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 Önsöz

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak 20-23 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya’da 
düzenlediğimiz 1. Uluslararası “Medya Çalışmaları” Sempozyumu: “21. Yüzyılın Eşiğinde Kültür ve İletişim: 
Sorunlar, Sorgulamalar ve Öneriler” geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

Hem ulusal hem de uluslararası alanda birbirlerinden farklı deneyim ve birikimlere sahip akademisyen 
ve uygulayıcıların katılımı ile gerçekleştirilen 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu’nda kültür 
ve iletişim alanı farklı geleneklerden gelen değişik bakış açılarıyla derinlemesine ele alınıp incelenmektedir. 
Disiplinlerarası bir alan olan iletişimin kültür odaklı ele alınması ve konu ile ilgili soru ve sorunların tartışılarak 
alana kuramsal katkılar sağlanması hedeflenmektedir.  

1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu’nda sunulan kültürlerarası iletişim, siyasal kültür ve 
medya, popüler kültür ve medya, toplumsal cinsiyet ve medya, yeni medya ve dijital kültür, kurumsal iletişim 
ve yönetişim, yazılı basın ve kültür, iletişim ve etik, görsel iletişim ve kültür alanındaki araştırmalar literatüre 
önemli katkılarda bulunmaktadır. Yeni medya platformlarının demokratik katılım açısından sunduğu olanaklar, 
farklı toplumsal grupların sosyal medya kullanımı, yeni medyanın geleceği, online platformlarda temsil ve 
katılım irdelenmektedir. Bu bildiri kitabında yer alan çalışmaların kültür ve iletişim alanında araştırmalarını 
yürüten akademisyenlere faydalı olacağını umuyorum. 

1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu’nun düzenlenmesine önemli katkılarda bulunan 
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe’ye, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı’na, Akdeniz 
İletişim Derneği’ne, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Hakem Kurulu üyelerine teşekkür ederim. Ayrıca 
desteğini bizden esirgemeyen Expo 2016 Antalya Genel Sekreterliği, ICF Airports, Türk Hava Yolları Antalya 
Bölge Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Tantur, Suntopia Hotels, Jacobs, Oralet ve 
Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür ederim.

Prof. Dr. M. Bilal ARIK
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı





THE PRINCIPLES OF FREEDOM OF SPEECH IN  
THE NATIONAL CONTEXT: RUSSIAN EXPERIENCE

Aleksei Bykov1

Honourable Rector of the Akdeniz University, 
Dear Dean of the Faculty of Communication, 
Dear Colleagues,  
Ladies and Gentlemen, 

It is my pleasure to join you today at this 1st International Symposium of Media Studies in Akdeniz 
University.

 The categories of freedom of speech and freedom of press belong to the group of the most important 
human values. All of us understand that freedom of speech is basically an individual and collective right. It 
is the basis for analysing and defending freedom of expression as something essential to the development of 
democracy.

 Any discussion of the status of freedom of speech in the world today must also be a discussion of the 
situation of the media, particularly the news media or mainstream media. As it was noted on the Second 
UNESCO International Symposium on Freedom of Expression

The ideal roles of the media in any society are, first, to provide citizens with information 
about their rights, second, to inform them and present them with different stories, images and 
arguments about the situation in the society and world they live in, and, third, to provide them 
with alternative and conflicting points of view, thus enabling them to freely make decisions 
about their lives and their society (Rønning, 2011).

 The key role of national governments in the modern world is to provide the fundamental human 
freedoms in general and freedom of press in particular. The democratic countries are implementing this goal 
but each country has a special model of democratic system and the peculiarity mechanisms of keeping this 
order. Sometimes researchers use universal approaches to compare media freedoms in different countries and 
regions.

 There are few world ratings which show the level of press freedom in different countries issued by 
international organisation and funds. The most famous are “World Press Freedom Index” by Reporters Without 
Borders and “Freedom of the Press” reports by Freedom House.

 World Press Freedom Index methodology based on the questionnaire that is sent to partner organizations 
(18 freedom of expression NGOs located in all five continents), to Reporters Without Borders network of 
150 correspondents, and to journalists, researchers, jurists and human rights activists (World Press Freedom 
Index Methodology, 2013). 179 countries ranked in 2013 index are those for which Reporters Without Borders 
received completed questionnaires from various sources. Questionnaire  include the number of journalists, 
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media assistants who were jailed or killed in the connection with their activities, the number of journalists 
abducted, the number that fled into exile, the number of physical attacks and arrests, and the number of media 
censored, etc. The questions consider six general criteria:

 - pluralism (mesure le degré de représentation des opinions dans l’espace médiatique);

 - media independence (measures the degree to which the media are able to function independently of 
the authorities);

 - environment and self-censorship (analyses the environment in which journalists work);

 - legislative framework (analyses the quality of the legislative framework and measures its effectiveness);

 - transparency (measures the transparency of the institutions and procedures that affect the production 
of news and information);

 - infrastructure (measures the quality of the infrastructure that supports the production of news and 
information) (World Press Freedom Index Methodology, 2013).

 According to “World Press Freedom Index – 2013” Russia was on 148th position (lower than positions 
of Zimbabwe – 133, Afghanistan – 128, Honduras – 127 and only two points above Iraq – 150; Turkey on this 
scale has 154th position) (Reporters Without Borders, 2013). The analytical section of “World Press Freedom 
Index - 2013” repots that Russia has fallen because, since Vladimir Putin’s return to the presidency, repression 
has been stepped up in response to an unprecedented wave of opposition protests. The country also continues 
to be marked by the unacceptable failure to punish all those who have murdered or attacked journalists.

 Authors of “Freedom of the Press – 2013” use different methodology approaches. Their examination of 
the level of press freedom in each country currently comprises 23 methodology questions and 109 indicators 
divided into three broad categories:

 - legal environment (laws and regulations that could influence media content and the government’s 
inclination to use these laws and legal institutions to restrict the media’s ability to operate);

 - political environment (political control over the content of news media);

 - economic environment (the structure of media ownership; transparency and concentration of 
ownership, etc.) (Freedom of the Press: Methodology, 2013).

 This statistics put Russia on the 176th place between Sudan (175) and Azerbaijan (177). Country was 
given the “not free” status that means the low level of democratic development in information sector. The 176th 
position is in the last twenty among 196 points (Turkey has 125th position and “partly free” status).

 As it was mentioned universal indicators of press freedoms in democratic society are:

 - legislative which guarantee these freedoms;

 - dynamic of media development and economic environment;

 - political landscape.

 In spite of the negative rating of press freedoms by international funds the media market in Russia has 
good dynamics. So in this sense it conflicts with estimates which were given above: usually it is hard to produce 
high quality and profitable journalism with tight restrictions. Let’s look at the facts and review different sectors 
of Russian media.

 Legislative

 Freedom of the press is provided by the Constitution of Russia (1993). The Constitution guarantees the 



freedom of ideas and speech, the right “to freely look for, receive, transmit, produce and distribute information 
by any legal way”. 

 In similar with some international documents it contains few restrictions: the propaganda for instigating 
social, racial, national or religious hatred or supremacy is banned. One of the principal statements for the 
freedom of mass media is the prohibition of Censorship.

 The Law “On mass media” was adopted in Russian Federation in 1991. It guarantees freedom of expression 
for media, journalists’ rights and citizens’ right for information. Statute proclaimed that no provision shall be 
made for the censorship of mass information and no provision shall be made for the creation and financing of 
organizations, institutions, organs or offices whose functions includes the censorship of mass information. The 
Law determines the procedures for registration of a mass medium, relations of mass media with private citizens 
or organizations, journalists` rights and duties and responsibility for breaching the legislation on mass media. 
This document should be considered as the key law for the Russian media.

 A period when the Law “On mass media” was appeared came to be known as the ‘golden years’ of 
journalism. Experts in Russia and outside agreed that it was marked by a freedom of expression and freedom 
from political or commercial masters. Then during this years that some of the media outlets embraced tabloid 
journalism and the excesses of media freedom were witnessed (Symons, 2006, March, p. 6). However the Law 
has a strong democratic character; once put into practice it fostered the media freedom development and 
prompted an increase in the number of publications, as well as television and radio channels (Gil-Robles, 
2004).

 The Federal Law on Combating the Terrorism and the Law on Counteracting the Extremist Activity were 
accepted in 2006 and restricted any freedoms in particular freedom of press.

 There are many other Acts dealing with media activity: “On the securing of access to information on the 
activities of the courts of the Russian Federation” (2009), “On Guarantees of Equality of Parliamentary Parties in 
Covering their Activities by the National State-Owned TV and Radio Channels” (2009), tax law, etc.

 Judicial power has a great role in the guaranteeing of freedom of press. Supreme Court gives 
recommendations to the subordinate courts how to apply and interpret the law in controversial cases. Usually 
it supports the achievements of democracy. One of such principal recommendation was adopted in 2010 and 
called as Resolution 16 “On the Judicial Practice Related to the Statute of the Russian Federation ‘On the Mass 
Media’”. It has been greeting by the international democratic community and even the OSCE Representative on 
Freedom of the Media Dunja Mijatovic appreciated it as a “landmark resolution” and “a commendable effort to 
bring Russian court practice in line with international media freedom standards” (Press Release of the OSCE 
Representative, 2010, June 16).

 According to the Resolution limitations on the freedom of mass information are admissible exclusively 
if imposed by a federal statute of the Russian Federation and cannot be introduced by any other legal act. At 
the same time the Resolution refers on the facts that despite a general ban on censorship stipulated by Art. 
29 of the Constitution of the Russian Federation, Arts. 56 and 87 of the Constitution allow for a possibility of 
limiting freedom of mass information as a temporary measure in case of a state of emergency or the martial 
law (Richter, 2013). But the similar guidelines we can discover actually in the legislation of every democratic 
country.

 Dynamic of media development

 General development trends of Russian press published in the annual reports “Russian periodicals: 
status, trends and development prospects” by Federal Agency for the Press and Mass Communication.

 At the end of 2012 there were registered 64,680 periodicals in Russia, among them 31,676 magazines and 
28,347 newspapers. For the period from January to October 2012 there were registered 4,202 new periodicals, 
and 2,882 shut down. So we observe light positive trends in the media segment which is the result by the 



Russian press aggressively fighting for survival. It is expected that the print media market in Russia will grow 
by 2.1% annually.

 Advertising revenues of the national print media were increasing for the last few years. During 2011-
2012 the growth dynamics was 10 % for daily newspapers, 6 % for weekly newspapers and 3 % for monthly 
magazines (Russian Periodicals, 2013). These indicators are achieved mostly through the own media resources. 
Powers in favor of democratic principles often pursue a policy of non-interference in the press activity that 
sometimes leads to the negative results. This situation on the one hand causes the press market reduction; 
on the other hand the authorities are losing the support of the media. For example in Saratov (city with a 
population more than 800,000 people) the reduction of sell points of the press from 400 to 150 is expected. In 
Barnaul (population is about 600.000 people) the similar reduction goes on from 158 to 57.

 There are some experts in Russia who keep up the idea to increase the government’s support of the media 
and refer to the international experience. Official support programs for media work in different countries and 
thus initiate the development of democratic processes (See: Table “State support of the media in 2012”).

 Table: State support of the media in 2012 (millions of Euros) (Russian Periodicals, 2013)

Country
Public funding for 

compensation of postal 
rates

Indirect subsidies: tax 
exemptions and VAT 

exemption
Direct subsidies

Finland €381 mln. €313 mln. €0,5 mln.
France €300 mln. €801 mln. €438 mln.
Germany €730 mln. €525 mln. No data
Italy €170 mln. €560 mln. €161 mln.
England €420 mln. €748 mln. No data
USA €779 mln. €804 mln. No data

 The national television sector shows a better dynamics than print media. There are 3 main TV channels in 
Russia (so called Big Three Channels): The Fist Channel (Pervyi Kanal), Russia TV (Russian State Broadcasting 
Company) and NTV. Profit of the First Channel in 2011 was amounted to €16 mln., revenue exceeded the pre-
crisis indexes of 2008. Revenues of Russian State Broadcasting Company in 2011 had equaled to the pre-crisis 
sales. NTV channel was the most successful: revenue increased by 26%, profit by 3% (Television in Russia, 
2013).

 At the same time online resources are gaining extraordinary success. Unusual but according to the TNS 
company data, in May 2012 the audience one of the most popular Russian online resource “Yandex” exceeded 
the audience of the First Channel (“Yandex” had 19.1 million daily visitors, First Channel watched 18.2 million 
people).

 Political landscape

 Existing legislative and dynamics of media development allow to judge that the freedom of press in 
Russia is protected by law and there are acceptable conditions for the progress in media market. But the most 
controversial matters for keeping high standards for freedom of speech are in the political sector. Let’s look at 
to points which cause heated debate.

 First point is has to do with the fact that politicians often use their capabilities for personal needs and 
have the temptation to break the rules. Such kind of non-public officials’ activity is hard to control that leads to 
abuse of power. Many critics by current political regime in Russia refer to just that very cases and give examples 
of supporting their positions. They are right but similar violations occur in many countries with developed 
democratic institutions. Most often the problem is solved when it comes to the discussion of public space: 
authorities punish violators or explain why restrictions are necessary (on regards of the protection of national 
interests, private life, etc). At the same time it should be recognized that some restrictions of freedoms remain 
uncorrected. This is a problem but the number of such cases and their severity is not a threat to democracy 
in Russia and is comparable with the situation in other places abroad. One of the latest examples is associated 



with that the Federal Security Service (FSB) and Ministry of Communications agreed on a draft of the order, 
according to which all internet providers are required to install by July 1, 2014 equipment for recording and 
storing Internet traffic on their network for a period of not less than 12 hours, though the security forces will have 
direct access to these records (Media: FSB wants to control, 2013, October 29). With the beginning of discussion 
in the media authorities agreed that this measure restricts freedoms in certain degrees but they justified the 
need for this action by security issues, the fight against crime and terrorism. This draft will be discussed futher 
with public participation. It seems that public opinion will take this initiative because of the situation in other 
countries where the authorities even did not inform people of monitoring their correspondence and telephone 
calls.

 Second point looks like some kind of philosophical and historical dimension. The matter is that the 
modern Russian realities are rooted in a long history. During all times the Russian and Soviet governments 
controlled media so these foundations have been moved into the present age. As a dean of the Faculty of 
Journalism by Moscow State University Elena Vartanova (2013) mentioned,

“Russia as a post-Soviet country inherited many institutions from the past that have turned out 
to be rather stable and paradoxically in some practices even rooted in traditions of the Russian 
Empire. …These traditions in fact have a mixed nature originating from different periods: the 
press from Imperial Russia, broadcasting from the Soviet Union, and the Internet from the post-
Soviet period”.

 Conclusion

 The first newspaper in Russia “Vedomosti” was established by Peter the Great`s Act in 1702. Newspaper 
reflected the official positions and sometimes composed by the tsar himself. Since the advent of the books and 
newspapers there was censorship in Russia for a long history. It was carried out by different bodies: up to the 
middle of the XVIII century it was carried by Russian emperors; before the end of the century – by the Synod, 
the Senate and the Academy of Sciences; since the XIX century – by the Ministry of Education and Ministry of 
the Interior; during Soviet times – by the special government agencies. Censorship was the strictest in the years 
of wars and armed conflicts. This situation meanwhile is correlated with the practice in other countries.

 From the beginning of books and periodicals era the states attempted to regulate activities of the mass 
media. This rule is applied to all countries without exceptions. There are few well-known methods that have 
been used by the authorities in the journalism epoch: issuing patents for publication, censorship (the church 
censorship and limitations by the secular authorities) and establishment special orders that restrict the freedom 
of the press.

 Thus, in England in XV century the lists of banned books were composed, special institutions were 
granted by the censor authority (Star Chamber or Camera stellata - latin, 1487 - 1641), publications about the 
government activities were restricted (the restriction of publications about the House of Commons in 1641), 
prior censorship was imposed, etc. The authorities’ attention to the media usually amplified at the wartime or in 
the periods of international and local conflicts. For example during the First World War the special legislation 
on the protection of the state was adopted in Britain. The Defence of the Realm Act (DORA) was passed in 
the United Kingdom on 8 August 1914, during the early weeks of World War I. It gave the government wide-
ranging powers during the war period. The law was designed to help prevent invasion and to keep morale at 
home high. It imposed censorship of journalism and of letters coming home from the front line. The press 
was subject to controls on reporting troop movements, numbers or any other operational information that 
could be exploited by the enemy. People who breached the regulations with intent to assist the enemy could be 
sentenced to death. 10 people were executed under the regulations (Defence of the Realm Act, 1915).

 In the United States of America approximately at the same years the Espionage Act (1917) and the 
Sedition Act (1918) were passed. This documents established censorship of foreign mail and concentrated on 
speech and the expression of opinion that cast the government or the war effort in a negative light or interfered 



with the sale of government bonds. 

 During the Second World War the Committee on War Information (CWI, 1942) was established with 
the functions of control the flow of war news, and managing the military departments information activities. 
Another structure – the Office of Censorship was an emergency wartime agency set up on December, 1941 to 
aid in the censorship of all communications coming into and going out of the United States.

 There were only few facts that illustrated the involvement of the state in regulation of mass communication 
processes. The international experience indicates that state power in almost every country in all times carry out 
reasonable policy for setting the media and mass communication.

 How to interpret these restrictions? Is it always we should explain this policy as harmful or useless? In 
Russian history such kinds of restrictions often perform the protective functions (defence the social principles 
and stability).

 That is the problem for discussion: how to detect the balance between freedom and the necessary 
restrictions? Obviously, it depends on the specific of the society, political culture and traditions. There is no 
universal approach to the issue: each society must decide this question on there own. Those topics which could 
be discussed in Western democracies openly and publicly in the East this is the subject of indecent and shame.

 This key issue supposes the reflection of other conceptual questions about the nature of journalism and 
mass communication. How to regain pluralism, diversity and professionalism in the media is an urgent task to 
be considered. The objective should be how to make the media free – not only develop methods of relationship to 
governments but also get freedom from the present monopolistic concentration and proprietorial dominance. 
There are some more valuable points in this list: political culture and media, popular culture and media, global 
communication and social change, communication and ethics, etc. These issues are on the agenda of the 
1st International Symposium of Media Studies in Akdeniz University. There is reason to believe that during 
discussions some original ideas and unordinary solutions will be worked out.

 Conferences related to the media studies are tend to attract the attention along with researchers and 
journalists also policy makers and the business community. So this is a good chance to be heard by a large 
audience and to develop a dialogue for solution the important problems. The Symposium on Media Studies at 
Akdeniz University has potential to become a significant international forum for this kind of discussion.

 I thank you.
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UNDERSTANDING FORMATS:   

HOW THEY ARE CHANGING TELEVISION INDUSTRY

Mats Nylund1

 

 Abstract

 Television industry has evolved into a format industry. Formats dominate program listings everywhere, and 
constitute a key to contemporary market-driven and globalized television. This paper presents a conceptual framework 
that captures four key dimensions in television format production. The framework distinguishes between 1) creation and 
adaption of formats, 2) local and global production of formats, 3) independent p roduction companies and broadcasting 
companies, and 4) cultural value and business value. The paper also presents preliminary empirical findings from a re-
search project on television format production in Finland.   

Keywords: Television Formats, Television Production, Independent Television Production, Media Globalization, 
Value    

 1.Introduction

One of the most notable developments in the television industry in recent years is the growth of the global tele-
vision format industry (Küng 2008, 183). Television formats dominate program listings everywhere. A recent Finnish 
study shows that reality formats alone make up 21 per cent of the television content in Finland (Juntunen and Kosken-
niemi 2013).

Formats involve selling and buying intellectual property. The buyer acquires rights to recreate a program on a local 
market with the same logic, theme music, and often also translated scripts (Havens 2006, 36). Thus, format production 
can involve several local adaptations of one global format.

The rise of the format industry is related to several changes in television industry in the 1990’s and 2000’s (Mo-
ran with Malbon 2006; Küng 2008). Most changes in the industry go back to the technological shift from analogue to 
digital distribution. This technological change enabled a shift from oligopolistic television systems based on scarcity to 
multi-channel systems based on abundance or even saturation in terms of channels and programming. 

A consequence of more channels was the fragmentation of the audience and declines in audience numbers. Today even 
the most popular programs seldom come up to similar audience figures than in previous decades. Falling audiences have 
led to lower program budgets. This has resulted in a decreased demand for expensive production, such as drama and 
current affairs, and increased demand for more cost efficient types of content, such as formats. 

Alongside this development there has been an outsourcing of programming. This has led to the rise of a new form 
of television production system in which content is increasingly produced by independent production companies that 
sell programs to broadcasters. 

 1.1. Aim of the paper

 The purpose of my research is to contribute to a better understanding of television formats, especially from a 
Finnish perspective. What is a television format? Why do formats dominate the television industry? How does the format 
production model look like? These are the basic research questions I wish to approach. 

My research is still work in progress. The modest ambition of this paper is to provide some partial and preliminary 
answers the research questions. This is above all done by introducing a conceptual framework that systematizes four key 
dimensions of television formats. The framework describes relations between 1) creation and adaption of formats, 2) 
local (national) and global production, 3) independent production companies and broadcasters, as well as the tension 
between 4) cultural value and business value. 

 The framework enables me to discuss, summarize and systematize the most crucial dimensions of television 
formats.The framework itself needs to be further developed. When developed, the framework serves as a foundation that 
1 Arcada University of Applied Sciences, Department of Media Management,   Adjunct Professor, mats.nylund@arcada.fi
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enables me to develop more specific and complete answers to the research questions above.

The aim of this paper is to contribute to the international research on television formats, television production and 
media globalization. The conceptual framework that is presented in the paper offers a new, integrative and more system-
atized view on television formats. Also, the special contribution of this paper is that it is based on evidence collected from 
television industry in Finland. The Finnish experience of television formats is still largely unexplored.    

 1.2. Data and methods

 This paper is based on a combination of empirical evidence and findings from a literature review. For this re-
search project we have conducted 35 qualitativeinterviews with television professionals, executives, producers and exec-
utives in Finland. The interviewees represent independent television companies, public service and private television as 
well as freelance workers within television industry. 

The semi-structured interviews have been conducted in relation to courses in research methodology by third year 
BA-students in Film and Television at Arcada University of Applied Sciences. The students worked with a pre-established 
set of questions that were asked from all respondents. The interviews covered questions about perception and profession-
al experience of formats, as well as the production processes (such as devising and development of original and adapted 
formats). The interviews are collected in 2012 and 2013.

The interviews were conducted face-to-face. They were recorded and transcribed. Each student made one inter-
view. This paper is based on a fairly rough reading of the interviews. An in-depth analysis of respondents’ perceptions, 
experiences and opinions will be done later by myself. In this deeper analysis I will utilize the conceptual framework 
presented in this paper. The interview data collected by the students will also be supplemented with some key interviews 
with executives in independent television production and broadcasting companies.

The collection of qualitative interview data is connected to a constructivist theoretical orientation, which maintains that 
reality is socially constructed. Therefore, it is important not to see interviewees as passive conduits for retrieving infor-
mation and facts, but instead as active meaning-makers with nuanced inner worlds (Brennen 2013, 28). 

 Important research focusing on television formats have been made by e.g. Moran with Malbon (2006) and Cha-
laby (2013). Küng (2008) and Doyle (2013) have put research in television formats in the broader context of media man-
agement and media economics. This is also the main theoretical framework of this paper. 

 2. A conceptual framework for television formats

 My basic claim in this paper is that the format industry can be better understood in relation to a framework that 
captures four central dimensions in television formats. Some of these dimensions can be expressed as binary oppositions 
(see table 1). 

Creation Adaption
Local Global
Independent production companies Broadcasting Companies
Cultural value Business value

Table 1. Four central dimensions in format industry.

 To start with, it is important to acknowledge that format production involves often both creation of an original 
format and local adaptions of that format. Hence, format production brings in an additional dimension to the global 
trade flows in television industry. Once, this trade consisted of mainly ready-made television programs produced in 
one country and sold to other countries. In contrast, format trade involves selling of rights to a formula that needs to be 
recreated for the local market. Hence, we also need to pay attention to the relationships, material and immaterial flows 
between global and local production. 

A third remarkable feature in the format industry is the prominent role of independent television companies. The 
rise of format industry have turned independent television companies such as Endemol (the Dutch originator and pro-
ducer of Big Brother) and Fremantle (the UK creator of the Pop Idol format) into major global players in the television 
industry. However, there are independent producers operating also on the local level as well, as recreators and adapters 
of the original formats. Independent television production companies produce television programs for customers, who 
are almost always broadcasters.

Format industry is a growing and a lucrative business. The fourth dimension in the framework addressees the tension 
between business value and cultural value. The rise of the format industry is to a large extent based on business consider-
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ations. Now, does the format industry provide us with quality television or is it just about making profit? 

 2.1. Format creation

 The practical creation of original formats has been described in a detailed way by Moran with Malbon (2006). 
According to them creation involves three key phases: devising, development and distribution (Figure 1). 

 
Figure 1. The process from idea to format.

 Devising involves monitoring of industry trends, brainstorming and concept generation. The outcome of this 
phase is a so called paper format. A paper format can be useful to find co-partners or investors for the project.  A paper 
format as such can be sold but is not as valuable on the format market as a produced, tested and ready product.  

Every concept needs be further developed before put into production. In the developing phase the production 
team or company collects material on an off screen about the product and the process of production.  In the distribution 
phase all the material textual or non-textual plus DVDs with the finished program are put into a so called Format Bible 
that is then distributed via own distribution channels or preferable via agents and affiliates to the international market.  
The distribution is the also the starting point for further development of the format or even new spin-off formats.  A 
Format Bible is a very detailed manual for recreating the format and the text can ran up to 500 pages. 

 2.2. Format creation and adaption in Finland

 Finland is a small television market. The scale is highly important, since television production, as well as many 
other forms of cultural production, is characterized by high production costs and low reproduction costs (e.g. Hesmond-
halgh, 2007). In other words, it is expensive to make television, but as a commodity, rather inexpensive to distribute it. 
Once you have produced the format, it would be an advantage to be able to sell it to as many customers and markets as 
possible. As one of our interviewees explains, television budgets in Finland are ten times smaller compared to U.S, and 
five times smaller compared to U.K. 

 Formats shown on Finnish television can be divided into three categories: 1) Finnish adaptions of international 
formats, 2) Formats created by Finnish producers mainly for the Finnish market, and 3) International formats that are 
shown on Finnish television as ready-made imports.

 Even though economies of scale gives Finnish producers a disadvantage compared to big international produc-
tions, Finnish viewers appreciate domestic productions. Roughly speaking six out of ten programs on the 11 Finnish 
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nationwide television channels are domestic. Audience statistics clearly confirm that local adaptions outperform imports 
of the same format, because viewers prefer local programming on their own language.

Also, formats created in Finland are doing pretty well. In 2012 the top-10 list of the most popular recurring pro-
grams in Finland includes no less than six formats. Finnish adaptions of such global music-based formats as Dancing 
with the Stars, Pop Idol and The Voice of are among the most popular shows. However, the most popular program was a 
Finnish television format called Comedy Combat (fi. Putous). 

In a global perspective there is no doubt that Finnish television is more of an adaptor than a creator. However, if 
we look at the situation from a home-market perspective Finnish format production is doing relatively well. Most parts 
of format production in Finland is about creation of formats for the Finnish market, and about recreating and adapting 
global formats to the local market. However, in recent years there has been more emphasis on exporting Finnish formats 
abroad. Some formats produced by Finnish companies have done well also on the global market, but so far there are no 
big international hits. 

 2.3. Independent producers and global super-groups

 Television companies such as Endemol (the Dutch originator and producer of Big Brother) and Fremantle (the 
UK creator of the Pop Idol format) are often become major players in the television industry. Chalaby (2012) has referred 
to these two companies and other important independent producers in the format industry as Super-indies. Generally 
speaking, independent television production firms are fairly small enterprises that produce television programs mostly 
for broadcasters (Davis et al. (2008). 

Today, many of the independent production companies are merged with larger media companies. For instance, 
FremantleMedia has become the content production division of RTL Group. FremantleMedia is also the biggest televi-
sion producer on the Finnish market outside the broadcasting companies.   

In many countries there has been a strong tendency to outsource television production from broadcasting com-
panies to independent production companies. This development is perhaps especially evident in format production. The 
television market in Finland is dominated bythree companies: The state owned Finnish broadcasting company and two 
private broadcasting companies, MTV and Nelonen. Both MTV and Nelonen have outsourced all television production 
except for news and current affairs.

Our interviews with Finnish production companies producing formats indicate that they look at their relationship 
with broadcasting companies as customer relationship management. They emphasize the need to maintain close rela-
tionships with broadcasters, to know their strategies and needs and try to come up till solutions to their problems. 

According to a report published by FRAPA (Format Recognition and Protection  Association) there were in 2006-
2009 444 formats sold in the world (Pis Diez and Garcia 2013). The three countries with the highest numbers of formats 
sold in that period were U.K, USA and Netherlands.  

 2.4. Business value as key driver

 Format production is strongly governed by market considerations. Formats involve a strong element of stan-
dardization of content development and production on a global scale.Formats are often non-scripted productions where 
script-writing, especially in reality television, has been replaced by collection of hours of taped video footage, which is 
turned into a coherent narrative through editing (Christopherson 2011, 188).

Formats offer also a way to avoid risk taking (Doyle 2013, 104). It is widely assumed that formatting is less risky 
than creating a domestic show from scratch. This is because the format has already proven its popularity in another mar-
ket. For a producer previous popularity makes selling the format to a broadcaster easier. Previous success is especially 
appealing when broadcasters are selling advertising time. The upshot of this is that format trade is to a considerable ex-
tent driven by advertisers and their needs.

Television formats surely correspond to the notion of commercialization, which indicates standardized, stereotyp-
ical and sensationally oriented content. Commercialization of media content was once considered to be something un-
ambiguously negative. However, a more common standpoint today seems to be that television companies have legitimate 
interests to seek profit and this profit seeking does not necessarily exclude producing quality television.

On the other hand, Moran (2006) argues that the international format industry have more in common with fran-
chises like McDonalds than the creative industry it originates from.Obviously, creativity is more present in format cre-
ation than in format adaptation. However, new research indicates that practices of adaption can still result in the creation 
of unique local cultural products (Zwaan and de Bruin 2013).  

 Discussion 
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 This paper has been a preliminary discussion about important characteristics in television format production. In 
order to understand TV formats we have in our research projects made qualitative interviews with more than 30 profes-
sionals in the television industry. The results from the interviews have been examined and compared to previous research 
and literature.

 I have presented a framework that captures the most important dimensions in format production: the relations 
between creation and adaption, local and global production, independent production companies versus broadcasting 
companies, business value and cultural value.  

 Television format is a growing business. Most parts of format production in Finland is about creation of formats 
for the Finnish market, and about recreating and adapting global formats to the local (Finnish) market. In recent years 
there has been increasing efforts on exporting Finnish formats abroad. Some formats produced by Finnish companies 
have done well also on the global market, but so far there are no big international hits.

 The growing supply of television formats is mostly due to business considerations. Formats represent a standard-
ized and cost efficient way to create television content. Format production has also to do with risk management and an 
efficient diffusion of ideas. Relying on a format that has already proven its popularity in another market is less risky for 
a broadcaster than creating a new program from scratch. This argument is especially important when broadcasters are 
selling advertising time. Global formats also enable broadcasters to supply programming that qualifies as local, but are 
based on ideas generated and developed by global creative talent.
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THE WEAKNESS OF NATIONAL BROADCASTING AS A FACTOR AGAINST  
NATION-FORMATION IN KYRGYZSTAN
 
 
 
 
Y. Emre Gürbüz1

 

 Abstract

 Since the independence Kyrgyzstan faces problems with sovereignty, which is also manifested in media. The Northern and 
Southern Kyrgyzstan is separated by mountains and they were open to different influences since ages. Modern developments in 
infrastructure cleared many factors dividing nations, but it has limited significance in terms of national unity in Kyrgyzstan so far. 
For Benedict Anderson print capitalism is crucial in the establishment of some belonging to a defined territory with administrative 
borders. Print capitalism had helped the individuals to imagine common links with other individuals within the borders through 
news covering this territory. Today media is more than just newspapers, and Kyrgyzstan does not only suffer from the lack of nation-
ally distributed newspapers but radio and television channels have also limited coverage. The mountainous geography is a serious 
hindrance for the national coverage. Different territories of Kyrgyzstan follow broadcasts of different foreign media channels. In 
Southern Kyrgyzstan - neighboring Uzbekistan - Uzbek channels are being watched by most and in the North generally Russian and 
Kazakh channels’ broadcasts are being watched. The mountainous geography also reinforces local media. This divided territory for 
media is one of the factors hampering the development of an understanding of belonging to the Kyrgyz Republic and the consolida-
tion of citizenship. The cleavage between the North and the South – divided by mountains - is also reproduced through broadcasts. 
The study aims to analyze statistical data to investigate radio and television channels followed in different regions of Kyrgyzstan in 
order to show the regionaliation and the impact of foreign media in Kyrgyzstan.

Keywords: Kyrgyzstan, National Sovereignty, Media, Construction of Nation-state, Print Capitalism.

