel tartışma sanatına ilişkin aracını, daha iyi argümanlar eşliğinde özneler arası 

kanaatler oluşturma hedefini güden aynı temel örgütlenme biçimini gerekli kılar 

(Habermas, 2001: 60). Buna göre; argümantasyon, değişik tartışma alanlarındaki 

doğruluk arayışının özneler arası kanaat oluşumuna yönelik bir etki aracıdır.  

Habermas, anlaşmayı iletişimsel rasyonellik bağlamında kavrar. İletişimsel 

rasyonellik kavramı, dilsel anlaşmanın kılavuzluğunda çözümlenmelidir. Anlaşma 

kavramı, iletişim sürecine katılanların ulaştığı, rasyonel olarak güdülenmiş 

eleştirilebilir geçerlilik iddialarına göre ölçülen bir anlaşmaya gönderme yapar. 

Önermesel doğruluk, normatif uygunluk ve öznel içtenlik ile çevrili geçerlilik 

iddiaları, anlatımlarda simgesel olarak cisimlendirilen bir bilginin değişik 

kategorilerini gösterir (Habermas, 2001: 101). İletişim ediminin bir sonucu olarak 

anlaşma, eleştirilebilir geçerlilik iddialarının önermesel doğruluk, normatif uygunluk 

ve öznel içtenlik koşullarını karşılayan iletişimsel bir rasyonellik aracıdır.    

Habermas, kuramsal bir yönelime işaret eden iletişimsel eylem kavramını 

toplumbilimsel artalana dayandırmaktadır. Sosyolojik görüş açılarından, iletişimsel 

eylem kavramını kullanmak uygun görünmektedir (Kanngieser, 1976: 278; aktaran: 

Habermas, 2001: 294): 

“Koordine edilmiş eylemin gerekli oluşu, toplumda belirli bir iletişim 

gereksinimi üretir; eğer gereksinimlerin duyurulması amacıyla eylemlerin 

etkin bir koordinasyonun olanaklı olması gerekiyorsa, bu iletişim 

gereksinimi de karşılanmak zorundadır.”    

İletişimsel Eylem Kuramına göre (Habermas, 1984, 1987), iletişim daima çok 

boyutlu bir süreç olarak geçmektedir ve bu süreçteki her katılımcı, anlamayı 

başarmak için belirli yarı-evrensel taleplerin ve iddiaların geçerliliğini kabul etme 

ihtiyacını duyar (Burkart, 2004: 460; Burkart, 2009: 146).  

Eylem normları, önemli bir ayrıntıyı görmemizi sağlar. Eylem normları, kendi 

geçerlilik alanlarında, her bir iletişim sürecinde düzenlenmesi gereken malzeme 

açısından, tüm ilgili bireylerin ortak ilgisini beyan etme ve bu nedenle genel bir kabul 

görmeyi hak etme iddiasıyla ortaya çıkar (Habermas, 2001: 43). Buna bağlı olarak; 
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etkileşim, birbirlerini tanıma gereksinimi duyan özneler tarafından dolayımlanarak, 

toplumsal kurallar aracılığıyla kişilerarası ilişkiler bağlamında gerçekleşir (Yavaşgel, 

2004: 20). Habermas, eylem normlarına bağlı olarak belirlemiş olduğu ilkelerle 

kamusallığı açığa çıkarır. 

Habermas, iletişimsel eylemi geniş bir açıdan yorumlamaktadır. İletişimsel 

eylem modeli, dili daraltılmamış bir anlaşma modeli olarak ele almaktadır. Konuşan 

birey ve dinleyici birey ortak durum tanımları hakkında görüşebilmek için önceden 

yorumlanmış yaşama evrenlerinin anlayışından, eşzamanlı olarak, nesnel, sosyal ve 

öznel dünyada bir şeyle ilişki kurmaktadırlar (Habermas, 2001: 122).                   

İletişimsel eylem, karşılıklı rızaya dayalı olarak “eşgüdümleyici eyleme” 

ulaşmak üzere, başlangıçta belirli olmayan bir durumu gün yüzüne çıkarmayı amaç 

edinen ikna edici tartışma olarak da anlaşılabilir (Habermas, 1984; aktaran: Mutlu, 

2004: 150). İletişim sürecindeki tüm tarafların bireysel eylem tasarılarını birbirlerine 

göre ayarladıkları ve edimsözsel hedeflerini çekincesiz bir tarzda izledikleri etkileşim 

türleri iletişimsel eylem olarak adlandırılır (Habermas, 2001: 313, 324). Buna göre; 

iletişimsel eylem dolayımındaki ikna süreci, karşılıklı rızaya dayalı çekincesiz bir 

etkileşime bağlı olarak gerçekleşir.      

İletişimsel eylem kavramı, iletişim sürecindeki tarafların bir dünyayla ilişki 

kurarak karşılıklı kabul edilebilir ya da tartışılabilir geçerlilik iddialarında bulunduğu 

anlaşma süreçleri içinde dili araç olarak öngerektiren bir kavram olmaktadır 

(Habermas, 2001: 127). Habermas’ın perspektifinde Burkart’ın dilin önemi üzerine 

eğildiğini görmekteyiz. Dili kullandığımızda iddialar ortaya atarız, emirler veririz, 

sorular sorarız, vaatlerde bulunuruz. Konuşma edimleri, sözlü iletişimin en küçük 

birimleri olarak görülür (Burkart, 2009: 143). Dil, iletişim sürecinin temel belirleyici 

öğesi olarak anlaşılır.  

Habermas, anlaşmaya yönelik iletişim sürecindeki bir eyleyenin sahip olması 

gereken geçerlilik iddiaları üzerine eğilir. Anlaşmaya yönlenmiş bir aktör, sözcesiyle 

örtük olarak aşağıda yer alan üç geçerlilik iddiasında bulunmak durumundadır 

(Habermas, 2001: 127): 

a) Yapılan önermenin doğru olduğu iddiası; 
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b) Konuşma eyleminin geçerli bir normatif bağlamla ilişkili olarak doğru 

olduğu iddiası; 

c) Açık konuşan yöneliminde ne sözcelenmekte ise onun kastedildiği iddiası.  

Yukarıda sıralanmakta olan üç geçerlilik iddiasından anlaşıldığına göre; iletişim 

sürecinde konuşan birey, önermeler ya da var olma ön varsayımları için doğruluk, 

meşru bir biçimde düzenlenen eylemler ve eylemlerin normatif bağlamı için uygunluk 

ve öznel yaşantıların bildirilmesi için içtenlik iddiasını savunur (Habermas, 2001: 

127-128). Buna göre; iletişimsel eylem sürecinde doğruluk, uygunluk ve içtenlik 

ölçütleri iddiaların geçerliliği için aranan temel koşulardır.     

Burkart, iletişim sürecindeki güvenilirlik ölçütlerini dört madde halinde sıralar. 

Burkart’a göre (2004: 460; 2009: 146), iletişim sürecindeki paydaşlar kendilerinin 

aşağıdaki iddiaları yerine getirdiklerine karşılıklı olarak güvenmelidirler: 

 Anlaşılabilirlik (uygun yazım kurallarını kullanabilme); 

 Doğruluk (paydaşın da var olduğunu kabul ettiği bir şey hakkında 

konuşmak); 

 Dürüstlük (dürüst olma ve paydaşı yanlış bilgilendirmeme); 

 Meşruiyet (karşılıklı kabullenilen değerler ve kurallar doğrultusunda 

davranmak). 

Buradan anlaşılan şudur ki; Habermas, önermelerin sunumunda birtakım 

kurallara gönderme yapmaktadır. Bu türden bir ilişki her defasında sözceler ile 

aşağıda zikredilen dünyalar arasında gerçekleşir (Habermas, 2001: 128; Burkart, 

2009: 146): 

a) Nesnel dünya 

b) Sosyal dünya 

c) Öznel dünya. 

Burkart (2009: 146), yukarıda sıralamış olduğu dört geçerlilik iddiasını, yine 

yukarıda Habermas tarafından ifade edilen gerçekliğin üç “dünyasının” üç alanı 

üzerine planlandığını aktarmaktadır: dış evrenin “nesnel dünyası” (doğru 

açıklamaların yapılabilmesi hakkındaki); iç evrenin “öznel dünyası” (bireysel 

deneyimlerden oluşur ve sadece ilgili konuşmacıya erişebilir) ve toplumun 
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“toplumsal dünyası” (örneğin değerler ve kurallar tarafından kontrol edilen toplumsal 

ilişkilerin dünyası).  

İletişim kurma yeterliliğine sahip olan bir aktör, doğal bir nesneler ve olaylar 

dünyasıyla diğer iki dünyayı; özneler arasında meşru yönlü kişilerarası beklentilerden 

oluşan bir toplumsal dünya ile bireyin kendi isteklerinden, duygularından ve 

umutlarından oluşan bir öznel dünyayı birbirlerinden ayırt etme yeteneğini de taşırlar 

(Mutlu, 2004: 150). Buna göre; bu üç dünyanın her biri kendine has özelliklere sahip 

olmaktadır. 

Kuramın kurgusal yapısının anlaşılabilmesi yönüyle, konuyu açan bir yaklaşım 

gerekli görünmektedir. Habermas (2001: 552), teleolojik, normlarla düzenlenen ve 

dramaturjik eylemin ontolojik varsayımlarında, bir öznenin dünya içindeki bir şeyle 

girebileceği üç değişik aktör-dünya ilişkisini ayırma yoluna gitmiştir: 

a) Bir özne nesnel bir dünyada yer alan veya ortaya çıkarılan bir şeyle; 

b) Bir kolektifin tüm üyelerince paylaşılan sosyal dünyada zorunlu olduğu 

kabul edilen bir şeyle; ya da 

c) İletişim sürecindeki öteki aktörlerin, konuşan bireyin kendine özgü, 

ayrıcalıklı olarak erişebileceği öznel dünyaya ait gördükleri bir şeyle ilişkiye 

girebilir.  

Bu bilgiler ışığında; iletişim sürecine geçen bir özne, nesnel, sosyal ve öznel 

dünyanın öğeleriyle ilişkiye girebilir. Habermas (2001: 552), yukarıda yer verdiği 

açıklamalarıyla bağlantılı bir ekleme ile kuramsal anlatıya devam etmektedir. Aktör-

dünya ilişkileri, anlaşmaya yönlenmiş eylemin arı tiplerinde yeniden belirmektedir. 

Standart söz edimlerinden birini yerine getiren bir konuşan bireyin, 

a) (haklarında doğru önermeler geliştirmenin imkân dâhilinde olduğu 

kendiliklerin toplamı olarak) nesnel dünyadaki bir şeyle; ya da 

b) (meşru olarak düzenlenmiş kişilerarası ilişkilerin toplamı olarak) sosyal 

dünyadaki bir şeyle; ya da  

c) (konuşan bireyin bir dinleyici kitlesi karşısında içtenlikle sözceleyebileceği, 

ayrıcalıklı olarak erişilebilen yaşantıların toplamı olarak) öznel dünyadaki 

bir şeyle, pragmatik bir ilişki içerisinde bulunmasının ne anlama geldiği dil 

kullanımının kipinden açıklanabilen niteliktedir. Bu süreçte söz eyleminin 
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referansları, konuşan bireye nesnel, normatif ya da öznel bir şey olarak 

görünürler.  

Burkart, idealize edilen iletişim sürecindeki normatif bağlama işaret eder. 

Paydaşlardan hiçbiri bu iddiaların yerine getirilmesi hakkında şüphe etmedikçe, 

iletişim süreci durdurulmadan işleyecektir. Bununla birlikte, bu ideal durumlar, ideal 

bir tasarım imasıdır. Habermas’ın öne sürmesine göre, onlar gerçek hayatta hemen 

hemen hiç meydana gelmezler. Sıkça, iletişimin temel kuralları ihlal edilir ve bu 

yüzden söyleme bir “onarım mekanizması” olarak ihtiyaç duyulur. Söylem terimi, 

Habermas tarafından kullanıldığı gibi, şunu ima eder ki, ilgili tüm insanlar iddiaların 

doğruluğundan, ifadelerin dürüstlüğünden ve çıkarların meşruiyetinden şüphelenmek 

fırsatına sahip olmalıdır. Ancak akla yakın cevaplar verildiğinde, iletişim akışının 

devamı gelecektir (Burkart, 2004: 460; Burkart, 2009: 146). Habermas’ın söylem 

terimiyle öne çıkardığı ölçütler doğruluk, dürüstlük ve meşruiyettir. Buna göre; 

geçerlilik yönünden tartışmaya açılan bir argümanı savunan iddia doğru olmalı, bu 

iddianın ifadesi dürüst bir anlatımla aktarılmalı ve iddia sahibinin çıkarları meşru bir 

zemine dayandırılmalıdır.       

Burkart, iletişim sürecine ait ideal durumun özelliğini saptar. Bir iletişim süreci 

sadece bir aksama olmadan devam ettiğinde, durumun müşterek bir tanımı mümkün 

hale gelmektedir. Buna dayanarak ne yapılması gerektiğine karar vermek mümkündür 

(Burkart, 2009: 149). Bu bilgilere dayalı olarak; iletişim sürecindeki öznelerin belirli 

bir konu üzerinde tartışmaya dayalı ortak bir tanım getirmeleri için iletişim akışının 

süreğen olması gerektiğine hükmedilebilir. Anlaşma sürecine geçiş, bu aşamadan 

sonra gerçekleşir.    

Gelinen noktada söylem üzerine eğilmekte yarar görünmektedir. Habermas 

(1984; aktaran: Burkart, 2004: 460; Burkart, 2009: 147), söylemin üç türü arasında 

ayrım yapar (bakınız Tablo 3): 

 “Açıklayıcı” bir söylemde bir açıklamanın anlaşılabilirliğini sorgularız, 

 “Kuramsal” bir söylemde doğruluk iddiasını sorgularız ve 

 “Uygulamalı” bir söylemde bir konuşma-ediminin kuralcı (normatif) 

haklılığını onun kuralcı (normatif) bağlamından şüphelenerek sorgularız. 
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Dördüncü bir yön, şu ki, dürüstlük iddiası, söyleme bağlı olmayabileceği için 

bir istisnadır. Çünkü iletişimci dürüstlüğünü yalnızca daha sonraki eylemleriyle ispat 

edebilir ve argümanlarla değil (Habermas, 1981; aktaran: Burkart, 2004: 460; 

Burkart, 2009: 147).  

 

Tablo 3. Jürgen Habermas’ın İletişimsel Eylem Kuramına göre İddialar ve                          

     Söylemlerin Türleri  

               
  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: (Burkart, 2004: 461; Burkart, 2009: 147) 

 

Tablo 3’te açıkça görüldüğü üzere; Habermas, iletişimsel eylem kuramındaki 

söylem türlerini kişilerarası iletişime dayalı olarak biçimlendirmektedir. Kuramın 

getirdiği kurallar ile retorik arasında ilişki kurmak mümkündür. Kuramın içeriği, her 

ne kadar kişilerarası iletişim dolayımında işlenmiş olsa da; kuramın boyutu sosyolojik 

uzama genişleyerek uygulanabilecek düzeydedir. Örneğin, bir yörenin sakinlerinden 

oluşan bir sivil toplum örgütü çokuluslu bir şirketin söylemlerini o yöredeki ticari 

faaliyetleri üzerinden sorgulayabilir. Dolayısıyla kuram, normatif bir açıyla toplumsal 

olgular bağlamında kullanıma oldukça müsait bir yapıdadır.       

İddia Rıza Söylem türü Söyleme öncülük 
eden soru 

Cevap 

Anlaşılabilirlik Bir ifadenin 
karşılıklı 
anlaşılabilirliği 

Açıklayıcı  Bunu nasıl ifade 
edersin? 
Bunu nasıl 
anlayacağım?  
 

Yorumlama   

Doğruluk  İçerik hakkında 
paylaşılan bilgi 

Kuramsal  O gerçekten senin 
dediğin gibi mi?  
 

Öne sürme/ 
Açıklama   

Dürüstlük   Birbirine karşı 
güven 

- Bu kişi beni 
aldatacak mı? 
O, kendi hakkında 
yanılıyor mu?   
 

- 

Meşruiyet    Kuralların 
karşılıklı 
kabullenilmesi  

Uygulamalı  Bunu niye yaptın? 
Hangi nedenle 
başka türlü 
davranmadın?   
 

Gerekçelendirme  
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Burkart, söylemler ve ideal konuşma durumu kavrayışıyla normatif bir bakış 

getirerek kuramdaki idealize edilmiş yönleri gösterir. Söylemler, her hâlükârda, özel 

ölçütlere bağlı olmaktadırlar: onlar, içsel ve dışsal baskılardan çıkmış olmalıdırlar. 

Çünkü onlar, sorunlu olan bir geçerlilik iddiası hakkında bir oydaşma inşa etmek 

üzere oradadırlar. Ama bu, “daha iyisinin zorla olmayan gücü çünkü daha akla yatkın 

argüman”dan (Habermas, 1995: 116; aktaran: Burkart, 2009: 147) başka hiçbir şeye 

dayandırılmamaktadır. Böylesi bir oydaşma, bir başka önkoşul gerektirir ki 

Habermas, “ideal konuşma durumu” olarak nitelendirir. Bir ideal konuşma 

durumunun başlıca belirli özelliği, söylem içerisindeki katılan tüm insanların 

“konuşma-edimlerini” seçmek ve kullanmak için eşit bir fırsata sahip olmalarıydı 

(Habermas, 1984: 177; aktaran: Burkart, 2009: 147-148; bkz. Burkart, 2004: 460-

461). Ama bu, “karşı-gerçeklere dayalıdır”5. Çünkü ideal konuşma durumu, gerçek 

söylem içerisinde ortaya çıkmaz: bu ampirik bir olgu değildir ve hatta “sadece bir 

kurgu değildir, aynı zamanda karşılıklı bir önkoşul varsayımıdır ki, söylem içerisinde 

iptal edilemez … etkin bir iletişimsel süreç içerisinde pratik bir kurgu gerekli” 

(Habermas, 1984: 180; aktaran: Burkart, 2009). Habermas, ideal konuşma 

durumundan önce öngörü veya zamanından önce olan eylem hakkında 

konuşmaktadır: o, “karşı-gerçek” olarak kullandığımız tartışma önkoşullarının 

parçasıdır, konuşma-edimini uygularken, ideal konuşma durumuymuş gibi davranma 

kurgusal değildir ama bir gerçekliktir. Sözlü iletişimin bu kuralcı tabanı, bu yüzden 

hem öngörülendir, ama öngörülen bir temel gibi, hem de etkilidir (Habermas, 1984; 

aktaran: Burkart, 2009: 148). Habermas, söylemler aracılığıyla argümanın geçerli 

kılınması ve bunun dolayımında oydaşma konusuna odaklanır. Söylemler ve ideal 

konuşma durumu, konuşma ediminde etkileyicilik yönüyle retoriğe eklemlenebilecek 

kavrayışlardır.  

Habermas, ufuk açıcı çalışması İletişimsel Eylem Kuramında insan iletişimi 

süreci kapsamında anlamanın evrensel koşullarını yeniden düzenler (Burkart, 2009: 

141). İletişimsel eylem, iletişim sürecindeki tarafların bir ortaklaşa yorumlama 

                                                
5 Burkart (2009), çalışmasında Habermas’a atfen “contra-fact” ve “contra-factual” sözcüklerini 

kullanmaktadır. Yazar, bu sözcüğü Türkçeye “karşı-gerçek” ve “karşı-gerçeklere dayalı” ifadeleriyle 

çevirmiştir.     
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sürecine dayanır. Bu sürece katılan bireyler, sözcelerinde konusal olarak üç 

bileşenden birini vurgulasalar da nesnel, sosyal ve öznel dünyalara aynı zamanda 

gönderme yaparlar. Bu süreçte konuşan birey ve dinleyici, adı geçen üç dünyanın 

bağlantı dizgesini, içinde eylem durumlarının ortak tanımlarını yaptıkları yorumlama 

çerçevesi olarak kullanırlar (Habermas, 2001: 552). Buna göre; iletişimsel eylem 

yoluyla birbirlerini anlama yönünde etkileşime geçen bireyler, nesnel, sosyal ve öznel 

dünyalara gönderme yaparak eylem durumlarının ortak tanımlarını yorumlama 

sürecine geçerler.   

Habermas, iletişimsel eylem kuramının altyapısını güçlendirerek her ayrıntı 

üzerine eğilir. İletişim sürecine katılan bireyler, bir dünyadaki herhangi bir şeyle 

doğrudan bağlantı kurmazlar. Bireyler, sözcelerini geçerliliğine bir başka aktör 

tarafından itirazda bulunulması olasılığına görelileştirirler (Habermas, 2001: 552-

553). Buna göre; iletişim sürecinde savunulan argüman, kamusallığın mümkün kıldığı 

bir ortamda geçerlilik yönünden tartışmaya açıktır.   

Habermas’ın iletişimsel eylem kavrayışında anlama, anlaşma sürecinin bir 

önkoşulu olarak anlaşılır. Birbirini anlama, iletişim sürecine katılan bireylerin bir 

sözcenin geçerliliği hakkında birleşmesi olarak kavranır. Karşılıklı bir anlaşma 

durumu ise, konuşan bireyin bu sözce için öne sürdüğü geçerlilik iddiasının 

öznelerarasında kabul görmesidir (Habermas, 2001: 553). Habermas’a göre, özne 

felsefesinin neden olduğu tahakkümden kurtulmanın yolu aklı reddetmekten değil, 

öznelerarası iletişim temelinde yeniden kurmaktan geçer (Özdikmenli Çelikoğlu, 

2011: 239). Kuramsal bakışın bu yönüyle Habermas, iletişim sürecinde rasyonelliği 

öne çıkarır.     

Habermas’ın iletişim sürecini idealize ettiğine işaret edilir. Bir filozof olarak, 

Habermas “anlamayı” (ve böylece iletişimi) temel bir demokratik süreç olarak fark 

edilebilir kılmayı düşünür. Habermas, toplumsal çatışmaların çözümü için bir önlem 

olarak, sorumlu vatandaşların rasyonel oydaşması yoluyla şiddetin yerinin 

alınabileceğini ispat etmek ister (Burkart, 2009: 143-144). Böylece oydaşmaya dayalı 

iletişim süreci, toplumsal devinimin başat rolünü üstlenir.    

Anlama, sadece iletişimin kendisindeki bir hedef değildir; aynı zamanda, kural 

olarak, çıkarların farkına varılmasındaki bir araçtır (Burkart, 2002; aktaran: Burkart, 
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2009): Sözlü iletişim yalnızca bir mekanizmadır ki, ilgililerin eylem planlarını ve bu 

planların eylem amaçlarını birleştirir (Burkart, 2009: 148). Buna göre; iletişim, eylem 

planlarının ve bu planların farkına varılmasının bir aracı olarak anlaşılır.   

Bununla birlikte, Habermas tarafından birleştirilen iletişimsel eylem için 

önkoşulların hedefi, çıkarların kesin aldatması değildir, iletişim sürecindeki ilgililerin 

dışında (Habermas, 1984: 385; aktaran: Burkart, 2009: 148): 

(O)nların bireysel amaçlarını izleyin, onların eylem planları katılımcılar 

arasında eşgüdümlenmek üzere durumun müşterek bir tanımına 

dayandırılan koşula bağlı olmaktadır. Bu bakımdan durumun tanımlarına 

yönelik görüşme, iletişimsel eylem için gerekli yorumlama-çabasının 

önemli bir bölümüdür.       

Yukarıdaki bilgilere dayalı olarak; iletişim sürecindeki çıkarların var oluşu, bir 

aldatmacanın işareti değildir. Anlaşılan o ki; Habermas, bunu olağan bir süreç olarak 

kabul eder.       

İletişimsel eylemler yaklaşım biçimi rasyonel olan bir yorumlama gerektiren 

niteliktedir. Stratejik, normlara göre düzenlenmiş ve dramaturjik eylemlerde bulunan 

bireylerin sırasıyla nesnel, sosyal ya da öznel bir dünyayla ilişkileri, nesnel bir 

yargılamaya ilkesel yönden açık olmak durumundadır. Bu hususla bağlantılı olarak, 

iletişimsel eylemde etkileşimin çıkış noktasının, tarafların dünyayla ilişkilerinin 

özneler arasında geçerli bir yargılanması üzerinde kendi aralarında birleşebilir 

nitelikte olup olmadıklarına bağlı kılındığını belirtebiliriz. Buna göre, bir etkileşim 

ancak iletişim sürecindeki tarafların aralarında bir görüş birliğine erişmeleriyle 

başarıya ulaşabilir (Habermas, 2001: 134). Habermas’ın görüş birliğine erişme dediği 

şey, oydaşma anlamına karşılık gelir.       

İletişim kurma yeterliliğindeki aktörler iletişimin ilksel birimleri olarak kendi 

söz edimlerinde bu ilişkilere karşılık gelen geçerlilik iddialarını açıklama ve karşı 

taraftaki bireylerin söz edimlerinde öne sürdükleri iddiaları eleştirel yönden 

değerlendirme kapasitesindedirler (Mutlu, 2004: 150). Bir yandan konuşurken, öte 

yandan dinleme edimleri beraber yürütülmektedir. Bu etkileşim ise, rasyonalitenin ön 

plana çıktığı bir mantıksal çerçevede gerçekleşir.  
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Habermas (1984: 397; aktaran: Hardt, 1999: 48), The Theory of Communicative 

Action adlı eserinde aşağıda özetlenen düşünceyi öne sürer: 

“İnsan türünün kendisini üyelerinin toplumsal olarak eşgüdümlenmiş 

faaliyetleri yoluyla yaşattığını ve bu eşgüdümün iletişim yoluyla –ve belli 

merkezi alanlarda oydaşmaya ulaşmayı amaçlayan iletişim yoluyla- 

kurulmak zorunda olduğunu varsayarsak, o vakit türün yeniden üretimi 

ayrıca iletişimsel eylemin doğasında bulunan bir rasyonalitenin 

koşullarının sağlanmasını gerektirir”.  

İletişimsel eylem modelinin varsayımları çerçevesinde, eylemde bulunan birey 

de gözlemci kadar zengin bir yorumlama kapasitesini kendinde taşır. İletişimsel 

eylemin başarıya erişimi, iletişim sürecindeki tarafların içinde üç dünya bağlantı 

dizgesinde ortak bir durum tanımına ulaştığı bir yorumlama sürecine bağlı 

olmaktadır. İletişim sürecindeki her görüş birliği, eleştirilebilir geçerlilik iddialarının 

özneler arası kabul edilişine dayanır. İletişimsel eylem sürecine katılanların karşılıklı 

eleştiri yeteneğine sahip oldukları varsayılır (Habermas, 2001: 146). “İdeal konuşma 

durumu” ideali, gerçekle ilgili tartışmalar ve diyaloglar için “karşıgerçeklere dayalı” 

bir beklenti ve gerekliliktir (Bentele and Wehmeier, 2007: 294).  

Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı adlı eserinde, kuramın içeriğinin önemli 

bir parçası olan anlaşma sürecinin rasyonel içyapısını, aşağıda sıralı maddeler 

eşliğinde özetler (Habermas, 2001: 165): 

a) İletişim sürecindeki aktörlerin üç dünya bağlantılarıyla ve bunlara uygun 

düşen nesnel, sosyal ve öznel dünya kavramlarıyla 

b) Önermesel doğruluk, normatif uygunluk ve içtenlik veyahut sahicilik 

olarak beliren geçerlilik iddialarıyla 

c) Rasyonel olarak güdülenmiş, eleştirilebilir geçerlilik iddialarının özneler 

arasında kabul edilmesine dayalı bir anlaşma kavramıyla 

d) Ortak durum tanımlarının ortaklaşa tartışılması olarak bir anlaşma 

kavramıyla.  

Yukarıdaki maddelere dayalı olarak; Habermas, normatif olarak belirlemiş 

olduğu iletişimsel eylem kuramını sosyolojik uzamda hemen hiç karşılaşmadığımız 

şekliyle mükemmel kılar.     
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Bir iletişimsel eylem kuramı için konuşan bireyin yönelimi üzerine değil, 

sadece dilsel anlatımın yapısı üzerine kurulan çözümleyici imlem kuramlarının 

öğretici olduğu görünmektedir. İletişimsel eylem kuramı ikiden fazla aktörün 

eylemlerinin anlaşma mekanizması aracılığıyla birbirine nasıl bağlandıkları; bir başka 

anlatımla, sosyal uzamlarda ve tarihsel zamanlarda nasıl bir ağ halinde 

birleştirilebildikleri sorununu da dikkate alır (Habermas, 2001: 295). Daha önce 

açıklanmış olduğu gibi; iletişimsel eylem kuramı, oydaşmaya yönelme açısından 

sosyolojik uzama açılmaya uygun bir görünüm sergilemektedir.    

Bir konuşan birey, bir sözcenin edim sözsel gücüyle bir dinleyici bireyi, söz 

edimi sunumunu almaya ve bu yolla rasyonel olarak güdülenmiş bir bağ içine 

girmeye güdüleme potansiyelini taşır. Bu türden bir kavrayış, dil ve eylem yetisine 

sahip öznelerin birden çok dünyaya gönderme yapabildiklerini ve birbirleriyle bir 

dünyadaki herhangi bir şey hakkında anlaşmaya varmakla, iletişimlerinin temeline 

ortaklaşa varsaydıkları bir dizgeyi yerleştirdiklerini varsayar. Habermas, dış dünyayı 

bir nesnel ve bir de sosyal dünya biçiminde farklılaştırmayı ve iç dünyayı da bu dış 

dünyayı tamamlayıcı bir kavram olarak ele almayı önerir. Bu düzenlemeye uygun 

geçerlilik iddiaları olan doğruluk, uygunluk ve içtenlik dil kullanımının ya da dil 

işlevlerinin temel kiplerinin temellendirildikleri ve tek tek dillere göre değişen söz 

eylemlerinin kuramsal görüş açılarının ortaya konmasında birer yol gösterici 

olabilirler (Habermas, 2001: 298). Kuramsal anlatı, bu yönüyle retorik ile bağıntı 

kurmaya oldukça elverişlidir. Dil, anlaşmaya yönelen bireylerin iletişim sürecindeki 

geçerlilik iddialarının rasyonelliğini sağlayan bir araçtır. 

Habermas, kuramda sıklıkla yer verdiği yaşama evreni kavrayışını açar. Gerek 

Mead bakış açısından toplumsal etkileşimin temel kavramları, gerekse Durkheim 

bakış açısından kolektif temsilin temel kavramları çıkış noktası olarak alınsın; her iki 

durumda toplum, eylemde bulunan öznelerin katılımcı perspektifinden, toplumsal bir 

grubun yaşama evreni şeklinde tasarlanır (Habermas, 2001: 549). Özetlenecek olursa; 

toplum, toplumsal bir grubun yaşama evreni olarak anlaşılır.       

İletişimsel eylem, iletişim sürecinde etkileşime katılanların yaşama evreninden 

kesitler içeren durumsal bağlamlara bağlı görünmektedir (Habermas, 2001: 298-299). 

Bir başka deyişle; iletişimsel eylemin gerçekleşme alanı yaşama evreni olmaktadır.   
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İletişimsel eyleme katılan bireyler, her zaman yaşama evrenlerinin ufku içinde 

devinim gösterirler; bu ufkun dışına çıkamazlar. Yaşama evreninin yapıları, olası 

anlaşmanın öznelerarasılığının biçimlerini saptayan niteliktedir. İletişim sürecine 

katılan bireyler, hakkında anlaşmaya varabildikleri iç dünyasal olaylara karşı dünya 

dışı tutumlarını bu yapılara borçlu olmaktadır (Habermas, 2001: 558). İletişimsel 

eylem kuramında, yaşama evreni öznelerarasılığın anlaşmaya açık ortamıdır.     

Yaşama evreni, konuşan bireyin ve dinleyicinin karşı karşıya geldikleri aşkınsal 

yer olmaktadır. Karşılıklı olarak, sözcelerinin (nesnel, toplumsal ya da öznel) 

dünyayla örtüştüğü iddiası içerisine girdikleri yerdir. Bu geçerlilik iddialarını 

eleştirdikleri ve onayladıkları, itirazlarını dile getirebildikleri ve anlaşmaya 

varabildikleri yerdir. İletişim sürecindeki taraflar, dil ve kültür karşısında, üzerinde 

bir anlaşmanın mümkün olduğu olgular, normlar ya da yaşantılar toplamı karşısında 

durdukları uzaklıkta duramazlar (Habermas, 2001: 558). Buna göre; yaşama evreni, 

eleştirel bir tartışma ortamının idealize edilmesi olarak anlaşılmaktadır.    

Habermas, kuram içeriğinde yaşama evreninin önemine işaret eder. İletişimsel 

eylemde odaklanmış bir yaşama evreninin birleştiriciliği yok ise, kültür, toplum ve 

kişilik birbirlerinden uzaklaşırlar (Habermas, 2001: 668). Bu görüşe bağlı olarak; 

iletişimsel eylemde, yaşama evreni dolayımında kültür, toplum ve kişilik arasında bir 

bağ oluştuğuna hükmedilebilir. 

Habermas, eylem tiplerini eylem amacına bağlı olarak ayırmaya yönelir. 

Aşağıdaki şekil aracılığıyla eylem tipleri gösterilmektedir:      

 

Şekil 2. Eylem Tipleri 
 Eylem yönlenimi                      

Eylem 

konumu 

Başarıya yönlenmiş Anlaşmaya yönlenmiş 

toplumsal olmayan araçsal eylem  - 

toplumsal stratejik eylem iletişimsel eylem 

Kaynak: (Habermas, 2001: 305)  

 

Habermas, yukarıdaki şekilde eylem tiplerini anlaşılır bir biçimde ayırma 

yoluna gitmiştir. Kuramcı, kullandığı terimleri açıklayarak çizdiği şekle netlik 
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kazandırmak amacını gütmektedir. Başarı, dünya içinde verili bir durumda 

belirlenmiş hedefe yönelik olarak bir şeyler yapma ya da yapmama yoluyla nedensel 

olarak yol açılabilen bir durumun belirmesidir. Eylem etmenleri, eylemin getirdiği 

sonuçlardan (amacın gerçekleştirilmesi durumunda), eylemin oluşturduğu 

sonuçlardan (aktörün öngördüğü ve amaçla birlikte yöneldiği sonuçlar) ve yan 

sonuçlardan (aktörün öngöremediği sonuçlar) oluşur (Habermas, 2001: 305). Buna 

göre; Habermas, başarıyı belirleyen eylem etmenlerini farklı kategorilere ayırma 

yoluna gitmektedir.    

Başarıya yönlenmiş bir eylem, teknik eylem kurallarına uyulması görünümü 

altında incelenmekteyse ve bir müdahalenin etki derecesi durumlar ve olaylar bağlamı 

içinde değerlendirilmekteyse, bu eylem araçsal eylem olarak adlandırılır. Başarıya 

yönlenmiş bir eylem, rasyonel seçme kurallarına uyma görünümü altında 

incelenmekteyse ve etkisinin derecesi rasyonel bir rakibin kararları üzerinde 

değerlendirilmekteyse, bu eylem stratejik eylem olarak adlandırılır. Araçsal eylemler 

toplumsal etkileşimlerle bağlantılı olabilirken; stratejik eylemler toplumsal eylemler 

olarak belirmektedir. Katılan aktörlerin eylem planlarının benmerkezci ego istemleri 

üzerinden değil de, anlaşma edimleri üzerinden koordine edildiği durumlar iletişimsel 

eylem olarak nitelenir (Habermas, 2001: 305). Bu bilgilere dayanarak; iletişimsel 

eylem, anlaşmaya yönlenmesiyle başarıya yönlenmiş araçsal eylem ve stratejik 

eylemden ayrılır. Bireysel hedeflere bağlı “stratejik eylem”e karşılık, “iletişimsel 

eylem” öznelerarası parçalanmalarının ötesinde, toplumsal sürecin içerisinde 

rasyonelliğin gerçekleşmesini sağlamaktadır (Assoun, 2012: 128).    

Habermas, iletişimsel eylemi yukarıda adı geçen diğer eylem tiplerinden farklı 

kılan bir temel içerisinde konumlandırır. İletişimsel eylem sürecinde taraflar birincil 

olarak kendi başarılarına yönlenmemişlerdir. Eylem planlarını ortak durum tanımı 

temelinde birlikte kararlaştırabilmek koşuluyla, kendi bireysel hedeflerinde yürürler. 

Durum tanımlarının müzakere edilmesi, iletişimsel eylem için gerekli yorumlama 

başarımlarının önemli bir bileşeni olarak karşımıza çıkar (Habermas, 2001: 305). Bu 

yönelimde, iletişim sürecindeki paydaşların ortak durum tanımı geliştirerek kendi 

hedeflerine yönelik müzakere koşullarını oluşturdukları görülür.     
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Habermas, kuramsal çalışmasında başarıya yönlenme karşısında anlaşmaya 

yönlenme ayrımına gider. “Stratejik” nitelemesinde, bir eylemin amaçsal-rasyonel 

eylemde bulunan rakiplerin birbirlerini karşılıklı etkilemesinden bahsedilirken; 

“iletişimsel” nitelemesinde, bir yaşama evreninin üyeleri arasındaki anlaşma süreci 

olarak betimlenir. Buna şöyle bir eklemede bulunulur: toplumsal eylemler daha çok 

tarafların başarıya yönlenmiş veya anlaşmaya yönlenmiş bir tutum almalarına göre 

ayrılabilir. Bu tutumlar, uygun koşullar altında katılanın sezgisel bilgisi yoluyla 

tanımlanabilir (Habermas, 2001: 305-306). 

Burkart (2009: 148), çalışmasında Habermas’ın “stratejik” ve “iletişimsel 

eylem” arasında getirmiş olduğu ayrıma değinir. Buna göre, stratejik eylem başarıya-

yöneliktir. “Stratejik olarak davranma”, birinin davranışını münhasıran istenilen 

sonuçlara doğru yönlendirmek anlamına gelir. Eyleyen kişi, diğer ilgililere 

aldırmadan kendi amaçlarını başarmaya girişir. Örneğin, doyumları, hileleri veya güç 

kullanarak bunu yapar. Burkart’ın yaptığı saptamaya göre; stratejik eylem, eyleyen 

bireyler açısından asimetrik bir yönelime sahiptir.    

İletişimsel eylemi stratejik etkileşimden ayıran nokta, iletişim sürecindeki tüm 

tarafların her bir üyesi bireysel olarak izlenen eylem tasarılarının, kabul edilebilir bir 

koordinasyonu için temel oluşturan bir anlaşmaya erişmek amacıyla, edimsözsel 

hedefleri çekincesiz bir tarzda gütmeleri olarak düşünülebilir (Habermas, 2001: 314).            

İletişimsel eyleme, bir yandan da oydaşmaya-yöneliktir. Eyleyen kişi, emsalini 

hileler kullanmaksızın veya gizli bir gündeme sahip olmaksızın karşılar. Bu kişi, 

eylemlerini karşıtının niyetlerine ve çıkarlarına uydurmaya olanak sağlar. Bu 

durumda iletişim yalnızca anlama için kullanılır, etkilemek için değil (Burkart, 2009: 

148). Böylece iletişim sürecinde karşılıklı bir anlayış geliştirilmesi çabası hâkim olur.   

Burkart’a göre (2009: 148), yine de bu biraz yanıltıcı ayrımdır. Çünkü bu ayrım 

şunu ima eder ki, oydaşmaya yönelen eyleme başarıya-yönelik olarak düşünülemez. 

Burkart, bu hassas noktanın başkaları tarafından da dile getirilmiş olduğunu belirtir 

(örneğin, Greeve, 1999, 2003; Skjei, 1985; Tugendhat, 1992; Zimmermann, 1985 ). 

Aslına bakılacak olursa; Habermas’ın kuramında, iletişimsel eylem uzamında 

başarıya yönelmeme olarak kavradığı şeyin “eyleyen kişilerin hiçbir hileye 
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başvurmadan oydaşmayı temel alarak kendi hedeflerine yönelmeleri” olarak 

anlaşılması gerekir.    

Gelinen noktada, oydaşmanın taşıdığı anlamı açmak adına anlaşma üzerine 

eğilmek yararlı görünmektedir. Daraltılarak ifade edildiğinde, anlaşma terimi, dil ve 

eylem yetisine sahip en az iki öznenin dilsel bir anlatımdan aynı şeyi anlamaları 

sürecidir (Habermas, 2001: 325). Özetlenecek olursa; anlaşma, konuşma edimindeki 

özneler arasında ortak bir anlayışa erişme anlamına gelir.        

Habermas, anlaşma sözcüğünün taşıdığı anlamı açar. Anlaşma, dil ve eylem 

yetisine sahip özneler arasında bir görüş birliğine ulaşma sürecidir. Anlaşma 

süreçleri, bir sözcenin içeriği hakkında rasyonel olarak güdülenmiş bir onaylamanın 

koşullarını yerine getiren bir anlaşma durumunu hedefler. İletişimsel açıdan ulaşılmış 

bir anlaşmanın rasyonel bir temeli bulunmaktadır. Bu türden anlaşma hiçbir yönden 

zorla dayatılamaz niteliktedir. Anlaşma nesnel olarak dayatılmış olsa bile, açıkça 

dıştan etkileme veyahut şiddet uygulama yoluyla gerçekleşen bir durum, öznel açıdan 

bir anlaşma olarak görülemez (Habermas, 2001: 306). Çünkü böyle bir durumda 

anlaşmanın gerçek koşulları yerine getirilmemiş olmaktadır.  

Anlaşma ortak kanılara dayanan bir nitelik taşır. Bir bireyin söz edimi, ancak 

karşı taraftaki bireyin bu söz ediminde içerilen sunumu ilkesel olarak eleştirilebilir bir 

geçerlilik iddiasına olumlu veyahut olumsuz bir tavır almasıyla başarı yakalamış olur. 

Bir tarafta bir geçerlilik iddiasına girişen ego, diğer tarafta bu iddiayı kabul veya 

reddeden alter, kararlarını potansiyel gerekçelere dayandırmak durumundadır 

(Habermas, 2001: 306-307). Bir diğer deyişle; rasyonellik, konuşma edimindeki 

geçerlilik iddialarının kabullenilmesinde başat rolü oynamaktadır.    

Anlaşmayı yukarıda açtıktan sonra, anlaşmanın idealize edildiği bir tartışma 

ortamının koşullarını sağlayan iletişimsel eylemin daha iyi kavranacağını öngörmek 

mümkündür. Bir konuşan birey, iletişimsel eylemde anlaşılır bir dilsel anlatımı bir 

dinleyici ile bir konu hakkında anlaşmak ve bu süreçte kendisini anlaşılır kılmak 

amacıyla seçer. Bu düzlemler sezgisel olarak kolayca belirlenebilen niteliktedir. 

Konuşan bireyin iletişimsel niyeti aşağıdaki unsurları içerir (Habermas, 2001: 326): 
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a) Konuşan birey ve dinleyici arasında meşru yönde kabul edilen bir 

kişilerarası ilişkinin oluşması için verili normatif bağlam açısından uygun 

bir konuşma eyleminde bulunmak; 

b) Dinleyicinin, konuşan bireydeki bilgiyi elde etmesi ve paylaşması için 

doğru bir önermede bulunmak; 

c) Dinleyicinin ifade edilen şeye inanması için görüşleri, niyetleri, duyguları, 

dilekleri vb. içten bir şekilde sözcelemek.  

Daha önce belirtildiği üzere; doğruluk, uygunluk ve içtenlik idealize edilmiş bir 

iletişim sürecine götürür. Habermas, iletişimsel eyleme normatif bir açıdan anlam 

yükleyerek iletişim sürecinin başarısına odaklanır. Bireylerden her biri, bir diğerinin 

çıkarlarını bilir; burada çıkarların meşruiyetini sorgulamak esastır. Kamusallığı açığa 

çıkaran şey, tam da bu husus olmaktadır.      

İletişim yoluyla erişilen bir anlaşmanın özneler arası ortaklığı, normatif 

uyuşma, paylaşılan önermesel bilgi ve öznel içtenliğe duyulan karşılıklı güven 

düzlemlerinde konumlanması, dilsel anlaşmanın işlevleriyle açıklanacak olgulardır 

(Habermas, 2001: 326). Buna bağlı olarak; retoriğin güvene dayalı olarak çift taraflı 

kullanımı, ideal bir anlaşmanın zeminini hazırlar.   

İletişimsel eylemde bireysel katılımcıların eylem tasarımları, söz eylemlerinin 

edimsözsel bağlayıcılık etkilerinin yardımıyla koordine edilen bir nitelik taşımaktadır. 

Sohbetler, argümantasyonlar, genel olarak belirli bağlamlarda kendi kendini amaç 

edinen konuşmalar, iletişim yoluyla onaylanmış eylem tasarımlarının uygulanmasına, 

bir başka ifadeyle, amaçlı etkinliklere birincil olarak hizmet etmeyen, bunun yerine 

iletişimleri mümkün ve kararlı hale getiren eylem bağlamları olarak görülmektedir 

(Habermas, 2001: 345). İletişimsel eylemin kamusallığı açan yönü, teoride buna 

karşılık gelmektedir.  

Böyle durumlarda anlaşma süreci, eylemi koordine eden bir mekanizmanın 

araçsal rolünden uzaklaşır ve konuların iletişimsel açıdan irdelenmesi, konuşmacının 

amacı olarak bağımsızlaşır. Ağırlık noktasının amaçlı etkinlik bağlamından iletişime 

doğru kaydığı her durumda Habermas, “konuşma” terimini kullanır. Bu noktada, 

irdelenen nesnelere yönelik ilgi önemli bir konuma eriştiğinden, betimleyici söz 
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eylemlerinin, konuşmalar için kurucu bir önem taşıdığı düşünülebilir (Habermas, 

2001: 345-346). 

 

Şekil 3. Dil Yoluyla Kurulan Etkileşimlerin Arı Tipleri 
            biçimsel  

            pragmatik   

                 vasıflar                                          

eylem  

tipleri 

karakteristik 

söz edimleri 

dil işlevleri eylem  

yönlenimleri 

temel 

tutumlar 

geçerlilik  

iddiaları 

ilişki 

kurulan 

dünyalar 

stratejik  

eylem 

etki sözler, 

buyrumlar 

dinleyenin 

etkilenmesi 

başarıya 

yönlenmiş 

nesneleştirici [etkililik] nesnel 

dünya 

konuşma 

 

betimleyiciler nesne 

durumlarının 

serimlenmesi 

anlaşmaya 

yönlenmiş 

nesneleştirici doğruluk nesnel 

dünya 

normlarla 

düzenlenen  

dünya 

düzenleyiciler kişilerarası 

ilişkilerin 

kurulması 

anlaşmaya 

yönlenmiş 

normlarla 

uyumlu 

uygunluk sosyal 

dünya 

dramaturjik 

eylem 

anlatımcılar kendini 

sergileme 

anlaşmaya 

yönlenmiş 

anlatımcı içtenlik öznel 

dünya 

Kaynak: (Habermas, 2001: 346)  

 

Yukarıdaki şekil, iletişimsel eylemi stratejik eylemden ayırmış olduğu gibi; 

iletişimsel eylemin eylem yönlenimlerinin anlaşmaya yönlenmiş olduğunu açıkça 

gösterir.    

Habermas, stratejik eylem ile iletişimsel eylemi ayırırken; örtülü stratejik 

eylemin iletişim sürecindeki yönelimini açar. Örtülü stratejik eylem durumlarında, 

iletişim sürecindeki taraflardan en az biri başarıya yönlenmiş olarak davranır. 

Süreçteki tüm öteki bireyleri iletişimsel eylemin tüm koşullarının yerine getirildiğine 

inandırır. Gerçekleşen bu durum, etkisözsel edimler örneğinde kuramcının açıklamış 

olduğu manipülasyon durumu olmaktadır (Habermas, 2001: 351).  
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Şekil 4. Dizgesel Olarak Bozulmuş İletişim  

 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: (Habermas, 2001: 351) 

 

Yukarıdaki şekil aracılığıyla toplumsal eylemleri iki temel eylem tipine göre 

ayıran Habermas, örtülü stratejik eylemin manipülasyon anlamına gelen yanıltma 

bilinçli olan türüne dikkatimizi yöneltir. Birinci bölümdeki bilgilerimize dayanarak; 

spin uygulamalarının bu türe girdiğini rahatlıkla ifade edebiliriz.     

Habermas, anlaşmaya yönlenmiş eylem kavramını açar. Anlaşmaya yönlenmiş 

eylem kavramının bir diğer yararı, ortaklaşa yorumlama süreçlerine arka plandan 

giren bu art alanda içerilen bilgiyi aydınlatması olarak görülmektedir. İletişimsel 

eylem, iletişim sürecine katılan bireylerin art alanındaki bir yaşama evreni içerisinde 

meydana gelir. İletişime katılan bireyler için yaşama evreni doğal art alan 

kabullerinin düşünseme öncesi biçiminde ve naif bir şekilde kazanılan beceriler 

biçiminde var olmaktadır (Habermas, 2001: 353).    

 

 

 

 

toplumsal eylemler 

iletişimsel eylem stratejik eylem 

örtülü  
stratejik eylem 

açık 
stratejik eylem 

yanıltma 
bilinçsiz 
(dizgesel olarak 
bozulmuş iletişim) 

yanıltma 
bilinçli 
(manipülasyon) 
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Şekil 5. Eylem Rasyonelliği Görünümleri 

 
eylem 

tipleri 

cisimlendirilen 

bilginin tipi 

argümantasyon 

biçimi 

geleneksel olarak 

aktarılan bilgi kalıbı 

teleolojik eylem:  

araçsal stratejik 

teknik ve strateji 

olarak 

değerlendirilebilir bilgi 

kuramsal 

tartışım 

teknolojiler, 

stratejiler 

betimleyici söz 

eylemleri 

(karşılıklı konuşma) 

empirik kuramsal 

bilgi  

kuramsal 

tartışım 

kuramlar 

normlarla 

düzenlenen eylem 

ahlaksal pratik bilgi pratik tartışım hukuk ve ahlak 

tasarımları 

dramaturjik eylem estetik pratik bilgi terapisel ve estetik 

eleştiri 

sanat yapıtları 

Kaynak: (Habermas, 2001: 353) 

 

Yukarıdaki şekil, eylem tiplerine göre eylem rasyonelliği görünümlerini açar. 

Anlaşmaya yönlenmiş eylem, araçsal stratejik eylemden farklı bir görüngüye sahip 

olmaktadır.      

Toplumsal eylemler, anlaşma yoluyla koordine edildikleri takdirde, rasyonel 

yönden güdülenmiş bir anlaşmanın biçimsel koşulları, iletişim sürecindeki etkileşim 

taraflarının birbirleriyle ilişkilerinin nasıl rasyonelleştirilebileceğini açığa çıkarır. 

İlkesel yönden, bu ilişkiler verili bir görüş birliğine sahip evet/hayır kararlarının 

iletişim sürecindeki tarafların kendi yorumlama süreçlerinden kaynaklanmaları 

ölçüsünde rasyonel olarak addedilebilir. Bununla örtüşen bir şekilde, bir yaşama 

evreni de, iletişimsel yönden erişilmiş bir anlaşma üzerinden yönetilen etkileşimlere 

fırsat tanıdığı ölçüde rasyonel olarak anlaşılabilir (Habermas, 2001: 359). Buna göre; 

rasyonellik, bir görüşe ilişkin karşılıklı kabullenme dolayımında gerçekleşir.   

İletişimsel eylem, eylem koordinasyonu mekanizması olarak anlaşmaya büyük 

istemler yönelten görüş birliği beklentileriyle ve karşı çıkma riskleriyle yüklenmiş bir 

konumda olacaktır (Habermas, 2001: 360). Bir başka deyişle; iletişimsel eylem 

yoluyla eylem koordinasyonu oydaşmaya erişim yönelimindedir.  
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Habermas, dilin toplumsallaşması ile öznelerarasılık arasında bağıntı kurar. Bir 

dilin toplumsallaşma ilkesi olarak konumlanması ölçüsünde, toplumsallığın koşulları 

iletişimsel olarak kurulan öznelerarasılığın koşullarına yakınlık gösteren bir konuma 

erişir (Habermas, 2001: 523). Dilin toplumsallaşması ile anlaşmanın öznelerarasılığı 

arasındaki yakın bağa işaret ederek; Habermas, iletişimsel eyleme yönelik sosyolojik 

uzamda bir değerlendirme getirmektedir.    

Habermas’ın kuramında, anlaşmanın öznelerarasılık koşullarında meydana 

gelmesi önem taşır.  Habermas, sürekli dile getirdiği öznelerarasılık hususuna açıklık 

kazandırır. Açıklık kazandırılması gerekenler, kendi başına incelendiğinde bilgi ve 

nesneleştirilmiş bir doğanın kullanılabilir hale getirilmesi değil, kişilerarası ve kişi içi 

düzlemde olası anlaşmanın öznelerarasılığı olmaktadır. Bu surette incelemenin odağı, 

bilişsel-araçsal rasyonellikten, iletişimsel rasyonelliğe yönelir (Habermas, 2001: 

411). Buna göre; iletişimsel rasyonellik, anlaşmanın öznelerarası bir yapıda olması ile 

ilişkili görünmektedir.     

İletişimsel rasyonellik için paradigma oluşturan, salt bireyin tasarlanabilen ve 

manipüle edilen bir dünya içindeki bir şeyle ilişkisi değil, dil ve eylem yetisine sahip 

öznelerin, bir şey hakkında birbirleriyle anlamaya vardıklarında girdikleri 

öznelerarası ilişki olmaktadır. Bu konumda iletişimsel eylemde bulunan bireyler 

doğal bir dilin ortamında devinime geçerler, kültürel olarak aktarılan yorumlamaları 

kullanırlar. Üç ayrı dünyada; nesnel dünyada, ortak toplumsal dünyada ve her bireyin 

kendi öznel dünyasında yer alan bir şeye gönderme yaparlar (Habermas, 2001: 411). 

Habermas, iletişimsel eylem aracılığıyla toplumsal uzamda ideal iletişim koşullarını 

öne çıkarmak suretiyle iletişim sürecinin manipülasyon dışı akışını canlandırır. 

Habermas, iletişimsel eylemdeki anlaşma sürecine odaklanır. İletişim sürecine 

katılanların perspektifinden “anlaşma”, pratik bir aynı görüşü paylaşmanın neden 

olduğu empirik bir olay değil, bunun aksine, birden fazla katılımcının, eylemlerini 

gerekçeler yoluyla güdüleme temelinde koordine eden bir karşılıklı ikna sürecidir. 

Anlaşma, geçerli görüş birliğini hedefleyen iletişim olarak kavranır (Habermas, 

2001: 411). Buna bağlı olarak; iletişim sürecindeki paydaşlar açısından ikna olmanın 

koşulu geçerli gerekçelendirmeye bağlı görünmektedir. Oydaşma dediğimiz şey, bu 

ikna olma süreciyle gerçekleşir.  
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Habermas, sosyolojik bir çözümlemeye geçerek iletişimsel eylemin toplum 

yönünden iletişimsel bir gereksinimi karşıladığına dikkat çeker. İnsan türünün kendi 

varlığını, üyelerinin toplumsal olarak koordine edilen etkinlikleri yoluyla koruduğu 

ve bu şekildeki koordinasyonun iletişim yoluyla ve merkezi alanlarda görüş birliğine 

varılmasını hedefleyen bir iletişim yoluyla kurulması gerektiği çıkış noktası olarak 

alınırsa, insan türünün yeniden üretimi de, iletişimsel eyleme içkin bir rasyonelliğin 

koşullarının gerçekleştirilmesini de gerekli kılar (Habermas, 2001: 416). Böylece 

Habermas, rasyonellik dolayımında iletişimsel eylemin toplumsal bir gereksinim 

sonucunda gerçekleştiğine işaret eder. Habermas, iletişimsel eylemi toplumsallaşma 

sürecinin bir gerekliliği olarak kavrar.  

Habermas, iletişimsel eylemde gerçekleşen öznel yorumlama sürecine 

gönderme yapar. İletişimsel akıl, nesnelerle tasarlayarak ve ekleyerek ilişki kuran bir 

kendini koruyan özneyle ya da kendini çevreden yalıtan bir dizgeyle ilişkili konumda 

bulunmamaktadır; bunun yerine, üyelerinin yorumlama başarımlarıyla kurulan ve salt 

iletişimsel eylem üzerinden yeniden üretilen, simgesel yapıdaki bir yaşama evreniyle 

ilişkili olmaktadır (Habermas, 2001: 417). İletişim sürecindeki paydaşlar, yaşama 

evrenindeki öznel yorumlama başarımlarıyla oydaşmaya yönelirler.  

Habermas, iletişimsel eylemde dilin anlaşma bağlamındaki önemine işaret eder. 

İletişimsel eylemde dil, anlaşma işlevlerinin üzerinden, değişik eylem öznelerinin 

hedefe yönelik etkinliklerinin koordine edilmesi görevini ve eylem öznelerinin 

toplumsallaşma aracı olma görevini de yerine getirmektedir (Habermas, 2001: 427). 

Dil, iletişimsel eylem dolayımında eylemlerin koordinasyonu açısından önemli bir 

araç olduğu gibi; toplumsallaşmanın önünü açan bir görev yüklenicisi olarak da 

anlaşılmaktadır.         

İletişimsel eylem merkezi toplumsal işlevleri karşıladığı ölçüde, dil aracına 

tözsel anlaşma görevleri yüklenmiş olacaktır. Buna göre, dil, salt dil öncesinde 

güvencelenmiş anlaşmaların aktarılmasına ve edimselleştirilmesine değil; giderek 

artan bir düzeyde, rasyonel olarak güdülenmiş anlaşmaların gerçekleştirilmesine de 

yarar. Bu durum ahlâksal-pratik ve anlatımsal deneyim alanlarında geçerli olduğu 

gibi, nesneleştirilmiş bir gerçeklikle ilişkinin aslında bilişsel alanında da geçerlidir 
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(Habermas, 2001: 538). Habermas, iletişimsel eyleme anlaşma görevi yükleyerek; 

dilin toplumsal işlevini karşıladığına hükmeder.    

Habermas, rasyonellik bağlamında iletişimsel eylemin gerçekleştiği ideal 

iletişim ortamına sosyolojik uzamın artalanında gönderme yapar. İletişimsel eylemde 

bulunan rasyonellik potansiyelin açığa çıkması nispetinde, normatif olanın arkaik 

çekirdeği dağılır ve yerini dünya imgelerinin rasyonelleştirilmesine, hukukun ve 

ahlâkın evrenselleştirilmesine ve hızlandırılmış bireyselleşme süreçlerine terk eder 

(Habermas, 2001: 472). Rasyonelliğin hâkim kılındığı kamusallık, bir modernleşme 

göstergesi olarak bireyselleşmeyi açığa çıkarmaktadır.     