 Özet 

 Bağımsızlık elde edildiğinden beri Kırgızistan egemenlikle ilgili sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu, medyanın durumunda da 
kendini göstermektedir. Kuzey ve Güney Kırgızistan dağlarla birbirinden ayrılmıştır ve bu bölgelerden yüzyıllardır farklı kültürel 
etkiler altındadır. Altyapı alanındaki çağdaş gelişmeler ulusları bölen pek çok etkeni ortadan kaldırmıştır, ancak Kırgızistan’da ulusal 
birliğin oluşturulması açısından bunun etkisi şimdilik sınırlı kalmıştır. Benedict Anderson’a göre kapitalist yayıncılık, idari sınırlara 
sahip, tanımlı bir bölgeye aidiyet yaratılmasında kritik öneme sahiptir. Kapitalist yayıncılık, o bölgeyle ilgili haberler aracılığıyla, 
bireylerin aynı sınırlar içindeki diğer bireylerle ortak bağlar kurmasına yardımcı olmuştur. Günümüzde medya, sadece basından 
oluşmanın ötesine geçmiştir ve Kırgızistan’da yalnızca tüm ülkede dağıtımı yapılan gazetelerin eksikliği yaşanmıyor, radyo ve televiz-
yon kanallarının da erişim alanları da kısıtlı. Ülkenin dağlık coğrafyası ulusal yayın önünde engel oluşturmakta. Kırgızistan’ın farklı 
bölgeleri, farklı yabancı medya kanallarının yayınlarını takip ediyor. Özbekistan’a komşu Güney Kırgızistan’da pek çok kişi tarafın-
dan Özbek kanalları izleniyor; Kuzey Kırgızistan’da ise, genellikle Rus ve Kazak kanalları izleniyor. Dağlık coğrafya yerel medyayı da 
etkiliyor. Medyanın bu bölünmüş alanı, Kırgız Cumhuriyeti’ne aidiyet anlayışının gelişmesini ve yurttaşlığın pekişmesini engelleyen 
etkenlerden biridir. Bu çalışma,Kırgızistan’ın farklı bölgelerinde takip edilen radyo ve televizyon kanalları hakkındaki istatistiksel 
veriler aracılığıyla, Kırgızistan medyasındaki bölgecilik ve yabancı medyanın etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Ulusal Egemenlik, Medya, Ulus-devlet İnşası, Kapitalist Yayıncılık.

 Introduction

It has been more than two decades since the independence of Kyrgyzstan was acquired, but Kyrgyzstan still faces problems 
with sovereignty, which is manifested in the media as well. The structure of the media is very fragmented in Kyrgyzstan. The national 
broadcasting of radio-television channels and circulation of newspapers is limited. The fact that North and South Kyrgyzstan are sep-
arated by mountains confines the coverage of media, and local media gains ground against the national media. The weakness of creat-
ing national media is further hampered by the wide coverage of Uzbek media in the South, Russian and Kazakh media in the North. 

The media is one the sources of creating some perception of togetherness among the citizens of a certain state. Benedict 
Anderson gave great significance to print media (print capitalism) in the establishment of some belonging to a defined territory with 

1 Dr. Kyrgyzstan-Turkey Manas University Department of History; Turkic Civilization Research and Application Center, Vice-Chairman; fromemre@gmail.com.
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administrative borders. This is understood as a crucial factor in the foundation of nation-states, because print capitalism had helped 
the individuals to imagine common links with other individuals within the borders through news covering this territory, which had 
facilitated with other factors to the formation of a nation. The shared language or dialect supported by the state spreads through 
newspapers. The discourse and the commonality of issues are also shared through newspapers. They show their audience the borders 
of their area of interest with “their” politicians, “their” cities, “their” problems etc. So, they create an “imagined community” within 
the drawn national borders (Anderson, 1991).

In today’s world media is more than just newspapers, and Kyrgyzstan does not only suffer from the lack of nationally dis-
tributed newspapers but radio and television channels have also limited coverage. This study, thus, will not only give information 
about the newspapers, but it will also give some information about other sources of information. It will, indeed, focus on television, 
as television is the main source of information in Kyrgyzstan by far (82.6%).The television channels watched in different regions of 
Kyrgyzstan clearly demonstrate the impact of foreign media in Kyrgyzstan. 

Here the main emphasis is first on the center of the broadcast, whether it is in Kyrgyzstan, Russia or Uzbekistan. Secondly the empha-
sis is on their national or local popularity. The origin and the language of the programs are on the focus of this study. Although the 
language and origin of the programs are significant for national sovereignty, it is the subject matter of another study.

Most programs – be it Kyrgyz or Russian – are in Russian language; and most of them are produced in Russia, Turkey, Korea 
or USA.American, Turkish and Korean movies or television serials are watched globally, and they create common topics to be spoken 
among a wide community surpassing national borders but also within the national borders. In a way they surpass localities and they 
create for both global and national citizens of a certain country common subjects for conversation. In Kyrgyzstan Russian language 
has a similar function, as is still the common language of different ethnic groups. 

In Benedict Anderson’s example for print capitalism, different countries of Latin America speak Spanish, but what determines 
their belonging to a different state are the issues shared by citizens through media. Here in the example of Kyrgyzstan the language 
can be Russian, the programs can be productions of different countries, but the point is whether they can turn to a breeding ground 
for common topics to be shared by citizens from different localities of the country or from different ethnic groups. They create com-
mon subjects to be spoken among citizens different than their local issues. In that sense they surpass local belongings and form a 
breeding ground for some feeling of togetherness. This can be reinforced by shared political issues or sports in Kyrgyzstan, for which 
media - and especially news programs - have a unifying function. 

1. Problems to be Solved in a Multifaceted Country

The Kyrgyz media was established during the Soviet period. The first newspaper isfounded in 1923, Kyrgyz Tuusu (Kyrgyz flag), 
which is still published by the state. Kyrgyz television started its first broadcast in 1958. Although Kyrgyz media was born long before 
the independence in 1991, the borders of the “fatherland” were not only perceived as the Kyrgyz SSR but as part of the USSR.2

After the fall of the USSR, the newly independent state of Kyrgyzstanhad to rebuild a new nation-state and had to reshape its 
state apparatus centered in the capital Bishkek – instead of Moscow. There used to be a well-established state apparatus, but it was still 
a hard task to build an independent state. The main problem was economical, which made the state apparatus dysfunctional. Kyrgyz 
SSR was financially supported by Moscow, but Russia turned inwards to solve its domestic problems of economic adjustment. Addi-
tionally Kyrgyzstan was poor in raw materials, and as a remedy it was transformed to a production center during the Soviet period. 
The raw materials were coming from other Soviet republics, and they were mainly exported. The end of the Soviet Union was the end 
of this import-export chain crucial for Kyrgyzstan.

The toll of financial problems was hardened by the fact that Kyrgyzstan was a mountainous country. The mountainous geog-
raphy was and still is a serious hindrance for the construction of a widespread communication infrastructure, which would help to 
broaden the coverage of media. More than 90% of the territory’s altitude is above 1,500 meters (http://www.president.kg). Two thirds 
of Tian Shan Mountains are in Kyrgyzstan. There are two peaks above 7.000 meters, 25 peaks over 4,000 meters (Osmonov, 2006, p. 
26), and more than 2,000 rivers cut through valleys (Osmonov, 2006, p. 83), which creates various separated zones for the people. 
In the past this had created a fragmented society. This fact hardens the realization of communication’s mission to create a feeling of 
togetherness as citizens of the Kyrgyz Republic.

The most significant social cleavage, which has to be surmounted, is the difference between the Northern and Southern Kyrgyz-
stan, which is an outcome of the geographical separation created by the Tian Shan Mountains. The North and South of the country 
was generally separated in history or they were only united by loose alliances. The North and South were open to different influences 
as well. Before the Russian occupation after 1864 the people the Northern Kyrgyzstan were generally nomadic organized in clans and 
tribes. The South, on the other hand, was under the influence of the settled Fergana Valley also generally nomadic and organized 
in different clans and tribes. Before the Russians, the South was under the control of the Fergana-based Kokand Khanate. Although 
2  Especially for the old people – Russian or Kyrgyz –Soviet past is still remembered as proud years, when they perceived themselves ascitizens of a superpower with 

a mission to change the world for the better. 



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
29

the Kyrgyz in South were also nomadic, they were in contact with the settlements on the Fergana Valley. As a result their culture 
was more influenced by scriptural, urbanized Islam, whereas in the North pre-Islamic traditions were still effective. Kyrgyzstan was 
united during the time of the USSR as Kyrgyz SSR, and it was connected by a network of transportation and communication infra-
structure. Modern developments in infrastructure cleared many factors dividing people, but still it had its limits to overcome age’old 
differences in just some decades.

The infrastructural and communicational infrastructure, modernization and urbanization brought two segments of the Kyrgyz 
community together, but they did not end the differences between regions. The cleavage between the North and Southis still socially 
and politically manifested. In the South the dialect is slightly different and there are some vocabulary differences. The dressing is also 
more conservative in the South, as a result of their deeper historical relationship with Islam in the settlements. This differentiation is 
indeed normal, unless it does notinterrupt the formation of citizenship.

In addition to the differences between the Northern and Southern Kyrgyz, the existence of other ethnic groups is also a signifi-
cant source of this multifaceted society. The cities in the South, Osh and Jalalabad, are on the fringes of the Fergana Valley. The bigger 
part of the valley is in Uzbekistan, and the valley has predominantly Uzbek population. The Kyrgyzstani cities of Osh and Jalalabad 
have also a big Uzbek population. 47.9% of the population of Osh city is Kyrgyz and 44.2% is Uzbek. In the Osh region around Osh 
city 68.7% is Kyrgyz, 28% Uzbek. In the neighboring Jalalabad region 71.8% is Kyrgyz and 24.8% Uzbek. In the other Southern re-
gion, Batken, 76.5% is Kyrgyz and 14.7% Uzbek (http://www.stat.kg/stat.files/tematika/демограф/Кыргызстан%20в%20цифрах/
демо6.pdf).

In the North Kyrgyz are in majority again, but here the second ethnic group is the Russians. In Bishkek 66.2% is Kyrgyz and 23% 
Russian. In the Northern region of Chui around Bishkek 59.1% is Kyrgyz and 20.8% Russian.In another Northern region, Yssyk-Kul, 
86.2% is Kyrgyz and 8% Russian (http://www.stat.kg/stat.files/tematika/демограф/Кыргызстан%20в%20цифрах/демо6.pdf).

In the North recent cities, including the capital Bishkek, were established or formed after the coming of the Russian. The 
city culture in the North, consequently, is shaped under the influence of Russian, i.e. Western, standards. In contrast with the urban 
culture of the North, the urban culture of the Southis shaped before the coming of the Russians under the influence of Islamic civili-
zation, which was represented by the Uzbeks and Tajiks.

The differentiation was reduced during the Soviet period with the help of the Soviet state apparatus for centralization. Ad-
ministrative changes were made to organize the Kyrgyz SSR centered inBishkek (then Frunze). These changes were, however, not 
sufficient. After the independence the infrastructural investments were sought to be realized. The road connecting the North and 
South was finished in 2005-2006 (Shimomura 2008, p. 4).But still the differences in culture remain influencing political choices. The 
first president of Kyrgyzstan AskarAkayev was from the North. The second President KurmanbekBakiyev was from the South. They 
were both severely criticized for nepotism and corruption, of which their regional affiliates were condemned to be beneficiaries. The 
misuse of power by presidents reinforced the division of interest groups by region.

They are followed by two presidents from the North. After Bakiyev was overthrown, the governor of Southern city Osh was 
sought to be removed from his position, but the transitional government with mainly Northerners was not able to remove him. 
After three years he is still on duty, and he continues to resist orders of the capital. In addition to that leading political parties in the 
North and in the South are different. This cultural cleavage, its representation and reproduction in political sphere areamong the 
manifestations of the weakness of a perception as citizens of one country with shared problems and search for solutions indifferent 
to regionalism.

1. The Media in Kyrgyzstan

It is a significant problem in terms of Anderson’s print capitalism that newspapers in Kyrgyzstan are not widely distributed 
covering all villages in the country. In addition to hat there is no daily newspaper. They are published five days a week at most. Their 
format is tabloid, and because of their period they are like journals. They used to be generally Russian, but in recent years Kyrgyz 
newspapers are more widespread. They can be bought at kiosks, but newspaper readership is very low. Newspapers are rarely seen in 
households or offices.

Online newspapers, news agencies and blogs are more frequently followed to reach the news, especially among the young pop-
ulation of Kyrgyzstan. According to “Internet World Statistics” there were 2,194,400 internet users in Kyrgyzstan as of 30 June 2012, 
which corresponds to 39.9% of the total population(http://www.internetworldstats.com/stats3.htm).3This figure does not include the 
users of new mobile phones with internet access and visitors of numerous internet cafes, where people can also connect to news on 
internet. 

The problem with the period and distribution of newspapers makes internet a valuable source of information. Kabar.kg, Aki-
press.org and 24.kg are well-known Kyrgyz news agencies with frequently news entries. Kabar.kg is a semi-independent, state-owned 
3  The world average of internet users is 34.3%, in Turkey 45.7%.
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news agency publishing news on its web site in Russian, Kyrgyz, English and Turkish. Akipress.org is a private news agency publish-
ing news on its web site in Russian, Kyrgyz, English and Uzbek. 24.kg is also a private news agency publishing news on its web site in 
Russian, English and Kyrgyz. These news agencies fulfill in a way the role of daily newspapers.

In addition to them, there are thousands of blogs to be found on the internet, and blogs and forums are influential as sources of 
information as well. Especially the forum pages of diesel.elcat.kg, kloop.kg and namba.kg with news and blogs are very instrumental 
for getting news. Kloop is an interesting project took off after the overthrow of the presidentin 2005. It is a webpage especially des-
ignated for independent journalists and students. Although it is organized as blog pages for young, freelance journalists, it is a pres-
tigious source of information and their members are accredited in the parliament. The insider views and discussions on the forums 
and blogs are critical sources for creating a perception for citizenship. Internet trivializes spatial differences and people from different 
regions or ethnic groups come together and discuss common interests – generally in Russian. They are not only related to political 
problems and solutions, but discussions about movies, music or places also help to the creation of togetherness. This interactive, new 
environment is perhaps as functional as newspapers once were. 

Another source of communication is radio. Nearly all of the radio channels are local. The popular radio channels broadcast 
popular music, generally in Russian. The most popular radio channel is “Kyrgyzstan Obondoru” (12%), followed by “EvropaPlyus” 
(10.5%), both of which are owned by the same person in Kyrgyzstan. “EvropaPlyus” is actually part of a Russian radio channel with 
the same name. Some of the broadcasts are directly transmitted from the original Russian channel. “Kyrgyzstan Obondoru” is its Kyr-
gyz version with announcements in Kyrgyz. The third radio channel is Ming Kyal FM (6.6%) (Kyrgyzstan, Issledovaniye, povedeniya 
i vospriyatiyamediaauditorii 2012 g.), which is owned by the state as part of the Public Teleradio Broadcasting Company together 
with other four radio channels (MingKyal FM). Its broadcast covers five of seven regions in Kyrgyzstan with local broadcasts (except 
Talas and Naryn) (http://www.odnoklassniki.ru/group/56287880085567).

Table 1: Top Three Radio Channels in Kyrgyzstan (2012) (Kyrgyzstan, Issledovaniye, povedeniyaivospriyatiya media auditorii 2012 
g., “Kyrgyzstan, Dolyaradioproslushivaniya, 2011-2012 gg.”).

The mountainous geography of Kyrgyzstan creates problems in covering the whole territory. Even the national channel is 
not able to cover two regions. Higher places and most valleys are also outside the coverage of radio broadcasts. The two leading radio 
channels’ relation to Russia is another fact weakening the national broadcast in Kyrgyzstan. For the listeners Moscow and Russian 
popular culture are the focal points.

The most popular medium in Kyrgyzstan is by far television. The main source of information for 82.6% of the population 
in Kyrgyzstan is television (2012). It is followed by radio (5.9%), internet (5.8%), friends and family (3.3%), and newspapers and 
journals (2.1%)(Kyrgyzstan, Issledovaniye, povedeniyaivospriyatiya media auditorii 2012 g., “Istochnikiinformatsii”). Also in terms of 
evaluation as the “most important source of information” it is by far the first medium, but the order changes with internet (7.3%), 
radio (4.7%), newspapers and journals (2.3%), friends and family (2.3%). The list of “most reliable source of information” is also the 
same with slightly different figures (2012) (Kyrgyzstan, Issledovaniye, povedeniyaivospriyatiya media auditorii 2012 g., “Samiyvazhni-
yisamiynadezhniyistochnikinformatsii”).
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Table 2: Sources of Information in Kyrgyzstan (2012) (Kyrgyzstan, Issledovaniye, povedeniyaivospriyatiya media auditorii 2012 g., 
“Samiyvazhniyisamiynadezhniyistochnikinformatsii”).

In the sphere of television broadcasts the fragmented structure of the media is also reflected. The leading channel is KTR, 
which is the television channel of the Public Teleradio Broadcasting Company owned by the state. The media indicator is, however, 
at only 20.3%. It is followed by ORT (19.7%), which is the Public Russian Television owned by the government of Russia. The third 
is EL TR (11.2%)), which is also a public Kyrgyz television channel, but it is centered in the Southern Kyrgyzstan. The fourth is also 
a television channel watched in the South, 7 Kanal (4.9%). They are followed by NTS/NTV television channels combined broadcast. 
NTS transmits the Russian television channel NTV’s broadcasts in Kyrgyzstan. Actually the leading category in the list is “the others” 
with 20.9% (Kyrgyzstan, Issledovaniye, povedeniyaivospriyatiya media auditorii 2012 g., “Kyrgyzstan, Media indikatorydlya TV, 2011-
2012 gg.,Samiyvazhniyisamiynadezhniyistochnikinformatsii”).4 This relatively high proportion represents clearly the fragmented 
structure of television in Kyrgyzstan. Namely, 1,579,579 people in Kyrgyzstan watch different television channels than the 11 main 
television channels in Kyrgyzstan. Those are mainly local television channels, which cannot enter the list of channels watched by the 
general audience.

Table 3: Media Indicator in Kyrgyzstan for TV (2012) (Kyrgyzstan, Issledovaniye, povedeniyaivospriyatiya media auditorii 2012 g., 
“Kyrgyzstan, Media indikatorydlya TV, 2011-2012 gg.,Samiyvazhniyisamiynadezhniyistochnikinformatsii”).

Television, which is the most influential medium in Kyrgyzstan, represents the undeniable fragmented structure of the media in Kyr-
gyzstan. Although the leading channel is the state run national channel it is below the total percentage of local and minor television 
channels. Additionally the close second channel is Russian television channel. An Uzbek channel has also entered the list on the ninth 
place (Yoshlar, 2.8%), which is not low considering the fact that it is only watched in the South. Taking into account that the third and 
fourth channels are also Southern channels, and fifth is a Russian channel, the national Kyrgyz television broadcasting is very limited. 

The differentiation between the Northern and Southern television channels becomes more obvious, if we compare the 

4  The figures in this paragraph are from the same source. The explanations are based upon interviews made in Kyrgyzstan in May-June 2013.



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
32

channels watched in Bishkek and Osh. 

In Bishkek the leading channel is Russian Federation’s state channel ORT with 29.8%. It is followed by NTS/NTV, which 
also broadcasts programs of another Russian channel, NTV, with 9.7%. The next channel also broadcasts programs of the Russian 
television channel TNT with 8.4%. Kyrgyz public television KTR has a share of only 7.7%. It is followed by a private Kyrgyz television 
channel EhoManasa. Also in Bishkek the category for “other” television channels has a big share of 17.8% (Kyrgyzstan, Issledovaniye, 
povedeniyaivospriyatiya media auditorii 2012 g., “Kyrgyzstan, Media indikatorydlya TV, 2011-2012 gg.,Samiyvazhniyisamiynadezh-
niyistochnikinformatsii”).

Table 4: Media Indicator in Bishkek for TV (2012) (Kyrgyzstan, Issledovaniye, povedeniyaivospriyatiya media auditorii 2012 g., “Kyr-
gyzstan, Media indikatorydlya TV, 2011-2012 gg.,Samiyvazhniyisamiynadezhniyistochnikinformatsii”).

The table is different than the one for the general audience of Kyrgyzstan. Despite the fact that one fifth of the total popu-
lation is living in Bishkek, there is a clear differentiation. In the table of Kyrgyzstan the leading television channel is KTR, which is 
only the fourth in Bishkek. The third television channel EL TV, which is also a public Kyrgyz channel has no place among the leading 
eleven channels in Bishkek, as is the public channel for the South, just like the fourth channel, 7 Kanal, of the general table, which is a 
private channel again watched only in the South. Russian television channels, such as ORT, NTS/NTV, RTR, 5Kanal are represented 
in both lists.

In the Southern city of Osh, which is officially acknowledged as the “capital of the South”, the list is as follows: ORT 25.3%, 
KTR 16.2%, EL TR 12.8%, Yoshlar 7.2%, 5 Kanal 6.8%, UZ TV 5%, 7 Kanal 3.2%, Piramida 3.1%, Bashat 2.9%, RTR 2.4%, Keremet 
TV 2.2%, Others 5.5% (Kyrgyzstan, Issledovaniye, povedeniyaivospriyatiya media auditorii 2012 g., “Kyrgyzstan, Media indikatorydlya 
TV, 2011-2012 gg., Samiyvazhniyisamiynadezhniyistochnikinformatsii”).

Table 5: Media Indicator in Bishkek for TV (2012) (Kyrgyzstan, Issledovaniye, povedeniyaivospriyatiya media auditorii 2012 g., “Kyr-
gyzstan, Media indikatorydlya TV, 2011-2012 gg.,Samiyvazhniyisamiynadezhniyistochnikinformatsii”)
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Also in Osh the leading television channel is the Russian Federation’s channel one. It is followed by two Kyrgyz public chan-
nels. The second KTR is the national channel; the third EL TR is the public channel for the South. They are followed by an Uzbek 
channel broadcasting from Uzbekistan. It is a state channel for youth. The fifth is a Russian channel, which was also on the list of 
Bishkek. It is followed by the Uzbek public channel, UZ TV. The next, 7 Kanal, is a private Southern channel. In the interviews it was 
argued that it is owned by the leader of the Atajurt Party, which is the main opposition party. Its stronghold is in the South, and they 
are generally in conflict with the President Atambayev, a Northerner. Although it is one of the proofs of democratic government in 
Kyrgyzstan, the politics based on regionalism can become a factor for instability.

This table is also different than the table of general audience in Kyrgyzstan. This fact shows that in other regions of Kyrgyz-
stan other channels enjoy wide popularity. Kyrgyz public television channel KTR is the leading channel in Kyrgyzstan, because it can 
be watched in a wider territory, and it is the only television channel on this list, which can be watched in some villages away from the 
city. Still it does not cover all parts of Kyrgyzstan as mentioned above.

The reason of watching Russian channels is related to the quality of their programs, quality and wide coverage of their 
transmission and the general knowledge of Russian as the first or second language. For the variety of ethnic groups in Kyrgyzstan the 
common language is Russian. 94.4% of the Kyrgyz older than 15 declared their second language as Russian, and 0.1% of the Kyrgyz 
declared it as their first language. The percentage is among the Uzbeks 49.2%. In total in Kyrgyzstan 83.6% of the population acknowl-
edged Russian as their second language. If the Russian population (8%) with Russian as their first language is added to that, the share 
of Russian-speakers exceeds 90% (http://www.stat.kg/stat.files/tematika/демограф/Кыргызстан%20в%20цифрах/демо9.pdf).

The Kyrgyz language, on the other hand, is declared by 48.9% of the Uzbeks and 36.1% of the Russians as their second lan-
guage. In the total population Kyrgyz is declared by 10.2% as the second language (http://www.stat.kg/stat.files/tematika/демограф/
Кыргызстан%20в%20цифрах/демо9.pdf). Even with the addition of native Kyrgyz-speakers it is below the Russian language. 
Therefore not only Russian channels can be watched and understood by the majority of the population, but also channels in Kyrgyz-
stan have to produce programs in Russian. They are even willing to produce programs in Russian to reach a wider audience, which 
pushed the state to force regulations for Kyrgyz language programs.

According to interviews the Kyrgyz public television channel is generally watched for the news, but also in this sphere of 
programs local channels are more popular, especially in the South. The reason for that is the interest of the general public in local 
news. In the news local channels broadcast minor but local events related to the people or places their audience knows. The politics 
in the capital is less important for the local people, as they consider it irrelevant in their daily life. It can be an outcome of the Soviet 
period, when the ordinary people had no influence on the politics. The continuity of this apathy to politics is interesting for Kyrgyz-
stan, because of the fact that the people of Kyrgyzstan had successfully overthrown two corrupt and authoritarian presidents.

At times other than news-hour the audience prefers to watch television serials in other television channels. For these serials 
in the Southern Kyrgyzstan - neighboring Uzbekistan - Uzbek channels are being watched by most and in the North generally Rus-
sian and Kazakh channels’ broadcasts are being watched. Those are generally Turkish and Korean television serials. Recently Kyrgyz 
public television channel also broadcasts a Turkish television serial, which increased its popularity. Next year other Turkish television 
serials are planned to be shown on national Kyrgyz television channel with sponsorship, which will further increase their popularity. 

In addition to television serials new movies are very popular. They are mainly watched on Russian television channels. 
Copyright laws are not effective in Russia, and Russian television channels freely show recent movies. There is also a local television 
channel in the South (Batken region), which shows recent Hollywood movies on pirated CD’s dubbed in Russian, which increases its 
popularity. This is one of the examples, how local channels increase their audience and fragment the national indicators.

The influence of foreign media is also manifested in cable televisions. There are two significant cable television companies. 
The main Kyrgyz cable television Ala-Tv has 70 channels on its optimum package. Only six of them are from Kyrgyzstan, while most 
of them are in Russian. 58 channels are Russian channels, three English (CNN, Fashion Channel and a music channel), one Kazakh, 
one Indian and one Ukrainian (http://alatv.kg/tsifrovoe_tv/paket_optimalnyj). Some of the Russian channels are actually US chan-
nels broadcasting in Russian; some of the Russian channels show latest Hollywood movies (without commercial rights). During 
the Soviet period Russian was the language to contact the world – in addition to being the interethnic language. Today Russian still 
maintains this status in media.

 The situation with the other cable television company Aknet is similar. It has eight Kyrgyz channels out of 81 Television 
channels on its broadest package. There is a Turkish, Indian, Tatar, Belorussian channel as well, but most the channels are Russian 
(http://www.aknet.kg/files/channel/family.html).

         Conclusion

Thegeographicallydivided territory created a fragmented society in the past. It was further strengthened with the migration of 
different ethnic groups to Kyrgyzstan. This fragmentation is also manifested in the media. This geographical feature is the main fac-
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torfor the weakness of nation-wide coverage of the media.  It also hampers the development of an understanding of citizenship to the 
recent nation-state. The cleavage between the North and the South is also reproduced through local media.Additionally mountains 
build barriers for the national broadcasts. The cities in South lie on a valley (Fergana) open to Uzbekistan, and in the North they lie 
on valleys open to Kazakhstan. Apart from the problem with the coverage of Kyrgyz media, these valleys have better access to the 
media of neighboring countries. Because of the fact that wide majority of the population is living on these valleys, most of the popu-
lation enjoys high-quality access to foreign media. It was determined that this reached to a level that some think that their president 
the Russian President Putin or Uzbek President Karimov.5This failure should not be exaggerated but it is also true that many people 
follow Russian, Uzbek or Kazakh channels more than Kyrgyz channels.

A result of watching news on Russian channels was manifested at the overthrow of President Bakiyev (2010). Although Bakiyev 
had sought to apply sanctions to suppress the Kyrgyz media, he could not stop Russian broadcasting, when they started to show files 
about Bakiyev’s corrupt affairs. In this global world the access to Russian channels and Russian knowledge affects the sovereignty of 
the Kyrgyz state in a useful way. It showed, however, the influence of foreign media at its most.

It seems that the reinforcement of communication infrastructure is very crucial for Kyrgyzstan. The state faces many tasks to 
build an independent and sustainable Kyrgyzstan. Media is one of the factors creating some belonging for the citizens to a common 
land, shared problems and quest for solution. The society as a unified body with differences and in plurality can be achieved through 
media. Kyrgyzstan has covered a long way until founding a pluralistic, democratic political structure with division of power, which 
suits well to the multifaceted society of Kyrgyzstan. Together with the pluralistic and representative democratic system media can 
help to the representation of different ideas and expectations but under the common roof of the Kyrgyz Republic. 
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“ŞEHRİN IŞIKLARI”: 
SON DÖNEM TÜRK FİLMLERİNDE İNSAN/ŞEHİR İLİŞKİSİNİN KÜLTÜREL 
ÇALIŞMALAR AÇISINDAN İRDELENMESİ

Lale Kabadayı1 
Özgür Yılmazkol2

 
 Özet

 Kültürel çalışmalar alanı, zamana bağlı özellikleri yansıtan yapısı gereği, değişikliğe açık ve devamlılık gösteren bir evreni 
işaret eder. Bu doğrultuda, film çözümlemeleri ile kültürel çalışmaların karşılıklı etkisi, sinema alanında dönemsel okumaların 
yapılabilmesine olanak verir. “Merkez” olarak şehir/kent ile sosyal, politik ve entelektüel yapılanma içinde bireyin konumlanması, 
kültürel bağla sinemanın ilişkilendirilmesini sağlamaktadır. Bir “kültürel form” olan sinema ve en önemli “sosyal organizasyon”lardan 
biri olarak değerlendirilen kent arasındaki ilişkide, bireyin deneyimlediği sosyal gerçekliğin yansımalarını çözümlemek için 
filmlerden yararlanmak mümkündür. Film eleştirisinde kültürel çalışmaları temele alarak, insanın şehir ile ilişkisine yönelik 
değerlendirme yapmak, kent ortamının beraberinde getirdiği; “çalışma alanı, özel yaşam, özne konumlaması, aile yapılanması, güç 
dağılımı, toplumsal cinsiyet yargıları, sosyal farklılaşma” gibi olguların ortaya konulabilmesini sağlayan irdelemeleri kapsar.

 Bu doğrultuda çalışmada, Türk sinemasından seçilen iki örnek çerçevesinde, kent ve birey ilişkisinin yapılanışı ele alınmıştır. 
2009 ve 2011 yıllarında çekilen 11’e 10 Kala ve Zenne filmlerinde, kentin birey üzerindeki etkisi, iki kavramın birbiriyle etkileşimi ve 
anlatı yapısının oluşturulmasında şehrin kullanımı, kültürel çalışmalar yaklaşımından yola çıkılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Bu doğrultuda amaca yönelik örneklem yöntemi ile seçilen filmler, niteliksel analiz ile irdelemeye tabi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Çalışmalar, Sinema Çalışmaları, Film.

 “LIGHTS OF THE CITY”:
AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN AND CITY IN RECENT 
TURKISH FILMS WITH RESPECT TO CULTURAL STUDIES

 Abstract
 
 The field of cultural studies point to a continuous universe that is open for changes by its very structure reflecting the 
temporal characteristics. Within this vein, mutual impacts of film analyses and cultural film studies enable us to make interpretations 
of various eras in the field of motion picture. Positioning of individuals within a social, politic and intellectual structuring with 
the city/urban as the “centre” helps us relate cultural ties with cinema. In the relationship between cinema as a “cultural form” and 
“city” as one of the most important “social organizations,” we can use films to analyze the reflections of the social reality experienced 
by individuals. Evaluating the relationship of human with the city by taking cultural studies as basis in movie criticism cover 
some examinations that lead to manifestation of facts such as “working area, private life, subjective positioning, family structure, 
distribution of power, social gender judgements, and social differentiation” accompanied by the urban environment.

 To this aim, this study researched into the structure of the relationship between city and human within the framework of 
two examples from Turkish cinema. This study used two movies called 11’e 10 Kala and Zenne, which were made in 2009 and 2011 
respectively, in order to explain the impact of city on individuals and utilization of the city in formulation of the interaction between 
these two concepts and creation of the narration structure from the perspective of cultural studies. The movies selected as samples 
were analyzed qualitatively.

Keywords: Cultural Studies, Cinema Studies, Film.

 Giriş

Sinema sanatının mekânla ilişkisinde, başlangıçtan itibaren şehir/kent sunumu önemli yer tutmuştur. Bu sunum içinde 
kentin konumlanması, yalnızca alan olarak kullanılmasından ibaret değildir. Kent, içinde yaşayan ya da onunla ilişki içinde olan 
bireylerin durumu, yaşam biçimleri ile doğal konumunun sosyal karşılıklar içinde rol aldığı anlamları bünyesinde barındırmıştır. Bu 

1  Doç. Dr., Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü, lale.kabadayi@ege.edu.tr 
2  Dr., TRT Genel Müdürlüğü Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı, ozguryilmazkol@gmail.com
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doğrultuda sinemanın kenti “görüntülemesi”, sosyal hareketliliği, çeşitliliği ve karmaşayı, doğası, tarihi, biçimsel yapısı ile yansıtma 
biçiminde gerçekleşmiştir. Öyleyse sinemada kenti kullanarak oluşturulan mizansen, yansıtılmak istenen gerçeğin fonunu oluşturmak 
kadar, anlam üretiminin, yeniden üretiminin ve izleyici tarafından tüketiminin öncelikli unsurlarından biridir. 

Mark Shiel (2001, s.1), sinemayı, yüzyılı aşkın süresini gözönüne alarak, toplumdaki sosyal gerçekliği yaşatan en önemli 
kültürel form olarak ele almış ve “en önemli sosyal organizasyon” olarak adlandırdığı kentin sinemayla ilişkisinin, anlam yaratmadaki 
önemine değinmiştir. Buna göre sinemada kentin ele alınışı görsel ve çevresel biçimler ile ilişkilendirilebilecek biçimsellikten daha 
geniş bir perspektifi işaret etmektedir. Sinemada kent, yaşam biçimlerinin ve insan koşullarının temsilini içeren ya da aydınlatma, 
sinematografi, kurgu gibi filmin çekildiği yeri imlemeye yarayan sınırlayıcı anlamları değil; modernizm, kitle kültürü, üretim gibi 
noktalardan başlamak üzere, postmodernizm, bireycilik, tüketim ve elektronik yeniden üretim gibi konu ve kavramları tartışabilir 
hale getiren bir alan olarak görülmelidir. Öyleyse sinema, kentin irdelenmesinde, bireyden topluma dek tüm kültürel alanların 
okunabileceği bir aracıya dönüşmektedir.

Bu doğrultuda sinema ve kent arasındaki bağın incelenmesi, kent açısından “birey ve toplum” ve sinema açısından da 
“kültür”le ilişkilendirilerek, sinema ile “kültürel çalışmalar” alanlarının ortak okumasına ihtiyaç duymaktadır.

 2. İngiliz Kültürel Çalışmaları ve Hegemonya Kavramına Yaklaşım

Kültürel çalışmalar, İngiliz-Birmingham Üniversitesi Çağdaş Kültürel Araştırmalar Merkezi’nin 1960’lı yılların başındaki 
çalışmalarıyla önem kazanmış bir alandır. Kültürel çalışmalar alanı, günümüzde farklı yaklaşımları bünyesinde toplamakla beraber, 
temel olarak toplumdaki bireylerin yaşamlarının nasıl şekillendiğini anlamaya çalışmıştır. Birmingham Okulu ya da İngiliz Kültürel 
Çalışmaları olarak da kısaltılan merkezin çalışmaları, 1964 yılından itibaren, kültürel metinlerin somutlaştığı tarihsel bağlamlar 
içerisinde üretim ve alımlamaların okunmasını içermiştir. Okul, kültür kavramına eleştirel ve disiplinlerarası açılardan yaklaşan 
düşüncelerden yola çıkmıştır. 

Bu düşüncelerden biri de “hegemonya” kavramı üzerine geliştirilmiştir. İngiliz Kültürel Çalışmaları, Gramsci’nin hegemonya 
yaklaşımını ele alarak, egemen ve alternatif olan üzerine düşünmüştür. 

Gramsci’nin ele aldığı biçimiyle hegemonya iki anlam içermektedir. Hegemonya ilk olarak, hegemonyacılıkta olduğu gibi, 
hâkimiyet, ikinci olarak da ‘rıza’ ile kabul etmeyi ima eden liderlik anlamlarında kullanılmıştır (Bottomore, 2002). Gramsci’nin 
hegemonya kavramında, devletin zora dayalı iktidar kurmasıyla birlikte, bu iktidar zorlamasını görünmez hale getirmesi önem 
taşımaktadır. Bu nedenle Gramsci’nin hegemonya yaklaşımı, iktidarın ideolojik süreçler boyunca, zihinlerde kurulan ve onaya 
dayanan niteliklerinin çözümlenmesine yönelik çalışmaların yolunu açmıştır (Üşür, 1997). Kültürü etkileyen hegemonyada, egemen 
iktidar, hâkimiyeti altındaki insanların rızalarını kazanmak amacıyla stratejilere başvurmaktadır. “Hegemonya, bir kültürde baskın 
ideolojiyi destekleyenlerin, bu ideolojinin baskı altına aldığı kümelerin zımnî onayını kazanırken bu ideolojiyi kültürel kurumlarda 
ve ürünlerde sürgit yeniden-üretebilmelerinin çeşitli yolları”dır (Mutlu, 1995, s.154). 

Strinati, Gramsci’nin görüşünden yararlanarak, kitle iletişim araçlarını egemen ideolojiyi yayan araçlar olarak 
değerlendirmiştir. Strinati (Akt. Stillo,1999), bu doğrultuda, sivil toplumların kurumları olarak, popüler kültür ve kitle iletişim 
araçlarının, hegemonya üretiminin, yeniden üretiminin ve biçim değiştirmesinin nesneleri olduğunu savunmaktadır. 

Bununla birlikte, bu anlayışın, hegemonya-karşıtı düşünceleri yaymak isteyen taraflarca da kullanılabilir olması mümkündür. 
Eğer hegemonya ideolojik bir mücadele alanı içinde tanımlanıyorsa, “karşı-hegemonya”nın varlığından da söz etmek olanaklı 
olmalıdır. “Çünkü bir hegemonya alanında egemen güç bütün ideolojik öğeleri kendi açısından ilişkilendirerek kendi çıkarları için 
tüketme gücüne sahip olamaz” (Üşür, 1997, s.38). Bu nedenle karşı-hegemonya her zaman ihtimal dâhilinde olmaktadır. Öyleyse 
karşı hegemonya, yönetici sınıfın ihmal ettiği genel kültür alanında yürütülecek ideolojik ve siyasal yeniden anlamlandırmanın 
alanına dönüşebilir. Böylelikle kültürün ihmal edilmiş değerleri, gelenekleri, konuşma biçimleri, ritüelleri, karşı hegemonyanın 
kurulma alanları haline gelebilir. 

Bu kapsamda İngiliz Kültürel Çalışmaları, sosyal üretim ve yeniden üretim içinde sosyal hegemonyaya hizmet eden kültürel 
biçimlerin konumlarını veya bireylerin hegemonyaya karşı mücadelesi ile direncini konu edinmiştir. İlk bakışta birbirine zıt görünen 
bu anlamlar, aslında kültürel çalışmaların farklı alanları geniş bir perspektif içinde inceleyebildiğini gözönüne sermektedir. Buna 
göre Gramsci’nin hegemonya yaklaşımını kendi çalışmaları açısından değerlendiren kültürel çalışmalar, “kural koyucu ve baskın” 
oluşa dayalı sosyal ve kültürel biçimlerin “hegemonik” yaklaşımına karşı, “karşı-hegemonik” güçler olarak “direnme ve mücadele”yi 
irdelemektedir (Kellner, 1995, s.31). 

James Curran (1994)’a göre de kitle iletişim araçları, egemen ideoloji tarafından bireyler üzerinde hegemonya kurmak 
için kullanılmaktadır. Bununla birlikte araçlar, yine aynı hegemonyadan güç alarak egemen ideolojiyi bozmak ve silmek için de 
kullanılabilmektedir. Hegemonyanın yeniden düzenlenen ve hiç durmadan kendini yenileyen yapısı, onu direnme alanına taşıyabilir. 
Bu doğrultuda Raymond Williams’ın, çalışmaların başlangıcında hegemonya kavramı üzerinden geliştirdiği kültür yaklaşımı bu 
içeriği kullanmıştır. Williams’a göre, kültürün birden çok açıdan ele alınarak irdelemeye alan yaratması, onun alternatif olana 
ulaşmaya aracı olabileceğine de dikkat çekmektedir. Bu noktada kültürün –popüler kültür de dâhil- tüm alanları, egemeni olduğu 
kadar alternatif olanı da işaret edebilir. 
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Kültürel çalışmalar, hegemonyanın bu biçimiyle ürettiği anlamların alımlanmasına da önem vermektedir. Bu nedenle, izleyici 
aktif olarak değerlendirilir. Bir medya ürünü ya da sinema filmi, izleyicinin alımlaması ile kendi kültürel yapılanması çerçevesinde 
yeni anlamlar yüklenebilecek ve mesajın yeniden üretilebileceği bir alan olarak görülmelidir. Bu nedenle her film, çoklu okumalara 
izin vermektedir. Film çözümlemesi, bu alanlardan bazılarını öne çıkararak, film ile izleyici arasında aracılık görevi görmektedir. 

Tony Bennett (1998), kültürel çalışmaların, yaşamın tüm alanlarıyla kültür arasındaki ilişkiyi kurduğunu dile getirmiştir. 
Buna göre, belirli değerler, beceriler, hayatın rutinleri ve yaşamı idare etmenin çevresel biçimleri içinde birey ve toplumlar, kültürel 
çalışmalar içinde ele alınır. Yazarların, disiplinlerarası bir alan oluşuna sıkça dikkat çektiği kültürel çalışmalar, bu doğrultuda, ender 
olarak doğrudan ulusal kimlikler üzerine eğilmekte, çalışma alanını geniş kültürel pratikler üzerine yoğunlaştırmaktadır.

Günümüzde kültürel çalışmalar alanı, kapsamını genişleterek; feminizm, queer çalışmaları, ırk çalışmaları, post-yapısalcılık 
gibi alanları da bünyesine katmıştır. Bu doğrultuda; güç ve gücün sosyal dağılımı, sosyal farklılıklar, toplumsal cinsiyet ilişkileri, 
bireyler arasındaki ilişkilerin kuramsallaştırılması ve bunların sosyal ağlarının yapılanması, popüler kültürün taşıdığı ideolojilerin 
ürettiği düşünce yapılanmaları ve sinemaya yansımaları gibi alanlar irdeleme konularını oluşturmaktadır. Bununla birlikte Kellner, 
çalışma alanının daha da geniş şekilde ele alınmasını önerir. Kellner (1995), kültürel çalışmaların, “disiplinlerötesi” bir kavram 
olduğunu ve sosyal kuram, ekonomi bilimi, siyaset bilimi, tarih, medya çalışmaları, edebiyat ve kültürel kuram ile felsefe ve diğer 
kuramsal söylemlerden yararlanması gerektiğini savunmaktadır.  

Bu ele alış biçimleri, çalışma için örnek seçilen filmlerde kent/birey ilişkisinin ortaya konmasında temel alınacak 
yaklaşımlara referans oluşturmaktadır. 

 3. Bireyin Kentle İlişkisi 

 Kentin sinemada ele alınışı, geniş bir çalışma alanını işaret eder. Bireyin, özne konumlamasının, kimlik yapılanmasının, 
şehir içinde nasıl temsil edildiğinin ortaya konulması, filmlerin toplumu yansıtıp yansıtmadığı yönündeki yaklaşımın da temeline 
yerleşmektedir. Bireyin kentin içinde tanımlanması, filmlerdeki karakterlerin kent ile ilişkisiyle ve kişilerin kentle kurduğu ekonomik, 
siyasal, kültürel bağların ortaya konulmasıyla çözümlenebilir.

Sinema alanında, “mekân” kavramına yönelik çalışmalar, özellikle ABD ve Avrupa merkezli olmak üzere 1970’li yıllarda 
önem kazanmıştır (Shiel, 2001).  Mekân kavramı, başlangıçtan itibaren, güç ve düzenin sosyal yaşam üzerindeki etkisini ortaya 
çıkarmakta ve bireyin bu konumlamada yer alışının ideolojik karşılıklarını tanımlamada aracı olmaktadır. Buna göre sinemada 
mekânın ele alınışını, “sosyal ve kültürel üretimin mekânsal düzenlenişinin yansıması” olarak betimlemek olanaklıdır.

 
 Sinemada kentin konumlanmasında mekân, genel olarak öncelikle şehrin kendisini işaret eder. Ardından kentin içinde yer 
alan ve onu temsil eden -ya da etmeyen- diğer alanlar çerçevesinde mekân/birey ilişkisi incelenebilir. Örnek olarak, Reha Erdem’in 
Korkuyorum Anne (2004) filminde, baş erkek karakterin kentle ilişkisini kuran mahalle, kentteki bireyin içinde bulunduğu sosyal 
ilişkilerin tanımlanmasında önem kazanmaktadır.

H. J. Helle (2009), yapısal olarak düzenlenmiş mekânın bireye sosyal ilişkiler kurma ve bunları yerleştirme olanağı vermesi 
gerektiğini söylemektedir. Bu ilişkiler genellikle ekonomik ya da kültürel alanların paylaşılmasını işaret eder. Gündelik yaşam 
rutini içinde gerçekleşen pek çok eylemin mekanik şekilde ilerlemesi ilişki biçimlerini belirlerken, kentin bu yapılanmadaki görevi, 
“yineleyici” ve “sabit” olarak algılanır. Örnek olarak, 2010 yapımı Romantik (Aşk Tadında) Komedi filminde baş kadın karakter, 
hayatını değiştirme kararı alarak işinden istifa etmekte ve ancak bu şekilde alışılmış rutinin dışında kalarak, gerçek “temposunu” 
bulabileceğini düşünmektedir. 

 
 Bireyin kent içindeki konumunu genel olarak; içinde bulunduğu sosyal tabaka, kişisel eğitim düzeyi, ailesi, arkadaş grupları 
gibi topluluklar içindeki durumu ve ekonomik düzenlemeler alanı olarak iş yaşamı, ortak tüketim alanları ile diğer kültürel alanlar 
içinde tanımlamak olanaklıdır. Kişinin bu oluşumlar içinde kendini değerlendirmesi, çoğunlukla kent ile özdeşleşmiş dinamikleri 
işaret etmektedir. Örnek olarak İlksen Başarır’ın yönetmenliğini yaptığı Başka Dilde Aşk (2009) filminde, yaptığı iş nedeniyle –
çağrı merkezinde çalışmak- kentin içinde “kaybolan” baş kadın karakter, yalnızca bir sesten ibaret görülür. Kadının, metropol-kent 
İstanbul’da var olmasını olanaklı kılan sesi, çalışma koşullarını protesto etmek istediğinde, egemen olan tarafından “kısılır”. 

 
 Georg Simmel, modern yaşam içinde tanımladığı kent insanını, “metropol” içine yerleştirmiştir. Simmel’e göre, metropol 
insanı, taşradaki herhangi bir çağdaşına göre dünyayı farklı algılamakta ve tanımlamaktadır: “Metropol tipi bireyselliğin psikolojik 
temeli, dışsal ve içsel uyarıların hızlı ve müdahalesiz değişiminden kaynaklanan sinir uyarımının güçlendirilmesinden ibarettir. 
Zihin, anlık bir izlenim ve ondan önce gelen arasındaki değişiklikle uyarılmış olur. Süren izlenimler, birbirinden pek az farklı olan 
izlenimler, düzenli ve alışılmış bir yol izleyen ve düzenli ve alışılmış çelişkiler sergileyen izlenimler –(...) bütün bunlar, değişen 
imajların hızla toplaşmasından, tek bir nazarla kavrayışın keskin süreğensizliğinden ve üşüşen izlenimlerin beklenmedikliğinden 
daha az bilinçlilik tüketir” (Simmel, 2009, ss. 81-82). Bu izlenimler, metropolün yarattığı psikolojik koşullardır. Örnek olarak 
caddede karşıdan karşıya her geçişte, ekonomik ve sosyal yaşamın, özel olarak da çalışma yaşamının temposuyla ve çoğulluğuyla 
kent, zihinsel yaşamın konumlanması açısından, taşra yaşantısıyla zıtlık oluşturmaktadır. Taşrada yaşamın ritmi yavaştır. Buna bağlı 
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olarak kişinin hayal gücü de yavaş, alışılmış ve düzgündür. Alışkanlıklar bu düzende sarsılmaz görünmekte ve rutinin bilgisinin 
yarattığı devamlılık hissi, -sıkıcı da olsa- bir çeşit güvenilir ortamın sağlayıcısı olmaktadır. Kentteki ya da Simmel’in dikkat çektiği 
gibi metropoldeki bireyin yaşamı ise, şehrin ritmiyle paralel ilerler. Bu ritm, genel olarak ekonomik ilişkilerle ilintilidir. Doğal olarak 
farklı öykülerin yer alabileceği bu yaşamda, ancak, çalışma hayatı ya da sosyal ortamın dışında kalan birey, çevresindeki rutinin sahip 
olduğu egemen hız ve devinimin farkına varabilir. Böyle bir ortamda, bireylerarası ilişkiler de, dâhil olunan hız ve devinime bağlı 
olarak şekillenmektedir. İş ve okul arkadaşlığı buna örnek gösterilebilir; değişen rutin, değişken ilişkilerin büyük oranda belirleyicisi 
olmakta, arkadaşlıkların süresi, aynı rutini paylaşmak ile sınırlanmak zorunda kalmaktadır. Bu doğrultuda metropoldeki modern 
bireyin, komşuluk ilişkisi ya da ayrı yaşadığı ailesi ile kurduğu ilişkinin yapılanması da taşraya göre farklılık göstermektedir. 
  
 Bununla birlikte metropolün taşralaşmış görünümlerinin var olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Kendine ait yeri sınırlarla 
çeviren yüksek binaların hemen arkasındaki çarpık kentleşmenin görünümü, kent/taşra ayrımının yapılmasında farklı bir tanımlamayı 
gerektirir. Kevin Lynch (2009)’in “küçük topluluklardan oluşmuş galaksi”ler olarak adlandırdığı bu zıt kutuplar, metropolün açık 
seçik bir görünüme kavuşmasını engellemektedir. Pandora’nın Kutusu filminde (Yeşim Ustaoğlu, 2008) İstanbul’a getirilen anne, 
böyle bir “galaksi”ye hapsedilir. Yakın çevrenin farklı yapısı gereği, kaybolmaması için annenin üzerine kapı kilitlenir.     

  Türk sinemasının özellikle son dönemlerinde İstanbul dışında yer alan kentlerin de filmlerde anlam yaratımında kullanıldığı 
görülmektedir. İzmir, Kars, Eskişehir gibi şehirler, temel ve yan anlamların oluşturulması açısından önemli mekânlara dönüşmektedir. 
Bu durum akılda tutulmakla birlikte, çalışma için seçilen filmlerin merkezinde bir metropol olarak İstanbul’un bulunmasına dikkat 
edilmiştir.      

 Bu noktalar dikkate alınarak, sinemada bireyin kentle ilişkisinin kurulmasında yaşam biçimlerinin önemi ve bireylerin bu 
ortam içinde konumlanışı üst başlığı altında; çalışma alanı, özel yaşam, özne konumlaması, aile yapılanması, güç dağılımı, toplumsal 
cinsiyet yargıları, sosyal farklılaşma gibi konulara eğilmek olanaklıdır. Bu geniş perspektifi, “Kent içinde güç ve gücün dağılımı”, 
“Sosyal farklılıklar”, “Toplumsal cinsiyet ilişkileri” ve bireylerin bu konumlamalar içindeki durumu ile genel çerçeve altında toplamak 
mümkündür. 

 4. Film Örneklerine Yönelik Çözümleme

 Bu bölümde, son dönem filmlerinden seçilen iki örnek merkeze alınarak, bir metropol olarak İstanbul’un anlam yaratmadaki 
etkisine ve birey/kent ilişkisinin nasıl yapılandığına yönelik analiz gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 

 
 İlk uzun metrajlı kuramaca filmi olan 11’e 10 Kala (2009)’da yönetmen Pelin Esmer, depereme dayanıklı olmadığı için 
yıkılma kararı verilen eski bir apartmanda yaşayan Mithat Bey ile apartman görevlisi Ali’nin öyküsünü anlatmaktadır. Mithat Bey bir 
koleksiyoncudur. Altmış yıldan uzun süredir gazete, ansiklopedi, pul, saat, ses kasetleri, gömlek, içki gibi pek çok şeyin koleksiyonunu 
yapmaktadır. İyi eğitimli ve görgülü bu eski İstanbul beyefendisini, koleksiyonları nedeniyle karısı uzun zaman önce terk etmiştir. 
Mithat Bey, ilerleyen yaşına rağmen koleksiyonlarını devam ettirebilmek için hergün İstanbul’un sokaklarına çıkar, vapura biner, 
sahafa, çarşıya gider. Ancak halkın arasına karışsa da aslında bir “görünmez” olarak alışverişini yaptıktan sonra, biriktirdiği gazeteler 
nedeniyle kentin gürültüsünün içeriye neredeyse hiç girmediği evinde kendi dünyasına çekilir. 

Apartman görevlisi Ali ise, yaşadığı kapıcı dairesindeki rutubet nedeniyle astımı tutan kızını ve karısını köye göndermiştir. 
Apartman yöneticisinin, evdeki koleksiyonları tehlike yarattığı gerekçesiyle belediyeye şikâyet ettiği Mithat Bey’in isteği üzerine 
ilk kez İstanbul’un sokaklarına çıkar ve koleksiyonlar için gerekenleri yaşlı adam adına satın almaya başlar. Ali bu yolculukları 
sırasında, sorarak bulduğu adreslerdeki kişilerle ister istemez iletişime geçer ve onlarla sohbet eder. Ali, Mithat Bey’in yaşamının 
zıt bir versiyonu olarak konumlandığı bu şehirde, adeta onun için anı biriktirmeye başlar. Nitekim yaşlı adamın ses kayıt cihazını 
tamir için götürdüğü yerden sonra gittiği lokantada farkında olmadan kayda girmiş ve oradaki tüm konuşmaları, tıpkı Mithat Bey’in 
yaptığı gibi kasete almıştır. 

Kenti bilmeyen Ali ile yıllardır bildiği kent -eski binaların yerine yenilerinin dikilmesine aracı olan inşaatlarla dolduğu için- 
bilgisinden çıkmak üzere olan Mithat Bey’in, apartman ve kent arasında sıkışan öyküleri içiçe geçer. Ali, Mithat Bey’in kolilediği 
koleksiyonlardan bazı parçaları satarak, karısı ve kızıyla yaşayabileceği, daha az rutubetli bir ev kiralar. Kolilerindeki eksikliği fark 
eden Mithat Bey ise, uzun zamandır aradığı ve kendisinde bulunmayan İstanbul Şehir Ansiklopedisi’nin on birinci sayısını, sahaftan 
çalmış olan Ali’nin terk ettiği kapıcı dairesinde bulur ve Ali’nin, cildi kendisi için bıraktığını anlar. Mithat Bey, filmin sonunda, 
ışıklar kesildiğinde gazete koleksiyonu arasında yolunu bulmasını sağlayan küçük el feneri yardımıyla, tek başına kaldığı apartmanda 
karanlığa doğru ilerler. 

11’e 10 Kala filminde, İstanbul, iki karakter için de hem olumlu hem olumsuz anlamların mekânı haline dönüşmüştür. 
Mithat Bey, “modası geçtiği” için kalın çerçeveli okuma gözlüğü bulamazken, Ali, Kibariye’nin fonda duyulan “İstanbul Benden 
Büyük” şarkısının kendisine hissettirdiği gibi bodrum katına sıkışmış durumdadır. Yeni kent düzeninde, iki adamın evleri arasındaki 
fark, sadece üst kat-alt kat zıtlığından kaynaklanmaktaymış gibi görünür. Ali’nin kızı, kapıcı dairesindeki rutubet yüzünden astım 
olurken, Mithat Bey, biriktirdiği gazetelerin tozuna karşı alerjisi nedeniyle astıma yakalanır. Mithat Bey, aradabir kendisini ziyarete 
gelen yeğeniyle vişne-votka içerken, Ali, Mithat Bey’de görerek özendiği votkayı, köyden gelen vişne hoşafı ile karıştırır. Ancak 
önemli olan, ikisinin de, metropolün -yeni- haline ayak uyduramıyor oluşudur. Bununla beraber Ali, yine Mithat Bey’in isteğiyle 
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gittiği kütüphaneye, çalışmak için girmeyi başarır. Asla kendisine ait olamayacak koleksiyon parçalarını yok pahasına satmaya 
başladığında da, metropolün, kesintisiz gelir isteyen acımasızlığını anlamış ve buna uyum sağlamış olduğu anlaşılır. Oturdukları 
“Emniyet Apartmanı”, ironik bir biçimde, Mithat Bey’i, dışarıda, karşıdan seyrettiği yükselen yeni binalardan, içeride ise, -karısından 
daha değerli gördüğü- koleksiyonunu emanet ettiği Ali’den koruyamamaktadır.             

Mithat Bey’in, geri kalarak 11’e 10 kalayı gösteren masa saati gibi, koleksiyonunu yaptığı ansiklopedinin on birinci cildine 
sahip olmasından önceki son günleri anlatan film, İstanbul’un vapurundan, metrobüsüne, köprüaltı çarşılarından sahaflarına kadar 
pek çok “mekân”ını, geçmiş ve gelecek arasında acımasızca süregelen mücadeleyi örneklemek amacıyla kullanmıştır. Mithat Bey, 
“eski İstanbul”u simgeler şekilde terk edilir. Ali, “yeni İstanbul”u temsil eder şekilde, çarpık kentleşmenin ürünü olan düşük gelirli 
bir mahallede tuttuğu az rutubetli evde yaşayarak, keskinleşen iyi ve kötünün, eskiyle yeninin, ahlaklı olanla ahlaksızın resmedildiği 
sıradan bir temsilciye dönüşür.      

Yönetmenliğini M. Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yaptığı Zenne (2011) filminde ise İstanbul, gece yaşantısı ile “öteki”leri 
gizleyen, farklı birçok karakteri bünyesine almış bir metropol görünümündedir. 

Zenne Can ile eşcinsel Ahmet çevresinde gelişen öyküde, toplumsal cinsiyet temeline göre cinsel tercihleri açısından “öteki” 
olarak nitelendirilen iki arkadaş bulunmaktadır. Can, askere alınmaktan kaçtığı için gündüzleri dışarı çıkmamakta, geceleri de bir 
gay-barda zennelik yapmaktadır. Arkadaşı Ahmet ise, üniversiteyi okumak için Urfa’dan geldiği İstanbul’da kızkardeşiyle aynı evi 
paylaşmakta ve gay olduğunu tahmin eden ailesinin takibinden kaçabilmek için mücadele etmektedir. Zenne Can’ı fotoğraflamak 
isteğiyle geldiğinde iki arkadaşla tanışan Alman fotoğrafçı Daniel, Ahmet’le ilişki yaşamaya başlar. Daniel, Ahmet’i birlikte yaşamak 
için Almanya’ya davet eder. Can ve Ahmet, askere gitmemek için gay olduklarını ispatlamak zorunda kalırlar. Almanya’ya gitmeden 
önce ailesine eşcinsel olduğunu telefonda söyleyen Ahmet, öldürülür. Can ise dans öğretmenliği yaparak yaşamını sürdürmeye 
devam eder.  

Zenne filminde karakterlerin İstanbul ile ilişkisi, ilk olarak var olma mücadelelerinde saklanabilecekleri bir metropolü 
işaret etmektedir. Metropol, gücün dağılımı açısından, hislere dayalı ilişkilere izin vermemekle birlikte, “öteki” olarak adlandırdığı 
karakterlerin “görünürlüğünü  azaltan” bir mekân konumundadır. Egemen olanın heteroseksüelliği olumladığı bu ortamda, 
homoseksüel karakterler, Ahmet’te olduğu gibi gündüzleri ya “normal gibi” davranmak zorunda kalmakta ya da Can’da olduğu 
gibi aydınlıkta evde kalarak saklanmayı zorunlu görmektedir. Sosyal yapı ve maddi imkânlar açısından farklı konumda olan bu 
iki arkadaş, yaşam biçimleri açısından benzer durumdadır. Cinsel tercihleri onları öteki kıldığı sürece, kentin “karanlık” yüzünde 
kalmak zorundadırlar. Ahmet, gündüzleri buluştuğu, ailesi tarafından tutulan ve kendisini takip eden adama rüşvet vermektedir. 
Can ise bir kez gündüz dışarıda kaldığında teyzesi tarafından uyarılır: “Dışarısı deli gibi aydınlık!”. 

Can’ın kentle kurduğu ilişki, falcılık yaparak para kazanma çabasında olduğu gibi, belirli mekânları onun için geçerli duruma 
getirmiştir. Buna göre dans etmeyi sevmesi sayesinde rahat edebilse de başka bir işte çalışma şansı yoktur. Başvurduğu yerlerden de 
olumlu yanıt alamaz. Can’ın bu durumu, iktidarı para ile sağlayan metropolde, Can’ın düzen dışında bırakılarak gücün temsilinin de 
ötesine itildiğinin hatırlatılmasına aracı olmaktadır.   

Can’ın annesinin evi ya da saklandığı teyzesinin evinin şehrin geri kalanından kopuk gösterilmesi, bu anlamda alternatif 
olarak yaratılan “biz ve öteki” kavramını dile getirmektedir. Buna göre sahip olunan özel alan, kurtarılmış alandır. Bunlar, saklanılan, 
var olunan ve yaşamın algılanışının “dışarıdaki öteki”den farklı olduğu mekânlardır. Bu alanların da kendi içinde rutini bulunmakla 
birlikte, yine de metropolün “normal” akışından daha fazla özgürlüğe ve insani yöne izin verirler. Bunun yanında metropolün 
getirmiş olduğu kesikli yapıdan oluşan rutin, Can, Ahmet ve Daniel’ın ilişkisinde de görülür. Arkadaşların öyküsünü izlerken, gün ve 
zaman kavramı karışır, izleyiciye belki de özellikle, rahat takip edebileceği bir akış sunulmaz.   

 Bu yapılanma içinde Can, Ahmet ve Daniel, kapalı mekân -ev-  ya da insanların bulunmadığı alanlarla -kumsal gibi- 
sınırlı kaldığı sürece, kendilerine ait dünyanın doğallığını yaşayabilmekte, arkadaşlar arasındaki konuşma biçimleri, yeme-içme 
ritüelleri, giyinme gelenekleri egemene alternatif olanı gündeme getirmektedir. Filmin sonunda kendine ait dünyayı koruyarak, 
egemen ideolojinin dayattığı ortamda var olmayı başaran ve çocuklara dans öğretmenliği yaparken gösterilen Can’ın durumu da 
bunu destekler. Can, egemen olanın “kural koyucu ve baskın” yapılanmasına karşı, “direnme ve mücadele”yi yerleştirerek başarıya 
ulaşabilmekte ve filmde “özne” konumuna getirilmektedir. 

Filmin sonunda Can’ın, egemen olana ait alanda yaşayabilmesine benzer bir durum, öldürülen Ahmet’in kızkardeşinin, 
ailesinin yanından kaçarak İstanbul’a dönmesiyle yaşanır. Kızkardeş, cinsel tercihi heteroseksüelliği gösterse de sadece kadın 
olmaktan ötürü ötekidir ve ailesinin baskısı altındadır. Ağabeyinin ölümünden sonra kaçan kardeş, yine ağabeyi gibi metropolde 
saklanacak, ancak belki bu kez “sonu onun gibi” olmayarak, ölümden kurtulabilecektir. 

 Sonuç

Sinemada kent ile birey arasındaki ilişkinin kurulması, egemen olan ile alternatif olanın güç ile ilişkisini, yaşanan sosyal 
ve kültürel farklılıklar ile benzerlikleri, toplumsal cinsiyet yargıları karşısındaki durumları, genel olarak bireyin toplumun kültürel 
yapılanması karşısındaki konumunu ortaya çıkarmayı sağlamaktadır. Bireyin durumunu sosyal bağlamında ele alan filmleri 
incelemek, kent/birey ilişkisinde şehrin insan üzerindeki etkisini, kültürel alanların diğer konularıyla ilişkilendirerek, günümüzün 
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sosyo-kültürel yapısına dair değerlendirme yapılmasını olanaklı kılmaktadır. 

 Kültürel çalışmaların, egemene hizmet eden, aynı zamanda onun egemene karşı direnme alanı da oluşturabilen kültüre 
yönelik çalışmaları, ekonomik yapılanmadan, yaşamın tüm alanlarına değin, bireye ve sosyal yapıya ait konuları önemli kılmaktadır. 
Bu doğrultuda kent ve kentin bireyle ilişkisini incelemek, günlük yaşamdan daha geniş anlamlara kadar her açıdan kültürel durumun 
tahliline dayalı çözümlemelere olanak vermektedir. Sinema filmleri bu doğrultuda, popüler olana hizmet etse de etmese de kültürel 
konumlama için ipuçları veren ve direnme alanlarına dönüşen araçlara dönüşmektedir. 

  Bu düşüncelerden yola çıkılarak çalışmada irdelenen iki film, temel anlamları ile kent ve birey ilişkisini ilk bakışta eski/
yeni, kabul edilen/edilmeyen gibi ikili zıtlıklara oturtur görünür. Bununla beraber, aslında toplumdaki egemen söylemin baskısına, 
hegemonyanın yeniden kuruluşuna, sosyal yapının bu yeniden kuruluşu “normal” ve “doğal” olarak değerlendirmesine yönelik 
anlayışına vurgu yapmaktadır. Bu yolla da alternatif olana dikkat çekmekte ve egemen olanın karşısında “öteki”nin de kendi 
ideolojisini dile getirebilir ve yaşayabilir olduğuna vurgu yapmaktadır.    
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SİYASİ SİNEMA VERSUS İDEOLOjİK SİNEMA:  
1960’LAR TÜRK SİNEMASINDA SİYASET 
 
 
 
 
Mesut Bostan1 
 
 
 Özet 
  
 1960’lı yıllar Türkiye’de sinema ve siyaset ilişkisinin canlı bir tartışma alanı olduğu yıllardır. Bu dönemde bir yanda geniş 
toplum kesimlerine ulaşan popüler bir sinema yer alırken diğer tarafta “devrimci”,  “milli”, “ulusal” sıfatlarıyla kendini tanımlayan 
sinema anlayışları ortaya çıkmıştır. Toplumsal hareketliliğin arttığı bu dönemde popüler sinema sıradan insanların modern hayatla 
karşılaşmaları ve bu karşılaşma sonucu ortaya koydukları tepkilere dair bir muhayyile sunmaktadır. İdeolojik eğilimleri ağır basan 
sinema ürünleri ise modern bir muhayyile içerisinden toplumsal dönüşümü anlamaya çalışmakta ve toplumsal gerçeklikle kısmi ve 
sorunlu bir ilişki kurmaktadır. Bu noktada popüler sinema sıradan insanların siyasi davranışlarını ortaya koymakla siyasi bir sine-
ma özelliği gösterirken, sinemaya ideolojik değer yargıları ve fikri projeksiyonlarla yaklaşan filmler ideolojik bir sinemaya sebep 
olmaktadır. Buradaki ayrım sinemanın toplumun geneli için anlamlı ve dolayısıyla bütüncül bir ideolojiye sahip olması ya da belirli 
bir toplumsal grubun ya da siyasi projenin kısmi ideolojisi içerisinde kalması şeklindedir. Bu çalışmada öncelikle kültür siyaset 
ilişkisine dair bir kavramsal çerçeve çizilmeye çalışılacaktır. Kültürün siyasete olan bağımlılığı ya da siyasetten özerkliği temel dik-
katlerimizden birini oluşturacaktır. Bir kültür alanı olarak sinemanın özerk ve dolayısıyla özgün bir muhayyile ortaya koyabilme-
sinin imkanları araştırılacaktır. Bunun için de Türk sinemasının en verimli olduğu ve kendine has mantığının şekillendiği 1960’lı 
yıllarda yapılmış filmler değerlendirmeye alınacaktır. Sinemanın 60’lı yıllardaki gelişiminde siyasetin rolünün ve devletin sinema 
alanındaki kültür politikalarının araştırılması çalışmanın temel eksenlerinden birini oluşturacaktır. Bu şekilde Türk sinemasının 
60’lı yıllardaki ideolojik arkaplanını ortaya koymaya çalışacağız. Daha sonra ele alacağımız filmlerde siyasi muhayyilenin filmin 
kültür ürünü olarak inandırıcılığına katkı yapıp yapmadığı araştırılacak böylelikle siyasetin mi yoksa filmin kültürel mantığının mı 
filmlerde hakim olduğu ortaya konmaya çalışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Siyasi Kültür, Kültür Politikaları, Türk Sineması. 
 