İletişimsel eylem, geçerlilik iddialarına doğru yönelmeyi gerektirdiğinden, 

başlangıçtan itibaren, itirazların gerekçeler sunulması suretiyle uzlaştırılmaları 

olgusuna göndermede bulunur. Bu durumdan, argümanlara dayalı konuşmanın 

kurumsallaştırılmış biçimleri gelişebilir. Bu yönlü konuşmada normal olarak naif bir 

biçimde öne sürülen, dolaylı olarak olumlanmış ya da olumsuzlanmış geçerlilik 

iddiaları, çelişkili geçerlilik iddiaları olarak ele alınabilir ve varsayımsal olarak 

araştırılabilir (Habermas, 2001: 502). Buna göre; iletişimsel eylem dolayımında 

argümanlar, geçerlilik yönünden eleştiriye açık bir konumda yer alır. İletişim 

sürecinde yöneltilen itirazların argümanları, yine aynı biçimde eleştirel bir açıdan 

değerlendirilmeye açıktır.     

Habermas, paydaşların birbirleriyle etkileşim sürecindeki kabullenmeye hazır 

olma durumları üzerine eğilir. Yine iletişimsel eylem, geçerlilik iddialarına doğru 

yönelmeyi gerektirdiğinden, başlangıçtan itibaren, iletişim sürecindeki etkileşim 

taraflarının birbirleri üzerinde etkide bulunmak suretiyle, birbirleriyle anlaşmaya 

varma arasında net bir ayrım yapmaları imkânına gönderme yapar. Genelleştirilmiş, 

kabul etmeye hazır olma durumları iki doğrultuda gelişebilir (Habermas, 2001: 502): 

a) Empirik, uyarı ya da korkutma yoluyla güdülenmiş bağlama doğrultusunda; 

b) Rasyonel, yani temellendirilmiş bir anlaşma yoluyla güdülenmiş güven 

doğrultusunda 

Yukarıdaki bilgiye bağlı olarak; iletişimsel eylem, toplumsal anlaşma sürecinde 

rasyonel güvene dayalı olarak işlemektedir. İletişimsel eylem, bu yönüyle etkileşim 

sürecindeki diğer eylem tiplerinden ayrılmaktadır.    
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Kamusallık ile iletişimsel eylem arasındaki bağa yer vermek, ideal bir tartışma 

platformu olarak iletişimsel eylem olgusunu sosyolojik bağlamda anlamlandırmak 

açısından önemli görünmektedir. Habermas, kamusallık ile iletişimsel eylem 

bağıntısını tarihe dayalı olarak kurar. Habermas’a göre (2001: 510), modern 

devletlerin gelişmesinin karakteristik yönü, bu devletlerin meşruluk olgusunun kutsal 

temellerinden, politik kamusallık içinde iletişimsel olarak kurulmuş, tartışımsal olarak 

açıklanmış bir ortak istencin temeline geçmiş olmaları şeklinde yansır. Buna göre; 

modernleşmeye bağlı olarak kamusallığın gelişimiyle demokratik tartışma ortamları 

doğmuş; toplumsal anlaşmanın ideal bir biçimi olarak iletişimsel eylem potansiyeli 

açığa çıkmıştır.    

Dinsel temel görüş birliğinin tarihe karışması ve devlet gücünün kutsal 

desteğini kaybetmesi nispetinde, kolektifin birliği bundan böyle bir iletişim 

topluluğunun birliği olarak, bir başka anlatımla siyasal kamuoyunda iletişimsel olarak 

erişilmiş bir görüş birliği olarak kurulabilir ve korunabilir (Habermas, 2001: 510-

511). Bu görüşü, Habermas’ın Aydınlanma’nın ışığında modernleşmenin bir getirisi 

olarak benimsediğini görmekteyiz. Kamusallığın belirmesiyle oydaşmaya yol açacak 

bir toplumsal anlaşmanın izleri sürülmekte ve bu izlere iletişimsel eylemde 

rastlanmaktadır.  

İletişimsel eylem kuramı, sosyolojik bağlamda üstlenmiş olduğu işlevler 

yönünden değerlendirmeye alınmaktadır. İletişimsel eylem kuramı, kapitalizm ve 

günümüz koşullarındaki toplumsal-ekonomik-sosyal etkilerinden kaynaklanarak 

şekillenen bir kuram olmaktadır. Meşruiyet krizlerinin birey-toplum üzerinde 

oluşturduğu kimlik krizleri nedeniyle beliren “anomi” durumu karşısında bir uzlaşma 

talep eden iletişimsel eylem kuramı, bireylerin günlük yaşamlarına odaklanmayı ve 

aralarındaki etkileşimi incelemeyi amaç edinir. Böylece yeni bir toplumsal teori 

olarak kendini göstermek ister (Durdu, 2006: 26).  

İletişimsel eylem kuramı, gündelik yaşamın iletişimsel pratiği içerisinde 

yerleşik haldeki rasyonellik potansiyelini görünür kılmak durumundadır (Habermas, 

2009: 39). İletişimsel eylem teorisinin amacı, “yaşam biçimleri”nin ve somut 

dönemlerin eleştirel değerlendirilmesini bütünlükleri içinde üretmektir. Bu teori, 

normatif bir unsur olarak kendini göstermektedir (Assoun, 2012: 127).                                                     
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İletişimsel eylem kuramı perspektifinden, Habermas, post-yapısalcılar gibi bir 

yaklaşımla dilin rölativizme açılan pragmatik unsurunu başlangıç noktası olarak 

değerlendirmiş; bununla birlikte buradan “karar verilemezlik” değil, karşılıklı anlama 

işlevini uzlaşma hedefine bağlayan idealist bir öznelerarasılık inşa etmiş ve 

rölativizmden geri durmak için Kantçı realizme dönüş yapmıştır (Özdikmenli 

Çelikoğlu, 2011: 256). Habermas’ın bakış açısından, iletişimsel eylem kuramı 

modernleşme kuramının tamamlanmasıyla kendini gösterecektir. Modernleşme henüz 

tamamlanmış olmadığından çağımızda iletişimsel eylem mümkün görünmemektedir 

(Durdu, 2006: 29).   

Habermas’ın ortaya koyduğu iletişimsel eylem teorisi (1984; aktaran: L’Etang, 

2002c: 210), bütün dilsel iletişimin, belli iletişim kurallarının var olduğu varsayımı 

üzerinde belirgin olarak kendini gösterdiği savını geliştirir; söz konusu iletişim 

kuralları salt dilin teknik yönlerini kapsamaz, bunun yanında farklı ifadelerin ardında 

bulunan farklı türden niyetleri anlamayı ve dışsal nesneleri, kültürel normları ve içsel 

niyetleri de içeren gerçekliğin ortak anlayışını çatısı altında toplar. Habermas’ın 

konuşma kavramı, ileri sürülen iddiaların araştırılmasını ve denenmesini gerekli görür 

ve ideal bir konuşma iletişiminde taraflardan herhangi biri tartışmaya ilişkin meydan 

okuma noktasında, yeni kavramlar ortaya atmada ve soyutlamada bir düzeyden 

diğerine geçme konusunda kendisini hür hissetmelidir. Habermas, bütün bireyler için 

rasyonel bir özgürleşme ortamının oluşturulmasında iletişimin potansiyelinin güç 

ilişkilerince gizlendiğini öne sürer. Habermas, insanların ortak görüşe erişmek için 

varsayımlar üzerinden ve rasyonellik beklentisi doğrultusunda hareket ettiklerini 

düşünür ve bu durum özellikle iletişimin meydana geldiği yol aracılığıyla yansıtılır.             

İletişimsel Eylemin Teorisi anlamına gelen ve Habermas’ın adını verdiği 

Theorie des Handelns, toplumu yaşam dünyası6 ve sistem olarak iki basamaklı 

kavramlaştıran bir çerçevedir (Habermas, 2009: 40). Sistem ile yaşam alanı arasında 

gerçekleşen karmaşık ilişkilerin diyalektik etkileri karşısında bireyin tahakkümden 

uzak, uzlaşmayı temel alan bir ilişkiler ağı içerisinde kendini gerçekleştirebilmesinin 

zorluğu açıktır (Durdu, 2006: 29).   

                                                
6 Daha önce “yaşama evreni” olarak ifade edilen terim, değişik çalışmalarda farklı adlarla nitelenir: 

“yaşam dünyası”, “yaşam alanı” ve “yaşantı dünyası” gibi.   
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Yukarıda ayrıntılarıyla değinilen Habermas’ın yaklaşımına birtakım itirazlar 

yöneltilmektedir. Bir yanda çatışma, rekabet, baskı üzerine kurulu kapitalist ekonomi 

ve devlet aygıtları ile öte yanda konsensüs ve iletişim üzerine kurulu yaşantı dünyası 

yapıları şeklinde beliren keskin bir ayrım gerçekçi olmaktan uzak görünmektedir 

(Özdikmenli Çelikoğlu, 2011: 254). Bu görüşe göre; hegemonik bir kapitalist sistem 

ideolojisinde oydaşmanın mümkün görünmediği ve teorideki iletişimsel eylemin 

pratikte gerçeklikten uzak olduğu açıktır. Burada getirilen itirazlardan biri, 

gerçeklikte devlet aygıtlarının baskı ve denetim mekanizmalarını işletmesiyle 

Habermas’ın kamusallığı kavrayışındaki modern devletin tahakkümden arındırılması 

biçiminde idealize edilmesi arasındaki uçurum olarak görülmektedir.   

Bu bölüm içerisinde, kamusallığın ideallerini iletişim sürecinde etkin kılan bir 

formül olarak iletişimsel eylem kuramı irdelenmiştir. Tahakkümün insan ilişkilerine 

sinmiş olduğunu kabul etmekle birlikte, toplumsal anlaşmanın demokratik koşullarını 

normatif bir açıdan iletişimsel eyleme yükleyen Habermas, iletişim sosyolojisine bir 

kuram kazandırmıştır. Bu kuram, oydaşma amacına dönük ve müzakereye dayalı bir 

yapıya sahip olarak sosyal bilimlerin pek çok alanında uygulanmaya elverişlidir.  

Bir sonraki bölüm, oydaşmanın temelini atan “müzakere” kavramını genel 

yönleriyle ele almaktadır. Müzakere olgusunu kavramak bağlamında, “diyalog” kilit 

bir önem taşımaktadır. Müzakere sürecini sosyal bir olgu olarak anlamlandırmak, 

oydaşmaya yönelik halkla ilişkilerin kuramsal temelini oluşturmak açısından yararlı 

görünmektedir.   

 

2.3. Oydaşmanın Temeli: Müzakere 

Bu bölüm, iletişimsel eylem kuramının amaçlamış olduğu oydaşmanın temelini 

oluşturan müzakere kavramı üzerine kurulu olmaktadır. Müzakere, iletişimsel eylem 

kuramının anlaşılırlığı yönünden açıklık kazandırılması gereken bir kavram olarak 

düşünülmektedir.   

ʻMüzakere, anlaşma, çatışma ve anlaşmazlıkʼ gibi iletişim sürecine ilişkin 

kavramlar, akademik literatürde yoğun olarak değinilen özel işletmeler ile kamuları 

arasında ortaya çıkan sorunları açan kavramlar olduğu gibi; hükümet, polis teşkilâtı, 
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belediye yönetimi vb. kamu kurum ve kuruluşları ile yönetilenler arasındaki sorunlar 

için de sıklıkla kullanılmaktadır.  

Müzakere sözcüğü, tez çalışmasının temel kavramlarından biri olduğu için 

özenle incelenmesi gerekir. Arapçadan dilimize geçen “müzakere” sözcüğü, birincil 

kullanımıyla, “(işle ilgili) görüşme, danışma” anlamına gelir (Püsküllüoğlu, 2007: 

364). Buradan karşılıklı bir diyalog sürecini tesis etme anlayışına gönderme 

yapılabilir. Bir başka kaynağa göre; müzakere (İngilizcede negotiation), Latince “işi 

sürdürmek” olarak karşılık bulan negotiatus sözcüğünden türetilmiştir. Modern 

İspanyolcada negocios “iş” demektir (Luecke, 2010: xi). Bu bilgilere bağlı olarak; 

müzakere sözcüğüne anlam yüklendiğinde, bir iş üzerine görüşme ve/veya danışma 

süreci şeklinde anlaşılabilir.   

Bir iletişim mekanizması olarak müzakerenin yüklenmiş olduğu toplumsal 

işleve işaret edilmektedir. Müzakere, insanlar arasında husule gelen farklılıkları 

gidermek için kullandıkları bir vasıta olarak düşünülmektedir. Buna göre, müzakere 

etmek, “diyalog yoluyla karşılıklı anlaşmayı aramak” demektir (Luecke, 2010: xi). 

Bir başka deyişle; müzakere, anlaşmanın bir önkoşulu olarak diyalog kurmaktır.      

Luecke (2010: 3), müzakereyi başlıca iki türe ayırmaktadır:  

a) Paylaştırıcı Müzakere: İletişim sürecindeki tarafların sabit bir değerin 

paylaşımı için birbirleriyle rekabet ettikleri müzakere şeklidir. “Kim daha 

çok pay alacak?” sorusu, paylaştırıcı bir müzakerede yöneltilen anahtar 

soru olmaktadır. Paylaştırıcı müzakerede bir tarafın kazancı, diğer tarafın 

kaybı olarak anlaşılır. 

b) Birleştirici Müzakere: İletişim sürecindeki tarafların azami düzeyde fayda 

sağlamak üzere çıkarlarını bir anlaşma çerçevesinde birleştirmek amacına 

göre işbirliğine yöneldikleri müzakere şeklidir. Bu türden pazarlıklar, 

değerin yaratılması ve bölüşülmesi üzerine yapılmaktadır.        

Luecke’nin müzakereye yönelik ayrımına bakıldığında; iletişimsel eylem için 

uygun olan müzakere türünün birleştirici müzakere olduğu görülmektedir. İletişimsel 

eylem oydaşma amacına yöneldiği için birleştirici müzakerenin kazan-kazan anlayışı 

ile birebir uyuşmaktadır. Paylaştırıcı müzakerede, Habermas’ın eylem tipleri ayrımı 

göz önüne alındığında daha çok stratejik eylem özellikleri görülmektedir.       
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Müzakere kavramına ilişkin bilgilerden sorunlara yönelik olarak etkileşim 

yoluyla diyalog kurma ve süreci yönetme anlamını çıkarmaktayız. Müzakere, iş 

dünyasında yaşanan sorunlar kapsamında olabileceği gibi; siyasal arenada gerek 

siyasal partiler arasında ve gerekse siyasal partiler ile etkilemeyi istedikleri kitleler 

arasında da demokrasinin işlevselliği ekseninde gelişen bir süreç olarak görülebilir. 

Habermas için müzakere kuramcısı da diyebiliriz. Nitekim Habermas’ın bu 

yönüne dikkat çekilmektedir. Meşruluğun kaynağını, kanaat ve irade oluşturan bir 

süreç olarak müzakerede arayan Habermas için bunu mümkün kılan iletişim 

koşullarının var olması hususu da temel önemde görünmektedir (Hasdemir, 2005: 

29). Demokrasinin müzakere/tartışma kavramı, siyasal hareketliliğe ve bir üretici güç 

konumundaki iletişimin kullanımına güven duyar (Habermas, 2009: 44). Ortak 

çıkarın ne olduğu konusunda vatandaşların müzakere etmesi aracılığıyla tespit 

edilmesi, kamusal iletişim kanallarının açık olmasına bağlıdır (Erdoğan, 2006: 96). 

Buradaki açıklamadan kolaylıkla anlaşıldığı üzere, kamusal alan, iletişimsel eylem ve 

müzakere kavramları iç içedir.  

Müzakere süreci, iletişimsel bir edim olarak diyalogu çağrıştırır. Diyalogun 

sözlük anlamı buna işaret eder. Temel yönüyle, “karşılıklı konuşma” anlamına gelen 

diyalog, yan anlamıyla “anlaşma, uyum sağlama ve bu yolda çalışma” işlevini de 

karşılar (TDK, 2013a). Diyalogu, esasen bir uzlaşı sağlama çabası olarak düşünmek 

daha doğru olacaktır. Çünkü diyalog sürecinde üzerinde tartışılan konuya ve duruma 

göre her zaman anlaşma tesis edilmeyebilir.  

Diyalogun iletişim sürecindeki işlevine değinen Grunig ve Grunig, monolog ile 

arasındaki farkı saptar. Tek yönlü iletişim bir monolog şeklinde cereyan eder; bilgiyi 

yayma işlevini görür. Buna karşın, çift yönlü iletişim bir diyalog şeklinde gerçekleşir; 

bilgi değiş tokuşunda kullanılır (Grunig ve Grunig, 2005: 311). Müzakere süreci, çift 

yönlü etkileşimle bilgi değiş tokuşu anlamına geldiği gibi; iletişim akışında etkileşime 

bağlı olarak bireylerin düşüncelerindeki değişime de açıktır.  

Kent ve Taylor, manipülasyon gibi iletişim sürecinin diyalog yönünü bozan 

öğelere işaret eder. Eğer taraflardan biri manipülasyon, boşa çıkarma ya da dışlama 
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yoluyla diyaloga dayalı7 süreci alt üst ederse, bu durumda sonuç diyaloga dayalı 

olmayacaktır (Kent and Taylor, 2002: 24). Bir başa deyişle; diyalog, ortaya koymuş 

olduğu koşullar yönünden simetrik iletişime yönelimlidir.      

Diyalog, bireylerin (ve bazen grupların) başkalarının fikirleri ile ilgili bir 

anlayışa varmak için yeterince büyük kendi farklılıklarını bertaraf etmeyi kabul 

ettiklerinde meydana gelir. Diyalog, anlaşmaya (mutabakata) eşdeğer değildir. Daha 

çok, diyalog her iki tarafın diğerinin değerlerini ve çıkarlarını anlamaya ve takdirle 

karşılamaya giriştikleri öznelerarasılığa daha yakındır (Kent and Taylor, 2002: 30). 

Buna göre; diyalog dediğimiz etkileşim süreci, iletişimsel eylem kuramındaki ideal 

iletişim durumuna erişme potansiyelini taşır.  

Kent ve Taylor’a göre (2002: 30), diyalog hem Sokratçı hem de Kantçıdır. 

Diyalog, birisinin bilgeliğinin gücüyle diğerini yönlendirmeyle ilgili amaçlarına göre 

değil; ama diğerini anlama ve fikirlere karşılıklı olarak cevap vermeye erişme yoluyla 

“görüşmeye devam etmek” için istekliliğe dayanmaktadır. Buradan çıkaracağımız 

sonuca göre; diyalog, iletişim sürecindeki bireylerin birbirlerine söz hakkı tanıması, 

öz anlatımla birbirini dinlemesi sürecini beraberinde getirmektedir. Buna ek olarak; 

diyaloga girenler, tartışma durumunu sürdürmeyi kendi içinden gelen bir davranış 

olarak göstermektedirler.    

L’Etang, müzakere olgusu kapsamında oydaşmayı idealize eden bir çerçeve 

sunmaktadır. Müzakere, uzlaştırma ve bir dereceye kadar danışmanlık gibi diyaloga 

dayalı metaforlar, bir yönüyle tarafsızlığa ve nesnelliğe gönderme yapan süreçler 

olarak belirmektedir (L’Etang, 2002a: 47). Müzakere dolayımında uzlaşı arayan çift 

yönlü etkileşime dönük kavramlar, diyalog ekseninde anlaşmaya yönelim gösteren bir 

çizgidedir.  

Bu bölüm içerisinde, iletişimsel eylemin ideal tartışma koşullarının zeminini 

hazırlayan müzakere kavramı açılmıştır. Müzakere kavramının tartışma sürecinde 

demokratik bir açılım sağladığı belirgin olarak görülmüştür. Ayrıca çift yönlü olarak 

gerçekleşen bir etkileşim sürecinde uzlaşı sağlamaya yönelik diyalog kavramının 

                                                
7 Çeviride “diyaloga dayalı” veya “söyleşimsel” anlamı çıkarılmaktadır. Tez çalışması kapsamında, 

“diyaloga dayalı” anlam yönüyle uygun görülmüştür.   
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müzakereyle yakın bağa sahip bir görünümde olduğu sonucuna varılmıştır. Müzakere, 

oydaşma sonucuna götüren bir uzlaşı yöntemi olarak anlaşılmaktadır.   

Bir sonraki bölüm, burada sosyoloji yönelimindeki kuramsal temellerin atılmış 

olduğu Habermas’ın İletişimsel Eylem Kuramını halkla ilişkilerin kuramsal artalanına 

uyarlayan Oydaşmaya Yönelik Halkla İlişkiler Modelini irdelemektedir.  

              

2.4. Oydaşmaya Yönelik Halkla İlişkiler 

Tez çalışmasının en önemli bölümlerinden birini teşkil eden ve halkla ilişkileri 

olumlayan bakış açısını görmemize yol açan Oydaşmaya Yönelik Halkla İlişkiler 

(OYHİ), Avrupa kökenli bir halkla ilişkiler modeli olma özelliğine sahiptir.  

Burada öncelikle “model” sözcüğüne kısaca değinmek yararlı görünmektedir. 

Grunig ve Grunig (2005: 308), model sözcüğünü “bir halkla ilişkiler departmanı ya 

da uygulayıcısının bütün halkla ilişkiler programlarına ya da bazı durumlarda spesifik 

program ya da kampanyalara yönelik yaklaşımının merkezinde duran bir değerler 

kümesine ve bir davranış kalıbına” gönderme yaparak tanımlamaktadır. Buna göre; 

model dediğimiz şey, bir halkla ilişkiler departmanı veya uygulayıcısının halkla 

ilişkiler kavrayışının uygulamaya dönük değerler dizisi olarak anlaşılır. Özetle; 

model, kuramsal yönden temeli atılan halkla ilişkiler anlayışına bağlı olarak gelişen 

davranış biçimidir.  

Burkart’ın halkla ilişkiler tanımına bakacak olursak; Burkart8 (2013), halkla 

ilişkileri -OYHİ bakış açısının dışında- “halkla ilişkiler uygulayıcılarının eleştirel bir 

kamunun mesajlarını sorgulayabileceğini ve geçerlilik iddialarına inanmayabileceğini 

göz önünde tutmaları esnasındaki bir iletişim süreci” olarak tanımlar. Burkart’ın 

halkla ilişkiler tanımı, daha sonra belireceği gibi Oydaşmaya Yönelik Halkla İlişkiler 

Modelinin biçimlenmesine de yansır.              

Burkart (2009: 144), amacının Habermas’ın kuramının anlama yönünü halkla 

ilişkiler araştırması için kullanmak olduğunu açıklar. Oydaşmaya yönelik halkla 

ilişkiler modelinin anlamanın önkoşullarına odaklandığını belirtir (Burkart, 2013).  

                                                
8 Yazar, e-posta aracılığıyla Burkart’a OYHİ Modeline ilişkin çeşitli sorular yöneltmiş ve Burkart bu 

soruları cevaplamıştır. Çalışma içerisinde, yeri geldiğinde bu cevapların eklemlendiği görülecektir.  
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Burkart, anlama sürecini önceleyerek halkla ilişkilere kuramsal açıdan 

sosyolojik bir perspektif getirir. Oydaşmaya Yönelik Halkla İlişkilerin önerdiği 

modele göre, halkla ilişkiler uygulayıcıları ile etkilenmiş kamular arasındaki anlama 

süreci halkla ilişkiler yönetiminde önemli bir rol oynar (Burkart, 2009: 141). Buna 

göre; Burkart, örgüt ve kamular bağlamında karşılıklı bir anlama süreci üzerine 

yoğunlaşır.    

Burkart’ın özgün örnek olay incelemesi (case study), Avusturya’daki boş bir 

atık alanı9 hakkında aleni anlaşmazlıkla ilgili olmaktaydı (bkz. Burkart, 1993, 1994, 

2003; aktaran: Burkart, 2004: 459). Anlaşmazlık, çatışma vb. olumsuz durumlar, 

örgütler açısından çözümlenmek amacıyla halkla ilişkiler iletişimini ortaya çıkaran 

etkenlerdir.   

Burkart’ın kuramı, Dozier ve Ehling’in altını çizdikleri anlaşım durumunu 

ortaya çıkarmak üzere tasarlanmıştır. Örgütler ile kamuları bir konu hakkında aynı 

görüş ya da düşüncelere sahip konumdaysa, bu durumda tam bir anlaşım söz 

konusudur ve buna dayanarak, her iki taraf için de bu uyuşmanın varlığından 

haberdardır, denebilir (Dozier ve Ehling, 2005: 194-195).    

Burkart, sosyal bir gerçekliğe dikkat çeker. Çöp sahalarının konumlandırılması, 

genellikle olası çöp sahalarının yakın yörede yaşayan kimselerin onaylamayışıyla 

karşılaşır ve sıklıkla açık protestoları harekete geçirir (Burkart, 1994: 223). Bu, pek 

çok yerleşim birimlerinde genellikle tepki çeken bir durumdur.   

Bu gerçeklikle bağlantılı olarak, Avusturya’da da, kamunun kendi çıkarlarını 

koruma hazırlığı artış göstermekteydi. Burkart, böylece bu türden anlaşmazlıklardan 

daha fazla kaçınılamayacağı sonucuna varmaktadır. Bu gerçek, gelecekteki çöp sahası 

yöneticileri arasında bir soruya neden olur. Bu soru, böyle olaylarda nasıl tepki 

gösterileceğine ve bu yüzden hassaslaştırılmış bir kamuyla nasıl ilgilenebileceğine 

ilişkin olmaktadır. İletişimle ilgili görüş açısından görülen, çöp sahası yöneticilerinin 

dikkatini halkla ilişkilere daha çok vermesi gerektiğidir (Burkart, 1994: 223). Halkla 

ilişkiler, bu türden olayların büyümesini engelleyen bir çıkış yolu olarak görev yapan 

örgütlerin iletişim mekanizması olarak düşünülebilir.           

                                                
9 Yazar, çeviride “atık alanı”, “çöp sahası” terimlerini kullanmıştır. Ayrıca “atık depolama alanı” 

terimi kullanılabilir.  
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Burkart ve ekibi, Viyana Üniversitesi’ndeki bir araştırma projesi kapsamında, 

çöp sahası yöneticileri ile bu yöneticilerin faaliyetlerinden hemen etkilenen yöre 

sakinleri arasında bir oydaşmayı (anlaşmayı) desteklemesi amaçlanan bir halkla 

ilişkiler modeli geliştirmiştir. Buna göre, sonuçlar kanıtlamaktadır ki, “oydaşmaya-

yönelik halkla ilişkiler” adlı yaklaşım esasen doğrudur. Yani, Burkart ve ekibinin 

araştırmasına bağlı olarak model tarafından temin edilen anlama ile ilgili düzeylerde 

çöp sahası yöneticisiyle enine boyuna anlaşılmasıyla, topluluklardaki bu insanlar tesis 

edilen bir çöp sahasını göze alabilirlerdi (Burkart, 1994: 223). Buna göre; halkla 

ilişkiler, bir örgüt ile bu örgütün kamuları arasında karşılıklı anlama temeline dayalı 

olarak uygulanırsa; sorunların çözümlenmesi noktasında başarı olasılığı yüksektir.    

Burkart, tasarlamış olduğu halkla ilişkiler modelinin hangi amaca bağlı olarak 

ortaya çıktığını açıklar. Viyana Üniversitesi’nde bir araştırma projesinin odak noktası, 

riskli bir boş çöp sahasının planlanmış inşası üzerinde çöp sahası yöneticileri ile yöre 

sakinleri arasındaki bir anlaşmazlıkla ilgilenen stratejileri incelemekti. Olası çöp 

sahası bölgelerinin (Blumau/Wild ve Enzesdorf/Fischa) yakınındaki iki kasabada 

Aşağı Avusturya’nın Vilayet Hükümeti’ndeki eylemi araştırmak projenin amacı 

olmaktaydı. Burkart, bir “oydaşmaya-yönelik halkla ilişkiler” modelinin bu amaçla 

bulunduğunu belirtmektedir (Burkart, 1994: 223).   

Burkart, geliştirmiş olduğu modele yönelik açıklamasında halkla ilişkiler 

iletişimine realist bir yaklaşım getirdiğini savunur. Burkart (2009: 144), çalışmasında 

ne etik ilkelere ne de ahlâken temellendirilmiş bildirimlere odaklandığını; ne de safça 

halkla ilişkilerin gerçekliği hakkında doğrudan Habermasçı anlama ilkelerine 

başvurmaya çalışacağını belirtmektedir. Burkart’ın yaklaşımının amacı, daha çok 

Habermasçı anlama kavrayışının bakış açısından halkla ilişkilerin analizi için 

önermeler elde etmektir. Bilhassa, bu bakış açısı enformasyon sunan halkla ilişkiler 

uzmanlarıyla bu enformasyonu alan hedef kitleler arasındaki ilişkiyi aydınlatmak için 

kullanılabilir. 

Burkart, kuramsal perspektifini açar. Burada tanıtılan halkla ilişkiler teorisi, 

esinini Habermasçı anlama kavrayışından almaktadır. Bununla birlikte, bu teorinin 

maksadı bu kavrayışı dosdoğru halkla ilişkiler üzerine aktarmak değildir. İnkâr 

edilemez ki, halkla ilişkiler belirli amaçlar güder-ama bu dışarıda bırakmamaya 
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ihtiyaç duyar, ilke olarak, anlama için bir çaba gösterme (Burkart, 2009: 148-149). 

Burkart, Habermasçı anlama kavrayışı temelinde örgütlerin kamu çıkarlarını göz ardı 

etmemeleri gereğine işaret eder.     

İletişimsel eylemin halkla ilişkilere uyarlanmasının gerekçesini açıklayan 

Burkart, bunu sağlam bir temel üzerinde kurmaktadır. Bu modelin kuramsal arka 

planı, Jürgen Habermas (1981; aktaran: Burkart, 1994) tarafından “İletişimsel Eylem 

Kuramı”nın temel bir yönünden oluşturulmuştur. Halkla ilişkilere yönelik 

gereksinimlerin iletişimsel eylemin koşullarından anlaşılabileceği farz edilmektedir. 

Bu nedenle sunulan model, “Verständigungsorientierte Öffentlichkeits arbeit 

(oydaşmaya-yönelik halkla ilişkiler)” olarak adlandırılır. Çünkü bu model, halkla 

ilişkiler iletişiminin belirli türüne gönderme yapar. Bu halkla ilişkiler iletişiminin 

belirli türü, halkla ilişkilerin kendi müşterilerinin hesabına savunduğu hedef kitlelerle 

onların çıkarları üzerinde anlaşmayı amaçlar. Şayet halkla ilişkiler iletişimcisinin 

planları reddedilirse, muhalif çıkarlara yönelik bu türden bir düzenleme özellikle 

gerekli görünür. Bu türden durumlarda, bir iletişim süreci başlatmak kaçınılmaz 

görünmektedir; bu iletişim süreci karşılıklı anlayış bakımından “gerçek” bir 

anlaşmayı amaçlar (Burkart, 1994: 223).            

Burkart’a göre (2004: 459), temelde, model halkla ilişkiler için iki önkoşula ve 

bu önkoşulların sonuçlarına dayanmaktadır. Şimdi tam da bu noktada, belirtilen 

hususları açıklayalım: 

(1) Günümüz iletişim toplumunda, işletmelerin çıkarları kamusal 

meşruiyeti daha sık gerektirmektedir. Kazanan takımın üyesi olarak addedilmek 

isteyen herhangi biri eylemlerinin kamu tarafından anlaşılmasını sağlamaya 

gereksinim duyar (Münch, 1991; aktaran: Burkart, 2004). Özellikle kriz durumlarında 

bunun çok önemli olduğu görülmektedir. Böyle durumlarda şirketler kendi çıkarlarını 

ve görüşlerini iletmek için iyi argümanlar sunmaya mecbur kalırlar.  

(2) Temel bir bakış açısından, insan iletişimi genellikle bir karşılıklı 

anlayış süreci olarak görülebilir. Bu nedenle, halkla ilişkiler alanında çalışan insanlar 

şunları hatırlamalıdır. Eğer mesleklerini ciddiye alırlarsa, uzlaşmanın 

gereksinimlerini ve önkoşullarını araştırmalıdırlar ve kendilerini bu ilkelere 

yönlendirmelidirler.  
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Burkart’ın yukarıda sıralamış olduğu hususların ayrıntıları, sosyolojik bir bakış 

açısından bir başka çalışmasına yer verilmek suretiyle hemen aşağıda okuyucunun 

dikkatine sunulmaktadır.      

Uygulamalı arka plan, gelişmiş endüstriyel toplumlardaki ekonomik etkimenin 

artık sadece parayla ya da paraya bağlı olmadığıdır. Kârlı kalmaya hazır işletmelerin, 

kendilerine, topluma karşı sorumluluklarına ilişkin olarak hedeflerine nasıl varmak 

istediklerini sormaları gerekir (Münch, 1991; aktaran: Burkart, 2009). Ekonomik 

etkime, gitgide iletişimsel etkimenin bir biçimi halini de almaktadır (Burkart, 2009: 

144). Buna göre, günümüzde iletişimsel etkimenin ekonomik etkimeye tesir ederek 

önemli bir rol oynadığı hükmünü getirebiliriz.   

Bunun sebebi kısmen yirminci yüzyılın ikinci yarısındaki bilimsel ve teknik 

ilerlemenin gelişimindeki karmaşık problemli doğasında yatmaktadır. Ulrich Beck’in 

(1986; aktaran: Burkart, 2009) tanınmış yayımından ve Çernobil’deki aynı zamana 

rastlayan nükleer reaktör kazasından itibaren, bir “risk toplumu” etiketi bu bağlamda 

oluşturulmuştur (Burkart, 2009: 144).  

Luhmann yorumlandığında, tüm modernitenin büyüyen genel bir özellik 

olasılığının teşhisi ile ilgili iki temel sonuç, korku duygusunun istilası ve gitgide artan 

güvenilmez sosyal ilişkilerin taşıyıcısı olarak güvendir. Her iki açı, çağdaş halkla 

ilişkiler uygulamasında merkez sorunları oluşturmaktadır (Holmström, 2007: 257-

258).   

Bilgi verme yoluyla halkla ilişkilerin toplumsal alanda bir güç oluşturduğuna 

işaret edilir. Geç modernitede insanlar, çoğu toplumsal gerçekliğin dışında yer 

aldıkları gerçeğine bağlı olarak, tıbbi ve hukuki uzmanlık alanları gibi uzman 

sistemlere güvenmek zorundadırlar. Falkheimer, halkla ilişkilerin de böyle bir meslek 

olabileceğini önermektedir. Buna göre, halkla ilişkilerin işlevi, güven ve meşruiyet 

yaratmaktır (Bentele and Wehmeier, 2007: 298-299).  

Modern endüstrileşmiş toplumlarda zenginliğin üretimi, sistemli olarak 

tehlikelerin üretimiyle bağlantılıdır (Beck, 1986; aktaran: Burkart, 2009: 144) ve 

modernleşmeden gelen bu riskler, küreselleşmenin adeta ölümcül eğilimleriyle bir 

aradadırlar. Beck (1986: 48; aktaran: Burkart, 2009: 144), “ihtiyaç hiyerarşiktir, kirli 

hava demokratiktir” özdeyişini kullanarak hava kirliliği, asit yağmurlarıyla ağaçları 
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yok etme, sera etkisi, nükleer afetler veya seller gibi dünya çapındaki 

endüstriyelleşmenin sonuçlarının ne bir sosyal tabakaya ne de belirli bir coğrafi 

konuma bağlı olduğunu göstermektedir (Burkart, 2009: 144-145). Buna bağlı olarak; 

özellikle çokuluslu şirketlere ve çokuluslu şirketlerin hamiliğini üstlenen ve küresel 

uçurumun boyutunu genişleten güç odaklarına10 güven yitirilmiştir.       

Siyasette ve bilimde güvensizliğe ek olarak çevremizdeki hayatı tehdit eden bir 

bozulma hakkındaki endişe (Rödel, Frankenberg&Dubiel; aktaran: Burkart, 2009) 

kamu inisiyatiflerinin, işgallerin, muhasaraların ve “sivil itaatsizliğin” diğer 

biçimlerinin bir izdihamına neden olmuştur (Kleger, 1993; aktaran: Burkart, 2009). 

Pek çok insan belirli bir yönde ihanete uğramış hissini duymaktadır, çünkü 

yöneticilerin kararlarının onların arkalarından aldıkları görünmektedir (Röglin, 1994; 

aktaran: Burkart, 2009). Aynı zamanda, bu kuruluşlar kendi durumlarını belirlemek 

üzere baskı altına gelmişlerdir. Bu durum, şu anlama gelmektedir: kuruluşlar kendi 

eylemlerini gerekçelendirebilmelidirler (Burkart, 2009: 145). Örgüt eylemlerinin 

meşruiyeti açısından gerekçelendirme önemli bir husustur.           

Bugün, halkla ilişkiler için bu bahsedilen şeyden doğan sonuçlar, başlangıçta 

Bowen (1953) tarafından türetilen bir terim olan kurumsal sosyal sorumluluk olarak 

üne kavuşarak kendini göstermiştir. Bowen’in getirmiş olduğu öneriye göre, 

kuruluşların, faaliyetlerinde her yönden müşterilerinin, çalışanlarının ve diğer 

paydaşlarının çıkarlarını düşünmek üzere yükümlülükleri bulunmaktadır 

(Carrol&Buchholtz, 2003; aktaran: Burkart, 2009). Genel anlamda, örgüt yönetimleri 

kararlarının örgütler üzerinde olduğu gibi toplum üzerindeki etkilerine de dikkat 

etmek zorundadırlar (Grunig, 1992: 17; aktaran: Burkart, 2009). Almanya’da Volker 

Nickel, Alman reklam endüstrisinin çatı kuruluşunun (ZAW) o zamanki sözcüsü, 

1990’da benzer bir görüşü dile getirmiştir. Nickel’e göre (1990; aktaran: Burkart, 

2009), işletmeler, halkla ilişkiler çalışmalarını satışları artırmak için bir strateji olarak 

kullandıklarında tepkici bir tutum içerisinde hareket ederler. Nickel, bu nedenle, 

çağdaş girişimcinin bir “sosyal sorumluluğunu” savunmaktadır ki; bu, çatışmaları 

mantık çerçevesinde çözüme kavuşturmak için kamuyla etkileşime girmeyi 

                                                
10 Bu güç odakları; ABD hükümetleri, neoliberal yapıyı biçimlendiren Dünya Bankası, DTÖ ve IMF 

gibi uluslararası kuruluşlardır.    
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içermelidir. Nickel, şirketin, taleplerin ve çeşitli grupların eleştirilerinin üzerine 

eğilebildikten ve bu noktaları ciddiye alabildikten sonra bir “işitmek veya dinlemek 

sorumluluğu” üzerine konuşur. Nickel, meselelerle ilgilenmeyi ve şirketin dahili karar 

oluşturma sürecine onları uygulamayı içeren bir “ıslah etmek sorumluluğunu tavsiye 

eder (Burkart, 2009: 145). Habermas’ın ideal iletişim sürecini Nickel’in öne sürdüğü 

yönetsel anlayışında yakalamak mümkündür. Buna göre; soruna ilişkin kamuyu 

anlamak için öncelikle onları dinlemek gerekir.    

Halkla ilişkileri güçlü kılan şey, hiç kuşkusuz iletişimi kullanmaktır. Burkart 

(2009: 145), merkezi tezi olarak halkla ilişkilerin, iletişimin temel ilkelerini ciddiye 

almasını tavsiye ederek ve halkla ilişkilerin kendi iletişimsel doğasını ihmal etmemesi 

gerektiğine vurgu yapmaktadır.  

Burkart, etkin bir iletişim yönetimiyle anlaşmazlıkların önüne geçilebileceğine 

James Grunig’i referans göstererek işaret eder. Uzun yıllardan beri, James Grunig 

özellikle anlaşmazlığın yüksek olasılıklı durumlarında, halkla ilişkilerin kuruluşlar 

arasında karşılıklı anlayış oluşturmaya çaba göstermesi gerektiğini öne sürmüştür. Bu 

tür süreçlerle ilgili planlama ve değerlendirme için genel iletişim teorilerinin özel 

ikna teorilerine nispeten daha uygun düştüğünü eklemektedir (Grunig ve Hunt, 1984: 

22; aktaran: Burkart, 2004). Burkart’a göre, burada sunulan anlayış, bu duruma uyar: 

gerçek halkla ilişkiler iletişiminin çözümlemesi için görüşlerin çıkarılması için 

tercihen genel bir iletişim teorisini kullanır (Burkart, 2004: 459).        

Halkla ilişkiler yönetimi, gerçek ya da potansiyel uyuşmazlık ve çatışmalar 

konusunda sorun çözme ve karar alma etkinliklerini kapsamına alan bir çalışma 

olarak düşünülmelidir. Buna göre, halkla ilişkiler etkinlikleri, meşru ve zorunlu 

kolektif eylemleri gerçekleştirmeye girişir. İletişim yönetiminin misyonu, riskli ve 

çatışmalı bir konumdaki kazan-kaybet durumundan ortak yönlü ve işbirlikçi bir 

kazan-kazan yaklaşımındaki uygulamaya geçilmesidir (Ehling ve Dozier, 2005:  287). 

Burkart’ın OYHİ yaklaşımının üstlenmiş olduğu misyonun, tamamen buradaki 

ifadelerin paralelinde olduğu görülmektedir.   

Pieczka, kamu yönetimindeki halkla ilişkilerden anlaşmazlıkların çözümüne 

müzakereyle erişileceğine işaret eder. Toplumun bakış açısı, toplumdaki çeşitli çıkar 

grupları, halkla ilişkiler literatüründeki karşılığıyla kamuları arasında kaçınılmaz 
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görünen bir gerçeklik olarak anlaşmazlıkların ortaya çıkabileceğini; bununla birlikte, 

bu çatışma durumlarının uzlaşma için gerekli karşılıklı anlayış ve müzakere süreçleri 

sonucunda çözüleceği varsayımını getirir. Hükümet, halk ya da müşteri olarak değil; 

ama toplumsal ve siyasal bir mekanizma olarak geleneksel demokratik terimlerle 

kavramsallaştırıldığı takdirde, “kanaat temeline dayalı” ve prensipte kamu çıkarının 

koruyucusu olarak kendisini yönlendirir (Pieczka, 2002a: 124).   

Grunig ve Mükemmellik ekibinin halkla ilişkiler literatüründeki çalışmaları, 

Burkart’ın kuramına güç katacak niteliktedir. Açıklık, güven ve anlayış, müzakere ve 

çatışma literatüründe yoğun kullanılan kavramlar olmaktadır (Grunig ve Grunig, 

2005: 338) ve Burkart’ın kuramında çatışma çözümünde kilit kavramlar olarak 

anlaşılmaktadır.  

Burkart, İEK’nı halkla ilişkilere uyarlama gerekçesini açıklar. Burkart’a göre 

(2007: 254; 2009: 141; 201311), özellikle çatışma durumlarında uygulayıcılar, 

eleştirel bir kamunun onların mesajlarını sorgulayabileceğini ve onların geçerlilik 

iddialarına inanmayabileceğini dikkate almalıdırlar. Buna göre, mesaj alıcıları, 

önermelerin doğruluğundan, iletişimcilerin dürüstlüğünden ve meşruiyetinden 

şüphelenebilir. Bu, söylemi gerektirir ve COPR Modeli uygulayıcıların buna nasıl 

kolaylık getireceğini gösterir.   

Bentele ve Wehmeier (2007: 294), halkla ilişkilere sosyolojiyi uygulayan ortak 

çalışmalarında güven ve meşruiyet kavramları arasındaki birçok bağlantıya dikkat 

çekmektedir. Çok bilinen bir örnek verilecek olursa; çokuluslu şirketlerin ulusal 

pazarlara girerken karşılaştıkları sorunlardan biri meşruiyet olarak gösterilmektedir 

(Becerikli, 2008: 55). Meşruiyet sağlamak, önemli bir halkla ilişkiler sorunsalıdır ve 

buna bağlı olarak, Burkart’ın çalışması meşruiyet açısından değerli görünmektedir.  

Burkart, Habermas’ın halkla ilişkilere yönelik bakış açısının geçmişe görece 

değişmiş olabileceğine işaret eder. Daha önce değinildiği gibi, Jürgen Habermas 

kendi kitabı Kamusal Alanda (1964/1974 aktaran: Burkart, 2009) halkla ilişkilere 

yönelik oldukça olumsuz görüşe sahipti. Habermas’ın düşüncesi, şu var ki, 1960’ları 

işaret etmekteydi; çalışmasının (1964/1990) yeni basımındaki önsözde Habermas 

                                                
11 Burkart, genel bir perspektifte OYHİ’i nasıl tanımladığına ilişkin soruya yukarıdaki açıklamayla 

cevap vermiştir.   
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kendi görüşünün bir parçasını daha az mutlak yapmaktaydı. Halkla ilişkilere özgü bir 

gönderme yapmadan, Habermas yine de kabul eder ki, eğer çalışma yeniden 

yapılsaydı görüşlerinden bazısı daha az karamsar olacaktı (Burkart, 2009: 149). 

Burkart, her ne kadar bunu iddia etmiş olsa da; bu görüşleri tartışmaya açıktır.    

Rol açısından bir değerlendirme, değinilmesinde fayda görülen bir diğer önemli 

konudur. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının gündelik etkinliklerini tanımlayan “rol” 

kavramının (Dozier, 2005: 349) içerisinde Burkart’ın kuramsal kavrayışında halkla 

ilişkilere biçilen rolün iletişim kolaylaştırıcı12 rolü olabileceği düşünülür (Burkart, 

2013). Buna karşın; yazara göre, özellikle çatışma durumlarında COPR Modeli için 

en uyumlu görünen halkla ilişkiler rolünün sorun çözme sürecini kolaylaştırma olarak 

belirlenmesi mümkün görünmektedir. Broom, sorun çözme sürecini kolaylaştırma 

rolünü açıklamıştır. Bu rolü üstlenen halkla ilişkiler uygulayıcıları, yönetimin 

örgütsel iletişim ve ilişki sorunlarına yönelik olarak sistemli bir çaba içerisine girerek 

çözüm geliştirme sürecine katılırlar (Dozier, 2005: 352). Belki de COPR Modeli her 

iki yönetsel rolü birden içine alır. Gerçek olan şu ki; Burkart’ın kuramındaki halkla 

ilişkiler rolü yönetici rolüdür; teknisyen rolü olarak düşünülemez.    

Çatışma durumlarına bağlı olarak iletişim gereksinmesinin baş göstermesiyle 

birlikte halkla ilişkilerin örgütler için vazgeçilmez bir fonksiyon üstlenmiş olduğu 

açıktır; Mükemmellik ekibi de buna işaret eder. İyi gitmeyen sonuçlar ya da sorunlar 

etrafında oluşmaya başlayan kamular, zaman geçtikçe örgütlenerek örgütün iletişim 

ve müzakere aracılığıyla çözüme kavuşturmak zorunda kaldığı gündemler 

oluşturmaya başlarlar (Ehling, White ve Grunig, 2005: 409).  

COPR yaklaşımının arka planı, özellikle çatışma ihtimalinin yüksek olduğu 

durumlarda, şirketlerin ve örgütlerin kendi çıkarlarını ve görüşlerini iletmek için iyi 

argümanlar sunmak zorunda kalmalarıdır.  Bir başka ifadeyle, kamunun kendilerini 

anlamasını sağlamalıdırlar. Bundan dolayı, COPR bakış açısında, anlama, halkla 

ilişkiler yönetimi sürecinde önemli bir rol oynar (Burkart, 2007: 250; Burkart, 2009: 

145). Bu düşünce içerisinde, Habermas’ın iletişimsel eylem koşullarından önde 

geleninin bir yansımasına rastlanmaktadır.   

                                                
12 Burkart, bunu daha önce hiç düşünmemiş olduğunu belirtir. İletişim kolaylaştırıcısının Broom 

tarafından “duyarlı bir dinleyici” olduğuna gönderme yapar (Burkart, 2013).    



250 
 

 

Burkart’a göre (2009: 145-146), bu bakış açısı, James E. Grunig’in konumuna 

ve halkla ilişkilerin bir amacı olarak “karşılıklı anlayışı” vurgulayan iki yönlü 

simetrik halkla ilişkiler modeline benzerdir (Grunig&Hunt, 1984: 22; aktaran: 

Burkart, 2009). Çift yönlü simetrik model araştırmadan yararlanmak suretiyle 

araştırmayı, anlamayı ve iletişimi kolaylaştırmak amacı doğrultusunda kullanır. 

Simetrik modelde halkla ilişkilerin temel hedefi, ikna etmek değil; bunun yerine 

anlamak olarak belirlenmiştir (Grunig ve Grunig, 2005: 311). Buna göre; Burkart’ın 

COPR Modeli ile çift yönlü simetrik iletişim modeli arasında bir doğrusal ilişki söz 

konusu olmaktadır.  

Simetrik halkla ilişkiler, farklı değerlere sahip insanların genellikle farklı 

sonuçlara ulaştığı sorunlar için bir diyalog, tartışma ve söylem zemini tesis eden bir 

yaklaşım olarak görülmektedir (Grunig ve Grunig, 2005: 331). Simetrik halkla 

ilişkilere dair yapılan bu açıklamalar, Burkart’ın burada daha sonra yer alacak dört 

düzeyde sıralanmış “halkla ilişkiler amaçları” olarak geniş yer verdiği açıklamalarıyla 

tam bir paralellik göstermektedir.             

Burkart’ın çalışmasında (2009: 149) tanıtılan halkla ilişkiler teorisine ilişkin 

olarak şuna değinilmelidir ki, belirli çıkarlar içerildiğinde, en azından demokratik 

toplumlarda, çatışmalar büyük ihtimalle uzlaşmayla sonuçlanan müzakere aracılığıyla 

çözüme kavuşturulur. Uzlaşma, aslında, sadece yaygın değil, aynı zamanda 

Habermas’a göre (1985: 243; aktaran: Burkart), “önemsiz olmayan bir değere 

sahiptir” ve “bir uzlaşma tesis etmenin yolu kuralcı (normatif) bir bakış açısından 

değerlendirilebilir. Biri adil bir uzlaşma bekleyemez, eğer katılımcılar aynı güç 

durumuna sahip değillerse veya aynı tehlike ihtimaline sahip değillerse”. Burkart, 

Habermas’tan yapmış olduğu alıntıyla bir gerçekliğe değinmektedir. Örneğin, devasa 

bütçeli şirketler güçlüdür ve çoğunlukla kamularına görece avantajlı konuma sahip 

olurlar; ama kamuların beklentilerini dikkate almaları, onlarla uzlaşı yolunu açar. 

Böylece kamuların şirket yönetimlerince anlamaya çalışıldığından bahsedilebilir. 

Habermas’ı temel alarak daha önce üzerine vurgu yapılmış olduğu gibi, her ne kadar 

ideal iletişim durumu günlük hayatta gerçekleşmez ise de; bir orta yolun aralanması 

çabası sorunları azaltacaktır.      
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Burkart, Grunig’e benzer bir biçimde iletişime rol yükleyerek iletişim ilkeleri 

üzerine odaklanır. Temel iletişim ilkeleri üzerinde derinlemesine düşünen halkla 

ilişkiler yöneticileri, faaliyetlerini her zaman kamu tarafından iddia edilen olası 

eleştirelliğe göre yönlendireceklerdir (Burkart, 2007: 251). Halkla ilişkiler, değişik 

roller üstlenerek sıklıkla kamularla ilişkileri müzakere etmek zorundadır. Doğrusu, 

kurumlar için toplum ilişkileri kurmak, etik halkla ilişkilerdeki tüm güçlere –

görüşmeler ve ilişkiler, içtenlik ve gerçeklik bağlılık gerektirir (Kent and Taylor, 

2002: 30).  

Bir örgütün iletişim sürecindeki farklı boyutlarla ve aşamalarla ilgili 

katılımcıların bilincinde olmalarını sağlayarak, böyle süreçlerin kontrolünü 

geliştirmek tek yönlü iletişimle değil; ama tartışmayla, bir başka anlatımla, böyle bir 

süreçteki katılımcılar arasındaki diyalog yoluyla mümkün görünmektedir (Bentele 

and Wehmeier, 2007: 295).  

Burkart, halkla ilişkilere bir anlama süreci olarak yaklaşmaktadır. COPR 

Modeli, daha önce İletişimsel Eylem Kuramında yoğun biçimde değinilen 

önkoşullara odaklanır. Temel iletişim ilkeleri üzerine derinlemesine düşünen halkla 

ilişkiler yöneticileri, kendi faaliyetlerini daima kamu tarafından savunulan olası 

eleştiriye göre yönlendireceklerdir (Burkart, 2009: 149). Böylece halkla ilişkiler 

yöneticileri, örgüt yönetimini kamulara ilişkin konularda temkinli olmaya sevk 

edeceklerdir. Kent ve Taylor’un belirttiği gibi (2002: 27), empati yönlü iletişim 

önemlidir; çünkü uygulayıcılar kendilerini “kamularının yerine” koyarak kendi 

iletişimlerini geliştirebilirler.     

Bununla birlikte, COPR-modeli, birkaç Alman eleştirmenin Burkart’a göre 

haksız yere bunu geçmişte ima etmesine rağmen (örneğin, Jarren&Röttger, 2005; 

Merten, 2000; ayrıca bkz. Burkart’ın cevabı, Burkart, 2000a) Habermas’ın anlama 

koşullarını doğrudan halkla ilişkilerin gerçekliği üzerine aktarmak için saf bir girişim 

değildir. Kuramın karşıgerçek çıkarımları göz önünde tutulursa bu yetersiz olacaktı. 

Aksine, kuram, Habermas’ın anlama kavramından halkla ilişkilere yönelik 

çözümleme için yeni görüşler edinmek için bir amaçtı. Burkart’a göre, COPR-modeli 

oluşturmanın başlıca etkisi, iletişimsel iddiaları farklılaştırmak olasılığıdır. Böylece 
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bu sorgulama süreci daha sistematik olarak analiz edilebilir (Burkart, 2004: 462; 

Burkart, 2009: 149).          

COPR Modeli, daha çok gerçek halkla ilişkiler iletişiminin analizi için 

Habermas’ın yeni fikirleri anlama kavrayışından edinilen bir amaç olmaktadır 

(Burkart, 2007: 251). Burkart, Habermas temelindeki anlama yaklaşımını halkla 

ilişkilere uyarlayarak bir şekil üzerinden formülleştirmektedir.   

    

Şekil 6. Oydaşmaya Yönelik Halkla İlişkilere Dayalı Halkla İlişkiler İletişimi 

COPR’a dayalı Hİ İletişimi 

 

 

 

 

                         

      

 

 

 

 

 

 
Kaynak: (Burkart, 2004: 462; Burkart, 2004; aktaran: Burkart, 2007: 252; Burkart, 2009: 151) 

 

Burkart’ın yukarıda çizimi yapılan şekil aracılığıyla betimlemiş olduğu halkla 

ilişkiler iletişimi, Habermas’ın kamusallığın içerisinde yaşam bulan İletişimsel Eylem 

Kuramında belirlemiş olduğu iletişim sürecinin gerçekleşme koşullarını içine 

almaktadır. Bireyler veya şirketler adına iletişim sürecini başlatan halkla ilişkiler 

birimlerinin iletmiş oldukları bilgilerden hedef kitleler şu bağlamda şüphe duyarlar: 

Rakamlar, veriler ve olguların doğruluğu (Ne sorusu); bilgiyi aktaran şirketin veya 

bireylerin güvenilirliği (Kim sorusu); bilgiyi sunan tarafın çıkarları, amaçları ve 

hedefleri (Neden sorusu). Buna göre, verilen bilgiler kapsamında rakamlar ve 

verilerle bilgi içeriğinin gerçekliği sorgulanır. Bilgiyi aktaran kaynak konumundaki 

SUNULAN BİLGİ 
Hİ (aşağıdakiler) üzerinden bilgi sunarlar 
 

Ne 
Rakamlar, Veriler, Olgular 

Kim 
Şirketler, bireyler 

Neden 
Çıkar/Amaçlar/Hedefler 

Doğruluk 
Sunulan Olgulara ait 

Güvenilirlik 
İletişimcilere yönelik 

Meşruiyet 
Çıkarlara ait 

Bilginin alıcıları şüphelenirler 
HEDEF KİTLELER 
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birey veya şirketin güvenilirlik durumu hedef kitleler tarafından bir değerlendirmeye 

tabi tutulur. İletilen bilgi ve mesajların mesajı ileten açısından ne amaçla iletildiği 

sorgulanır. Mesaj kapsamında elde edilebilecek çıkarların neler olduğu alıcılar 

tarafından araştırılır. Böylece kamuların anlama süreci halkla ilişkiler yönetimince 

doğal karşılanır.  

Burkart (2007: 252), makalesinde bir belediyenin çöp toplama alanı inşa etme 

girişiminde COPR Modelinin uygulanabilirliği üzerine tartışmaktadır. Yukarıdaki 

şekilde formüle edilen iletişim sürecini bu tartışma içerisine almaktadır. Böylece, 

modelini somut bir örnek üzerinde gösterme fırsatını bulmaktadır.     

Burkart, geliştirmiş olduğu modele ilişkin önemli bir ayrıntıya dikkat çeker. 

COPR Modeli, asla çatışmaların oluşmasının önüne geçemez. Bu gerçeklikten 

hareketle diyebiliriz ki, elbette çatışmalardan sadece iletişim yoluyla kurtulmak 

mümkün görünmemektedir (Burkart, 2007: 253; Burkart, 2009: 146). Örgütler ve 

karşılıklı çıkarlarının ters orantılı olduğu kamular olduğu müddetçe çatışma durumları 

muhakkak kendini gösterecektir. Bu, örgütsel yaşam eğrisinin olağan akışı içerisinde 

işleyen bir süreçtir.     

Burkart (2009: 146), karşıt çıkarlar çarpıştıklarında –özellikle böyle durumların 

oldukça alışılmış olduğu demokratik biçimde örgütlenen toplumlarda çoğunlukla baş 

gösterdiğini belirtmektedir. Çağdaş çatışma sosyolojisi, rasyonel ya da eşgüdümlü 

uyuşmazlığa gönderme yapar (Miller, 1994, 2006; aktaran: Burkart, 2009), ağırlıklı 

olarak tartışmalı konulardaki müşterek tanımlamalardan oluşur.       

COPR Modeli kapsamında bir yeniliği keşfeden Burkart, modelin kullanışlılık 

boyutunun genişlediğini belirtir. Aslında, COPR modeli halkla ilişkileri (test etme 

vb.) değerlendirmek için bir araç olarak geliştirilmiştir. Ne var ki, değerlendirme 

sürecinde modelin halkla ilişkileri planlamak için de kullanışlı olduğu ortaya 

çıkmıştır (Burkart, 2004: 459). COPR Modeli, halkla ilişkilere yönelik bir planlama 

ve değerlendirme anlayışıdır. Model, halkla ilişkilerdeki müşteriler ve kamular 

arasında gerçekleşen anlama sürecinin küçümsenmemesi gereken merkezi bir rol 

oynadığı varsayımına dayalı olmaktadır (Burkart, 2007: 254). Daha önce birçok kez 

vurgulanmış olduğu gibi, iletişimsel eylem ve iletişimsel eylemden beslenen diğer 
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yaklaşımlar, dikkat noktamızı öncelikli olarak iletişim sürecinde anlamanın önemine 

götürmektedir. 

OYHİ, planlama ve değerlendirme odaklı olduğu için halkla ilişkilerin bilimsel 

yönüne yoğunlaşır. Kuramın öngördüğü çerçevede, halkla ilişkiler tıpkı Grunig ve 

ekibinin Mükemmellik Teorisindeki gibi sorunların çözümü için kamular ile 

müzakere ortamını oluşturur. Sorunların çözümü noktasında, iletişim süreci ilgili 

tarafların birbirini ve sorunu iyice anlamalarını olası kılar.  

Burkart, iletişim sürecinin işleyişini açar. Özellikle olası çatışma durumlarında 

bu iletişim süreci çeşitli yollarla aksatılabilir. Örneğin, alıcılar (a) iletilen mesajların 

doğruluğundan, (b) ilgili iletişimcilerin güvenilirliğinden ve (c) talep edilen çıkarların 

meşruiyetinden şüphe ederler (Burkart, 2007: 254). Burkart, burada yer verilen 

kurgusuyla halkla ilişkiler iletişiminin rasyonelliğine gönderme yapar.   

Habermas’tan yararlanarak, böyle durumlarda kişilerarası iletişim bizim bir 

söyleme (bir tür meta-iletişim) ikna etmemizde olanak sağlar; bu, ilgili iddia(lar)ın 

doğruluğuna ve çıkar(lar)ın meşruiyetine ilişkin yetersiz karşılıklı anlayışı, makul 

açıklamayla, yeniden kurma girişimidir (Burkart, 2007: 254). 

Burkart, COPR aracılığıyla İEK’ndan beslenerek sorunların nasıl etkin bir 

yöntemle çözümlenebileceğine odaklanır. Bu amaçtan hareketle araştırmacı, iletişim 

sürecindeki tartışmaların ideal bir ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bir 

formülleştirme girişiminde bulunmaktadır. COPR Modeli, çatışmaların artmasından 

sakınmaya katkı yapabilme olasılığı oldukça yüksek görünmektedir. Model, bunun 

için, Habermas’ın merkezi görüşünü izlemeye koyulmaktadır. Toplumsal çatışmaların 

çözümü için bir araç olarak şiddetin sorumlu vatandaşların rasyonel oydaşması ile yer 

değiştirmesi için yolları göstermeyi amaçlar (Burkart, 2007: 254). Özellikle halkla 

ilişkiler yöneticilerinin dikkate almaları gereken anlaşmazlıkların (çatışmaların) 

beklendiği durumlarda kritik alıcılar kendi mesajlarını sorgulayabilirler. (İlgili) hedef 

kitlenin üyeleri, özellikle rakamlar, başka bilgiler ve gerçekler ile karşılaştıklarında 

halkla ilişkiler bilgisinin doğruluğu hakkındaki kendi şüphelerini bildireceklerdir. 

Buna göre, hem şirketin ve şirketin iletişimcilerinin güvenilirliğini hem de şirketin 

çıkarlarının meşruiyetini sorgulayacaklardır. Bu, Şekil 6’da anlatılmaktadır (Burkart, 
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2004: 462). Burkart’ın burada açıklamaya giriştiği yaklaşım, gerçekçi bir bakış açısını 

yansıtır görünmektedir.    

Burkart (2004: 462-463), bir örnek ile düşüncelerini anlatmaktadır. Eğer bir 

tüzelkişilik boş bir atık alanı yapmayı planlıyorsa, bu durumda bu büyük bir olasılıkla 

yerel halk arasında huzursuzluğa neden olacaktır. Genelde yerel medya protestoları 

destekleyecektir; bu durum üzerine bir anlaşmazlık durumu beklenebilir. COPR 

modeline dayanarak, atık gömmeyi planlayan şirketin halkla ilişkiler yöneticileri 

şunları düşünmelidir ki;  

(a) onların ortaya attıkları bir iddianın doğruluğuna ilişkin araştırılacaktır -

örneğin, tortulaşan atık miktarının hakkındaki değerlerin doğru olup olmadığı; hava, 

bitkiler, yabani hayat, yer altı suyu vb.nin tehlikeye atılıp atılmadığı;  

(b) ilgili kişileri, şirketleri ve kuruluşları şüpheyle karşılamak –sözgelimi, 

şirketlerin temsilcileri taraflı (önyargılı) anlaşılmış olabilir veya 

uzmanlar/danışmanlar yeteneksiz veya fırsatçı olarak bile anlaşılmış olabilir;  

(c) onların çöp sahası yapma niyetlerinden prensipte şüphe duyulacaktır; ya 

birisi atıkların yok edilmesi için temel stratejiyi sorgulamaktadır (örneğin, çöp 

sahaları için bir alternatif olarak atık iptalini tercih ederek) veya çünkü çöp sahası için 

bölge seçimi gayri meşru olarak görülmektedir (sözgelimi, çünkü bölgede turizm 

gelişmeye başlamaktadır).     

Buna göre; halkla ilişkiler yöneticileri tüm seçenekleri göz önüne almalıdırlar. 

Yerel halkın atık alanına ilişkin kuşku duyması, kamusallığın bir gereği olarak doğal 

karşılanması gereken bir olgudur.  

Yukarıda bahsedilen hususları önleme, böyle şüpheleri ortadan kaldırmak 

kaydıyla mümkündür veya daha da iyisi, eğer şüpheler en baştan engellenirlerse, 

iletişim akışı rahatsız edilmeyecektir. Bu amacı başarmanın yolları, Burkart 

tarafından Tablo 4’te sunulmaktadır (Burkart, 2004: 463). Bölümün akışına bağlı 

olarak buna daha sonra bakılacaktır.  

Burkart, çatışma durumlarında rastlanan kamuların sorgulamaları hususundaki 

görüşlerini açar. Özellikle çatışmaların beklendiği durumlarda, halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının eleştirel alıcıların onların mesajlarını sorgulayabileceklerini dikkate 

almaları gerekmektedir. Geçerliliğe yönelik iletişimsel iddialara bakarak, bu 
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sorgulama analiz edilebilir ve sistematik olarak farklılaştırılabilir: halkla ilişkiler 

uzmanları kamunun ilgili üyeleri tarafından açıkça şüpheyle karşılandıklarını ve 

önermelerin doğruluğunu, iletişimcilerin dürüstlüğünü ve çıkarların her birinin 

meşruiyetini, iyice incelenen katılımcılardan fark edilmek üzere hesaba katabilirler 

(Burkart, 2009: 149-150). Böylece COPR Modelindeki halkla ilişkiler iletişimi, çift 

yönlü etkileşimi anlama temeline yerleştirir. 

Burkart’ın modelinin odak noktası, Habermas’tan almış olduğu iletişim ilkeleri 

doğrultusunda doğruluk, güvenilirlik ve meşruiyet üzerinde temellendirilmiştir.   

Burkart, yapmış olduğu çalışma üzerinden örnekleyerek kuramını tasvir etmektedir. 

Örneğin (Burkart, 2009: 150), riskli bir atık tesisinin kurulması önerildiğinde, olası 

komşuların, en azından, mutlu olmayacağı beklenebilir. Genellikle, bu yurttaş eylem 

grubu öneriyi durdurma hedefiyle biçimlenecektir. Çatışma kaçınılmazdır. Olası 

deponun işletmecileri adına çalışan halkla ilişkiler uygulayıcıları bekleyebilirler ki : 

(1) Onların iddia ettikleri herhangi bir öneri onun içeriğinin doğruluğu yönünden 

iyice incelenecektir. (2) Onlar ayrıca bekleyebilirler ki, ilgili insanlar (şirketler ve 

örgütler, vb.) bilfiil güvenilmez olacaktır. (3) Onlar tahmin edebilirler ki, riskli bir 

atık tesisi veya çöp sahası inşa etme niyeti ilke olarak şüpheyle karşılanacaktır.  

Bu ayırımlara dayanarak, halkla ilişkiler uygulayıcıları, durumu ve yeni 

başlayan çatışmaların öncesini çözümleyebilirler ve tartışmaya bağlı kendi 

iddialarının doğruluğunu, ilgili iletişimcilerin dürüstlüğünü ve çıkarların meşruiyetini 

nasıl savunacaklarına odaklanabilir ve eğer uygulanabilirse, bu iddiaların 

doğruluğunu ispat edebilirler (Burkart, 2009: 150). Burkart, burada retoriğin doğruluk 

üzerine inşasına eğilmektedir. Böyle bir yaklaşım, halkla ilişkilerde güven ekseninde 

ikna sonucunu doğurmaktadır.  

Bir yandan da, apaçık görünmektedir ki böyle düşünceler şüphenin açıkça 

telaffuz edildiği ve kamuya açıklandığı bu türden çatışma durumlarına 

uygulanmalıdır, çatışmayla ilgili medyada en az yer almayla değil. Uygulayıcılar 

kendi cevaplarını düşünmüş olmalıdırlar ve argümanlarla cevap vermeleri 

gerekmektedir. Halkla ilişkiler yönetimi sürecinde olası çatışma durumunun nasıl 

yorumlanacağına bakılmaksızın, oydaşmaya-yönelik müzakerenin erkenden 

içerilmesine değecek şekilde tartışmak zordur. Bu türden müzakereye başlangıçta yer 
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verilmesi kaydıyla halkla ilişkiler hedeflerinin belirginleştirilmesine ve bu amaçlara 

erişmedeki etkililiğe göre denetlenmesine katkıda bulunabilir (Burkart, 2009: 150). 

Anlaşılan o ki; çatışma durumlarında kamularda oluşmuş şüphenin giderilmesi, halkla 

ilişkiler iletişimindeki argümanların gücüne bağlı görünmektedir.                

Burkart, oydaşmaya-yönelik halkla ilişkilerin amaçlarını açıklamaktadır. 

Oydaşmaya-yönelik halkla ilişkilerin ağır basan amacı, halkla ilişkiler müşterisi ve 

kamunun konuyla ilgili üyeleri arasında düzgün bir iletişim süreci olacağını bekleyen 

kimselere olanak sağlamaktır. Bu, iletişim kuran taraflar arasında üç farklı iletişim 

düzeyi olduğu takdirde mutabık olunacağı durumdur. Belirtilmelidir ki, mevcut 

bağlamda “anlaşma” ve “oydaşma” olarak adlandırılan, Habermas’ın kuramından 

alınan tanımların bir yanlış anlaşılması söz konusu olabilir. Genel bir yanlış 

anlaşılma, ihtilaflı bir şeyin onayı veya rızası ile uyuşmayı dengelemektir. Burada, şu 

var ki, “anlaşma” sadece geçerlilik iddiaları hakkında anlaşma anlamına gelmektedir 

(Burkart, 2009: 150). Burkart, kuramdaki karmaşık yapıya dikkat çekmekte ve 

aşağıda geçerlilik iddialarına yönelik anlaşma üzerine eğilmektedir.     

Geçerlilik iddiaları hakkında anlaşma şu anlama gelir (Burkart, 2009: 150-151): 

(1) gündem maddesinin konusu açıkça anlaşılmalıdır, yani, konuya bağlı neyin 

açıklanabileceği ve o, müşteri tarafından getirilen önermelerin ve açıklamaların 

doğruluğu hakkındaki bir oydaşma olmalıdır; (2) iletişimcilerin, planlar ve girişimin 

amaçları için kimin sorumlu olduğu hakkında açık olmaları gerekir ve kuruluşun ve 

kuruluş sözcüsünün dürüstlüğü şüphe götürmez olmalıdır; (3) sahip olunan ve temsil 

edilen durumlar anlaşılır olmalıdır-niçin (müşterinin) çıkarların yürütüldüğü ve o, 

çıkarın meşruiyeti hakkında bir oydaşma olmalıdır. Bu açıklama, Tablo 3’te 

anlatılmaktadır.   

İletişim sürecindeki bir bozulma, kamunun konuyla ilgili üyeleri geçerlilik 

iddialarının birinden veya daha çoğundan (halkla ilişkiler müşterisi tarafından 

yapılan) şüphelendiklerinde meydana gelebilir. Bu, iletişimsel eylem kuramına göre, 

söylemi gerektirir. Oydaşmaya-yönelik halkla ilişkiler böylece söyleme ihtiyacı 

ciddiye almak ve bu söylemi kolaylaştırmaya çalışmak zorunda olmaktadır (Burkart, 

2009: 151). Buna göre; Burkart, iletişimsel eylem kuramını iletişim sürecindeki 

bozulma durumunda dahi halkla ilişkilere uyarlayarak halkla ilişkiler iletişimini 
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iletişimsel eylem kuramına bağlı kılmaktadır. Söylem, halkla ilişkiler iletişiminde 

önemli bir öğe konumuna yerleşmektedir.    

Bunun nasıl başarılabileceğini Burkart burada ele alınacak aşağıdaki 

bölümlerde göstermektedir. Söylemin bu aşaması, COPR-sürecindeki adımlardan 

yalnızca biri olmakla birlikte, toplam olarak, dört temel aşama kritik olarak 

önerilmektedir ve sonuçları ölçmeye katkıda bulunmaktadır. Aşağıdaki kısımda, 

Aşağı Avusturya’daki iki riskli atık tesisine yönelik planlamayla ilgili Burkart’ın 

Viyanalı konuyla ilgili tarafları değerlendirme çalışması (Burkart, 1993; aktaran: 

Burkart, 2009) sorgulamaların bir örneği olarak kullanılmaktadır. Burkart, bunun dört 

aşamaya ilişkin olarak yerleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir (Burkart, 2009: 151).  

Halkla İlişkiler Amacı: Bilgi Edinme 

Bir konuda rasyonel bir muhakeme yapmayı mümkün kılan önkoşul, açıkça iyi 

bir soruna-özgü bilgi birikimine sahip olmak ihtiyacıdır. Bir halkla ilişkiler 

uygulayıcısı bu yüzden ayrı ayrı projelerin konuyla ilgili olgusal gerçeklerine sahip 

olmak ve etkilenmiş kamuların üyelerine kendilerini erişilir kılmak zorunda 

olmaktadır (Burkart, 2009: 152). Soruna ilişkin rasyonelliği sağlamak adına halkla 

ilişkiler yönetimi sorunun tüm yönleriyle ilgili bilgi birikimine sahip olmalıdır.    

Başarı, bu bilgi edinme aşamasında öyleyse, iletişimcilerin bakış açısından 

oluşmaktadır ki öneri üzerindeki bilginin niteliği ile ilgili kusursuz düzey 

karşılanmalıdır. COPR modeli, bilginin niteliğinin oldukça açık bir biçimde üç 

düzeyde belirlenmesi gerektiğini ima eder (Burkart, 2009: 152): 

Birinci düzeyde, bir atık deposunun planlayıcıları açık bir tutum içerisinde 

durumun olgusal gerçeklerini bir araya getirmelidir ve ortaya koymalıdır. Sadece 

teknik bilgiye ek olarak (malzeme cinsinin depolanacağı depo hacmi, saklanmış 

atıkların güvenliği, vb.) bu, atıkların yok edilmesiyle ilgilidir. Planlamacılar sonraki 

planlama adımlarını da ayrıntılı olarak anlatmalıdırlar (eğer komşular planlama 

bünyesinde bulunacaklarsa, uzman tanıklıklara veya yapılan değerlendirmelere yer 

verildiğinde, vb.) (Burkart, 2009: 152). Burkart, birinci düzeyde gerçekliğe ilişkin 

bilgilendirmede netlik kazandırma üzerine odaklanmaktadır.   

İkinci düzeyde, kurumların (yani, devlet yönetimi) veya kuruluşların (atıkları 

yok eden firma) katılımı, alınan kararlar adına kimin sorumluluğa sahip olduğuna, 
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hangi kararlar için kimin sorumlu olduğuna ve kiminle ilgilenilmesi gerektiğine 

(örneğin, bir kişinin hangi karar için kimi görmesi gerektiği ve birinin onlarla nasıl 

temas kuracağı, vb.) yönelik belirli bir fikir olması için ortaya koyulmalıdır (Burkart, 

2009: 152). Buna göre; kamuların muhatap olacağı kişilerin belirlenmiş olması, 

bilginin niteliğinin belirlenmesindeki ikinci düzeyi oluşturmaktadır.        

Ve son olarak, üçüncü düzeyde, bütün projenin meşruiyetinin aydınlatılması 

gerekir. Bu, argümanları içerecektir ki bunlar atıkların yok edilmesindeki seçilen 

çeşitliliği (örneğin, yakma yerine tortu bırakma), konum seçimini ve olayların 

planlanmasındaki düzeni tartışarak projeyi gerekçelendirir (Burkart, 2009: 152). 

Özetle; üçüncü düzey, projenin meşruiyetini sağlamak adına projeyi argümanlarla 

gerekçelendirme anlamına gelmektedir.   

Bu bilgi edinme aşamasında, başarılı halkla ilişkiler, medyada olumlu yer 

almanın olacağı ve bilgi edinmedeki alıcıların bakış açısından, kamunun konuyla 

ilgili üyelerinin yeterli bilgiyi alabilecekleri (geçerliliğin iletişimsel iddiaları 

açısından) anlamına gelir. Ancak o vakit merkezi soru sorulabilir, şöyle ki, o konu 

için, alıcılar yine de açıklamalara ve gerekçelendirmelere ihtiyaç duyarlar eğer 

işletme güvenilir olarak değerlendirilirse (Burkart, 2009: 152). Demek oluyor ki; bilgi 

edinme aşamasında, halkla ilişkiler birimi kuruluş adına kamunun talep etmiş olduğu 

yeterli bilgiyi sağlamak görevini yerine getirir.   

Halkla ilişkiler başarısı ile ilgili değerlendirme, incelenmek üzere muhtelif 

farklı konulara ve bu bilgiye erişmek üzere muhtelif yöntemli yollara işaret eder. İlk 

olarak bütün halkla ilişkiler mesajlarının bir değerlendirmesi, kamuoyu açıklamaları 

ve ücretli reklamcılık kadar, basın bildirilerini, el ilanlarını, el broşürlerini, posterleri 

ve bilgi paketlerini de içerir. Burada içerik analizine başvurulabilir (Burkart, 2009: 

152). Değerlendirme, halkla ilişkiler mesajlarının başarısına odaklanmış olduğu gibi; 

bunun dolayımında halkla ilişkiler mesajlarındaki rasyonelliğin başarısı hakkında 

gereken bilgiyi de verir.            

Burkart’a göre (2009: 152), bundan başka, bir medya yankılanması analizinin 

yürütülmesi gerekir. İçerik analizinin belirli bir türü, medyanın halkla ilişkiler 

materyalini nasıl kullandığını sormaktadır. Ve son olarak, kamunun konuyla ilgili 

üyelerinin oydaşma derecesi kadar bilgi birikimi durumu da (konu hakkındaki) 
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incelenmelidir. Konuyla ilgili kamunun üyelerine yönelik (temsili) bir araştırma 

yapılmalıdır. Bu görüşmelerle, oydaşma derecesi, iletişimsel geçerlilik iddialarına 

ilişkin olarak değerlendirmeye alınabilir. Ancak bu değerlendirme tamamlandıktan 

sonra COPR-sürecinin gelecek aşamasına devam edilip edilmeyeceğine karar 

verilebilir. Burada yönetsel bir fonksiyon olarak halkla ilişkilerin araştırma yönüne 

Burkart’ın vermiş olduğu değeri gözlemlemek mümkündür.     

Halkla İlişkiler Amacı: Tartışma 

Bir sorun ihtilaflı olduğunda ve bu, geçerlilik iddialarından ciddi olarak kuşku 

duyulması anlamına geldiğinde, bir “tartışma-aşamasını” başlatma zamanı gelmiş 

demektir. Aslında kamunun üyeleri ile müşteri temsilcileri arasında doğrudan bir 

tartışmanın yer alması gerektiği düşünülmemektedir. Aksine, odak noktası, özel bilgi 

sağlanan seçkin gazetecilere yönlendirilen medya enformasyonunun klasik 

yöntemleri üzerine olmalıdır. Riskli bir atık depolama alanı planlama durumunda, bir 

araştırmanın sonuçları göstermektedir ki tesis için bir mevki seçiminin meşruiyeti 

hakkında güçlü şüpheler bulunmaktadır. Gazetecilerin öncelikli olarak mevki seçimi 

için avantajları ve dezavantajları üstüne bilgi ihtiyaçları karşılanmalıdır. Meselenin 

diğer yönleri, örneğin depolanacak olan atık türleri veya atıkların yok edilmesi projesi 

ile ilgili kuruluş, bu aşamada rolü, eğer varsa, sadece marjinal bir rol oynar (Burkart, 

2009: 153). Burkart, halkla ilişkiler iletişimini tartışma aşamasında medya boyutuna 

taşımaktadır.       

Bundan başka, tartışmanın başka biçimlerini planlamak hakikaten akla yakındır: 

bilirkişi oturumları, tartışma akşamları, kentsel toplantılar veya proje 

planlamacılarıyla veya atıkları yok eden firmaların karar alıcılarıyla danışma saatleri. 

Bundan başka, internet çevrimiçi karşılıklı konuşma için yeni fırsatlar sunmaktadır 

(Burkart, 2000b; aktaran: Burkart, 2009) ki bu, birkaç yıl önce hayal edilemezdi 

(Burkart, 2009: 153). Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya öncekinden daha çok 

kuruluşların kamularıyla doğrudan konuşmalarına ve aktif kamuların birbirleriyle 

konuşmalarına olanak sağlamaktadır (Porter, 2010: 132). Böylece tartışmadaki 

etkileşimin boyutu genişleme olanağına kavuşmakta; bunun yanında, demokratik bir 

tartışma ortamına zemin hazırlanmış olmaktadır.        
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Burkart, riskli atık tesisi projesi örneğinde gerçekleşen iletişim akışını 

anlatmaktadır. Tartışma aşamasındaki başarı kasteder ki halkla ilişkiler müşterileri, 

açıklamaya yönelik bir eleştiri veya gereksinim bulunduğunda, “kapalı” olarak 

görünmemelidirler. Ama gerçekten kendilerini bu tartışmalarla karşı karşıya getirirler 

ve düzenlerler. Böylece etkilenmiş kamuların üyeleri ile kuruluş arasında temas 

kurmak gerçekleşebilir. Bu gereksinim, birçok yönden gerçeğe dönüştürülebilir. Tam 

riskli atık tesisi projesinin durumu analiz edildiğinde, olası atıkların yok edilmesi 

girişimi, projeyle ilgili tartışmak üzere kamulara özel bir irtibat görevlisi getirerek, 

bölgede bir vatandaşlara danışma ofisi kurdu. Bununla beraber, uzmanların 

araştırmalar yürüttükleri ve çalışmaların uygulanabilirliğinin doğrudan 

sorgulanabildiği bilgi edinme olayları düzenlenmekteydi. Bu günler etkileşim ve bilgi 

edinme ihtiyacını karşılamak üzere bir internet giriş sayfası oluşturulacaktı (Burkart, 

2009: 153). Burkart, riskli atık tesisi projesi olayındaki tartışma aşamasında halkla 

ilişkiler iletişimini güçlü tutar: danışma ofisinin kurulması, uzmanlardan görüşler 

alınması ve bilgilendirmeye internet desteğinin eklemlenmesi.     

İletişimciler tarafından bütün bu girişimler, yankı yaratmak ya da medyada bir 

“sanal tartışma” niyetiyle yapılmaktadır. İkincisi için bir örnek, farklı bakış açılarının 

kamuya görünür kılınabileceği, gazeteciler ile proje planlamacıları (ya da diğer 

uzmanlar) arasındaki bir tartışma olacaktı (Burkart, 2009: 153-154). Burkart, tartışma 

aşamasını gazetecilerle etkileşime taşıyarak kamusallığı mümkün kılmaktadır.  

Bir kez daha, tartışma aşamasının başarısı değerlendirilmelidir. Yönteme ilişkin 

olarak, bir medya yankılanma analizi soruna yönelik bir sanal tartışmanın medyada 

gerçekleşmiş olduğunu ve girişime yönelik hangi imajların iletilmiş olduğunu 

keşfetmek amacıyla yürütülmelidir. Bununla beraber, halkla ilişkiler uygulayıcıları, 

katılımcı gözlemleri (kentsel toplantılarda veya kamuya açık oturumlarda), bir 

internet sayfasının nitel alımlama analizini (veya nicel bir günlük dosya analizini 

dahi) kullanmayı, temsili bir araştırmayı yürütmek kadar iyi değerlendirebilirler. 

Sorulacak çok önemli soru şudur (Burkart, 2009: 154): İletişimsel geçerlilik iddiaları 

sorgulanmakta mıdır ve eğer öyle ise, ne derecede? Burkart, analiz yeteneği ve 

iletişim olaylarını değerlendirme yönüyle halkla ilişkiler birimini yönetsel bir düzeye 

çekmektedir.   
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Halkla İlişkiler Amacı: Söylem 

İlke olarak, düşünülebilir ki, tartışma aşaması, halkla ilişkiler müşterisi ile 

etkilenmiş kamuların üyeleri arasında bir iletişimsel oydaşmaya götürebilir. Son 

derece tartışmalı sorunlarla bağlantılı olarak, yine de bu genelde olan bir durum 

değildir. Bu ima eder ki, halkla ilişkiler uygulayıcısı hangi geçerlilik iddialarının 

ihtilaflı olduğunu ve söylemi gerektirdiğini değerlendirmelidir. Anlaşmazlığa neden 

olan riskli atık depolama sahasındaki örneği kullanma, halkla ilişkiler uygulayıcısının 

aşağıdakilere odaklanması gerektiğini kastedecektir (Burkart, 2009: 154): 

1. Açıklamaların doğruluğuna yönelik geçerlilik iddiası hakkındaki şüpheler, 

örneğin: “Değerlendirici tarafından bildirilen X yanlıştır”; 

2. İletişimcilerin dürüstlüğü hakkındaki şüpheler, örneğin, “Atık alanı 

planlamacıları konuyla ilgili gerçekleri saklıyorlar”; 

3. Projenin meşruiyeti hakkındaki şüpheler, “Atık yakma, atık gömmeden daha 

iyi bir çözümdür”, gibi.  

Burkart, riskli atık tesisi projesi örneğindeki halkla ilişkiler iletişimi sürecinde 

oluşan geri beslemeyi oydaşmaya yönelik halkla ilişkilere uyarlamaktadır. Buna göre;      

halkla ilişkiler yöneticileri, soruna ilişkin kamuların iletişim sürecindeki geçerlilik 

açısından şüphelenmeleri bağlamındaki her olasılığı düşünmek durumundadır.    

İEK açısından, iletişimsel geçerlilik iddiaları burada “doğruluk” ve 

“meşruiyet”tir ve analitik çözümleme yeteneğine sahip bir tartışma aracılığıyla 

erişilebilir olmaktadır. COPR modelini kullanan uygulayıcı, bu nedenle, halkla 

ilişkilerin, “kuramsal” bir ve “uygulamalı” bir söylemden meydana gelmeye ihtiyacı 

olduğunu düşünmelidir (Burkart, 2009: 154). Burkart, halkla ilişkiler söyleminin 

gerçekleşebilir olması gereğine işaret etmektedir.     

Kuramsal söylemde, amaç nesnel yargıların doğruluğuna yönelik kanıttır. 

Başka bir deyişle, kuramsal söylem, iddialı ayrıntılar (sayılar/veriler/olgular), 

nesnelliğin kanıtı üzerine odaklanır ya da doğruluk şüpheleri giderme amacıyla 

gösterilmelidir. Nesnel yargılar, kural olarak, teknik yönden veya bilimsel olarak 

kanıtlanabilir olgulara dayalıdır. Bu olgular bildiriler içerisinde görünürler. Bu 

bildiriler esasen az çok nesnel olarak belirlenebilir (sayılar ve ölçüler) olmaktadır 
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(Burkart, 2009: 154). Halkla ilişkiler iletişiminde söylemin rasyonelliğini sağlayan 

şey, kuramsal söylemin geçerli bilgiler içermesidir.   

Uygulamalı söylemde amaç çıkarların, amaçlananların veya kararların 

gerekçelendirilmesidir, değer-yargıları sayesinde tartışmaya hazırdırlar. Bu, 

belirlenmiş olması gereken kararlara dayanması anlamına gelir: niçin veya daha açık 

bir şekilde, hangi kurala (norma) ve değer bağlamına dayanarak bireysel amaç 

izlenebilir? Değer yargıları, klasik bilimsel düşüncede kanıtlanabilir değildirler. 

Değer yargıları, toplumsal normların uygun bağlamı içerisinde gömülüdürler ya da 

ahlâk kurallarından veya etik ilkelerden doğarlar (Burkart, 2009: 155). Bu bilgiler 

ışığında; uygulamalı söylem, verilmiş kararların neye dayandırıldığına işaret eder.    

Burada dikkat çekilmesi gerekir ki (Burkart, 2009: 155), yukarıda bahsedildiği 

gibi, (söylemin) başta gelen amacı, halkla ilişkiler müşterisi ile kamunun etkilenmiş 

üyeleri arasında gerçek yüz yüze tartışmalarda aracılık etmek değildir. Bir daha, 

halkla ilişkiler uygulayıcıları medyada yer almaya dikkat etmelidirler. Bu, özellikle 

tartışmanın ve söylemin gerekli olduğu ve bunun daha yüksek bir medya ilgisini 

ateşlediği durumlarda doğrudur. Gazeteciler sadece haber değeri taşıyan gündemlere 

meraklı değildirler. Aynı zamanda duruşlarını gerekçelendirme yönünde 

açıklamalarda bulunabilen ve argümanlar geliştirebilen yetkin görüşülen kimselere de 

meraklı olmaktadırlar. Halkla ilişkiler yönetimi böylesi görüşülen kimseleri 

öngörebildiğinde bir “gerçek söylem” vuku bulabilir-amaçlar ve değerler üzerine bir 

yansıma ya da basına özgü farklı kategorilerde konuyla ilgili uzmanlar arasındaki 

değer yargıları (raporlar, görüşmeler, yorumlar, vb.). Burkart, medya aracılığıyla 

söylemleri uzman görüşüyle desteklenmiş argümanlar üzerinden gerekçelendirmeye 

odaklanmaktadır.   

Bu söylem aşamasındaki başarı, oydaşmanın hem nesnel yargı düzeyinde 

(geçerlilik iddiası olan doğruluğa ilişkin) hem de değer yargısı düzeyinde (geçerlilik 

iddiası olan meşruiyete gönderme yapan gerekçelerin uygunluğuna ilişkin) elde 

edilebileceği anlamına gelir. Daha gerçekçi olarak, nesnel ve değer yargılarındaki 

şüphenin azaltılacağı beklenebilir (Burkart, 2009: 155). Burkart, halkla ilişkiler 

söylemindeki başarının kamuların bilgi gereksinimini karşılayarak şüphelerin 

giderilmesine yardımcı olduğuna gönderme yapmaktadır.     
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Metotlu olarak, eskisi gibi, medya yankılanması analizi yararlıdır ve bu 

(anlamlı) söylem tartışmasının ne kadar sık medyada yer almada kullanılmış olduğu 

ölçülebilir. Aynısı kamunun konuyla ilgili üyelerinin ihtilaf konusuna yönelik anlama 

düzeyi ve iletişimsel rıza derecesi hakkında bilgi edinmek üzere araştırılması yoluyla 

yapılabilir (Burkart, 2009: 155). Değerlendirme, söylem aşamasında önemli bir ölçüt 

olmakta; medya, halkla ilişkiler söylemini değerlendirme bağlamında başat analiz 

kaynağı olarak görünmektedir.                   

Halkla İlişkiler Amacı: Durum Tanımı                     

Bu son COPR-aşamasında, geriye kalan şey, başarılmış olan iletişimin mevcut 

durumunu saptamak ve kamunun konuyla ilgili üyelerini bilgilendirmektir. Bu, tekrar 

etkilenmiş kamuların tutumlarının/duruşlarının olduğu kadar medyada yer almanın 

önemini de göstermektedir. Aşağıdakiyle bağlantılı olarak eğer iddialardan şüphe 

edilmekteyse (ve eğer öyleyse, ne derecede) sorulması gerekir (Burkart, 2009: 155-

156): 

1. Bildirilen olguların doğruluğu (her zaman her yerde var olan kuşku 

uyandıran nesnel yargılar gibi); 

2. İlgili kuruluş veya kişilerin dürüstlüğü; 

3. Konuyla ilgili kamunun üyeleri tarafından temsil edilen çıkarların 

meşruiyeti (herhangi kuşku uyandıran değer yargıları gibi). 

Burkart, bu aşamadaki süreç uzamında, oydaşmaya-yönelik halkla ilişkiler 

iletişiminin genel bir değerlendirmesine gitmektedir. Halkla ilişkiler yöneticileri, bu 

aşamada konuyla ilgili kamuların savunmuş bulundukları argümanların geçerlilik 

yönünü sorgulamaktadır.               

Burkart, iletişimsel eylem kuramı bağlamında sosyolojik uzamda görünen bir 

gerçekliğe işaret eder. İletişimsel geçerlilik iddialarının her üç düzeyi üzerinde tam 

uzlaşma veya serbest onaylama asla meydana gelmeyecek ve bu, İEK tarafından ima 

edilmemektedir. Bu, “rasyonel uyuşmazlık”tan gelen (Miller, 1992; aktaran: Burkart, 

2009), çatışma sosyolojisinden bir görüşe değer gösterme olabilir, bunu toplumsal 

çatışmayla uğraşmak yönünde büyük bir aşama olarak görür: insan, (henüz) 

uzlaşmadığı ve böylece uyuşmazlık noktalarının açık olarak belirlenebileceği 

noktaları bilir. Bu, tamamen COPR-modelini kullanarak neyin başarılabileceği ve 
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iletişimsel geçerlilik iddialarının ayırt edici özelliklerine odaklanmaktır (Burkart, 

2009: 156). Burkart, çatışma sosyolojisi dolayımında halkla ilişkilere gerçekçi bir 

bakış açısı getirmeye çabalamaktadır.       

Burkart, riskli atık projesinden göstermiş olduğu örnek ile geçerlilik iddialarını 

açar. Riskli atık projesinin analizi tatbik edildiğinde, pek çok insan iddiaların depo 

planlamacıları tarafından ortaya atıldığına inanmıştı (onlar bu iddiaların 

doğruluğundan şüphe etmemişlerdi) ve aynı zamanda proje planlamacılarının 

güvenilir olduklarını düşünmüşlerdi. Buna rağmen, bölge seçiminin meşruiyeti 

geçerli olarak görülmemekteydi; aksine, pek çok insan riskli bir atık alanı için bölge 

seçiminde aynı görüşte değillerdi (Burkart, 2009: 156). Buna göre; COPR modeliyle 

örnek olaydaki halkla ilişkiler iletişiminde soruna ilişkin kamu açısından neyin sorun 

oluşturmuş olduğu açığa çıkarılmıştır.              

Durum tanımı (İEKndan aktarılan) terimi, COPR-modelinde kullanılan 

anlamdan fazlası haline gelir. Bu aşamada, kuruluş ne yapmak istediğine karar 

vermelidir. Karar, şüpheye yer vermeden, uzlaşma derecesi yüksek olduğunda ve 

proje hedeflerinin yaygın kabulü beklenebildiğinde daha kolay olacaktır. Bu, riskli 

atık deposu ile ilgili araştırma olayındaki sonuçtu (örneğin, Burkart, 1993; aktaran: 

Burkart, 2009: 156). Burkart, durum tanımı aşamasında rasyonel bir karar yoluyla 

uzlaşmaya yönelmeye gönderme yapmaktadır.        

COPR ölçütleri, proje planlayıcıların biçimsel yöntemini analiz etmek üzere 

kullanılmaktaydı ve sunulan enformasyondaki aşağıda yer alan eksiklikler teşhis 

edilmekteydi: Hem halkla ilişkiler yayınları hem de medyada yer alma, planlanan 

tesis hakkında nispeten kıt gerçekleri ve mevkilerin seçimine yönelik meşruiyet 

hakkında hiçbir argümanı içermekteydi. Araştırmanın sonuçları, kamunun 

çoğunluğundan rağbet görmeyen çöp sahası projesinin sonuçlarıyla uyumlu 

olmaktaydı (Burkart, 2009: 156). Burkart, riskli atık tesisi projesi örneğinde halkla 

ilişkiler iletişimindeki eksiklikleri COPR modeli aracılığıyla saptamıştır.        

Temsili bir araştırma yardımıyla, katılımcılar sorunla bağlantılı olan ölçütler 

konusunda kendilerinin ne kadar kavradıklarını sorgulamaktaydılar. Belli oldu ki, 

tesisin olası kabullenilmesi başarılı iletişim için kriterlerin daha iyi bir anlayışıyla 

birleştirilmekteydi. “Olası” burada tesisin kabulü ile ilgili meselenin olumlu bir çevre 
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etki değerlendirmesine tabi olduğunun hesaba katıldığı anlamına gelmektedir. 

Bölgeyi (mevkii) destekleyenler, sık sık sadece daha iyi bilgilendirilmemekteydi. 

Aynı zamanda nadiren proje planlayıcıların dürüstlüğünden ve bölge seçiminin 

meşruiyetinden şüphe etmekteydiler. Özetleyerek: COPR-modeli, halkla ilişkiler 

iletişimini değerlendirmek üzere kendi değerini bir teşhis aracı olarak kanıtlamıştır 

(Burkart, 2004: 463; Burkart, 2009: 156-157). Burkart, halkla ilişkiler iletişimindeki 

başarı ile riskli atık tesisi projesinin kabullenilmesi arasında bağıntı kurmaktadır.  

Burkart (2009: 157), COPR-modelini sonuç bölümünde bir halkla ilişkiler 

değerlendirme programı olarak ele almıştır. Buna göre, değerlendirme, halkla 

ilişkilerin kalitesine ve başarısına yönelik ölçme ve muhakeme, hiç yoksa 1990’ların 

ortasından beri büyük ölçüde tartışılmaktadır (örneğin, Baerns, 1995; GPRA, 1997). 

Değerlendirme araştırmasında (örneğin, Fuhrberg, 1995; Lindenmann, 2003; Pavlik, 

1987; aktaran: Burkart, 2009) iki farklı ölçüm yöntemine ulaşılabilir: Genel 

(özetleyici) araştırma, bir halkla ilişkiler programının veya kampanyasının sonunda 

ölçmeyi kullanır ve biçimlendirici araştırma, planlamanın, uygulamanın ve genel 

değerlendirmenin durum analizine yönelik bir gelişmeye ulaşmak üzere “bireysel 

çalışma yöntemi (süreci) devamlı olarak belirlenir ve değerlendirilir” (Fuhrberg, 

1995: 55; aktaran: Burkart, 2009) durumunda devamlı ölçme gerektirir. Anlaşılan o 

ki; Burkart, halkla ilişkiler iletişimindeki başarıyı ölçmek üzere değerlendirmeye 

önem atfeder.      

COPR modelde, nihai genel değerlendirme, durum tanımı aşaması bünyesinde 

yerleştirilmektedir. Tablo 5 şunu anlatmaktadır ki, COPR aşamalarının ilk üçü 

içerisinde, alınmış ölçümlerin başarısına yönelik devamlı kontrolü anlamına gelen, 

biçimlendirici değerlendirme yöntemi, çalışma için bir temel olarak benimsenmelidir. 

Modelin sonraki adımları esnasında alınmış olan kararlar, hedeflerin başarısından 

elde edilen bilgi birikimi üzerinde, yüksek bir dereceye dayanır (Burkart, 2009: 157). 

Buna göre; Burkart, COPR modelinin bilgi edinme, tartışma ve söylem aşamalarında 

biçimlendirici değerlendirme yöntemine başvurulması gereğine işaret eder.     

Tablo 5, tanımlanmış düzeyleri ve COPR’un aşamalarını ve üç iletişimsel 

düzeyle (nesnel, öznel ve toplumsal dünya) bağlantılı olarak modelin ölçütlerini 

kullanmayı değerlendirmek üzere sorulan merkezi soruları anlatmaktadır. Ayrıca, her 
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aşama için analizin nesneleri belirlenmiştir (Burkart, 2009: 157). Burkart, Tablo 5’te 

COPR sürecini ayrıntılı bir sorgulamayla göstermektedir.   

Yukarıda değinilen örnek olay incelemesinden (elde edilen) kanıta karşın, 

COPR Modeli gerçekte onamayı elde etmek üzere bir model gibi düşünülmemelidir. 

Bir projeyle uzlaşma halkla ilişkiler yoluyla “doğru halkla ilişkiler tuşuna basarak” 

oluşturulamaz ama ilgili kimseler tarafından oluşturulmalıdır. Röglin’in kullanışlı bir 

cümlesiyle (1996: 235; aktaran: Burkart, 2009), “Her kim onama istemekteyse, onu 

arzulamalıdır”. Bununla birlikte, Röglin şunu öne sürmektedir ki, şeffaflık halkla 

ilişkiler için yeni önde gelen anahtar kelime haline gelmelidir (Burkart, 2009: 157). 

Burkart, halkla ilişkiler sürecini çizgisellikten öteye; şeffaf bir niyet temelinde 

planlamaya dayandırmaktadır.  

Gerçi, şu eklenebilir ki, kuruluş ile kamunun ilgili üyeleri arasında iletişimsel 

kabullenme yüksek olduğunda, onaylama genişler. Kuruluş ve halkla ilişkiler 

uygulayıcıları söylemi ciddiye almaya gerek duyduklarında, özellikle etkilenmiş 

kamular kendilerini kuruluşların eylemi ya da çıkarları yoluyla tehdit edilmiş ya da 

kısıtlanmış hissettikleri durumlarda, bu türden onaylamanın gelişimi güçlendirilir. 

Burada, COPR modeli uygulayıcılara yardımcı olabilir (Burkart, 2009: 157). Burkart 

perspektifinde, oydaşmaya-yönelik halkla ilişkiler iletişimi, çatışma çözümü için 

elverişli bir yöntem olarak görünmektedir.                   

COPR sürecinde daha önce bahsedilen hususlardaki benzer amaçlarla dört 

basamak ayırt edilebilir. Bunlar, COPR’u bir planlama aracı olarak kullanmak için 

gerçek anlaşmazlık durumuna uyarlanmalıdır. Bu, halkla ilişkiler faaliyetlerinin 

başarısını değerlendirmeyi de mümkün kılar, sadece özetsel bir yönden değil (bir 

halkla ilişkiler kampanyasının sonunda) aynı zamanda ek bir yönden de (aşama 

aşama). Tablo 4 böyle bir değerlendirme durumunda sorulması gereken soruları 

ayrıntılarıyla gösterir. COPR’un adımlarında “P” planlamayı ve “E” değerlendirmeyi 

simgeler (Burkart, 2004: 463). Buna göre; oydaşmaya-yönelik halkla ilişkiler modeli, 

planlama ve değerlendirme aracı olarak kullanıma uygun nitelikleri taşımaktadır.       
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Tablo 4. COPR Planlaması ve Değerlendirmesi 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oydaşmaya-yönelik halkla ilişkiler (COPR) 
Planlama ve değerlendirme için sorular 

 Anlamanın boyutları 

COPR-
Basamakları 

NE 
Değerler, Veriler 
Gerçekler 

KİM 
Şirketler, bireyler 

NİÇİN 
Çıkar/amaçlar/hedefler 

BİLGİ EDİNME 

P Konuyla ilgili gerçekler 
sunuldu mu? 

Temel kampanya 
değerlerine değinildi mi?
  

Proje amaçları 
gerekçelendirildi mi? 

E Konuyla ilgili 
kamuların üyeleri 
bilgiyi aldılar 
mı/algıladılar mı?  

Konuyla ilgili kamuların 
üyeleri bahsi geçen 
kampanya değerlerini 
aldılar mı/algıladılar mı? 

Konuyla ilgili 
kamuların üyeleri 
gerekçelendirilmiş 
amaçları aldılar 
mı/algıladılar mı? 

TARTIŞMA 

P Konuyla ilgili gerçekler 
üzerinde bir tartışma 
düzenlendi mi?  

 
- 

Proje amaçlarının 
meşruiyeti tartışıldı mı? 

E Hİ açıklamalarının 
doğruluğu sorgulandı 
mı? 

İletişimcinin/şirketin 
güvenilirliği sorgulandı 
mı? 

 

Sunulan 
gerekçelendirmelerden 
herhangi birisinden 
şüpheye girişildi mi? 

SÖYLEM 

P  
- 

Gerçeklere dayalı 
savlar doğruluğun 
kanıtı olarak sunuldu 
mu? 

Değer-temelli savlar 
meşruiyetin kanıtı 
olarak sunuldu mu? 

E Gerçek-temelli savlar 
konuyla ilgili 
kamuların üyeleri 
tarafından sorgulandı 
mı? 

İletişimcinin/şirketin 
güvenilirliği sorgulandı 
mı? 

 

Bu değer-temelli savlar 
konuyla ilgili kamuların 
üyeleri tarafından 
sorgulandı mı? 
 

DURUMUN TANIMI 

E Gerçeklere ve gerçek-
temelli muhakemelere 
ilişkin rıza ne derecede 
başarıldı? 

İletişimcinin/şirketin 
güvenilirliğine ilişkin rıza 
(onay) ne ölçüde 
başarıldı? 

 

Proje amaçlarına ve 
değer-temelli 
muhakemelere ilişkin 
rıza (onay) ne ölçüde 
başarıldı? 

 Sonuç yeterli derecede nakledildi mi? 
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Kaynak: (Burkart, 2003; aktaran: Burkart, 2004: 464) 
 

Tablo 4, OYHİ Modelinin tüm aşamalarını anlamanın boyutları yönünden 

planlama (P) ve değerlendirme (E) sorgulamaları içerisinde tutar. Tüm aşamalarda 

görünen her bir sorgulama, halkla ilişkiler yönetimini planlama ve değerlendirme 

bağlamında araştırmaya ve saptamalarda bulunmaya yönlendirir.        

Burkart, Tablo 4’teki OYHİ Modeli planlama ve değerlendirme sürecini bazı 

öğeleri eklemleyerek genişletmektedir. Bir başka deyişle; Tablo 5’teki görünüm, bir 

önceki tablonun ifade ettiği OYHİ planlama ve değerlendirme sürecinin genişletilmiş 

bir boyutu olarak düşünülebilir.      

 

Tablo 5. COPR Planlama ve Değerlendirme: Planlama ve Değerlendirme için 

    Sorular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

COPR-Planlama ve Değerlendirme (Burkart, 2005’ten): Planlama ve Değerlendirme için 

Sorular  

Anlama 
düzeyleri 

Nesnel dünya 
Ne 

Olgular, Rakamlar, Veriler 

Öznel dünya 
Kim 

Şirketler/Kişiler 

Toplumsal dünya 
Niçin 

Alanlar 

COPR-aşamaları 

Bilgi edinme C Konuyla ilgili olgular 
sunuldu mu?  

Şirket hakkındaki merkezi 
bilgi sunuldu mu? 

Projenin amaçları 
gerekçelendirildi mi? 

M Medyada hangi olgulardan 
veya sorunlardan söz edildi 
(ve nasıl)?     

Medyada hangi şirket 
verilerinden söz edildi (ve 
nasıl)? 

Hangi proje amaçları ve 
alanları bildirildi (ve nasıl)? 

R IMP olguları ne kadar çok 
bilmektedir?     

IMP şirket hakkında ne 
derecede bilgilendirilmektedir? 

IMP alanlarla ilgili projeyi 
ne kadar çok bilmektedir?  

V Gerek IMP gerekse medya 
için bir açıklamaya ihtiyaç 
var mı ve eğer öyle ise hangi 
konulara yönelik?     

Gerek IMP gerekse medya için 
bundan başka bilgiye ihtiyaç 
var mı ve eğer öyle ise hangi 
konulara yönelik? 

Gerek IMP gerekse medya 
için gerekçelendirmeye 
ihtiyaç var mı ve eğer öyle 
ise hangi alanlara yönelik?     
 

Tartışma     C 
(Müzakere) 

Projeyi teşvik edenler olası 
sorunla-ilgili tartışmayı ne 
ölçüde yaptılar veya kime 
yönlendirdiler?     

- Projeyi teşvik edenler olası 
tartışmayla ilgili proje 
hedeflerine ne ölçüde 
ulaştılar veya kime 
yönlendirdiler?     
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Kaynak: (Burkart, 2009: 158-159) 

 

Tablo 5, COPR aşamalarına birtakım öğeleri (C: İletişimci, M: Medyada yer 

alma, R: Alıcı ve V: Geçerlilik savı) eklemleyerek modeli bir önceki tabloya görece 

daha anlaşılır bir hale getirmiştir.   

M Tartışmayla ilgili olgu 
medyada nasıl bildirildi?     

Medyada yer alma yoluyla 
şirketin hangi imajı 
oluşturuldu?  

Proje amaçları hakkındaki 
tartışmalar medyada nasıl 
bildirildi?      
 

R IMP bu olgusal tartışmalara 
nasıl katıldı veya onları nasıl 
karşıladı?     

Konuyla ilgili IMP’de şirket 
hakkında ne tür imaj oluştu?   

IMP meşruiyet üzerindeki 
tartışmayı ne kadar çok 
takip etti veya tartışmada 
yer aldı ve onu kabul etti?      
 

V IMP bölümü veya verilerin 
ve olguların gerçekliğine 
yönelik ortam üzerinde şüphe 
var mı?      

IMP bölümü veya şirketin 
dürüstlüğü konusundaki ortam 
üzerinde şüphe var mı? 

IMP bölümü veya proje 
amaçlarının meşruiyetine 
yönelik ortam üzerinde 
şüphe var mı? 
 

Söylem      C 
 

Olgusal yargılar şüphelenilen 
olgular yönünde kanıt olarak 
sunuldu mu?   

- Değer-tabanlı yargılar 
meşruiyet konusundaki 
şüpheler yönünde kanıt 
olarak sunuldu mu?  

M Olgusal gerçekler veya 
doğruluğun kanıtı medyada 
yer almada bahsi geçti mi ve 
eğer öyleyse, nasıl?     

Şirket iletişimi(nin niteliği) 
medyada yer almada sorun 
haline getirildi mi ve eğer 
öyleyse, nasıl? 

Meşruiyet hakkındaki değer 
tabanlı yargılar veya şüpheler 
medyada yer almada sunuldu 
mu ve eğer öyleyse, nasıl? 
 

R IMP bu olgusal yargıları 
ve/veya doğruluğun kanıtını 
ne kadar çok kabul etti?

IMP şirket iletişimi(nin 
niteliğini) dikkate aldı mı? 

IMP değer tabanlı yargıları 
veya meşruiyet kanıtını ne 
kadar çok kabul etti? 

V IMP’nin tarafında veya 
olgusal yargıların doğruluğu 
konusunda medyada yer alma 
üzerinde şüpheler var mı?  

IMP’nin tarafında veya şirket 
iletişiminin söylem-niteliği 
hakkındaki medyada yer 
alma üzerinde şüpheler var 
mı? 

IMP’nin tarafında veya değer 
yargıları ya da meşruiyet 
kanıtı hakkındaki medyada 
yer alma üzerinde şüpheler 
var mı?  

Durum        M 
tanımı         R 
                    
                   V 

Olgular ve yargılara dayalı 
olgu hakkındaki rıza ne 
ölçüde bulunmaktadır?   

Şirketin ve (müşteri)-
iletişimcilerin dürüstlüğü 
hakkındaki rıza ne ölçüde 
bulunmaktadır? 

Proje amaçları ve değere 
dayalı yargılar hakkındaki 
rıza ne ölçüde 
bulunmaktadır?  
 

C Sonuç yeterli derecede iletildi 
mi?   

C: İletişimci veya Müşteri 
M: Medyada yer alma 
R: Alıcı veya “kamuların ilgili üyeleri” (IMP) 
V: Geçerlilik savı (iddiası) 
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Burkart, oydaşmaya-yönelik halkla ilişkiler iletişiminde müzakere koşullarını 

öne çıkararak ortak bir çözüm arayışına girmektedir. Larissa Grunig (2005: 554), bu 

bağlamda önemli bir ayrıntıya dikkat çekmektedir. Örgüt, tatmin edici bir çözüme 

erişme fırsatını yakalayamasa bile, ortak iyilik için müzakerelere katılmış olmanın 

değeri görmezden gelinemez. Burkart’ın yaklaşımı, kuramsal açıdan oldukça değerli 

görünmektedir.     

Yine de, COPR modeli onama (rıza) üretiminin reçetesi gibidir. İnsanlar, bir 

“halkla ilişkiler düğmesine” basılarak bir projeye rıza göstermeye ikna edilemezler. 

Çünkü kabul (razı olma), sadece eğer ilgili insanlar arasında anlama süreci başarılı bir 

şekilde çalıştıysa ortaya çıkabilir. Bunun için önkoşul şudur ki, diyalog gereksinimi 

ve kamu lehinde söylem şirketler ve ilgili iletişim yöneticilerince ciddiye 

alınmaktadır, özellikle önceki (ilk söylenen), kendini şirketin çıkarları ve planları 

tarafından kısıtlanmış veya tehdit edilmiş bile hissettiğinde. Eğer şirketler ve halkla 

ilişkiler yöneticileri bu konunun öneminin farkına varırlarsa, onlar mutlaka karşılıklı 

anlayış yönünde çaba göstermeye motive edilmelidir (Burkart, 2004: 465). Burkart, 

halkla ilişkiler iletişiminde anlamayı önceleyerek diyalog kanallarını açık tutmanın 

önemine işaret etmektedir.     

Burkart (2009: 160), ilerideki çalışmanın, ilgili geçerlilik iddialarının birbirine 

nasıl bağlanacağı üzerine odaklanması gerektiğini belirtir. Burkart’a göre, bilhassa 

dürüstlüğün önemine yönelik çalışılmasına ihtiyaç var. Daha önce değinildiği gibi, 

dürüstlük tam geçerlilik iddiasıdır ki, bu bir söylemin konusu olamaz. Kendi 

açıklamalarına inanmaya veya kendi niyetlerini kabul edilebilir olarak 

değerlendirmeye bel bağlayan halkla ilişkiler müşterilerindeki güvenin ne kadar çok 

ortaya çıktığı incelenmelidir. Başka bir deyişle: Halkla ilişkiler müşterilerindeki 

güven, onların iddialarının doğruluğu ve onların niyetlerinin meşruluğu hakkındaki 

şüphelerde bir azalmaya neden olur mu? COPR modeli bağlamında ilgili geçerlilik 

iddiaları arasındaki bağlantılar (karşılıklı ilişkiler) oldukça belirsizdir. Bu nedenle, 

Burkart, güven araştırmasının sonuçlarının gelecek çalışmalarda dikkate alınması 

gerektiğine vurgu yapar. 

COPR, bir örgütün halkla ilişkiler aracılığıyla söylemini haklı kılması için 

öngerektiren koşulları sunar. Bu koşulların sağlanması, öncelikle örgütün kendisini 
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kamularına ve paydaşlarına karşı açık hale getirmesine bağlı görünmektedir. Buna ek 

olarak; örgüt, söylemlerini haklı çıkaracak gerekçelendirmeyi başarabilmelidir. Bir 

eylemden dolayı gerekçelendirmelerin doğru sunulması, kamular üzerinde meşruiyet 

kazanmak için önemli bir etkendir. Retorik, halkla ilişkiler iletişimindeki önermelerin 

doğruluğu, iletişimcilerin dürüstlüğü ve çıkarların meşruiyeti eşliğinde örgütün 

kendini ifadesi için işlevsel bir bileşendir. Örgüt ile kamular arasındaki soruna ilişkin 

gerekçelendirmelerin iletişim sürecinde çarpıtılmadan ve/veya gizlenmeden 

açıklanabilmesi, çatışma çözümünün demokratik işlerliğini tesis eder.     

Bugünün hakikat arayışı, sıklıkla halkla ilişkiler uygulayıcılarınca savunulan 

çekişen çıkarlar yoluyla hazırlanan toplumsal düzenin bu aynı türünden oluşmaktadır. 

Bir müşterinin konumunu savunarak, halkla ilişkiler uygulayıcıları bu retorik yapıya 

katılmaktadırlar. Bir uygulayıcının amacı, bir kuruluş ile onun kamuları arasında 

çatışma çözümü ve sonuçta oluşan karşılıklı olarak yararlı bir ilişki olsa bile, ikna 

kaçınılmaz ve gereklidir (Porter, 2010: 128). Bu, doğal olarak, OYHİ Modelinde 

savunulduğu şekliyle kamuların çıkarlarını karşılayarak yerine getirilmelidir.  

Porter, halkla ilişkiler yöneticilerine dengeli bir misyon yükler. Uygulayıcılar, 

bu zorlu görevi benimsemeli ve kuruluşlarının bakış açılarını etik olarak savunmak 

için iknanın geçerli araçlarını kullanmalıdırlar (Porter, 2010: 128). OYHİ Modeli, 

iknanın geçerli araçları için halkla ilişkiler iletişimini güçlü kılan bir yöntemi açığa 

çıkarmaktadır.     

Pearson (1989a: 67; aktaran: L’Etang, 2002c: 209), halkla ilişkilerin “tam 

olarak çekişen çıkarların çakıştığı yerde konumlandırıldığı” bilgisini vererek, halkla 

ilişkiler çalışmalarının müzakere için köprü kurucu yönüne dikkat çeker. Etik halkla 

ilişkiler uygulamasına göre önemli olan şey, monolojik “politikalar” yerine diyaloga 

dayalı bir “sisteme” sahip olmaktır (Kent and Taylor, 2002: 23). Burkart’ın ortaya 

koymuş olduğu OYHİ Modeli, müzakere ortamına elverişli ve diyaloga dayalı bir 

sisteme sahip olmaktadır.  