POLITICAL CINEMA VERSUS IDEOLOGICAL CINEMA: 
POLITICS IN TURKISH CINEMA OF THE 1960S 
 
 Abstract 
  
 1960s is an era that lively debates on cinema and politics relationship took place in Turkey. In this era, a widely appreciat-
ed popular cinema emerged. On the other hand cinema movements that had political emphasis flourished in this period, namely 
“Revolutionary Cinema”, “Milli Cinema” and “National Cinema”. 1960s is an era where social mobility is high and popular cinema 
had a sociological imagination that spans the everyday encounters with modernity issues of ordinary people and their reactions to 
them. However, ideologically shaped cinema generally had a modernist perspective that refers to a change in society with respect 
to modern paradigms. And this makes “political cinema” very controversial because of the relations with social reality. At this point 
popular cinema reflected the political behavior of ordinary people and was highly political in this sense. But the “political cinema” 
mainly had an ideological understanding of cinema, and championed ideological values that makes it an ideological cinema. The 
distinction between these two tendencies is the scope of the ideology. Popular cinema had a total ideology that everybody in the 
society easily engaged with it. And the political cinema had a particular ideology that stems from a specific class or cultural stand 
in society. In this article, firstly we will try to create a theoretical framework for the culture and society relationship. Autonomy 
and dependence of culture to the politics will be one of our main focuses. With this respect we will discuss the ability of cinema to 
create an authentic imagination. 1960s was a productive and creative era in Turkish Cinema and we will focus on this period. The 
cultural politics of the state and the effects of the political field in general will be one of our traces of investigation. So we will try to 
visualize the ideological background of Turkish Cinema in this period. Then we will discuss whether the political imagination or 
cultural imagination is more dominant in films of this period. 
 
Keywords: Political Culture, Cultural Politics, Turkish Cinema.   
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 Giriş 
 
 Türkiye’de sinemanın serüveni içerisinde siyasi film diyebileceğimiz ilk örnekler 1960’larla birlikte yapılmaya başlanmıştır. 
Türk sinemasında yaşanan bu siyasileşme eğilimi, birçokları tarafından 1960 Askeri Darbesi’yle içine girilen ortam ile ilgili görül-
müştür. 1960 Askeri Darbesi, Demokrat Parti yönetiminden rahatsız bir toplumsal koalisyonun yönetimi ele geçirmesini sağlar. Bu 
durum II. Meşrutiyet dönemiyle kıyaslanabilecek bir siyasi canlılık döneminin yaşanmasına sebep olmuştur. Bu dönem sosyalizm 
merkezinde farklı düşüncelerin geliştirildiği yıllardır. Türkiye’nin toplumsal yapısı, kırsal kesimde yaşanan hayat, Osmanlı dönemi 
toplumunun tarihsel mantığı, sanayileşme politikaları, işçi sınıfının mahiyeti, göç olgusu, gecekondulaşma ve kentleşmenin prob-
lemleri temel tartışma eksenleri olarak ortaya çıkar. Yönetmenler de, belki bütün diğer kültür adamlarından daha fazla şekilde, bu 
konularla ilgilenmeye başlarlar. Dönem boyunca entelektüellerin ve kültür adamlarının halkla ilişkileri de temel sorunsallardan biri 
haline gelir. Halkçı ve seçkinci kültürel yaklaşımlar bu dönemde “ulusal sinema” ve “devrimci sinema” tartışması ile somutluk kaza-
nır. Tartışılan Türk sinemasının ne olduğu ve ne olması gerektiğidir. İdeolojik değer yargıları bu tartışmalarda etkendir. Dolayısıyla 
sinema siyaset ilişkisine dair tavırlar Türk sinemasının bu canlı döneminde sinemaya dair anlayışlarının merkezinde yer almıştır. 
Türk sinemasının 1960’lardaki gelişimi bir yandan da dünya genelindeki kültür alanının siyasileşmesi durumu ile de yakından il-
gilidir. Soğuk Savaş’ın derinleştiği, kapitalist ülkelerde toplumsal hareketlerin ortaya çıkmaya başladığı, sömürgelerde bağımsızlık 
hareketlerinin filizlendiği bu dönem, dünya siyasetinde ve tek tek ülke siyasi gündemlerinde alternatiflerin tartışıldığı ve kitlelerin 
siyasetle yakından ilgilenmeye başladığı bir dönemdir. 1960’lar Türkiye’de de neredeyse dünyadaki bütün siyasi ve düşünsel tartış-
maların gündemde yer bulduğu bir dönem olmuştur. Sinema da bu dönemde tartışmaların temel zeminlerinden biridir. 
 
 1. Siyasi Sinema versus İdeolojik Sinema

 Konuya kuramsal bir altyapı sağlayabilmek için öncelikle bir kültür ürünü olan sinemanın siyasetle ilişkisine dair bir kav-
ramsallaştırmaya gitmek gerekmektedir. Ancak kültür dediğimiz değerler alanının bir başka değerler alanı olan siyasetle ilişkisi 
sorunludur. Bu sorunun kaynağında da kültürün bir kavram olarak eklektik bir yapıya sahip olması vardır. Theodor W. Adorno, 
“Kültür ve Yönetim” isimli makalesinde bu sorunu ele alır. Kültür bir tanıma göre az çok belirli bir eğitim düzeyine ve inceltilmiş 
zevklere sahip kişilerin ürünlerinin oluşturduğu belirli bir vasatı ifade eder. Kültürün bu anlamda toplum genelindeki eğitim politi-
kalarını belirleyen ve uygulayan siyasi iktidarla ilişkisi barizdir. Ancak kültürün bir başka tanımı da bu tanımla çelişkili bir biçimde 
yönetime karşıttır. Bu tanıma göre kültür sıradan insanların hayat tarzlarını belirleyen insani değerleri ifade eder. Kültür bu anlamda 
kendiliğinden gelişmiş bir alandır ve siyasetten de özerktir. Adorno, bu tanımlar çerçevesinde kültürün yönetimle ilişkisinin para-
doksal olduğunu söyler: “Kültür, planlanıp yönetildiğinde zarar görür; ama kendi haline bırakıldığında, kültürel olan ne varsa yalnız-
ca etkisini değil varlığını da yitirmeye yüz tutar.” (Adorno, 2011, s. 121-122). Bu açıdan kültür ve siyaset ilişkisindeki temel sorun bu 
iki alanın kesişmesi ve kesişim alanı genişledikçe kültürün zarar görmesidir. Bunun sebebi de her kültür ürünü ve her siyasi metnin 
kendine has bir toplumsal muhayyileye sahip olmasıdır. Yani kültür de siyaset de kişiler ile toplum arasındaki ilişkiye dair bir şeyler 
söyler. Siyasetten doğan toplumsal muhayyile her zaman kültürü dönüştürmeye kasteder. Kültür ise bir anlamda bu etkiyle başa 
çıkma yöntemidir. Öte yandan siyasi ideolojilerin meydana getirdiği kültürler de mevcuttur. Her siyasi düşünce bütüncül ideolojilere 
dönüşebilir ve kültüre dâhil olabilir. Kültürel pratikler de her durumda dolaylı da olsa siyasi anlamlara sahiptir. Siyasal sinema gibi 
bir konuda kültür ve siyaset ilişkisine dair bu sorun daha açık şekilde görülebilir. Siyasetin toplumsal muhayyilesinden çıkmış filmler 
çoğu zaman siyasi metin şeklinde kalır ve inandırıcı bir kültür öğesi niteliğine kavuşamaz. Kültürün toplumsal muhayyilesinden 
beslenen filmler ise bu tarz filmlerden daha güçlü siyasi etki ve anlama sahiptir.

 Kültür ile siyasetin ilişkisi bakımından bir film siyasi ya da ideolojik olarak nitelenebilir. Burada temel ayrım filmin kültürel 
bir mantık içinde mi yoksa siyasi bir mantık içinde mi yapıldığıdır. Siyasetten kaynaklanan ve beslenen filmler ideolojiktir. Burada 
ideoloji kavramının pejoratif anlamının ötesinde zihinselliği kastetmektedir. Yani bir anlamda bir filmin temel dayanağı siyasi gön-
dermeleri ise ve bunun ötesinde bir kültürel inandırıcılığa sahip değilse bu filmi “ideolojik film” olarak tanımlamak gerekmektedir. 
Öte yandan kültürel mantık içerisinde kurgulanıp toplumsal sorunları ele alan gündelik siyaset alanını aşacak şekilde siyasi sinir 
uçlarına dokunabilen filmleri ise “siyasi film” olarak tanımlamak yerinde olacaktır. Ancak bir film toptan siyasi ya da ideolojik olmak 
zorunda değildir. En ideolojik filmde bile kültürün toplumsal muhayyilesi içerisinde gelişmiş siyasi öğelere rastlamak mümkündür; 
çünkü en kurgusal film bile gerçekliği referans almak durumundadır. Öte yandan sıkça kültürel mantık içerisinde çekilmiş filmlerde 
ideolojik kalıplara rastlarız; çünkü siyasi klişeler bir anlamda siyasi düşüncelerin kültürel hayata karışabilmiş halleridir. Siyasi klişe-
lerin bu şekilde kullanımı Hollywood’da yaygındır. İdeolojik taraflarının yanı sıra Hollywood filmleri mükemmelen siyasi filmlerdir. 
Ancak hizmet ettikleri siyaset Amerikan sinema endüstrisine hakim olan finans çevrelerininkidir. James Monaco, filmlerin “bir 
toplumda neyin hoş görülebilir/izi verilebilir olduğunun tanımlanmasına büyük ölçüde yardım ettiğini” söyler. Monaco’ya göre “si-
nema toplumun ortak deneyimidir.” Bu deneyim Hollywood sinemasının mümkün en güçlü etkinlikte ve kapitalist sistemin işlerliği 
yönünde kurgulanmıştır. Bir film belirli tabular dikkate alınarak yapılır. Hollywood filmleri kana karışacak denli kültür içinde eri-
miştir. Filmler aynı zamanda tabuların ortadan kaldırılmasına da yarar. Dolayısıyla her film bir yandan da kültürel müdahale anlamı 
taşır. Bazen de filmler derin bir öngörüyle toplumun gelecekte alacağı durumu önceden haber verir. Monaco buna örnek olarak 
Amerika’da 1960’larda yaşanan toplumsal hareketliliğin ortaya koyduğu karakterin 1950’lerde Marlon Brando ve James Dean gibi 
Hollywood starlarının şahsında önceden haber verildiğini söyler (Monaco, 2000, s. 261-283).
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 2. Halkın Sineması, Devletin Sansürü

 Türk sinemasının siyasetle ilişkisi çoğu zaman siyasetin sinemayı sansür yoluyla kısıtlaması şeklinde olmuştur. Bunun dışın-
da siyasi iktidarların sinema üzerinden kültür politikaları üretmeleri söz konusu olmamıştır. Sinema diğer kültür ürünlerinin sahip 
olmadığı bir bağımsızlığa sahiptir. Türk sinemasını şekillendiren halkın beğenileri olagelmiştir. Bu açıdan Türkiye’de sinemanın 
gelişimi tiyatro, opera, bale, resim gibi sanatlardan farklı olmuştur. Bu sanatlar Batılı kültürel ürünlerin doğrudan etkisiyle şekillen-
miştir. Sinema da özellikle “Tiyatrocular Dönemi”nde bu şema içerisinde değerlendirilebilir. Ancak bir sinema dilinin oluşturulduğu 
ve tiyatro etkisinin büyük oranda ortadan kalktığı 1950’li yıllardan itibaren Türk sineması kendisine bir kültürel ortam ve orijinal 
bir sanatsal form oluşturabilmiştir. Tiyatro ve diğer sanatların ekonomik altyapısını büyük oranda ekonomi politik oluşturmaktaydı. 
Türkiye’de bu sanat pratiklerinin yapılabilmesi doğrudan siyasi iktidarın himayesine bağlıydı. Ancak sinema 1950’lerden itibaren 
ekonomik olarak kendi kendini döndürebilen bir endüstriyel yapı oluşturmuştu. Bu endüstriyel yapı devamlılık sağlayabilmek için 
halk kültürünü gözetmek durumundadır.

Türk sineması, Hollywood gibi bankalara, II. Dünya Savaşı öncesindeki Alman sinema endüstrisi ve Sovyet sineması gibi 
devlete bağlı olarak gelişmemişti. Seyirci hem ekonomik olarak hem de estetik açıdan belirleyiciydi. Türk sineması endüstrileşme-
mişti. Muhsin Ertuğrul döneminin sonlarında elde edilen ekonomik ve teknik imkânlar da boşa harcandı. Bunun ardında sinemanın 
tiyatronun ve onun beslendiği Batıcı kültür politikalarının halkta karşılık bulmaması etkilidir. Öte yandan Mısır filmleri ve onlardan 
esinlenerek gelişen Muharrem Gürses melodramları büyük yankı uyandırmıştı. Bunda da Mısır filmlerinde resmedilen İslami hayat 
tarzı ve Doğulu duyarlılıklarla Türk insanının özdeşleşmesinin daha kolay olması etkendi. Büyük stüdyolarda, gelişmiş ekipmanlarla 
çekilen Muhsin Ertuğrul filmleri izleyici bulamazken, sessiz çekilip dublajla seslendirilen ucuz Yeşilçam melodramları Anadolu’nun 
ücra köşelerinde bile yoğun bir şekilde izleniyordu (Erkılıç, 2003, s. 49). Sinema tarihimizi şekillendiren bu ikili yapı olageldi. Bir 
yanda dönemin entelektüel modalarına uygun şekilde Batılı anlatı formlarıyla büyük oranda Batılılaşmış seçkinlerin ideolojisini an-
latan filmler kısıtlı bir izleyiciye ulaştı. Öte yanda ise küçük girişimcilerin kar güdüsüyle ve kısıtlı imkânlarla yaptıkları filmler geniş 
halkın geniş bir kesimini kültürel olarak etkiledi. Film endüstrimizdeki ikili yapı 1950’lerde faaliyette bulunan Halk Film ve Atlas 
Film üzerinden de görülebilir. “Halk Film, ucuza mal ettiği melodram ve macera filmlerine yönelirken, Atlas Film sinemaya hem 
ticari hem de sanat olarak yaklaşıp, büyük yapımlara” yönelir. Atlas Film’in teknik açıdan daha kusursuz ve sanatsal açıdan daha yet-
kin filmleri nihayetinde ancak Halk Film’in ucuza mal ettiği filmler kadar iş yapmaktadır. Sinema endüstrisi içindekiler Halk Film’in 
başarısını Tuluat geleneğinden gelmelerine bağlar (Erkılıç, 2003, s. 70). Buradan da anlaşılıyor ki ellerindeki kısıtlı imkânlarla film 
yapan yapımcılar, filmlerinin iş yapması için halkın kültürel kodlarını çözüp onlarla etkileşime girebilecek mahiyette filmler yapma 
yoluna gitmişlerdir. Halkın zevki dışında farklı estetik normlara uymaya çalışanlar ise başarısızlığa uğramıştır.

1960’lı yıllarda sinema sektörüne bölge işletmecileri hâkimdir. Bölge işletmecileri kendi bölgelerinde halkın nabzını tutup, 
yapımcıları yönlendirerek filmlerin yapım sürecine dâhil olurlar. Bu onlara halkın beğenisinin görünmez sözcüleri olmalarını sağlar. 
Bu dönemde işletmeciler film üreticileri ile seyircilerin bağlantısını sağlıyor, inisiyatif ve niyet bildiriyorlardı. Ancak bölge işletme-
cilerinin asıl gücü ellerindeki parasal kaynaktan ileri geliyordu. Sıcak paraya gereksinim duyan yapımcılar, bölge işletmecilerinin 
kendilerine açacağı kredilere muhtaçtı. Bu da yapımcıları bölge işletmecilerinin bir nevi taşeronu durumuna getiriyordu. Sinema 
yapım süreçlerinin merkezi İstanbul’du; ama piyasanın dinamosunu Anadolu’dan gelen istekler ve avanslar oluşturuyordu. Böylece 
1960’larda bölge işletmeciliğine dayanan seyirci merkezli bir yapı bulunmaktaydı (Kırel, 2005, s. 103-106). Bu yapı seçkinci bir kültür 
siyasetini güdenler tarafından hoş karşılanmıyordu. 

Türk sinemasının Batılı sinema endüstrileri gibi örgütlenmesini savunanlar arasında 1960’lı yılların ortalarında kurulan 
Sinematek Derneği’nin üyeleri de vardı. Derneğin başkanı olan Onat Kutlar, Türk sinemasını, dönemin popüler ifadesi ile feodal 
bir yapı olarak tanımlıyordu. Kutlar’a göre yapımcılar lonca teşkilatı gibi örgütlenmişlerdi. Sinema ayakkabıcılık, duvarcılık gibi bir 
zanaat şeklinde yapılmaktaydı. Yönetmenler, kameramanlar ve hatta oyuncular usta çırak ilişkisi içerisinde yetişmekteydiler. Yapım-
cıların finansal kaynaklarını Galata tüccarlarının güncel karşılığı durumundaki insanlar oluşturmaktaydı (Kutlar, 1985, s. 16-17). Bu 
anlayış sinema eleştirmenleri arasında yaygındı. Türk sineması çökmeye mahkûm bir yapı olarak görülüyordu. Bu eleştirmenlerden 
biri olan Nijat Özön bu konuda şunları söylemekteydi: “Bonolara, tefecilere dayalı bir ekonomi; yanlış ilkelere göre işleyen koruma 
düzeni, kendi kendini yitirmiş güçsüz sanatçı ve teknikçi topluluğu; görülmemiş bayağılıklar, sömürmelerle zevki korkunç bir şekilde 
köreltilmiş seyirci kütlesiyle er geç çökmeye mahkûm bir sinemadır ve şimdilik sinemadan beklenebilecek en iyi şey de bu çöküşün 
biran önce meydana gelmesidir Ancak ondan sonra, sabırlı ve uzun vadede yeni bir sinemayı, yeni temeller üzerine kurmak müm-
kün olabilecektir.” (Özön, 1966, s. 12). Öte yandan, Halit Refiğ gibi, halkçı bir kültür siyasetinden yana olanlar ise Türk sinemasının 
mevcut yapısını ekonomik ve estetik alanda halkın katılımını mümkün kılan olumlu bir yapı olarak görüyordu. Refiğ’e göre Türk 
sineması ne Hollywood gibi büyük bankalara ne de Avrupa’daki örneklerde görüldüğü üzere devlete dayanır. Yapımcısından yönet-
menine herkesin emekçi olduğu Türk sinema sektörü, emek yoğun bir iş koludur. Tamamen halkın sağladığı ekonomik kaynağa 
bağlıdır. Dolayısıyla halkın zevkinin esas alınması gayet doğaldır. Refiğ, halk sineması olarak adlandırdığı Türk sinemasının diğer 
halk sanatları gibi çeşitli kalıplara sahip olduğunu ve anonim bir gelişim gösterdiğini söyler. Refiğ, “halk sineması”ndan farklı olarak 
bir “ulusal sinema” anlayışı geliştirmek istediğini söyler. Ancak halk sinemasının da bir yandan varlığını devam ettirmesi ve ulusal si-
nemanın bu anlayışla bağlantı kurarak gelişmesi gerektiği düşüncesindedir (Refiğ, 2009, s. 91). Türk sineması hakkındaki bu görüşler 
sinemanın siyasetle ilişkisi bakımından da farklılıklar içermektedir. Seçkinci sinema anlayışı Türk sinemasının hâlihazırdaki anlatı 
şeklinden tamamen farklı ve büyük ölçüde Batılı bir anlatı şekli öneriyordu. Bu da 1960’ların sonuna doğru kültürel mantığı zayıf 
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ve entelektüellerin ideolojisini yansıtan filmlerle sonuçlandı. Öte yandan özellikle 1960’ların ilk yarısında Türk sinemasının mantığı 
içerisinde toplumsal sorunlara eğilen filmler de yapılabilmişti. 

Aynı dönemde devlet ise sinemayı kültür alanına dâhil bir unsurdan çok bir endüstri olarak görmekteydi. Hatta Türk sine-
ması için 40’ların sonunda yazılan bir raporda sinemanın kültürel bir yapı olarak görülmesi devlet tarafından teşvik edilmesi şeklinde 
farklı bir bakış açısı öneriliyordu. Film ithalinin teşvikinin de bir çeşit propaganda faaliyeti olarak görülebileceği ifade ediliyordu 
(Erkılıç, 2003, s. 57). Ancak devlet 1960’lı yıllar boyunca daha önce de olduğu gibi sinemayı, kültüre etki yaratacak bir araç olarak 
görmedi. Devletin sinemaya etkisi zararlı gördüğü içerikleri yasaklamaktan ibaretti. 1960’lı yıllarda sansür görünür olduğu kadar gö-
rünmez bir etkiye de sahipti. Sansür, 1934 tarihli Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nun 6. maddesine yerleştirilmiş bir hüküm uya-
rınca yapılmaktaydı. Buna göre önce senaryo daha sonra da filmin son hali sansür kurulunun denetimine tabi olur. Sansür sebepleri 
arasında müstehcenlik ve komünizm propagandası büyük tutar (Kırel, 2005, s. 216-218). Metin Erksan’ın “Yılanların Öcü” filminin 
sansür hikâyesi bu bahiste zikredilebilir. Film sansür kurulu tarafından yurt içi ve yurt dışında gösterim yasağına tabi tutulur. Ancak 
daha sonra Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’e özel bir gösterim yapılır. Cemal Gürsel filmin gösterimine izin verilmesini emreder. 

“Yılanların Öcü” filmi Cemal Paşa’nın emri olmasına rağmen çok zor gösterime girebilmiştir. Ankara da aylarca büyük mü-
cadele verilmiştir. İbrahim Saffet Omay ve Sabit Kocabeyoğlu Meclis’e takdir vermiş, iki meclis birleşip filmi izlesin ve karar versin 
demişlerdir. Bu teklif Meclis tarafından kabul edilmiştir. Sinema makinesi alınıp Meclis’e gidilmiş, perde kurulurken filmin gösterimi 
için izin çıkmıştır. Metin Erksan bu olay için şunları söylemektedir: “Çok büyük bir olaydı, olmasını çok isterdim, sinema tarihinde 
bir politik meclisin seyredip karar verdiği ilk film olmak şerefini ve onurunu taşıyacaktı Yılanların Öcü filmi”. Bu gelişmelerin ardın-
dan film gösterime girmiştir (Sönmez, 2010, s. 124). 

Metin Erksan, Türk sinemasında sansürün çok belirleyici olduğunu iddia eder. Ona göre sansürün etkisi göz ardı edilerek 
Türk sinema tarihi anlaşılamaz. Erksan, devletin sansür dışındaki etkilerinin de olumsuz olacağı fikrindedir. Devletin sinemayı des-
teklemesini öne sürenleri eleştirir. Öte yandan Erksan, siyasi partilerin de sinemaya müdahalesine de karşıdır. Erksan, bir dönem da 
milletvekili adayı olduğu Türkiye İşçi Partisi(TİP)’nin bir sinemacılar sendikası kurmaya karar vermesi üzerine buna karşı çıkar. Bu 
girişimi önlemek için Türkiye Sinema İşçileri Sendikası’nın kurulmasına ön ayak olur (Erksan, 1985, s. 36-37).

 2.1. Gecelerin Ötesi: Tersinden Bir Zenginleşme Rüyası

Metin Erksan’ın 1960 Askeri Darbesi’nden hemen önce çektiği “Gecelerin Ötesi” (1960) Türk sinema tarihindeki ilk siyasi 
filmlerden biridir. Erksan bu filmde Demokrat Parti’nin 1950’lerde yürüttüğü siyasetin toplumsal sonuçlarını anlatır. “Her mahalle-
de bir milyoner yaratmak” şeklinde ifade edilen bu siyaset Türk toplumunda ekonomik gerilimlere yol açmıştır. Erksan, bu gerilimi 
zenginlik ve kolay yoldan para kazanmak fikrinin halkın geniş kesimlerinin hayatlarında yarattığı hoşnutsuzlukla betimler; ancak 
filmdeki gerilim sınıfsal bir temele oturmaz. Soyguncular arasında kamyon şoförü ve fabrika işçisi gibi işçi sınıfından olanlar olduğu 
gibi tiyatrocu, ressam, şarkıcı ve üniversite öğrencisi gibi küçük burjuvalar da vardır. Karakterlerin motivasyonları da farklıdır. Hatta 
bunlar birbiriyle çelişki halindedir. Kamyon şoförü kız kardeşine karşı görevini yerine getirmek için paraya ihtiyaç duyarken işçi, ha-
yatını ailesi için heba ettiğini düşünerek kolay yoldan kazanacağı parayla kendi hayatını yaşamayı planlamaktadır. Tiyatro oyuncusu 
kendi kumpanyasını kurmak isteyen bir idealistken; ressam, kadınlara karşı saplantılı biri olarak çizilir. Soygunlar sırasında birini 
öldürerek işlerin sarpa sarmasına sebep olan da ressam olur. Film, bütün soyguncuların mahvını gösterecek şekilde biter. Filmin 
sonunda kamyon şoförünün kız kardeşi bileğinin hakkıyla para kazanmayı seçen taksi şoförüyle evlenir. Buradan Erksan’ın, kolay 
yoldan para kazanma fikrinin insanların suça itilmesine sebep olacağını; ancak emeğiyle çalışanların yoksul da olsa erdemli bir hayat 
yaşayabileceklerini düşündüğü çıkarılabilir. Erksan’ın özellikle sanatçı karakterler üzerinden söylediği bir şey daha vardır. Karısı ve 
arkadaşlarının oynadıkları oyunları beğenmeyip Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza”sını oynamak isteyen tiyatrocu şahsında 1945 sonra-
sında Varoluşçuluk gibi akımlara ilgi duyan Batıcı ve seçkinci entelektüeller karikatürize edilmiştir. Bu anlamda Demokrat Parti’nin 
yerli burjuvazi üretme projesinin Batılılaşmacı siyasetle ilişkisi de kurulmuş olur.

Giovanni Scognamillo, Erksan’ın bu filmde kişisel davranış ve tutkulardan yola çıkıp genele vardığını söylüyor. Böylelik-
le Erksan, bir soygun olayının ötesinde toplumsal sorunlara karşı hazırlıksız ve desteksiz karşı çıkışların olumsuz sonuçlanmaya 
mahkûm olduğunu göstermiştir (Scognamillo, 2010, s. 214-215). Gerçekten de Erksan kişisel sorunlar ile toplumsal ve siyasi olgular 
arasındaki ilişkilere dair toplumsal bir muhayyileye sahip bir film yapmıştır. Bu muhayyile büyük oranda tevekkül ve kanaat gibi 
değerlere dayanır ve halkın siyasi sinir uçlarına temas eder. Bu açıdan da “Gecelerin Ötesi” Türk sinemasında siyasi filmler arasında 
öncü ve ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Ayrıca “Gecelerin Ötesi” bazı yazarlar tarafından toplumsal gerçekçilik akımının ilk filmi ola-
rak görülür. Toplumsal gerçekçilik buna göre 27 Mayıs Askeri Darbesi sonrası oluşan görece özgür ortamda sol siyasetin yaşadığı 
canlanmanın sinemaya bir yansımasıdır. Erksan da dönemin siyasi ideolojik ortamından etkilenerek bu filmi yapmış ve toplumsal 
gerçekçilik akımına öncülük etmiştir (Ufuk & Osman, 1996, s. 8-13). Ancak Kurtuluş Kayalı bu yorumlara birkaç noktada eleştiri 
getirir. Öncelikle “Gecelerin Ötesi”, 27 Mayıs Askeri Darbesi’nden önce çekilmiştir. Bu açıdan bahsi edilen özgürlük ortamından 
yararlandığı söylenemez. Kayalı, Erksan’ın toplumsal gerçekçi sinemacılar arasında anılmasının kolaycılık olduğunu söylüyor. Ona 
göre Erksan, her dönemde kendi düşünsel ve siyasi eğilimleriyle bu başlıkta incelenen yönetmenlerden ayrılır. Örneğin Erksan, “Ge-
celerin Ötesi”ni çekerken Halit Refiğ “Şafak Bekçileri”ni (1963) çeker. “Şafak Bekçileri”nde dönemin siyasi konjonktürünün etkisi 
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filmde inkılapçı asker ve gerici toprak sahipleri mücadelesi şeklinde açıkça görülür. “Şafak Bekçileri” bu anlamda siyasal ortamın 
ürünü olan bir filmken “Gecelerin Ötesi” toplumsal sorunların derinlemesine incelendiğini bir filmdir. Kayalı, Erksan’ın “Suçlular 
Aramızda” (1964) filmiyle kendi açtığı yolda ilerlediğini ve dönemin sol siyasetinden doğrudan etkilenen toplumsal gerçekçilerden 
ayrı bir yerde durduğunu vurguluyor (Kayalı, 2004, s. 86-89). Kayalı, Erksan’ın “Gecelerin Ötesi”nde başarısının altında doğrudan si-
yasi yorumlar yapmak ya da döneme dair emareler göstererek dönemi anlatmak ucuzluğuna düşmemesi olduğunu söylüyor. Yine bu 
sebepten Erksan kolayca bir yere yerleştirilememiş ve “Gecelerin Ötesi”nin önemi takdir edilememiştir (Kayalı, 2004, s. 79). Kayalı, 
ayrıca toplumsal gerçekçi sinemanın Türk edebiyatındaki gerçekçi akımdan etkilendiğini söylüyor. “Üç Tekerlekli Bisiklet”, “Şehirde-
ki Yabancı” ve “Karanlıkta Uyananlar” gibi filmlerin senaristi olan Vedat Türkali de bir romancıdır. Türkali’nin farklı yönetmenlerle 
çalıştığı filmlerdeki etkisi barizdir. Oysa Erksan çoğu zaman filmlerinin senaryolarını kendisi yazmakta edebiyattan uyarlama yap-
tığında dahi senaryoya kendi damgasını vurmaktadır (Kayalı, 2004, s. 92). Dolayısıyla Erksan, toplumsal gerçekçi sinema içerisinde 
değerlendirilecekse bile ayrıksı konumu belirtilmelidir. Filmlerinin ideolojik olmaktan çok siyasi olduğu söylenmelidir.

 2.2. Otobüs Yolcuları: Bir Sosyal Demokrasi Temsili

Ertem Göreç’in yönetmenliğini Vedat Türkali’nin senaristliğini yaptığı “Otobüs Yolcuları” (1961) toplumsal bir sorunu ele 
alan bir melodram olarak Türk sinemasında belirli bir tarzın ilk örneği olur. Film “zengin kız fakir oğlan aşkı” gibi bir Yeşilçam klişe-
sine yaslansa da birçok açıdan yenilikçidir. “Otobüs Yolcuları”nda o dönem basında “Güvenevler Skandalı” adıyla yer bulan bir konut 
kooperatifi dolandırıcılığını konu olarak alır. Ev sahibi olmak umuduyla inşaat şirketlerine paralarını kaptıran bir mahallelilerin 
anlatıldığı filmde, konut sorunu ve inşaat sektörüyle birlikte gelişen dolandırıcı burjuvazi ele alınır. “Otobüs Yolcuları” toplumsal bir 
sorunu merkeze almasıyla siyasi yönü ağır basan bir filmdir. Üstelik bunu Türk sinemasının anlatı yapıları içerisinde gerçekleştirir. 
Filmde otobüs şoförü karakteri, okula girmemiş olsa da kendi imkânlarıyla okumuş biridir. Üstelik film boyunca âşık olacağı şirket 
sahibinin kızı ve onun üniversiteden arkadaşlarıyla da yakınlık geliştirir. Bu arkadaş grubunun etrafında ise otobüste bir araya gelen 
mahalleli bulunur. Otobüs farklı toplum kesimlerinin karşılaştığı ve diyalog halinde olduğu bir mekan olarak siyasi bir metafor ola-
rak okunabilir. Filmin sosyal demokrasi şeklinde ifade edilebilecek ideolojisi dönemin tartışmaları ile de koşutluk gösterir. Okumuş-
ların önderliğinde toplumsal sorunların çözüleceği düşüncesi Batılılaşmacı aydınların zihin dünyasının bir ürünüdür. Sosyalizm ise 
Batılılaşmanın 1960’lara has bir yorumu olarak öne çıkar.

Aslı Daldal, “Otobüs Yolcuları”nı diğer toplumsal gerçekçi filmlerle birlikte ilerici orta sınıflarından ideolojisiyle şekillendiği 
yorumunu yapar. Okumuş otobüs şoförü karakteri orta sınıfların eğitim üzerinden temellendirdikleri ideolojilerinin ideal tiplerin-
den birini oluşturur. Öte yandan okula özel arabayla gitmekten utanan şirket sahibinin kızı ise bir başka düşünceyi ortaya koyar. 
Film, dönemin tartışmalarında da yer eden Milli Demokratik Devrim düşüncesi uyarınca burjuvazinin ilerici öğelerine olumlu rol 
atfetme eğilimindedir. “Otobüs Yolcuları”, “Gecelerin Ötesi”nden birçok noktada farklılaşır. Bunlardan birisi de filme hâkim olan 
iyimser havadır. Daldal, bunu yönetmenlerin toplumsal ve siyasi kökenleri ile açıklar: “Yasaklı Komünist Parti üyesi Vedat Türkali ve 
montaj işçiliğinden yönetmenliğe geçen Göreç’in ortaya koydukları sinema anlayışı, doğal olarak, modernist-burjuva temalarını da 
filmlerine katan sanayici aile çocuğu Refiğ ve sanat tarihi mezunu Erksan’dan farklıdır. Erksan ve Refiğ’in yabancılaşmış, kötümser 
karakterlerinin tersine Otobüs Yolcuları’nın kahramanları umut ve iyimserlik doludur.” Filmde ayrıca devlet güçleri ve kanunlar ka-
pitalistlere karşı kitleleri koruyan olumlu öğeler olarak gösterilir. Ancak filmin sonunda mahallelilerin polisi beklemeden haklarını 
aramak için harekete geçmesi, toplumsal sorunları çözmek için devlet müdahalesinden önce kitlesel hareketlerin gelmesi gerektiğine 
işaret eder. Daldal, filmi 1960 Darbesi’ni destekleyen ilerici koalisyonun siyasi perspektifi dâhilinde yorumlar (Daldal, 2005, s. 110-
112). Daldal’ın yorumlarında bir çelişki tespit edilmelidir. Film, her ne kadar burjuvaların ilerici rolüne dair yoruma açık olsa da, 
final sahnesiyle sosyalist bir dönüşüm fikrini ortaya koyar. Bu da Daldal’ın filmin siyasi perspektifini ilişkilendirdiği Milli Demok-
ratik Devrim siyasetinin orduyu ve devlet güçlerini modernleştirici bir unsur görmesine karşıt bir iddiadır. Film, halktan gelecek 
bir hareketin ancak meşru bir çözüm olduğu fikrindedir. Filmin klasik Yeşilçam anlatı kalıplarına dayanması da bu yüzdendir. Film 
halka belirli bir ideolojiyi aktarmak amacındadır. Bunu da halkın zevkini göz önünde bulundurarak yapar.

 2.3. Yılanların Öcü: Halkın Siyasileşmesi

Metin Erksan, ilk filmi olan Aşık Veysel’in hayatını anlattığı belgesel “Karanlık Dünya” (1952) ile ilgilenmeye başladığı “Do-
kuz Dağın Efesi” (1958) ile işlemeye devam ettiği konulara “Yılanların Öcü” (1962) ile geri döner. Film, Erksan’ın ifadesiyle “cesaret 
meselesini” ele alır. Erksan, kendisiyle yapılan söyleşide, “Müşküllerimizin çözülmesini istiyorsak, baskının her türlüsüne aldırmayıp, 
umutsuzluğu bir yana bırakıp, yasaların tanıdığı hakları sonuna kadar kullanmamız gerektiğini belirtmek amacını gütmüştüm.” der 
(Scognamillo, 2010, s. 216). Erksan’ın Anadolu insanını anlamaya yönelik çabasının bir ürünü olan bu film, köy hayatına ilişkin şab-
lonlardan bağımsızdır. Erksan, Anadolu insanını da şehirlilerle benzer çatışmaların içerisinde gösterir. Kanunlar dâhilinde mücadele 
vurgusu Erksan’ın “Gecelerin Ötesi” filmine bağlanabilir. “Gecelerin Ötesi”nde zenginleşme baskısı ve yoksulluğun getirdiği çaresiz-
likten kurtulmak için kanunsuz yollara sapan şehirliler anlatılır. “Yılanların Öcü”nde de evlerinin önüne ev yapılmasına karşı çıkan 
kadın da mücadelesini önceleri kanunsuz bir şekilde yürütür. Erksan, bu noktada cesareti yani haksızlığa karşı çıkma cüretini över. 
Ama bu karşı çıkışın kanunlar içerisinde olması gerektiğini ifade der. Filmde sorunların çözüm merci olarak devletin ve kanunun 
temsilcilerinin gösterilmesi bundandır.
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Aslı Daldal bu durumu dönemin konjonktürüyle açıklar. Ona göre Erksan, zorbalarla işbirliği yapan muhtar ve onun kar-
şısında konumlandırılan kaymakam ile seçilmişlere karşı atanmışları pozitif bir biçimde göstererek darbeci elite saygı duruşunda 
bulunmuştur. Daldal filmi genel planda kentli orta sınıfların ideolojisiyle ilişkilendirir (Daldal, 2005, s. 99-100). Muhtemelen fil-
min uyarlandığı romanın kastı da bu yoruma uygundur. Ancak Erksan’ın filmin merkezi sorunsalı olarak mücadelenin nasıl ya-
pılacağını koyduğu düşünüldüğünde bu yorum boşa çıkmaktadır. Erksan, Batılılaşmacı aydınlar gibi köylüleri aydınlatılması ge-
reken kişiler gibi göstermez. Filmde kaymakam, çatışmaların kanunlar çerçevesinde çözüme ulaştırılması yönünde bir hatırlatıcı 
görevindedir. Erksan’ın meselesi de entelektüellerin ne yapması gerektiği değil daha genel manada sıradan insanların ne yapma-
sı gerektiğidir. Bu soruya “Yılanların Öcü”nde muhatap olan köylü bir karakterdir. Aynı soruya “Gecelerin Ötesi”nde şehirli ka-
rakterler karşı karşıya gelmiştir. Toplumsal mücadeleyi kanunsuz yollardan yürütme meselesini “Dokuz Dağın Efesi” filminde de 
işlemiştir. 1950’li yıllarda Yaşar Kemal’in “İnce Memed” romanı eşkıyalığı tartışmaya açmıştır. Toplumsal sorunlara karşı isyan 
eden eşkıya tipi siyasi mücadele için de bir örnek olarak görülüyordu. Öte yandan Kemal Tahir “Rahmet Yolları Kesti” romanın-
da toplumsal eşkıya tipine karşı çıkıyor ve eşkıyaların adaletsizliklere isyan etmek saikıyla hareket etmediklerini öne sürüyordu. 
Metin Erksan’ın “Dokuz Dağın Efesi”nde anlattığı hikâye de eşkıyayı her ne kadar zamanla bir adalet dağıtıcısına dönüşmüşse de 
kanunsuzluğa saparken çaresiz bir figür olarak çiziyordu. Eşkıya bir kahraman bir asi değil; toplumsal bozuklukların bir kurba-
nıydı. Kanun dışı yollardan siyasi mücadeleye girişmek konusu 1970’lerde siyasetin gündemine gelecekti. Erksan, “Yılanların 
Öcü”ne kadarki filmleriyle bu konuyu tartışmış ve kanuni yoların siyasi mücadele için en meşru yol olduğu görüşüne varmıştı. 
 
 2.4. Acı Hayat: Şehirli Yoksulluk

 “Acı Hayat” şehirli yoksulların sorunlarını ele alan bir film olarak “Gecelerin Ötesi”nin ardına yerleştirilebilir. Bu filmde 
sorun, konut sorunu olarak belirir. Bu filmde bir topluluğu değil de bir çifti görürüz. Böylelikle “Gecelerin Ötesi”nde ele alınan sı-
nıfsal gerilimin daha somut ve yakın planda bir anlatımı sergilenmiş olur. İki aşık evlenmek için ev ararlar. Evlenmek toplumda yer 
edinmek anlamında çok merkezi bir durumdur. Ev arayan çift bir yanda yükselen kira fiyatlarıyla oturacak ev bulamazken öte yanda 
yeni yapılan apartmanlar yükselir. Mimari dönüşüm 1960’larda yapılan filmlerde ortak bir konudur. Eski mahallelerin yerini apart-
manlar ve yine onların yanı başında biten gecekondular almaktadır. Şehrin bu şekilde sınıfsal bir tanzimi sınıflar arası gerilimi de 
artırmaktadır. Ekonomik durumları gerileyen kentli yoksullar nezdinde, artan ve görünürlük kazanan yeni burjuva kültürü merak ve 
arzu uyandırmaktadır. Filmde sınıf atlama isteğinin yoksulların hayatını nasıl mahvedebileceği anlatılır. Ayrıca sınıf atlama metaforu 
ülke bazında sanayileşme, kalkınma gibi gündemdeki konularla ilişkili düşünülebilir. Sınıf atlamak kişileri mutlu etmeyebileceği gibi 
Türkiye’nin hızlı bir şekilde modernleşmesi de ülke insanının topluca refahını ve mutluluğunu sağlamayabilir. Erksan, bu anlamda 
basit şablonlarla sınıf çatışmalarını anlatmadığı, Türkiye’nin tarihsel tecrübesini ve bunun insan hayatına yansımalarını ele aldığı 
açıktır.

Sınıf atlama tecrübesi filmde, sınıfsal ve ekonomik pozisyonlardan çok sevgi ve sahip olma isteği gibi daha temel insani duy-
gularla ilgili bir metafordur. Bu bakımdan filmdeki zengin ve yoksul karakterler klişeleri aşabilmiş karakterlerdir. Zengin ve yoksul 
erkek karakterler sınıfsal ayrımların ötesinde benzer tutkulara sahiptirler. Filmin sonunda gerçek sevgi, zengin kız üzerinden anlatılır. 
Metin Erksan, daha sonra “Sevmek Zamanı”nda (1965) ele alacağı surete âşık olmak konusuna bu filmde de yer verir. Mehmet, yoksul 
da olsalar Nermin’le mutlu olacaklarını düşünür. Nermin ise hayat şartlarının onları mutsuz edeceğini düşünür. Mehmet, Nermin’den 
intikam hisleri beslediği zamanlarda bile Nermin’in resmini odasında asılı tutar. Böylelikle kafasındaki aşka halel getirmemiş olur. Leyla 
ile Mecnun anlatısına benzer öğeler taşıyan bu hikâye aşkın İslami bir yorumuna da imkân tanır. Kanaatkâr olmak, yoksul ama huzur-
lu bir hayat yaşamak gibi kültürel değerler sahip olma güdüsüyle ve zenginleşmenin getireceği ahlaki yoksunlukla karşı karşıya düşü-
nülür. Kurtuluş Kayalı, 1960’larda edebi ve siyasi metinlerde her şeyin ekonomik ölçütlerle değerlendirildiğini söylüyor. Sinemada da 
“Karanlıkta Uyananlar” yine bu yönde bir yaklaşımın ürünü olarak düşünülebilir. Metin Erksan ise aynı tarihlerde “Sevmek Zamanı”nı 
çekerek daha dolaylı bir tarzı benimseyecektir. Kayalı, Metin Erksan’ın toplumsal gerçekliğe dayanan filmler çektiğini söylüyor. “Acı 
Hayat” bu anlamda en önemli filmlerden biridir. Günümüze dek defalarca yeniden çekilen ve benzerleri üretilen bu film, Türkiye’nin 
sosyal gerçekliğine tam olarak oturmaktadır. Kayalı, Erksan’ın köşeli yaklaşımlardan kaçınarak gelişkin bir anlatım kurabildiğini söy-
lüyor (Kayalı, 2004, s. 41-43). Gerçekten de “Acı Hayat” filminde karşıtlıklar kültürel planda kurulmuş ve böylelikle ideolojik kalıplara 
takılmadan toplumsal bir sorun ele alınabilmiştir. Bunda Erksan’ın halkın siyasi eğilimlerini iyi tespit edebilmiş olması etkilidir. Ayrıca 
Erksan “Gecelerin Ötesi”nde yarattığı kara film atmosferi yerine melodram anlatısını kullanarak biçim planında da bir değişikliğe git-
miştir. Böylelikle Erksan halkın siyasetini, halkın zevkini gözeterek ele alabilmiştir. Halit Refiğ de “Acı Hayat”ı Batılılaşmacı bir yanıl-
gı olarak nitelendirdiği Toplumsal Gerçekçilik Akımı içerisinde halka ulaşabilmiş nadir filmler arasında sayar (Refiğ, 2009, s. 37-39). 
 
 2.5. Şehirdeki Yabancı: Türk Entelektüelinin Trajedisi

“Şehirdeki Yabancı” (1962), bir yanıyla “Vurun Kahpeye” romanında olduğu gibi Batılılaşmacı entelektüellerin halka karşı 
karmaşık duygularını yansıtan bir filmdir. Filmde bir maden ustasının oğlu olup İngiltere’ye maden mühendisliği için gönderilen 
Aydın’ın ülkesine döndüğünde yaşadıklarını izleriz. Her iki eser de entelektüelin halkı aydınlatmak yönündeki idealizmini ve halkın 
değişmemek yönündeki taassubundan karşısında yaşadığı hayal kırıklığını anlatır. Ancak film 1960’ların özel koşulları içerisinde 
farklılaşır. Entelektüel-halk ayrışmasının coğrafi ve kültürel tanımları bu dönemde değişmiştir. Merkez-çevre ikiliği İstanbul-Anado-
lu hattı üzerinden değil Batı-Türkiye hattında kurulur. Entelektüelin düşünsel oryantasyonu da milliyetçilikten sosyalizme kaymıştır. 
İngiltere’den dönen aydının idealizminin temeli “birlikte çalışmak ve birlikte yaşamak” ülküsüdür. Entelektüelin halk tasavvuru da 
dönüşmüştür. Filmde halk, sadece eşraftan ve köylülerden oluşan bir kitle değildir. Tabloda artık işçiler de vardır. Dini istismar 
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ederek kendi çıkarlarını garantiye alanlar da eşrafın burjuvalaşmış mensuplarıdır. İşçilerin hayatını tehlikeye atan maden sahibi ve 
madene gayrınizami kereste satan kerestecinin yanı sıra kötülük dayanışmasının bir mensubu da Demokrat Partili olduğu anlaşılan 
belediye başkanıdır. Böylelikle romandaki dini istismar vurgusunun yerini filmde ekonomik istismar alır. Bu da 1960’ların ekonomi 
merkezli muhayyilesinin bir yansımasıdır.

“Şehirdeki Yabancı”nın “Vurun Kahpeye” romanından ayrıldığı yer finalidir. “Vurun Kahpeye” romanında halkı aydınlat-
mak isteyen öğretmen linç edilmekten kurtulamaz. “Şehirdeki Yabancı” filminde ise işçiler bütün yanlış anlaşılmaları ve iftiraları 
savuşturup mühendisi linç edilmekten kurtarır. “Vurun Kahpeye”de askerlerin yapamadığını filmde işçilerin yapması manidardır. 
İşçi sınıfının bir kurtarıcı rolüne soyunduğu bu final sahnesi filmin senaristi Vedat Türkali’nin eseridir. Halit Refiğ, kendisinin filmin 
finalinde mühendisin işçiler tarafından linç edileceği bir sahne çekmek istediğini söyler. Filmin hâlihazırdaki finalinden hoşnut 
olmadığını söyleyen Refiğ, birkaç yıl sonra CHP’li sendikacıların ve sosyalist eğilimli mühendislerin AP’li işçiler tarafından linç 
edilmek istenmesini kendi görüşünün tarih tarafından doğrulanması şeklinde yorumlar (Türk, 2001, s. 132) (Refiğ, 2009, s. 26). Do-
layısıyla “Şehirdeki Yabancı” Halit Refiğ’in kafasında az çok bir “Vurun Kahpeye” uyarlamasıdır. Refiğ, 70’lerde “Vurun Kahpeye” ro-
manını filme çekerken bu sefer daha farklı bir noktadan hikâyeye bakacaktır. Ancak “Şehirdeki Yabancı”nın 1960 öncesinin düşünsel 
refleksleriyle olan bağı daha çok Refiğ üzerindendir. Vedat Türkali’nin filme dokunuşu iki yıl sonra çekilen “Karanlıkta Uyananlar” 
ile birlikte düşünüldüğünde daha iyi anlaşılacaktır. “Şehirdeki Yabancı” ikili zihinsel yapısına rağmen sonuçta 1960-1965 döneminde 
çekilen toplumsal gerçekçi filmlerin çoğu gibi orta sınıf entelektüellerinin ideolojisini yansıtır. Kurtuluş Kayalı da Metin Erksan’ın 
toplumsal gerçekliğe daha uygun olan filmlerini anlatırken “Şehirdeki Yabancı”yı dönemin eğilimlerine uygun olarak dolaysız bir 
siyasal metin şeklinde yorumlamıştır (Kayalı, 2004, s. 79-80).

2.6. Karanlıkta Uyananlar: Bir Kurtarıcı Olarak İşçi Sınıfı

 Ertem Göreç ve Vedat Türkali, “Otobüs Yolcuları”ndan sonra yine birlikte gerçekleştirdikleri “Karanlıkta Uyananlar” (1964) 
ile Türk sinemasında ilk defa sendikal mücadeleyi konu edinen bir film yapılmış olur. Film bir boya fabrikasında işçilerin işverenlerle 
mücadelesini anlatır. Ama bununla beraber dönemin ekonomik tartışmaları da filmin arkaplanında yer alır. “Karanlıkta Uyananlar”, 
kendinden önceki filmlere nazaran daha doğrudan bir şekilde siyasetle ilgilenen bir filmdir. Aslı Daldal, filmi “gerek konusu, gerek 
çekim süreci, gerekse filme katkıda bulunan aydınların siyasi yönelimleri bakımından 1960’lar solunun genel tezlerini ve kadına 
bakışını en iyi örnekleyen filmlerden biri” olarak niteler. Film, “Türkiye İşçi Partisi’nden büyük destek alır.” “Kemal Türkler ve Lütfi 
Akad filmin çekimi boyunca pek çok kez görüşürler ve filmin büyük çoğunluğu Boya-İş sendikasının da katkısıyla Marshall boya 
fabrikalarında çekilir. Filmde işçi sınıfının mücadelesi ve zaferi vurgulanırken anti-emperyalizm ve Yön’ün milli burjuvaziye sahip 
çıkan ulusalcı tezleri gözardı edilmez.” Daldal’a göre “’Karanlıkta Uyananlar’ bir ‘misyon’ filmidir; darbeci yeni-Kemalist aydınların 
halkı ve işçi sınıfını bilinçlendirme çabalarının bir uzantısıdır” (Daldal, 2005, s. 139). “Karanlıkta Uyananlar”, Daldal’ın toplumsal 
gerçekçilik akımını 1960 Askeri Darbesi’ni destekleyen orta sınıf koalisyonuyla ilişkilendirirken temel aldığı filmlerden biridir. Ger-
çekten de Vedat Türkali’nin senaryosunu yazdığı film neden sendikal mücadeleye katılmalıyız sorusuna cevap vermek için yazılmış 
gibidir. Türkali, filmin misyonunu Türkiye’nin demokratikleşmesine katkıda bulunmak şeklinde açıklar. İşçi sınıfı Batı’daki gibi mü-
cadele ederek haklarını kazanmış değildir. Bu yüzden 27 Mayıs ile kendilerine verilen hakların onlara anlatılması gerekmektedir 
(Türkali, 1985, s. 210).

 “Karanlıkta Uyananlar” işçi sınıfına dair bir film olmasına rağmen filmde sınıfsal ayrımlar çok keskin değildir. Patronun 
oğlu olan ve filmin ilerleyen bölümlerinde fabrikanın başına geçecek olan Ekrem’in hayatı işçilerden farksızdır. Ancak ne zaman 
patron koltuğuna oturur o zaman şartların da zorlamasıyla bir patron gibi davranmaya başlar. Fabrikanın işletilmesi işçilerin hak-
larından daha önce gelir. Ancak filmin sonunda fabrikanın batacağını anladığında fabrikayı işçilere bırakan da yine odur. Ekrem ve 
babası, fabrikayı ele geçirip bir Amerikan şirketine satmaya ve ambalajlama tesisine çevirmeye çalışanlara nazaran daha olumlu ka-
rakterler olarak gösterilmiştir. Aslı Daldal, bu durumu “Demokrat Parti zihniyetinin taşıyıcısı ticaret burjuvazisi” ile “1960 darbesine 
destek veren sanayi burjuvazisi” çatışmasının bir temsili olduğu yorumunu yapar. Daldal’a göre film “liberalizme karşı, endüstriyel 
gelişmeye destek veren, propagandist bir misyon da yüklenir” (Daldal, 2005, s. 113). Daldal’ın yorumu filmin dönemin siyasi tartış-
malarında tuttuğu yere dair belirli bir hakikati dile getirmektedir. Ancak asıl söylenmesi gereken dönemin sol düşüncesi içerisinde 
sınıfsal ayrımları keskin bir şekilde göstermemiş bir filmin yapılabiliyor olduğudur. 1960’ların sonundan itibaren sol düşünce belirli 
kalıplarda katılaşırken böyle bir filmi çekme imkânı da kalmamıştır. Film bu bakımdan toplumsal gerçekliğe daha uygun bir anlatı 
sergiler.

 “Karanlıkta Uyananlar”da burjuva entelektüellerine yönelik bir eleştiri de mevcuttur. Fabrikayı entrika yoluyla ele geçirmeye 
çalışan yöneticilerden birinin yeğeni olan Ressam Nevin çoğu zaman sözde kalan hakperestliği, sanata abartılı bir değer vermesi ve 
nevrotik bir kişiliğe sahip olmasıyla bir çeşit entelektüel karikatürüdür. Edip Cansever’den şiirler okuyan, Batılılaşmış ve züppe arka-
daş grubuna yönelen olumsuz tavır, dönemin sosyalist eğilimli entelektüellerinin 1960 öncesinin entelektüellerine karşı duygularının 
bir yansımasıdır. 1960’a kadarki dönemde edebiyat, felsefe ve sanat gibi alanlar üzerinden Batı’yı anlama çabası, 1960 sonrasında 
siyaset, sosyoloji ve tarih gibi alanlara kaymıştır. Bu temel olarak bir siyasileşme eğilimidir. Bu dönemde hem Batı’yla ilişkiler hem de 
kendi iç çelişkilerimiz daha siyasi bir gözle ele alınmaya başlamıştır. Ancak bu bir yüzeyselleşme anlamına da gelmektedir. 1960’ların 
sonlarından itibaren artacak olan ideolojik kalıplarla düşünme eğilimi Batı’nın, Türkiye’nin toplumsal koşullarına dair derinlikli bir 
analizi imkânlar dışına çıkarmıştır. Karanlıkta Uyananlar 1960’ların siyasi ortamına dair birçok eğilimi yansıtması açısından değerli 
bir vesikadır. Öte yandan toplumsal sorunlara dair bir muhayyile geliştirmek açısından ideolojik bakış açısının kısıtlarıyla sınırlı bir 
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yapı arz eder. Toplumun değil entelektüellerin aynası durumundadır.

 2.7. Gurbet Kuşları: Geleneksellik-Modernlik Çatışması

“Gurbet Kuşları” (1964) 1960’larda toplumsal bir sorun olarak beliren göç olgusunun sinemada ilk defa karşılık bulduğu 
filmdir. Film, Maraşlı bir ailenin İstanbul’a gelmelerini ve burada tutunmaya çalışmalarını anlatır. Final sahnesinde aile iki ferdini 
geride bırakarak Maraş’a döner. Ailenin kızı şehrin cazibesine kapılıp kötü yola düşer ve ardından intihara sürüklenir. Üniversiteye 
giden oğullardan biri ise okul arkadaşıyla evlenerek şehir kültürüne doğru bir şekilde dâhil olur. Ailenin geri kalanı ise çeşitli acı 
tecrübelerden sonra memleketlerine dönmeye karar verir. Şehir hayatına adapte olan bir başka taşralı daha vardır. Aileyle aynı trende 
İstanbul’a gelen “Haybeci” adlı karakter, şehre parasız bir şekilde gelip kurnazlıkla yolunu bulur. Haybeci her ne kadar sıfırdan zengin 
olmayı başarsa da tam olarak şehirli olamaz. Halit Refiğ, Türk toplumunda sınıfsal geçişlerin kolay olduğu fikrindedir (Türk, 2001, s. 
153). Filmde de ailenin üniversiteli oğlu eğitim yoluyla seçkin sınıfa dâhil olabilirken, zengin olsa da Haybeci benzer bir statüye eri-
şemez. Dolayısıyla eğitim toplumsal mobilitenin temel aracı olarak görülür. Bu düşünce Halit Refiğ’in “Şehirdeki Yabancı” filminde 
birlikte çalıştığı senarist Vedat Türkali ile düşünsel farklılaşmasını da ortaya koyar. Aynı yıl çekilen Türkali’nin senaryosunu yazdığı 
“Karanlıkta Uyananlar” filminde sınıf tabanlı bir çatışma merkeze alınırken “Gurbet Kuşları”nda çatışma statü temelinde kurulur.

“Gurbet Kuşları”nın bir başka özelliği de doğrudan siyasi göndermelere sahip olmamak bakımından “Şehirdeki Yabancı” 
filminden ayrılmasıdır. Bu dolaylılık filmin seyirci nezdinde kabul görmesinde etken rol oynamıştır. Film “Gecelerin Ötesi” ve “Acı 
Hayat” gibi filmlerle toplumsal dönüşümlerin sıradan insanların hayatlarında yarattığı değişiklikleri ele alması bakımından akraba-
dır. “Gecelerin Ötesi”nde aynı mahallede oturan insanların, “Acı Hayat”ta ise bir çiftin yaşadıkları anlatılırken “Gurbet Kuşları” temel 
olarak bir aile filmidir. Neşe Kaplan filmin bir ailenin çözülüşü teması etrafında açıklanabileceğini söyler. Filmde ailenin yaşadığı 
hayal kırıklıkları babanın ve abilerin otoritesinin dinlenmemesinden kaynaklanır. Ailenin iki oğlu gayrımeşru ilişkilerden dolayı 
işlerine vakit ayıramaz ve aileyi ekonomik olarak sıkıntıya sokarlar. Sosyal bir hayatı olmayan ailenin kızı ise ailesinden bağımsız 
bir şekilde girdiği aşk ilişkisinde aldatılır. Aldatıldığını anlayan ve evine dönemeyen kız kötü yola düşer. Kardeşleri onu bulduğunda 
ise intihara sürüklenir (Kaplan, 2004, s. 168). Bu hikâyede çatışma ailenin geleneksel değerleri ile şehir kültürü arasındadır. Ailenin 
hayatında ve düşüncelerinde dini öğeler hâkimdir. Film, şehirleşmenin kültürel bir dönüşümü beraberinde getireceği varsayımına 
sahiptir. Ailenin hayatını örgütleyen din, gelenek kalıpları olarak kaldığından, aileyi şehrin zararlarından koruyamaz. Ancak ailenin 
seçkinler safına dahil olan oğlu bize gösterir ki modern bir hayat kurabilmek için yeni bir dizgeye ihtiyaç vardır. Bu dizge, geleneksel 
değerlere ve dine saygı duysa, belirli bir alan açsa da modern eğitim yoluyla açılacak yeni bir alanı ifade eder. Bu yeni dizgenin etho-
sunu ise vatanperver bir idealizm yani bir çeşit milliyetçilik oluşturur.

“Gurbet Kuşları” modernleşmenin sancılarını anlatan bir film olarak 1960’ların dünya genelindeki düşünsel ikliminin bir 
ürünüdür. Film ilk çıktığında bazı eleştirmenler tarafından Luchino Visconti’nin “Rocco e i Suoi Fratelli” (1960) isimli filmine benze-
tilir. Filmde Güney İtalya’dan Milano’ya göçen bir ailenin dramı benzer bir hikâye ile anlatılır. Visconti gibi Refiğ de artan toplumsal 
hareketliliği ve bu hareketliliğin yarattığı kültürel etkileri göz önüne serer. İtalya’da yaşanan tecrübe Türkiye’den ya da dünyanın diğer 
yerlerinden çok da farklı değildir. 1960’lar dünyası merkez-taşra ikiliğinin daha farklı bir şekilde kurulduğu yıllardır. “Gurbet Kuşla-
rı” da modernlik tecrübesinin geleneksel toplumlarda nelere yol açtığına dair evrensel bir duyuş sağlamıştır. Zira Halit Refiğ, filmin 
Hindistan’da katıldığı bir festivalden sonra karaborsada satış rekorları kırdığına dair gazetelerde haberlerin çıktığından bahseder 
(Refiğ, 2009, s. 32). “Gurbet Kuşları”nda göç kültürel karşılaşma metaforu olarak kullanılır. Bu kullanım evrensel bir anlatımı müm-
kün kılar. Ancak bir yandan da gerçekliği bazı yönlerini ıskalama eğilimindedir. Filmde gecekondulardan hiç bahsedilmez. Sadece 
geniş planda çekilmiş bir İstanbul manzarasında filmin okumuş karakterleriyle birlikte onlara bakarız. Muhtemelen Refiğ için gece-
konduların ifade ettiği şey de budur. Gülseren Güçhan’ın belirttiği üzere, o yıllarda İstanbul’da gecekondu alanlarında yaşayanların 
oranı % 45’tir. Filmdeki aile İstanbul’a köyden değil Maraş’ın kent merkezinden göçer. Geldiklerinde yerleştikleri yer de İstanbul’un 
geleneksel kültürel hayatının yaşandığı Süleymaniye’dir. Karşıtlıklar öteden beri ayrışmış olan İstanbul’un geleneksel mahalleleri ile 
modern mahalleri arasında kurulur (Güçhan, 1992, s. 127-128). Sonuç olarak Halit Refiğ’in ele aldığı sorunsal geleneksellik-moder-
nlik çatışmasıdır. Bu çatışma İstanbul’a yeni göç edenlerin yanı sıra öteden beri ikamet edenleri de ilgilendirir. Hatta böylelikle film, 
bazı yakın ve yakıcı gerçekleri görmemek pahasına, evrensel denebilecek bir tecrübeyi anlatabilmiştir.

2.8. Bitmeyen Yol: Gecekondulaşma ve Toplumsal Huzursuzluk

Duygu Sağıroğlu’nun çektiği “Bitmeyen Yol” (1965) köyden kente göçün yanı sıra gecekondulaşmayı da konu alır. “Gecele-
rin Ötesi”nden beri toplumsal tabakalaşma ve tabakalar arası artan gerilim filmlerde işlenmiştir. Ancak “Gecelerin Ötesi”, “Suçlular 
Aramızda” ve “Acı Hayat” gibi filmler temel olarak şehirli yoksulların hayatına odaklanmıştır. “Gurbet Kuşları”nda da şehre göçen 
aile kendi işlerini yapar ve yerleştikleri ev gecekondu değildir, eski İstanbul mahallelerinden birindedir. “Bitmeyen Yol” ise köyden 
kente göçen vasıfsız işçileri ve onların yaşadıkları gecekondu mahallelerini anlatır. Bu bakımdan “Karanlıkta Uyananlar”ın bir deva-
mı gibidir. Siyasi mesajları ondan daha dolaylıdır. Daha çok toplumsal sorunlara odaklanır. “Karanlıkta Uyananlar”ın iyimserliğinin 
yanında “Bitmeyen Yol” adından başlayarak karamsar bir tablo çizer. Bunda sol siyasetin 1965 yılı itibariyle girdiği bunalım da etki-
lidir. Film 1965 yılında Adalet Partisi(AP)’nin iktidara gelmesiyle katılaşan sansürün hışmına uğrar ve iki sene boyunca yasaklı kalır. 
Bu dönemde işçi sınıfını örgütleyerek Türkiye’de sosyalist bir dönüşüm yaratma fikri güç kaybederken Milli Demokratik Devrim 
siyaseti uyarınca burjuva sınıfının liderliğinde bir devrim fikri güç kazanmıştı. İşçi sınıfına dair iyimserliğin bir tür hayal kırıklığıyla 
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sonuçlanması siyaset alanındaki bu gelişmeyle birlikte okunabilir. Öte yandan gecekonduların toplumsal huzursuzluğun yuvalandığı 
yerler olması ve filmin finalinde iş arayan gence karşı acımasızca davranan patronlardan birinin vurulması 1970’lerin atmosferinin 
habercisi gibidir.

Zahit Atam, “Bitmeyen Yol”u belirli bir kamplaşmanın filmi olarak yorumlar. Atam’a göre film Türk toplumunun sınıfsız, sömürüsüz 
bir kitle olduğu söylemine muhaliftir. İşçilerin çalışma şartları kötüdür, neredeyse hayvan yerine konulurlar. Alacakları ücret, işle-
rinin devamlılığı tamamen patronların keyfine kalmıştır. Ayrıca göç eden işsiz kalabalığına karşı da genel tavır kayıtsızlıktır. Film, 
çıkmazlığı vurgulayarak bu düzenin değişmesi gerektiğini gösterir (Atam, 2009, s. 102-103). “Bitmeyen Yol”un anlattığı çıkmazlık bir 
anlamda politik arenada yürütülecek bir mücadelenin imkânsızlığına işaret eder. Aynı zamanda 1960 Askeri Darbesi’nin destekleyen 
koalisyonun dağıldığını da anlatır. Çünkü “Karanlıkta Uyananlar”da olduğu gibi işçi sınıfı ile sanayi burjuvazisi arasında bir işbirliği 
ihtimali bu filmde görünmez. Hatta “Bitmeyen Yol” zengin ve fakir arasındaki kültürel farklılaşmaya odaklanarak hem sınıflar arası 
dayanışma tezinin hem de sınıf çatışması tezinin altını oyar. Filmde zenginler Avrupai bir kültür içerisinde yoz bir şekilde resmedilir-
lerken, onlara öykünmek de olumsuzlanır. Zengin ve fakir arasındaki kültürel ayrışma sınıfsal ayrışmanın üstüne biner ve yakıcılığını 
artırır. Film son tahlilde herhangi bir umut ışığı göstermez. Bir anlamda şimdiye kadarki filmlerde var olan geniş kapsamlı tartış-
ma ortamının ortadan kalktığı anlatılır. Sınıflar arası diyalog imkânının yok olması toplumsal ayrışma katileştiğini gösterir. Buna 
mekânsal ayrışma da eklenir. Yoksullar şehir merkezlerinden gecekondu mahallelerine sürülmüştür. Filmde şehrin sokaklarında iş 
arayan karakterler farklı bir dünyaya düşmüş gibidirler. Zengin ile fakirin olağan karşılaşmalarının azaldığı bu durumda kamusal 
alan da ortadan kalkmıştır. “Bitmeyen Yol” bu bakımdan günümüze dek izi sürülebilecek ekonomik ve kültürel ayrışmaların şiddete 
varan çatışmaları konusunda derin bir öngörüye sahiptir.

“Bitmeyen Yol” anlattığı ekonomik ve toplumsal çatışmalara rağmen merkeze kültürel çatışmayı alması, filmi belirli bir 
kalıba oturtmak isteyenleri zora sokar. Zira Aslı Daldal’a göre, filmde “bir yandan hiçbir sosyal güvencesi olmayan cahil köylü-
lerin kentli sermaye güçlerince nasıl sömürüldükleri son derece materyalist bir biçimde anlatılır.” Ancak Daldal, “filmde sık sık 
karşımıza çıkan ‘Allah doğru olanların yanındadır’ ifadesi ve ırgat pazarında ‘ezanın’ düşündürücü kullanımı”na anlam veremez 
(Daldal, 2005, s. 115). Oysa Duygu Sağıroğlu, ulusal sinema kavramı etrafında düşüncelerini açıklarken Tanzimat’tan beri Türki-
ye’de entelektüellerin yanlış bir yol tuttuğunu söyler. Türkiye’de sanat alanında ürün verenler ekonomik emperyalizmin yanı sıra 
kültürel bir emperyalizmin etkisi altındadırlar. Sağıroğlu’na göre Türkiye’de evrensel değer düzeyine ulaşabilmiş bir sinema ancak 
ulusal temeller üzerinde inşa edilebilir (Uçakan, 2010, s. 61). Dolayısıyla Sağıroğlu’nun “Bitmeyen Yol”da dinin toplumsal işlevi-
ne dair yorumda bulunduğu düşünülebilir. Filmde işçilerin sömürü karşısında örgütlenmiyor oluşları ve sorunun en uç nokta-
sında tepkinin bireysel şiddet şeklinde ortaya çıkması Türkiye’de toplumsal ayrışmanın en ekonomik olduğu durumda bile sınıf 
temelli olmadığını anlatır. Dini göndermeler de bu noktada Türkiye’nin toplumsal ve kültürel yapısının farklılığına dair işaretlerdir. 
 