Kent ve Taylor, örgütlerin kamularıyla diyalog ekseninde etkileşimlerine önem 

atfederler. “Diyalog” etik halkla ilişkiler sonuçlarını garanti edememesine rağmen, 

diyaloga dayalı bir iletişim yönelimi kamuların ve örgütlerin birbirini daha iyi 

anlayabileceği ihtimalini artırır ve iletişim için temel kurallara sahiptir (Kent and 
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Taylor, 2002: 33). İEKndan iletişim için temel kuralları alan OYHİ Modeli, örgüt 

yönetimlerinin kamularla etkileşiminde birbirlerini daha iyi anlama imkânlarının 

koşullarını yerine getirir.  

Bu bölüm içerisinde, sosyolojik uzamda müzakere koşulları için uygun zemini 

hazırlayan Jürgen Habermas’ın İletişimsel Eylem Kuramından Roland Burkart’ın 

halkla ilişkiler iletişimine uyarlamış olduğu Oydaşmaya Yönelik Halkla İlişkiler 

Modeli anlatılmıştır. Burkart’ın modeli, iletişim sürecindeki müzakere koşulları için 

kuramsal açıdan donanımlı ve uygulama yönünden kullanışlı bir görünüme sahip bir 

örnektir.  

Bir sonraki bölüm, halkla ilişkilerin müzakere gücünü açan farklı kuramsal 

yaklaşımlar temelinde kurulmaktadır. Burada kuramsal temellere dayalı olarak halkla 

ilişkilerin müzakereci yaklaşımına geçen bir çerçeve sunulmaktadır. 

 

2.5. Farklı Kuramsal Yaklaşımlardan Halkla İlişkilerin Müzakere Gücü 

Bu bölüm, kuramsal açıdan halkla ilişkilerin müzakere gücünü açacak bir bakış 

açısı getirmek için kurgulanmıştır. Bu bölüm içerisinde, halkla ilişkilerin değerine iki 

farklı kuramsal açıdan odaklanmak amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak; gerek sistem 

kuramı ve gerekse sosyal sermaye kavrayışı, halkla ilişkilere olumlu bir bakış açısı 

getiren ikinci bölümdeki genel perspektife güç kazandıran kuramsal yaklaşımlar 

olarak anlaşılmaktadır. 

  

2.5.1. Sistem Kuramı  

Çalışmaya az dahi olsa katkı yapacağı düşünülen sistem kuramına da burada yer 

vermek yerinde görünmektedir. Aslında sistem kuramı, çalışma bağlamında spesifik 

bir noktada durmamaktadır. Ama müzakereyle genel bir bağlantı kurulması olası 

görünmektedir. Her ne kadar aradaki bağıntılar tartışmalı bir görünümde olsa da, 

konuya açıklık getireceği ve araştırmaya kuramsal açıdan zenginlik katacağı 

düşünülmektedir.   

Sistem kuramı çerçevesinde tasarlanan bu bölüm, sistem kuramını genel olarak 

açıklamakta; halkla ilişkiler açısından değerlendirmekte ve özü itibariyle sistem 

kuramından beslenen Mükemmellik Teorisi ile noktalanmaktadır.     
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2.5.1.1. Genel Olarak Sistem Kuramı 

Bu bölüm içerisinde, sistem kuramına ilişkin genel bir bilgilendirme, özet 

tarzında bir anlatım yoluyla yapılmaktadır. Çünkü bu konu, çalışmanın temel yönünü 

oluşturmamakta; ama kurama değinilmesine kesinlikle gereksinim duyulmaktadır. 

Öncelikle sistem kavramına değinmekte yarar görünmektedir. Sistem kavramı, 

genel yönüyle değerlendirildiğinde, “kendi aralarında ilişkili öğeler bütünü veya bir 

aradaki işlevler dizini” anlamına gelmektedir (Yoldaş, 2004: 62). Sistemler 

kuramcıları, sistemlerle ilgili tanımlarını karşılıklı bağımlılıkla ilgili merkezi 

kavrayışa ya da öğelerle ilgili ilişkiye dayandırırlar (Broom vd., 2009: 15).  

Sistem kuramında genel bir ayrıma gidildiğine işaret edilmektedir. Genel 

Sistem Kuramının kökenlerini oluşturan Ludwig von Bertalanffy kapalı ve açık 

sistem ayrımını aşağıdaki gibi özetlemektedir (Yoldaş, 2004: 18): 

Kapalı sistemler, bir sistemin dış çevresinden girdi (input) enerji, bilgi ve 

malzeme alışverişine giremediklerinden dolayı, sistemin çevresine çıktılar (output) ile 

yanıt vermeleri mümkün değildir. Buna karşın, açık sistemler sistemin dış 

çevresinden girdiler almakta ve çıktılar ile yanıt vermekte; bu suretle hem kendisi 

etkilenmekte hem de toplumsal çevreyi etkilemektedir.  

Sistem kavramı, örgütleri kapalı veya açık sistem olarak kavramlaştıran bir 

düşünce olarak açıklanabilir (Grunig ve Hunt, 1984; Botan ve Hazleton, 1989a; 

Cutlip vd., 1985; Grunig, 1992’den aktaran: Pieczka, 2002b: 215).  

Açık sistem yaklaşımına burada kısaca yer vermek yararlı görünmektedir. Açık 

sistemler, çevreyle sürekli gerçekleştirilen bir değişim halinde oldukları gibi (girdi-

çıktı), gerekli bir koşul ortaya çıkmazsa da, bu değişme durumunda (dengeleşim) 

bütüncül denge durumuna geçebilirler (Pieczka, 2002b: 222). Sistem kuramında, 

örgüt ile ortamı arasındaki dengeye işaret edilir. Parsons, diğer sistem kuramcılarıyla 

aynı doğrultuda, örgütle ortamı arasındaki dengenin önemini vurgulamıştır (Grunig, 

L. 2005a: 492).  

Buckley’in işlevselci yorumuna göre, sadece bir örgüt değil, belki de bütün bir 

sosyal dünya karşılıklı dayanışma ve işbirliği halinde bulunan parçalardan oluşan bir 

sistem olarak karşımıza çıkar. Çatışma durumunun kabul edilebilir varlığına karşın, 
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toplumsal sistemin bütün önemi, birliğini sürdürmesinde yatmaktadır (Pieczka, 

2002b: 225). Pieczka, burada sistemin bir bütün olarak varlığını sürdürmesine vurgu 

yapmaktadır.      

Bu bölüm bir örgüt kuramı olarak sistem kuramına genel bir bakış getirmiş; 

sistem kuramının genel ayrımına yer vermiş ve böylece sistem kuramını halkla 

ilişkiler bağlamında yorumlamak için bir ön kapı aralamıştır.  

Bir sonraki bölüm, bir yönetim fonksiyonu olarak halkla ilişkileri açık sistem 

kavrayışı içerisinde değerlendirmektedir. Mükemmellik Teorisini kavramak açısından 

açık sistem yaklaşımı çerçevesinde halkla ilişkiler değerlendirmesi önemli bir katkı 

sağlayacaktır.    

 

2.5.1.2. Açık Sistem Çerçevesinde Halkla İlişkiler  

Halkla ilişkiler, bir örgüt kuramı olarak sistem kuramı açısından açık sistem 

yaklaşımına uyan bir yönetsel fonksiyondur. Örgütlerin kamularıyla karşılaştıkları 

sorunları ve/veya gündemleri müzakere süreçlerine açmaya yarayan bir yaklaşım 

olarak açık sistem yaklaşımı, halkla ilişkilere değer katan bir perspektif getirmektedir. 

Pearson (1990: 222; aktaran: Pieczka, 2002b: 229-230), halkla ilişkiler alanında 

sistem teorisinin tartışılması sürecinde yaygın kullanılan yaklaşımı açıklarken 

“süreçleri vurgular ve girdi, dönüşüm ve çıktı gibi terimleri kullanır” ifadelerine yer 

vermiş ve bir sistemin bütünlüğü görüşünü ele almıştır. 

Sistem yaklaşımı örgütsel bütünün birbiriyle ilişkili alt parçalardan oluşması 

anlamına geldiği için, bu alt sistemlerden herhangi birinin göstermiş olduğu 

performans bütün sistemi etkileyecek güçtedir. Buradan hareketle, yönetsel alt 

sistemlerin bir öğesi olan halkla ilişkiler birimi, her örgütün başarı veya başarısızlık 

durumuna katkıda bulunmaktadır. Yönetimler, örgütün dış kamuları ile iyi ilişkiler 

sürdürebilmek amacı doğrultusunda iletişim uzmanlarından yararlanmak 

durumundadırlar (Grunig, Grunig ve Ehling, 2005: 86). Sistemler Teorisi açısından 

yaklaşıldığında, sonuç olarak, halkla ilişkilerin değeri, örgütün dış paydaşlarıyla ve 

doğru bir ilişki kurmasında ve çatışmaların veya krizlerin olasılığını azaltmada bir 

örgüte yardım edebilmesidir (Hung, 2005: 395).  
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Sistem kuramının halkla ilişkiler kuramı içerisine dahil edilişinde, tez 

çalışmasında ortaya konan müzakere, diyalog ve ikna kavramları paralelinde açık 

sistem yaklaşımını önemsemek gereksinimi doğmaktadır. Açık sistem yaklaşımında 

etkileşim, dönüşüm ve çevre ile diyalog gibi gelişmeler olduğu bilinmektedir.  

Bir örgütün çevresine açık olma gereksinimi, işbirliği (Hage, 1980; Quinn ve 

Hall, 1983) ve etkileşim (Buccholz, 1989) kavramlarıyla bütünlük gösterir (aktaran: 

Pieczka, 2002b: 245). Buradaki bilgilerle örtüşen bir karakterde, Habermas’ın 

İletişimsel Eylem Kuramındaki diyalog sürecini hatırlamakta ve iletişim sürecindeki 

olası bir çatışma durumunu sona erdirecek bir yaklaşıma muhatap olmaktayız.     

Karşılıklı dayanışma, örgütün güç için rekabete giriştiği –örgüt içi ve örgüt dışı- 

gruplarla ilişkilerine bağlı olmaktadır (Pieczka, 2002b: 245). Sistem kuramının açık 

sistem yaklaşımı çerçevesinde ele alınan bu konu bağlamında, çıkar çatışmalarının 

söz konusu olduğu durumlar dikkate alındığında Habermas’ın çıkarımlarıyla yakınlık 

gösterdiğini gözlemlemekteyiz13. Habermas’ın yaklaşımında fikir çatışmalarının 

iletişim yoluyla mücadelesi söz konusudur. Eğer iletişimsel eylem yoluyla savaşım 

her iki iletişimsel eyleyen tarafın kazanımlarına odaklanarak bir karşılıklı dayanışma 

görünümü verir ise; ortak kazanım sonucuna erişilmesi mümkün görünmektedir.   

Açık sistemle paralel olarak, halkla ilişkilere yönelik olumlu algılama 

sonuçlarının ortaya çıkarıldığı araştırmalar bulunmaktadır. Örneğin, White ve Park 

(2010: 319), bir telefon anketinin sonuçlarına dayanarak halkla ilişkilerin, medya 

tasvirinin gösterdiğinden daha olumlu algılandığını keşfetmiştir. Araştırmanın 

katılımcıları, halkla ilişkileri bilgi sağlayarak topluma yararı olan önemli bir etkinlik 

olarak görmüşlerdir.  

Açık sistem bir yönetim tarzı, normatif olarak, örgütlerin büyük kesimi için en 

iyi seçenek konumunda olmakla birlikte, örgütteki baskın koalisyon kapalı sistem bir 

yaklaşım paralelinde kendi gücünü daha kolay koruyacağını düşündüğü için birçok 

örgüt bu sistemi kullanmaya yanaşmaz. Bu doğrultuda baskın koalisyon, tipik olarak, 

açık ve simetrik bir sistemin kendi gücünü tehdit ettiğine yönelik bir anlayış içerisine 

girer (Grunig ve Grunig, 2005: 322).     

                                                
13 Habermas’ın İEK, sistem kuramından elbette farklıdır. Ama iki kuram arsında pek çok ortak yön 

bulunmaktadır ve yazar, burada bunları saptamaya çabalamaktadır.   
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Halkla ilişkiler uygulayıcılarının çalışması, halkla ilişkilerin baskın koalisyonun 

bir parçası olarak işlevsellik kazandığı bir durumda etki gösterir. Burada açıklaması 

yapılan şey, uygulayıcıların amaç belirlemek ve strateji belirleyenleri saptamak ile 

ilgili stratejik kararlarda kabul görmeleridir (Grunig, 1992: 86; aktaran: Pieczka, 

2002b: 245). Açık sistem kuramı, halkla ilişkiler işlevinin teknik bir destek işlevi 

olarak birden çok örgütsel birime dağıtılmasına görece tek bir departman altında 

toplanması gerektiğine işaret eder (Dozier ve Grunig, 2005: 433). 

Çevre, örgütün dışında yer almakta olup örgüte kazandırılan bilgiden 

oluşmaktadır. Bilgi miktarı artış gösterdikçe, durum da belirginlik kazanır (Pieczka, 

2002b: 247). Sistem yaklaşımındaki bu durumu açıklayacak olursak; bir örgüt 

gelecekte kamu olma potansiyeline sahip çevresindeki paydaşlara ait bilgileri halkla 

ilişkiler çalışmalarıyla bilgi bankasındaki haznesine kazandırmak suretiyle anlaşma 

yoluna giden iletişim sürecine yatırım yapmış olur.     

Açık sistem yaklaşımında, çevreye ait bilgileri örgütün bilgi bankasında 

depolayan halkla ilişkiler departmanı, örneğin potansiyel kriz durumlarında çözüme 

yarar sağlayan bir mekanizma geliştirir. Bunun gibi önemli gelişmeler bağlamında, 

örgütler, bilgi erişimine bağlı olarak planlama yaptıklarında kamularıyla sorunlarını 

çözme noktasında hız kazanırlar.             

Açık sistemin, karşılıklı dayanışma ve hareket halindeki denge kavramları, 

organik bir modelin bazı temel özellikleri olarak anlaşılabilir (Pieczka, 2002b: 253). 

Organik bir model, bize simetrik iletişimin ipuçlarını vermektedir. İki yönlü simetrik 

iletişim ile açık sistem yaklaşımı arasında bağıntı kurarak, müzakereye dayalı bir 

iletişim süreci için örgütlerin açık sistem yaklaşımından yararlanacağı sonucuna 

varabiliriz.    

Pearson, toplumsal yaşamda iletişim faaliyetlerinin rolüne yönelik geliştirdiği 

yaklaşımında Habermas’tan etkilenmiş izlenimini vermektedir (Pieczka, 2002b: 217). 

Sistem kuramını halkla ilişkiler alanına uyarlayan bir akademisyenin Habermas’tan 

etkilendiği saptanmış ise, bizim burada müzakere kavramı ile bağlantısı nedeniyle 

sistem yaklaşımını çalışma kapsamına dahil etmemizin yerinde olduğunu düşünmek 

yanıltıcı olmayacaktır.   
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Çalışmaya özet olarak aktarılan yukarıdaki bilgi yumağından yola çıkacak 

olursak; sistem kuramını halkla ilişkilere uyarlayan açık sistem yaklaşımı, iletişimsel 

eylem için gerekli koşulları sağlayan bir mekanizmayı bize sunmaktadır. Açık sistem 

yaklaşımı ile hareket eden bir örgüt, kamularıyla diyaloga girmeye, çatışmaların 

giderilmesi için müzakerelerde bulunmaya ve etkileşim içerisinde karşılıklı 

dayanışmada bulunarak ortak bir noktada buluşmaya elverişli bir konum üstlenme 

potansiyelini taşımaktadır. Burada örgüt, diyalog kurma ve sorunları müzakere 

yoluyla çözümlemek yoluna giderek aynı zamanda iletişimsel eylemde önemli bir 

husus olarak, bir bakıma eleştirilmeye de açık bir vaziyet almaktadır. Örgüt, kendi 

çıkarlarını korumayı pek tabii ki iletişim yönetimi aracılığıyla başarmaya 

çabalayacaktır. Ama iletişim sürecini açık tutan bir örgüt, kapalı sistem yaklaşımı 

sergileyen bir örgüte görece daha çok sempati toplayacaktır.       

Bu bölüm içerisinde, bir yönetsel fonksiyon olarak halkla ilişkilere açık sistem 

çerçevesinde yaklaşılmıştır. Buna ek olarak; açık sistem yaklaşımı ile iletişimsel 

eylem kuramı arasında bağıntı kurulmaya çabalanmıştır. 

Bir sonraki bölüm, açık sistem yaklaşımının modeli olarak iki yönlü simetrik 

iletişim modeline yer vermektedir. Burada iki yönlü simetrik model ile oydaşmaya 

yönelik halkla ilişkiler modeli arasındaki örtüşme aranacaktır.         

                

2.5.1.3. İki Yönlü Simetrik İletişim Modeli  

Halkla ilişkiler için geçmişten günümüze değin yapılan tanımlar, genel olarak 

karşılıklılık ve diyalog ekseninde geliştirilmektedir. Asna’nın tanımı da bu yöne işaret 

etmektedir. Halkla ilişkiler, propaganda değildir; kuruluşla hedef kitlesi arasında 

karşılıklı ve iki tarafın yararına olan bir diyalog kurulması sanatıdır (Asna, 2006: 32). 

Yukarıda geçen tanım, etik bir düzleme yerleşmektedir. Özellikle, Grunig ve 

Hunt’un iki yönlü simetrik halkla ilişkileri en yüksek etik düzleme yerleştirdikleri 

görülmektedir (Porter, 2010: 129). Dolayısıyla yukarıdaki tanımla birebir örtüşen 

halkla ilişkiler modeli, iki yönlü simetrik iletişim modeli olmaktadır.      

Halkla ilişkiler teorisi ve araştırması iki yönlü ilişkiye dayalı iletişim modeline 

doğru yöneldikçe, pek çok akademisyen ve uygulayıcı halkla ilişkilere etik ve pratik 

yaklaşımları betimlemek için artan biçimde “diyaloga dayalı” ve “diyalog” terimlerini 
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kullanmaktadırlar (Kent and Taylor, 2002: 21). Bir başka ifadeyle; diyalog, halkla 

ilişkiler bağlamındaki anahtar kelimelerden haline gelmiştir.       

Diyalog kavramı, felsefede ve ilişkiye dayalı iletişim teorisinde çok 

kökleşmiştir. Kavramın, halkla ilişkiler söz dağarcığına dahil olması, hem kurumsal 

hem de kamu çıkarlarına hizmet eden ilişkileri kurumların nasıl kurabildiğini anlama 

yönünde önemli bir adımdır (Kent and Taylor, 2002: 21). Burada diyalog ve simetri 

bağıntısı göze çarpmaktadır. Bu bağıntı, aşağıda biraz daha açılmaktadır.    

Simetri, mükemmel ve daha etkili, barışçıl bir birliktelik kurma ile sonuç veren 

bir örgütsel amaç şeklinde yansıtılmaktadır (L’Etang, 2002a: 73). Simetrik 

uygulamalar savaş açmaya değil, tersine çatışma yönetimine dayanmaktadır (Grunig, 

J. 2005a: 21). Çift yönlü simetrik modeli kullanan bir örgüt, çatışmaları yönetmek, 

karşılıklı anlayışı tesis etmek ve kamularla ilişkiler kurmak için araştırma ve diyalog 

yöntemlerine başvurur (Grunig ve White, 2005: 52).   

Simetrik iletişim dengeli bir nitelik taşımakta olup; örgütle kamu arasındaki 

ilişkiyi değişime yöneltir (Grunig ve Grunig, 2005: 311). Grunig ve Grunig, burada 

açık sistem yaklaşımına gönderme yaparak halkla ilişkilere yönetsel açıdan misyon 

yüklerler.     

Ehling ve Dozier (2005: 271), halkla ilişkilerin temel işlevini simetrik iletişimin 

yönetilmesi olarak belirleyen bir yaklaşım sergilemektedirler. Simetrik iletişim, ikna, 

manipülasyon ve emir vermek suretiyle değil; aksine diyalog, müzakere ve dinlemek 

suretiyle işlerlik kazanır (Grunig, J. 2005b: 249).       

McQuail ve Windahl (2005: 49), kitle iletişimi kuramları içerisinde 

konumlanan eşyönelim yaklaşımının halkla ilişkiler çalışmalarına uygulanabileceğini 

belirtirler.     

Simetrik model ve simetrik modelin temelini atan orijinal adı co-orientation 

model olan yeniden uyum modeli14, iletişim sürecindeki diğer tarafın nasıl 

düşündüğünü ve davrandığını kontrol etmek yerine; bireylerin, örgütlerin ve 

kamuların iletişim sürecini, kendi fikirlerini ve davranışlarını düzenleme amacıyla 

kullanmalarını öneren bir yaklaşım getirmektedir (Grunig, 2009: 60). Burada 

                                                
14İngilizce “co-orientation” sözcüğü, her ne kadar “yeniden uyum” olarak çevrilmişse de; kanımızca 

sözcüğün Türkçe karşılığı “eşyönelim” olmaktadır. 
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özellikleri açıkça ifade edilen simetrik iletişim yaklaşımı, geçmişten günümüze 

işletmelerde ağırlıkla uygulanagelen asimetrik iletişim uygulamaları ile taban tabana 

zıtlık göstermektedir.   

Eşyönelim modeli, iletişim yöneticilerini ve halkla ilişkiler uygulayıcılarını, 

baskın koalisyonun ve kamuların birbirleriyle ilgili algılarını inceleme yoluna 

götürmekte (Dozier ve Ehling, 2005: 194-195) ve karşılıklı anlayış için bir yol 

aralama fırsatını vermektedir.  

Eşyönelim modeli araştırmacılara, algı doğruluğu ve görüş birliğinde (uyuşum) 

gözlemlenen artışların iletişim programları için anlamlı hedefler oluşturduğunu 

anlatmaktadır. Simetri kavramına göre, örgütün kendisi ve özellikle de baskın 

koalisyon dediğimiz özel oluşum, örgütsel yaşamın ve örgüt geleceğinin bağlı 

konumda olduğu kamulara eşgüdüm sağlamak gereksinimini duymaktadır. Bu süreç 

içerisinde örgütün kendisi de değişime bürünmektedir. Buna bağlı olarak, örgütlerle 

kamular arasında yaşanan görüş ayrılıkları konusunda azalma gerçekleşir; bu türden 

azalmalar, iletişim programı etkinliğinin belli başlı göstergeleri biçiminde 

düşünülebilir (Dozier ve Ehling, 2005: 197).     

Gelinen noktada, eşyönelim yaklaşımıyla birlikte diyalog kavramını biraz daha 

açmak ve halkla ilişkiler ile bağıntısına odaklanmakta yarar görünmektedir. Halkla 

ilişkilerde, diyalog bazen kamularla sorunlar hakkında iletişime geçmek olarak 

tanımlanmaktadır (Kent and Taylor, 2002: 22). Buna göre; diyalog dediğimiz şey, 

kamularla sorunlara yönelik etkileşimde açıklık sonucunu getirmektedir. 

Kent ve Taylor, diyalog kavramını halkla ilişkiler açısından beş özelliğe göre 

çözümlerler. Diyalog, beş özellik içeren bir yönelimdir (Kent and Taylor, 2002: 24-

25): karşılıklılık ya da kurum-kamu ilişkilerinin tanınması; benzerlik (yakınlık) ya da 

kamularla karşılıklı etkileşimin zamansallığı ve kendiliğindenliği; empati ya da kamu 

amaçlarının ve çıkarlarının destekleyiciliği ve onaylanması; risk ya da bireylerle ve 

kamularla kendi koşullarına göre etkileşim kurmakta isteklilik ve son olarak, bağlılık 

ya da bir kurumun kamularla etkileşiminde kendisini diyaloga, yorumlamaya ve 

anlamaya verme boyutu. Bu ilkeler, diyalog kavramının altında bulunan imalı ve açık 

varsayımları kapsar.     
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Simetrik halkla ilişkiler modelinde halkla ilişkiler işlevine gerek iletişim, gerek 

etkiler anlamında diyalog olarak yaklaşılır. Buna göre, halkla ilişkileri simetrik 

yönden kavrayan iletişimciler, gerçekleştirecekleri program planlamasını anlaşmazlık 

giderme ve müzakere ile ilgili araştırmalar üzerine inşa etmeye koyulurlar (Dozier ve 

Ehling, 2005: 191).   

Simetrik iletişim ile iş doyumu arasında doğru orantılı bir ilişkiye gönderme 

yapılmaktadır. James Grunig’e göre (2005c: 557), bir örgütte iletişim sistemi simetrik 

iletişim ilkeleri üzerine kurulu olduğu sürece, iletişim sistemlerinin iş memnuiyetini 

gerçekten de artırdığı yönünde bir sonuç çıkarılmaktadır. Nitekim J. Grunig, simetrik 

iletişim ile iş memnuiyeti arasında güçlü pozitif korelasyonlar saptamıştır (Grunig, J. 

2005c: 584). Buna göre; örgüt içi iletişimde simetrik bir yönelim, örgüt çalışanlarının 

güdülenimine etkide bulunmaktadır.     

Bir başka saptama, organik yapılara ve katılımcı kültürlere sahip olmadıkça, 

örgütlerin genellikle simetrik iletişim geliştiremeyeceğidir (Grunig, J. 2005c: 557). 

Buna bağlı olarak denilebilir ki; yerleşiklik kazanmış örgütsel doku simetrik iletişimi 

belirleyen önemli bir etken olarak görünmektedir.     

James Grunig, örgüt üyelerini güçlendirme üzerine eğilir. Güçlendirme, örgüt 

üyelerinin genel yararı doğrultusunda örgütteki tüm bireyleri kapsayacak biçimde 

güçlendirmek üzere elbirliği yapmak şeklinde anlaşılır (Grunig, J. 2005c: 590). 

Güçlendirme dediğimiz kavrayış, ancak simetrik iletişim modeline bağımlı kalınarak 

gerçekleşebilir. Birçok örgütte güçlendirmeye rastlanmaması, örgüt yönetimlerinin 

simetrik iletişimi kullanmaya yanaşmamalarından kaynaklanır.    

Dozier ve Ehling (2005: 173), kısa dönemde daha çok bilişsel etkilerin 

belirmekte olduğunu anlatır ve simetrik, stratejik iletişim programlarının uzun 

dönemde kısa dönemli bilişsel etkili davranış değişikliklerini daha büyük bir olasılık 

konumuna yükselteceğini vurgular. Buna bağlı olarak, yazarlar, stratejik kamularla 

örgüt arasında görece çatışmasız bir ilişki tesis edilmesini sağladığına dikkat 

çekmektedir.  

Simetrik iletişim modeli hakkında şimdiye değin genel bir bilgi birikimine 

erişilmiştir. James Grunig (1989b; aktaran: Grunig ve White, 2005: 56-57; bkz. 

Grunig, 1989: 38-39; aktaran: Deatherage and Hazleton, 1998: 58-59), simetrik 
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perspektife sahip örgüt kültürlerinde, genel olarak burada sıralanan önvarsayımların 

yerleştiğini açıklamaktadır: Karşılıklı bağımlılık, açık sistem, hareketli denge, 

hakkaniyet, özerklik, yönetimin merkezsizleşmesi, sorumluluk, çatışmaların 

çözülmesi, çıkar grupları liberalizmi.     

Bugüne kadar yapılan araştırmalar değerlendirildiğinde, çift yönlü simetrik 

modelin etik halkla ilişkiler bağlamında en önde gelen yaklaşım olduğu ve etik halkla 

ilişkilerin ise örgütsel hedefleri karşılama bakımından en etkili model niteliği taşıdığı 

görülmektedir (Grunig ve Grunig, 2005: 330).       

Kamularla sorunlara ilişkin etkileşim sürecinde, ortaya çıkan sonucun etik 

olabilmesi, bütün tarafların kararlara katılmış ve istenen sonuçlarla istenmeyenler 

konusunda anlaşmaya varmış olması koşuluna bağlıdır (Grunig ve White, 2005: 71). 

Burada, açık bir biçimde, Burkart’ın modeline adını veren konsensüs kavramının açık 

sistem yaklaşımına yansımasına tanıklık edilmektedir.       

Simetrik önvarsayımlara sahip halkla ilişkiler uygulayıcıları, örgütleri dışarıdan 

akan bilgilerden yarar sağlayan açık sistemler olarak kavrarlar. Bu tür örgütlerde 

yönetimin genellikle kolektif olduğu görülür. Bu türden örgütler, aynı zamanda 

çatışmaları müzakere yoluyla çözme eğilimine girerler (Sriramesh ve White, 2005: 

637).           

Halkla ilişkiler simetrik olarak uygulandığında, bir ülkede ve dünyada iletişim 

sistemlerinin değerli bir bileşeni olmaktadır. Halkla ilişkiler, stratejik yönetim, sosyal 

sorumluluk ve iki yönlü simetrik model ilkelerine göre uygulandığı takdirde, küresel 

iletişim sisteminin önemli bir öğesi konumuna yükselecektir (Grunig, 1993: 149; 

aktaran: L’Etang, 2002a: 59).    

Bir görüşe göre (Porter, 2010: 127), tartışmasız olarak halkla ilişkiler 

akademisindeki en etkileyici kuramlardan biri konumundaki simetrik kuram, en 

yaygın halkla ilişkiler amacı olarak beliren iknanın değerini düşürmektedir. Porter, 

her ne kadar simetrik kuramın iknaya odaklanmadığına vurgu yapsa da bu düşünceye 

katılmak mümkün görünmemektedir. Simetrik kuramı uygulayan halkla ilişkiler 

uzmanı, örgüt adına sorunla ilgili kamuya verdiği değeri göstererek, aslında stratejik 

olarak uyguladığı iletişim yönetimiyle ikna için önemli bir adımı atmış olmaktadır. 

Düşünce, davranış ve eylemlerinin önemsenmiş olduğunu hisseden halkla ilişkiler 
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sorununa ilişkin kamunun üyeleri örgüt yönetimine karşı -sorunun ortaya çıkış 

sürecine görece- pozitif yaklaşma eğilimini göstereceklerdir.       

Örgütler her ne kadar halkla ilişkiler odaklı çalışmalarını iki yönlü simetrik 

iletişim üzerinde tesis etmeye çabalasa da, çoğu durumda bu geçerli bir görünüm 

değildir. Çünkü öyle zamanlar olmaktadır ki, örgütler kendi çıkar ve önceliklerini ön 

plana çekmek durumunda kalırlar. Bu olgu ise, örgütsel işleyişin kaçınılmaz bir 

gerçekliği olarak kendini açığa vurur.   

Murphy’ye göre (aktaran: Grunig ve Grunig, 2005: 334), örgütler karma 

motiflere sahiptir. Bu bakışa açısına göre, örgütler bir yandan kendi çıkarlarını 

ilerletmek, diğer yandan iletişim sürecindeki diğer tarafça kabul gören bir çözüme 

erişmek isterler.  

Özel olarak, Murphy’nin (1991) karma güdü modeli ifadesi, simetrik halkla 

ilişkiler modelinde örgütlerin kendi çıkarlarından tamamen feragat etmediği gerçeğini 

açıklamaktadır (Sha, 2004: 392). Buna bağlı olarak, halkla ilişkiler uygulayıcıları 

ağırlıklı olarak karma motifler taşımaktadır (Grunig ve White, 2005: 58). 

Mükemmellik araştırması sonuçları kapsamında, etkili halkla ilişkilerin karma 

bir motif taşıdığına işaret edilmektedir. Mükemmellik araştırmasındaki etkili halkla 

ilişkiler birimleri, iki-yönlü asimetrik modelin ve iki-yönlü simetrik modelin bir 

bileşimini kullanmaktaydı (Deatherage and Hazleton, 1998: 60).       

Grunig ve Grunig (2005: 320), örgütlerin değişen durumlara ve gündemlere 

göre kullanmış oldukları halkla ilişkiler modellerini değiştirdiklerini veyahut ayrı 

programlar için ayrı ayrı modelleri tercih ettiklerini gösteren kanıtların olduğuna 

değinirler. Yazarlar, bunu bir örnek üzerinden açıklamaya koyulurlar. Buna göre, 

Cupp, rutin uygulamada kamuoyu modelini seçen kimyasal madde şirketlerinin, kriz 

dönemlerinde çift yönlü simetrik modele yöneldiklerini bulgulamıştır.             

Sha, kurumların çeşitli durumlarda maruz kaldığı bazı durumlarla ilgili olarak 

“korunum” terimini kullanmaktadır. Sha’ya göre (2004: 398), korunum terimini 

kullanma, asimetri terimiyle ilgili yanlış anlamaları ortadan kaldırmaya yardımcı 

olmakta ve akademisyenlerin “simetri örgütün kendi çıkarlarından kamuların lehine 

feragat etmesidir” korkusu taşımaksızın simetrik halkla ilişkileri kabul etmelerine 
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imkân tanımaktadır. Buna göre; Sha’nın kullanmış olduğu terim, simetrik modele bir 

esneklik kazandırma amacına bağlı görünmektedir.   

Karşılıklı anlayışın mümkün olması için, hem örgütün hem de kamunun kendi 

varoluşları için tali önemdeki kimi hedeflerini tartışmaya açabilseler de kimliklerinin 

özünü oluşturan temel amaçlarını ve niyetlerini korumaları kaçınılmaz görünmektedir 

(Sha, 2004: 398).     

Oydaşmaya Yönelik Halkla İlişkiler Modeliyle pek çok benzer özellik taşıyan 

Mükemmellik Teorisini anlamak için çift yönlü simetrik iletişimin ayrıntılarıyla 

incelenmesi gerekmekteydi. Çift yönlü simetrik modelin, mükemmel halkla ilişkiler 

programlarının temel özelliklerinden biri olduğu savunulmaktadır (Grunig ve Grunig, 

2005: 330).  

Bu bölüm içerisinde, iki yönlü simetrik iletişim ayrıntılarıyla ele alınmış; etik 

halkla ilişkilerin modeli olduğu saptanmış ve iki yönlü simetrik iletişim ile Burkart’ın 

OYHİ Modeli anlayışı arasında bağıntı kurulmuştur. 

Bir sonraki bölüm, iki yönlü simetrik iletişim temelindeki kavrayıştan türeyen 

Mükemmellik Teorisini açmaktadır. Böylece Burkart’ın OYHİ Modelindeki örtüşme 

durumuna bağlı olarak Burkart’ın çizgisinin halkla ilişkiler kuramı açısından ne kadar 

sağlam temellere dayanmış olduğu anlaşılmaya çalışılmaktadır.                   

 

2.5.1.4. Mükemmellik Teorisi 

Grunig’in halkla ilişkiler mükemmelliği teorisinin merkezi, dünya görüşlerinin 

anlayışıdır. Dünya görüşleri, sosyal bilimlerde ve beşeri bilimlerde ayrıntılı olarak 

anlaşılmış ve araştırılmıştır (Deatherage and Hazleton, 1998: 58).  

1984 yılında, sadece birkaç önemli orta düzeyde teori bulunmaktaydı. Bu 

teoriler, kamular, örgütsel karar alımında halkla ilişkilerin rolü, halkla ilişkilerin 

simetrik modeli ve halkla ilişkiler programlarının amaçları ve başarılarının ölçülmesi 

üzerine görüşler içermekteydi. Mükemmellik teorisi, tüm bu görüşleri bütünleştirmeyi 

ve diğer büyük teori bloklarını büyük yapıya eklemeyi başarmıştır (Grunig, 2009: 

61). ʻExcellenceʼ olarak adlandırılan Mükemmellik çalışması, 1985 yılında IABC 

örgütü tarafından finanse edilen bir projedir (Pieczka, 2002b: 243).      



285 
 

 

Söz konusu projenin ilk aşaması, Excellence in Public Relations and 

Communications adını alan Halkla İlişkilerde ve İletişimde Mükemmellik bölümünde, 

ampirik araştırmayla sürdürülen teori oluşturma aşamasıdır (Pieczka, 2002b: 243).  

Mükemmellik dünya görüşü, uygulayıcıların hem kuruluşun hem de kamunun 

tutumlarını ve davranışlarını değiştirmek üzere iletişimi kullanmaları vasıtasıyla 

halkla ilişkilerin danışma işlevinden daha fazlasını yansıtır (Vasquez and Taylor, 

1999: 437). Bununla doğru orantılı olarak, mükemmel örgütler, kararlarının salt örgüt 

üzerindekiyle sınırlı düzeyde kalmaksızın, toplum üzerindeki sonuçlarını da 

düşünmek durumundadırlar (Grunig, J. 2005b: 258).      

Mükemmellik Teorisi çerçevesinde, halkla ilişkilere yönelik geniş bir 

açıklamalar bütünü yapıldığına tanık olunmaktadır. Teori kapsamında halkla ilişkilere 

ilişkin her şey en ince ayrıntısına kadar belirtildiği gibi, halkla ilişkiler tanımına da 

yer verilmektedir. Buna göre (Grunig, J. 2005a: 15), halkla ilişkiler ve iletişim 

yönetimi, “bir örgütün iç ve dış kamularla, yani örgütün hedefine ulaşma yeteneğini 

etkileyen gruplarla kurduğu iletişime ait planlama, yürütme ve değerlendirme 

etkinliklerinin toplamıdır”.   

Mükemmel halkla ilişkilerin, örgütlerin eylemcilerle baş edebilmesinde aracı 

rolünü üstlenmesinden ötürü; bu durum iletişim departmanına gereksinim 

duyulmasına neden olarak halkla ilişkiler departmanının gücünü artırır (Grunig, L. 

2005c: 527).   

James Grunig (2005b: 262), Mükemmellik kavrayışına güç kazandırmak 

amacıyla KAIZEN sözcüğüne gönderme yapar. Japonca bir sözcük olan KAIZEN, 

“sürekli iyileştirme” anlamını taşımaktadır. Imai’ye göre (aktaran: Grunig, J. 2005b: 

267), “KAIZEN, herkesi, işçileri de yöneticileri de içine alan sürekli iyileştirme” 

olarak kavranır.       

Mükemmel halkla ilişkiler, örgütlerdeki iletişim işlevini simetrik, idealist, 

eleştirel ve yönetsel olarak tanımlayan bir dünya görüşüyle bağlantılı olmakta 

(Grunig, J. 2005a: 21; bkz. Grunig ve White, 2005: 51); bu yönüyle bütünleşik bir 

yapı sergilemektedir.    



286 
 

 

Mükemmellik Teorisi ekibine göre (Grunig ve White, 2005: 51), halkla 

ilişkilerin mükemmelliğini, bir başka ifadeyle, etkinliğini sınırlayan üç dünya görüşü 

şunlar olmaktadır:  

a) Halkla ilişkilerin asimetrik olduğu, yani örgütlerden kamulara doğru bir 

eylem olduğu görüşü; 

b) Halkla ilişkilerin toplumda ya tarafsız ya da savunucu bir rolü olduğu 

görüşü; 

c) Halkla ilişkilerin teknik bir işlev olduğu görüşüdür.   

Buradan bakışla denilebilir ki; Grunig ve arkadaşları, halkla ilişkileri örgüt 

içerisinde stratejik bir konuma yerleştirmektedirler. Kamularla iletişimde diyalogu 

esas alan, bunu yönetsel bir fonksiyon şeklinde ele alarak ve işletme yönetimindeki 

baskın koalisyona dahil ederek bu uzmanlık alanına önem atfeden bir çizgiyi takip 

ederler. Zira Grunig ve White (2005: 69), mükemmel halkla ilişkiler birimlerinde 

teknik bir rolün yanı sıra yönetsel bir rolün de önem taşıdığına dikkat çekmektedirler.  

Bunun yanında, halkla ilişkiler üstlenmiş olduğu eleştirel yönüyle kamulardan ve 

toplumdan sürekli akış halinde olan geribildirimleri yönetime bildiren bir işlevsellik 

yüklenmektedir.   

Halkla ilişkiler uygulayıcılarının yönetim kararlarına katılımıyla ilgili beş 

önerme aşağıda sıralanmaktadır (White ve Dozier, 2005: 120): 

a) Uygulayıcılar ne kadar çok ortam taraması gerçekleştirirse, uygulayıcıların 

yönetim kararlarına katılımları o kadar artar. 

b) Örgütün ortamı ne kadar çalkantılı ve belirsiz bir durum içerisinde ise, 

uygulayıcılardan o kadar çok ortam taraması beklenir.  

c) Örgütün ortamı ne kadar çalkantılı ve belirsiz bir durum içerisinde ise, 

uygulayıcıların yönetim kararlarına katılım miktarı o kadar artar.  

d) Uygulayıcıların yönetime sunmuş olduğu girdi ile mevcut konumdaki 

dil/kod/çerçeveler arasındaki uyuşmazlık ne kadar derinse, uygulayıcıların 

örgüte bağlılığından o kadar kuşkulanılır. 

e) Uygulayıcıların yönetime sunmuş olduğu girdi ile mevcut konumdaki 

dil/kod/çerçeveler arasındaki uyuşmazlık ne kadar derinse, yönetim adına 

alınmış olan kararların kalitesi o kadar artar.  
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Yönetsel düzeyde halkla ilişkiler birimine biçilen rolün derinliği, kamuların 

mevcut veya olası sorunlara yönelik yaklaşımlarını algılama ve ortak çözüm yollarını 

arama olasılıklarına etkide bulunacaktır. Böylece halkla ilişkiler, yönetim ile kamuları 

arasındaki ilişki yönetiminde dengeyi sağlama fırsatını kazandırmaktadır. Bir başka 

ifadeyle, yönetimin tek taraflı bakış açısına set çekilmektedir. 

Mükemmellik ekibi, mükemmel halkla ilişkiler birimlerinin gerçekçi bir görüşe 

sahip olduklarına inanmaktadır. Bu görüşe göre, halkla ilişkiler bir iktidar savaşı 

anlamına gelmemekte; uzlaşma ve müzakereye dayalı simetrik bir süreç olduğu 

düşünülmektedir. Burada çok önemli bir açıklamaya yer verilmektedir. Örgütler 

istediklerinin bir bölümünden vazgeçtiklerinde istediklerinin daha çoğunu elde etme 

fırsatını yakalarlar (Grunig ve White, 2005: 52). Mükemmellik Teorisine ilişkin 

burada açıklanan cümleler iyi okunduğunda, Burkart’ın COPR Modeli ile göstermiş 

olduğu uyumu fark etmek mümkündür. Burada yönetsel anlayışa kamularla iletişim 

sürecinde bir uzlaşı kültürünü yerleştirmek, yönetimin bakış açısını sorunları 

müzakereye açık konuma getirmek, konsensüs için gerekli adımların atılmasını 

sağlamak amaç edinilmektedir.         

Mükemmellik Teorisi kapsamında araştırma ekibi, on iki önemli bileşen 

saptamıştır. Bunların bir bölümü, mükemmel halkla ilişkiler birimlerinin özelliklerini 

gösterirken; diğer bir bölümü iletişimin genel anlamda yönetim mükemmelliğine 

nasıl katkı sağladığını içermektedir (Grunig, J. 2005a: 26-27): İnsan kaynakları, 

organik yapı, girişimcilik, simetrik iletişim sistemleri, liderlik, güçlü katılımcı 

kültürler, stratejik planlama, sosyal sorumluluk, kadınlara ve azınlıklara destek, 

kalitenin önceliği, etkin operasyon sistemleri, işbirlikçi bir toplumsal kültür.            

Halkla ilişkiler araştırmacıları, Mükemmellik teorisi kapsamında, örgütlerin 

özel programlar geliştireceği en yaygın sekiz paydaş kategorisini saptamışlardır 

(Grunig, 2009: 77): Çalışanlar, medya, yatırımcılar, topluluk, müşteriler, hükümet, 

birlik üyeleri, bağışçılar.  

Yukarıda belirlenen paydaşlar arasında çalışanlara sıralamanın ilk basamağında 

yer verilmesini bir rastlantı olarak değerlendirmek mümkün görünmemektedir. 

Çalışanlar, bir örgütün girdilerini ürün/hizmet olarak çıktıya dönüştüren insanlardır. 

Bu nedenle, örgütün iş üretimi sürecine en çok katkı sağlayan kesim olarak beliren 
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çalışanlar, örgütün yönetsel hedeflerinin başarıya ulaşmasında önemli bir role sahip 

olmaktadırlar.                

Mükemmellik Teorisi, genel ve özet bir anlatımla, mükemmellik ilkelerinin 

farklı kültür, ekonomik sistem, politik sistem, medya sistemi, gelişme düzeyleri ve 

aktivist hareket derecelerinin tümüne entegre edilebileceğini öne sürmüştür (Grunig, 

2009: 78-79). Burada halkla ilişkiler stratejisinin15 doğru uygulanması gereği ortaya 

çıkmaktadır. Burada adına faaliyet yürütülen örgütün dürüst bir yönetim politikasına 

bağlı kalarak, çok yönlü teknik ve yöntemlerle desteklenen iletişim yönetimi stratejisi 

söz konusu edilmektedir.    

Uygulamaları ağırlıklı olarak simetrik olarak gerçekleştirilmiş olsa da; 

mükemmel halkla ilişkiler birimleri çift yönlü simetrik ve çift yönlü asimetrik 

modelin bir karışımını, bir başka ifadeyle, bir karma motif modelini kullanma eğilimi 

gösterirler (Grunig, J. 2005a: 29) ve mükemmel halkla ilişkiler, kendi çıkarlarını 

kamuların çıkarlarıyla harmanlayabilmektedir (Grunig ve White, 2005: 2005: 58).   

Mükemmel halkla ilişkiler, kamuların isteklerinden bir bölümünü karşılayarak 

kendi isteklerinin daha çoğunu gerçekleştirebileceğini anlar (Grunig ve White, 2005: 

59). Buradan müzakere sürecinin önemine ilişkin çıkarım yapmak mümkündür. 

Anlaşmalı ilişkiler, bir kazan-kazan perspektifine erişilmesi için zemin hazırlar ve 

sonuçta özellikle çokuluslu şirketler, karşılıklı toplumsal ilişkilerden yararlanırlar 

(Grunig, 2009: 73). Burada belirtilen yarar, istismarcı bir yaklaşım sonucu elde 

edilmez; aksine kamular da anlaşmalı ilişki sürecinden bir kazanımla çıkarlar.       

Grunig ve ekibinin üst düzey yöneticiler ve halkla ilişkiler uzmanlarıyla yapmış 

oldukları görüşmeler iyi ilişkilerin davalardan, düzenlemelerden, mevzuatlardan ve 

zayıf ilişkilerden ortaya çıkan olumsuz tanıtmanın giderlerini azalttığına; bundan 

başkaca, paydaşların gereksinimini karşılayan ürün veya hizmetleri temin ederek gelir 

miktarını yükselttiğine ilişkin pek çok örnek üzerinden bilgiler vermiştir (Grunig, 

2009: 63-64). Burada açıklanan simetrik bir yaklaşım ile oydaşmaya yönelik halkla 

                                                
15 Burada ifade edilen strateji, daha önce açıklanan tek taraflı güç elde etme bağlamındaki anlamıyla 

aynı doğrultuda değildir. Ayrıca, hatırlanacağı üzere, İEKnda açıklanan stratejik eylemdeki “strateji” 

ile bütünüyle örtüşmediği anlaşılmaktadır.       
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ilişkiler arasında bağıntı kurmak gerekmektedir. Halkla ilişkilere yönelik her iki bakış 

açısı da birbiriyle örtüşmekte ve aynı çözüm yolunu göstermektedir. Simetrik iletişim, 

bizi kamularla müzakere diye adlandırdığımız iletişim sürecine yönlendirmektedir.  

Mükemmellik Teorisi ve sonrasındaki araştırmalar, dünya çapında pek çok 

örgütte halkla ilişkilerin destekleyici bir etkinlik olarak kullanıldığını göstermiştir 

(Grunig, 2009: 81). Buradaki yaklaşıma bakıldığında, halkla ilişkilerin kamuları da 

desteklemesine çıkarım yapmak mümkün görünmektedir. Daha önce açıklandığı 

şekliyle; halkla ilişkiler, işlevsel bağlamda kazan-kazan yaklaşımına hizmet 

etmektedir.   

Mükemmellik Teorisinin açık sistem yaklaşımından beslendiğini, Grunig 

kaleme aldığı çalışmalarda, doğrudan veya dolaylı olarak birçok defa dile getirmiştir. 

Normatif bir kuram olarak kendini gösteren açık sistem kuramına göre örgütler, 

aşağıdaki koşulları karşıladıkları sürece mükemmel halkla ilişkiler birimlerine sahip 

olmaktadırlar (Grunig, J. 2005a: 31): 

a) Halkla ilişkiler biriminin örgütsel yapı içerisindeki yerini, yönetim alt 

sistemine kolaylıkla erişimini mümkün kılacak şekilde belirlemek. 

b) Halkla ilişkiler işlevlerini personel, pazarlama ve finans gibi birimlere 

bağlamak yoluna gitmeden, bu işlevlerin tümünü tek bir birim altında 

toplamak. Buna göre, halkla ilişkilerin stratejik yönetimi tümleşik bir 

birimde olası görünmektedir. 

c) Yeni stratejik kamular kendini gösterdikçe ve eskileri önemini yitirdikçe 

yeni programlara insan ve kaynak tahsis edilmesi için halkla ilişkiler birimi 

içerisinde dinamik yatay yapılar geliştirmek.      

Grunig’in mükemmellik kuramından alınan üç hipotezin test edildiği bir 

araştırmanın sonuçları kuram için biraz destek sağlamıştır (Deatherage and Hazleton, 

1998: 57). Burada konumuz açısından açıklayıcı bilgi içeren ilk iki hipotezin içeriğine 

yer verilecektir.  

Araştırma kapsamındaki birinci hipoteze göre, büyük ölçüde simetrik dünya 

görüşlerine sahip olan kuruluşlar, anlamlı bir biçimde halkla ilişkilerin iki-yönlü 

simetrik modelini halkla ilişkilerin iki-yönlü asimetrik modellerinden daha çok 

kullanacaklardır. İkinci hipoteze göre, büyük ölçüde asimetrik dünya görüşlerine 
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sahip olan kuruluşlar, anlamlı bir biçimde halkla ilişkilerin asimetrik modellerini 

(basın ajansı, kamuyu bilgilendirme ve iki-yönlü asimetrik) halkla ilişkilerin simetrik 

modellerinden daha çok kullanacaklardır (Deatherage and Hazleton, 1998: 59-60). 

Bir başka deyişle; burada sınanacak şey, örgütün yönetsel anlayışının halkla ilişkiler 

politika ve uygulamalarını belirlemesidir.     

Buna göre (Deatherage and Hazleton, 1998: 57), dünya görüşlerinin, deneysel 

olarak halkla ilişkilerin dört modeli ve halkla ilişkiler etkililiği ile ilgili olduğu 

bulunmuştur.     

Grunig ve ekibi, yaptıkları araştırma sonucunda iletişim mükemmelliğinin 

mükemmel örgütlerin değişmez bir özeliği olduğu sonucuna ulaşmaktadır. Buna ek 

olarak, yönetim mükemmelliği ile iletişim yönetiminde mükemmelliğin birbiriyle 

ilişkili olması gerekliliğine vurgu yapılmaktadır (Grunig, J. 2005b: 237, 239). 

Bununla ilişkili olarak, Grunig ve Grunig (2005: 330), mükemmel departmanları 

mükemmel yapan şeyin, bağlı oldukları örgütlerin etkinliğini artırmaları olduğunu 

savunmaktadır.    

Bu bölüm, açık sistem yaklaşımı ve iki yönlü simetrik iletişim modelini temel 

alan Mükemmellik Teorisini ele almış; OYHİ Modeli ile benzerliklerini saptamış16 ve 

OYHİ Modelinin kuramsal açıdan kullanışlı bir model olduğunu keşfetmemize 

yardımcı olmuştur.  

Bir sonraki bölüm, ikinci bölümdeki savunuya farklı bir açıdan destek sağlamak 

adına, halkla ilişkileri sosyal sermaye olarak kavrama üzerine yapılandırılmıştır. Bu 

nedenle, bir sonraki bölümün sosyolojik uzama genişlediği görülmektedir.  

 

2.5.2. Sosyal Sermaye Kavrayışı  

Bu bölüm, halkla ilişkilere bir sosyal sermaye öğesi olarak yaklaşmaktadır. Bu 

bölümdeki amaç, halkla ilişkilerin örgütler için bir sermaye öğesi olarak potansiyelini 

sosyolojik bir bakışla gözler önüne sermektir. Böylece halkla ilişkiler işlevine 

oydaşmayı pekiştirici bir değer atfedilmesi düşünülmektedir.  

                                                
16 Burkart (2013), OYHİ Modelinin Mükemmellik Teorisi ile yakınlık gösterdiğini belirtmesine 

rağmen Mükemmellik Teorisini ayrıntılı çalışması gerektiğine dikkat çekerek benzerliklerin neler 

olduğuna yanıt vermemiştir.   
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Bu bölüm, öncelikle sosyal sermaye kavramına genel bir bakış ile başlamakta; 

halkla ilişkilere bir sermaye öğesi olarak değer yüklemesiyle devam etmekte ve 

kurum içi halkla ilişkilerin sosyal sermaye aracı olarak değerlendirilmesiyle sonuca 

bağlanmaktadır.     

 

2.5.2.1. Genel Olarak Sosyal Sermaye 

Bu bölüm, sosyal sermayenin ne olduğunu anlamaya yöneliktir. Buna bağlı 

olarak; ayrıntılı bir araştırma yoluna girmeye gereksinim duyulmamıştır. Sosyal 

sermayenin başlıca tezi, ilişkilerin önemli olduğu üzerine temellendirilmektedir. 

İletişim ağlarına üyelik ve ortak değerler sosyal sermaye kavramının merkezine 

yerleşmiştir (Field, 2008: 1, 4). Bir başka deyişle; sosyal sermayenin sosyal teoriye 

getirmiş olduğu katkı, ilişkilere ve değerlere yaptığı vurgu olmaktadır (Field, 2008: 

202). Sosyolojik uzamdaki bu kavrayış, insanın yaşadığı her ortama uygulanabilecek 

bir nitelik taşımaktadır. 

Sosyal sermaye kavrayışına yön veren üç öncü sosyolog olduğuna işaret edilir.        

Pierre Bourdieu, James Coleman ve Robert Putnam sosyal sermaye kavramına farklı 

arka planlardan yaklaşarak, kavramın farklı yorumlarını benimsemişlerdir. Bununla 

birlikte, bu üç araştırmacı da kavrama yönelik iletişim ağının gücünü vurgulamaktadır 

(Field, 2008: 13). Buna bağlı olarak; iletişim ağı, sosyal sermaye kavrayışında temel 

bir etkiye sahip görünmektedir.     

Sosyal sermayenin ana fikrine bakıldığında, sosyal iletişim ağlarının değerli bir 

servet olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak, iletişim ağları, sosyal bağlılık için bir 

temel oluşturur; çünkü sosyal bağlılık, karşılıklı avantajlar için bir kişinin diğerleriyle 

ortaklaşa çalışmasına vesile olan bir güçtür (Field, 2008: 16). Buna göre; iletişim 

ağları, sosyal ilişkilerde ve hatta çalışma hayatında bireylerarası bir ortaklaşalık 

durumunun temelini atmaktadır.   

Bourdieu, Coleman ve Putnam, her üç sosyolog da, sosyal sermayenin kişisel 

bağlantılar ve kişilerarası etkileşimlerle birlikte bu ilişkilerle bağlantılı birtakım ortak 

değerlerle birlikte oluştuğuna dikkat çekmişlerdir (Field, 2008: 18). Kişilerarası 

etkileşimlerden sosyal boyuta genişleyen bir uzama işaret edilmektedir.    
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Bourdieu’nun sosyal bilimlere temel açıdan katkısı, Eylem Kuramı ve habitus, 

alan ve sermaye kavramları çerçevesinde düşünülebilir (Ihlen, 2009: 226). Nitekim 

Bourdieu (2006), Pratik Nedenler adını verdiği çalışmasında bu üç kavrama da geniş 

ölçüde yer vermektedir. 

Bourdieu’nun bakış açısından yaklaşınca, kültürel sermayeyi ve sosyal 

sermayeyi birikmiş emek üretimini simgeleyen varlıklar olarak değerlendirmek 

gerekir (Field, 2008: 21). Bourdieu, buradaki bakış açısıyla kültürel sermaye ile 

sosyal sermayenin ortak yönüne işaret etmektedir.   

Bourdieu, sosyal sermayeyi sadece elitlere ait, elitlerin kendi göreli üstün 

konumlarını korumak için tasarlanmış bir nitelik olarak anlamaktadır (Field, 2008: 

24). Bourdieu’nun bakış açısı, burada bizim doğal biçimiyle anladığımız sosyal 

sermaye kavrayışından ayrılmaktadır.     

Bourdieu, sosyal sermayenin iki bileşeni olduğunu açıklar (Ihlen, 2009: 230): 

Birincisi, bireyin sahip olduğu ilişkiler ağının büyüklüğü; ikincisi, bireyin ağ 

aracılığıyla erişim imkânına sahip olduğu ağın diğer bileşenlerinin içerdiği 

sermayenin hacmi. Buradan çıkarılacak sonuca göre; Bourdieu, elitlere özgün olarak 

tanılamış olduğu sosyal sermaye kavrayışını ilişkiler ağının boyutu ile anlamlı kılar.    

Sosyal sermaye, örneğin hediyelerin, hizmetlerin, sözcüklerin, zamanın, ilginin, 

özenin ya da endişenin değiş tokuş edilmesini kapsamına alan, bilinçli ya da bilinçsiz 

yatırım stratejisinin bir sonucu şeklinde düşünülebilir (Ihlen, 2009: 230-231). Buna 

göre; sosyal sermaye dediğimiz şey, iletişim ağları aracılığıyla bir kazanç edinim 

mekanizması olarak anlaşılabilir.  

Sosyal sermaye, bunların yanında, “yükümlülükleri” ya da “itibarı” da 

bünyesine dahil etmektedir. Ağın içerisinde yer alanlar, öznel olarak minnettarlık, 

saygı ya da dostluk duygusunu hissedebilirler; ilişki yasal haklar ve yükümlülükler 

biçimleri olarak da resmilik kazandırılabilir (Bourdieu, 1986: 252; aktaran: Ihlen, 

2009: 231).  

Coleman’ın bakış açısından, sosyal sermaye bir kaynağı temsil eder. Çünkü 

sosyal sermaye karşılıklılık beklentilerini de içeren bir yapıda olmaktadır (Field, 

2008: 28). Field (2008: 32), Coleman’ın sosyal sermayeyi “bir aktörün kendi sosyal 

bağlantılarıyla ulaşabileceği yararlı bir kaynak” olarak tanımladığını belirtmektedir. 
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Buna göre; sosyal sermaye bağlamında sosyal bağlantılar önemli bir yere sahiptir. 