 2.9. Hudutların Kanunu: Taşranın Açmazları

 Lütfi Akad da 1960’ların ikinci yarısına kadar suskun geçirdiği dönemin ardından “Hudutların Kanunu” (1966) filmiyle 
Türk sinemasına geri dönüş yapar. Bu dönüş Akad’ın sinemasında yeni bir dönemin başlangıcı da demektir. Akad, “Hudutların Ka-
nunu” filminde hem biçim olarak hem de içerik olarak tamamen yerli bir film yapmayı dener. Filmin üslubu için halk masallarının 
sade ve kesik anlatımından ilham alır. Konu olaraksa Güneydoğu Anadolu’daki kaçakçılık sorununu ele alır. Akad, toplumsal sorunu 
ele alışında da yerli bir tavır geliştirmeye çalışır. Soruna dışarıdan bir çözüm geliştirmek yerine, sorunu teşrih etmeyi ve gerisini seyir-
ciye bırakmayı tercih eder (Scognamillo, 2010, s. 192-193). Akad’ın bu yaklaşımı köyün ya da başka bir ifade ile taşranın ele alınışında 
bir dönüşümü ifade eder. 1960’lara kadar taşra merkez tarafından denetim altına alınmaya çalışılan bir yerdi. Türk entelektüeli için 
taşra dönüştürülmesi gereken bir yerdi. Ancak taşranın toplumsal yapısının ne olduğuna dair bir bilinç geliştirilmemişti. 1960’ların 
başında “Yılanların Öcü” filminde taşraya bakıştaki bir değişim gözlemlenir. Metin Erksan, ilk defa köy gerçekliği denen şeyin ne 
olduğuyla ilgilenir. Ancak Erksan, köy gerçekliğini insan fıtratına dair evrensel olgular ışığında ele alır. Onun şehirli karakterleri ile 
köylü karakterleri temelde aynı sorunlarla yüz yüzedir. Erksan’ın taşraya bakışındaki özgün yan taşrada yaşayanlara da özne olma 
vasfı tanımış olmasıdır. Ona göre köy gerçekliğine dair sorunlar öncelikle köylülerin istek ve taleplerinden yola çıkılarak çözülebilir. 
“Hudutların Kanunu” ise köy gerçekliğine dair ekonomik ve toplumsal bir görüş ortaya koymak niyetindedir. Bu eğilim 1960’larda 
taşraya bakıştaki ana eğilimdir. Dünyada ve Türkiye’de gündem merkez dışı alanlardaki kültürel yapının modern kültürden farklı-
lığı, dönemin moda tabiriyle geri kalmışlığıdır. “Yılanların Öcü”nde halkın siyasi katılımının toplumsal sorunların çözümüne katkı 
yapacağına yönelik iyimserlik, “Hudutların Kanunu”nda taşranın hâlihazırdaki toplumsal ve ekonomik şartlar içerisinde herhangi 
bir çözüm üretemeyeceği yargısına bırakır. Hudutların Kanunu’nda eğitime yapılan vurgu onu 1960 öncesinin eğilimine yaklaştırır. 
Ayrıca köydeki toplumsal yapının feodalliğine yapılan vurgu da dönemin modernleşmeci anlayışının bir yansımasıdır. Bir anlamda 
1960’ların başında hâkim “Türk toplumunun sosyalist bir dönüşüm geçirmesi fikri” 1965 sonrasında güç kaybederken, klasik Batılı-
laşmacı şablona geri dönülmüştür. Ancak artık Batılılaşma sadece kültürel bir gereklilik değil ekonomik bir gerekliliktir.

 Biraz daha “Hudutların Kanunu”nda ele alınan soruna eğilirsek bunun Güneydoğu Anadolu’nun ekonomik olarak merkezle 
ilişkisinin zayıflığı meselesi olduğunu görürüz. Film sınır bölgesinde kaçakçılık yapan köylüleri anlatır. Kaçakçılığın köylülerin ana 
maişet (geçim) yollarından birini teşkil etmesi ve bunun sebepleri filmin genel izleğini oluşturur. Kaçakçılık işinde ölüm tehlikesi 
yüksektir; ancak buna rağmen geçim sağlamak için bu işe devam edilir. Filmin başkarakteri olan Hıdır, abisi kaçakçılık yaparken 
ölmüş olmasına rağmen onun yarım bıraktığı işi yaparak sınırdan mal kaçırır. Filmde bölgeye yeni atanan subay neden tarım yap-
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madıklarını sorduğunda Hıdır’ın cevabı toprağın verimsiz olduğudur. Toprakların çoğuna ağa sahiptir ve ortakçılık karın doyurmaya 
yetmemektedir. Üstelik kaçakçılık ağa için de kazanç kapısı olduğundan köylülerin tarımla ilgilenmesine izin vermez. Halit Refiğ, 
bu noktada filmin ekonomik yapıya dair bazı yorumlarının yanlış olduğunu söyler. Bölge tarıma gayet elverişlidir. Ancak tarihsel 
süreçte ekonomik yapı daha çok güney yönündeki ticaretle şekillenmiştir. Kaçakçılık da bunun günümüze yansımasıdır. Refiğ, film-
deki bu hatanın Akad’ın bütün iyi niyetine rağmen klasik entelektüellerin bakış açısından kurtulamadığını ifade eder. Refiğ’e göre 
bölgedeki kaçakçılığı bitirmenin yolu bölgenin ekonomik ilişkilerinin Anadolu yönünde geliştirilmesidir (Refiğ, 2009, s. 112-113). 
Refiğ’in müdahalesi filmin kurtuluş çaresi olarak eğitimi öne sürmesinde olduğu gibi entelektüellerin ideolojisinden kaynaklanan 
taraflarını anlamak açısından önemlidir. Böylelikle sorunların kaynağına feodalite gibi Batı’nın tarihsel tecrübesine dair bir kavramı 
yerleştirmenin bir hata olduğu, bölgenin sorunlarını kendi tarihsel tecrübesi içerisinde düşünmek gerektiği ortaya çıkar. Ancak Lütfi 
Akad’ın filmde kaçakçılar ile bölgedeki askerler arasındaki işbirliğini sansür nedeniyle vermediğini de akılda tutmak gerekir (Kayalı, 
2006, s. 137). Hudutların Kanunu olumlu ya da olumsuz yanlarıyla 1960’lardaki sol siyasi düşüncenin Türkiye hakkındaki tahayyü-
lünü resmetmesi açısından önemlidir. 1960’ların başlarındaki iyimserlik 1965 sonrasında tükenmiştir. Halka ve toplumsal gerçekliğe 
dayanan bir sol siyaset fikri de geçerliliğini yitirmiştir. 1970’de yapılan “Umut” filmiyle bu durum daha kati bir şekilde görülür.  
 
 2.10. Umut: 1960’ların ve Umutların Sonu

 “Umut” yoksulluğun, çaresizliğin ve sefaletin anlatıldığı bir filmdir. Film yoksulluğu gerçekçi tarzda anlatmak için çıktığı 
yolda gerçeküstü bir sefalet resmiyle son bulur. Adana’da arabacılık yapan filmin başkarakteri bir kaza sonucu atının ölmesiyle derin 
bir umutsuzluğun içine düşer. Yardım için kime başvursa terslenir. Zaten birçok kişiye borçludur. İş yapamaz hale geldiği için borç-
luları da elinde ne var ne yoksa alırlar. Karakterin arkadaşının önerisiyle aramaya giriştiği defineden başka umudu kalmaz. Ancak 
filmin sonunda bir yılanla temsil edilen umut, karakterin hayatını daha kararmasına sebep olur. Yılmaz Güney daha önceleri avantür 
filmlerin oyuncusu olarak ün kazanmıştır. 1967 yılında yönetmenliğini yaptığı “Seyithan” filmiyle dikkatleri üzerine çeker. “Seyit-
han”la birlikte Yılmaz Güney, toplumsal şartlar altında ezilen ve bu duruma isyan eden karakterler ile kendine has bir persona oluş-
turur. “Umut”la Yılmaz Güney’in seyircisi daha entelektüel bir düzeye kayar. Filmi, Sinematek Derneği destekler (Esen, 2010, s. 147). 
Yılmaz Güney’in “Umut” filminde ortaya koyduğu siyaseti anlamak için Sinematek’in kültür politikalarını göz önünde bulundurmak 
gerekir. Sinematek 1960’ların ikinci yarısından itibaren Yeşilçam’a muhalif bir sinema okulu olarak örgütlenir. Dernek, Toplumsal 
Gerçekçilik Akımı içerisinde değerlendirilen yönetmenlere de mesafe alır. Çünkü bu yönetmenler de Sinematek’e karşı Yeşilçam si-
nemasını müdafaaya girişirler. Sinematek çevresi de yönetmenlerin bu tutumunu AP’nin iktidara geldiği bir dönemde konformist bir 
hareket olarak görür (Ufuk & Osman, 1996, s. 13-19). Bu dönemde Yılmaz Güney, Sinematek Derneği’nin kendi safına çekebildiği tek 
yönetmendir. Umut filmi de o döneme kadar yapılmış olan filmleri reddeden Sinematek’in kendi sinema anlayışına örnek gösterdiği 
bir film olur.

 “Umut” temel olarak yoksullukla ilgili bir filmdir. Filmde yoksulluğun yarattığı gerilim karakterin yardım arayışı sırasında 
kapısına çaldığı insanların lüks yaşantısı ile karakterin içinde yaşadığı şartlar arasındaki kontrast ile anlatılır. Toplumsal tabakalar 
arası ayrışmanın artması anlamında yoksulluk 1960’ların ele aldığı öncelikli meselelerden biridir. “Gecelerin Ötesi”, “Suçlular Ara-
mızda” (1964), “Bitmeyen Yol” gibi filmlerde yoksulluğun insanları suça ittiğini görürüz. “Karanlıktan Uyananlar” ise yoksulluğu 
sınıf temelinde alır ve bir çıkış yolu olarak sendikal mücadeleyi gösterir. Toplumsal sorunlara karşı böylece meşru olmayan ve meşru 
olan hareket tarzları belirlenmiş olur. Bu bakımdan 1960’ların başı toplumsal hareketliliğin ne şekilde örgütleneceğine yönelik dü-
şüncelerin serdedildiği dönemdir. “Yılanların Öcü”, “Otobüs Yolcuları” gibi filmler toplumsal mücadelenin olumlu örneklerini yan-
sıtırken “Acı Hayat” tekil ve irrasyonel çıkışların sonuçlarını gösterir. “Hudutların Kanunu” ile beraber çıkışsızlık düşüncesi hâkim 
olmaya başlamıştır. “Umut” ise bir anlamda bu çıkışsız durumda insanların nasıl isyan etmediklerine dair yorum getirir. Piyangodan 
para çıkması, define bulmak gibi talihe olan inancın yanı sıra insana tevekkülü öneren din de çıkmazlığın muhafazasına yardımcı 
olur. Yılmaz Güney’in ve Sinematek çevresindeki entelektüellerin Türkiye’deki toplumsal yapıya olan bakışları da Türk sinemasına 
bakışları gibi toptan reddetme tavrını içerir. Bu düşünce kültür siyaseti olarak da radikal bir modernizmi önerir. 

 Yılmaz Güney’in “Umut” filminde ortaya koyduğu sinema anlayışı dünya genelinde 1960’larda etkili olan sömürge karşıtı 
bağımsızlık hareketleriyle de ilişkilendirilebilir. Zira Şükran Esen, Yılmaz Güney’i Üçüncü Sinema akımının Türkiye’deki temsilcisi 
kabul eder. Üçüncü Sinema Şili’li Fernando Solanas ve Octavio Gettino’nun kaleme aldıkları bir manifestoya dayanmaktadır. Üçün-
cü Sinema’nın yola çıkış motivasyonu sömürge ülkelerindeki entelektüel ve sinemacıların Hollywood kalıpları dışında bir şeyler 
yapma isteğidir. Esen, Türkiye’deki Üçüncü Sinema örneklerini değerlendirirken ele aldığı kıstaslar; feodal ilişkileri irdelemek, geri 
kalmışlığı eleştirmek, toplumsal çarpıklıkları ve yoksulluğu sergilemektir (Esen, 2007). Sömürge entelektüellerinin 1960’lardan gü-
nümüze dek genel tavrını oluşturan “sömürüyü ortaya koymak” aynı zamanda kendi toplumsal yapılarını yalnızca Batı’yla ilişkiler 
bağlamında anlamayı da beraberinde getirir. Bu da kendi toplumsal gerçekliklerine dair orijinal bir bakış geliştirememelerine se-
bep olmuştur. Türkiye gibi feodal bir dönem geçirmemiş ve sömürgecilik tecrübesi yaşamamış bir toplumda bu şematik bakış çok 
daha çarpıtılmış bir görüş ortaya çıkarır. Halit Refiğ, “Umut”ta arabacıların arkadaşlarına yardım etmemelerini ve üstüne üslük 
son kalan öteberisini yağmalamalarını gerçekdışı bulur. Arabacılar arasındaki Ahilik geçmişinden gelen geleneğinin buna imkân 
vermeyeceğini dile getirir. Karakterin ağadan yardım isteyip eli boş dönmesini de Refiğ gerçekçi bulmaz. “Hiçbir ağa, kapısına va-
ran köylüsünü boş çevirmez.” (Refiğ, 2009, s. 152-153). Refiğ’in eleştirileri filmin gerçekçiliğin iddiasına karşı söylenmiş şeylerdir. 
Filmin bakış açısı Sinematek Derneği’nin radikal modernist siyasetini çok iyi bir şekilde yansıtmaktadır. Bu siyaset Türk toplu-
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munun tamamen tekrardan yeni ilkeler doğrultusunda yapılanmasını öngörmektedir. Bu siyasi tavır halka dayanan bir sosyalizm 
anlayışından da tamamen kopmuştur. Toplumda dayanak noktası olarak alınabilecek herhangi bir değer ya da yapı görmemektedir. 
 
 Sonuç

 1960’lar Türk sinemasında sinema siyaset ilişkisi önemli bir tartışmanın konusu olmuştur. Bunda 1960’ların hem sinema 
için hem de siyaset için Cumhuriyet tarihinin en canlı dönemi olması etkendir. Bu canlılığın kaynağında 1950’li yıllarla birlikte 
geniş toplum kesimlerinin siyasetin gündemine girmesi olgusu vardır. Bu dönemle birlikte siyasetin yapısı değişime uğramış, ik-
tidarın yürütülmesinde popüler bir siyaset izleme gerekliliği artmıştır. 1950’li yıllar temel olarak iktidar seçkinlerinin yeni yapıya 
uyum yeteneği kazanmasının tarihidir. 1960 Askeri Darbesi ise 50’li yıllarda ideolojik zemin kaybına uğrayan iktidara bağımlı orta 
sınıfların yeniden pozisyon kazanma şevkinden güç almıştır. 50’li yıllar popüler bir sinemanın temellerinin atıldığı yıllardır. 1960’lar 
ise ideolojik yanı ağır basan bir sinema görünürlük kazanmıştır. Bu iki eğilim 60’lardan itibaren birlikte yer bulmuştur. Modernlik 
tecrübesi siyasi iktidarın geniş toplum kesimleri üzerindeki nüfuzunun artmasına sebep olurken aynı zamanda bu kesimlerin siyasi 
kanallardan yönetime etki etme şansını artırmak anlamında bir etkiyi de beraberinde getirmiştir. 60’lı yıllarda sinema ve edebiyat, 
müzik gibi kültür alanları bu ikili sürecin etkisi altındadır. 60’larda ürün veren sinemacılar kuşağı için toplumsal sorunlara yönelik 
ilgi eleştirel bir sinema anlayışına kapı aralamıştır. Ancak bu imkan eleştirelliğin siyaset sahnesindeki tartışmaların sinemada daha 
fazla yer bulmasıyla yerini siyasi uyarcılığa bırakmasıyla 70’li yıllarla birlikte büyük oranda yitirilmiştir. Popüler sinema ve siya-
si sinema ayrışmasının keskinleşmesi bunun tezahürlerinden biridir. 60’lı yıllar bu manada entelektüellerin bütüncül bir ideoloji 
kurmak konusunda zaaflarına ve kısmi bir ideoloji içerisinde sıkışmalarına sahne olmuştur. Bu büyük oranda 60’lı yıllar içerisin-
de siyasi canlılık olarak yorumlanan hareketliliğin 70’li yıllarla birlikte bir iç savaş görünümü almasıyla da büyük oranda ilgilidir. 
60’ların ortalarından itibaren “devrimci sinema” adıyla anılan anlayış sinemada ideolojik yaklaşımın karakteristik bir görünümünü 
oluşturmuştur. Milli sinema anlayışı da değer yargıları farklı olmak üzere sanata yaklaşım açısında benzer bir tavra sahiptir de-
nebilir. Halit Refiğ, “ulusal sinema” yaklaşımını oluştururken her ne kadar halk sineması şeklinde ifade ettiği popüler sinemaya 
vurgu yapsa da aslında popüler sinemadan bağımsız bir sinema yapmayı amaçlar. Refiğ, “devrimci” ve “milli sinema” akımlarına 
getirdiği eleştiriler kendi düşüncesine karşı da yöneltilebilir. 60’lı yıllarda Türk sinemasında siyasi bir sinema geliştirmek yönünde 
yapılan bu girişimler siyasetin yedeğinde bir sinemaya yol açarken sinema ve daha genel manada kültür sahası içerisinde geliştiri-
lebilecek daha bütüncül bir siyasetin imkanı boşa harcanmıştır. Bu da popüler sinema ve önceleri siyasi sinema sonraları ise sanat 
sineması şeklindeki birbirinden ayrı ekonomik yapı, yapım mantığı ve ideolojiye sahip iki kanalın oluşmasına sebebiyet vermiş-
tir. Günümüzde de popüler sinema kanalı büyük bütçeli piyasa filmleri ve televizyon dizileri üzerinden devam etmektedir. Sanat 
sineması ise film festivalleri ve sinema fonları yoluyla farklı bir kanaldan yapım ve yayım şansı bulmaktadır. Bu iki kanallı yapı, 
nitelikli bir popüler sinemanın ortaya konmasını önünde engel oluştururken siyasi sinemanın da toplumdan soyut bir entelektü-
el çaba şeklinde kalmasına sebep olmaktadır. Türk sinemasının bu yapısal sorununun kaynakları 60’lar sinemasında yatmaktadır. 
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SANAT ETKİNLİKLERİNİN DUYURUMUNDA SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI 
“20. AVRUPA İZMİR CAZ FESTİVALİ”

Ferah Onat1 
İçten Duygu Çallı2 
Göker Gülay3

  
 
 Özet

 Sosyal medya platformları iletişimin birçok alanında farklı işlevler için kullanılmaktadır. Sanat etkinliklerinin duyurumun-
da bugün sosyal medya vazgeçilmez bir iletişim kanalı haline gelmiştir. Sanat etkinliklerinin geniş kitlelere tanıtımı ve duyurumu 
adına yapılan iletişim çabaları, başta sosyal medya olmak üzere yeni iletişim teknolojilerinden yararlanmakta; bu anlamda dijital 
kültürün gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Yeni medya teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte değişen toplum yapısı düşünül-
düğünde, kültür sanat etkinliklerinin duyurumu ve etkinliklere katılımın arttırılması açısından yeni mecraların etkin kullanımı da 
önem kazanmıştır. Bu araştırmanın amacı; sanat etkinliklerini takip eden izleyici profiline ayna tutarak söz konusu kitlenin festivale 
yönelik eğilimlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma, geleneksel medya ile birlikte sosyal medya araçlarının kültür sanat festivallerinin 
daha etkin bir duyuruma ve katılımcı sayısına ulaşabilmesi için gerekli unsurların ortaya çıkarılması açısından önem taşımaktadır. 
Bu bağlamda festival izleyicilerinin demografik yapısı çözümlenmiştir ve bir izleyici profili çıkarılmıştır. İzleyicilerin geleneksel ve 
yeni medya kullanım alışkanlıkları belirlenmiş, festival duyurumları ve program içeriği ile ilgili tercihleri incelenmiştir.Araştırma 
kapsamında İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 20. Avrupa İzmir Caz Festivali örnek olay olarak ele alın-
mıştır. Araştırmanın evreni, 20. Avrupa İzmir Caz Festivali izleyicilerinden; örneklem grubu ise festival kapsamında düzenlenen 
konserlere katılan 263 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada anket yöntemi uygulanmış; örneklem belirlenmesinde ise uygun örneklem 
(conveniencesampling) yöntemi kullanmıştır.Elde edilen bulgularda izleyicilerin eğitim durumlarının ağırlıklı olarak lisans ve lisan-
süstü seviyede olduğu, geleneksel medya alışkanlıkları belirgin olmasına rağmen izleyicilerin festivalden haberdar oldukları, iletişim 
kanalının geleneksel medyadan çok sosyal medya olduğu ortaya çıkmıştır. Söz konusu duyurum çabaları sırasında üretilen içeriğin, 
sadece etkinliğin duyurumuna hizmet etmediği; aynı zamanda internet kullanıcılarının kültür – sanat etkinliklerine karşı duyarlılık-
larını arttırdığı da gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Dijital Kültür, İletişim, Sosyal Medya, İzleyici. 

SOCIAL MEDIA USAGE IN THE PUBLICITY OF ARTS EVENTS 
“20TH EUROPEAN IZMIR JAZZ FESTIVAL”

 Abstract

 Social mediaplatformsareused for variousfunctions in communication field. Social media has become an inevitable com-
munication channel in the publicity of artseventsover the years. Social media and new communication technologiesareused in 
communication efforts in the publicity of artsevents to largeraudienceswhereastheseeffortscontribute to the development of digi-
talculture.The socialstructure has changedwith the emergence of newmediatechnologies. Effectiveusage of newmediaplatforms has 
becomeimportant for the publicity and increasingattendence to artsevents. The aim of thisstudy is to mirror the profile of steadyau-
dience of artsevents and findout the tendenciestowards European Jazz Festival in Izmir, Turkey. Thisresearch has an importance to 
developbetterpublicitymarketingpractices for artsfestivals. In thiscontext, the demographiccharacteristics and profiles of the festival 
auidence is analyzedthroughtheirhabits of consuming the new and conventionalmedia, impressions on the publicityefforts and fi-
nallytheirpreferences for Jazz Festival programme.20th European İzmir Jazz Festival, whichwasorganizedby İzmir Culture Art and 
Education Foundation is chosen as casestudy for the research. The researchpopulation of the studyconsist of 20th European İzmir Jazz 
Festival audience. Besides, the samplegroupwascomposed of 263 peoplewhocame to listen to the concerts within the festival. A face 
to facesurveywasconducted for the studybyusingconveniencesamplingmethod. The dataobtained from the surveydemonstratesthat 
the educationlevel of the majority of attendees as graduate and post graduatedegrees. Although the conventionalmediaconsumption-
habits of the samplegroup is significant, it is alsofoundoutthattheirsource of information for the festival is socialmediapredominantly. 
Additionally, the content in publicitypractices of the festival not onlyserve to announcementpurposes, but alsocontribute to the digi-
1 Doç. Dr., Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, ferah.onat@yasar.edu.tr
2 Arş. Gör. Dr., Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, icten.duygu@yasar.edu.tr
3 Arş. Gör.,Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, goker.gulay@yasar.edu.tr
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tialculturebyraising the internet users’ awareness of artsevents.

Keywords: Arts, Digital Culture, Communication, Socialmedia, Audience.

 Giriş

Son yıllarda kitle iletişim araçlarının işlevlerini yerine getirmesini destekleyen, hatta eksiklerini tamamlayan yeni medya ve 
iletişim teknolojilerinin kullanımı hızla artmaktadır. Hayatın etkili öğeleri haline gelen yeni medya teknolojileri toplumun sosyal, 
kültürel ve ekonomik yapısını değiştiren, değiştirirken de değerlerini etkileyen bir durumdadır. Televizyon programlarında filmler, 
çizgi filmler, reklam filmleri, güncel deyimle paparazzi programları, bilgisayar oyunları, internet ortamında sunulan görsel öğeler, 
dijital reklam panolarında verilen görsel ilanlar kültürel ve eğitimsel olarak önemli ve etkili iletişim ortamı sunmaktadır. Tüm bunlar 
bireye öğretilebilecek konu ile ilgili yaşantıları kazandırmada ileti gönderen araçlar bütününü oluşturmaktadır (Atan, 2010: 154). 
Söz konusu araçlar bütününün öğretmeninyanı sıra, iletilerin işlevlerine paralel olarak bilgi verme, eğlendirme, ikna etme gibi farklı 
işlevleri de bulunmaktadır. 

Yeni iletişim teknolojilerinin getirilerinden kabul edilen sosyal medya platformları da belirtilen işlevleri yerine getirmekte-
dir. Bu noktada, sosyal medya platformlarının özellikle son zamanlarda bilgi akışı konusunda geleneksel kitle iletişim araçlarından 
dahafazla ve daha doğru ileti aktarımına sahip olması dikkatleri söz konusu platformlara çekmiştir. Sosyal medya aracılığıyla hızlı 
veri aktarımı geniş kitlelere ulaşmaktadır. Dijital kültürün inşası açısından bu önemli bir noktadır. 

 1. Dijital Kültür Bağlamında Sanat Etkinlikleri

 Yeni iletişim teknolojilerinin ilerlemesi, kitle iletişim araçlarının da gelişmesine ve faaliyet alanlarının genişlemesine ze-
min hazırlamıştır. Bilginin hızla yayılması, aynı zamanda kültürün ve kültürel mirasın da yayılıp zenginleşmesine olanak tanımak-
tadır. 

 Bir toplumun kültürel mirasının vazgeçilmez bir parçası olan sanat etkinlikleri hem geleneksel kitle iletişim araçları hem 
de etkileşimin öne çıktığı yeni iletişimteknolojileri yoluyla hedef kitlelerine ulaşmaktadır. Sanat etkinliği; sanatçının belirli bir 
uğraşı sonucu ortaya çıkardığı sanat ürünlerinin halka ulaşması için düzenlenen organizasyondur (Orundaş, 1998, s. 25). Tiyatro, 
opera, bale, sinema, edebiyat etkinlikleri, sergi, konser, festival gibi farklı etkinlikler sanat etkinliği yelpazesi altında toplanmakta-
dır. Sanat etkinliklerinin duyurumu, sanatsal faaliyetin hedef kitlesi ile buluşabilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple kitle 
iletişim araçlarının geniş kitlelere ulaşabilme özelliği bu rolün yerine getirilmesinde kolaylık sağlamaktadır. 

 İnternet, sanat etkinlikleriyle ilgili enformasyonun yayılmasını olanaklı kılarken daha çok kişinin sanat etkinliklerine ka-
tılımını da sağlamaktadır. Örneğin; bir konserle ilgili bir afiş kalabalık bir mekana asıldığında 100 kişi tarafından görülürken, aynı 
afişin dijital kopyasının internette ve sosyal medya platformlarında güvenilir kaynak tarafından paylaşılması sonucunda 1000 kişi 
tarafından görülmesi mümkündür. Ayrıca etkinliğe dair açıklayıcı bilgilerin, bilet satışının yapıldığı yerlerin, sanat etkinliği sıra-
sında çekilmiş görsel-işitsel kayıtların paylaşılması söz konusudur. Özellikle sanat etkinliklerini sık tüketen izleyiciler, etkinliklerle 
ilgili enformasyonu geleneksel medya yanında sosyal medyadan da almaktadır.

 Deuze’e göre dijital kültür, insanların etkide ve etkileşimde bulunduğu çağdaş ağ toplumundaki değerler, uygulamalar 
ve beklentilerden oluşmaktadır (2006). Kültürel içerik açısından bakıldığında, dijital kültürün farklı boyutlarından söz etmek 
mümkündür. Bu boyutlardan ilki; dijital kültürel zemininyeni kültürel içeriklerin üretimine olanak sağlamasıdır. Dijital platforma 
taşınan sanat eserleri; sanal sergiler, video art çalışmalarının kolaylıkla izlenebildiği internet siteleri gibisanat etkinliklerini klasik 
kalıpların dışına çıkarmaktadır. 

 Dijital kültürün bir başka boyutu ise var olan kültürel içeriklerin farklı ortamlarda yayılmasını sağlamasıdır. Sanat etkin-
liklerinin duyurumu günümüzde kitle iletişim araçları yoluyla olduğu kadar, kendi içeriğini yaratan sosyal medyada da yapılmakta-
dır. Duyuruma ait sosyal medya içerikleri, hedef kitleyi katılıma teşvik edecek şekilde yaratıcı uygulamalarla zenginleştirilmektedir. 

 2. Sosyal Medyada Sanat Etkinlikleri

 Sosyal medyanın katılım, açıklık, konuşma gibi kullanıcılara sağladığı yer ve zaman kısıtı olmayan olanakları kuruluşlar-
la hedef grupları arasındaki iletişimi, çift yönlü dengeli etkinin elde edildiği iki yönlü simetrik iletişim ortamı haline getirmiştir. 
İnternette zaman ve mekan gözetmeksizin kendiliğinden oluşan ağlar, halkla ilişkilerin kamuoyu oluşturma, güven, onay, rıza ve 
saygınlık elde etme yöntemlerinin etkin, verimli ve ölçülebilir olarak uygulanabildiği iletişim kanalları haline gelmiştir (Onat, 
2010). Hem kullanım süresi hem kullanıcı sayısı açısından Türkiye,  sosyal medyanın en çok kullanıldığı ilk on ülke arasındaki 
yerini uzun süredir korumaktadır. IpsosKMG ve Gemius tarafından Aralık 2012’de gerçekleştirilen ölçümlemeye göre Facebook, 
sayısı 35 milyonu bulan internet kullanıcılarının yüzde 84,2’sine, Twitter ise yüzde 33,7’sine ulaşmaktadır. Aynı verilere göre Tür-
kiye’de bir günde kişi başına sosyal medya platformlarında geçirilen süre; Facebook 16 saat, Twitter 1 saat 50 dakika, Instagram 2 
dakika,  Linkedn 16 dakika, Foursquare 2 dakika (http://www. optimediaintelligence.es/noticias_archivos/719_20130715123913.
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pdf, 21.08.2013) -olarak sıralanmaktadır.Socialbakers verilerine göre Facebook üyesi Türklerin cinsiyet ve yaş dağılımına bakıldı-
ğında %64’ünün erkek, %36’sının ise kadın olduğu görülmektedir. Yaş grubu olarak %33 ile 18-24 yaş grubunun çoğunlukta olduğu 
görülmektedir. Söz konusu grubu takiben %29 ile 25-34 yaşında kullanıcılar, %20 ile 13-17 yaş grubu yer alırken son olarak 35 yaş 
üstü kullanıcılar ise Türk Facebook üyelerinin %18’ini oluşturmaktadır (http://www.webrazzi.com/2011/06/03/facebook-turki-
ye-infografigi/, 25.08.2013).

 Sosyal medyada akıp giden bilgi ve iletiler zinciri hakkında bir şeyler söylemekle, belli bir dönemde, belli bir yerde neler 
olup bittiği bilgisine sahip olunmaktadır. Gündelik hayatın sözlü kültür taşıyıcıları aynı zamanda sosyal, kültürel hafızanın/hatırla-
manın taşıyıcılarıdır. Sosyal medyadaki gündelik hayat ise ‘an’a ilişkindir. Yirmi dört saatlik hafızası olan geleneksel medyada haber 
inşa edenler, habere konu olan olay ne ise ‘orada olmak’la aktarım telaşı içinde iken; gündelik hayatın anlarına ilişkin sosyal medya-
daki paylaşımlarda ‘şimdi ve burada’ olup bitenleri yakalama telaşı vardır (Sözen, 2012, s.20). İnsanlar için etkinlik sırasında orada 
olmak ve olan biteni sosyal medya platformundaki kişisel ağda paylaşmak önemli hale gelmiştir. Hausmann ve Poellmann’a(2012) 
göre sosyal medya; iletişim olanakları, karşılıklı etkileşim ve düşük maliyeti nedeniyle sanat sektöründe yaygın olarak kullanılmak-
tadır. Sosyal medya platformları arasında sanat etkinlikleri için en çok kullanılanlar Facebook, Twitter, Youtube, kurumsal bloglar 
veFoursquare gibi sosyal imleme siteleri bulunmaktadır. Hausmann ve Poellmann’ın (2012) Almanya’daki tiyatrolar için yaptıkları 
araştırmada kurumların en çok kullandıkları sosyal medya platformlarının Facebook, Youtube ve Twitter olduğunu ortaya çıkar-
mışlardır.

Özellikle kişisel ağda bulunanların ilgisi bulunan bir sanat etkinliğine katılmak ve katıldığını göstermek kent yaşamında 
yaşayan birçok insan için statü simgesi haline gelmiştir. Popüler ve ilgi çekici sanat etkinliklerini de güncel olarak izleyebilmek için 
sanat izleyicileri sanat etkinlikleri düzenleyen kurumların sosyal medya platformlarındaki hesaplarını takip etmektedirler. 

Hausmann ve Poellmann, sosyal medyanın sanat etkinliklerinde kullanımındaki işlevleri dört ayrı kategoride tanımla-
mıştır. Bu kategoriler, tutundurma ve iletişim, ağızdan ağıza iletişim, pazar araştırması ve yenilikçilik yönetiminden oluşmaktadır 
(2012). Bu kategorilere ek olarak bilet satışına yönlendirmeyi eklemek mümkündür.

 3. 20. Avrupa İzmir Caz Festivali’nin Duyurumunda Sosyal Medyanın  
 Kullanımı Üzerine Araştırma

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından 2013 yılında yirmincisi düzenlenen Avrupa İzmir Caz Festivali’nde sosyal 
medyanın kullanımını ölçmeye yönelik yapılan bu araştırmada, festival özelinde sanat etkinliklerinin duyurumunda sosyal medya-
nın nasıl kullanıldığı ve hedef kitle üzerindeki etkinliği incelenecektir.

 3.1. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ve Caz Festivali

 İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV), 6 Aralık 1985 resmiyetini kazanan, gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk 
Medeni Yasası’nın 13.07.1967 tarih ve 903 sayılı yasayla değişik 73-81/b maddeleri uyarınca kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, bağımsız 
ve özerk bir kuruluştur (http://www.iksev.org/tr/hakkimizda, 15.08.2013).Eczacıbaşı ailesi tarafından kurulan vakfın İzmir kenti-
nin önde gelen kanaat önderlerinden ve akademisyenlerden oluşan bir yönetim kurulu bulunmaktadır. Yirmi yedi yıldır klasik Batı 
müziği eserleri ve gösteri sanatları ağırlıklı Uluslararası İzmir Festivali’ni ve yirmi yıldır Avrupa Caz Festivali’ni düzenleyen vakıf, 
aynı zamanda müzik eğitimi veren bir eğitim kuruluşudur. 

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından 4 – 20 Mart 2013 tarihlerinde yirmincisi düzenlenen Avrupa Caz Festivali’nin 
amacı; Avrupa’nın ve Türkiye’nin kendi alanlarında önemli gelişmeler sağlamış caz sanatçılarını bir araya getirerek bu kültürü geniş 
kitlelere yaymaktır. İtalya, Fransa, Avusturya, Almanya, Hollanda, Polonya’dan gelen caz sanatçıları İzmirli caz severlerle buluşurken, 
çok sayıda genç izleyici Avrupa cazını dinlemek, anlamak, öğrenmek ve sevmek fırsatını bulmaktadır. İzmir Avrupa Caz Festivali’nin 
en büyük farkı, eğitim ağırlıklı olmasıdır. Festivale konser vermek için gelen sanatçılar, atölye çalışmaları ve ustalık sınıflarıyla İzmirli 
genç sanatçılara birikimlerini aktarmaktadır. Atölye çalışmalarına katılan başarılı gençlerden ikisi Siena Caz Vakfı ve İKSEV işbirliği 
ile İtalya’da Siena Yaz Caz Ustalık Sınıfları kurslarına burslu olarak katılmaktadır. Bugüne kadar on sekiz genç bu olanaktan yarar-
lanmıştır. Ayrıca festivalin resmi afişi, son on bir yıldır, yine genç tasarımcılara yönelik düzenlenen ve tüm Türkiye’den yeteneklerin 
katıldığı Caz Afiş Yarışması ile seçilmektedir (http://www.iksev.org/tr/caz-festivali, 15.08.2013).

İKSEV, 2012 yılına kadar iletişim çalışmalarını geleneksel medya üzerinden sürdürmüş, profesyonel basın danışmanlığı 
yönetiminde geleneksel basında gerek haber olarak gerekse basın ilanları vererek yer almıştır. Ancak reklam bütçelerinin olmaması, 
basın ilanlarının gazetelerin sponsorluğuyla sadece yerel basında yer almış; sanat etkinlikleri haberleri gazetelerin genellikle yerel 
eklerinde haber olarak yer almıştır. 2012 yılında kurulan sosyal medya birimi, özellikle Facebook ve Twitter’ın duyurum ve promos-
yon amaçlı olarak aktif kullanılmasını sağlamış, duyurum konusunda İKSEV’e destek olmuştur. İKSEV tarafından verilen bilgiye 
göre http://www.iksev.org/ sitesi ayda ortalama 30.000 ziyaretçi almaktadır. İKSEV Facebook sayfası, son bir yıldır aktif olarak kulla-
nılmakta ve sanatseverlere ulaşmaktadır. İKSEV Sosyal Medya birimi tarafından verilen istatistiklere göre Caz Festivali sırasındaFa-
cebook takipçi sayısındaki hareketlilik aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 1. İKSEV Facebook Sayfası 20 Şubat- 20 Mart 2013 Takipçi Sayısı Verileri (Veriler, İzmir Kültür Sanat Vakfı  
tarafından verilmiştir)

Yukarıdaki tabloya göre, 20. Avrupa Caz Festivali kapsamında yapılan basın ve sosyal medya duyurumlarının yoğun 
olduğu dönemde artış gözlenmektedir. Ancak, festivalin son günlerinde, yani 20 Mart 2013 tarihine doğru sayfayı takip eden kişi 
sayısında azalma olduğu belirlenmiştir. 20 Şubat’taki ilk veri 7255 iken, bu rakam festivalin yapıldığı hafta içinde, 10 Mart tarihinde 
8648’e kadar yükselmiştir. Festivalin bittiği 20 Mart tarihinde ise takipçi sayısı 6880’e kadar gerilemiştir. Bu azalmanın nedenini 
izleyicilerin enformasyon alma ihtiyacının sona ermesi olarak tahmin etmek mümkündür. Ancak vakıftan alınan başka bir veriye 
göre takipçi sayısındaki düşüşe rağmen vakıf hakkında konuşmada belli bir oranda artış gözlenmiştir. Bu demektir ki gerçekten vakfı 
izlemek isteyen kişiler kemik kitleyi oluşturmaya başlamıştır. NitekimAğustos 2013 tarihindeki takipçi sayısı, 27. Uluslararası İzmir 
Festivali’nden sonra 7688 kişi olarak belirlenmiştir (https://www.facebook.com/IKSEV, 27 Ağustos 2013).

 3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi

 Araştırmanın ana kütlesi, 20. Avrupa İzmir Caz Festivali izleyicileridir. Festival kapsamında düzenlenen konserlere katılıp 
anket sorularını yanıtlamayı kabul eden ve anketleri geçerli sayılan 263 kişi ise araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır.

 Araştırmada istatistiksel analiz ve hesaplamaların yapılabilmesi amacıyla kullanılacak veriler için nicel araştırma yöntem-
lerinden olan yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan anket 
formu, sosyal medyada sanat etkinliği duyurumlarının festival katılımcıları üzerindeki etkilerini belirlemeye dönük kapalı ve açık 
uçlu sorulardan oluşmaktadır. Anket üç bölümden oluşmaktadır; birinci bölüm cevaplayıcıların demografik özelliklerine ilişkin 
soruları kapsamaktadır. İkinci bölümde cevaplayıcıların sanatsal etkinliklere katılım sıklıklarına ve tercihlerine yönelik sorular, 
üçüncü bölümde festival ve kültür-sanat konularındaki paylaşım tercihlerine yönelik soruların yanı sıra katılımcıların festivale 
katılma kararlarında etkili olan faktörleri ortaya çıkarmaya yönelik, beşli Likert ölçeğine göre hazırlanmış sorular yer almaktadır.
Anket formunun hazırlanmasında Oakes’un (2010) “Profiling the Jazz Festival Audience” adlı çalışmasında yer verdiği ölçekten 
faydalanılmıştır.Araştırmanın demografik özelliklerle ilgili kısmının geliştirilmesinde Oakes’ın 2010 yılında Cheltenham Interna-
tional Jazz Festival isimli caz festivalinde yaptığı izleyici anketindeki ölçek esas alınmıştır. Oakes’ın araştırmasında yaş, cinsiyet, 
eğitim düzeyi, gelir durumu, gazete okuma alışkanlıkları, festivallere katılım durumu gibi sorular sorulmuştur. 

 Çalışma kapsamında, festival programındaki üç ayrı etkinlikte, toplamda 300 kişiyle yüz yüze görüşülmüştür. 
Değerlendirmeye alınamayan formlar elendikten sonra geriye kalan 263 anket formu ile çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın çalışma grubu uygun örneklem yöntemi kullanılarakbelirlenmiştir. Bu örnekleme yöntemi araştırmaya hız ve pra-
tiklik kazandırmaktadır çünkü bu yöntemde araştırmacı erişilmesi kolay olan bir durumu seçmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s. 
113).

Anket yöntemiyle elde edilen veriler, SPSS 21 programı ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçları, tablolara ayrıla-
rak gösterilmiş olup, frekans ve yüzdelik dağılımları verilmiştir. 

 3.3. Araştırma Bulguları

 20. Avrupa İzmir Caz Festivali kapsamında gerçekleşen konserlere giden katılımcılarla yapılan anket çalışması sonucu 
elde edilen bulgulara aşağıda yer verilmiştir. 
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 3.3.1. Araştırma Örnekleminin Demografik Özellikleri

 Araştırmaya katılan bireylerin cinsiyet ve yaş durumlarını gösteren veriler incelendiğinde, %58,6 oranında kadın, %41,4 
oranında erkek şeklinde bir dağılım olduğu görülmektedir. Kitlenin yaş ortalaması ise, TÜİK (2012) verilerine göre ortanca yaş gru-
bu içinde yer alan 37,5’tur. Örneklem kitlesinin gelir durumunu gösteren veriler ele alındığında ise aylık ortalama gelirin 4015,14 TL 
düzeyinde olduğu bulunmuştur. 

Sıklık Geçerli 
Yüzde

Lise 23 8,9
Lisans 171 66,5
Lisansüstü 63 24,5
Toplam 257 100,0

 
Tablo 2. Eğitim Durumu

Eğitim durumunu gösteren Tablo 2’deki verilere göre, katılımcıların %66,5’lik büyük çoğunluğu lisans mezunu, %25’lik 
bölümü ise lisansüstü düzeyindeki bireylerden oluşmaktadır. 

1.1.2. Katılımcıların Sanatsal Etkinliklere Katılım Özellikleri 
 
Araştırma kapsamında elde edilen veriler, ankete katılan festival izleyicinin özellikle tiyatro, klasik müzik ve opera gibi 
batı kaynaklı performans sanatları etkinliklerine katılım oranlarının yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca söz konusu 
caz festivali izleyicilerinin daha önce caz festivalini ortalama 4 kez deneyimledikleri de bulgular arasında yer almaktadır. 

Tiyatro
Klasik 
Müzik 
Opera

Türk Sa-
nat Mü-

ziği

Rock / 
Pop

Resim / 
Fotoğraf

Takip Sıklığı 
Ortalaması 3,32 3,59 5,43 4,54 3,57

 
Tablo 3.  Katılımcıların Takip Ettikleri Sanat Etkinlikleri ve Takip Sıklıkları 
1: En Sık   -   7: En Seyrek   
 
(1: 15 günde bir / 2: Ayda bir/  3: İki ayda bir / 4: Dört ayda bir / 5: Altı ayda bir / 6: Yılda bir / 7:Hiç katılmam) 

Katılımcıların sanat etkinliklerini ve bu etkinlikleri ne sıklıkla takip ettiğini gösteren tablo incelendiğinde, katılımcıların 
3,32 ortalamayla en sık olarak tiyatro türündeki etkinliklere katıldıkları; bunu sırasıyla resim ve fotoğraf sergilerinin, klasik müzik 
ve opera etkinliklerinin, rock ve pop türündeki konserlerin takip ettiği görülmektedir. En seyrek katılımın ise 5,43 ortalama ile Türk 
sanat müziği konserlerinde gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. 

Sıklık Geçerli Yüzde

Hayır 108 41,2
Evet 154 58,8

Toplam 262 100,0
Önceden Katılma Sayısı Ortalaması:  4

 Tablo 4. Avrupa İzmir Caz Festivali Kapsamındaki Etkinliklere Daha Önceden Katılma Oranı

Katılımcıların, Avrupa İzmir Caz Festivali kapsamındaki etkinliklere daha önceden katılıp katılmadığını ve katıldılar-
sa kaç kere katıldıklarını gösteren tablo incelendiğinde; festivale önceki yıllarda da katılmış olan izleyicilerin %58,8’lik 
bir oranda olduğu görülürken, izleyicilerin ortalama olarak 4 defa önceki festivallere katıldıkları sonucuna ulaşılmıştır. 
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             1.1.3. Sanat Etkinlikleri ve Sosyal Medya Kullanımı İlişkisi

Araştırma kapsamında ankete katılan izleyicilerin çoğunluğunun sosyal medya platformlarında yer aldıkları, sanat etkin-
liklerinden haberdar olmak için sosyal medya platformlarını yüksek oranda takip ettikleri, caz festivalinden haberdar olmak için aile, 
billboard yanında enformasyonu destekleyici olarak sosyal medya platformlarındaki kurumsal hesapları ve İKSEV’in web sitesini 
dikkate aldıkları ortaya çıkmıştır.

Sosyal Medya Platformu Sıklık Geçerli Yüzde

Facebook 179 68,1%
Twitter 88 33,5%
Foursquare 9 3,4%
YouTube                                                  39 
                                                            14,8%
Bloglar 47 17,9%
Diğer platformlar 29 11,0%

Tablo 5.Takip Edilen Sosyal Medya Platformlarının Dağılımı

Katılımcıların takip ettikleri sosyal medya platformlarının dağılımını gösteren tablo incelendiğinde, izleyicilerin birden 
fazla sosyal medya platformunu eşzamanlı olarak kullandıkları görülmüştür. Bu sebeple, ilgili soru anket formunda birden fazla 
seçeneğin işaretlenebileceği şekilde kodlanmıştır. Buna göre, en yüksek kullanım oranına %68,1’le Facebook’un sahip olduğu gö-
rülmektedir. Facebook’un ardından sırasıyla Twitter, bloglar, YouTube, yaygın kullanılmayan diğer sosyal medya platformları ve son 
olarak da Foursquare gelmektedir. 

Sıklık Geçerli Yüzde
Takip Etmiyorum 40 15,6
Takip Ediyorum 217 84,4
Toplam 257 100,0

Tablo 6. Sanat Etkinliklerinden Haberdar Olmak İçin Sosyal Medya Platformlarını Takip Etme Oranı

Katılımcıların sanat etkinlikleri hakkındaki bilgi ve haberlere ulaşmak için sosyal medya platformlarını ne oranda kullan-
dıkları yönünde sorulan sorulara verdikleri yanıtlar incelendiğinde, %84,4’lük ağırlıklı bir oranda sosyal medyanın sanat etkinlikleri 
hakkında bilgi almak amacıyla takip edildiği gözlenmiştir.

Kaynaklar Sıklık Geçerli Yüzde
Aile 80 30,4%
Billboard 76 28,9%
Facebook 76 28,9%
İKSEV Web Sayfası 56 21,3%
Arkadaşlar 54 20,5%
Gazete 48 18,3%
Afiş 48 18,3%
İnternet Haber Siteleri 36 13,7%
Sanat Haber Siteleri 29 11,0%
Twitter 25 9,5%
Dergi 9 3,4%
Radyo 8 3,0%
Televizyon 6 2,3%

Bloglar 3 1,1%

Tablo 7. İzleyicilerin İzmir Avrupa Caz Festivali’nden Haberdar Olma Kaynakları
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İzmir Avrupa Caz Festivali’nden hangi kaynaklar aracılığı ile haberdar olunduğunu gösteren veriler incelendiğinde, izle-
yicilerin sadece tek bir kaynaktan değil, birden fazla kaynaktan eşzamanlı olarak bilgi edindikleri görülmüştür. Bu sebeple, ilgili soru 
anket formunda birden fazla seçeneğin işaretlenebileceği şekilde kodlanmıştır. Buna göre yapılan istatistiksel dağılım neticesinde 
ailenin %30’luk bir oranla ilk sırada olduğu görülmektedir. Facebook aracılığı ile edinilen haberler ve açık havada yer alan billbo-
ardlar %28,9’luk oranla ikinci sırada yer almıştır. Aileden farklı olarak arkadaş çevresi %20,5 oranıyla beşinci sırada yer almıştır. 
Dergi, radyo, televizyon ve bloglar ise %5’in altındaki oranlarıyla festival hakkında haber almak en az kullanılan mecralar olmuştur. 
Bu noktada Facebook, Twitter ve bloglar birarada düşünüldüğünde haber kaynağı oranının sosyal medya platformlarında en yüksek 
düzeyde olduğu görülecektir.

Takip Edilen Sayfalar Sıklık Geçerli Yüzde

İKSEV Facebook Sayfası 100 38,0%
İKSEV Twitter Sayfası 27 10,3%
Kültür - Sanat Facebook Grup Sayfaları 44 16,7%
iksev.org Web Sitesi 95 36,1%

Tablo 8.  İzleyicilerin İKSEV Etkinliklerinden Haberdar Olmak İçin Takip Ettikleri Sayfalar

Katılımcıların festival haricinde diğer İKSEV etkinliklerinden haberdar olmak için takip ettikleri kaynakları gösteren 
tablo incelendiğinde, İKSEV’in resmi Facebook sayfasının %38’lik oranla en çok takip edilen sayfa oldu olduğu, iksev.org resmi web 
sitesinin ise %36,1’lik oranla hemen arkasından geldiği görülmektedir. Facebook’ta kurulmuş olan kültür sanat gruplarına ait sayfalar 
ve İKSEV Twitter sayfası ise İKSEV etkinliklerinden haberdar olmak için kullanılan diğer kaynaklardır. Görüldüğü üzere internet 
üzerinde İKSEV hakkındaki haberler en çok sosyal medya platformlarındaki kurumsal hesaplardan izlenmektedir. 

Sıklık Geçerli Yüzde

Paylaşmıyorum 115 44,7
Paylaşıyorum 142 55,3
Toplam 257 100,0

 
Tablo 9.  İzleyicilerin Facebook’ta ve/veya Twitter Hesaplarında İzmir’deki Konser ve  

Sanat Etkinliği Haberlerini Paylaşma Oranları

Katılımcıların okudukları, İzmir’deki sanat etkinliklerine ait haberleri ne ölçüde başkalarıyla paylaştıklarını gösteren ve-
rilere göre katılımcıların %55,3’lük bölümünün haberleri diğer insanlarla paylaştıkları görülmektedir. Bu tabloda da dijital kültürün 
en önemli özelliklerinden biri olan paylaşım eyleminin festival izleyicileri tarafından yerine getirildiği gözlenmektedir. 

Duyurulardan Etkilenme

Etkinlik Programı Pearson Correlation ,219(**)
Sig. (2-tailed) ,001
N 247

Festival İzleyicileri Pearson Correlation ,251(**)
Sig. (2-tailed) ,000
N 245

Konser Dışı Etkinlikler Pearson Correlation ,283(**)
Sig. (2-tailed) ,000
N 249

  
**Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır.

 Tablo 10.    İzleyicilerin Festivale Katılma Kararlarında Etkili Olan Faktörler Arasındaki İlişki



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
60

Katılımcıların İzmir Avrupa Caz Festivali’ne katılma kararlarında etkili olan faktörler arasındaki bağıntıyı gösteren ko-
relasyon tablosu incelendiğinde; festival duyurularından etkilendiği için festivale katıldığını belirten katılımcılar; aynı zamanda 
konser dışı etkinliklerin, etkinlik programının ve festivali izlemeye gelen kitlenin de festivali izleme kararlarında etkili olduğunu 
belirtmişlerdir. Duyurulardan etkilenme faktörü ile etkinlik programını beğenme arasında r=.219, p<.01, festivali izlemeye gelenler 
diğer izleyiciler faktörü arasında r=.251, p<.01 ve konser dışı etkinlikler arasında r=.283, p<.01 düzeyinde düşük ancak pozitif bir 
korelasyon olduğu görülmektedir. Bunun anlamı, izleyiciler etkinlik programını beğendiklerinde ve kendileri gibi izleyicilerin ge-
leceğine inandıklarında iyi duyurulmuş bir sanat etkinliğini izlemede daha kolay karar verdikleri ve etkinliğe isteyerek geldikleridir. 

 Sonuç

Avrupa İzmir Caz Festivali kapsamındaki etkinliklere katılan izleyicilere ait veriler değerlendirildiğinde, katılımcıların sanat 
etkinlikleri ile ilgili bilgi ve haberlere ulaşmak için sosyal medyayı yoğun biçimde kullandıkları ortaya çıkarılmıştır. Bununla bir-
likte, katılımcıların çeşitli kaynaklardan edindikleri bilgi ve haberleri, ilgili kurumun sosyal medyadaki hesaplarından ve resmi web 
sayfasından teyit ederek, şahsi sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görülmüştür. Bu veriler, araştırmanın yapıldığı dönemi de 
kapsayan diğer sosyal medya kullanım araştırmalarındaki istatistiklerle de uyum göstermektedir (IpsosKMG, 2012). 

Katılımcıların festivalle ilgili olarak haber edinme kaynaklarını gösteren veriler incelendiğinde, kullanıcıların ilk sırada 
ağızdan ağıza iletişim kaynaklarından bilgi aldıkları, bunu az bir farkla Facebook ve İKSEV kurumsal web sitesinin takip ettiği gö-
rülmektedir. Bu verilere dayanarak, kullanıcıların hem geleneksel iletişimi hem de sosyal medyayı eşzamanlı olarak kullandıkları 
ortaya çıkarılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların %68’i bir Facebook hesabı olduğunu belirtmesine rağmen, İKSEV 
etkinliklerinden haberdar olmak için resmi İKSEV Facebook sayfasını takip eden kullanıcıların oranı yalnızca %38’dir. Bu veriler 
ışığında, daha etkili duyurumlar yapmak adına, İKSEV’in ilerleyen dönemlerde sosyal medya üzerindeki yapılanmasını iyileştirmesi 
ve bu konuda çalışmalarını yoğunlaştırması önerilmektedir. Sosyal medya bilgi kaynakları içerisinde Twitter kullanım oranlarının 
Facebook’a göre düşük olmasının sebebinin ise Türkiye’de Twitter kullanıcısı sayısının Facebook kullanıcı sayısına oranla daha düşük 
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Oakes’ın (2010) araştırmasına göre caz festivali izleyicileri genelde iyi eğitimli, orta yaştaki erkek izleyicilerden oluşmakta-
dır. Gelecekteki caz festivallerinin uzun vadeli başarısı için genç izleyicilere ulaşılmalıdır. 20. Avrupa Caz Festivali izleyici profiline 
bakıldığında ise cinsiyette anlamlı bir farklılık gözlenmemesine rağmen eğitim düzeyinin yüksek seviyede olduğu, yaş dağılımının 
ise orta yaşa yakın, ortalama 37,5 yaş olduğu ortaya çıkmıştır. 

 Hausmann ve Poellmann’ın (2012) Almanya’da tiyatrolar üzerine yaptığı araştırmada olduğu gibi bu araştırmada da en çok 
kullanılan sosyal medya platformunun Facebook ve Twitter olduğu doğrulanmış, Caz Festivali izleyicilerinin de en çok takip ettiği 
sosyal medya platformlarının bunlardan oluştuğu gözlenmiştir. 

 Araştırma kapsamında elde edilen en önemli veri, sanat etkinliklerini sık takip eden, eğitimli, orta yaş grubundaki izleyici-
lerin sosyal medya platformlarını en az %68 oranında aktif olarak kullanması ve sanat etkinliklerini izlemek amacıyla sosyal medya 
kullanım oranının %84,4 olmasıdır. Böylesi bir veri ışığında sanat kurumlarının sosyal medyayı Hausmann ve Poellmann’ın (2012) 
da belirttiği üzere etkinliklerini duyurmak, etkinlik tanıtımı yapmak, izleyicileriyle iletişim kurmak yanında ek olarak bilet satışına 
yönlendirmek için kullanmaları kaçınılmazdır.

 İzleyicilerin festivale katılma kararlarında etkili olan faktörlere ilişkin verilerin de gösterdiği gibi sosyal medya, izleyiciyle 
buluşması gereken nitelikli sanat etkinliklerinin duyurumunda çok düşük maliyetli ve izleyiciyi etkinliğe gelmeye güdüleyici bir ile-
tişim kanalıdır. Sosyal medya platformları kanalıyla iyi duyurulan nitelikli sanat etkinlikleri sayesinde toplumların sanat anlayışları 
ve kültürlerarası iletişimde ürettikleri içerikler artacak, böylelikle sanatın toplumsal işlevlerini yerine getirmek kolaylaşacaktır. 
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HABERİ İLK VEREN OLMAK: 
SOSYAL MEDYADA GAZETECİLİĞİN ETİK KODLARI

Fatih Bayram1  
Murat Baran2 

 
  
 Özet

 Sosyal medya gündelik yaşamda bireylerin haber alma alışkanlıklarını değiştiren bir mecra olarak değerlendirilmektedir. 
Bunun yanı sıra haber kaynaklarının çeşitlenmiş olması nedeniyle sosyal medyaya gösterilen ilgi artmaktadır. Sosyal medya günden 
güne kullanıcı sayısını artıran bir mecra olduğu kadar kaotik bir alana da dönüşmektedir. Bu dönüşüm gazetecilik pratiklerinin 
değişmesine etki ederken, gazetecilik etik kodlarının da sorgulanmasına yol açmaktadır. Nefret söylemi içeren haberlerin paylaşıl-
masından dezenformasyon içeren haberlere kadar sınırların olmadığı bir ortamda gazetecilik çabası sergilenmektedir. Bu çalışmanın 
amacı gazetecilik faaliyetinde bulunan kurumların, kurum bünyesinde çalışan gazetecilere yönelik sosyal medya ile ilgili belirlemiş 
olduğu etik kodların değerlendirilmesidir. BBC, Anadolu Ajansı, The New York Times gibi gerek dünyada gerekse Türkiye’de birçok 
kurum farklı uygulamalar ortaya koymaktadır. Bu uygulamalar içinde gazetecilerin sosyal medyayı serbestçe “ifade özgürlüğü” pers-
pektifinden kullanmasını önerenler olduğu gibi, gazetecilerin kurumlarından ve kurum politikalarından ayrı düşünülmemesi ge-
rekliliğiyle sosyal medya kullanımının sınırlanması yönünde önerilerin olduğu görülmektedir. Çalışma, sosyal medyada gazetecilik 
kodlarına ilişkin yazılı düzenlemeleri doküman analizi yöntemiyle değerlendirmektedir. Dünyada saygın haber kuruluşlarının 
yazılı etik kodları üzerinden sosyal medya ile ilgili olan maddelerin incelenmesi ve karşılaştırılması yapılmıştır. British Broadcating 
Corporation (BBC), The Washington Post, The New York Times, SKY News, Anadolu Ajansı, Doğan Grubu kurumlarının sosyal 
medya ve gazeteci ilişkisini ortaya koyan etik kodları analiz edilmiştir.Araştırmanın bulguları arasında, haberle ilgili kurumların ve 
gazetecilerin sosyal medyada gazetecilik faaliyetlerine ilişkin ortak etik kodların olmadığı, gazetecilerin sosyal medya kullanımı-
na sıcak bakmasına rağmen haber kuruluşlarının çekimser olduğu yer almaktadır. Her ne kadar gazeteciler bireysel açıdan sosyal 
medyanın özgürleştirici ortamını ifade özgürlüğü perspektifiyle kullanmak istese de, haber kurumları, kurumsal yapının ve kurum 
politikalarının sosyal medya kullanımı nedeniyle zarar göreceği algısı içindedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Etik Kodlar, Gazetecilik.

BE THE FIRST FOR BREAKING NEWS: 
ETHIC CODES OF JOURNALISM IN SOCIAL MEDIA
 Abstract

 Social media is considered a new channel that changing the habits of receiving news in everyday life. In addition, it is im-
proving interest for social media due to varied news sources. Social media is a channel of increasing users as well as a chaotic area 
day by day. While the impact of this change in conversion practices of journalism, journalism ethic codes leads to the questioning. It 
has been exhibiting journalism practices in news including hate rhetoric to disinformation in the absence of boundaries. The aim of 
this study evaluates the social media ethic codes of journalism for media corporations and journalists. Many institutions in Turkey 
and in the world such as BBC, Anadolu Agency, The New York Times reveals different applications and ways. There are two views 
about these applications: One of them is offered journalists freely use social media because of “freedom of expression”. The other one 
is offered journalists are the main part of news institutions and corporate policies.The study evaluates written arrangements of ethic 
codes for journalism in social media by document analysis method. It was done an analysis and comparison of ethic codes items re-
lated to social media of reputable news organizations. It has been analyzed ethic codes that demonstrating relationship between social 
media and journalist organizations: British Broadcating Corporation (BBC), The Washington Post, The New York Times, SKY News, 
Anadolu Agency and Dogan Media Group. The study revealed that there are no common codes on journalism practices in social 
media among the news organizations; although journalists keen on using social media, news organizations are reluctant. Although 
journalists wanted to use social media individually in terms of freedom of expression, news institutions have perception of damage 
to use of social media for corporate structure and policies.

Keywords: Social Media, Ethic Codes, Journalism.
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 Giriş

 Sosyal medya kavramı, yeni iletişim teknolojilerinin oluşturduğu, kullanıcı odaklı uygulamaların ve araçların etkileşimli 
bir biçimde kullanıldığı hizmetlerin tamamını kapsamaktadır. Sosyal ağlar, bloglar, mikro bloglar, müzik-fotoğraf gibi içeriklerin 
paylaşımı, mesajlaşma programları sosyal medya tanımı içinde değerlendirilmektedir.    

 Gencinden yaşlısına her meslek grubu ve her sosyo-demografik düzeyden insanın çeşitli düzeylerde kullandığı sosyal med-
ya, hem bireyler hem de kurumlar için birçok fırsatı barındırdığı gibi birçok olumsuzluğu da barındırabilmektedir. Bu durum özel-
likle etik birçok tartışmanın da odak noktasını oluşturmaktadır.

 Genelde medya profesyonelleri özelde ise gazetecilerin çeşitli amaçlarla sosyal medyayı kullandığı söylenebilir. Haber top-
lamak, haber kaynaklarına daha hızlı erişmek, haberi doğrulatmak, haberin yayılmasını sağlamak gibi işlevlerle kullanılan sosyal 
medya, kurum olarak gazetelerin ve gazetecilerin de kullandığı bir mecradır.

 Gazetecilerin kurumlarından bağımsız bir şekilde sosyal medyada birey olarak var olması kurumların menfaatleri ile çeli-
şebilmekte, verilen haber ya da yapılan yorumların kurumun resmi görüşü olarak algılanması gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Bu 
nedenle kurumların çalışanlarına dönük olarak bazı ilkeler belirlemesi olası olumsuz sonuçları engelleme amacı taşırken berabe-
rinde de ifade özgürlüğünün sınırlanması ya da sansür gibi etik açıdan tartışmalı konuları gündeme getirmektedir. Bu noktada iki 
önemli konu ortaya çıkmaktadır: Gazetecilerin paylaştıkları görüş ve düşünceler gazetecilerin çalıştıkları kurumları bağlar mı, onları 
sorumlu kılar mı? İkinci konu ise kurumların gazetecilere sosyal medya paylaşımları konusunda müdahale etme hakkının olup ol-
maması olarak tartışılmaktadır.

 1. Literatür

  Sosyal medyaya ilişkin sınırların çizilebilmesinin zor olması nedeniyle farklı tanımların yapıldığı ve sosyal medyayı tanım-
layan farklı değişkenlerin olduğu belirtilebilir. Bu nedenle sosyal medyanın ayırt edici özelliklerinin tanımlanması daha uygundur. 
Sosyal medya sitelerinin dört ortak özelliği bulunmaktadır: a) Kullanıcılar çeşitli medya türlerinde içerik oluşturabilir ve içeriklere 
katkıda bulunabilir b) Kullanıcılar içerikleri etkileyebilir c) Kullanıcılar içeriği aktif ya da pasif kullanımla değerlendirebilir d) Kulla-
nıcılar diğer kullanıcılarla kişi-konu gibi ortak ilgi alanları tanımlayarak sosyal medya ağları oluşturabilir (Lerman, 2007, s. 16-17).

 Sosyal medyayı tanımlayan diğer özellikler ise, a) Yayıncıdan bağımsız kullanıcıları olması b) Kullanıcı kaynaklı içerik ol-
ması c) Kullanıcılar arasında etkileşim olması d) Zaman ve mekan sınırlaması olmamasıdır (Erkul, 2009, s. 3).

 Sosyal medya ve geleneksel medya arasındaki en temel fark, kullanıcı odaklı olan sosyal medyada kullanıcıların içeriği 
oluşturan ana aktör olmasıdır. Geleneksel medyada tam tersi şekilde içerik yayıncı odaklıdır. Sosyal medya ağlarında içeriğin ve 
kullanıcıların giderek büyümesinin nedeni işte bu kullanıcı aktifliğidir. Geleneksel medya sosyal medya ile karşılaştırıldığında, sos-
yal medyada içeriğin daha fazla olduğu, sosyal medyanın daha hızlı ve güncel olduğu, sosyal medyanın ucuz ve güvenilir olduğu ve 
iletişimi kolaylaştırdığı belirtilebilir.

 Bu özellikleri nedeniyle gerek gazeteciler gerekse medya örgütleri hem enformasyona ulaşmak, hem toplumdaki eğilimleri 
algılayabilmek, hem de gündemi ve konuşulanları takip ederek haber konusu bulmak için sosyal medyayı kullanmaktadır.

 2009 Eylül ayında The Washington Post’un kıdemli editörü Milton Coleman gazete çalışanlarının internet faaliyetlerine 
ilişkin bir rehber yayımladı. Tartışmalara yol açan bu rehberin bir bölümünde şu ifadeler yer almaktadır: “Sosyal ağlar ... haber ve 
enformasyon toplama ve yaymada değerli araçlar olabilirler. Sosyal ağlar aynı zamanda bilmemiz gereken bazı potansiyel tehlikeler 
de yaratabilirler. Sosyal ağları bir araç olarak haber toplarken ya da bireysel yaşamımızda kullanırken, unutmamamız gereken şey 
Washington Post gazetecileri her zaman Washington Post gazetecileridir” (Grensing-Pophal, 2010, s. 24). Coleman’ın yayımladığı 
rehberde gazetecilikle ilgili yer alan diğer dikkat çekici maddeler ise şunlardır:

a) Facebook, LinkedIn, MySpace ya da Twitter gibi sosyal ağları kullanırken, profesyonel bütünlüğümüzü korumalıyız.

b) Washington Post gazetecileri kendilerini olduğu gibi tanımlamalıdır. Haber yaparken niyetimiz konusunda doğru ve açık olma-
lıyız.

c) Post gazetecileri güvenilirliklerini etkileyecek, politik, ırkçı, cinsiyetçi, dini konularda taraflı görünmelerini sağlayacak yazı, tweet 
ve paylaşımlarda bulunmaktan uzak durmalıdır.