Buna bağlı olarak; etkileşime geçen bireylerin iletişim becerilerinin belirleyiciliğine 

gönderme yapmak mümkün görünmektedir.  

Field (2008: 38-39), sosyal sermaye kavramı açısından, Bourdieu ve Coleman 

arasındaki farklılığa dikkat çekmektedir. Buna göre, Bourdieu’nun sosyal sermayeyi 

ele alışı biraz dolaylı bir görünümdedir. Bourdieu, özetle ayrıcalıklı bireylerin diğer 

ayrıcalıklı bireylerle olan bağlantılarını kullanmak suretiyle kendi durumlarını 

sürdürmekte olduğunu anlatmaktadır. Coleman’ın görüşü, bundan oldukça farklıdır; 

iyimserdir. Coleman’a göre, bir kamu çıkarı olarak, bireylere karşılıklı avantajları için 

izin veren bir takım normlar ve yaptırımlar sağlayan sosyal sermaye, işlevlerinde 

neredeyse tamamen tehlikesiz görünmektedir. Öyle görünmektedir ki; her iki bakış 

açısından, sosyal sermayenin bir yatırım aracı olarak kavranabileceğini çıkarsamamız 

yanıltıcı olmasa gerek.    

Putnam (1993a: 167; aktaran: Field, 2008: 43), sosyal sermaye kavramını şöyle 

tanımlamaktadır: 

“Sosyal sermaye burada güven, normlar, iletişim ağları gibi toplumun 

etkinliğini koordine edilmiş eylemlerle kolaylaştıran sosyal 

organizasyonların özelliklerine gönderme yapmaktadır.” 

Putnam’ın bakış açısından; sosyal sermaye bağlamında toplumsal etkinliklere 

güven olgusu eklemlenmektedir. Putnam (2000: 19; aktaran Field, 2008: 45), terimin 

kendisini şu göndermeyle tanımlamaktadır: 

“bireyler arasındaki iletişim ağları ve bundan ortaya çıkan karşılıklılık ve 

güvenilirlik normları gibi bağlantılar.”        

Putnam (2000: 22-23; aktaran: Field, 2008: 45), kavramı açıklayan 

tanımlamalarından sonra sosyal sermayenin iki temel biçimine değinerek farklarını 

açıklamaktadır; köprü oluşturan (veya içeren) ve bağlayıcı olan (veya dışsallaştıran). 

Buna göre, bağlayıcı sosyal sermaye seçkin kimlikleri desteklemek ve homojenliği 

sürdürme eğilimindedir; köprü oluşturan sosyal sermaye çeşitli sosyal bölümler 

içinden insanları bir araya getirme eğilimini gösterir. Buna bağlı olarak; Putnam, 

sosyal sermayeyi bir yönüyle bağlayıcı bir araç; diğer yönüyle etkileşim sağlayan bir 

mekanizma olarak kavramaktadır.  
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Putnam perspektifinde, bağlayıcı sosyal sermaye, “geçinmek” için ve köprü 

oluşturan sosyal sermaye “başarılı olmak” için önem taşıyan değerlerdir (Field, 2008: 

92). Buna göre; sosyal sermaye, etkileşime bağlı olarak birlikteliği sağlamakta ve 

etkileşime geçen bireylerin başarısına katkıda bulunmaktadır.     

İnsanlar köprü oluşturan bağları mevcut konumdaki bir çıkar ya da tercih 

temelinde geliştirme eğilimini göstermektedirler. Bu suretle aynı kaygıları taşıyan 

diğer insanlara erişebilirler ve yine diğerlerini bir arada toplayan örgütlenmelere 

katılma fırsatını yakalayabilirler (Field, 2008: 128). Field, sosyal sermaye olgusunun 

insanları belirli bir amaç etrafında toplamasına gönderme yapmaktadır. Öyleyse, 

belirli bir amaç doğrultusunda örgütlenen sivil toplum örgütlerini ve aktivist grupları 

sosyal sermaye unsurları olarak kavramak mümkün görünmektedir. Örneğin, kadın 

hakları örgütlenmesi olarak Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, bir sosyal sermaye 

unsuru olarak düşünülebilir. Yine çevreci bir örgütlenme olarak TEMA Vakfını örnek 

verebiliriz.  

Field, sosyal sermaye bağlamındaki bir ayrıntıya değinir. Köprü kuran bağlarla 

genişletilmiş tanıdık kesimlerin içine ilk kez katılan insanlar, “çeşitliliği kontrol 

etmeyi” öğrenme gereksinimi gösterebilirler (Field, 2008: 192-193). Buna göre; 

sosyal sermayeyi güçlü kılan şey, içinde çeşitliliği barındırma gerçekliği olmakla 

birlikte, bu çeşitliliğe uyumun sağlanması da karşılanması gereken bir zorunluluk 

olmaktadır.           

Ayrıca Putnam, Bowling Alone adını taşıyan kitabında Amerika’daki sosyal 

sermaye düşüşünün kanıtlarını ayrıntılı yönleriyle okuyucuya aktarmıştır (Field, 

2008: 47). Buna bağlı olarak; Putnam’ın sosyolojik uzamdaki saptamasıyla Amerikan 

toplumunda iletişim ağlarının zayıflaması ve toplumda güven yitimi gibi bir sonuç 

çıkarmış olduğunu anlamaktayız.      

Field (2008: 63), Ağların Gücünü Keşfetmek başlığını verdiği eserinin ikinci 

bölümünde, akademisyenlerin iletişim ağlarının insanların yaşamlarında nasıl etkin 

olduğuna dair teorik bir çerçeve oluşturmak için Putnam, Coleman ve Bourdieu’nun 

çalışmalarını referans aldıklarını belirtmektedir. Yazarın burada yaptığı şey, Field’in 

işaret ettiği noktayı halkla ilişkilere bağıntı kuracak düzeyde ele almaktır. 
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Field, bireylerin edinmiş olduğu sosyal, kültürel ve ekonomik birikim ile sosyal 

sermaye arasında bir ilişkisellik durumunu saptamaktadır. Sosyal sermaye ile eğitim 

görme, ekonomik başarı, sağlık ve suçtan korunma arasında güçlü pozitif bağlantılar 

olduğuna değinilmektedir (Field, 2008: 87). Buna bağlı olarak; sosyal sermayeden 

yararlanmak ile toplumsal katmanlar düzeyinde iyi bir kariyer edinmek arasında bir 

bağıntı olduğu açıktır.   

Önemli bir detay olarak, gerek Coleman ve gerekse Putnam güven dediğimiz 

değeri, sosyal sermayenin anahtar öğesi olarak belirlemektedir. Buna eklenecek diğer 

bir husus, özellikle iktisatçılar arasında güvenin sosyal sermaye tartışmasında önemli 

bir konu olarak nitelenmesidir (Field, 2008: 88, 90). Güven, sosyal bağlantılarda 

olduğu gibi; buna ilaveten, toplumun ekonomik düzleminde dahi önemli bir bileşen 

olarak görülmektedir.   

Field, canlı bir örnek üzerinden sosyal sermaye kavrayışını çözümler. 11 Eylül 

2001 tarihindeki terörist saldırılarını izleyen on iki aylık dilimde, Putnam’ın 

Amerikalıların güven seviyesinde bir artış olduğunu saptaması kayda değer olarak 

nitelenmektedir. Buradan yola çıkarak, toplumda cereyan eden özel olayların güven 

seviyesi üzerinde göze çarpan etkisi olabileceğini düşünebiliriz (Field, 2008: 145). 

Amerikan toplumunda gözlemlenmiş bu türden olaylar, toplumdaki iletişim ağlarını 

sıkı tutmakta; buna bağlı olarak, sosyal bağlamda güven olgusunu perçinlemektedir.       

Field (2008: 199), çalışmasının sonuç bölümünde varmış olduğu yargıya göre, 

güvenin sosyal sermayenin bir sonucu olduğu çıkarımını yapmaktadır.  Buna göre; 

sosyal sermaye, toplum için bağlayıcı bir unsur olduğu andan itibaren güven olgusunu 

da toplumsal dokunun içine yerleştirir.   

Field, yeni iletişim teknolojileriyle iletişim ağlarının genişlemesine de işaret 

eder. Field’e göre (2008: 152), internet, insanların sosyal sermayelerine zarar vermek 

şöyle dursun; sosyal sermayeyi tamamlayan bir unsur olarak anlaşılmalıdır. İnsanlar 

mevcut iletişim ağlarını, yüz yüze oluşan bağlantılarına zenginlik katmak ve üzerine 

inşa etmek yoluyla genişletmeye yönelmişlerdir.  

Bu bölüm içerisinde, sosyal sermaye kavrayışı ayrıntıya girilmeden; ama özüyle 

anlatılmıştır. Sosyal sermaye konusuna girmedeki amaç, oydaşma durumuyla bağıntı 

kurmaktır. Bu bölümde, sosyal sermaye kavrayışı açımlanmış; sosyal sermayenin 
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köprü oluşturan ve bağlayıcı yönlerine vurgu yapılmış ve güven olgusunun sosyal 

sermaye açısından önemi saptanmıştır. Buna göre; sosyal sermaye dediğimiz şey, 

iletişim ağları yoluyla oluşan etkileşim sürecine bağlı olarak oydaşma durumuna 

zemin hazırlayan sosyolojik uzamdaki bir araç gibi düşünülebilir.    

Bir sonraki bölüm, Bourdieu’nun sosyoloji uzamındaki çalışmaları sonucunda 

kavramsallaştırmış olduğu simgesel sermaye kavrayışı üzerine eğilmektedir. Simgesel 

sermaye, sosyolojik bir perspektifte halkla ilişkiler ile bağıntı kurmada çalışmanın 

içeriğine kuramsal açıdan katkı sağlayacaktır.     

 

2.5.2.2. Genel Olarak Simgesel Sermaye  

Bu bölüm, simgesel sermaye kavrayışına sosyal sermayeye görece daha dar bir 

açıdan yaklaşarak yer vermektedir17. Bourdieu, simgesel sermaye kavramını eserinde 

açar. Belli isimlerin, logoların, bağlılık işaretlerinin, kamusal gösterilerin dayatılması 

anlamına gelen; birlik halindeki bir grubu oluşturmak ya da kutsamak için gereken 

simgesel çalışma, üzerinde etkili olduğu eyleyiciler, toplumsal konumlar ve bu 

konumlara bağlı olan yatkınlıklar ve çıkarların oluşturduğu uzamda birbirlerine 

yakınlıklarından ötürü, hem kendilerini hem de birbirlerini bir tasarı dahilinde 

kabullenmeye yatkın oldukları ölçüde başarılı olma şansına sahip olurlar (Bourdieu, 

2006: 51). Bir başka deyişle; simgesel sermaye, değişik göstergelerle toplumda 

bağlılık oluşturan bir öğeler topluluğuna işaret eder.  Bourdieu’nun simgesel sermaye 

kapsamındaki görüşleri, çağdaş örgüt yapılanması bağlamında uyarlanabilecek bir 

görünüme sahiptir.     

Bourdieu’ya göre (2006: 171), toplumsal eyleyicilerden beklenen şey, 

bütünüyle kitabına uygun olmaları değil; ama kitaba uymaya çaba göstermeleri, 

yapabildikleri takdirde kurala uyacakları yönünde görünen belirtileri sunmalarıdır. 

Buradan çıkarılacak sonuca göre; Bourdieu, simgesel sermaye bağlamında toplumsal 

eyleyicilerin sosyal ortamda olumlu bir izlenim bırakmaları gereğine işaret eder. Bu 

                                                
17 Yazar, simgesel sermaye kavrayışına, sosyolojik açıdan kuramsal çerçeveye güç katmak amacıyla 

başvurmuştur. Buna bağlı olarak; simgesel sermaye, sermaye kavrayışını anlamlandırmak adına bir 

başlık altına alınmıştır.    
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yaklaşım örgütsel uzama çekilecek olursa, kurumsal imaj18 dediğimiz olgu karşımıza 

çıkar.            

Bourdieu açısından (2006: 149), simgesel sermaye bilişsel temelli, öz anlatımla 

bilgiye ve başkaları tarafından kabul görmeye dayalı olarak anlaşılır. Buna göre; 

Bourdieu’nun simgesel sermaye kavrayışının saygınlık sağlamaya dönük olduğu 

düşünülebilir.    

Bourdieu, simgesel metalar kavramını ortaya atar. Bu kavram, bize simgesel 

sermaye açısından Bourdieu’nun sergilemiş olduğu yaklaşımını daha iyi anlamamız 

bakımından yarar sağlar. Bourdieu (2006: 163), simgesel metaların maddi/manevi, 

beden/tin, vb. alışılagelmiş ikilikler tarafından manevi olandan yana sınıflandırıldığını 

anlatır. Bourdieu’ya göre (2006: 176), kolektif beklentilere karşılık veren, hesaplama 

durumunda bile kalmadan, hemen bir durumun gereklerine adapte olan kişi simgesel 

metalar pazarının tüm kârlarını elde eder. Buna göre, kârlardan biri erdemdir; bir 

diğer kâr rahatlık ve incelik olmaktadır. Kişi, aslında istemese yapmayabileceği bir 

şeyi, ne derece yapılacak tek şeymiş ve yapabileceği en doğal şeymiş gibi yaparsa, 

ortak vicdan tarafından o derece kutlanmasına şahit olunur (Bourdieu, 2006: 176). 

Bourdieu, buradaki saptamasıyla kuramsal açıdan önemli bir ayrıntıya inmektedir. 

Bourdieu’nun sosyolojik uzamdaki yaklaşımını örgütler açısından ele alırsak; 

örgütlerin belirli konularda toplumu öncelemeleri izlenimini vermelerini görebiliriz. 

Örneğin, bağışlar yoluyla şirket yöneticilerinin hayırsever imajını kazanmalarını bu 

bağlamda düşünebiliriz. Çok iyi bir simgesel sermaye örneği olarak; Bosch firmasının 

kurucusu Robert Bosch’un “İnsanların güvenini kaybetmektense, para kaybetmeyi 

tercih ederim” sözünü prensip edinmiş olduğunu göstermesini düşünebiliriz.       

Simgesel sermaye, eyleyicilerin özellikleri ile ittifak, yoldaşlık, evlilik gibi 

birlik ve temas tabusu ya da uygun olmayan evlenme tabusu, vb. ayrılma üzerine 

kurulu yukarıdakiler/aşağıdakiler, erkekler/kadınlar, büyükler/küçükler biçimindeki 

toplumsal kategorileri oluşturan ve kuran yukarı/aşağı, eril/dişi, büyük/küçük, vb. 

algı kategorileri arasındaki bağıntıda var olan bir algılanan-varlıktır. Buna bağlı 

olarak, simgesel sermaye onu kendi bünyesinde tutan gruplara katılarak ya da 

kendilerini ona pek az sahip olan gruplardan ayırarak onu ele geçirmenin ya da 

                                                
18 Yazar, burada Bourdieu’nun yaklaşımını örgüt düzeyine uyarlamaya çabalamaktadır.  
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korumanın yollarını arayan bireylerin stratejilerinin olduğu kadar, onu korumanın ya 

da arttırmanın yollarını arayan grupların stratejilerinin de hem aracı hem de hedefi 

olmaktadır (Bourdieu, 2006: 176-177). Burada açıkça görüldüğü gibi; Bourdieu’nun 

sermaye kavramına bakış açısı, seçkinci konumuyla sermaye kavramına yönelik genel 

algılamadan ayrılmaktadır. Bununla birlikte, Bourdieu’nun perspektifi evrilmek 

suretiyle sosyal bilimlere uyarlanmaya uygun bir görünüme sahiptir. Simgesel 

sermaye kavrayışını örgüt düzeyine yönlendirecek olursak; örgütlerin kendilerini 

ayrıcalıklı kılan stratejiler eşliğinde diğer örgütlerden farklı konumlandırmalarına 

gönderme yaparız. Örneğin, bir şirketin ülke çapında eğitime en çok yatırım yapan 

özel sektör kuruluşu olmasını toplumsal bakış açısından o şirketin imajına ayrıcalıklı 

bir pozisyon yüklediği şeklinde düşünebiliriz.           

Bu bölümde, simgesel sermaye kavramı değerlendirilmiş; buna bağlı olarak, 

simgesel sermayenin toplumsal aktörlere bir ayrıcalık tanımış olduğu sonucuna 

ulaşılmış ve buradaki çıkarımlar örgütsel düzleme yansıtılmıştır.  

Bir sonraki bölüm, sosyal sermaye ve simgesel sermaye kavrayışına yönelik 

bilgilerden beslenerek halkla ilişkileri örgütler için bir sosyal sermaye öğesi olarak 

kavramaya odaklanmaktadır.     

 

2.5.2.3. Toplumla Bütünleşme: Sosyal Sermaye Olarak Halkla İlişkiler 

Bu bölüm, sosyolojik uzamdaki sermaye kavramını halkla ilişkilere uyarlama 

üzerine kurgulanmıştır. Buna bağlı olarak; sonuca bağlayıcı bir nitelik taşımaktadır. 

Giddens, küreselleşmenin getirmiş olduğu değişime işaret etmektedir. Küreselleşme, 

içinde yaşadığımız toplumun kurumlarını dönüştürmektedir  (Giddens, 2000: 45). Bu 

dönüşüm, gerek kamu kurumlarında ve gerekse özel sektörde gözlemlenebilmekte; 

ama küreselleşmenin getirdiği yeniliklere uyum süreci özel sektörde daha yoğun 

gerçekleşmektedir.  

Küreselleşmeyle gerçekleşen değişim ve dönüşümlere uyum süreci özel sektör 

kapsamında değerlendirildiğinde; bu değişim ve dönüşümün en hızlı ve en çok halkla 

ilişkiler yönetiminde gerçekleştiği düşünülebilir. Bununla bağlantılı olarak, özel 

sektör işletmeleri için topluma ve sosyal gelişmelere uyumun kaçınılmaz bir hâl 

aldığı yargısına varılabilir. Toplumda gözlemlenen değişim gerçekliğinin örgüte 



299 
 

 

dönük habercisi, örgütün halkla ilişkiler birimidir. Bu bakımdan halkla ilişkiler, 

örgütlerin sosyal sermaye unsuru olarak anlaşılabilir.   

Halkla ilişkilerin toplumsal yönünü açığa çıkarmak, çalışmanın bu bölümünde 

anlatılmak istenen şeyi gün yüzüne çıkarmak adına yarar sağlar. Örneğin, halkla 

ilişkilerin toplumsal vurgusu, pazarlama alanı için kullanılan pazar terimine karşılık 

halkla ilişkiler alanı için kullanılan kamu (public) terimi ile kendini gösterir (Ehling, 

White ve Grunig, 2005: 409). Bilindiği gibi; “kamu” sözcüğü, “pazar” sözcüğüne 

görece açıkça daha insan odaklı bir görünüm vermektedir. 

Halkla ilişkilerin mesleki bir hüviyet kazanması sürecinde belirli ilkelerin öne 

çıktığına işaret edilir. Lee’nin İlkeler Deklarasyonu, halkla ilişkiler yatırımı için karar 

alma temel kurallarını örneğin açıklık ve şeffaflık gibi ilerlemeci değerleri yaratacaktı 

(Gower, 2008; aktaran: Vos, 2011: 130). Buna bağlı olarak; halkla ilişkilerin örgütler 

adına güveni yerleştirdiğine gönderme yapılabilir.     

Halkla ilişkiler literatüründe yer alan argümanlara bakıldığında, halkla 

ilişkilerin demokrasinin yerleşmesine yaptığı katkılara, toplumda enformasyonun 

serbest akış miktarının yükselmesine dikkat çekildiği görülmekte (L’Etang, 2002a: 

72); bir yönetsel fonksiyon olarak halkla ilişkilerin demokratik kazanımlardaki rolüne 

vurgu yapılmaktadır. Bu nedenle, halkla ilişkiler mesleğinin bir sosyal sermaye 

unsuru olarak işlevselliğine gönderme yapılması olası görünmektedir.   

Sharpe (1990: 23, 32; aktaran: L’Etang, 2002b: 173), toplumsal çerçevede 

halkla ilişkiler işlevinin rolüne yönelik amacı, karşılıklı güvenilirlik, kamu güveni, 

adil davranış, karşılıklı anlayış ve saygıya yönelmeyi başarmak için dürüst bir 

yaklaşım ekseninde, tutarlı ve sürekli iletişim kurma yoluyla “sosyal çevre ile örgütün 

uyum sağlaması” olarak belirlemektedir.       

Halkla ilişkiler çalışmaları, özünde, Bourdieu’nun toplumsal dünyada 

büyüklüğü tanımlayan temel değerlerden biri olarak göstermiş olduğu ʻgüvenʼ 

kavramının oluşturulması amacına hizmet eder (Köse, 2011: 55). Zira iyi bilindiği 

üzere, halkla ilişkilerde, bir kez kamu güveni19 kaybedildiğinde onu yeniden 

kazanmak zordur, bazen imkânsızdır (Kent and Taylor, 2002: 28).  

                                                
19 Burada ifade edilen “kamu güveni”, kamuların örgüte duyduğu güven anlamını karşılar. Bunun 

yerine “kamusal güven” olarak da çevrilebilir.    
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Kant, doğru eylemi vazife dışı yerine getirilen, evrensel kanunlara uygun bir 

yapı sergileyen ve isteksizlik içermeyen olarak belirlemektedir (L’Etang, 2002b: 154-

155). Toplumsal iyiliğe yönelik birçok konu, kurumsal sosyal sorumluluk 

çerçevesinde değerlendirilebilmektedir. Toplumsal iyiden kasıt, yasa tarafından 

gösterilen veya zaten doğal olarak yapılması gereken ve buna bağlı olarak beklenen 

ticari eylemler olarak düşünülmemektedir. Daha çok, kurumun eylemlerinin 

arkasındaki gönüllülük ön plana çıkmaktadır (Pira, 2005: 155).   

KSS, etik kurallar, kurumsal hayırseverlik, toplum ilişkileri programları ve 

yasalara bağlı eylemler ile ilgili olmaktadır (Wood, 1991; aktaran: Kim and Reber, 

2008: 338). Akademik bir perspektiften bakıldığında, hayırseverlik, yasal gereklilik 

durumlarının ya da görev gerektirdiğinden yapılan şeylerin ötesinde hayırsever ve kâr 

amacı gütmeyen davranışları açıklar (L’Etang, 2002b: 157) ve kurumun bu 

çalışmalarını organize ederek, bunların görünürlüğünü sağlayacak birim halkla 

ilişkiler olmaktadır.    

Özel işletmelerin ve özellikle çokuluslu şirketlerin toplumdan ve doğadan 

aldıklarını topluma ve doğaya geri vermek adına girişimde bulundukları etkinlikler, 

birer duyarlılık göstergesi olarak kendini gösterir. Bu tür faaliyetler, şirketlerin 

toplumsal sorumluluk anlayışları kapsamında sosyal sermaye unsurları olarak 

görülmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, bu kapsam içerisinde 

değerlendirilebilecek şirketlerin vizyon çalışmaları olarak düşünülmektedir.   

Son birkaç on yılda, hissedarlar da dahil olmak üzere tüketiciler ve diğer 

eylemciler, kurumlara daha fazla sosyal sorumlu olmaları için çağrıda bulunmuşlar ve 

bu yüzden özellikle BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından Küresel İlkeler 

kurulduğunda, 2000 yılından bu yana Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramına ilgi 

büyümektedir (Sriramesh and Duhé, 2009: 370).      

Kelly (2001), sosyal sorumluluk kavramını, basitçe “örgütlerin iyi vatandaşlar 

gibi hareket etmeleri” olarak tanımlar. Buna göre, sistemler teorisinde örgütler, 

çevrelerindeki insanlarla ve diğer örgütlerle karşılıklı bağımlılık içerisindedirler 

(aktaran: Kim and Reber, 2008: 338). Sosyal sorumluluk, simetrik dünya görüşünün 

ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmektedir (Grunig, J. 2005a: 28). Kurumsal sosyal 

sorumluluk, salt kâr elde etmeyi düşünerek motivasyon sağlamaktansa; söz konusu 
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toplumsal duyarlılık yaklaşımının sonuçlarını önemseyen şirketlerin tutumlarını, 

yaklaşımlarını ve uygulamalarını açıklamak bağlamında geliştirilen bir kavrayıştır 

(Meech, 2002: 129). Bir başka ifadeyle; kurumsal sosyal sorumluluk dediğimiz şey, 

toplumla şirket arasında güven ağını oluşturan bir sosyal sermaye yaklaşımı olarak 

düşünülebilir.        

Kurumsal sosyal sorumluluk teriminin, sözleşmeye ve haklar temeline yönelik 

bir gönderme yapması (L’Etang, 2002b: 156), Kantçı bir ahlâk anlayışının yansıması 

olarak anlaşılmaktadır. Toplumdan aldığını topluma verme ilkesi, etik bağlamda 

şirket yönetimince toplumun bir hakkı olarak anlaşılmalıdır.  

Kant açısından değerlendirildiğinde, bir kurumsal sosyal sorumluluk programı, 

kişisel çıkar tarafından değil; vazife tarafından başlatıldığını göstermelidir (L’Etang, 

2002b: 168). Gerçi bu yaklaşım, küresel ekonomiye hâkim olan kapitalist düzen 

çerçevesinde iyimser bir tarz görünümünü yansıtır.  

Kant’ın perspektifi doğrultusunda, kurumsal sosyal sorumluluk yanlış bir 

biçimde yürütüldüğünden ve bağıştan yarar sağlayanlar şirketin imajını geliştirmenin 

bir aracı olarak kullanılabileceğinden, ahlâki bir uygulama olarak görülmemektedir 

(L’Etang, 2002b: 169). Ancak bu uygulamalar salt gösteriş amaçlı veya daha uygun 

bir ifadeyle istenen imaja erişmek bağlamında kurumsal vizyonu kurtarma adına 

yapılma gayesiyle değil de; yönetsel açıdan ele alındığında, gerçek bir ahlâki 

duyarlılık şeklinde yapılmaktaysa, sosyal sermaye anlayışında toplum uzamında hak 

ettiği konumu elde edebilir.             

Kurumsal sosyal sorumluluğun sözleşmeye dayalı önemi ihtilaflı haklar ile 

vatandaşların ve iş dünyasının vazifelerini dengede tutmaya çalışmaktadır (L’Etang, 

2002b: 162). Bir yönüyle toplum ile iş dünyası arasında bir denge mekanizması 

sağlayan kurumsal sosyal sorumluluk, bir diğer yönüyle de sosyal iletişim ağlarını 

açmaktadır.             

L’Etang’a göre (2002b: 165), kurumsal sosyal sorumluluk, çoğunlukla halkla 

ilişkiler amaçları için halkla ilişkiler uzmanlarınca kullanılmakta ve buradan 

hareketle, kurumsal sosyal sorumluluk halkla ilişkiler görevi ve yerel topluluklar gibi 

belirli türden gruplarla ilişkiler inşa edebilmede bir teknik ve toplumdaki diğer 

gruplara mesaj iletmek olarak anlaşılmaktadır.  
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L’Etang’ın merkezini oluşturduğu sosyal sorumluluğa ilişkin halkla ilişkiler 

fonksiyonunu açan ifadeler, sosyal sorumluluğu güven inşa eden bir sosyal sermaye 

yaklaşımı olarak kavramamıza neden olmaktadır. Örneğin, 2008 yılında Wegmans 

Food Market Inc’nin müşterileriyle yapılan bir araştırmanın sonuçlarından biri, 

kurumsal sosyal sorumluluk algısı ile güven arasında yakın bir bağlantıya işaret 

etmektedir (Hong and Rim, 2010: 389-390).  

Şirketlerin sosyal iletişim ağlarını genişletmeleri bağlamında yeni iletişim 

teknolojilerinin önemi görmezden gelinemez. Park ve Reber’in (2008; aktaran: Hong 

and Rim, 2010: 390) çalışmasının göstermiş olduğu gibi kuruluşların kamularıyla 

ilişkiler inşa etmede halkla ilişkiler araçları olarak web sitelerini kullanabildikleri 

önerilmekte; özellikle kamuların şirkete güvenini güçlendirdiği belirtilmektedir. Bir 

başka deyişle, şirketlerin yeni iletişim teknolojilerinden kamularla etkileşimde halkla 

ilişkiler işlevi bağlamında yararlanmaları, güven olgusunu pekiştiren önemli bir etken 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan şirketlerin kurumsal web siteleri, halkla 

ilişkiler yöneticilerince önemsenmesi gereken halkla ilişkiler araçlarıdır.        

Bourdieu’nun sermaye kavramı ve bu kavramın halkla ilişkilere uyarlanması, 

aslına bakılacak olursa, akademik perspektife doğrudan alındığında; gerçeklikleri 

gizleyen bir yaklaşım çerçevesinde bir kurumsal imaj yaratma amacına gönderme 

yapar. Ama tez çalışmasındaki yaklaşıma göre; kamu sektöründe veya özel sektörde 

faaliyet gösteren herhangi bir örgüt, etik kurallara uygun iş gördüğü sürece sermaye 

kavramından yararlanması doğaldır ve yerindedir. Bu bakımdan imaj yaratma, 

izlenim verme ve görünürlük sağlama gibi algı yönetimi fonksiyonları, örgütlerin 

dürüst bir iş yaklaşımıyla hareket ettikleri varsayıldığı andan itibaren işin doğası 

gereği ortaya konan iletişim çalışmalarıdır. White ve Park (2010: 323), topluma yarar 

sağlayan stratejik fonksiyonların nasıl daha görünür kılınabileceği üzerine düşünmeye 

çağırmaktadır. Kazancı’nın belirttiği üzere (2009: 67), kurumlar, “güvenilir” veya 

“yararlı” gibi olumlu imajlara sahip olarak içinde var oldukları toplumun onayını ve 

desteğini elde edebilirler. Güvenilirlik ve inanılırlık, mesajı gönderenin toplam 

imajına dayandırılır (Kaya, 2003: 258) ve iletişimde kaynağın amacı açısından bu 

husus önem taşımaktadır.    
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Örgüte ilişkin iletişim iklimi, yönetimin halkla ilişkiler çalışmalarıyla 

oluşturulur. Bu bağlamda yönetimi halkla ilişkiler politikalarının şekillendirdiğini 

düşünebiliriz. Olumlu bir iletişim ikliminde güven, açıklık, güvenilirlik, doğruluk ve 

iletişimin sıklığı göze çarpan önemli hususlardır (Grunig, J. 2005c: 566). Grunig’in 

işaret ettiği şey, sosyal sermayenin örgütsel iletişim ikliminde yerleşiklik kazanması 

anlamına gelmektedir.        

İmaj geliştirmek için örgüt yönetiminin sadece belirli zaman aralığında değil; 

sürekli güven oluşturması kaçınılmaz görünmektedir. Halkla ilişkilerin bir sosyal 

sermaye unsuru olarak getirisi, işte tam da bu noktada kendisini açığa çıkarmaktadır. 

Bu bakımdan hedef kitleleri sürekli bilgilendirme, güvene dayalı inandırıcılık etkisini 

artıracaktır. Örneğin, çalışanlarda örgüt yönetimine yönelik güven bağlamında olumlu 

bir algı oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda, halkla ilişkiler uygulamalarıyla 

örgütsel amaçlar ile çalışanların bireysel yönelimdeki amaçlarının uyumlu hâle 

getirilmesi, personelin motivasyonunu artıracağı gibi; örgüt çalışanlarında oluşan 

algıya da güven artışı şeklinde yansıyacaktır.     

Ihlen, sermaye kavrayışına örgütsel çıkarların korunması amacına bağlı olarak 

yaklaşır. Sermayenin dağılımı, sonrasında retoriksel stratejilerde dile getirilen iktidar 

ilişkilerinin bir ifadesi şeklinde okunabilir. Halkla ilişkiler uygulaması, eğer çeşitli 

alanlarda çıkarlarını korumaya çalışan örgütsel aktörleri destekleyici bir uygulama 

olarak kabul edilirse, sözü edilen tabloyu tam olarak yansıtmaktadır (Ihlen, 2009: 

228). Bu bakış açısına göre; halkla ilişkiler, retoriksel strateji bağlamında önemli bir 

sosyal sermaye öğesi olarak kavranabilir.                  

Çalışma kapsamında, her ne kadar halkla ilişkilerin örgütler adına bir sosyal 

sermaye işlevi gördüğü vurgulanmış olsa da; halkla ilişkiler etkinlikleri, simgesel 

sermaye olarak da düşünülebilir. Hatta pek çok açıdan simgesel sermaye20 olarak 

adlandırılan sosyolojik kavram, toplumsal duyarlılık açısından önem taşıyan değerleri 

içine alan simetrik halkla ilişkiler yaklaşımına uygun düşmektedir. Bu bağlamda 

gerek sosyal sermaye ve gerekse de simgesel sermaye, burada izlenen yolda dürüst ve 

iki yönlü halkla ilişkiler yönetimine paralel kavram olarak anlaşılabilir.                 

                                                
20 Yazar, sosyolojik uzamdaki “simgesel sermaye” kavramına halkla ilişkiler bağlamında olumlu bir 

değer yüklemektedir.     
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Simgesel sermaye, Weber’in ʻmeşruiyetʼ kuramına ve toplumsal onurun 

dönüştürülmesi için harekete geçirilmesine de bağlı görünmektedir (Köse, 2011: 72). 

Örneklemek gerekirse, bireyin veya örgütün “iyi bağlantıları” nedeniyle kazanmış 

olduğu itibar açık bir şekilde simgesel sermaye olmaktadır (Ihlen, 2009: 233). 

Kurumsal itibar, anlam bakımından simgesel sermaye ile çok yakından bağlantılıdır 

(Bentele and Wehmeier, 2007: 297). 

Kurumsallaşma, simgesel sermayeyi beraberinde getiren önemli bir etkendir 

(Ihlen, 2009: 233). Herhangi bir kuruluşun kurumsallaşma derecesi, bu kuruluşun 

iletişim veya halkla ilişkiler şekillerini etkilemektedir (Bentele and Wehmeier, 2007: 

297). Buna göre; kurumsallaşma ile halkla ilişkiler arasında yakın bir ilişki 

bulunduğunu düşünmek yanıltıcı olmayacaktır. Kurumsallaşmış bir örgütün örgüt içi 

iletişimde başarı performansı kurumsallaşmayan bir örgüte görece daha olası 

görünmektedir.  

Gelinen noktada, tez çalışmasının içeriğine bağlı olarak, sosyal sermaye 

kavrayışını örgüt içi iletişime yaklaştırmak yararlı görünmektedir. James Grunig’e 

göre (2005b: 243), örgüt içi halkla ilişkiler örgütlerin insan kaynaklarından yüksek 

ölçekte verim kazanımına yardımcı olmaktadır. Halkla ilişkilerin özellikle örgüt içi 

iletişimde etkin işlev görmesi, örgütsel kültür ile bağlantılıdır.     

“Bir arada çalışan bir insan grubunu düzenleyen ve bütünleştiren değer, sembol, 

anlam, inanç, varsayım ve beklentilerin genel toplamı” anlamına gelen örgütsel 

kültür, bir dünya görüşünü oluşturan önvarsayımlar kümesinden ve o görüşün ürettiği 

öğelerden oluşur. Bu öğeler, değerler, hikâyeler, mitler, yapıntılar ve ritüeller olarak 

düşünülebilir (Sriramesh, Grunig ve Buffington, 2005: 617). Örneğin, ortaklaşa 

kültürlerde insanların çalıştıkları örgüte bireysel kültürlere görece daha büyük 

bağlılık hissi duyabileceği belirtilmektedir (Sriramesh ve White, 2005: 634). Halkla 

ilişkiler, örgütsel kültür bünyesindeki öğelerin yer edinmesinde ve gelişmesinde 

belirleyici bir etmendir. Yine bu bakımdan, halkla ilişkilerin örgütler için bir sosyal 

sermaye bileşeni olduğunu ileri sürebiliriz.  

Katılımcı bir örgütsel kültür, örgüt içi iletişimin yönetim ve çalışan arasında 

doyurucu bir nitelik kazanmasını sağlar. Böylece halkla ilişkiler bir sosyal sermaye 
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unsuru olarak örgüt içi iletişimde örgütsel kültürün demokratikleşmesine aracılık 

eder.   

Toplumsal kültürün de halkla ilişkileri etkileyen bir faktör olduğu ileri 

sürülmektedir. Bunun nedeni olarak da toplum kültürünün örgütlerin insan kaynakları 

ve kurumsal kültürü üzerinde önemli sonuçlara gebe olabileceği gösterilmektedir 

(Sriramesh ve White, 2005: 627). Mademki halkla ilişkiler örgütler için bir sosyal 

sermaye unsurudur, diyoruz; öyleyse, toplumsal kültürün halkla ilişkiler üzerine etki 

edeceğini düşünmek yanıltıcı olmayacaktır. Tabii ki toplumsal kültürün halkla 

ilişkileri tek başına belirleyen bir güç olduğunu düşünmemekteyiz. Ama sosyal 

sermaye olarak düşünülen halkla ilişkilerin toplumsal kültürden etkilenmesi ve halkla 

ilişkiler politikalarında toplumsal kültürün de dikkate alınarak yön verilmesi doğal 

karşılanacak bir şeydir.  

Meech, örgüt ortamına ilişkin önemli bir ayrıntıya yer verir. Buna göre; daha 

samimi örgütsel ortamlarda çalışan işçiler, çalışmaları mekaniksel olarak organize 

edilen örgütlerdeki meslektaşlarına oranla daha olumlu bir izlenim edinirler. Bununla 

bağlantılı olarak, kurumsal kültür, çalışanların katkılarının yönetim tarafından 

benimsenmesi sürecinde önemli bir role sahip olmaktadır (Meech, 2002: 130). 

Akademik literatürde örgüt içi iletişim olarak ifade edilen yönetsel süreç, çalışan 

açısından örgüte yönelik algıların yerleşmesinde önem taşımaktadır.        

Bir örnek olay üzerinden; kurum içi halkla ilişkilerin bağlayıcı sosyal sermaye 

olarak önemi üzerine eğilme, buradaki anlatıya değer katacaktır. Kreps (1989: 269), 

çalışmasında hastanelerde hemşirelerin müşterilerle ve hastanelerle ilgili dışsal 

kamunun önemli bir kesimini oluşturan diğerleriyle büyük ölçüdeki temasına dikkat 

çekerek; iç halkla ilişkilerin önemine bu örnek üzerinden vurgu yapmaktadır.   

Kreps (1989: 269-270), hastanelerdeki hemşire kaybının önlenmesi için neler 

yapılması gerektiğini öneren bir yol haritası çizmiştir. Çünkü hemşire kayıpları, 

yerine yeni hemşireler gelse bile, kurumsal uyuma alışması zaman alacağı için önemli 

bir maliyet unsurudur ve iş memnuniyeti üzerindeki çalışan algısını olumsuz 

etkileyebilir. Kreps’in anlatısına dayanarak; kurum içi halkla ilişkilerin bağlayıcı 

sosyal sermaye bağlamındaki değerine gönderme yapılabilir.      
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İster özel sektörde, ister kamu sektöründe olsun; örgütler için her zaman temel 

kamu niteliğindeki örgüt çalışanları, halkla ilişkiler yönetimi bağlamında temel bir 

noktadan dikkat edilecek kitle olmaktadır. Bu bakımdan yaklaşıldığında, örgüt 

yönetiminin personel olarak memurlara ve/veya işçilere yönelik olumlu bir örgütsel 

ortam sağlamaları gerekmektedir. 

Bu bölüm içerisinde, örgütlerin bir sosyal sermaye öğesi olarak halkla ilişkilerin 

değeri ortaya konmuş; simgesel sermaye ile halkla ilişkiler bağıntısı oluşturulmuş ve 

katılımcı bir örgütsel kültürü yerleştiren örgüt içi iletişimin sosyal sermaye olarak 

önemine işaret edilmiştir. Bu bölümdeki çıkarıma göre; halkla ilişkiler, KSS, imaj 

çalışmaları, itibar yönetimi gibi uygulamalarıyla örgütün elini güçlü tutar ve topluma 

güven verir. Sosyal ve simgesel sermaye olarak halkla ilişkiler, iletişim ağlarını geniş 

tutarak ve örgütleri ayrıcalıklı bir pozisyona sürükleyerek örgütlerin kamularla 

etkileşiminde müzakere gücünü artıran bir fonksiyon olarak kavranır.              
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ALAN ARAŞTIRMASI YÖNTEM VE BULGULARI 

Tez çalışması, birbiriyle çakışan iki perspektife yönelik açıklamaları içeren 

kuramsal araştırma bölümüyle sınırlı kalmamakta; buna ek olarak, uygulamalı 

araştırma bölümüne de sahip olmaktadır. Üçüncü bölüm, iki temel alt başlık altında 

toplanmaktadır: Araştırma yöntemi ve araştırma bulguları.   

   

3.1. Araştırmanın Yöntemi  

Burada araştırmanın ne demek olduğuna yönelik özetleyici bir tanım, yapılması 

planlanan çalışmanın bütünleşik bilgisini vermektedir. Buna göre,  “bir aydınlanma, 

arama ve öğrenme süreci olan araştırma, problemlere güvenilir çözümler aramak 

amacı ile planlı ve sistemli bir biçimde, verilerin toplanması, analizin yorumlanarak 

değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir” (Köklü, 2002: 7).  

Araştırmanın yöntemine ilişkin içerik; araştırma problemi, araştırmanın amacı 

ve önemi, araştırmanın kapsamı, araştırmanın sınırlılıkları, araştırmanın evren ve 

örneklemi, araştırmada kullanılan testler ve araştırma soruları olarak yedi başlık 

altında toplanmaktadır.   

   

3.1.1. Araştırma Problemi 

Araştırma projeleri, araştırma soruları ya da araştırma problemleri etrafında 

düzenlenmektedir (Kuş, 2009: 26) ve buna bağlı olarak, araştırma problemi 

araştırmanın yönünü belirleme bakımından önem taşımaktadır.   

Yirmi birinci yüzyıl küresel iş dünyasında, şirketlerin, özellikle gelir açısından 

büyük ölçekli işletmelerin, gerek topluma ve doğaya yönelik sonuçlar içerecek işlerde 

aldıkları önlemlerin istenilen düzeyde olmaması ve gerekse de çalışanlarını ağır 

koşullarda çalıştırdıkları ve çalışan ücretlerinin emeklerinin karşılığını tam olarak 

sağlayamadığı yönündeki şüpheler daha da artmış görünmektedir. Bunda geçmişten 

gelen tecrübelerin de etkisi olduğu gerçeğini görmek gerekir. İşletmeler, her ne kadar 

ekonomiyi canlandırarak istihdama katkı sağlamış olsa; bundan da öteye, bağış ve 

hayır işleri gibi duyarlılık göstergesi işler ortaya koymuş olsa da; topluma ve doğaya 

verdiklerinden çok, toplumdan ve doğadan aldıkları konusunda pek çok kesim -örnek 
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vermek gerekirse; akademik çevre, aktivist gruplar, çevreci topluluklar ve hükümet 

dışı kuruluşlar- hemfikir olmaktadır.       

Gelir açısından büyük ölçekli işletmelere yönelik yukarıda açıklanan olumsuz 

algılamalar bütünü dikkate alındığında; doğal olarak kâr amaçlı kuruluşların halkla 

ilişkiler uygulamalarının gerçek amacına yönelik bir şüphelenme olduğu gün yüzüne 

çıkmaktadır. Öte yandan, diyalog ekseninde gerçekleştirilen birtakım halkla ilişkiler 

çalışmaları, kamularla işletme yönetimleri arasında çatışma çözümlerine olanak 

tanımaktadır. Bunun başarılı bir örneği, kuramsal bölümde yeterince açık bir şekilde 

görülmektedir.        

Tez kapsamında araştırmaya girişilen temel problem durumu, bir uzmanlık 

alanı olarak halkla ilişkiler uygulamalarının, aslında kâr amaçlı kuruluşların bir 

hegemonya aracı olarak mı; yoksa kamularla diyalog sürecini içeren bir müzakere 

aracı olarak mı işlev gördüğüne yönelik algıların ölçümlenmesi olarak belirlenmiştir. 

Örgütlerin21 temel dinamiklerinden biri olan ve bir örgüt için her zaman temel 

kamu konumunda yer alan çalışanlar, araştırma kapsamında görüşlerinin alınması en 

uygun birim olarak düşünülmektedir. Çünkü çalışanların işletme yönetimi ile iletişim 

süreçlerindeki görüşlerinin öğrenilmesi, işletmeye yönelik izlenimler hakkında 

çalışanların konumlarından ötürü en yakın derecede bilgi verme olasılığını taşır.         

 

3.1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Cornelissen (2000: 316), akademik bilginin ve kavrayışların, somut uygulama 

alanlarında ne derecede ve ne yönde kullanılmakta oldukları ve böyle kullanımın 

sonuçlarının neler olduğu üzerinde durmaktadır. Bununla paralel bir yönelimde; tez 

çalışmasının araştırma bölümünde yapılmaya çalışılan şey, tam da bu açıklanan ifade 

olmaktadır.     

Araştırmanın amacı, araştırmadaki problem durumuna bağlı olarak, kuramsal 

bölümdeki düşüncelerden beslenmek suretiyle, gelir açısından büyük ölçekli işletme 

yönetimleri tarafından halkla ilişkilerin bir hegemonya aracı olarak mı; müzakereye 

                                                
21 Çalışmanın birçok yerinde “örgüt” sözcüğü yerine “kurum”, “kuruluş, “işletme” ve “firma” 

sözcükleri kullanılabilir. Yazar, “örgüt” sözcüğünün daha kapsayıcı olduğunu göz önüne alarak 

çalışmada çoğunlukla bu sözcüğe yer vermektedir.     
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dayalı bir diyalog aracı olarak mı kullanıldığı yönünde belirlenmiş kamu(lar) üzerinde 

oluşan algılar ekseninde bir değerlendirme yapmaktır.        

Yukarıdaki açıklamadan yola çıkarak, halkla ilişkilerin kamularla iletişim 

sürecinde sadece bir tarafın çıkarlarına yönelik bir uygulamalar bütünü şeklinde mi; 

gerçekten hem kamuların çıkarlarına hem de örgütün çıkarlarına hizmet eden bir 

uygulamalar bütünü şeklinde mi algılandığı yönündeki belirlenim, araştırmacı 

tarafından araştırmanın önemi olarak saptanmıştır.  

     

3.1.3. Araştırmanın Kapsamı 

Araştırmanın kapsamı, “hegemonya” kavramının ve “müzakere” kavramının 

içerdiği anlamlara dayalı olarak ve üzerinde araştırma yapılan kamuya bağlı olarak 

bir sorgulama yapmaktır.  

Sorgulama, deneme modellerinden yararlanarak yapılır. Deneme modellerinin 

genelde gerçekleştiği iki ortamdan birincisi laboratuvar, ikincisi ise alan olarak 

gösterilmektedir. Alan, doğal bir ortam olarak değerlendirilmektedir (Karasar, 2005: 

104) ve tez çalışması kapsamında yapılan uygulamalı araştırma, bir alan araştırması 

niteliğindedir.   

Alan araştırması, hegemonya-müzakere ikileminde değerlendirildiğinde; halkla 

ilişkilerle ilgili olarak hangi amaca yönelik bir uygulamalar bütünü şeklinde 

algılandığını açığa çıkarma yönünde veri toplamaya ve elde edilen bulguların analizi 

doğrultusunda çıkarımlar yapmaya yöneltecektir.       

Araştırma kapsamında nicel bir sorgulama yoluna gidilerek belirlenmiş kamu 

algılarında, hegemonya ve müzakere kavramlarından daha çok hangisine yönelik bir 

yoğunluğun olduğu bilgisine erişilmesi planlanmaktadır. Nicel sorgulamada, bir 

ölçeğe dayalı olarak hazırlanan anket uygulaması, çalışan görüşlerinin belirlendikten 

sonra değerlendirilmesi bağlamında en uygun yöntem olarak belirlenmiştir. 

Survey, bir problematik veya problemin ifadesi olan hipotez veya hipotezlerle 

başlar ve ampirik ölçüm ve veri analizi eşliğinde biter (Kuş, 2009: 47). Firma 

çalışanlarına yönelik anket uygulaması, Random (şans-kura) yöntemine bağlı olarak 

yapılmıştır. Şans yöntemi ile örnekleme yapmak kura çekmeyi gerektirdiğinden, 

seçilmek için herkesin eşit şansı bulunmaktadır. Bu yüzden kimin seçileceğinin 
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önceden tahmin edilmesi mümkün görünmemektedir. Bu yöntem, bir eşit olasılık 

örneklemesi olmaktadır (Kaptan, 1998: 120).    

Nicel veriler, anket uygulanacak kişilerin görüşlerinin hangi ağırlık noktasında 

toplandığını saptamanın yanında, nedensellik ilişkileri kurulması noktasında dahi 

bilgi verme yönünde katkı içerecektir.      

 

3.1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın sınırlılıkları, çalışmanın spesifik konumundan ötürü birçok alanda 

sıralanmaktadır. Bu sınırlılıklar; işletmenin sermaye gücü, işletmenin ürün ve/veya 

hizmet üretimi yapıyor olması ve bu üretime bağlı olarak, araştırma kapsamındaki 

kamu olarak işletme çalışanları ile sınırlı tutulması ve personel sayısı şeklinde 

belirlenmiştir.      

Öncelikli olarak; araştırma, Türkiye ekonomisinde tepede olmayı ifade eden 

İSO-500 sıralamasındaki22 ilk ve ikinci beş yüz büyük sanayi kuruluşu arasına giren 

işletme ve/veya işletmelerin seçilmesi temeline dayandırılmıştır. Bunun nedeni, 

sermayenin büyük ölçekli olmasının hegemonik bir güç olma olasılığını beraberinde 

getirmesi ve bunun yanında, kurumsal sosyal sorumluluk, hayırseverlik ve sponsorluk 

gibi çevreye ve topluma duyarlılık içeren çalışmaları da eklemlemesi ve kamularla 

diyaloga açık olma olasılığına sahip olmasıdır. Gelir açısından büyük ölçekli işletme 

olunca, işletmelerin iletişim yönetimi küçük çaptaki işletmelere görece daha yoğun 

bir biçimde önemsenir. Ayrıca gündemi kovalayarak haber peşinde koşan medya, 

doğal olarak gelir açısından büyük ölçekli işletmelerin takipçisi olacağından; işletme 

yönetimi gündeme kurumla ilgili olumsuz haber taşınmasından çekinme refleksiyle 

medya ilişkileri yönetimine gereksinim duyacaktır. Buna ek olarak; gelir açısından 

büyük ölçekli işletmelerin gerek ticari ve gerekse toplumsal etkinliklerinin medya 

açısından haber değeri taşıması, küçük işletmelerinkine görece daha olası 

                                                
22 2011 yılı İSO-500 ilk ve ikinci 500 Sanayi Kuruluşu listesi için bkz. www.iso.org.tr. Araştırma 

yapıldıktan sonra açıklanan 2012 yılı verilerine göre; 2011 yılında ilk 500’deki kuruluşun 2012 yılında 

basamak atladığı; 2011 yılında ikinci 500’deki kuruluşun 2012 yılında basamak düştüğü; bununla 

birlikte,  ikinci 500’deki kuruluşun kategorize edildiği alanda kalmayı başardığı saptanmıştır.   
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görünmektedir. Bu bağlamda, sermaye gücü, araştırma için önemli bir ölçüt 

olmaktadır.    

Araştırmadaki diğer önemli bir belirleyici etmen, işletmenin üretim yapan bir 

kuruluş olmasıdır. Üretim ilişkileri, hegemonyacı yaklaşımın kökeninde yer alan 

Marx’ın öne çıkardığı bir konudur. Bu açıdan yaklaşıldığında, işletme seçiminde 

üretim olgusu önem kazanmaktadır. Bir başka açıdan, işletmenin üretim yapan bir 

kuruluş olması, araştırmaya popülasyon bağlamında avantaj sağlamaktadır. Ürün 

ve/veya hizmet üreten bir işletme, üretim için insan kaynağına ihtiyaç duyar. İnsan 

kaynağı, araştırma kapsamında çok sayıda işçinin görüşüne erişmeye fırsat 

vermektedir.       

Araştırma sürecinde, bir işletmenin kamuları içinde en önemlisi konumundaki 

örgüt çalışanları, denek olarak görüşleri alınması hedeflenen kesim olarak seçilmiştir. 

Araştırma konusuna ilişkin olarak, hegemonya ve/veya müzakere şeklinde 

görülebilecek iletişim yönetimi çalışmaları, işletme yönetimi tarafından en yoğun ve 

yaygın düzeyde örgütün kamuları içerisinde örgüt çalışanlarına uygulanma olasılığını 

beraberinde getirmektedir.  

Gelir açısından büyük ölçekli işletmelerdeki çalışanlara uygulanması planlanan 

araştırma için bir diğer sınırlılık, işletmedeki işçi sayısının çok olması ölçütüdür. 

Çünkü araştırmanın üzerinde uygulanacağı firma çalışanlarının, sermaye gücüyle 

doğru orantılı olacak şekilde çok sayıda olması araştırmanın mantığıyla uyumlu bir 

çizgide yer alır.  

 

3.1.5. Araştırmanın Evren ve Örneklemi    

Araştırmanın sınırlılıkları, araştırmanın evren ve örneklemini belirleyen temel 

etken olarak gösterilebilir. Araştırma evrenini, 2011 yılı verilerine göre, Türkiye’deki 

en büyük sanayi kuruluşları olarak İSO-500 içerisinde yer alan ilk ve ikinci 500 

büyük kuruluşta çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, araştırmada 

yönetimce kuruluş adının açıklanması istenmeyen ilk 500’de yer alan bir büyük 

işletmedeki çalışanlar ve yine yönetimce kuruluş adının açıklanması istenmeyen 

ikinci 500’e giren bir başka büyük işletmedeki çalışanlar olmaktadır. 
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Her iki işletme çalışanlarına aşağıda belirtilen tarihler arasında personel ayrımı 

yapılmaksızın basit tesadüfi örnekleme dayalı olarak anket uygulaması yapılmıştır. 

Uygulama esnasında, okuma yazma bilmeyen ve gözleri iyi görmeyenlere bizzat 

araştırmacı tarafından sorular yöneltilmiş; verilen cevaplara göre işaretleme 

yapılmıştır. Anketler, genel olarak birim amirlerinin gözetiminde doldurulmuştur. Bir 

diğer yol olarak; ikinci 500 sıralamasındaki firmada mesaiye gelen işçi ve 

ustabaşıların nizamiye girişinde kurulan masalarda anket formunu doldurmaları 

sağlanmıştır.     

Araştırmanın yapıldığı tarih itibariyle İSO-500 sıralamasında ilk 500 büyük 

kuruluş içerisine giren işletmede daimi ve genel statüde 9885 işçi ve 1419 memur 

olarak toplam 11304 personel çalışmaktadır. Bu işletmedeki çalışanlara yönelik 

anket, 15-16 Nisan 2013 tarihlerinde genel müdürlük ve paketleme bölümlerinde 204 

kişiye; 14-16 Mayıs tarihlerinde dört ayrı fabrikada 149 kişiye uygulanmıştır.  

Araştırmanın yapıldığı tarih itibariyle İSO-500 sıralamasında ikinci 500 büyük 

kuruluş içerisine giren işletmede 1080 personel çalışmaktadır. Bu işletmenin üretim 

birimleri bir sahada toplanmış olup merkez binası bunlara yakın bir konumda yer 

almaktadır. Bu işletmedeki çalışanlara yönelik anket, 22 Mayıs 2013 tarihinde 209 

kişiye uygulanmıştır.    

   

3.1.6. Araştırmada Kullanılan Testler 

Araştırma, çalışanların sosyo-demografik özellikleri, çalışanların işyerindeki 

durumuna ilişkin genel bilgiler, çalışanların firmayla ilgili algıları, çalışanların firma 

ile etkileşimde kullandıkları araç ve yöntemler, çalışanların firma yönetimiyle 

ilişkilerine ilişkin algıları, çalışanların halkla ilişkilere ilişkin algıları, çalışanların 

firma yönetiminin halkla ilişkiler yaklaşımı ve uygulamalarına ilişkin algıları üzerine 

eğilen sorulardan oluşmaktadır.  

Araştırmacılar, genellikle bir değişkene ilişkin oluşan grupların bir bağımlı 

değişkene ait ölçümlerinin karşılaştırılmasına çalışır; gruplar arasında tespit edilen 

farkların anlamlılık durumunu hipotez testlerini kullanarak ölçerler (Büyüköztürk, 

2012: 39).        
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Soru formundaki araştırma soruları, ağırlıklı olarak beşli likert ölçeğe uygun 

olarak yapılandırılmış; aritmetik ortalama, t-testi, ANOVA Testi ve faktör analizi için 

“kesinlikle katılmıyorum” ifadesinden “kesinlikle katılıyorum” ifadesine değin bir 

ölçeklendirme üzerinden kullanılmıştır.      

Araştırma kapsamında çalışanların sosyo-demografik özelliklerini belirlemek 

ve çalışanların işyerindeki durumuna ilişkin genel bilgileri edinmek için frekans 

analizi yapılmış; çalışanların firmayla ilgili algıları, çalışanların firma ile etkileşimde 

kullandıkları araç ve yöntemler, çalışanların firma yönetimiyle ilişkilerine ilişkin 

algıları konusunda bilgi edinmek için aritmetik ortalama alınmış; çalışanların firma 

yönetiminin halkla ilişkiler yaklaşımı ve uygulamalarına ilişkin algılarının hangi 

yönde olduğunu belirlemek için faktör analizi yapılmış; firma ile etkileşimde 

kullandıkları araç ve yöntemleri kullanma sıklığı ile müzakere ve hegemonya 

faktörleri arasındaki ilişkiyi ve çalışanların halkla ilişkilere ilişkin genel algıları ile 

müzakere ve hegemonya faktörleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için ANOVA testi 

uygulanmış; çalışanların birtakım özellikleri ile firma yönetiminin halkla ilişkiler 

yaklaşımı ve uygulamalarına ilişkin algıları arasındaki ilişkiyi sorgulamak için t-testi 

uygulanmıştır.      

Anket formu, çalışanların firmaya ilişkin yönetsel ve halkla ilişkiler yaklaşım 

ve uygulamalara dönük algılarını içeren bir yapıda hazırlanmıştır. Çalışmanın 

kuramsal bölümüne ait bilgilerden yola çıkarak hazırlanan anket formu, halkla 

ilişkiler yönetimine ilişkin müzakere ve hegemonya ikilemini sorgulayan 

maddelerden oluşmaktadır.   

  

3.1.7. Araştırma Soruları 

Tezde işlenen konunun iki zıt yaklaşımına bağlı olarak; araştırma sorularının 

yapılandırılması tek boyutu aşan bir sorgulamaya götürmüştür. Bunun dolayımında 

araştırma sorularının değişik açılardan biçimlendirilmesi yoluna gidilmiştir. Bir 

katmandaki soruyla bir başka katmandaki soru arasında ilişki kurulmaya girişilmiştir. 

Araştırma sorularının oluşturulmasında kuramsal çerçeve belirleyici olmuştur. 

Kuramsal arka plana bağlı olarak oluşturulan araştırma soruları aşağıda 

sıralanmaktadır: 
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Soru 1: Katılımcıların çalıştıkları firmayla ilgili bilgi almada iletişim araç ve 

yöntemlerini kullanma sıklığı nedir?   

Soru 2: Katılımcılar, halkla ilişkileri bir müzakere aracı olarak mı; bir hegemonya 

aracı olarak mı düşünmeye daha eğilimlidir? 

Soru 3: Katılımcılar, firmanın halkla ilişkiler yaklaşımı ve uygulamasıyla ilgili olarak 

müzakere yönündeki algıya mı; hegemonya yönündeki algıya mı daha eğilimlidir?  

Soru 4: Katılımcıların halkla ilişkileri bir müzakere aracı olarak görme eğilimleri ve 

çalıştıkları firmanın halkla ilişkiler yaklaşımı ve uygulamasının müzakereye dönük 

olduğunu algılamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmakta mıdır?   

Soru 5: Katılımcıların halkla ilişkileri bir hegemonya aracı olarak görme eğilimleri ve 

çalıştıkları firmanın halkla ilişkiler yaklaşımı ve uygulamasının hegemonyaya dönük 

olduğunu algılamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmakta mıdır?  

Soru 6: Katılımcılar arasında bir ayrıma gidildiğinde; hangi firmanın çalışanları firma 

yönetiminin müzakereci bir yönetsel yaklaşıma sahip olduğunu daha çok düşünme 

eğilimindedir?  

Soru 7: Katılımcılar arasında işyerindeki görev yönünden bir ayrıma gidildiğinde; 

hangi grup firmanın halkla ilişkiler yaklaşımı ve uygulamasının müzakereye dönük 

olması yönünden en düşük; firmanın halkla ilişkiler yaklaşımı ve uygulamasının 

hegemonyaya dönük olması yönünden en yüksek ortalama değere sahiptir?   

Soru 8: Katılımcıların gelir durumu ile firma yönetiminin başarılı halkla ilişkiler 

faaliyetleri uyguladığı görüşü arasında bir anlamlılık ilişkisi bulunmakta mıdır?    

Soru 9: Katılımcıların halkla ilişkileri bir müzakere aracı olarak görme eğilimleri ve 

çalıştıkları firmanın başarılı halkla ilişkiler faaliyetleri uyguladığı görüşü arasında bir 

anlamlılık ilişkisi bulunmakta mıdır?  

Soru 10: Katılımcıların çalıştıkları firmanın Türkiye’deki ilk 500 sıralaması içerisinde 

yer almasını gurur verici bulma eğilimleri ve firma yönetiminin başarılı halkla 

ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirdiği yönündeki algıları arasında bir anlamlılık ilişkisi 

bulunmakta mıdır?              
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3.2. Araştırma Bulguları 

Araştırma bulgularının dökümü, çeşitli istatistiksel analizleri yapmak üzere yedi 

temel bölümden oluşmakta; bunun yanında, karşılaştırma yapan ve ilişki kuran çoklu 

analizlerle genişletilmektedir.    

Araştırma kapsamındaki araştırma bulgularına yönelik olarak, öncelikle İSO-

500 sıralamasına giren iki firmadan araştırmaya katılan personele uygulanan anket 

sonuçlarının dökümü ve genel bir değerlendirmesi yapılmakta; bunun ardından ise 

çözümleyici yorumlar getirilmektedir. 

 

3.2.1. Sosyo-Demografik Değişkenlerin Dağılımı  

A işletmesinden23 353 (%62,8) ve B işletmesinden24 209 (%37,2) çalışanın 

katıldığı araştırma, çalışanların sosyo-demografik değişkenlere göre dağılımında altı 

sorudan oluşmaktadır: 

Mesleğe göre dağılım; işçi 354 kişi (%63,0), ustabaşı 28 kişi (%5,0), şef 25 kişi 

(%4,4), müdür 38 kişi (%6,8), amir 12 kişi (%2,1), memur 62 kişi (%11,0), teknik 

donanımlı üst düzey personel25 23 kişi (%4,1), güvenlik personeli 1 kişi (%0,2), 

stajyer 3 kişi (%0,5), teknik eleman 2 kişi (%0,4) olarak gerçekleşmektedir. Bu 

kategoriyi cevapsız bırakanlar 14 kişidir (%2,5). 

Cinsiyete göre dağılım; erkek katılımcı sayısı 459 kişi (%81,7) iken, kadın 

katılımcı sayısı 92 kişi (%16,3) olarak yansımıştır. Soru formundaki bu soruyu 11 kişi 

(%2,0) cevapsız bırakmıştır.  

Gelir durumuna göre dağılım; aylık geliri 750TL’den az olan 4 kişi (%0,7), 

751-1500 TL arası olan 272 kişi (%48,4), 1501-2250 TL arası olan 105 kişi (%18,7), 

2251-3000 TL arası olan 73 kişi (%13,0), 3001 TL ve üzeri olan 24 kişidir (%4,3). Bu 

soruya cevap vermeyen çalışan sayısı, 84 kişi (%14,9) olmaktadır.    

Yaşa göre dağılım; 18-27 yaş arası 57 kişi (%10,2), 28-37 yaş arası 157 kişi 

(%27,9), 38-47 yaş arası 194 kişi (%34,5), 48-57 yaş arası 96 kişi (%17,1), 58 yaş ve 

                                                
23 A işletmesi: 2011 yılı verilerine göre, İSO-500 ilk 500 içerisinde yer almaktadır. 
24 B işletmesi: 2011 yılı verilerine göre, İSO-500 ikinci 500 içerisinde yer almaktadır.  
25 Bu grubu mühendis, avukat, başmüşavir gibi mesleki nitelikler açısından yüksek düzeydeki 

çalışanlar oluşturmaktadır.   
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üzeri 12 kişi (%2,1) şeklinde yayılmaktadır. Yaş sorusuna cevap vermeyen çalışan 

sayısı, 46 kişi (%8,2) olarak gerçekleşmiştir.  

Medeni duruma göre dağılım; evli 450 kişi (%80,1) iken, bekâr 92 kişi (%16,3) 

olmaktadır. Bu soruyu cevaplandırmayan çalışan sayısı, 20 kişidir (%3,6).  

Eğitim durumuna göre dağılım; okuryazar olmayanlar 8 kişi (%1,4), okuryazar 

olanlar 4 kişi (%0,7), ilkokul/ilköğretim mezunları 132 kişi (%23,5), lise mezunları 

202 kişi (%36,0), yüksekokul mezunları 64 kişi (%11,4), fakülte mezunları 112 kişi 

(%19,9), lisansüstü mezunları 14 kişi (%2,5) olarak yansımıştır. Bu soruya cevap 

vermeyen çalışan sayısı, 26 kişi (%4,6) olarak görünmektedir.    

 

3.2.2. Katılımcıların Firmadaki Genel Durumuyla İlgili Dağılım 

Çalışanların firmadaki genel durumuna ilişkin olarak; firmada çalıştıkları süre, 

firmanın çalışma hayatlarındaki kaçıncı işyeri olduğu, firma yönetimince anket 

sürecine kadar olumsuz bir işlem yapılma durumu sorgulanmıştır.  

Çalışanların firmada çalışma süresine göre26 dağılımı; 1-5 yıl arası 100 kişi 

(%17,8), 6-10 yıl arası 102 kişi (%18,1), 11-15 yıl arası 93 kişi (%16,5), 16-20 yıl 

arası 78 kişi (%13,9), 21-25 yıl arası 103 kişi (%18,3), 26-30 yıl arası 29 kişi (%5,2), 

31 yıl ve üzeri 20 kişi (%3,6) olarak gerçekleşmiştir. Katılımcılardan 37 kişi (%6,6), 

bu soruya cevap vermemiştir. 

Çalışanların çalıştıkları firmanın çalışma hayatlarındaki kaçıncı işyeri 

olduğuna göre dağılımı; birinci işyeri olan 271 kişi (%48,2), ikinci işyeri olan 142 

kişi (%25,3), üçüncü işyeri olan 62 kişi (%11,0), dördüncü işyeri olan 20 kişi (%3,5), 

beşinci işyeri olan 15 kişi (%2,7), altıncı işyeri olan ve üzeri 10 kişi (%1,8) şeklinde 

görünmektedir. Bu soruyu cevaplandırmayanların sayısı, 42 kişidir (%7,5).    

Çalışanların firma yönetimince olumsuz işlem yapılma durumuna göre dağılımı; 

olumsuz işlem uygulanan çalışan sayısı 68 kişi (%12,1), olumsuz işlem 

uygulanmayan çalışan sayısı 466 kişi (%82,9) olarak gerçekleşmiştir. Bu soruyu 

cevaplandırmamayı tercih edenlerin sayısı, 28 kişi (%5,0) olmaktadır.  

 

                                                
26 Çalışma süresi yıl baz alınarak sorgulanmıştır.  
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3.2.3. Katılımcıların Firmayla İlgili Bilgileri Almada Kullandıkları Araç ve 

Yöntemler  

Bu bölüm, katılımcıların firma çalışanları olarak çalıştıkları kurum ile ilgili 

bilgi alma sıklığını ve bilgi almada kullandıkları araç ve yöntemlerin sıklığını 

ölçmeye yönelik olmaktadır. Bu bilgiler, çalışanlar ile firma etkileşimi hakkında bilgi 

edinmek ve firma yönetiminin kurum içi halkla ilişkiler anlayışını değerlendirmek 

adına önem taşımaktadır. 

 

Tablo 6. Firmaya ilişkin bilgileri takip etme sıklığı 
Sıklık Düzeyi Frekans Yüzde 

Cevapsız 14 2,5 

Hiçbir zaman 19 3,4 

Nadiren 69 12,3 

Ara sıra 175 31,1 

Sık 120 21,3 

Her zaman 165 29,4 

Toplam 562 100,0 

 

Tablo 6’daki verilere bakılarak; araştırmaya katılanların ağırlıklı olarak, 

firmaya ilişkin haberleri sık bir düzeye (%50,7) daha eğilimli takip ettikleri sonucu 

çıkarılabilir. Buna göre; çalışanlar çalıştıkları firmaya ilişkin bilgi edinmede 

ortalamanın üstünde bir düzeye erişmektedirler.     

  

Tablo 7. Katılımcıların firmaya ilişkin bilgi almada kullandıkları araç ve 

 yöntemlerden yararlanma sıklığı 
İletişim araç ve yöntemleri N Min. Mak. AO SS 

Firma çalışanları 551 1,00 4,00 2,60 1,01 

Ulusal televizyon 542 1,00 4,00 2,25 1,07 

Yerel basın 554 1,00 4,00 2,23 1,02 

Ulusal basın 548 1,00 4,00 2,20 1,08 

Yerel televizyon 553 1,00 4,00 2,18 1,02 

Firmanın web sayfası 545 1,00 4,00 2,15 1,11 

Firma yöneticileri 547 1,00 4,00 2,13 1,09 

Sosyal medya 541 1,00 4,00 2,12 1,11 
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Firmanın yayını 540 1,00 4,00 2,06 1,10 

Elektronik posta 538 1,00 4,00 1,74 1,02 

Ulusal radyo 529 1,00 4,00 1,64 ,95 

Yerel radyo 550 1,00 4,00 1,59 ,88 

 

Tablo 7’nin verilerine göre; katılımcıların firmaya ilişkin bilgileri en sık firma 

çalışanları (AO=2,60), ulusal televizyon (AO=2,25) ve yerel basından (AO=2,23) 

aldıkları anlaşılmaktadır. Firma çalışanlarının en az kullandıkları iletişim araç ve 

yöntemleri elektronik posta (AO=1,74), ulusal radyo (AO=1,64) ve yerel radyodur 

(AO=1,59). İletişim araç ve yöntemlerini kullanma sıklığına ilişkin aritmetik 

ortalamalar göz önünde tutulduğunda; firma çalışanlarının çok sık bir düzeyde 

yararlandıkları hiçbir iletişim araç ve yönteminin bulunmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu 

bilgilere bakıldığında;  iletişim araç ve yöntem kullanma sıklığı ortalaması 

(AO=2,07) neticesinde sık kullanma düzeyine erişilememiş; birinci araştırma 

sorusunun cevabı, nadiren-ara sıra şeklinde yansımıştır.     

 

3.2.4. Katılımcıların Firmayla İlgili Genel Düşünceleri  

Bu bölüm, çalışanların firmayla ilgili genel düşünceleri hakkında bir izlenim 

edinmek için oluşturulmuştur. Bu bölümde gerçekleşen sorgulamadaki temel amaç, 

çalışanların firmaya bağlılığını, firmaya dönük doyumunu, firmaya dönük 

çevresinden edinmiş olduğu izlenimleri, firmanın topluma dönük yatırımlarını 

değerlendirmesi üzerine eğilmektir.  

 

Tablo 8. Katılımcıların firmayla ilgili olumlu, iyi haber aldıklarında sevinme 

düzeylerine göre dağılımı 
Sevinme Düzeyi Frekans Yüzde 

Cevapsız 0 0,0 

Hiç 7 1,2 

Az 10 1,8 

Ne çok ne az 73 13,0 

Çok 220 39,2 

Çok fazla 252 44,8 

Toplam 562 100,0 
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Tablo 8’in verileri, çalışanların firmaya yönelik sosyal bağlılığının yüksek 

oranda gerçekleşmiş olduğuna işaret eder. Buna göre; çalışanların %84’ü, çalışmış 

olduğu firmaya ilişkin olumlu bir haber duyduğunda sevinme düzeylerinin yüksek 

olacağını belirtmektedirler. 

 

Tablo 9. Katılımcıların firmayla ilgili olumsuz, kötü haber aldıklarında üzülme 

düzeylerine göre dağılımı 
Üzülme Düzeyi Frekans Yüzde 

Cevapsız 1 0,2 

Hiç 5 0,9 

Az 24 4,2 

Ne çok ne az 69 12,3 

Çok 196 34,9 

Çok fazla 267 47,5 

Toplam 562 100,0 

 

Tablo 9’un verileri, araştırmaya katılanların firmaya yönelik sosyal 

bağlılıklarını bulgulamayı pekiştiren bir gösterge sunmaktadır. Olumsuz bir haberde 

üzülme boyutu, %82,4 ile Tablo 8’deki rakama yakın bir oranda gerçekleşmektedir. 

  

Tablo 10. Katılımcıların çalıştıkları firmayla ilgili çalışma edimindeki memnuniyet 

düzeylerine göre dağılımı 
Memnuniyet Düzeyi Frekans Yüzde 

Cevapsız 6 1,0 

Hiç memnun değilim 19 3,4 

Memnun değilim 37 6,6 

Ne memnunum ne memnun değilim 122 21,7 

Memnunum 241 42,9 

Çok memnunum 137 24,4 

Toplam 562 100,0 

 

Tablo 10’da gösterilen firmada çalışma bağlamındaki memnuniyet düzeyine 

ilişkin veriler, çalışanların memnuniyetinin %67,3 rakamı ile ortalamanın üstünde 
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olduğunu gösterir. Her ne kadar bu tablodaki rakamlar, Tablo 8 ve Tablo 9’daki 

rakamlardan belirgin düzeyde düşük olsa da, firmalar açısından değerlendirildiğinde; 

memnuniyet düzeyi olumlu yönde bir sonuç verir.   

 

Tablo 11. Katılımcıların adına çalıştıkları firmanın İSO-500 sıralaması içerisinde yer 

almasının gurur vericilik düzeyine göre dağılımı 
Gurur vericilik Düzeyi Frekans Yüzde 

Cevapsız 6 1,0 

Hiç gurur verici değil 20 3,5 

Gurur verici değil 24 4,3 

Ne gurur verici ne gurur verici değil 56 10,0 

Gurur verici 219 39,0 

Çok gurur verici 237 42,2 

Toplam 562 100,0 

 

Tablo 11’in verilerine göre; gurur vericilik oranının %81,2 ile yüksek düzeyde 

olması, çalışanların firmaya dönük sosyal bağlarının gelişkin olduğunu yansıtır. Buna 

göre; çalışanlar, yüksek bir oranda, firmalarının İSO-500 sıralaması içerisinde yer 

almasını gurur verici bir gelişme olarak düşünürler.     

 

Tablo 12. Katılımcıların firmadaki diğer çalışanlarla firmayla ilgili konuşma sıklığı 

düzeyine göre dağılımı 
Konuşma sıklığı Düzeyi Frekans Yüzde 

Cevapsız 1 0,2 

Hiç konuşmam 24 4,3 

Az konuşurum 132 23,5 

Ne çok ne az konuşurum 172 30,6 

Çok konuşurum 160 28,4 

Çok sık konuşurum 73 13,0 

Toplam 562 100,0 

 

Tablo 12’ye göre; çalışanlar, firmayla ilgili ortalamayı biraz aşan düzeyde 

birbirleriyle bilgi paylaşımında bulunmaktadır. Konuşma sıklığı, %41,4 ile sıkı iken; 

%27,8 ile düşük düzeyde seyretmektedir.   
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Tablo 13. Katılımcıların izlenimlerine göre, çalışanların firmayla ilgili olumlu   

düşünme düzeyine göre dağılımı 
Olumlu düşünme Düzeyi Frekans Yüzde 

Cevapsız 7 1,2 

Çok olumsuz 20 3,6 

Olumsuz 120 21,4 

Ne olumlu ne olumsuz 184 32,7 

Olumlu 194 34,5 

Çok olumlu 37 6,6 

Toplam 562 100,0 

 

Tablo 13’teki verilerin ortalama düzeyde olduğu görünse de, dağılımın olumsuz 

yöndeki izlenime (%25,0) görece; olumlu yöndeki izlenime (%41,1) daha yakın 

durduğu görünmektedir. Buna göre; çok yoğun olmamakla birlikte, çalışanların 

izlenimlerine dayalı olarak, çalışma arkadaşlarının firmayla ilgili algıları olumlu bir 

yönelime kaymaktadır.  

 

Tablo 14. Katılımcıların firmanın topluma karşı üstlenmiş olduğu sorumluluk düzeyine 

yönelik algılarına göre dağılımı 
Topluma karşı sorumluluk düzeyi Algısı Frekans Yüzde 

Cevapsız 7 1,2 

Hiç sorumluluk üstlenmez 28 5,0 

Sorumluluk üstlenmez 37 6,6 

Ne sorumluluk üstlenir ne sorumluluk üstlenmez 74 13,2 

Sorumluluk üstlenir 255 45,4 

Çok sorumluluk üstlenir 161 28,6 

Toplam 562 100,0 

    

Tablo 14’te gösterilen verilere bakıldığında; çalışanlar, %74 oranında firmanın 

topluma karşı üstlenmiş olduğu sorumluluğu yeterli düzeyde görmektedir. Buna göre; 

çalışanların çoğunluğu firmanın topluma karşı sorumluluk üstlenmiş olduğu kanaatine 

sahiptir.   
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Tablo 15. Katılımcıların çalıştıkları firmanın toplumsal kalkınmaya yatırımlarına 

yönelik haber alma durumuna göre dağılımı 
Haber alma durumu Frekans Yüzde 

Cevapsız 2 0,4 

Hayır 293 52,1 

Evet 267 47,5 

Toplam 562 100,0 

  

Tablo 15’e göre; çalışanlar, firmanın topluma katkı içeren çalışmaları hakkında 

haber almada %4,6’lık bir farkla bilgi sahibi olmadıklarını bildirmişlerdir. Buna göre; 

çalışan yönünde firmanın toplumsal yatırımlarına dönük bilgi alma bağlamında bir 

yetersizlik söz konusu olmaktadır.  

  

Tablo 16. Toplumsal kalkınma konusunda haberdar olan katılımcıların bunun 

yeterliliğini algılama düzeyine göre dağılımı 
Yeterlilik düzeyi Frekans Yüzde 

Cevapsız 1 0,3 

Hiç yeterli değil 6 2,3 

Yetersiz 49 18,3 

Ne yeterli ne yetersiz 71 26,6 

Yeterli 111 41,6 

Çok yeterli 29 10,9 

Toplam 267 100,0 

 

Tablo 16’nın veri akışına göre; firmanın toplumsal kalkınmaya yönelik 

yatırımlarından haberdar olan firma çalışanlarının bu yatırımları yeterli görme 

oranları (%52,5), yetersiz olduğunu düşünenlere (%20,6) görece oldukça yüksek 

görünmektedir.   

 

3.2.5. Katılımcıların Firma Yönetimi ve İş Ortamına İlişkin Düşünceleri 

Bu bölümde, çalışanların firma yönetimine ilişkin yargılara katılma düzeyi 

firma yönetimi ile iş ilişkilerinin merkez alındığı bir şekilde sorgulanmaktadır. 

Çalışanların firma yönetimi ve iş çevresiyle iletişimi, iş durumuyla ilgili temel 
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bilgiler, firmaya bağlılık gibi konulara katılma oranı, yönetsel yaklaşıma dair fikir 

edinme açısından önem taşımaktadır.    

 

Tablo 17. Katılımcıların firma yönetimi ve iş ortamıyla ilgili yargılara katılma düzeyi 
Yargılar N Min. Mak. AO SS 

Özlük haklarımı eksiksiz olarak alıyorum. 546 1,00 5,00 2,94 1,40 

İzinlerimi rahat bir şekilde alabiliyorum. 560 1,00 5,00 3,28 1,39 

İzin alırken sorun yaşamıyorum. 558 1,00 5,00 3,33 1,36 

 İstek ve önerilerimi yöneticilerime rahat bir şekilde 

iletebiliyorum. 

553 1,00 5,00 3,26 1,28 

Yöneticilerimle mesai saatleri dışında rahatlıkla 

görüşebiliyorum. 

548 1,00 5,00 2,96 1,31 

Çalışma arkadaşlarımla mesai saatleri dışında 

görüşmekteyim. 

553 1,00 5,00 3,71 1,12 

Yöneticilerimle çekinmeden iletişim kurabiliyorum. 548 1,00 5,00 3,32 1,22 

Yöneticilerimle endişe duymadan iletişim kurabiliyorum. 552 1,00 5,00 3,28 1,21 

Çalıştığım firma işçilere karşı duyarlıdır. 528 1,00 5,00 2,96 1,28 

Çalıştığım firmaya ilişkin bir gün eğer olumsuz bir durum 

ortaya çıkarsa, bu olumsuz durumu gidermek için çaba 

gösteririm. 

555 1,00 5,00 4,07 1,10 

   

Tablo 17’nin verilerine göre; 555 katılımcının yanıt verdiği “firmaya ilişkin 

herhangi olumsuz bir durum ortaya çıkması durumunda bu olumsuz durumu 

gidermeye çaba gösterme” konusundaki yargı, en yüksek katılma oranına (AO=4,07) 

sahiptir. Bunu izleyen en yüksek katılma oranına (AO=3,71) sahip yargı, “çalışma 

arkadaşlarıyla mesai saatleri dışında görüşme” olmaktadır. Bu tablo içerisinde, en 

düşük katılma oranına (AO=2,94) sahip yargı, “özlük haklarının eksiksiz olarak 

alınması” olmaktadır. 

 

3.2.6. Halkla İlişkilere İlişkin Düşünceler 

Bu bölüm, çalışanların yönetsel bir fonksiyon olarak halkla ilişkilere ilişkin 

görüşlerinin hangi noktada toplandığını sorgulamaktadır. Bu sorgulamada, müzakere 

ve hegemonya esas ölçütler olarak belirmektedir. Bu bölüm içerisinde, üçüncü bir 

sorgulama, her iki ölçütü ortalayan karma bir formül olarak geliştirilmiştir. 
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Tablo 18. Katılımcıların hegemonya-müzakere ikilemi bağlamında çalışanlara dönük 

halkla ilişkiler çalışmalarına yönelik algıları 
Yargı 

K
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lik

le
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

 K
at

ılm
ıy

or
um

 

 N
e 

ka
tıl
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tıl

m
ıy
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   K
at
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m

 

 K
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in
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le
 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

F % F % F % F % F % 

Halkla ilişkiler, kurum çıkarlarıyla 

çalışan çıkarlarını bir arada gözetir. 

63 11,2 73 13,0 70 12,5 221 39,3 98 17,4 

Halkla ilişkiler gerçekleri gizler; 

yanıltmaya dayalıdır. 

168 29,9 156 27,8 80 14,2 61 10,8 47 8,4 

Halkla ilişkiler, duruma göre, bazen 

kurum ve çalışan çıkarını bir arada 

gözetir; bazen gerçekleri gizler.  

105 18,7 129 22,9 141 25,1 91 16,2 54 9,6 

 

Tablo 18, çalışanların yönetsel bir fonksiyon olarak halkla ilişkiler 

çalışmalarına dönük üç farklı sorgulamaya cevaplarını içermektedir. Tablo 18’in 

birinci yargısı, “halkla ilişkiler, kurum çıkarlarıyla çalışanların çıkarlarını bir arada 

gözeten iletişim çalışmalarıdır” ifadesidir. Bu soruyu 37 kişi (%6,6) cevapsız 

geçmiştir. Müzakere çıkarımındaki sorgulamada katılma oranı %56,7 iken; katılmama 

oranı %24,2 ile azınlıkta kalmıştır. Buna göre; araştırmaya katılanların çoğunluğu, 

çalışanlara dönük halkla ilişkiler uygulamalarını müzakere yanlısı olarak 

değerlendirmektedirler. Tablo 18’in ikinci yargısı, “halkla ilişkiler gerçekleri 

gizleyen, yanıltmaya dayalı iletişim çalışmalarıdır” ifadesidir. Bu soruya cevap 

vermeyen katılımcı sayısı, 50 kişidir (%8,9). Hegemonyaya dönük olduğu anlaşılan 

bu sorgulamada; çalışanların katılma oranı %19,2 iken; katılmama oranı %57,7 ile 

çoğunluğu oluşturmaktadır. Buna göre; araştırmaya katılanların çoğunluğu, halkla 

ilişkiler uygulamalarını bir hegemonya aracı olarak düşünmemektedir. Tablo 18’in 

üçüncü yargısı, “halkla ilişkiler, duruma göre; bazı zamanlar kurum ve çalışanların 

çıkarlarını bir arada gözetirken; bazı zamanlar da yanıltmaya dayalı çalışmalardır” 

ifadesidir. Bu soruya cevap vermeyen katılımcı sayısı, 42 kişidir (%7,5). Müzakere-

hegemonya ikilemindeki karma nitelikli bu soruya katılma oranı %25,8 iken; 

katılmama oranı %41,6’dır. Buna göre; araştırmaya katılanların çoğunluğu, halkla 
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ilişkilere olumlu bir değer yüklemektedir. Bu verilere bakıldığında; halkla ilişkiler bir 

müzakere aracı olarak algılanmaya daha yatkındır; bir başka deyişle, ikinci araştırma 

sorusunun cevabı müzakere seçeneğidir.   

         

3.2.7. Hegemonya-Müzakere Sorgulaması Bağlamında Katılımcıların 

Eğilimleri 

Bu bölümdeki sorgulama, araştırma kapsamındaki temel sorgulamaya karşılık 

gelmektedir. Bunun için her iki yöndeki sorgulama neticesinde, öncelikle eğilimlerin 

genel olarak değerlendirilmesi; daha sonra sorgulamadaki ölçeğin temel faktörlerinin 

ne kadar tutarlı olduğu sorgulanmaktadır. 

 

Tablo 19. Katılımcıların yönetsel bir fonksiyon olarak halkla ilişkileri hegemonya-

müzakere ikilemi bağlamında değerlendirmeleri  
Yargılar N Min. Mak. AO SS 
Firmadaki yetkililer, medyada (TV, gazete, dergi) konuşurken, açıklama 

yaparken şirketle ilgili gerçekleri açıklamaktadır. 
541 1,00 5,00 3,21 1,16 

Firmanın halkla ilişkiler uygulamaları, çalışanlar için değil, kurum çıkarları 

için gerçekleşmektedir. 
539 1,00 5,00 3,13 1,16 

Çalıştığım süre boyunca edindiğim izlenime göre, firma yönetimi ile 

herhangi bir problem olduğunda uzlaşacağımıza inanıyorum. 
551 1,00 5,00 3,09 1,24 

Firma yönetimi, çalışanlara yönelik uygulamalarında, çalışanların 

hassasiyetini pek dikkate almamaktadır. 
553 1,00 5,00 3,06 1,22 

Firma yönetimi çalışanları bilgilendirme noktasında bazı zamanlar 

gerçekleri gizlemektedir. 
541 1,00 5,00 3,03 1,19 

Firma yönetimi, kurum-çalışan arasında ortaya çıkan sorunların çözümünde 

iyi niyetli bir yaklaşım sergilemektedir. 
553 1,00 5,00 2,99 1,17 

Firmanın halkla ilişkiler anlayışı, şeffaf ve dürüst bir politikaya dayalıdır. 551 1,00 5,00 2,92 1,18 
Firmanın kamuoyuna duyurduğu bilgi ve haberler her zaman doğruları 

yansıtmamaktadır. 
539 1,00 5,00 2,87 1,20 

Firma yönetimi, kurum içi halkla ilişkiler çalışmalarında çalışanların 

çıkarlarını gözetmemektedir. 
542 1,00 5,00 2,87 1,20 

Firmanın çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekten tatmin 

edicidir. 
551 1,00 5,00 2,85 1,14 

Firma yönetimi, çalışanlara yönelik halkla ilişkiler çalışmalarında 

çalışanlarla diyalog kurmaya çaba göstermektedir. 
546 1,00 5,00 2,84 1,17 

Firmanın halkla ilişkiler anlayışı işbirlikçidir. 531 1,00 5,00 2,84 1,10 
Firma yönetimi, başarılı halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 557 1,00 5,00 2,75 1,15 
Firma yönetimi, topluma yönelik halkla ilişkiler çalışmalarında aslında 

toplumun çıkarlarını gözetmemektedir. 
538 1,00 5,00 2,69 1,14 
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Sorunların çözümlenmesi için atılan adımlardan haberdar edilmekteyim. 548 1,00 5,00 2,68 1,13 
Çalıştığım firmadaki gelişmeler bizlere eksiksiz olarak iletilmektedir. 540 1,00 5,00 2,67 1,16 
Firma yönetimi, çalışanlarla ilgili konularda her ne kadar kendisini 

kamuoyuna iyi niyetli olarak gösterse de, aslında yanıltmaya dayalı halkla 

ilişkiler çalışmalarıyla kendisini aklamaya çalışmaktadır.   

538 1,00 5,00 2,65 1,20 

İş ve işin işleyişiyle ilgili sorunlarda firma yönetimiyle karşılıklı olarak 

tartışma fırsatı verilmektedir. 
548 1,00 5,00 2,62 1,19 

Firmanın tanıtımına yönelik haber ve haber değerindeki bilgiler gerçekleri 

yansıtmamaktadır. 
522 1,00 5,00 2,41 1,14 

Firma yönetimi, yapmış olduğu kurumsal sosyal sorumluluk 

uygulamalarında aslında samimi değildir.   
538 1,00 5,00 2,41 1,14 

Firma, halkla ilişkiler çalışmalarıyla gerçeklikleri gizleyerek sahte imajlar 

üretmektedir.   
523 1,00 5,00 2,37 1,14 

Firmanın sosyal medyada (Facebook, twitter vb.) güncellediği duyurular 

sahte imaj üretimi işlevini görmektedir. 
519 1,00 5,00 2,36 1,09 

 

Tablo 19’un verilerine göre; müzakere ve hegemonya ikilemine yönelik bir 

sorgulamada ağırlıklı bir nokta bulmak zor görünmektedir. Kanaatlerin en yüksek 

ortalamasına sahip olan “firma yetkililerinin medyada gerçekleri açıkladığı” yargısına 

katılma düzeyi (AO=3,21) ile “firmanın halkla ilişkiler uygulamalarını çalışanlar için 

değil, kurum çıkarları için gerçekleştirdiği” yargısına katılma düzeyi (AO=3,13) 

birbirine yakın görünmektedir. En düşük dört ortalama değerin (AO=2,41; AO=2,41; 

AO=2,37; AO=2,36) hegemonya sorgulamasına ait olması, yönetsel bir fonksiyon 

olarak halkla ilişkiler çalışmalarının hegemonya aracı olmasına katılma düzeyinin 

düşük olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bununla birlikte, “karşılıklı tartışma fırsatının 

tanınması” yönündeki katılma düzeyi (AO=2,62); “firmadaki gelişmelerin eksiksiz 

iletilmesi” görüşüne katılma düzeyi (AO=2,67); “sorunların çözümlenmesi için atılan 

adımlardan haberdar edilme” üzerine oluşan kanaatler bütünü (AO=2,68); firma 

yönetiminin halkla ilişkiler yaklaşımında çalışanlar açısından birtakım sorunların 

işareti olarak okunabilir.  

 

 

 

 

 

 



327 
 

 

Tablo 20. Müzakere ve hegemonya anlayışına ilişkin faktör analizi 
Maddeler  AO SS 1 2 

Müzakere 
Firmanın çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekten tatmin edicidir. 2,85 1,14 ,797  
Firma yönetimi, kurum-çalışan arasında ortaya çıkan sorunların çözümünde iyi 

niyetli bir yaklaşım sergilemektedir. 
2,99 1,17 ,772  

Firma yönetimi, çalışanlara yönelik halkla ilişkiler çalışmalarında çalışanlarla 

diyalog kurmaya çaba göstermektedir. 
2,84 1,17 ,763  

Çalıştığım firmadaki gelişmeler bizlere eksiksiz olarak iletilmektedir. 2,67 1,16 ,743  
 Firma yönetimi, başarılı halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 2,75 1,15 ,708  
Firmanın halkla ilişkiler anlayışı, şeffaf ve dürüst bir politikaya dayalıdır. 2,92 1,18 ,705  
İş ve işin işleyişiyle ilgili sorunlarda firma yönetimiyle karşılıklı olarak tartışma 

fırsatı verilmektedir. 
2,62 1,19 ,692  

Çalıştığım süre boyunca edindiğim izlenime göre, firma yönetimi ile herhangi bir 

problem olduğunda uzlaşacağımıza inanıyorum. 
3,09 1,24 ,615  

Sorunların çözümlenmesi için atılan adımlardan haberdar edilmekteyim. 2,68 1,13 ,528  
Firmanın halkla ilişkiler anlayışı işbirlikçidir. 2,84 1,10 ,495  
Firmadaki yetkililer, medyada (TV, gazete, dergi) konuşurken, açıklama 

yaparken şirketle ilgili gerçekleri açıklamaktadır. 
3,21 1,16 ,465  

Hegemonya 
Firma, halkla ilişkiler çalışmalarıyla gerçeklikleri gizleyerek sahte imajlar 

üretmektedir.   
2,37 1,14  ,757 

Firma yönetimi, çalışanlarla ilgili konularda her ne kadar kendisini kamuoyuna 

iyi niyetli olarak gösterse de, aslında yanıltmaya dayalı halkla ilişkiler 

çalışmalarıyla kendisini aklamaya çalışmaktadır.   

2,65 1,20  ,736 

Firmanın tanıtımına yönelik haber ve haber değerindeki bilgiler gerçekleri 

yansıtmamaktadır. 
2,41 1,14  ,675 

Firma yönetimi, kurum içi halkla ilişkiler çalışmalarında çalışanların çıkarlarını 

gözetmemektedir. 
2,87 1,20  ,659 

Firma yönetimi, topluma yönelik halkla ilişkiler çalışmalarında aslında toplumun 

çıkarlarını gözetmemektedir. 
2,69 1,14  ,652 

Firmanın kamuoyuna duyurduğu bilgi ve haberler her zaman doğruları 

yansıtmamaktadır. 
2,87 1,20  ,632 

Firma yönetimi, yapmış olduğu kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarında 

aslında samimi değildir.   
2,41 1,14  ,623 

Firma yönetimi çalışanları bilgilendirme noktasında bazı zamanlar gerçekleri 

gizlemektedir. 
3,03 1,19  ,617 

Firmanın halkla ilişkiler uygulamaları, çalışanlar için değil, kurum çıkarları için 

gerçekleşmektedir. 
3,13 1,16  ,603 

Firmanın sosyal medyada (Facebook, twitter vb.) güncellediği duyurular sahte 

imaj üretimi işlevini görmektedir. 
2,36 1,09  ,598 

Firma yönetimi, çalışanlara yönelik uygulamalarında, çalışanların hassasiyetini 

pek dikkate almamaktadır. 
3,06 1,22  ,576 

     
Özdeğer (Eigenvalue)   6,07 3,78 
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Açıklanan varyans   22.86 21,95 

Cronbach’s alpha ,768 ,871 ,863 

KMO  measure of sampling adequacy ,876 

Bartlett’s test of sphericity X²=3772,19 SD=231 p=,000 

    

 Tablo 20’de gösterilen faktör analizine göre; firmanın halkla ilişkiler 

uygulamaları bağlamında müzakere ve hegemonya olarak iki faktöre göre 22 

maddede (item) düzenlenmiş ölçeğin güvenilirlik düzeyi, her iki faktör açısından 

yüksek oranlarda gerçekleşmiştir. Buna göre; güvenilirlik, müzakere kapsamındaki 

maddeler için (,871) ve hegemonya kapsamındaki maddeler için (,863) olarak 

saptanmıştır.  

Müzakere faktörü içerisinde en yüksek ortalama değerler, “firmadaki 

yetkililerin medyada açıklama yaparken şirketle ilgili gerçekleri açıklaması”, 

“katılımcının edindiği izlenime göre, firma yönetimi ile herhangi bir problem 

durumunda uzlaşma sağlanacağına inanması” ve “firma yönetiminin kurum ile 

çalışan arasındaki sorunların çözümünde iyi niyetli bir yaklaşım sergilemesi” olarak 

yansımıştır.  

Hegemonya faktörü içerisinde en yüksek ortalama değerler, “firmanın halkla 

ilişkiler uygulamalarının çalışanlar için değil; kurum çıkarları için gerçekleşmesi”, 

“firma yönetiminin çalışanlara yönelik uygulamalarında, çalışan hassasiyetini pek 

dikkate almaması” ve “firma yönetiminin çalışanları bilgilendirme noktasında bazen 

gerçekleri gizlemesi” şeklinde görülmektedir. 

Faktör analizi neticesinde oluşan ikili ayrıma bakıldığında; bir müzakere aracı 

olarak halkla ilişkiler değerlendirmesinin ortalaması (AO=2,86) iken, bir hegemonya 

aracı olarak halkla ilişkiler değerlendirmesinin ortalaması (AO=2,71) olarak 

saptanmış; buna bağlı olarak, araştırmadaki en önemli araştırma sorusu olan üçüncü 

sorunun cevabı, halkla ilişkilerin bir müzakere aracı olarak algılanması olmaktadır. 

Netice itibariyle; katılımcılar, firmanın halkla ilişkiler yaklaşımı ve uygulamasıyla 

ilgili olarak müzakere yönündeki algıya; hegemonyaya görece daha yatkın bir 

görünümdedir.   
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3.2.8. Hegemonya-Müzakere Faktörleri ve Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Bu bölüm, araştırma sorularının ağırlığını oluşturan müzakere ve hegemonya 

faktörleri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Buna ilişkin 

olarak; değerlendirme çeşitli açılardan yapılmış olduğundan başlıklar altında 

bölümleme yapılması uygun görülmüştür.  

 

3.2.8.1. Haber Takip Etme Sıklığı İle Faktör Bağıntısı  

Firmaya ilişkin haberleri takip etme sıklığı ile faktörler arası ilişkilere 

bakıldığında; müzakereci halkla ilişkiler anlayışı ile çalışanların firmalarına ilişkin 

haberleri takip etme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki (F=7,51 p=,000) bulunmaktadır. 

Ekte yer alan çoklu karşılaştırmalar göz önüne getirildiğinde; haberleri sık ve her 

zaman takip edenler ile hiçbir zaman takip etmeyen ve nadiren takip edenlerin 

farklılaştığı görülmektedir. Buna ilaveten; hegemonya faktörü ile haberleri takip etme 

sıklıkları arasında yine anlamlı bir ilişki (F=3,69 p=,006) göze çarpmaktadır. Buna 

göre; haberleri hiçbir zaman takip etmeyenler ile nadiren takip edenler hegemonya 

faktörüne daha çok katılma düzeyine erişmekte; sık ve her zaman takip edenler ise 

hegemonya faktörüne daha az katılma düzeyinde kalmaktadırlar. Firmaya ilişkin bilgi 

alma sıklığı bağlamında, ara sıra ve her zaman takip edenler arasında anlamlı bir 

farklılaşma durumu saptanmıştır (bkz. EK-1: Tablo 5a; Tablo 5b).    

 

3.2.8.2. Bilgi Alma Araç Ve Yöntemlerini Kullanma Sıklığı İle Faktör 

Bağıntısı 

Bu bölümde firmaya ilişkin haber alma araç ve yöntemlerini kullanma sıklığı ile 

müzakere-hegemonya ikileminde yer alan faktörler arasında bir anlamlılık ilişkisi 

maddeler halinde sıralanmak suretiyle incelenmektedir. Anket formundaki sıraya göre 

sonuçlar aşağıdaki gibi yansımaktadır: 

 

3.2.8.2.1. Yerel Basın     

Bilgi alma araç ve yöntemlerinden yerel basını takip etme sıklığı ile faktörler 

arası ilişkilere bakıldığında; müzakere faktörü ile yerel basını takip etme sıklığı 

arasında anlamlı bir ilişki (F=1,94 p=,121) bulunamamıştır. Hegemonya faktörü ile 
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yerel basını takip etme sıklığı arasında yine anlamlı bir ilişkiye (F=1,02 p=,381) 

rastlanmamıştır (bkz. EK-1: Tablo 6a).   

 

3.2.8.2.2. Yerel Televizyon 

Müzakere faktörü ile yerel televizyon izleme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki 

(F=1,59 p=,190) kurulamamıştır. Hegemonya faktörü ile yerel televizyon izleme 

sıklığı arasında yine anlamlı bir ilişki (F=1,22 p=,301) söz konusu değildir (bkz. EK-

1: Tablo 6b). 

 

3.2.8.2.3. Yerel Radyo 

Müzakere faktörü ile yerel radyo dinleme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki 

(F=2,10 p=,099) olmadığı gibi; hegemonya faktörü ile yerel radyo dinleme sıklığı 

arasında anlamlı bir ilişkiye (F=2,25 p=,081) rastlanmamıştır (bkz. EK-1: Tablo 6c). 

 

3.2.8.2.4. Ulusal Basın   

Müzakere faktörü ile ulusal basını takip etme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki 

(F=2,27 p=,079) olmamış; hegemonya faktörü ile ulusal basını takip etme sıklığı 

arasında yine anlamlı bir ilişki (F=,90 p=,440) kurulamamıştır (bkz. EK-1: Tablo 6d). 

 

3.2.8.2.5. Ulusal Televizyon 

Müzakere faktörü ile ulusal televizyon izleme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki 

(F=3,51 p=,015) kurulmuştur. Buna göre; firmaya ilişkin haberleri ulusal 

televizyondan hiçbir zaman takip etmeyenler ile sık sık takip edenler arasında anlamlı 

bir farklılaşma olduğu göze çarpmaktadır. Hegemonya faktörü ile ulusal televizyon 

izleme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki (F=,55 p=,645) söz konusu değildir (bkz. EK-

1: Tablo 6e-1; Tablo 6e-2).    

 

3.2.8.2.6. Ulusal Radyo 

Müzakere faktörü ile ulusal radyo dinleme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki 

durumuna (F=3,29 p=,020) rastlanmış; firmaya ilişkin haberleri ulusal radyodan sık 

sık takip etme ile hiçbir zaman takip etmeme arasında anlamlı bir farklılık göze 
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çarpmıştır. Hegemonya faktörü ile ulusal radyo dinleme sıklığı arasında anlamlı bir 

ilişkiye (F=,24 p=,866) rastlanmamıştır (bkz. EK-1: Tablo 6f-1; Tablo 6f-2).  

 

3.2.8.2.7. Sosyal Medya 

Müzakere faktörü ile sosyal medyayı takip etme sıklığı arasında anlamlı bir 

ilişki durumuna (F=3,67 p=,012) rastlanmıştır. Ekte yer alan çoklu karşılaştırma 

tablosunun göstermiş olduğu gibi; firmaya ilişkin haberleri sosyal medyadan sık sık 

ve her zaman takip etme ile hiçbir zaman takip etmeme ve nadiren-ara sıra takip 

etme arasında göze çarpan bir farklılık söz konusudur. Hegemonya faktörü ile sosyal 

medyayı takip etme sıklığı arasında anlamlı bir ilişkiye (F=,166 p=,919) 

rastlanmamıştır (bkz. EK-1: Tablo 6g-1; Tablo 6g-2). 

 

3.2.8.2.8. Firmanın Yayını 

Müzakere faktörü ile firmanın yayınını okuma sıklığı arasında anlamlı bir ilişki 

durumuna (F=11,10 p=,000) rastlanmış; müzakere faktöründe, firmaya ilişkin 

haberleri hiçbir zaman takip etmeme ile sık sık ve her zaman takip etme arasında ve 

nadiren-ara sıra takip etme ile her zaman takip etme arasında belirgin bir farklılığa 

ulaşılmıştır. Hegemonya faktörü ile firmanın yayınını okuma sıklığı arasında yine 

anlamlı bir ilişkiye (F=3,34 p=,019) rastlanmıştır. Hegemonya faktöründe, firmaya 

ilişkin haberleri hiçbir zaman takip etmeme ile her zaman takip etme arasında anlamlı 

bir farklılaşma açığa çıkmaktadır (bkz. EK-1: Tablo 6h-1; Tablo 6h-2).  

 

3.2.8.2.9. Firmanın Web Sayfası 

Müzakere faktörü ile firmanın web sayfasını takip etme sıklığı arasında anlamlı 

bir ilişkiye (F=6,70 p=,000) rastlanmış; hegemonya faktörü ile firmanın web sayfasını 

takip etme sıklığı arasında yine anlamlı bir ilişki (F=4,30 p=,005) söz konusu 

olmuştur. Buna göre; firmanın web sayfasını sık sık ve her zaman takip edenler, 

hiçbir zaman takip etmeyen ve nadiren-ara sıra takip edenlere görece müzakere 

faktörüne anlamlı derecede yüksek bir katılma düzeyine erişmektedirler (bkz. EK-1: 

Tablo 6i-1; Tablo 6i-2).    
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3.2.8.2.10. Elektronik Posta 

Müzakere faktörü ile elektronik posta kullanma sıklığı arasında anlamlı bir 

ilişki durumuna (F=3,44 p=,017) rastlanmış; hegemonya faktörü ile elektronik posta 

kullanma sıklığı arasında anlamlı bir ilişki (F=1,37 p=,250) kurulamamıştır. Buna 

göre; elektronik postayı hiçbir zaman kullanmayanlar, her zaman kullananlara görece 

müzakere faktöründeki yargılara anlamlı derecede daha düşük bir düzeyde 

katılmaktadırlar (bkz. EK-1: Tablo j-1; Tablo j-2).  

   

3.2.8.2.11. Firma Yöneticileri   

Müzakere faktörü ile firma yöneticileriyle etkileşim sıklığı arasında anlamlı bir 

ilişkiye (F=9,84 p=,000) rastlanmış; hegemonya faktörü ile firma yöneticileri arasında 

yine anlamlı bir ilişki durumu (F=8,03 p=,000) ortaya çıkmıştır. Her iki faktör 

açısından güçlü bir anlamlılık ilişkisi olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Firma 

yöneticileriyle etkileşimde, hiçbir zaman temasa geçmeyen ve nadiren-ara sıra 

temasa geçenler, sık sık ve her zaman firma yöneticileriyle temasa geçenlere görece 

müzakere faktörüne anlamlı derecede daha düşük bir düzeyde katılmaktadırlar (bkz. 

EK-1: Tablo 6k-1; Tablo 6k-2).     

  

3.2.8.2.12. Firma Çalışanları   

Müzakere faktörü ile firma çalışanları arasındaki etkileşim sıklığı arasında 

anlamlı bir ilişkiye (F=9,59 p=,000) rastlanmış; hegemonya faktörü ile firma 

çalışanları arasında yine anlamlı bir ilişki durumu (F=4,94 p=,002) ortaya çıkmıştır. 

Firma yöneticileriyle temas bağlamında görülmüş olduğu gibi; her iki faktör 

açısından güçlü bir anlamlılık ilişkisi olduğu açıktır (bkz. EK-1: Tablo 6l-1; Tablo 6l-

2).  

 

3.2.8.3. Hegemonya-Müzakere İkilemi Bağlamında Çeşitli Açılardan 

Anlamlılık İlişkileri         

 Bu bölüm müzakere ve hegemonya faktörleri ile değişik yargı ve değişkenler 

arasında pek çok açıdan bağıntı kurmaya odaklanmaktadır. Bu yönüyle çalışmaya 

değer katmaktadır.  



333 
 

 

  

3.2.8.3.1. Halkla İlişkilere İlişkin Genel Düşünceler İle Anlamlılık İlişkisi  

Müzakere faktörü ile “halkla ilişkilerin kurum-çalışan arasında çıkarları bir 

arada gözeten iletişim çalışmaları olması” yargısı arasında güçlü bir anlamlı ilişki 

(F=27,58 p=,000) saptanmıştır. Bu, yönetsel bir işlev olarak halkla ilişkilerin kurum-

çalışan çıkarlarını bir arada gözetmesi yönündeki yargıya katılma düzeyi ile 

müzakere faktörüne katılma düzeyinin doğru orantılı olduğu anlamına gelmektedir 

(bkz. EK-1: Tablo 7a-1; Tablo 7a-2). Bu sonuca bağlı olarak; dördüncü sorunun 

cevabının olumlu olduğu yargısına varılmaktadır.    

Hegemonya faktörü ile “halkla ilişkilerin gerçekleri gizleyen yanıltmaya dayalı 

iletişim çalışmaları olması” yargısı arasında güçlü bir anlamlılık ilişkisi (F=11,19 

p=,000) saptanmıştır. Bu, yönetsel bir işlev olarak halkla ilişkilerin gerçekleri 

gizlemesi yönündeki yargıya katılma düzeyi ile hegemonya faktörüne katılma 

düzeyinin doğru orantılı olduğu anlamına gelmektedir (bkz. EK-1: Tablo: 7b-1; Tablo 

7b-2). Bu sonuç, beşinci sorunun cevabının olumlu olduğunu gösterir.   

 

3.2.8.3.2. İşletmeler Açısından Anlamlılık İlişkisi 

A işletmesindeki çalışanlar ile B işletmesindeki çalışanların firmalarındaki 

halkla ilişkiler yaklaşım ve uygulamalarının bir müzakere aracı olarak algılanmasına 

dönük sorgulamada, anlamlı bir ilişkiye (t=-4,63 p=,000) rastlanmıştır. Buna göre; A 

işletmesindeki katılımcıların görüşleri (AO=2,74), B işletmesindeki katılımcıların 

görüşlerinden (AO=3,05) daha düşük bir ortalamaya sahip görünmektedir. Bu sonuca 

bağlı olarak; altıncı sorunun cevabında, firma yönetiminin halkla ilişkiler yaklaşım ve 

uygulamalarının İSO-500 sıralamasının ikinci grubundaki firmanın çalışanlarınca 

daha müzakereye dönük algılandığı sonucu ortaya çıkmaktadır.       

Hegemonyaya dönük sorgulamada, anlamlı bir ilişki (t=2,87 p=0,004) ortaya 

çıkmıştır. Hegemonya faktörünün ortalama değeri, A işletmesi için (AO=2,79) iken; 

B işletmesi için (AO=2,60) olarak görülmektedir. Müzakere faktörüyle doğru orantılı 

olarak; A işletmesindeki çalışanlar, firmanın halkla ilişkiler yaklaşım ve uygulamaları 

için hegemonyaya daha dönük bir algıya sahiptirler (bkz. EK-1: Tablo 8.1; Tablo 

8.2).  
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3.2.8.3.3. Sosyo-Demografik Özellikler İle Anlamlılık İlişkisi 

Çalışanlar arasında müzakere faktöründe, teknik donanımlı üst düzey personel 

(AO=2,70) ortalama değer ile memur sınıfı (AO=2,77) ve işçi grubuna görece 

(AO=2,80) daha düşük değerlere sahip olmakta; hegemonya faktöründe, stajyer27 

(AO=3,13) ve teknik donanımlı üst düzey personel (AO=2,87) ortalama değer ile işçi 

grubundan (AO=2,79) daha yüksek ortalama değerleri almaktadır. Buna göre; yedinci 

sorunun sorgulamasında müzakere faktöründeki en düşük ortalama (AO=2,70) teknik 

donanımlı üst düzey personel olur iken; hegemonya faktöründeki en yüksek ortalama 

(AO=2,87) ile yine teknik donanımlı üst düzey personel olmaktadır. Müzakere 

faktöründe, işyerindeki göreve göre dağılımda bir anlamlılık ilişkisi (F=2,02 p=,050) 

saptanmış; hegemonya faktöründe işyerindeki göreve göre dağılımda bir anlamlılık 

ilişkisi (F=1,48 p=,169) kurulamamıştır (bkz. EK-1: Tablo 9.1; Tablo 9.2).      

Cinsiyete dayalı olarak yapılan sorgulamada; müzakere faktöründe, erkeklerin 

katılma düzeyi (AO=2,86) ortalama değerinde ve kadınların katılma düzeyi 

(AO=2,80) ortalama değerinde gerçekleşmiş ve iki cinsiyet arasında anlamlılık ilişkisi 

(F=13,19 p=,506) kurulamamıştır. Hegemonya faktöründe, erkeklerin katılma düzeyi 

(AO=2,73) ortalama değerine ve kadınların katılma düzeyi (AO=2,75) ortalama 

değerine sahip olmuş ve iki cinsiyet arasındaki anlamlılık ilişkisi (F=9,75 p=,776) 

olarak kurulamadan gerçekleşmiştir (bkz. EK-1: Tablo 10.1; Tablo 10.2).   

Gelir durumuna göre yapılan sorgulamada; müzakere faktöründe, gelir 

aralıklarına göre gruplandırmada bir anlamlılık ilişkisi (F=2,66 p=,032) kurulmuş 

olmaktadır. Örneğin, 751-1500 TL aralığında gelire sahip olanların müzakere 

faktörüne katılma düzeyi (AO=2,85) iken; 3001 TL ve üzeri gelire sahip olanlarda 

katılma düzeyi (AO=3,24) olarak gerçekleşmiştir. 2250-3000 TL aylık geliri olanlar 

ile 3001 TL ve üzerinde gelir sahibi olanlar arasında müzakere faktörüne katılma 

düzeyinde anlamlı derecede bir farklılaşma olduğu saptanmıştır. Hegemonya 

                                                
27 Stajyerler, yüksek oranda temsil edilmediğinden; bu grup atlanabilir. Araştırma sorusundaki amaç 

bağlamında stajyerlerin devre dışı bırakılması daha doğru görünmektedir. Ayrıca ANOVA analizinde 

güvenlik ve teknik eleman düşük temsil düzeyine sahip oldukları için değerlendirmeye 

alınmamışlardır.   
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faktöründe, gelir aralıklarına göre gruplandırmada bir anlamlılık ilişkisine (F=1,65 

p=,160) rastlanmamıştır. Müzakere faktöründekiyle aynı karşılaştırmayı yapacak 

olursak; 751-1500 TL aralığında gelire sahip olanların hegemonya faktörüne katılma 

düzeyi (AO=2,80) iken; 3001 TL ve üzeri gelire sahip olanlarda katılma düzeyi 

(AO=2,46) olmuştur (bkz. EK-1: Tablo 11.1; Tablo 11.2).       

Yaşa göre yapılan sorgulamada; müzakere faktöründe, katılma düzeyi 18-27 

yaş arası (AO=2,88), 28-37 yaş arası (AO=2,78), 38-47 yaş arası (AO=2,81), 48-57 

yaş arası (AO=3,04) ve 58 yaş ve üzeri (AO=2,95) ortalama değerlere sahip olmuş; 

bunun yanında, müzakere faktörüyle yaş aralığı arasında bir anlamlılık ilişkisi 

(F=1,90 p=,108) kurulamamıştır. Hegemonya faktöründe, katılma düzeyi 18-27 yaş 

arası (AO=2,69), 28-37 yaş arası (AO=2,69), 38-47 yaş arası (AO=2,73), 48-57 yaş 

arası (AO=2,79) ve 58 yaş ve üzeri (AO=2,92) ortalama değerlerde saptanmış; 

hegemonya faktörüyle yaş aralığı arasında bir anlamlılık ilişkisi (F=,52 p=,719) 

bulunamamıştır (bkz. EK-1: Tablo 12). 

Eğitim durumuna göre yapılan sorgulamada; müzakere faktöründeki katılma 

düzeyi, okuryazar olmayanlar (AO=3,12), okuryazarlar (AO=1,90), ilkokul/ 

ilköğretim mezunları (AO=2,86), lise mezunları (AO=2,83), yüksekokul mezunları 

(AO=2,81), fakülte mezunları (AO=2,89), lisansüstü mezunları (AO=2,76) ortalama 

değerler olarak yansımıştır. Müzakere faktörüyle eğitim durumu arasında bir 

anlamlılık ilişkisi (F=1,23 p=,285) yoktur. Hegemonya faktöründe, okuryazar 

olmayanlar (AO=2,81), okuryazarlar (AO=3,05), ilkokul/ilköğretim mezunları 

(AO=2,66), lise mezunları (AO=2,78), yüksekokul mezunları (AO=2,89), fakülte 

mezunları (AO=2,61), lisansüstü mezunları (AO=2,52) ortalama değerlerine sahiptir. 

Hegemonya faktörüyle eğitim durumu arasında bir anlamlılık ilişkisi (F=1,51 p=,171) 

saptanmamıştır (bkz. EK-1: Tablo 13).          

Medeni duruma göre yapılan sorgulamada; müzakere faktöründe, evli çalışanlar 

katılma düzeyinde (AO=2,88) ortalama değere sahip iken; bekârlar (AO=2,75) 

ortalama değere sahiptir. Müzakere faktöründe, medeni duruma göre bir anlamlılık 

ilişkisi (t=1,39 p=,165) bulunmamaktadır. Hegemonya faktöründe, evli çalışanların 

katılma düzeyi (AO=2,71) ortalama değerde; bekârların katılma düzeyi ise 

(AO=2,76) ortalama değerde olmaktadır. Müzakere faktöründe gerçekleşmiş olduğu 
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üzere; hegemonya faktöründe, medeni duruma göre bir anlamlılık ilişkisi (t=,-56 

p=,575) kurulamamaktadır (bkz. EK-1: Tablo 14.1; Tablo 14.2).     

 

3.2.8.3.4. Katılımcıların Genel Durumu İle Anlamlılık İlişkisi 

Araştırmaya katılanların çalışma yılına göre yapılan sorgulamada; müzakere 

faktöründe, katılma düzeyine göre 1-5 yıl arası çalışanların (AO=2,97), 6-11 yıl arası 

çalışanların (AO=2,75), 11-15 yıl arası çalışanların (AO=2,63), 16-20 yıl arası 

çalışanların (AO=2,97), 21-25 yıl arası çalışanların (AO=2,76), 26-30 yıl arası 

çalışanların (AO=3,21) ve 31 yıl ve üzeri çalışanların (AO=3,18) ortalama değere 

sahip oldukları görülmektedir. Müzakere faktörüyle çalışma yılı arasında bir 

anlamlılık ilişkisi (F=4,07 p=,001) bulunmuştur. Araştırmaya katılanlar arasında 

firmada 1-5 yıl arası çalışanlar ile 11-15 yıl arası çalışanlar arasında ve 11-15 yıl 

arası çalışanlar ile 26-30 yıl arası çalışanlar arasında anlamlı bir farklılık 

saptanmıştır. Hegemonya faktöründe, katılma düzeyine göre 1-5 yıl arası çalışanların 

(AO=2,68), 6-11 yıl arası çalışanların (AO=2,75), 11-15 yıl arası çalışanların 

(AO=2,82), 16-20 yıl arası çalışanların (AO=2,70), 21-25 yıl arası çalışanların 

(AO=2,62), 26-30 yıl çalışanların (AO=2,98) ve 31 yıl ve üzeri çalışanların 

(AO=2,58) ortalama değere sahip oldukları görülmektedir. Hegemonya faktörüyle 

çalışma yılı arasında bir anlamlılık ilişkisi (F=1,30 p=,251) kurulamamıştır (bkz. EK-

1: Tablo 15.1; Tablo 15.2).     

Firmanın çalışanların çalışma hayatındaki işyeri sıralamasına göre yapılan 

sorgulamada; müzakere faktöründe, birinci işyeri olanlar (AO=2,93), ikinci işyeri 

olanlar (AO=2,79), üçüncü işyeri olanlar (AO=2,76), dördüncü işyeri olanlar 

(AO=2,81), beşinci işyeri olanlar (AO=2,84) ve altıncı ve bunun üzerindeki işyeri 

olanlar (AO=2,25) ortalama değerinde katılmaktadırlar. Müzakere faktörüyle 

çalışanın işyeri sıralaması arasında bir anlamlılık ilişkisi (F=1,89 p=,093) mevcut 

değildir. Hegemonya faktöründe, birinci işyeri olanlar (AO=2,67), ikinci işyeri 

olanlar (AO=2,81), üçüncü işyeri olanlar (AO=2,82), dördüncü işyeri olanlar 

(AO=2,68), beşinci işyeri olanlar (AO=2,94) ve altıncı ve bunun üzerindeki işyeri 

olanlar (AO=2,72) ortalama değerinde katılmaktadırlar. Hegemonya faktörüyle 
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çalışanın işyeri sıralaması arasında bir anlamlılık ilişkisi (F=1,00 p=,417) 

kurulamamıştır (bkz. EK-1: Tablo 16).    

Olumsuz işlem uygulama durumuna göre yapılan sorgulamada; müzakere 

faktöründe, hakkında olumsuz işlem yapılanların (AO=2,45), hiçbir olumsuz işlem 

uygulanmayanların (AO=2,92) ortalama değerlere sahip oldukları ortaya çıkmaktadır. 

Müzakere faktörüyle olumsuz işlem uygulanması durumu arasında bir anlamlılık 

ilişkisi (t=-4,65 p=,000) kurulmaktadır. Hegemonya faktöründe, hakkında olumsuz 

işlem yapılanların (AO=2,79), hiçbir olumsuz işlem uygulanmayanların (AO=2,71) 

ortalama değerlere sahip oldukları görünmektedir. Hegemonya faktörüyle olumsuz 

işlem durumu arasında bir anlamlılık ilişkisi (t=,83 p=,402) saptamak mümkün 

görünmemektedir (bkz. EK-1: Tablo 17.1; Tablo 17.2).      

 

3.2.8.4. Değişik Açılardan Anlamlılık İlişkileri 

Firma yönetiminin başarılı halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirmesiyle 

çalışanların gelir durumu arasında bir anlamlılık ilişkisi (F=1,44 p=,219) 

saptanmamıştır. Buna göre; firmanın başarılı halkla ilişkiler uyguladığına katılma 

düzeyi yüksek olanlar, gelir durumuna göre dağılımda çok büyük bir farklılığa 

erişmiş değillerdir. Buradan çıkan sonuca göre; sekizinci sorunun cevabı olumsuz 

olmaktadır (bkz. EK-1: Tablo 18).       

Firma yönetiminin başarılı halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirmesiyle halkla 

ilişkilerin çıkarları bir arada gözetmesi arasında anlamlı bir ilişki (F=18,79 p=,000) 

bulunmaktadır. Buna göre; firmanın başarılı halkla ilişkiler uyguladığına katılma 

düzeyi yüksek olanlar, yönetsel bir işlev olarak halkla ilişkileri kurum ve çalışan 

çıkarlarını bir arada gözeten iletişim çalışmaları olarak yorumlamaya yüksek düzeyde 

katılmaktadırlar (bkz. EK-1: Tablo 19). Bu sonuca bağlı olarak; dokuzuncu sorunun 

cevabı olumlu olmaktadır.     

Firma yönetiminin başarılı halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirmesiyle 

firmanın İSO-500 sıralamasında yer almasındaki gurur vericilik arasında anlamlı bir 

ilişki (F=6,30 p=,000) kurulmuştur. Buna göre; firmanın başarılı halkla ilişkiler 

uyguladığına katılma düzeyi yüksek olanlar, İSO-500 sıralamasında yer almayı gurur 

verici olarak değerlendirmeyi de yüksek değerlerde ifade etmişlerdir (bkz. EK-1: 
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Tablo 20). Bu sonuç göstermektedir ki; onuncu sorudaki sorgulamada bir anlamlılık 

ilişkisi bulunmaktadır.                  

 

3.2.9. Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi  

Araştırma verilerini yorumlama aşamasında değişik açılardan yaklaşılarak bir 

değerlendirme yapılacaktır. A işletmesindeki katılımcıların %62,8 oranı ile çoğunluğu 

oluşturduğu görülmektedir.  

Sosyo-demografik özellikler açısından; beklendiği gibi cinsiyet bağlamında 

katılımcılar ağırlıklı olarak erkeklerden (%81,7) oluşmakta ve bu, sanayi üretimindeki 

işgücü dağılımının bir sonucu olarak görülebilmektedir. Araştırma kapsamında 

mesleğe göre dağılımda işçilerin (%63,0) ağırlıklı olduğu ve memur olarak 

çalışanların (%11,0) buna en yakın kesim olduğu; müdür statüsündekilerin (%6,8) 

üçüncü sırada yer aldığı ortaya çıkmıştır. Gelir durumunda; asgari ücret ve biraz daha 

üstündeki gelire sahip kesimin %48,4 oranı ile ağırlığı oluşturduğu görülmekte; yine 

orta sınıf sayılabilecek, geliri 1501-2250 TL arası olan kesim (%18,7) bir öncekinin 

ardından gelmektedir. Türkiye koşullarında personel geliri bakımından üst sınıf 

diyebileceğimiz katılımcı oranı %4,3 oranı ile sınırlı kalmıştır. Yaş aralığına 

gelindiğinde; 28-47 yaş arası, %62,4 oranı ile çoğunluğu oluşturmakta; bu gösterge, 

çalışma için ideal yaş ortalamasına karşılık gelmektedir. Medeni duruma göre, 

araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu (%80,1), bir aile düzeni kurmuştur. Eğitim 

durumunda ilkokul/ilköğretim ve lise %59,5 oranı ile çoğunluğu oluşturmakta; 

yüksekokul, fakülte ve lisansüstü mezunları (%33,8) önemli bir oranı yakalamaktadır.  

Araştırmaya katılanların firmadaki durumuna ilişkin verilere bakıldığında; 

firmada çalışma süresi geniş bir dağılıma işaret etmekte; bu durum ise, çalışanların 

çalışma süresi bakımından belirli bir aralığa yığılmadığını açığa çıkarmaktadır. 

Firmanın araştırmaya katılanların çalışma hayatında ağırlıklı olarak (%73,5) birinci 

veya ikinci işyeri olması, çalışanların çalışma hayatlarında bir istikrar yakaladıklarını 

ve bunun firmaya bağlılık için bir fırsat olduğunu göstermektedir. Firma yönetimince 

çalışma sürecinde olumsuz işlem yapılan katılımcı oranı %12,1 ile sınırlı kalmış; 

çoğunluk herhangi bir olumsuz işleme tabi tutulmamıştır.      



339 
 

 

Firmaya ilişkin bilgi edinme bağlamında; bilgi edinme sıklığı, “sık” ve “her 

zaman” seçiminde %50,7 oranı ile ortalamanın (%31,1) üzerindedir (Tablo 6). Bunu 

çalışanlar açısından değerlendirecek olursak; sosyal sermaye olarak firmaya dönük 

bir bağlılık oluşması biçiminde okuyabiliriz. Çalışanlar, yoğun bir düzeyde olmasa da 

kendi aralarında bir sosyal bağlılık oluştuğunu (AO=2,60) bildirmekte; ama firmayla 

ilgili bilgilenme noktasında kendi aralarındaki bağa çok yakın bir iletişim araç ve 

yönteminin bulunmadığı mesajını vermektedirler (Tablo 7). Buna göre; her iki 

firmanın bilgilendirme bağlamında kurum içi halkla ilişkiler yönetiminin zayıf olduğu 

sonucunu çıkarabiliriz.   

Çalışanların firmaya ilişkin tutumlarına ilişkin olarak; bağlılık, memnuniyet 

durumu, genel izlenimler ve topluma katkı verme hakkındaki düşünceleri gibi çoklu 

bir sorgulama getirildiği görülmektedir. Birer çalışan olarak firma hakkında iyi 

habere sevinme (%84) ve kötü habere üzülme (%82,4) oranları, firmaya bağlılık 

göstergesidir (Tablo 8 ve Tablo 9). Buna göre; çalışanlar, firmalarına bağlılık 

yönünde bir eğilime sahiptirler. Memnuniyet durumuna ilişkin bilgiler, %50’nin 

üzerinde bir memnuniyete (%67,3) işaret eder (Tablo 10). Çalıştıkları firmanın İSO-

500 sıralaması içerisinde yer almasını gurur verici olarak değerlendirmeyi 

sorgulamada; çalışanlar, %81,2 oranı ile gurur vericiliği desteklemektedirler (Tablo 

11). Gurur vericiliğin bağlılık yönündeki diğer verilerle örtüşmesi, katılımcı 

cevaplarının tutarlı bir yönde sosyal sermaye ile ilişkilendirilmesine neden 

olmaktadır. Çalışanların firmayla ilgili birbirleriyle ortalamanın (%30,6) üzerinde bir 

görünümde olmakla birlikte yoğun düzeyde gerçekleşen bir etkileşiminden (%41,4) 

söz etmek mümkün değildir (Tablo 12). Bu durum, Tablo 7’de görünen sonucu 

destekler. Çalışanlar, iş çevrelerindeki ilişki ağına bağlı olarak; iş arkadaşlarının 

firmaya ilişkin düşüncelerinin ortalamanın (%32,7) üzerinde bir düzeyde olumlu 

yönde (%41,1) olduğu algısına sahiptir (Tablo 13). Çalışanlar, firmalarının topluma 

karşı sorumluluğunu önemli oranda (%74) yerine getirdiğini düşünürler (Tablo 14). 

Bu sonuç itibariyle, simgesel sermayenin çalışanlar nezdinde oluştuğuna gönderme 

yapabiliriz. Çalışanların toplumsal kalkınmaya katkı sunan firma çalışmaları 

hakkında haberdar olma düzeyi (%47,5) düşük bir oranda çıkmıştır (Tablo 15). Buna 

göre; Tablo 7’deki sonuçlarla tutarlı bir görünüm veren halkla ilişkiler yönetimi 
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açısından sıkıntılı bir durum göze çarpar. İlginç bir veri olarak; çalışanlar arasında 

toplumsal kalkınma yatırımlarından haberdar olanlar, çalıştıkları firmanın topluma 

dönük bu katkılarını neredeyse ortalamanın (%26,6) iki katı bir oranda yeterli 

(%52,5) görmektedirler (Tablo 16). Burada, açık olarak, simgesel sermayenin izlerini 

görmekteyiz. Bununla birlikte, halkla ilişkiler sorununun bilgilendirmeden 

kaynaklandığını destekleyen bulgulara ulaşmaktayız (bkz. Tablo 15). 

Firma yönetimi ve iş ortamına ilişkin görüşlerde; katılımcılar arasında örgütsel 

bağlılığı içeren bir yargı olan “firmaya ilişkin herhangi olumsuz bir durumun ortaya 

çıkması halinde, bunu gidermek için çaba gösterme” yüksek bir düzeyde (AO=4,07) 

kabul görmüştür. Bunu Tablo 8 ve Tablo 9’un sonuçlarıyla paralel olarak 

yorumlayabiliriz.  İş ortamına ilişkin bir gösterge olarak; çalışma arkadaşlarıyla mesai 

dışı görüşme düzeyi (AO=3,71) sosyal sermaye göndermesine neden olur. Bu 

alandaki diğer yargılar orta seyirde devam etmektedir. En düşük üç göstergeden 

ikisinin “firmanın işçilere karşı duyarlı olması” (AO=2,96)  ve “özlük haklarını 

eksiksiz alma” (AO=2,94) olması durumunu Türkiye’deki iş koşullarına bağlamak 

mümkündür (Tablo 17).             

Halkla ilişkilere ilişkin düşünce eğilimine bakılacak olursa; halkla ilişkilerin 

müzakere ve hegemonya ikilemi bağlamında sorgulanmasında, katılımcılar müzakere 

için %56,7 ile katılma düzeyine erişirken; hegemonya için %19,2’ye gerilemektedir. 

Çalışanlar, halkla ilişkileri yönetsel açıdan bir müzakere aracı olarak anlamaktadır. 

Üstelik karma içerimdeki sorgulamaya katılma düzeyi dahi %25,8 oranı ile sınırlı 

kalmıştır (Tablo 18).  

Firmanın halkla ilişkiler yaklaşım ve uygulamasına dönük müzakere ve 

hegemonya ikilemindeki sorgulama, araştırmanın temel sorgulayıcı bölümü olarak 

öne çıkmaktadır. Çalışanlar, firmanın halkla ilişkiler yaklaşım ve uygulamasının 

müzakereye daha eğilimli olduğunu düşündüklerini göstermiş olsa dahi; müzakere ve 

hegemonya ölçümlemesindeki fark oranının yüksek olmadığı açıktır (Tablo 19). 

Faktör analizi neticesinde, halkla ilişkilere bir müzakere aracı olarak yaklaşımın 

(AO=2,86) ve bir hegemonya aracı olarak yaklaşımın (AO=2,71) ortalaması buna 

işaret etmektedir (Tablo 20). Tablo 19 ve Tablo 20’nin sonuçlarına göre; firma 

yönetiminin müzakere sürecine dönük sorgulamada, 22 madde içerisinde, araştırmaya 
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katılanlar “firma yönetimiyle uzlaşacaklarına inanma” yargısını en baştan üçüncü 

sıraya (AO=3,09) yerleştirmektedirler. Dürüstlük yönündeki yargıya gelince; “firma 

yetkililerinin medyada gerçekleri açıklaması” yargısının 22 madde içerisinde ilk 

sırada yer alması (AO=3,21) müzakere bağlamında önemli görünmektedir. Bununla 

birlikte, “firmadaki gelişmelerin çalışanlara iletilmesi” yargısındaki oranın 

(AO=2,67); “sorunların çözümlenmesindeki adımlardan haberdar edilme” 

yargısındaki oranın (AO=2,68) ve “firma yönetiminin başarılı halkla ilişkiler 

faaliyetleri gerçekleştirmesi” yargısındaki oranın (AO=2,75) oldukça düşük düzeyde 

kalması, halkla ilişkiler yönetimi açısından zafiyet olarak yorumlanabilir. Firma 

yönetiminin hegemonya sürecine dönük sorgulamada; 22 madde içerisinde, “firmanın 

halkla ilişkiler uygulamalarının çalışanlar için değil, kurum çıkarları için 

gerçekleştiği” görüşü ikinci sırada (AO=3,13) yer almaktadır. Çalışanlarda oluşmuş 

bu yöndeki algı, halkla ilişkiler yönetiminde kurum içi halkla ilişkilerin profesyonel28 

bağlamda uygulanmadığı izlenimini vermektedir. Bu bilgiyi destekleyici olarak; 

“firma yönetiminin çalışanlara yönelik uygulamalarında, çalışanların hassasiyetini 

dikkate almaması” yargısı, dördüncü en yüksek ortalamaya (AO=3,06) sahiptir. 

Bunun hemen ardından, “firma yönetiminin çalışanları bilgilendirme noktasında 

bazen gerçekleri gizlemesi” yargısı, beşinci sıraya (AO=3,03) yerleşir. Sistem 

kuramına göre yorumlayacak olursak, örgüt yönetimlerinin halkla ilişkiler 

yaklaşımlarının kapalı sistem yapısında olduğunu saptayabiliriz. Son olarak; 22 

madde içerisinde, en düşük ortalamaya sahip dört yargının29  hegemonya ile ilintili 

olması, hegemonya algısının değerini düşürmüştür. Bu son dört maddenin üçü, 

dürüstlük/güvenilirlik ile doğrudan bağlantılıdır. Dolayısıyla söz konusu firmalardaki 

iletişim yönetimi bağlamındaki sorun, dürüstlükten daha çok halkla ilişkiler yaklaşım 

ve uygulamalarındaki yanlışlıktan kaynaklanmaktadır.     

OYHİ Modeli açısından, müzakere-hegemonya bağlamında oluşturulan ölçeğe 

göre bir değerlendirmeye gidildiğinde; önermelerin doğruluğu, halkla ilişkiler 
                                                
28 Araştırmacı, çalışanlara dönük bu ortalamaların yüksek oranda olmaması nedeniyle söz konusu 

olguyu net bir hegemonya durumuna görece; daha çok yönetsel açıdan halkla ilişkiler zafiyeti olarak 

yorumlar. Buna gerekçe olarak; daha önceki tablolardaki sonuçları göstermek mümkündür.     
29 Ölçekte yer alan sorgulamanın sonucunda, ortalama değerlerine göre son iki yargının “sahte imaj 

üretimi” ile ilgili olması, hegemonya durumuna yönelik saptamayı doğrulamaktadır.    
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yönetiminin dürüstlüğü, çıkarların meşruiyeti bağlamında ideal halkla ilişkiler 

iletişiminin gerçekleştirilemediği sonucu çıkmaktadır. Şöyle ki; 

a) Önermelerin doğruluğu: Bu kapsamda “yetkililerin medyada gerçekleri 

açıklaması” yargısı (AO=3,21) ve “firma yönetiminin çalışanları bilgilendirmesi 

noktasında bazı zamanlar gerçekleri gizlemesi” yargısı (AO=3,03), halkla ilişkiler 

iletişimi yönünden ideal oranlara sahip değildir.  

b) Halkla ilişkiler yönetiminin dürüstlüğü: Bu kapsamda “halkla ilişkiler 

anlayışının şeffaf ve dürüst bir politikaya dayalı olması” yargısı (AO=2,92) ve 

“sorunların çözümünde iyi niyetli bir yaklaşımın sergilenmesi” yargısı (AO=2,99), 

halkla ilişkiler iletişimi yönünden ideal oranlara sahip değildir.  

c) Çıkarların meşruiyeti: Bu kapsamda “kurum içi halkla ilişkiler 

çalışmalarında çalışanların çıkarlarının gözetilmesi” yargısı (AO=2,87) ve “firmanın 

halkla ilişkiler çalışmalarının çalışanlar için değil, kurum çıkarları için 

gerçekleşmesi” yargısı (AO=3,03) halkla ilişkiler iletişimi yönünden ideal oranlara 

sahip değildir.  

Yukarıdaki bilgilere dayalı olarak; her üç koşulu da karşılayamayan firma 

yönetimleri, ideal halkla ilişkiler iletişimini gerçekleştirememiştir. Buna bağlı olarak, 

oydaşmaya yönelik bir eğilimden söz etmek mümkün görünmemektedir.  

Hegemonya aracı olarak halkla ilişkiler değerlendirmesine gelince; her ne kadar 

Tablo 19 içerisinde ikinci (AO=3,13), dördüncü (AO=3,06) ve beşinci (AO=3,03) 

sırada hegemonya maddeleri yer almış olsa dahi, bu oranların yüksek olmadığı 

görülmüştür. Buna ilaveten; “sahte imaj üretimi” ile ilgili yargıların (AO=2,37; 

AO=2,36) çok düşük düzeylerde kalması, araştırma sürecinde firma yönetimlerince 

halkla ilişkilerin bir hegemonya aracı olarak kullanılmadığı yönünde bir kanaat 

oluşumunu beraberinde getirmiştir.  

Haber takip etme sıklığı ile faktör bağıntısı bağlamında önemli bulgulara 

ulaşılmıştır. Haberlerin sıklıkla takip edilmesi, firmanın müzakereci olması 

yaklaşımıyla ilişkili görünmektedir. Bir başka deyişle; kurum içi halkla ilişkiler 

etkileşimi müzakerede belirleyicidir. Bunun tersi durumunda; çalışanların firmayla 

etkileşime geçme sıklığının düşüklüğü, hegemonyacı yaklaşıma işaret etmektedir. 

Haber takip etme sıklığı, işletmelerin müzakereci algılanmasına katkı sağlayan bir 
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gösterge olduğu için her iki işletme yönetiminin bir halkla ilişkiler mekanizması 

olarak haber takip etme araç ve yöntemlerini geliştirmeleri gerektiği açıktır. Buradan 

hareketle, iletişim yönetiminin çalışan algısının biçimlenmesindeki etkisine gönderme 

yapabiliriz (EK-1: Tablo 5a; Tablo 5b). 

Bilgi alma araç ve yöntemlerini kullanma sıklığı ile faktör bağıntısı, halkla 

ilişkiler iletişimi açısından bir diğer önemli gösterge olarak yorumlanabilir. 

Çalışanlar, firmanın halkla ilişkiler faaliyetleri bağlamında kullandığı araç ve 

yöntemlere ilişkin müzakere ve hegemonya eğilimlerine göre değerlendirilmiştir. 

Yerel basını takip etme, yerel televizyon izleme, yerel radyo dinleme, ulusal basını 

takip etme sıklıklarında müzakere faktörüyle bir bağıntı kurmak söz konusu 

olmamıştır. Ulusal televizyon izleme, ulusal radyo dinleme, sosyal medyayı takip 

etme, firmanın yayınını okuma, firmanın web sayfasını kullanma, elektronik posta ile 

iletişim kurma, firma yöneticileri ve firma çalışanları ile temasa geçme, müzakere 

faktöründe önemli etkenler olarak belirmektedir. Burada sıralanan iletişim araç ve 

yöntemlerini birer sosyal sermaye unsuru olarak kavramak mümkün görünmektedir. 

Hegemonya faktörüne gelince; buradaki sonuçlar birtakım çıkarımlara ulaşmak adına 

önemli görünmektedir. Firmanın yayınını okuma, firmanın web sayfasını kullanma, 

firma yöneticileri ve firma çalışanları ile temasın düşük düzeyde olması, hegemonya 

faktörüne katılmanın yüksek düzeyde olması paralelinde bir görünüm vermektedir. 

Buna göre; firmanın hegemonya yaklaşımı uyguladığını düşünenler, firma 

yönetimiyle etkileşimini düşük düzeyde tutmuştur. Bilgi alma araç ve yöntemlerini 

kullanma sıklığı ile müzakere faktörü arasındaki bağıntılar, firmayla ilgili bilgileri 

takip eden firma çalışanlarının yönetsel bir fonksiyon olarak halkla ilişkileri bir 

müzakere aracı olarak algılamaya daha eğilimli olduklarını ortaya çıkarmıştır. Ulusal 

televizyon, ulusal radyo, sosyal medya, firmanın yayını, firmanın web sitesi, 

elektronik posta ve firma yöneticileriyle firma çalışanları gibi araç ve yöntemlerden 

bilgi alma sıklığıyla halkla ilişkilerin müzakere aracı olarak görülmesi arasında 

anlamlı bir ilişki olduğunun saptanması; firma yönetimlerinin yönetsel açıdan 

müzakere algısını artırmak için bu araçlara daha yoğun önem vermesi gerektiğini 

gösterir (EK-1: Tablo 6a’dan Tablo 6l-2’ye değin).  
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Halkla ilişkilere ilişkin genel düşünceler ile firmanın halkla ilişkiler yaklaşım 

ve uygulamalarına ilişkin izlenimler arasındaki ilişkisellik durumu, sosyolojik açıdan 

önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır: Yönetsel bir fonksiyon olarak halkla ilişkileri 

çalışan ve kurum arasında bir müzakere aracı olarak görme eğilimiyle firmanın 

yönetsel bir fonksiyon olarak halkla ilişkileri bir müzakere aracı olarak kullanması 

yönündeki algı arasında güçlü bir bağlantı kurulmuştur (EK-1: Tablo 7a-1; Tablo 7a-

2). Yönetsel bir fonksiyon olarak halkla ilişkileri bir hegemonya aracı olarak 

yorumlamayla firmanın yönetsel bir fonksiyon olarak halkla ilişkileri bir hegemonya 

aracı olarak kullanması yönünde oluşan kanaatler bütünü arasında güçlü bir bağlantı 

kurulmuştur (EK-1: Tablo 7b-1; Tablo 7b-2). Buna göre; halkla ilişkiler yaklaşım ve 

uygulamalarına yönetsel bir değer yüklemesi söz konusu olmaktadır.   

Müzakere-hegemonya ikilemi işletmeler açısından bir karşılaştırma yaparak 

değerlendirildiğinde; İSO-500 sıralamasında ikinci gruptaki firma çalışanlarının ilk 

500 içerisindeki firma çalışanlarına görece firma yönetiminin halkla ilişkiler yaklaşım 

ve uygulamalarını daha olumlu yorumlaması, normallikten uzak bir görünüme işaret 

etmektedir. Bu sonuçta etkili olan pek çok unsur ortaya çıkmış olabilir. Örneğin, ilk 

500 sıralamasındaki firmanın çalışanları, ikinci 500 sıralamasındakilere görece 

doyuma ulaşmış olabilir; bunun yanı sıra, ilk 500 içerisindeki firma yönetiminin 

iletişim yönetimi çok zayıf kalmış olabilir; çalışanlar, belirli bir olayın tesirinde 

kalmış olabilirler. Bu nedenleri bu araştırmada belirlemek olanak dışıdır (EK-1: 

Tablo 8.1; Tablo 8.2).   

Müzakere-hegemonya eğilimleri çalışanların sosyo-demografik özellikleri 

açısından değerlendirildiğinde; pek çok açıdan ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu 

sonuçları burada ele almak yararlı görünmektedir:  

İşçilerin baskın olduğu araştırma sürecinin sonuçlarına bakıldığında; müzakere 

ve hegemonya faktörlerinin her ikisinde işçi grubunun teknik donanımlı üst düzey 

personelden daha olumlu yönde bir algıya sahip olması, Gramsci’nin hegemonya 

kuramındaki görüşlerden beslenen sermayenin manipülatif araçlarıyla örtüşmeyen bir 

sonuca götürmektedir (EK-1: Tablo 9.1; Tablo 9.2).  

Cinsiyete göre belirlenimde; kadın çalışanlar, erkeklere görece müzakere 

faktöründe daha düşük; hegemonya faktöründe daha yüksek bir ortalamaya sahip 
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görünmektedir. Bununla birlikte, cinsiyete dayalı olarak belirgin bir fark oluştuğu 

gözlemlenmemiştir. Buna yönetsel bağlamdaki güç ilişkilerinin yönetsel bir işlev 

olarak halkla ilişkilere yansıması şeklinde yorum getirmek mümkündür (EK-1: Tablo 

10.1; Tablo 10.2).  

Gelir durumu, araştırmacı tarafından araştırmadaki önemli veri kategorilerinden 

biri olarak düşünülmüştür. Müzakere faktöründe asgari ücret ve bunun biraz 

üstündeki gelire (751-1500 TL) sahip olanların 2251-3000 TL arası gelire sahip 

olanlardan daha olumlu bir algıya sahip olmaları şaşırtıcı bir sonuç olarak 

anlaşılmaktadır. Araştırmacı verileri gözlemlediğinde; 2251-3000 TL gelir 

grubundaki katılımcıların yaklaşık üçte birinin teknik donanımlı üst düzey 

personelden oluştuğunu görmüştür. 3001 TL ve üzeri gelire sahip olanlar, müzakere 

faktöründe diğer gelir gruplarındakilere görece firmanın halkla ilişkiler yaklaşım ve 

uygulamalarına daha olumlu bir yaklaşım geliştirmektedirler. Hegemonya faktöründe 

751-1500 TL gelir grubundakiler, stajyerler değerlendirmeden çıkarıldığında en üst 

sırada yer almaktadırlar. Gelir durumunun asgari ücret ve civarında olması, yönetsel 

bir işlev olarak halkla ilişkilere yönetimin bir hegemonya aracı işlevini yükler. Alt 

gelir grubundakilerin düşünsel eğilimlerinde, sermayenin yönetsel bir işlev olarak 

halkla ilişkileri bir hegemonya aracı olarak kullandığı kanaatine ulaşılmaktadır. 

Hegemonya faktöründe 3001 TL ve üzeri gelir grubundakilerin en düşük değerlere 

sahip olması, müzakere faktöründeki durumla birebir örtüşmektedir (EK-1: Tablo 

11.1; Tablo 11.2).   

Yaşa göre dağılıma gelindiğinde; yönetsel bir fonksiyon olarak halkla ilişkileri 

bir müzakere aracı olarak kavrayışta belirgin bir farklılık olmamakla birlikte, yaşı orta 

yaş üzeri olanlarda daha olumlu bir bakış açısı görülmektedir. Buna ek olarak; genç 

yaştakilerin orta yaştakilere görece firmanın halkla ilişkiler yönetimine bakışı daha 

olumlu görünmektedir. Hegemonya faktöründe, genç kuşak firmanın halkla ilişkiler 

yaklaşım ve uygulamalarına daha olumlu yaklaşırken; yaşlı kuşak, daha olumsuz bir 

bakış açısına sahiptir. Yaşa göre dağılımda; yaşlı kuşağın müzakere-hegemonya 

ikilemine bakışı belirgin değildir (EK-1: Tablo 12).   

Eğitim durumuna göre çalışanların dağılımında temsil düzeyi düşük okuryazar 

ve okuryazar olmayanlar hariç tutulursa; gruplar arası çok büyük bir farklılık göze 
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çarpmamaktadır. Örneğin, ilkokul/ilköğretim mezunlarıyla fakülte mezunlarının 

müzakere ve hegemonya faktörlerinde birbirlerine çok yakın değerler taşıdığı 

görülmektedir (EK-1: Tablo 13).  

Medeni duruma göre dağılımda, evlilerin bekârlara görece müzakere faktörüne 

biraz daha eğilimli; hegemonya faktörüne gelince, bekârlardan biraz daha düşük 

değerlerde katılma düzeyine sahip olması olağan bir sonuç olarak düşünülebilir. Buna 

göre; çalışanların ailevi değerlerdeki bağlılığı, sosyal sermaye olarak çalıştıkları 

kurumun halkla ilişkiler yaklaşım ve uygulamasına yansıtması gayet doğal 

görünmektedir (EK-1: Tablo 14.1; Tablo 14.2).  

Çalışanların firmadaki genel durumuna ilişkin olarak; firmadaki çalışma yılı, 

firmanın çalışma hayatında kaçıncı sıradaki işyeri olduğu, firma yönetimince olumsuz 

işlem uygulanması gibi konularda sorgulamaya gidilmiştir. Buna ilişkin hususlar 

aşağıda özet olarak yansıtılmaktadır: 

Çalışma yılına göre yapılan değerlendirmede; müzakere faktöründe firmadaki iş 

hayatına henüz yeni başlayanlar (1-5 yıl arası), 6-15 yıl arası çalışan iki gruptan 

yüksek bir ortalamaya sahip olmuştur. Firmada belirli bir süreyi aşan (26-30 yıl arası 

ve 31 yıl ve üzeri)  son iki grup firmanın yönetsel bir işlevi olarak halkla ilişkiler 

yönetimine müzakere aracı değerini daha yoğun bir biçimde vermektedir. Hegemonya 

faktöründe, yine henüz firmada yeni çalışmaya başlayan (1-5 yıl arası) çalışan grubu 

düşük bir ortalamaya sahip olmakta; firmanın halkla ilişkiler yönetimine yoğunlukla 

bir hegemonya aracı olarak bakmamaktadır. Çalışma yılı bağlamında hiçbir yaş grubu 

net bir ortalamaya sahip olmasa da; firmada 31 yıl ve üzeri çalışanlar, müzakere 

faktöründeki gibi firmanın halkla ilişkiler yaklaşım ve uygulamalarına olumlu yönde 

bir değer yüklemektedir (EK-1: Tablo 15.1; Tablo 15.2).  

Firmanın çalışanların ilk işyeri olması ölçütü, müzakere bağlamındaki değeri 

yükseltmekte; beşinci işyeri olmasından sonraki grubun değerinde ise bir düşme 

eğilimi belirmektedir. Hegemonya faktöründe, yine firmanın çalışan için ilk işyeri 

olması ölçütü, firmanın halkla ilişkiler yaklaşım ve uygulamalarına dönük diğer 

gruptakilere görece daha olumlu yönde bir değer yüklenmesi gerçekliğini beraberinde 

getirmektedir. Çalışanın iş hayatında istikrar sağlaması, firmanın iletişim yönetimi 
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çalışmalarını müzakere aracı olarak görüp onu sosyal sermaye olarak kavramasına 

neden olmaktadır (EK-1: Tablo 16). 

Firma yönetiminin olumsuz işlem uygulaması, çalışanların firmanın halkla 

ilişkiler yaklaşım ve uygulamalarına dönük bakışına müzakere bağlamında tesir etmiş 

görünmektedir. Netice itibariyle; olumsuz işleme maruz kalan çalışanlar, müzakereci 

halkla ilişkilere daha düşük değerlerde katılmaktadırlar. Hegemonya faktöründe, bu 

iki grup arasında belirgin bir farklılık saptanmış değil ise de; kendilerine olumsuz 

işlem uygulananlar, diğerine görece firmanın halkla ilişkiler yaklaşım ve 

uygulamalarına daha hegemonyacı bir değer yüklemesi eğilimindedirler (EK-1: Tablo 

17.1; Tablo 17.2).  

Firmanın başarılı halkla ilişkiler çalışmaları uygulaması; gelir durumu ölçütü, 

yönetsel bir fonksiyon olarak halkla ilişkiler yaklaşım ve uygulamalarının müzakere 

aracı olması yönündeki eğilimler ve İSO-500 sıralaması içerisinde yer almasının 

gurur vericiliği yönündeki eğilimler açısından sorgulanmıştır. Bu sorgulamaya dönük 

sosyolojik bir yoruma aşağıda yer verilmektedir: 

Gelir durumuna göre dağılım ile firmanın başarılı halkla ilişkiler uygulaması 

eğilimleri arasında anlamlı bir ilişkinin saptanmayışı, firma yönetiminin halkla 

ilişkiler yaklaşım ve uygulamalarına alt gelir grubunun sosyal sermaye değerini 

yüklediği ve halkla ilişkiler açısından olumsuz değerleri içselleştirmediği şeklinde 

yorumlanabilir. Üst gelir grubunun ortalama değerin üstünde seyretmesi, doğal bir 

sonuca götürmekle birlikte diğer gelir gruplarından belirgin olarak ayrılmayışı dikkat 

çekicidir. Üst gelir grubundakiler, genellikle müdür, amir ve şef olarak 

konumlandığından buradaki ayrıntı önem taşımaktadır. Daha önce faktör analizinde 

ortaya konan firmanın halkla ilişkiler yönetiminin profesyonel olarak uygulanmadığı 

görüşünü destekleyici bir bulguya ulaşılmaktadır (EK-1: Tablo 18).  

Firma yönetiminin başarılı halkla ilişkiler faaliyeti yürüttüğüne inananların 

yönetsel bir fonksiyon olarak halkla ilişkileri bir müzakere aracı olarak görme 

eğilimleri, faktör analizi neticesinde ortaya çıkan sonuçlarla tutarlı görünmektedir. 

Buna göre; halkla ilişkilere müzakere değerini yüklemek ile firmanın halkla ilişkiler 

yaklaşım ve uygulamalarını başarılı bulmak arasında doğru orantılı bir eğilim olduğu 

açıktır (EK-1: Tablo 19).   
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Firma yönetiminin başarılı halkla ilişkiler faaliyeti yürüttüğüne inananlar, İSO-

500 sıralamasındaki gurur vericiliği yüksek değerlerde tutarak halkla ilişkiler 

çalışmalarının sosyal sermaye unsuru olduğuna işaret etmektedir. Bu sorgulama, 

sosyal sermaye kavrayışı ile halkla ilişkiler bağıntısı açısından önemli bir sonucu 

ortaya çıkarmaktadır (EK-1: Tablo 20).   
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SONUÇ VE ÖNERİLER  

Yirminci yüzyılın başında biçimlenmeye başlayan halkla ilişkiler, bilimsel 

yöntemlere dayalı olarak kullandığı stratejileriyle yirmi birinci yüzyılda gelişimini 

hızla sürdürmektedir. Buna bağlı olarak, halkla ilişkiler üzerine gerçekleşen 

tartışmalar da yoğunluk kazanmaktadır. Halkla ilişkiler akademisindeki 

tartışmalardan biri de, yönetsel bir fonksiyon olarak halkla ilişkilerin amacının 

gerçeklikte ne olduğunu anlamak; bir başka deyişle, gölgenin arkasındaki yüzü 

görmektir.  

Yirminci yüzyılda özellikle psikolojiden beslenerek bilimsel araştırma 

yöntemlerine dayalı olarak biçimlendirilen halkla ilişkiler, yönetsel bir fonksiyon 

olarak rıza üretimini esas almaktadır. Demokratik yapılanmaya sahip ülkelerde 

uygulanan halkla ilişkiler, uygulama yöntemleriyle propagandadan ayrılmaktadır. 

Bununla birlikte, halkla ilişkilerin örgütler adına avukatlık rolünü üstlenmesi, 

belirlenmiş kamuların bilinçlerinde manipülasyon yapması, onun üzerindeki 

hegemonik bir araç olması düşüncesini beraberinde getirmiştir. Halkla ilişkilere 

eleştirel yaklaşımların temel konusu, bu gerçekliğin üzerine eğilmektir.  

Halkla ilişkilerin hegemonik bir güç olma potansiyeliyle birlikte Bernays’ın 

mesleği biçimlendirirken “kamu yararı” ve “toplumsal sorumluluk” ilkelerini halkla 

ilişkilere yerleştirmesi, halkla ilişkilerin örgüt ve kamuları arasındaki karşılıklı 

çıkarlara odaklı yapısını gündeme getirmiştir. Buna bağlı olarak; Grunig ve ekibi, 

Mükemmellik Teorisini bu eksende oluşturmuşlardır. Açık sistem yaklaşımındaki 

örgütler, ortam taraması yoluyla kamular hakkında bilgi edinirler. Kamularla 

etkileşim sürecindeki çatışma çözümünde açık sistemden yararlanırlar. OYHİ Modeli, 

Grunig ve ekibinin Mükemmellik Teorisiyle uyumlu görünür ve çatışma çözümüne 

yönelik olarak İletişimsel Eylem Kuramının halkla ilişkilere uyarlanmasıdır. Buna ek 

olarak; halkla ilişkiler, örgüt ile kamuları arasındaki bağlantıyı sağlayan sosyal bir 

mekanizma olarak sosyal sermayedir ve topluma katkı yönündeki imaj çalışmalarıyla 

simgesel sermayedir.  

Halkla ilişkiler akademik alanı, halkla ilişkilerin kuramsal bağlamda tartışılması 

için çalışmaların ortaya konmasına açık bir konuma sahiptir. Çalışma kapsamında ele 
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alınan yönüyle araştırmalar yapılması, halkla ilişkiler akademisine güç 

kazandıracaktır.    

Çalışma kapsamında yapılmaya çaba gösterilen şey, yukarıda açıklanan temelde 

biçimlenen kuramsal bilgilerin sosyal bilimsel araştırma yöntemlerine dayalı olarak 

sınanması olmuştur. Tez çalışmasındaki araştırma sonucuna göre; 2011 yılı verileri 

itibariyle İSO-500 sıralamasında yer alan büyük iki kuruluşun çalışanları, yönetsel bir 

işlev olarak halkla ilişkileri bir hegemonya aracı olmasına görece bir müzakere aracı 

olarak algılamaya yatkındırlar. Bu sonuca ek olarak; örgüt yönetimlerinin kapalı 

sistem yapısının halkla ilişkiler yönetimine yansıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna 

bağlı olarak; yönetsel bağlamdaki çatışma çözümünde ideal iletişim ortamının 

oluşmadığı saptanmıştır. Ayrıca çalışmanın bulgularında, sosyal sermaye ve simgesel 

sermaye izlerini görmek mümkündür.  

Halkla ilişkiler uygulamalarını Grunig ve Hunt’a dayandırarak “bir örgüt ile o 

örgütün kamuları arasındaki iletişimin yönetimi” olarak genelleyecek olursak; bilgi 

alma araç ve yöntemlerinin önemini daha iyi kavrayabiliriz. Araştırma kapsamında, 

her ne kadar sosyal sermaye ve simgesel sermaye izleri görülmüş olsa da; kapalı 

sistem yapısı nedeniyle belirlenmiş kamularla iletişim kurma noktasında belirgin 

sıkıntılar göze çarpmaktadır. Bu durum, örgüt yönetimine yönelik hegemonik algıyı 

yükseltmekte ve bunun paralelinde, halkla ilişkiler yönetsel bir işlev olduğu için 

halkla ilişkilerin bir hegemonya aracı olması yönündeki algıya da yansımaktadır.  

Halkla ilişkiler iletişimi çerçevesinde değerlendirildiğinde; ideal bir halkla 

ilişkiler yönetiminin araştırma sonucuna yansımayışı, halkla ilişkiler uygulamalarının 

bir müzakere aracı olarak algılanması yönündeki eğilimi düşürmüştür. Buna ilişkin 

olarak; bilgi alma araç ve yöntemlerinden yararlanma, müzakere eğilimini artıran 

önemli bir etken olarak önemsenmelidir.         

Araştırmaya bağlı olarak; stratejik iletişim yönetimi fonksiyonu olarak halkla 

ilişkilerin Türkiye’de henüz tüm yönlerini uygulamaya yansıtamadığını görmekteyiz. 

Halkla ilişkiler, örgüt yönetimlerince bir müzakere aracı olarak kullanılmaya uygun 

bir donanıma sahip görünmektedir. OYHİ Modeli, çatışma çözümünde bu rol için 

kuramsal açıdan bir yeterliliğe sahiptir ve pek çok alanda uygulanabilir. Müzakere 

süreci, örgüt ile örgütün kamuları arasındaki oydaşmanın yolu olarak anlaşılmaktadır. 
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Dolayısıyla örgüt yönetimleri, müzakere eğilimli oldukları yönündeki algıyı 

kamuların bilincine yerleştirmelidirler. Müzakere, “güven” duygusunu veren bir 

yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Müzakere eğilimi, örgütün açık sistem bir 

yapılanmaya sahip olduğu algısını oluşturur;  müzakere süreci, “ilişki ağları” kurduğu 

için önemli bir sosyal sermaye öğesi olarak da anlaşılabilir. Bu açıdan ele alındığında; 

halkla ilişkiler, örgüt ile kamular arasında bir müzakere aracı olarak önemli bir güce 

sahiptir.             

Halkla ilişkiler, örgütler açısından stratejik bir güçtür. Arun Sudhaman (2013), 

2012 yılı verilerine göre, World PR Report web sitesindeki yazısıyla sektörel bazdaki 

bilgileri paylaşarak uluslararası halkla ilişkiler endüstrisinin ulaştığı boyutu gözler 

önüne serer: 

 

Tablo 21. 2012 Yılı Verilerine Göre En Büyük Halkla İlişkiler Şirketleri 
Sıra Halkla İlişkiler Ajansı 2012 ($) Büyüme (%) 

1 Edelman 665.600.000 8,2 

2 Weber Shandwick 628.350.000 6,5 

3 FleishmanHillard 546.000.000 5,0 

4 MSLGroup 526.000.000 11,0 

5 Burson Marsteller 454.500.000 1,0 

6 Ketchum 440.000.000 14,0 

7 Hill Knowlton Strategies 390.000.000 0,0 

8 Ogilvy Public Relations 297.000.000 6,1 

9 Havas PR 224.000.000 7,7 

10 Brunswick 210.000.000 5,0 

 Kaynak: (Sudhaman, 2013) 

 

Yukarıdaki tablo, gelir ve büyüme rakamları yönünden halkla ilişkiler 

endüstrisinin eriştiği gücü göstermektedir. Bu güç, stratejik iletişim yönetiminin 

küresel çaptaki önemini açıkladığı gibi; iletişim stratejileri ekseninde gerçekliklerin 

gerçek olmayan gerçekliklerle inşa edilmesi yönündeki hegemonik bir yönetsel 

eğilim potansiyelini de beraberinde getirmektedir. Bu gücün yoğun bir biçimde 

uygulandığı ülke, hiç kuşkusuz, ABD’dir. Yeryüzündeki pek çok ülkede, hâlen halkla 
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ilişkilerin iletişim teknisyenliği rolüyle sınırlandığı ve Türkiye’nin de henüz bu 

konumda yer aldığı görülmektedir. 

Yönetsel bir fonksiyon olarak halkla ilişkiler yaklaşım ve uygulamaları, 

müzakere ve hegemonya süreçlerine açıktır. Çarpıcı bir örnek olarak; retorik, halkla 

ilişkilerin bir müzakere aracı olması bağlamında ona güç katacağı gibi; stratejik 

iletişim yöntemleriyle gerçek gerçekliklerin önüne set çekme aracına da dönüşebilir.   

Halkla ilişkiler, gerçekliklerin simülasyonu tehlikesini taşıdığı gibi; karşılıklı 

çıkarların inşasında köprü kurabilme potansiyeline de sahiptir. Sonuç olarak; strateji 

ve yöntemleriyle yönetime güç katan halkla ilişkiler, hegemonya ve müzakere 

ikileminde kalacak gibi görünmektedir.   

Çalışma kapsamında getirilen öneriler iki değişik açıdan sunulmaktadır: 

İşletme yönetimlerine getirilen öneriler; 

 Araştırmaya bağlı olarak; örgütlerin halkla ilişkiler üzerine yönetsel 

eğilimlerini artırmaları ve yönetsel bir fonksiyon olarak halkla ilişkileri bir 

müzakere aracı olarak kullanmanın daha etkin hâle getirilmesi; 

 Bilgilenme ve iletişim araç ve yöntemlerini kullanmanın müzakere açısından 

önemli olması sonucuna bağlı olarak; örgütlerin iletişim araç ve yöntemleriyle 

personeli sürekli bilgilendirmeleri;   

 Halkla ilişkiler yönetiminin örgütün baskın koalisyonunda yer edinmesi; 

 Türkiye kamuoyu algısında yer edinmiş örgütlerdeki halkla ilişkiler rolünün 

iletişim teknisyeni rolünden yönetici rolüne doğru kaydırılması; 

 OYHİ Modelinden örgütlerin halkla ilişkiler yönetiminin çatışma çözümü 

bağlamında yararlanmaları; 

 Örgütlerdeki halkla ilişkiler yönetiminin iç ve dış kamularla etkileşiminden 

çıkan sonuca göre örgüt yönetimine hegemonik eğilimler konusunda erken 

uyarı mekanizması getirmesidir.   

Halkla ilişkiler akademisyenleri için getirilen öneriler; 

 Hegemonya ve halkla ilişkiler bağıntısını kuramdan uygulamaya dönük bir 

yapıda irdeleyen akademik çalışmaların yapılması; 

 OYHİ Modelinin değişik akademik çalışmalar üzerinden uygulamaya dönük 

sınanması; 
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 Halkla ilişkilere eleştirel yaklaşımlar üzerine yapılan kuramsal çalışmaların 

Türkiye halkla ilişkiler akademisinde artırılması; 

 Örgüt yönetimi ve çalışanlar arasındaki sorunların iletişim yönetimine yönelik 

eleştirel halkla ilişkiler araştırmalarının yapılması; 

 Sosyoloji kaynaklı kuramların halkla ilişkiler kuramına uyarlanması ve bunun 

üzerine uygulamalı araştırmalar ortaya konmasıdır.   
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EK-1: ARAŞTIRMA ANALİZLERİ 

EK-1: Tablo 1. Deneklerin firmaya ilişkin bilgi almada kullandıkları araç ve 

yöntemlerden yararlanma sıklığı 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Firma çalışanları 551 1,00 4,00 2,6098 1,01005 

Ulusal televizyon 542 1,00 4,00 2,2528 1,07773 

Yerel basın 554 1,00 4,00 2,2310 1,02096 

Ulusal basın 548 1,00 4,00 2,2099 1,08241 

Yerel televizyon 553 1,00 4,00 2,1826 1,02022 

Firmanın web sayfası 545 1,00 4,00 2,1523 1,11504 

Firma yöneticileri 547 1,00 4,00 2,1335 1,09047 

Sosyal medya 541 1,00 4,00 2,1257 1,11177 

Firmanın yayını 540 1,00 4,00 2,0630 1,10141 

Elektronik posta 538 1,00 4,00 1,7416 1,02763 

Ulusal radyo 529 1,00 4,00 1,6465 ,95633 

Yerel radyo 550 1,00 4,00 1,5909 ,88805 

Valid N (listwise) 475     
 

Ek-1: Tablo 2. Deneklerin firma yönetimi ve iş ortamıyla ilgili yargılara katılma düzeyi 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
olumsuz durumu gidermek için 

çaba gösterme 
555 1,00 5,00 4,0721 1,10228 

çalışanlarla mesai dışı görüşme 553 1,00 5,00 3,7125 1,12874 

izin alırken sorun yaşamama 558 1,00 5,00 3,3351 1,36534 

yöneticilerle çekinmeden iletişim 548 1,00 5,00 3,3266 1,22327 

yöneticilerle endişe duymadan 

iletişim 
552 1,00 5,00 3,2808 1,21655 

izinleri rahat kullanma 560 1,00 5,00 3,2804 1,39189 

istek ve önerileri iletme 553 1,00 5,00 3,2694 1,28315 

firma işçilere karşı duyarlı 528 1,00 5,00 2,9678 1,28667 

yöneticilerle mesai dışı görüşme 548 1,00 5,00 2,9617 1,31382 

özlük hakları 546 1,00 5,00 2,9432 1,40722 

Valid N (listwise) 481     
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EK-1: Tablo 3. Deneklerin bir yönetsel fonksiyon olarak halkla ilişkileri hegemonya-

müzakere ikilemi bağlamında değerlendirmeleri 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
firma yetkilileri medyada gerçekleri 

açıklamakta 
541 1,00 5,00 3,2126 1,16472 

firmanın halkla ilişkileri çalışan için değil, 

kurum çıkarları içindir 
539 1,00 5,00 3,1373 1,16950 

herhangi bir problemde firma yönetimi ile 

uzlaşacağımıza inanıyorum 
551 1,00 5,00 3,0962 1,24016 

firma çalışanları dikkate almamakta 553 1,00 5,00 3,0651 1,22301 

firma bilgilendirmede bazen gerçekleri 

gizlemekte 
541 1,00 5,00 3,0333 1,19676 

firma sorun çözümünde iyi niyetli 

yaklaşıyor 
553 1,00 5,00 2,9928 1,17644 

firmanın halkla ilişkiler anlayışı şeffaf ve 

dürüst 
551 1,00 5,00 2,9274 1,18559 

firmanın kamuoyuna yönelik bilgi ve 

haberleri her zaman doğru değil  
539 1,00 5,00 2,8794 1,20189 

firma kurum içi halkla ilişkilerde çalışan 

çıkarını gözetmiyor 
542 1,00 5,00 2,8708 1,20301 

firmanın bilgilendirme faaliyetleri tatmin 

edici  
551 1,00 5,00 2,8584 1,14650 

firma çalışanlarla diyalog kurmaya 

çalışıyor 
546 1,00 5,00 2,8498 1,17597 

firmanın halkla ilişkiler anlayışı işbirlikçi 531 1,00 5,00 2,8456 1,10517 

firmanın halkla ilişkiler faaliyeti başarılı 557 1,00 5,00 2,7594 1,15659 

topluma yönelik halkla ilişkilerde toplum 

çıkarlarını gözetmiyor 
538 1,00 5,00 2,6970 1,14630 

sorunların çözümlenmesinde haberdar 

edilmekteyim 
548 1,00 5,00 2,6807 1,13376 

firmadaki gelişmeler eksiksiz iletiliyor 540 1,00 5,00 2,6778 1,16531 

firma yönetimi yanıltmaya dayalı halkla 

ilişkilerle kendini aklamaya çalışmakta 
538 1,00 5,00 2,6543 1,20959 

işle ilgili sorunlarda karşılıklı tartışma 

fırsatı 
548 1,00 5,00 2,6277 1,19265 

tanıtıma yönelik haberler gerçekleri 

yansıtmıyor 
522 1,00 5,00 2,4138 1,14966 

firma yönetimi KSS uygulamalarında 

samimi değil 
538 1,00 5,00 2,4126 1,14042 
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firma halkla ilişkiler çalışmalarıyla sahte 

imaj üretmekte 
523 1,00 5,00 2,3748 1,14683 

firma sosyal medyada sahte imaj 

üretmekte 
519 1,00 5,00 2,3699 1,09136 

Valid N (listwise) 416     

 

EK-1: Tablo 4. Müzakere-hegemonya ikilemi bağlamında halkla ilişkiler algısına 

yönelik faktör analizi 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,876 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 3772,195 

df 231 

Sig. ,000 
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Total Variance Explained 
C

om
po

ne
nt

 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 
Cumulative 

 % 

1 6,075 27,615 27,615 6,075 27,615 27,615 5,029 22,861 22,861 

2 3,783 17,197 44,812 3,783 17,197 44,812 4,829 21,951 44,812 

3 1,330 6,048 50,860       
4 1,190 5,410 56,270       
5 ,983 4,469 60,739       
6 ,854 3,883 64,622       
7 ,812 3,692 68,313       
8 ,743 3,375 71,688       
9 ,703 3,194 74,883       

10 ,662 3,009 77,892       
11 ,593 2,694 80,587       
12 ,565 2,566 83,153       
13 ,513 2,334 85,487       
14 ,485 2,203 87,690       
15 ,449 2,040 89,731       
16 ,438 1,992 91,722       
17 ,382 1,735 93,457       
18 ,354 1,607 95,065       
19 ,333 1,513 96,577       
20 ,297 1,351 97,928       
21 ,271 1,230 99,158       
22 ,185 ,842 100,000       

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 
firmanın bilgilendirme faaliyetleri tatmin edici  ,797  
firma sorun çözümünde iyi niyetli yaklaşıyor ,772  
firma çalışanlarla diyalog kurmaya çalışıyor ,763  
firmadaki gelişmeler eksiksiz iletiliyor ,743  
firmanın halkla ilişkiler faaliyeti başarılı ,708  
firmanın halkla ilişkiler anlayışı şeffaf ve dürüst ,705  
işle ilgili sorunlarda karşılıklı tartışma fırsatı ,692  
herhangi bir problemde firma yönetimi ile 

uzlaşacağımıza inanıyorum 
,615  

sorunların çözümlenmesinde haberdar edilmekteyim ,528  
firmanın halkla ilişkiler anlayışı işbirlikçi ,495  
firma yetkilileri medyada gerçekleri açıklamakta ,465  
firma halkla ilişkiler çalışmalarıyla sahte imaj üretmekte  ,757 

firma yönetimi yanıltmaya dayalı halkla ilişkilerle 

kendini aklamaya çalışmakta  ,736 

tanıtıma yönelik haberler gerçekleri yansıtmıyor  ,675 

firma kurum içi halkla ilişkilerde çalışan çıkarını 

gözetmiyor  ,659 

topluma yönelik halkla ilişkilerde toplum çıkarlarını 

gözetmiyor  ,652 

firmanın kamuoyuna yönelik bilgi ve haberleri her 

zaman doğru değil   ,632 

firma yönetimi KSS uygulamalarında samimi değil  ,623 

firma bilgilendirmede bazen gerçekleri gizlemekte  ,617 

firmanın halkla ilişkileri çalışan için değil, kurum 

çıkarları içindir  ,603 

firma sosyal medyada sahte imaj üretmekte  ,598 

firma çalışanları dikkate almamakta  ,576 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 
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GENEL GÜVENİRLİK 

Reliability Statistics

,768 22

Cronbach's
Alpha N of Items

 
FAKTÖR 1: MÜZAKERE GÜVENİRLİK 

Reliability Statistics

,871 11

Cronbach's
Alpha N of Items

 
FAKTÖR 2: HEGEMONYA GÜVENİRLİK 

Reliability Statistics

,863 11

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

EK-1: Tablo 5a. Haber takip etme sıklığı ile müzakere-hegemonya eğilimleri arasındaki 

ilişki  

 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

muzakere Between 

Groups 
17,782 4 4,445 7,515 ,000 

Within Groups 321,224 543 ,592   
Total 339,006 547    

hegemonya Between 

Groups 
8,288 4 2,072 3,695 ,006 

Within Groups 303,946 542 ,561   
Total 312,235 546    
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EK-1: Tablo 5b. Haber takip etme sıklığı ile müzakere-hegemonya eğilimleri arasındaki 

çoklu karşılaştırma 

 

 

 

 

 

 

 

Multiple Comparisons 

Tukey HSD        

Dependent 

Variable (I) Haber sıklığı (J) Haber sıklığı 

Mean  

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

L. Bound U. Bound 

muzakere Hiçbir zaman Nadiren -,22484 ,19927 ,792 -,7702 ,3206 

Ara sıra -,47598 ,18578 ,079 -,9845 ,0325 

Sık -,67463* ,18991 ,004 -1,1944 -,1549 

Her zaman -,66484* ,18633 ,004 -1,1748 -,1548 

Nadiren Hiçbir zaman ,22484 ,19927 ,792 -,3206 ,7702 

Ara sıra -,25114 ,10933 ,147 -,5504 ,0481 

Sık -,44979* ,11620 ,001 -,7678 -,1317 

Her zaman -,44000* ,11027 ,001 -,7418 -,1382 

Ara sıra Hiçbir zaman ,47598 ,18578 ,079 -,0325 ,9845 

Nadiren ,25114 ,10933 ,147 -,0481 ,5504 

Sık -,19866 ,09116 ,189 -,4482 ,0508 

Her zaman -,18886 ,08346 ,159 -,4173 ,0396 

Sık Hiçbir zaman ,67463* ,18991 ,004 ,1549 1,1944 

Nadiren ,44979* ,11620 ,001 ,1317 ,7678 

Ara sıra ,19866 ,09116 ,189 -,0508 ,4482 

Her zaman ,00979 ,09228 1,000 -,2428 ,2624 

Her zaman Hiçbir zaman ,66484* ,18633 ,004 ,1548 1,1748 

Nadiren ,44000* ,11027 ,001 ,1382 ,7418 

Ara sıra ,18886 ,08346 ,159 -,0396 ,4173 

Sık -,00979 ,09228 1,000 -,2624 ,2428 
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hegemonya Hiçbir zaman Nadiren ,18370 ,19432 ,879 -,3482 ,7156 

Ara sıra ,18962 ,18089 ,833 -,3055 ,6847 

Sık ,26036 ,18490 ,623 -,2457 ,7664 

Her zaman ,44880 ,18142 ,098 -,0478 ,9453 

Nadiren Hiçbir zaman -,18370 ,19432 ,879 -,7156 ,3482 

Ara sıra ,00591 ,10701 1,000 -,2870 ,2988 

Sık ,07665 ,11367 ,962 -,2344 ,3878 

Her zaman ,26509 ,10791 ,102 -,0303 ,5605 

Ara sıra Hiçbir zaman -,18962 ,18089 ,833 -,6847 ,3055 

Nadiren -,00591 ,10701 1,000 -,2988 ,2870 

Sık ,07074 ,08876 ,931 -,1722 ,3137 

Her zaman ,25918* ,08126 ,013 ,0368 ,4816 

Sık Hiçbir zaman -,26036 ,18490 ,623 -,7664 ,2457 

Nadiren -,07665 ,11367 ,962 -,3878 ,2344 

Ara sıra -,07074 ,08876 ,931 -,3137 ,1722 

Her zaman ,18844 ,08984 ,223 -,0575 ,4343 

Her zaman Hiçbir zaman -,44880 ,18142 ,098 -,9453 ,0478 

Nadiren -,26509 ,10791 ,102 -,5605 ,0303 

Ara sıra -,25918* ,08126 ,013 -,4816 -,0368 

Sık -,18844 ,08984 ,223 -,4343 ,0575 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.     
  

EK-1: Tablo 6a. Yerel basını takip etme sıklığı ile müzakere-hegemonya eğilimleri 

arasındaki ilişki  

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

muzakere Between Groups 3,601 3 1,200 1,945 ,121 

Within Groups 339,395 550 ,617   

Total 342,996 553    
hegemonya Between Groups 1,766 3 ,589 1,026 ,381 

Within Groups 315,107 549 ,574   

Total 316,873 552    
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EK-1: Tablo 6b. Yerel televizyon izleme sıklığı ile müzakere-hegemonya eğilimleri 

arasındaki ilişki  

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

muzakere Between Groups 2,948 3 ,983 1,593 ,190 

Within Groups 338,643 549 ,617   

Total 341,591 552    
hegemonya Between Groups 2,066 3 ,689 1,221 ,301 

Within Groups 309,224 548 ,564   
Total 311,291 551    

 

EK-1: Tablo 6c. Yerel radyo dinleme sıklığı ile müzakere-hegemonya eğilimleri 

arasındaki ilişki  

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

muzakere Between Groups 3,912 3 1,304 2,100 ,099 

Within Groups 339,120 546 ,621   

Total 343,032 549    
hegemonya Between Groups 3,876 3 1,292 2,258 ,081 

Within Groups 311,854 545 ,572   
Total 315,730 548    

 

EK-1: Tablo 6d. Ulusal basını takip etme sıklığı ile müzakere-hegemonya eğilimleri 

arasındaki ilişki  

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

muzakere Between Groups 4,215 3 1,405 2,271 ,079 

Within Groups 336,537 544 ,619   
Total 340,752 547    

hegemonya Between Groups 1,549 3 ,516 ,901 ,440 

Within Groups 311,167 543 ,573   
Total 312,716 546    
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EK-1: Tablo 6e-1. Ulusal televizyon izleme sıklığı ile müzakere-hegemonya eğilimleri 

arasındaki ilişki  

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

muzakere Between Groups 6,484 3 2,161 3,517 ,015 

Within Groups 330,592 538 ,614   

Total 337,076 541    
hegemonya Between Groups ,957 3 ,319 ,555 ,645 

Within Groups 308,496 537 ,574   
Total 309,453 540    

 

 

 

 

 
EK-1: Tablo 6e-2. Ulusal televizyon izleme sıklığı ile müzakere-hegemonya eğilimleri 

arasındaki çoklu karşılaştırma 

 
Multiple Comparisons 

Tukey HSD        

Dependent 

Variable 

(I) Ulusal  

televizyon 

(J) Ulusal  

televizyon 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std.  

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

L. Bound U. Bound 

muzakere Hiçbir zaman Nadiren-Ara sıra -,16681 ,08400 ,195 -,3833 ,0497 

Sık sık -,31635* ,10544 ,015 -,5881 -,0446 

Her zaman -,05050 ,09870 ,956 -,3049 ,2039 

Nadiren-Ara sıra Hiçbir zaman ,16681 ,08400 ,195 -,0497 ,3833 

Sık sık -,14955 ,10196 ,458 -,4123 ,1132 

Her zaman ,11631 ,09497 ,611 -,1284 ,3611 

Sık sık Hiçbir zaman ,31635* ,10544 ,015 ,0446 ,5881 

Nadiren-Ara sıra ,14955 ,10196 ,458 -,1132 ,4123 

Her zaman ,26585 ,11437 ,094 -,0289 ,5606 

Her zaman Hiçbir zaman ,05050 ,09870 ,956 -,2039 ,3049 

Nadiren-Ara sıra -,11631 ,09497 ,611 -,3611 ,1284 

Sık sık -,26585 ,11437 ,094 -,5606 ,0289 
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hegemonya Hiçbir zaman Nadiren-Ara sıra ,04703 ,08137 ,939 -,1627 ,2567 

Sık sık ,04824 ,10207 ,965 -,2148 ,3113 

Her zaman ,12327 ,09555 ,570 -,1230 ,3695 

Nadiren-Ara sıra Hiçbir zaman -,04703 ,08137 ,939 -,2567 ,1627 

Sık sık ,00122 ,09859 1,000 -,2529 ,2553 

Her zaman ,07624 ,09183 ,840 -,1604 ,3129 

Sık sık Hiçbir zaman -,04824 ,10207 ,965 -,3113 ,2148 

Nadiren-Ara sıra -,00122 ,09859 1,000 -,2553 ,2529 

Her zaman ,07502 ,11059 ,905 -,2100 ,3600 

Her zaman Hiçbir zaman -,12327 ,09555 ,570 -,3695 ,1230 

Nadiren-Ara sıra -,07624 ,09183 ,840 -,3129 ,1604 

Sık sık -,07502 ,11059 ,905 -,3600 ,2100 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.     
 

EK-1: Tablo 6f-1. Ulusal radyo dinleme sıklığı ile müzakere-hegemonya eğilimleri 

arasındaki ilişki  

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

muzakere Between Groups 6,185 3 2,062 3,290 ,020 

Within Groups 328,935 525 ,627   

Total 335,120 528    
hegemonya Between Groups ,413 3 ,138 ,243 ,866 

Within Groups 296,831 524 ,566   
Total 297,244 527    
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EK-1: Tablo 6f-2. Ulusal radyo dinleme sıklığı ile müzakere-hegemonya eğilimleri 

arasındaki çoklu karşılaştırma 
Multiple Comparisons 

Tukey HSD        

Dependent 

Variable (I) Ulusal radyo (J) Ulusal radyo 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

L. Bound U. Bound 

muzakere Hiçbir zaman Nadiren-Ara sıra -,11946 ,08305 ,476 -,3335 ,0946 

Sık sık -,40908* ,14280 ,022 -,7771 -,0410 

Her zaman -,16058 ,12145 ,549 -,4736 ,1524 

Nadiren-Ara sıra Hiçbir zaman ,11946 ,08305 ,476 -,0946 ,3335 

Sık sık -,28962 ,15284 ,231 -,6835 ,1043 

Her zaman -,04113 ,13312 ,990 -,3842 ,3020 

Sık sık Hiçbir zaman ,40908* ,14280 ,022 ,0410 ,7771 

Nadiren-Ara sıra ,28962 ,15284 ,231 -,1043 ,6835 

Her zaman ,24849 ,17668 ,496 -,2069 ,7038 

Her zaman Hiçbir zaman ,16058 ,12145 ,549 -,1524 ,4736 

Nadiren-Ara sıra ,04113 ,13312 ,990 -,3020 ,3842 

Sık sık -,24849 ,17668 ,496 -,7038 ,2069 

hegemonya Hiçbir zaman Nadiren-Ara sıra -,04311 ,07900 ,948 -,2467 ,1605 

Sık sık -,09800 ,13580 ,888 -,4480 ,2520 

Her zaman -,03519 ,11551 ,990 -,3329 ,2625 

Nadiren-Ara sıra Hiçbir zaman ,04311 ,07900 ,948 -,1605 ,2467 

Sık sık -,05489 ,14533 ,982 -,4295 ,3197 

Her zaman ,00793 ,12657 1,000 -,3183 ,3341 

Sık sık Hiçbir zaman ,09800 ,13580 ,888 -,2520 ,4480 

Nadiren-Ara sıra ,05489 ,14533 ,982 -,3197 ,4295 

Her zaman ,06281 ,16799 ,982 -,3702 ,4958 

Her zaman Hiçbir zaman ,03519 ,11551 ,990 -,2625 ,3329 

Nadiren-Ara sıra -,00793 ,12657 1,000 -,3341 ,3183 

Sık sık -,06281 ,16799 ,982 -,4958 ,3702 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.     
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EK-1: Tablo 6g-1. Sosyal medya takip etme sıklığı ile müzakere-hegemonya eğilimleri 

arasındaki ilişki  

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

muzakere Between Groups 6,735 3 2,245 3,678 ,012 

Within Groups 327,757 537 ,610   

Total 334,492 540    
hegemonya Between Groups ,288 3 ,096 ,166 ,919 

Within Groups 309,528 536 ,577   
Total 309,817 539    

 

EK-1: Tablo 6g-2. Sosyal medya takip etme sıklığı ile müzakere-hegemonya eğilimleri 

arasındaki çoklu karşılaştırma 

 

 

 

 
Multiple Comparisons 

Tukey HSD        

Dependent 

Variable (I) Sosyal medya (J) Sosyal medya 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

L. Bound U. Bound 

muzakere Hiçbir zaman Nadiren-Ara sıra ,00254 ,08321 1,000 -,2119 ,2170 

Sık sık -,24144 ,10100 ,080 -,5017 ,0188 

Her zaman -,23052 ,09640 ,080 -,4789 ,0179 

Nadiren-Ara sıra Hiçbir zaman -,00254 ,08321 1,000 -,2170 ,2119 

Sık sık -,24398 ,10609 ,099 -,5174 ,0294 

Her zaman -,23306 ,10172 ,101 -,4952 ,0291 

Sık sık Hiçbir zaman ,24144 ,10100 ,080 -,0188 ,5017 

Nadiren-Ara sıra ,24398 ,10609 ,099 -,0294 ,5174 

Her zaman ,01092 ,11672 1,000 -,2899 ,3117 

Her zaman Hiçbir zaman ,23052 ,09640 ,080 -,0179 ,4789 

Nadiren-Ara sıra ,23306 ,10172 ,101 -,0291 ,4952 

Sık sık -,01092 ,11672 1,000 -,3117 ,2899 
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hegemonya Hiçbir zaman Nadiren-Ara sıra ,02707 ,08102 ,987 -,1817 ,2359 

Sık sık -,00257 ,09831 1,000 -,2559 ,2508 

Her zaman ,06048 ,09384 ,917 -,1813 ,3023 

Nadiren-Ara sıra Hiçbir zaman -,02707 ,08102 
,987 

-,2359 ,1817 

Sık sık -,02964 ,10319 
,992 

-,2956 ,2363 

Her zaman ,03341 ,09894 
,987 

-,2216 ,2884 

Sık sık Hiçbir zaman ,00257 ,09831 
1,000 

-,2508 ,2559 

Nadiren-Ara sıra ,02964 ,10319 
,992 

-,2363 ,2956 

Her zaman ,06304 ,11353 
,945 

-,2295 ,3556 

Her zaman Hiçbir zaman -,06048 ,09384 ,917 -,3023 ,1813 

Nadiren-Ara sıra -,03341 ,09894 ,987 -,2884 ,2216 

Sık sık -,06304 ,11353 ,945 -,3556 ,2295 

 

 
EK-1: Tablo 6h-1. Firmanın yayınını takip etme sıklığı ile müzakere-hegemonya 

eğilimleri arasındaki ilişki  

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

muzakere Between Groups 19,492 3 6,497 11,105 ,000 

Within Groups 313,607 536 ,585   

Total 333,099 539    
hegemonya Between Groups 5,703 3 

1,901 
3,348 ,019 

Within Groups 303,813 535 
,568   

Total 309,516 538    
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EK-1: Tablo 6h-2. Firma yayınını takip etme sıklığı ile müzakere-hegemonya eğilimleri 

arasındaki çoklu karşılaştırma 
Multiple Comparisons 

Tukey HSD        

Dependent 

Variable (I) Firmanın yayını (J) Firmanın yayını 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

L. Bound U. Bound 

muzakere Hiçbir zaman Nadiren-Ara sıra -,16341 ,07991 ,173 -,3694 ,0425 

Sık sık -,40854* ,10385 ,001 -,6762 -,1409 

Her zaman -,48686* ,09534 ,000 -,7326 -,2412 

Nadiren-Ara sıra Hiçbir zaman ,16341 ,07991 ,173 -,0425 ,3694 

Sık sık -,24513 ,10887 ,111 -,5257 ,0354 

Her zaman -,32346* ,10078 ,008 -,5832 -,0637 

Sık sık Hiçbir zaman ,40854* ,10385 ,001 ,1409 ,6762 

Nadiren-Ara sıra ,24513 ,10887 ,111 -,0354 ,5257 

Her zaman -,07833 ,12065 ,916 -,3892 ,2326 

Her zaman Hiçbir zaman ,48686* ,09534 ,000 ,2412 ,7326 

Nadiren-Ara sıra ,32346* ,10078 ,008 ,0637 ,5832 

Sık sık ,07833 ,12065 ,916 -,2326 ,3892 

hegemonya Hiçbir zaman Nadiren-Ara sıra ,10394 ,07880 ,551 -,0991 ,3070 

Sık sık ,15816 ,10237 ,411 -,1057 ,4220 

Her zaman ,28949* ,09399 ,012 ,0473 ,5317 

Nadiren-Ara sıra Hiçbir zaman -,10394 ,07880 ,551 -,3070 ,0991 

Sık sık ,05421 ,10726 ,958 -,2222 ,3306 

Her zaman ,18555 ,09928 ,243 -,0703 ,4414 

Sık sık Hiçbir zaman -,15816 ,10237 ,411 -,4220 ,1057 

Nadiren-Ara sıra -,05421 ,10726 ,958 -,3306 ,2222 

Her zaman ,13133 ,11886 ,687 -,1750 ,4376 

Her zaman Hiçbir zaman -,28949* ,09399 ,012 -,5317 -,0473 

Nadiren-Ara sıra -,18555 ,09928 ,243 -,4414 ,0703 

Sık sık -,13133 ,11886 ,687 -,4376 ,1750 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.     
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EK-1: Tablo 6i-1. Firmanın web sayfasını takip etme sıklığı ile müzakere-hegemonya 

eğilimleri arasındaki ilişki  

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

muzakere Between Groups 11,983 3 3,994 6,704 ,000 

Within Groups 322,337 541 ,596   

Total 334,320 544    
hegemonya Between Groups 7,213 3 2,404 4,307 ,005 

Within Groups 301,475 540 ,558   

Total 308,689 543    
 

EK-1: Tablo 6i-2. Firma web sayfasını takip etme sıklığı ile müzakere-hegemonya 

eğilimleri arasındaki çoklu karşılaştırma 

 

 

 

 

Multiple Comparisons 

Tukey HSD        

Dependent 

Variable 

(I) Firmanın web 

sayfası 

(J) Firmanın web 

sayfası 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

L. Bound U. Bound 

muzakere Hiçbir zaman Nadiren-Ara sıra -,00811 ,08294 1,000 -,2218 ,2056 

Sık sık -,27818* ,09686 ,022 -,5278 -,0286 

Her zaman -,34352* ,09480 ,002 -,5878 -,0992 

Nadiren-Ara sıra Hiçbir zaman ,00811 ,08294 1,000 -,2056 ,2218 

Sık sık -,27007* ,10222 ,042 -,5335 -,0067 

Her zaman -,33541* ,10026 ,005 -,5938 -,0770 

Sık sık Hiçbir zaman ,27818* ,09686 ,022 ,0286 ,5278 

Nadiren-Ara sıra ,27007* ,10222 ,042 ,0067 ,5335 

Her zaman -,06534 ,11205 ,937 -,3541 ,2234 

Her zaman Hiçbir zaman ,34352* ,09480 ,002 ,0992 ,5878 

Nadiren-Ara sıra ,33541* ,10026 ,005 ,0770 ,5938 

Sık sık ,06534 ,11205 ,937 -,2234 ,3541 
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hegemonya Hiçbir zaman Nadiren-Ara sıra ,06394 ,08037 ,856 -,1432 ,2710 

Sık sık ,19591 ,09384 ,158 -,0459 ,4377 

Her zaman ,30580* ,09183 ,005 ,0691 ,5425 

Nadiren-Ara sıra Hiçbir zaman -,06394 ,08037 ,856 -,2710 ,1432 

Sık sık ,13197 ,09895 ,542 -,1230 ,3870 

Her zaman ,24186 ,09705 ,062 -,0082 ,4920 

Sık sık Hiçbir zaman -,19591 ,09384 ,158 -,4377 ,0459 

Nadiren-Ara sıra -,13197 ,09895 ,542 -,3870 ,1230 

Her zaman ,10989 ,10847 ,742 -,1696 ,3894 

Her zaman Hiçbir zaman -,30580* ,09183 ,005 -,5425 -,0691 

Nadiren-Ara sıra -,24186 ,09705 ,062 -,4920 ,0082 

Sık sık -,10989 ,10847 ,742 -,3894 ,1696 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.     
 

EK-1: Tablo 6j-1. Elektronik posta kullanma sıklığı ile müzakere-hegemonya eğilimleri 

arasındaki ilişki  

ANOVA 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

muzakere Between Groups 6,355 3 2,118 3,445 ,017 

Within Groups 328,393 534 ,615   

Total 334,748 537    

hegemonya Between Groups 2,374 3 ,791 1,375 ,250 

Within Groups 306,848 533 ,576   

Total 309,222 536    
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EK-1: Tablo 6j-2. Elektronik posta kullanma sıklığı ile müzakere-hegemonya eğilimleri 

arasındaki çoklu karşılaştırma 
Multiple Comparisons 

Tukey HSD        

Dependent 

Variable (I) Elektronik posta (J) Elektronik posta 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

L. Bound U. Bound 

muzakere Hiçbir zaman Nadiren-Ara sıra -,10267 ,08483 ,621 -,3213 ,1159 

Sık sık -,13733 ,12056 ,665 -,4480 ,1734 

Her zaman -,34149* ,10984 ,011 -,6246 -,0584 

Nadiren-Ara sıra Hiçbir zaman ,10267 ,08483 ,621 -,1159 ,3213 

Sık sık -,03466 ,13327 ,994 -,3781 ,3088 

Her zaman -,23882 ,12367 ,216 -,5575 ,0799 

Sık sık Hiçbir zaman ,13733 ,12056 ,665 -,1734 ,4480 

Nadiren-Ara sıra ,03466 ,13327 ,994 -,3088 ,3781 

Her zaman -,20416 ,15044 ,527 -,5919 ,1835 

Her zaman Hiçbir zaman ,34149* ,10984 ,011 ,0584 ,6246 

Nadiren-Ara sıra ,23882 ,12367 ,216 -,0799 ,5575 

Sık sık ,20416 ,15044 ,527 -,1835 ,5919 

hegemonya Hiçbir zaman Nadiren-Ara sıra ,11737 ,08211 ,481 -,0942 ,3290 

Sık sık ,05401 ,11667 ,967 -,2467 ,3547 

Her zaman ,18220 ,10631 ,317 -,0918 ,4562 

Nadiren-Ara sıra Hiçbir zaman -,11737 ,08211 ,481 -,3290 ,0942 

Sık sık -,06336 ,12895 ,961 -,3957 ,2690 

Her zaman ,06483 ,11965 ,949 -,2435 ,3732 

Sık sık Hiçbir zaman -,05401 ,11667 ,967 -,3547 ,2467 

Nadiren-Ara sıra ,06336 ,12895 ,961 -,2690 ,3957 

Her zaman ,12819 ,14556 ,815 -,2469 ,5033 

Her zaman Hiçbir zaman -,18220 ,10631 ,317 -,4562 ,0918 

Nadiren-Ara sıra -,06483 ,11965 ,949 -,3732 ,2435 

Sık sık -,12819 ,14556 ,815 -,5033 ,2469 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.     
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EK-1: Tablo 6k-1. Firma yöneticileriyle temas sıklığı ile müzakere-hegemonya 

eğilimleri arasındaki ilişki  

ANOVA 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

muzakere Between Groups 17,399 3 5,800 9,844 ,000 

Within Groups 319,901 543 ,589   

Total 337,300 546    
hegemonya Between Groups 13,338 3 4,446 8,039 ,000 

Within Groups 299,746 542 ,553   

Total 313,084 545    
 

EK-1: Tablo 6k-2. Firma yöneticileriyle temas sıklığı ile müzakere-hegemonya 

eğilimleri arasındaki çoklu karşılaştırma 

 

 

 

 
Multiple Comparisons 

Tukey HSD        

Dependent 

Variable (I) Firma yöneticileri (J) Firma yöneticileri 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

L. Bound U. Bound 

muzakere Hiçbir zaman Nadiren-Ara sıra -,12408 ,08077 ,416 -,3322 ,0841 

Sık sık -,38827* ,09735 ,000 -,6391 -,1374 

Her zaman -,44537* ,09662 ,000 -,6943 -,1964 

Nadiren-Ara sıra Hiçbir zaman ,12408 ,08077 ,416 -,0841 ,3322 

Sık sık -,26418* ,10069 ,044 -,5237 -,0047 

Her zaman -,32128* ,09998 ,008 -,5789 -,0636 

Sık sık Hiçbir zaman ,38827* ,09735 ,000 ,1374 ,6391 

Nadiren-Ara sıra ,26418* ,10069 ,044 ,0047 ,5237 

Her zaman -,05710 ,11380 ,959 -,3504 ,2362 

Her zaman Hiçbir zaman ,44537* ,09662 ,000 ,1964 ,6943 

Nadiren-Ara sıra ,32128* ,09998 ,008 ,0636 ,5789 

Sık sık ,05710 ,11380 ,959 -,2362 ,3504 
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hegemonya Hiçbir zaman Nadiren-Ara sıra ,13249 ,07839 ,330 -,0695 ,3345 

Sık sık ,21392 ,09432 ,107 -,0291 ,4570 

Her zaman ,45214* ,09361 ,000 ,2109 ,6934 

Nadiren-Ara sıra Hiçbir zaman -,13249 ,07839 ,330 -,3345 ,0695 

Sık sık ,08143 ,09766 ,838 -,1702 ,3331 

Her zaman ,31965* ,09697 ,006 ,0697 ,5696 

Sık sık Hiçbir zaman -,21392 ,09432 ,107 -,4570 ,0291 

Nadiren-Ara sıra -,08143 ,09766 ,838 -,3331 ,1702 

Her zaman ,23822 ,11025 ,136 -,0459 ,5224 

Her zaman Hiçbir zaman -,45214* ,09361 ,000 -,6934 -,2109 

Nadiren-Ara sıra -,31965* ,09697 ,006 -,5696 -,0697 

Sık sık -,23822 ,11025 ,136 -,5224 ,0459 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.     
 

EK-1: Tablo 6l-1. Firma çalışanlarıyla temas sıklığı ile müzakere-hegemonya eğilimleri 

arasındaki ilişki  

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

muzakere Between Groups 16,916 3 5,639 9,592 ,000 

Within Groups 321,552 547 ,588   

Total 338,468 550    

hegemonya Between Groups 8,327 3 2,776 4,941 ,002 

Within Groups 306,695 546 ,562   

Total 315,022 549    
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EK-1: Tablo 6l-2. Firma çalışanlarıyla temas sıklığı ile müzakere-hegemonya eğilimleri 

arasındaki çoklu karşılaştırma 
Multiple Comparisons 

Tukey HSD        

Dependent 

Variable (I) Firma çalışanları (J) Firma çalışanları 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

L. Bound U. Bound 

muzakere Hiçbir zaman Nadiren-Ara sıra -,06378 ,10378 ,927 -,3312 ,2037 

Sık sık -,30833* ,11197 ,031 -,5969 -,0198 

Her zaman -,44772* ,11006 ,000 -,7313 -,1641 

Nadiren-Ara sıra Hiçbir zaman ,06378 ,10378 ,927 -,2037 ,3312 

Sık sık -,24455* ,08613 ,024 -,4665 -,0226 

Her zaman -,38394* ,08364 ,000 -,5995 -,1684 

Sık sık Hiçbir zaman ,30833* ,11197 ,031 ,0198 ,5969 

Nadiren-Ara sıra ,24455* ,08613 ,024 ,0226 ,4665 

Her zaman -,13939 ,09360 ,445 -,3806 ,1018 

Her zaman Hiçbir zaman ,44772* ,11006 ,000 ,1641 ,7313 

Nadiren-Ara sıra ,38394* ,08364 ,000 ,1684 ,5995 

Sık sık ,13939 ,09360 ,445 -,1018 ,3806 

hegemonya Hiçbir zaman Nadiren-Ara sıra ,12615 ,10151 ,600 -,1354 ,3877 

Sık sık ,21081 ,10945 ,218 -,0712 ,4929 

Her zaman ,37372* ,10758 ,003 ,0965 ,6510 

Nadiren-Ara sıra Hiçbir zaman -,12615 ,10151 ,600 -,3877 ,1354 

Sık sık ,08467 ,08427 ,747 -,1325 ,3018 

Her zaman ,24758* ,08184 ,014 ,0367 ,4585 

Sık sık Hiçbir zaman -,21081 ,10945 ,218 -,4929 ,0712 

Nadiren-Ara sıra -,08467 ,08427 ,747 -,3018 ,1325 

Her zaman ,16291 ,09150 ,284 -,0729 ,3987 

Her zaman Hiçbir zaman -,37372* ,10758 ,003 -,6510 -,0965 

Nadiren-Ara sıra -,24758* ,08184 ,014 -,4585 -,0367 

Sık sık -,16291 ,09150 ,284 -,3987 ,0729 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.     
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EK-1: Tablo 7a-1. Halkla ilişkilerin kurum ve çalışan çıkarlarını bir arada gözetmesi ile 

müzakere faktörü arasındaki anlamlılık ilişkisi  

  
ANOVA 

muzakere      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 57,397 4 14,349 27,586 ,000 

Within Groups 270,484 520 ,520   

Total 327,880 524    
 

EK-1: Tablo 7a-2. Halkla ilişkilerin kurum ve çalışan çıkarlarını bir arada gözetmesi ile 

müzakere faktörü arasındaki anlamlılık ilişkisinde sayısal veriler  

 

Descriptives 
muzakere  

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Min. Max.  L. Bound U. Bound 

Kesinlikle katılmıyorum 63 2,0809 ,88958 ,11208 1,8569 2,3050 1,00 4,27 

Katılmıyorum 73 2,6253 ,64275 ,07523 2,4754 2,7753 1,00 4,00 

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 70 2,8711 ,55400 ,06622 2,7390 3,0032 1,18 3,91 

Katılıyorum 221 3,0927 ,61402 ,04130 3,0113 3,1741 1,36 4,91 

Kesinlikle katılıyorum 98 3,0405 ,95006 ,09597 2,8501 3,2310 1,00 5,00 

Total 525 2,8670 ,79103 ,03452 2,7992 2,9348 1,00 5,00 

 

EK-1: Tablo 7b-1. Halkla ilişkilerin gerçekleri gizleyen yanıltmaya dayalı iletişim 

çalışmaları olması ile hegemonya faktörü arasındaki anlamlılık ilişkisi 

ANOVA 

hegemonya      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 23,507 4 5,877 11,191 ,000 

Within Groups 265,712 506 ,525   

Total 289,218 510    
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EK-1: Tablo 7b-2. Halkla ilişkilerin gerçekleri gizleyen yanıltmaya dayalı iletişim 

çalışmaları olması ile hegemonya faktörü arasındaki anlamlılık ilişkisinde sayısal 

veriler 

Descriptives 

hegemonya  

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Min. Max.  L. Bound U. Bound 

Kesinlikle katılmıyorum 168 2,5082 ,79400 ,06126 2,3873 2,6292 1,00 5,00 

Katılmıyorum 156 2,6088 ,60039 ,04807 2,5138 2,7038 1,00 4,27 

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 79 2,9208 ,55995 ,06300 2,7954 3,0463 1,82 4,64 

Katılıyorum 61 3,0775 ,74750 ,09571 2,8860 3,2689 1,36 4,91 

Kesinlikle katılıyorum 47 2,9760 1,00621 ,14677 2,6806 3,2714 1,00 5,00 

Total 511 2,7137 ,75306 ,03331 2,6482 2,7791 1,00 5,00 

 

EK-1: Tablo 8.1. A işletmesi ve B işletmesi denekleri arasında müzakere ve hegemonya 

faktörüne ilişkin anlamlılık ilişkisi 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Dif. 

Std. 

Error Dif. 

95% Confidence 

Interval of the Dif. 

  Lower Upper 

muzakere Equal 

variances 

assumed 

4,463 ,035 -4,635 560 ,000 -,31343 ,06762 -,44624 -,18062 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-4,794 482,826 ,000 -,31343 ,06537 -,44188 -,18498 

hegemonya Equal 

variances 

assumed 

,050 ,823 2,878 559 ,004 ,18884 ,06562 ,05995 ,31773 

Equal 

variances not 

assumed 

  

2,868 432,483 ,004 ,18884 ,06584 ,05944 ,31825 

 



394 
 

 

EK-1: Tablo 8.2. A işletmesi ve B işletmesi denekleri arasında müzakere ve hegemonya 

faktörüne ilişkin anlamlılık ilişkisindeki sayısal veriler 

Group Statistics 
 Firma N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

muzakere A işletmesi 353 2,7431 ,81045 ,04314 

B işletmesi 209 3,0565 ,71014 ,04912 

hegemonya A işletmesi 352 2,7987 ,74778 ,03986 

B işletmesi 209 2,6098 ,75760 ,05240 

 

EK-1: Tablo 9.1. İşyerindeki görev ile müzakere-hegemonya faktörleri arasındaki 

anlamlılık ilişkisi 

ANOVA 

  
Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

muzakere Between Groups 8,798 7 1,257 2,023 ,050 

Within Groups 333,588 537 ,621   

Total 342,387 544    
hegemonya 

Between Groups 
5,950 7 ,850 1,487 ,169 

Within Groups 
306,435 536 ,572   

Total 
312,385 543    
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EK-1: Tablo 9.2. İşyerindeki görev ile müzakere-hegemonya faktörleri arasındaki 

anlamlılık ilişkisindeki sayısal veriler 

Descriptives 

  

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Min. Max.   L. Bound U. Bound 

muzakere İşçi 354 2,8015 ,83901 ,04459 2,7138 2,8892 1,00 5,00 

Ustabaşı 28 3,0909 ,76797 ,14513 2,7931 3,3887 1,00 4,09 

Şef 25 2,9284 ,75781 ,15156 2,6156 3,2412 1,55 4,55 

Müdür 38 3,1426 ,61568 ,09988 2,9402 3,3450 2,00 4,91 

Amir 12 3,0485 ,96441 ,27840 2,4357 3,6612 1,36 4,18 

Memur 62 2,7776 ,54787 ,06958 2,6385 2,9168 1,36 4,00 

Teknik donanımlı üst 

düzey personel 
23 2,7020 ,74694 ,15575 2,3790 3,0250 1,00 4,00 

Stajyer 3 3,5879 ,52581 ,30358 2,2817 4,8941 3,18 4,18 

Total 545 2,8488 ,79334 ,03398 2,7821 2,9156 1,00 5,00 

hegemonya İşçi 354 2,7921 ,82818 ,04402 2,7056 2,8787 1,00 5,00 

Ustabaşı 28 2,5420 ,65695 ,12415 2,2873 2,7968 1,00 4,27 

Şef 25 2,4969 ,60976 ,12195 2,2452 2,7486 1,09 3,36 

Müdür 38 2,6029 ,42871 ,06955 2,4620 2,7438 1,45 3,18 

Amir 12 2,4947 ,84223 ,24313 1,9596 3,0298 1,18 4,00 

Memur 62 2,6961 ,56521 ,07178 2,5526 2,8396 1,27 4,00 

Teknik donanımlı üst 

düzey personel 
22 2,8748 ,67512 ,14394 2,5755 3,1741 1,91 4,27 

Stajyer 3 3,1303 ,20048 ,11575 2,6323 3,6283 2,91 3,30 

Total 544 2,7402 ,75848 ,03252 2,6763 2,8041 1,00 5,00 
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EK-1: Tablo 10.1. Cinsiyete dayalı olarak denekler arasında müzakere ve hegemonya 

faktörüne ilişkin anlamlılık ilişkisi 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Dif. 

Std. 

Error 

Dif. 

95% Confidence 

Interval of the Dif. 

  Lower Upper 

muzakere Equal variances 

assumed 
13,195 ,000 ,665 549 ,506 ,06027 ,09066 -,11782 ,23836 

Equal variances 

not assumed 

  
,843 176,462 ,400 ,06027 ,07147 -,08078 ,20132 

hegemonya Equal variances 

assumed 
9,758 ,002 -,284 548 ,776 -,02461 ,08660 -,19472 ,14549 

Equal variances 

not assumed 
  -,347 165,803 ,729 -,02461 ,07103 -,16485 ,11562 

 

EK-1: Tablo 10.2. Cinsiyete dayalı olarak denekler arasında müzakere ve hegemonya 

faktörüne ilişkin anlamlılık ilişkisindeki sayısal veriler 
Group Statistics 

 cinsiyet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

muzakere Erkek 459 2,8653 ,83019 ,03875 

Kadın 92 2,8050 ,57605 ,06006 

hegemonya Erkek 458 2,7326 ,78828 ,03683 

Kadın 92 2,7572 ,58248 ,06073 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



397 
 

 

EK-1: Tablo 11.1. Gelir durumuna göre denekler arasında müzakere ve hegemonya 

faktörüne ilişkin anlamlılık ilişkisi 

ANOVA 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

muzakere Between Groups 6,540 4 1,635 2,664 ,032 

Within Groups 290,280 473 ,614   

Total 296,820 477    
hegemonya Between Groups 3,896 4 ,974 1,651 ,160 

Within Groups 279,119 473 ,590   

Total 283,016 477    
 

EK-1: Tablo 11.2. Gelir durumuna göre denekler arasında müzakere ve hegemonya 

faktörüne ilişkin anlamlılık ilişkisindeki sayısal veriler 

Descriptives 

  

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Min. Max.   L. Bound U. Bound 

muzakere 750'den az 4 3,4409 ,52030 ,26015 2,6130 4,2688 3,00 4,18 

751-1500 272 2,8501 ,83689 ,05074 2,7502 2,9500 1,00 5,00 

1501-2250 105 2,8200 ,74571 ,07277 2,6757 2,9643 1,00 4,55 

2251-3000 73 2,7137 ,70759 ,08282 2,5486 2,8788 1,00 4,91 

3001 ve üzeri 24 3,2424 ,50129 ,10232 3,0307 3,4541 2,36 4,36 

Total 478 2,8473 ,78884 ,03608 2,7764 2,9182 1,00 5,00 

hegemonya 750'den az 4 3,0977 ,17618 ,08809 2,8174 3,3781 2,91 3,30 

751-1500 272 2,8001 ,85282 ,05171 2,6983 2,9019 1,00 5,00 

1501-2250 105 2,6672 ,66578 ,06497 2,5384 2,7961 1,00 4,18 

2251-3000 73 2,7295 ,65111 ,07621 2,5776 2,8814 1,00 4,27 

3001 ve üzeri 24 2,4621 ,48024 ,09803 2,2593 2,6649 1,18 3,55 

Total 478 2,7457 ,77028 ,03523 2,6764 2,8149 1,00 5,00 
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EK-1: Tablo 12. Yaşa göre denekler arasında müzakere ve hegemonya faktörüne ilişkin 

anlamlılık ilişkisi 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

muzakere Between Groups 4,694 4 1,174 1,905 ,108 

Within Groups 314,732 511 ,616   

Total 319,426 515    

hegemonya Between Groups 1,194 4 ,298 ,523 ,719 

Within Groups 291,168 510 ,571   

Total 292,362 514    
 

EK-1: Tablo 13. Eğitim durumuna göre denekler arasında müzakere ve hegemonya 

faktörüne ilişkin anlamlılık ilişkisi 

ANOVA 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

muzakere Between Groups 4,669 6 ,778 1,238 ,285 

Within Groups 332,503 529 ,629   

Total 337,172 535    
hegemonya Between Groups 5,161 6 ,860 1,514 ,171 

Within Groups 300,011 528 ,568   

Total 305,172 534    
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EK-1: Tablo 14.1. Medeni duruma göre denekler arasında müzakere ve hegemonya 

faktörüne ilişkin anlamlılık ilişkisi 

 

EK-1: Tablo 14.2. Medeni duruma göre denekler arasında müzakere ve hegemonya 

faktörüne ilişkin anlamlılık ilişkisindeki sayısal veriler 

Group Statistics 
 medeni 

durum N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

muzakere Evli 450 2,8800 ,81066 ,03822 

Bekar 92 2,7534 ,71865 ,07492 

hegemonya Evli 450 2,7198 ,76497 ,03606 

Bekar 91 2,7687 ,72746 ,07626 

 

 

 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Dif. 

Std. 

Error 

Dif. 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

muzakere Equal variances 

assumed 
3,365 ,067 1,391 540 ,165 ,12670 ,09107 -,05219 ,30559 

Equal variances 

not assumed 
  

1,506 142,550 ,134 ,12670 ,08411 -,03956 ,29296 

hegemonya Equal variances 

assumed 
,279 ,597 -,561 539 ,575 -,04894 ,08722 -,22027 ,12240 

Equal variances 

not assumed 

  -,580 133,414 ,563 -,04894 ,08435 -,21578 ,11791 
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EK-1: Tablo 15.1. Çalışma yılına göre denekler arasında müzakere ve hegemonya 

faktörüne ilişkin anlamlılık ilişkisi 

ANOVA 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

muzakere Between Groups 15,017 6 2,503 4,076 ,001 

Within Groups 318,070 518 ,614   

Total 333,087 524    
hegemonya Between Groups 4,516 6 ,753 1,309 ,251 

Within Groups 297,235 517 ,575   

Total 301,750 523    
 

EK-1: Tablo 15.2. Çalışma yılına göre denekler arasında müzakere ve hegemonya 

faktörüne ilişkin anlamlılık ilişkisindeki sayısal veriler 
Descriptives 

  

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Min. Max.   L. Bound U. Bound 

muzakere 1-5 yıl 100 2,9790 ,62890 ,06289 2,8542 3,1038 1,36 4,73 

6-10 yıl 102 2,7581 ,76540 ,07579 2,6077 2,9084 1,00 4,60 

11-15 yıl 93 2,6308 ,85146 ,08829 2,4555 2,8062 1,00 4,36 

16-20 yıl 78 2,9704 ,80493 ,09114 2,7889 3,1519 1,00 5,00 

21-25 yıl 103 2,7607 ,89768 ,08845 2,5852 2,9361 1,00 4,64 

26-30 yıl 29 3,2153 ,68515 ,12723 2,9546 3,4759 1,91 4,91 

31 yıl ve üzeri 20 3,1818 ,64147 ,14344 2,8816 3,4820 2,00 4,91 

Total 525 2,8511 ,79728 ,03480 2,7827 2,9194 1,00 5,00 

hegemonya 1-5 yıl 99 2,6893 ,62757 ,06307 2,5641 2,8145 1,18 4,64 

6-10 yıl 102 2,7561 ,75054 ,07431 2,6087 2,9036 1,00 5,00 

11-15 yıl 93 2,8264 ,79230 ,08216 2,6632 2,9896 1,00 4,45 

16-20 yıl 78 2,7098 ,81184 ,09192 2,5268 2,8928 1,00 5,00 

21-25 yıl 103 2,6239 ,83808 ,08258 2,4601 2,7877 1,00 4,64 

26-30 yıl 29 2,9809 ,81139 ,15067 2,6722 3,2895 1,18 4,91 

31 yıl ve üzeri 20 2,5884 ,40814 ,09126 2,3974 2,7794 2,00 3,22 

Total 524 2,7291 ,75958 ,03318 2,6639 2,7943 1,00 5,00 
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EK-1: Tablo 16. Çalışma hayatındaki işyeri sıralamasına göre denekler arasında 

müzakere ve hegemonya faktörüne ilişkin anlamlılık ilişkisi 

 
ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

muzakere Between Groups 5,899 5 1,180 1,897 ,093 

Within Groups 319,124 513 ,622   

Total 325,023 518    

hegemonya Between Groups 2,844 5 ,569 1,001 ,417 

Within Groups 291,625 513 ,568   

Total 294,469 518    
 

EK-1: Tablo 17.1. Olumsuz işlem uygulanması durumuna göre denekler arasında 

müzakere ve hegemonya faktörüne ilişkin anlamlılık ilişkisi 

 

    

 
 
 
 
 
 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Dif. 

Std. 

Error 

Dif. 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

muzakere Equal variances 

assumed 
,481 ,488 -4,655 532 ,000 -,47071 ,10112 -,66934 -,27207 

Equal variances 

not assumed 

  
-4,522 86,092 ,000 -,47071 ,10408 -,67762 -,26380 

hegemonya Equal variances 

assumed 
,743 ,389 ,839 531 ,402 ,08266 ,09852 -,11088 ,27619 

Equal variances 

not assumed 

  ,782 84,030 ,436 ,08266 ,10570 -,12753 ,29285 



402 
 

 

 
EK-1: Tablo 17.2. Olumsuz işlem uygulanması durumuna göre denekler arasında 

müzakere ve hegemonya faktörüne ilişkin anlamlılık ilişkisindeki sayısal veriler 
Group Statistics 

 olumsuz 

işlem N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

muzakere Evet 68 2,4530 ,80562 ,09770 

Hayır 466 2,9237 ,77501 ,03590 

hegemonya Evet 68 2,7997 ,82320 ,09983 

Hayır 465 2,7170 ,74906 ,03474 

 

EK-1. Tablo 18. Firmanın başarılı halkla ilişkiler faaliyet uygulamasıyla gelir durumu 

arasındaki anlamlılık ilişkisi 

ANOVA 

firmanın halkla ilişkiler faaliyeti başarılı    

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7,819 4 1,955 1,441 ,219 

Within Groups 636,073 469 1,356   

Total 643,892 473    

 
EK-1: Tablo 19. Firma yönetiminin başarılı halkla ilişkiler faaliyetleri 

gerçekleştirmesiyle halkla ilişkilerin çıkarları bir arada gözetmesi arasındaki anlamlılık 

ilişkisi 

ANOVA 

firmanın halkla ilişkiler faaliyeti başarılı    
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 89,023 4 22,256 18,792 ,000 

Within Groups 609,929 515 1,184   

Total 698,952 519    
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EK-1: Tablo 20. Firma yönetiminin başarılı halkla ilişkiler faaliyetleri 

gerçekleştirmesiyle firmanın İSO-500 sıralamasında yer almasındaki gurur vericilik 

arasında anlamlı bir ilişki 

ANOVA 

firmanın halkla ilişkiler faaliyeti 

başarılı 

   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 32,558 4 8,139 6,305 ,000 

Within Groups 704,880 546 1,291   

Total 737,437 550    
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EK-2: ANKET FORMU 

Sayın katılımcı,  
Dolduracağınız bu soru formu, bir doktora tezinin araştırma kısmının verilerini oluşturacaktır. 

Sorulara vereceğiniz cevapların doğru ve samimi olması, araştırmanın amacına ulaşmasını 
sağlayacaktır. Sizin kimliğinize ilişkin herhangi bir soru sorulmamaktadır. Verilen cevaplar tamamen 
bilimsel amaçlı kullanılacak ve gizli kalacaktır.  Değerli zamanınızı bilimsel bir araştırmaya destek için 
ayırmış olduğunuzdan teşekkür ederim.  

Arş. Gör. Fuat USTAKARA  
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi       

 
1. Firmanıza ilişkin haberleri ne kadar sıklıkla takip edersiniz? 
1□ Hiçbir zaman       2□ Nadiren     3□ Ara sıra      4 □ Sık     5 □ Her zaman 
 
Firmanızla ilgili bilgileri almada aşağıdaki iletişim araç ve yöntemlerini ne sıklıkla kullanırsınız? 
 

 Hiçbir zaman (1) Nadiren-Ara sıra (2) Sık sık (3) Her zaman (4) 
2. Yerel Basın     
3. Yerel Televizyon     
4. Yerel Radyo     
5. Ulusal Basın     
6. Ulusal Televizyon     
7. Ulusal Radyo     
8. Sosyal Medya (facebook, 
Twitter) 

    

9. Firmanın yayını     
10. Firmanın web sayfası     
11. Elektronik posta     
12. Firma Yöneticileri     
13. Firma Çalışanları     

 
14. Firmanızla ilgili olumlu, iyi bir haber çıktığında ne kadar sevinirsiniz? 
1□ Hiç       2 □ Az         3□ Ne çok ne az         4 □ Çok        5 □ Çok fazla  
 
15. Firmanızla ilgili olumsuz, kötü bir haber çıktığında ne kadar üzülürsünüz? 
1□ Hiç       2 □ Az         3□ Ne çok ne az         4 □ Çok        5 □ Çok fazla  
 
16. Bu firmada çalışmaktan ne kadar memnunsunuz? 
1□ Hiç memnun değilim       2□ Memnun değilim       3□ Ne memnunum ne memnun değilim        
4□ Memnunum      5□ Çok memnunum 
 
17. Çalıştığınız firmanın Türkiye’deki ilk 500 sıralaması içinde yer alması sizin için ne kadar gurur 
vericidir? 
1□ Hiç gurur verici değil       2□ Gurur verici değil      3 □ Ne gurur verici ne gurur verici değil        
4□ Gurur verici     5□ Çok gurur verici  
 
18. Firmadaki diğer çalışanlarla,  çalıştığınız firmayla ilgili olarak ne sıklıkta konuşursunuz? 
1□ Hiç konuşmam            2□ Az konuşurum          3 □ Ne çok ne az konuşurum                                     
4 □ Çok konuşurum                5□ Çok sık konuşurum   
 
19. Firmadaki diğer çalışanlarla konuşmalarınızdan edindiğiniz izlenime göre, çalışma arkadaşlarınız 
çalıştığınız firmayla ilgili ne kadar olumlu düşünmektedir? 
1□ Çok olumsuz          2 □ Olumsuz        3 □ Ne olumlu ne olumsuz    4 □ Olumlu      5 □ Çok Olumlu 
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20. Çalıştığınız firma topluma karşı ne kadar sorumluluk üstlenmektedir? 
1□ Hiç sorumluluk üstlenmez       2□ Sorumluluk üstlenmez          3□ Ne sorumluluk üstlenir ne 
sorumluluk üstlenmez                     4 □ Sorumluluk üstlenir                  5□ Çok sorumluluk üstlenir  
 
21. Firmanızın toplumsal kalkınma için (yoksul ailelere maddi yardım, sosyal projelere destek vb.) 
yatırım yaptığı konusunda haberler aldınız mı?      1□ Hayır    2□ Evet         
 
22. Yukarıdaki soruya cevabınız Evet ise, bunu ne kadar yeterli görüyorsunuz? 
1□ Hiç yeterli değil      2□ Yetersiz      3□ Ne yeterli ne yetersiz      4□ Yeterli     5 □ Çok yeterli  
 
Aşağıdaki düşüncelere ne düzeyde katılırsınız? 

 

K
es

in
lik

le
 

ka
tıl

m
ıy

or
um

 (1
) 

K
at

ılm
ıy

or
um

 (2
) 

N
e 

ka
tıl

ıy
or

um
 n

e 
ka

tıl
m

ıy
or

um
 (3

) 

K
at

ılı
yo

ru
m

 (4
) 

K
es

in
lik

le
 

K
at

ılı
yo

ru
m

 (5
) 

23. Özlük haklarımı eksiksiz olarak alıyorum      
24. İzinlerimi rahat bir şekilde alabiliyorum      
25. İzin alırken sorun yaşamıyorum      
26. İstek ve önerilerimi yöneticilerime rahat bir şekilde 
iletebiliyorum 

     

27. Yöneticilerimle mesai saatleri dışında rahatlıkla 
görüşebiliyorum 

     

28. Çalışma arkadaşlarımla mesai saatleri dışında görüşmekteyim      
29. Yöneticilerimle, çekinmeden iletişim kurabiliyorum      
30. Yöneticilerimle endişe duymadan iletişim kurabiliyorum      
31. Çalıştığım firma işçilere karşı duyarlıdır      
32. Çalıştığım firmaya ilişkin bir gün eğer olumsuz bir durum 
ortaya çıkarsa, bu olumsuz durumu gidermek için çaba gösteririm.  

     

 
 
Halkla ilişkilerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisine katılırsınız?  
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33. Halkla ilişkiler, kurum çıkarlarıyla çalışanların çıkarlarını bir 
arada gözeten iletişim çalışmalarıdır 

     

34. Halkla ilişkiler, gerçekleri gizleyen, yanıltmaya dayalı iletişim 
çalışmalarıdır. 

     

35. Halkla ilişkiler, duruma göre; bazı zamanlar kurum ve 
çalışanların çıkarlarını bir arada gözetirken; bazı zamanlar da 
yanıltmaya dayalı çalışmalardır.   
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Çalıştığınız firmayla ilgili aşağıdaki düşüncelere ne düzeyde katılırsınız? 
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36. Firma yönetimi, başarılı halkla ilişkiler faaliyetleri 
gerçekleştirmektedir 

     

37. Firmanın halkla ilişkiler anlayışı, şeffaf ve dürüst bir 
politikaya dayalıdır 

     

38. Firmanın halkla ilişkiler anlayışı, işbirlikçidir      
39. Firma yönetimi, çalışanlara yönelik uygulamalarında, 
çalışanların hassasiyetini pek dikkate almamaktadır.  

     

40. Firma yönetimi, çalışanlara yönelik halkla ilişkiler 
çalışmalarında çalışanlarla diyalog kurmaya çaba 
göstermektedir. 

     

41. Firma yönetimi, kurum-çalışan arasında ortaya çıkan 
sorunların çözümünde iyi niyetli bir yaklaşım sergilemektedir 

     

42. Firmanın çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri 
gerçekten tatmin edicidir 

     

43. Çalıştığım firmadaki gelişmeler bizlere eksiksiz olarak 
iletilmektedir. 

     

44. İş ve işin işleyişiyle ilgili sorunlarda firma yönetimiyle 
karşılıklı olarak tartışma fırsatı verilmektedir 

     

45. Firma yönetimi çalışanları bilgilendirme noktasında bazı 
zamanlar gerçekleri gizlemektedir. 

     

46. Firmanın kamuoyuna duyurduğu bilgi ve haberler her zaman 
doğruları yansıtmamaktadır 

     

47. Firmanın sosyal medyada (Facebook, twitter vb.) 
güncellediği duyurular sahte imaj üretimi işlevini görmektedir. 

     

48. Firma yönetimi, yapmış olduğu kurumsal sosyal sorumluluk 
uygulamalarında aslında samimi değildir.   

     

49. Firmadaki yetkililer, medyada (TV, gazete, dergi) 
konuşurken, açıklama yaparken şirketle ilgili gerçekleri 
açıklamaktadır. 

     

50. Firma yönetimi, çalışanlarla ilgili konularda her ne kadar 
kendisini kamuoyuna iyi niyetli olarak gösterse de, aslında 
yanıltmaya dayalı halkla ilişkiler çalışmalarıyla kendisini 
aklamaya çalışmaktadır.   

     

51. Firma, halkla ilişkiler çalışmalarıyla gerçeklikleri gizleyerek 
sahte imajlar üretmektedir.   

     

52. Firma yönetimi, kurum içi halkla ilişkiler çalışmalarında 
çalışanların çıkarlarını gözetmemektedir. 

     

53. Firmanın halkla ilişkiler uygulamaları, çalışanlar için değil, 
kurum çıkarları için gerçekleşmektedir. 

     

54. Firma yönetimi, topluma yönelik halkla ilişkiler 
çalışmalarında aslında toplumun çıkarlarını gözetmemektedir. 

     

55. Firmanın tanıtımına yönelik haber ve haber değerindeki 
bilgiler gerçekleri yansıtmamaktadır. 

     

56. Sorunların çözümlenmesi için atılan adımlardan haberdar 
edilmekteyim. 

     

57. Çalıştığım süre boyunca edindiğim izlenime göre, firma yönetimi 
ile herhangi bir problem olduğunda uzlaşacağımıza inanıyorum. 
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58. İşyerinizdeki göreviniz:         1 □ İşçi        2 □ Ustabaşı          3□ Şef           4 □ Müdür        5 □ Amir  
□  Diğer (lütfen yazınız)………….. 
 
59. Kaç yıldır bu işyerinde çalışmaktasınız?      .................. 
 
60. Bu işyeri kaçıncı işyeriniz?                           ................. 
 
61. Firma yönetimince hakkınızda şimdiye kadar herhangi olumsuz bir işlem yapıldı mı?  
1□ Evet      2 □ Hayır 
   
62. Cinsiyetiniz:              1□ Erkek       2□ Kadın 
 
63. Yaşınız (lütfen yazınız)………………….. 
 
64. Medeni durumunuz: □ Evli          □ Bekâr  
 
65. Eğitim durumunuz:  1□ Okuryazar değil    2□ Okuryazar     3□ İlkokul/İlköğretim                 

4□ Lise                5□ Yüksekokul         6□ Fakülte  7□lisansüstü 
 
66. Gelir durumunuz (lütfen yazınız)…………….TL. 
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EK-3: OYHİ MODELİNİ İNŞA EDEN ROLAND BURKART’IN CEVAPLARI  

 
ANSWERS TO QUESTIONS ABOUT COPR MODEL 

Sending Time: 15/08/2013                 Questioner: Ph. D. Candidate Fuat USTAKARA 

Answering Time: 25 minutes                       Interviewee: Prof. Dr. Roland BURKART 

 

This paper is prepared for Consensus Oriented Public Relations Model in the context 

of the doctoral thesis.  

Please, fill in the blanks. 

1. How do you define public relations? Please, answer only with a sentence. 

 

RB: 

I define public relations – out of my COPR-perspective – as a communication process 

during pr-practitioners should take into account that a critical public might question 

their messages and disbelieve their validity claims. 

 

2. How do you define Consensus Oriented Public Relations Model? (A general 

perspective in summary) 

 

RB: 

The model of Consensus-oriented public relations (COPR) focuses on the 

prerequisites of understanding. Public relations managers have to reflect on the basic 

principles of communication as Juergen Habermas worked out within his Theory of 

Communicative Action. Especially in situations when conflicts are to be expected 

public relations practitioners have to take into account that critical recipients might 

question their messages. Looking at the communicative claims of validity this 

questioning can be analyzed and systematically differentiated: public relations 

professionals can count on being publicly doubted by the involved members of the 

public and that the truth of propositions, the trustworthiness of communicators and 

the legitimacy of each of the interests to be realized of the participants be scrutinized. 
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3. In Broom’s practitioner role categorization, in general of the model, which 

category suits in the context of Consensus Oriented Public Relations Model, and 

why? 

 

RB: 

To put it bluntly: I never thought about that – but I think it could be the 

“Communication Faciliator” because he is described by Broom as a “sensitive 

listener” which could mean: He is able to slip into the shoes of selected publics 

(target groups)… 

 

4. In your perspective, what similarities are there between COPR Model and 

Excellence Theory?  

 

RB: 

To put it – again – bluntly: To give a well-founded answer I would have to study the 

Excellence Theory in detail, but much as I sympathize, I can't do that just now... 

 

5.  Do you think COPR Model is compatible with open system theory in public 

relations? 

 

RB: 

There are limits compatibility – because COPR is a concept which sympathizes with 

the theory of action. 

 

If you need to explain any subject about COPR Model, you can write below.  
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ÖZGEÇMİŞ 

Almanya’nın Braunschweig kentinde 1979 yılında doğan yazar, 1984 yılında ailesiyle 

birlikte Türkiye’ye temelli dönüş yapmıştır. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te 

tamamlayan Ustakara, 2002 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden şeref derecesiyle mezun olmuştur. 2005-2006 

yıllarında, Türkiye İstatistik Kurumu Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nde anketörlük 

yapan yazar, 2006 yılında yüksek lisans yapmaya karar vererek kurumdaki 

görevinden istifa etmiştir. Yazar, 2008 yılında, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Radyo-TV ve Sinema Anabilim Dalında yüksek lisans derecesi almıştır. 

2009 yılında, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak 

atanan Ustakara, hâlen akademik görevine devam etmektedir. Yazarın akademik ilgi 

alanları; halkla ilişkiler kuramları, kitle iletişim kuramları ve kamusal alan üzerinde 

yoğunlaşmaktadır.      
 