 Gazeteciler için sosyal medyanın her türünü kullanmak habere ulaşmak için bir araç olarak görülürken, özellikle Twitter, 
Facebook ve LinkedIn çeşitli bağlantı fırsatları sunduğu için daha yaygın kullanılmaktadır. Herhangi bir konuda aradığınız uzman 
ya da önemli bir kişiye ulaşmak için LinkedIn önemli bir araçtır.

 Gazeteciler gerek haberi “koklama” ve haber yapma süreçlerinde gerekse yapılan haberi izlerkitle ile buluşturmada sosyal 
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medyayı kendi avantajlarına olacak şekilde kullanmayı istemektedir. Ancak freelance gazeteciler dışında belirli kurumlarda çalışan 
gazeteciler için bu istek, kurumların imajı ve itibarı gibi konular nedeniyle sınırlama ile karşı karşıya kalmaktadır. Gazetecilerin ça-
lıştıkları kurumu sadece mesai saatleri içinde temsil etmediği düşünülürse kurumların sınırlama amaçları anlaşılabilir. Bu bağlamda 
gazetecinin kendisini tümüyle kurumuna adamış ve kurumunun yayın anlayışını benimsemiş olarak çalışması beklenmektedir ki 
bu gazeteciliğin icrası ve amacı açısından mümkün görünmemektedir. Konunun ticari bir yönü olduğu ve etik açıdan sorgulanması 
gereken bir tarafı olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Gazetecilerin toplumda tanınır insanlar olması ve belirli bir etki alanının 
olduğu varsayılırsa herhangi bir ürün ya da hizmete ilişkin gazetecinin yorum yapması ya da öneride bulunması bir anlamda “haksız 
rekabet” anlamına gelebilir.

 Sosyal medyada gazetecilerin ve kurumlarının ayrı ayrı hesaplar aracılığıyla gönderimlerde bulunmaları hem haber içerik 
üretimini hem de bu içeriğe ilişkin yeni tartışma ve içeriklerin üretimini hızlandırdı. Haberin etkisinin oluşturduğu alanın büyük-
lüğü niceliksel olarak ölçülemese de kullanıcıların ilgisinin görülmesini olanaklı hale getirmiş oldu. Bu durum gazetecilerin bilgi ve 
haber kaynaklarına hızlı ve kolay erişimini sağlarken haberi farklı kaynaklardan doğrulatma olanağını da gazetecilere sunmaktadır. 
Sosyal medyada güvenilir kaynaklardan ya da gazetecilerden haber alabileceğini gören izlerkitle hem gazetecilerin itibarına katkı 
sağladı hem de haberle ilgilenen kişilerle etkileşime geçerek bir anlamda gazeteciliğin zenginleşmesine yol açtı.

 2. Yöntem

  Çalışma, sosyal medyada gazetecilik kodlarına ilişkin yazılı düzenlemeleri doküman analizi yöntemiyle değerlendirmek-
tedir. Türkiye’de ve dünyada saygın haber kuruluşlarının yazılı etik kodları üzerinden sosyal medya ile ilgili olan maddelerin ince-
lenmesi ve karşılaştırılması yapılmıştır. Bu kapsamda incelenen kurumlar BBC, The Washington Post, The New York Times, Sky 
News, Anadolu Ajansı, Doğan Medya Grubu’dur. Bu örneklem, Amerika Birleşik Devletleri’nden, İngiltere’den ve Türkiye’den ikişer 
kurumu kapsamaktadır.

 3. Bulgular

  Bu bölümde çalışmanın örnekleminde yer alan kurumların sosyal medyaya ilişkin algılamaları, mensuplarının sosyal med-
yayı nasıl kullanmaları gerektiğine ilişkin önerileri değerlendirilmektedir.

 3.1. Anadolu Ajansı

  Anadolu Ajansı, “Sosyal Medya Politikaları” başlığı altında sosyal medyayı nasıl gördüğü ve çalışanlarından sosyal medya-
da nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin kısa bir rehberi web sitesine koymuştur (http://www.aa.com.tr/tr/kurumsal/52571—sos-
yal-medya-politikalari).

 Ajans sosyal medyayı “geleceğin en etkin haber ve iletişim mecrası” olarak gördüğünü belirtmektedir. Plan ve projelerinin 
sosyal medyada var olmak üzerine kurulu olduğunu belirterek dolayısıyla çalışanlarının da sosyal medya ağlarını kullanmasını ve 
takip etmesini istemektedir: “Bu ağları, etkin bir şekilde kullanan çalışanlarının, dünyadaki tüm gelişmelerden anında haberdar 
olmalarının yanında, bilgi ve deneyimlerini en üst düzeye çıkarmaları beklenmektedir.”

  Ajansın “Haber Yayın İlkeleri”nin yanı sıra sosyal medya hesaplarında “Anadolu Ajansı” aidiyetlerini açıkça belirtmesi, 
paylaşımlarda mesleğin gerektirdiği hassasiyetlere uyması beklenmektedir. Ajansın yayınlamadığı haberleri gazeteciler yetkili edi-
törden izin alarak paylaşıma açabilmektedir. Sosyal medyadan yararlanarak haber yapma konusunda ise belirlenen ilke şudur: “Ajans 
yönetiminin belirlediği isim, adres ve çerçeve dışındaki sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarını haber konusu yapmak için 
ilgili editörün iznine başvururlar.” Bu ilke kurumsal olmaktan çok editörlerin kişisel kanaatleri ve yönlendirmelerine dayanıyor gibi 
gözükmektedir. Ajans çalışanlarından, kurumsal bütünlüğe, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerine zarar verebilecek haber, fotoğraf, 
görüntü, görüş ve yorumlardan uzak durmasını beklemektedir.

 Telif hakları konusunda da çalışanlarını uyaran Ajans, şiddeti özendiren, adalet ilkelerini zedeleyen, ayrımcılığı teşvik eden 
paylaşımlardan uzak durulması gerektiğini belirtmektedir. Gazetecilerin kişisel paylaşımları ve siyasal tercihleri konusunda kesin ve 
net bir ilke ortaya konmaktadır: “Siyasi tercihlerini belli etmezler veya bu nitelikteki bir oluşumun ya da kesimin propagandalarına 
yer vermezler. Haber temelli her türlü bilgi veya istihbaratı, kaynağı ne olursa olsun, Ajansla paylaşmadan ve yayınlanmadan, kişisel 
hesaplarından duyurmazlar.”

 3.2. Doğan Medya Grubu

 Grup, çalışanlarının yer aldığı mecraya göre belirlediği yayın ilkelerinde sosyal medya kullanımına ilişkin önerilerde bu-
lunmaktadır. “Görsel ve İşitsel Basın Yayın İlkeleri” adlı rehberde “Çalışanların Yükümlülükleri” başlığı altında, çalışanların sosyal 
medya ağlarındaki kişisel faaliyetlerini Doğan TV Holding’in itibarını zedelemeden sürdürmekle yükümlü olduğunu belirtmektedir 
(http://dyh.com.tr/_UserFiles/File/Download/GveI_20121210.PDF).
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 Grup, çalışanlarına öncelikle sosyal medya hesaplarında şeffaf olmasını, kimliğini saklamamasını ve takma isim kullanma-
masını önermektedir. Haber toplama faaliyetleri sırasında elde edilen bilgi, istihbarat, görüntü gibi materyallerin kanal tarafından 
değerlendirilmeden kullanılmaması ve paylaşılmaması beklenmektedir. Çalışanların kurumla özdeşleşmesi gerektiği konusunda be-
lirleyici ilke olarak “Kendi kanalınızın ekranında söyleyemeyeceklerinizi, gösteremeyeceklerinizi sosyal medya ağlarında paylaşma-
yın.” denilmektedir.

 Kurumun gazetecilik faaliyetleri dışında çalışanların şirketin iç işleyişi ile ilgili özel bilgileri paylaşmaması ve iş arkadaşla-
rıyla ilgili tartışmaların sosyal medya üzerinden yapılmaması önerilmektedir. Rakiplerden gelen paylaşımların yeniden iletilmemesi, 
paylaşılanların üçüncü şahıslar tarafından bağlamından koparılarak kullanılabileceğinin göz önünde tutulması gerekliliği vurgu-
lanmaktadır. Başka kullanıcılardan gelen paylaşımlar konusunda belirlenen ilke şöyledir: “Başka kullanıcılardan gelen bilgi, görüş, 
görüntüleri paylaşır, yeniden iletir ya da yanıtlarken, bunların kendi görüşünüz olarak algılanmamasına özen gösterin. Kaynak gös-
terin, link verin. Paylaştığınız ya da ilettiğiniz bir bilginin yanlış olduğunu fark ederseniz, izleyen bir mesajla düzeltin.”

 Kişi ve kurumlara ilişkin paylaşımlarda belirleyici ölçünün mağduriyete yol açmama olduğu; toplumsal anlamda ise toplu-
mu rencide edecek hakaret ve aşağılama gibi ifadelerden uzak durulması gerektiği belirtilmektedir.

 Grup, “Yazılı Basın Yayın İlkeleri” başlığı altında basın grubunda çalışan gazetecilerin uyması gereken ilkeler konusunda bir 
rehber oluşturmuştur. Gazete ve dergi çalışanlarının mesleki ve kurumsal kimliklerini, dürüstlük, doğruluk gibi geleneksel mesleki 
kuralların dijital mecrada da geçerli olduğunu belirtmektedir. Çalışanların kişisel hesaplarında yanıltıcı olmadan adını, fotoğrafını, 
çalıştığı yayın kuruluşu ve görevini paylaşması gerektiği belirtilmektedir.

 Gazete ve dergi çalışanlarının elde ettiği içeriklerin sadece çalışanı olunduğu yayın kuruma vermesi gerektiği önerilmekte-
dir. Gazetecilerin etki alanı düşünüldüğünde, gazetecilerin ticari çıkarlara alet olabileceği ve bu nedenle etik ilkelere uyulması gerek-
tiği belirtilmektedir: “Gazete ve dergi çalışanları haber, tweet, blog ve iletilerinde reklam, halkla ilişkiler ve propaganda yapmamalı; 
ilan-reklam kaynaklarından telkin alarak ve maddi çıkar sağlayarak yazmamalıdır. Gazetecinin yeni medya araçlarında yazdıkları, 
reklam ve ilanlarla iç içe sunulmamalı; gazetecilik ürünlerinde yanıltıcı etiketler konulmamalıdır.”

 Gazete ve dergi çalışanları sosyal medyayı haber alma amaçlı kullandıklarında, dijital mecradan edinilen bilgilerin mutlaka 
doğrulatılması gerektiği, yayımı için onay alınarak haber yazımında site, hesap, blog ya da tweetin de adresi verilmesi beklenmekte-
dir. Kaynağı kurum olan haber, video, yazı ve yorum gibi içeriklerde Doğan Holding kuruluşu linki kaynak gösterilerek paylaşılması 
beklenmektedir. Bazı içeriklerin paylaşılması konusunda çalışanların üstlerine danışması gerektiği belirtilmektedir: “Gazete ve dergi 
çalışanları, sosyal medyada paylaşılacak bir içerik ya da alınacak bir aksiyon konusunda tereddütte kalırsa, bölüm müdürlerine ya da 
sosyal medya editörlüğüne danışır.”

 3.3. British Broadcasting Corporation (BBC)

  İngiltere’de olduğu kadar dünyada da kamu yayıncılığı alanının saygın ismi olarak kabul edilen, geleneksel ve kurumsal 
yapısıyla öne çıkan BBC’de, kurumun mensupları sosyal medyayı yaygın olarak kullanmaktadır. Kurum sosyal medyanın kullanı-
mına ilişkin kısıtlayıcı olmak yerine teşvik etmeyi tercih etmektedir. BBC, kurumsal değerini oluşturan yapı ve ilkelere ilişkin, “BBC 
Yayın İlkeleri Kılavuzu-BBC’nin Değerleri ve Standartları” adıyla bir rehber yayınlamıştır (http://www.bbc.co.uk/turkce/kurum-
sal/2009/07/000000_yayin_ilkeleri.shtml?s).

 BBC’nin “Sosyal Medya Rehberi-Social Media Guidance) başlığıyla, gazetecilerin sosyal medyayı kullanırken nelere dikkat 
etmesi gerektiğine ilişkin rehberde üç ana etkinliğin (kullanımın) çevresinde öneriler yer almaktadır  (http://news.bbc.co.uk/2/sha-
red/bsp/hi/pdfs/14_07_11_news_social_media_guidance.pdf):

1. Gazetecilerin kişisel olarak sosyal medyayı kullanmaları  durumunda uyulacak en temel ilke “sonradan pişman olacağınız bir şey 
yapmayın” olarak belirlenmiştir. BBC, “Bu kurumun bir çalışanı olduğunuzu ve yapacağınız bir hatanın sonunda dönüp dolaşıp 
karşınıza çıkarılabileceğinizi unutmayın” diyerek, sosyal medyada içeriklerin kaybolmadığına dikkat çekmektedir. Sosyal medyada 
yazışırken BBC’nin bir mensubu olduğunuzu saklamanız şart değil, “ama adınız ve unvanınızı “BBC’nin filanca elemanı” şeklin-
de açık olarak yazılmaması öneriliyor. Özellikle siyasi konularda, gazetecinin  tarafsızlığını yitirdiği anlamına gelecek şeyler yazıp 
çizmemesi, kendisi kadar kurumun da güvenilirliğine katkı sağlamaktadır. BBC’nin çalışanlarına en önemli tavsiyesi şöyle; “Sosyal 
medyanın informal atmosferi sizi tahrik etmesin.” 

2. Gazetecinin, BBC adını ve unvanını kullanarak sosyal medyada varolması durumunda, sosyal medya mecralarında yazılıp çizile-
cek, söylenecek her şeyin, editöryel bir süzgeç veya kontrol mekanizmasından geçmesi gerekliliği hatırlatılıyor. Bu konuda belirlen-
miş olan “Yayımlanacak ne varsa, ister Twitter, ister Facebook ya da başka bir mecrada olsun, yayımlanmadan önce ikinci bir görüşün 
denetiminden geçmeli” ilkesi, olası sorunları önlemeye çalışan bir ilke olarak belirlenmiştir. Sosyal medyayı “BBC elemanı” sıfatı ile 
kullanacak kişilerin, kullanıcı adları ve şifrelerini mutlaka kurum ile paylaşmaları ve açılacak hesapların  da yöneticiler tarafından 
denetlenmesi yönünde belirlenmiş bir kural bulunmaktadır.
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3. BBC’nin yayın faaliyetleri kapsamında kendi editöryel kararı ile açtığı ve açabileceği sosyal medya hesaplarına ilişkin düzenleme 
de bulunmaktadır. Örneğin, bir program adına ya da programın sunucusu adına açılan Twitter, Facebook, vs. hesapları gibi hesap-
ların sadece ve sadece sıkı editöryel kontrol çerçevesinde kullanılabilmesi olanaklıdır. Kişinin adına açılan hesaplardan atılacak me-
sajlar ya da gelen mesajlara yanıtlar, haber içeriği kadar sıkı bir ciddiyetle denetlenerek kişinin kendi inisiyatifine bırakılmamaktadır

(http://www.gazeteport.com.tr/yazar/25/zafer_arapkirli/1955/gazeteci_ve_sosyal_medya_bir_etik_-_kural_tartismasi__2_).

 3.4. The Washington Post

  İnternet ve sosyal medya kullanımının dünyada en önemli konumda sayılabilecek ülkelerinden biri olan Amerika Birleşik 
Devletleri’nde sosyal medya konusu yoğun biçimde tartışılmaktadır. The Washington Post gazetesi, bu konuda en sıkı ilkeleri benim-
semiş gazetelerden birisi olarak öne çıkmaktadır. Örneğin, kurumun “The Washington Post muhabir ve editörleri, sosyal medyada 
siyasi tartışmalara katılamazlar ve kamuya açık tartışmalarda taraf tutamazlar,” şeklindeki ifadeleri en çok tartışılan ilkeleri arasında 
yer almaktadır (http://www.washingtonpost.com/wp-srv/guidelines/social-media.html).

 The Washington Post tarafından çalışanlara hitaben yayınlanan ilkeler dizininde “Kişisel hesabınız bile olsa, sosyal ağlarda 
yaptığınız her şeyin herkes tarafından görülebilir olduğunu unutmayın. O yüzden, internette görülmesini istemediğiniz hiçbir şeyi, 
oraya yazmayın” ifadesi dikkat çekicidir. The Washington Post’un bu konudaki metninde, “yazdığınız, tweet’lediğiniz ya da siteye 
koyduğunuz her şey (fotoğraf veya videolar dahil) siyasi, ırksal, cinsiyetçi, dinsel ya da başka türlü bir taraf tutmak olarak algılana-
bilir. Bu durum gazeteci tarafsızlığınızı olumsuz etkileyici bir unsur olarak aleyhinizde kullanılabilir” denilmektedir. Örneğin, yakın 
geçmişte gazetenin editörlerinden birinin kişisel Twitter hesabında “ABD’nin Federal savaş bütçesinde her türlü fazlalığa tahammül 
etmemiz isteniyor ama sağlık bütçesine 1 dolar bile harcanması tartışma konusu yapılıyor” şeklinde yazdığı cümle neticesinde bu 
editörün Twitter hesabını kapatması uyarısı almasına neden olmuştur. Gerekçe ise “Bu görüşlerin The Washington Post gazetesi-
nin resmi kurumsal görüşü olarak algılanması ve tarafsızlığını kaybetmesi riski” olarak ifade edilmiştir. Özetle, bu ilkeler dizini ile 
The Washington Post çalışanlarının “Sosyal medyayı mümkün olduğunca az kullanmaları yolunda telkin yapıldığını” söylenebilir 
 (http://www.sabah.com.tr/Pazar/2010/11/14/gazetecisosyalmedyadanasildavranmali).

 3.5. Sky News

  News Corporation’un sahibi olduğu SKY News haber kanalı, “SKY News Editoryel Rehber-SKY News Editorial Guidelines” 
başlığıyla hazırlanan rehberde kurumun çalışanlarından uymasını istediği ilkeleri ortaya koymaktadır. Rehberin son bölümünde yer 
alan “Sosyal Medya” başlıklı bölümde, çalışanların sosyal medyayı sorumlu, dürüstlük kurallarına uygun, tarafsız, doğru, hukuka 
uygun ve dikkatli kullanmaları önerilmektedir. Çalışanlara, örneğin Twitter hesaplarındaki kullanıcı adında “Sky” kelimesinin olma-
sı önerilmektedir. Sosyal medyada gazetecilerin paylaşımlarının temel sorumlusu olarak gazetecilerin kendilerinin olduğu belirtil-
mektedir. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan çalışanların kendilerine ait özel bir başka hesap açmaları önerilmektedir (http://news.sky.
com/sky-news/doc/EditorialGuidelinesFV.pdf).

 SKY çalışanlarının başka gazetecilerin yazdıklarını RT (retweet) etmek ya da başkalarına ait haberlerle ilgili tweet yazmaları 
yasaklanmıştır. Bu durumun gerekçesi olarak içeriğin yanlış bilgi içerebileceği ve bunun SKY’ın editoryel sistemine olumsuz etkileri 
olduğu belirtilmektedir. Sosyal medyanın yapısı gereği zaten paylaşılan mesajlar, kullanıcılardan bağımsız ve birbirleriyle ilintisiz 
olması olanaklı değildir. SKY’ın çalışanlarını uyardığı önemli bir başka konu ise, flaş bir haberin kesinlikle kurumun yayınından önce 
başka mecralarda yayınlanmamasıdır. Bu nokta, kar amaçlı olan medya kurumlarının da doğasına uygun görünmektedir (http://
dunya.milliyet.com.tr/sky-news-twitter-da-gazetecilere-sahsi-iletileri-yasakladi/dunya/dunyadetay/09.02.2012/1499693/default.
htm).

 Sosyal medya paylaşımlarında SKY Haber’in itibarını zedeleyecek içeriklere yer verilmemesi, saldırgan ve kötü bir dil kulla-
nılmaması, kurumun finansal bilgileri ya da gelecekle ilgili politikaları gibi şirket sırrı kapsamında yer alan bilgilerin paylaşılmaması 
önerilmektedir. Şirket adına yetkilendirilmemiş insanların şirkete ilişkin açıklamalar yapmaması, sosyal medyada yer alan tartışma-
lardan uzak durulması gibi öneriler, kurumun editoryel rehberinde “sosyal medya” başlığı altında bulunmaktadır 

 ( http://news.sky.com/sky-news/doc/EditorialGuidelinesFV.pdf).

 3.6. The New York Times

  Amerika Birleşik Devletleri’nin köklü gazetelerinden olan The New York Times, “The New York Times Gazetecilik Etiği Po-
litikası- The New York Times Politics on Ethics in Journalism” başlıklı rehberde haber toplamadan tarafsızlığa kadar çeşitli konularda 
etik ilkelerine yer vermektedir (http://www.nytco.com/press/ethics.html).

 Rehberde web sayfaları ve web günlükleri başlığı altında kurum çalışanlarının dikkat etmesi gerekenler hakkında öneriler 
yer almaktadır. Web sayfaları ve web günlüklerinin kişisel ifade ve yeni gazetecilik açısından hayal edilemez fırsatlar sunduğu be-
lirtilmektedir. Bu nedenle webin sınırsız dünyasında dikkatli olmak önemlidir. Gazetenin web sayfasında gazetecilerin haberlerinin 
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editoryal standartlara uygun olarak doğru ve hukuki olması beklenmektedir. Şirketin kontrolü dışında yapılacak blog ya da web 
sayfalarının mutlaka “bireysel” olduğunun altı çizilmektedir. Bu nedenle burada yapılan paylaşımların profesyonel olmaması ve 
profesyonel rollerle çelişmemesi beklenmektedir. Times şirketinin izni olmadan herhangi bir metin, video ya da sesin yayınlanması 
yasaklanmıştır.

 Bir blogda ya da forumda yazılanların kurumun itibarı ile ilişkilendirilebileceği için yazılanların ve yazı dilinin suçlayıcı, 
kötüleyici, saygısız, küçük düşürücü olmaması beklenmektedir. Fotoğraf ya da videoların saldırgan olmaması istenmektedir. Bunun 
yanı sıra kuruma ait özel ve gizli bilgilerin ifşa edilmemesi istenmektedir (http://www.nytco.com/press/ethics.html#B5).

 Sonuç ve Değerlendirme

 Haber alma ve vermede yeni ancak etkili bir mecra olma eğilimi içinde olan sosyal medya gerek kurumların gerekse gazete-
cilerin etkin olarak kullandığı bir alandır. Bu durum beraberinde hem habercilikte dönüşümü hem de sınırları olmayan tartışmaları 
getirmektedir. Medya kuruluşları bu tartışmalar altında kendileri açısından olası zararları minimuma indirmek için kurum bünye-
sinde çalışan gazetecilere yönelik çeşitli rehberler kaleme almakta ve belirlenen ilkelere uyulmasını beklemektedir. Ancak, sosyal 
medya ortamının dinamik olması, sınırlarının belirsiz olması, kullanıcıların çokluğu ve paylaşımla içerik üretilmesi ve hızlı değişen 
gündemler etik kodları tehdit etmektedir.

 Tartışmaların medya kurumları dışındaki bireysel ayağını oluşturan gazeteciler ise ifade özgürlüğü ve bireysel paylaşımlar 
açısından sosyal medya kullanımına çalışılan kurumun sınırlama getirmesini doğru bulmamaktadır. Her ne kadar sosyal medya 
hesaplarında ya da bloglarda paylaşılan bilgilerin çalışılan kurumu bağlamadığına dönük ibareler yer alsa da pratikte bunun geçer-
liliği sorgulanmaktadır. Ayrıca paylaşılanların sosyal medyayı kullanan üçüncü kişiler tarafından tartışmalar içine sokulabilmesi ve 
kurumun ya da gazetecinin adının farklı şekillerde işlenmesi olası görünmektedir.

 Çalışmada ele alınan Anadolu Ajansı, Doğan Yayın Grubu, BBC, The Washington Post, The New York Times, SKY News 
kurumlarına bakıldığında genel olarak sosyal medya kullanımı konusunda ilkelerin belirlendiği ve çalışanların da bu ilkelere uyması 
gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu ilkelerin odak noktasının özellikle kurumun güvenilirliğini ve itibarını zedeleyebilecek paylaşımla-
rın yapılmaması ve şirket sırrı kapsamına giren politika ya da bilgilerin rakiplere ve kamuoyuna ulaşmaması yönünde olduğu söyle-
nebilir. Diğer yandan kurumların gazetecilik faaliyetleri ve hedef kitlenin kurumla olan bağını olumsuz etkileyebilecek durumlardan 
kaçınılmasına yönelik öneriler olduğu görülmektedir. Sosyal medyada dedikodu, manipülatif ve yalan haberlere bulaşma ya da bu 
haberlerle ilgili yapılan yorumlar gazeteciler kadar kurumlarını da etkileyebilmektedir. Kurumların marka değerini koruma hatta 
sosyal medya aracılığıyla artırma, olumsuz algı oluşmasını önleme, daha fazla kar beklentisi gibi konular sosyal medyaya yönelik 
düzenlemelerin kaynağını oluşturmaktadır.

 Gazeteciler tarafından toplanan bilgi ve haberlerin sosyal medyada paylaşılmasında gazetecilerin editör ya da üst birimden 
izin alması önerilmektedir. Bu durum benzer şekilde kuruma ait ya da kurumu doğrudan ilgilendiren metin, video, ses, resim gibi 
öğelerin paylaşılmasında da geçerlidir.

 Medya kuruluşlarının kar odaklı işletmeler olması, bilginin ve haberin değişim değerinin olması sosyal medyada gazetecilik 
pratiklerini belirlemeye dönük ilkelerin belirlenmesini kurumlar açısından zorunlu hale getirmektedir. Öte yandan gazetecilerin bu 
kurumlara organik bağlarla bağlı olması belirlenen ilkelere uyum konusunda tartışma ve farklılıklara yol açmaktadır.
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MEDYA PROFESYONELLİĞİ ve ETİK: 
Bir İletişim Dilemması

 

Derya Tellan1 
Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR’a teşekkürlerimle

 
 Özet

 İnsan eylemliliğinin felsefi ve ahlaki boyutlarını kendine hareket noktası olarak belirleyen etik teorisi, bir edimi (fiili, 
davranışı) ‘iyi’, ‘doğru’, ‘güzel’, ‘kabul edilebilir’ yapan niteliksel koşulları sorgulamaktadır. Ancak, günlük yaşam pratiklerinin 
bir eylemi ödev, görev, sorumluluk, tercih ya da izin olarak açığa çıkaran koşulları, çoğu zaman başlangıçtaki sonuçların ortaya 
çıkmamasına, içeriğin siyasallaşmasına, tartışmaların dünya görüşlerinin sınırlılıkları içine hapsolmasına ve kararların nihai 
bağlam olarak inanç sistemlerine dayandırılmasına neden olmaktadır. Böylelikle etik prensiplerin çerçevesi, nesnel, tarihsel ve 
ahlaki değerlerden uzaklaşarak, öznel, anlık ve ideolojik yargılarca belirlenmeye başlamaktadır. Kamuoyunu bilgilendirme ve geniş 
kitlelere enformasyonu iletme sorumluluğunu üstlendiğini iddia eden medyanın, kapitalist gelişime paralel olarak meslek statüsü 
elde etme arayışları, profesyonelleşme çabalarını da beraberinde getirmiştir. Medyanın profesyonelleşmesi, toplumsal hegemonyaya 
yön verenlerin egemenliklerini yeniden üretmelerine ve ana akım medyanın fiili ve söylemsel iktidarını meşrulaştırmasına olanak 
tanımaktadır. Bu bağlamda medya profesyonelliği, bir işkolunda çalışanların oto/meta-kontrolü, standartlaşması ve değerler 
manzumesinde uzlaşmasının ötesinde, ekonomik bir sektörün güç siyasasını oluşturması ve kamusal alanda kendi kimliğini 
meşrulaştırma çabası olarak okunmalıdır. Medya, kendi gerekliliğini kitleler nezdinde profesyonelleşme ve profesyonelleşmeden 
geçerek oluşan meslek etiği aracılığıyla kurgulamaktadır.    Bu çalışma, medya profesyonelliği ve etik olguları arasındaki bağın, egemen 
iletişim paradigması tarafından üretilmiş bir ‘sahte bilinç’ kurgusu olduğunu farklı örneklerle ortaya koymayı amaçlamaktadır. 
Çalışmada ‘doğruluk’, ‘nesnellik’, ‘güvenilirlik’, ‘özgürlük’ gibi kavramların literatürde nasıl anlamlandırıldığı ile pratikte hangi 
biçimlerde kavrandığı karşıtlığı eleştirel yaklaşım içerisinden tartışılacaktır. Günümüzde iletişim etiğinin medya profesyonelliğinin 
–ve bu profesyonelliği doğuran global kapitalist pazar yapısının– uzantısı olduğunun kavranması, eleştirel yaklaşımın kendi ortodoks 
bakış açısını yenilemesi bakımından da büyük önem arz etmektedir.       

Anahtar Kelimeler: Medya Profesyonelliği, Doğruluk, Nesnellik, Güvenilirlik, Basın Özgürlüğü.

MEDIA PROFESSIONALISM AND ETHICS:  
A Communication Dilemma
 Abstract

 Determining philosophical and moral dimensions of human practice as its starting point, ethics theory examining qualitative 
conditions making an action (act, behavior) ‘good’, ‘right’, ‘beautiful’, ‘acceptable’. However, everyday life practices’ conditions, 
turning an action to the task, duty, responsibility, choice or permission, mostly causes not to occur the outcomes at the beginning, 
politicization of the content, make debates to confined in the limitedness of vision of world and decisions based to belief systems 
as final context. In this way, frame of ethics principles, departing objective, historical and moral values started to be determined by 
subjective, instant and ideological justices.          

 Declaring to taking responsibility of informing public opinion and conducting information to broad masses, media’s seeking 
to obtain profession status parallel to capitalist developments carried professionalism efforts, too. Professionalization of the media 
enables the directors of societal hegemony to reproduce their dominations and main stream media to legitimate their actual and 
discursive power. In this regard, media professionalism should be read as effort of an economic sector to form power politics and 
legitimize its identity in public sphere beyond a profession employee’s agreement on the poem of auto/meta-control, standardization 
and values. Media constructs its necessity via professionalization in the presence of mass and profession ethics form through this 
professionalization.  This study aims to put forth the bond between media profession and ethics facts to be a construction of a ‘false 
consciousnesses’ produced by dominant communication paradigm by different samples. In the study, the contradiction how the concepts 
as ‘rightness’, ‘objectivity’, ‘reliability’ and ‘freedom” are identified in literature and in practice in which forms they are realized will be 
discussed in critical approach. At the present time, the realization of communication ethics as media profession’s extent -and the global 
capitalist market system producing this professionalization- is important in terms of critical approach to renew its orthodox view point.   
 
Keywords: Media Professionalism, Truth, Objectivity, Freedom Of Press.
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 Giriş

 Bireyin sosyal bir varlık olarak anlam kazanması -diğer bir deyişle insanın ihtiyaçlarını gidermek için çevresindeki 
insanların eylem ve yardımlarına ihtiyaç duyması ve onlar tarafından kabul görmeye muhtaç olması- yaşamın güç ilişkileri 
çerçevesinde biçimlendirilmesine ve kurumsallaşmasına neden olmuştur (Pieper, 2012). Gücün kurumsallaşmasına koşut meşruiyeti 
meselesi gündeme gelmiş ve tarihsel gelişim içinde toplumsal güç ile düzenin meşruiyeti arasındaki ilişki dil, inanç, töre, adet, 
kurallar ve hukuk gibi farklı unsurlara dayandırılmıştır2. Günümüze doğru gelindiğinde ise yaşamın, fiziksel olarak sürdürülmenin 
ötesinde değerlerle anlamlandırılması çabası belirginleşmiş; özgürlük, eşitlik, insanlık onuru, adalet gibi kavramlarda ifadesini bulan 
gündelik yaşam idealleri ve bu ideallerin somutlaştırıldığı etik ilkeler açığa çıkmıştır. Kapitalist toplum düzeninde etik ilkeler ahlaki 
değerlerden koparılarak, toplumlar/sınıflar/inançlar üstü olarak nitelenen ve farklı kabullere sahip insanlarla mental iletişim paydası 
olarak benimsenen bir değerler setine dönüştürülmüştür. 

 Kapitalist üretim süreci ve beraberinde gelen sosyal ilişki tarzının etik ilkeleri, toplumdaki egemen mülkiyet biçiminin doğal 
uzantısıdır. Herhangi bir konuyla ilgili etik ilkeler, o konunun tartışıldığı topluma, belli bir zaman dilimine ve sınırlı koşullara bağlı 
olarak farklılık gösterebilmektedir. Ancak bir bütün olarak etiğin, ait olduğu sosyal ilişkiler içerisinde baskın hâle gelmiş olan iş yapış 
biçiminden ve o iş yapış biçimini şekillendiren materyal sahiplik ile mental zenginlikten ayırt edilemeyeceği açıktır. Günümüzde 
etiğin en basit biçimdeki ifadesi, bir işin (fiilin/eylemin) ait olduğu sosyal ilişkiler düzenindeki egemen iş yapış biçimine uygun 
olarak yapılmasıdır (gerçekleştirilmesidir/icra edilmesidir). Egemen iş yapış biçiminin ‘materyal zenginliğe ulaşma’, ‘maliyetleri 
düşürme’, ‘şirket kârlarını artırma’, ‘verimliliği üst düzeye çıkarma’ gibi kapitalist ekonomik ilişkilerin temel hedefleriyle uyumlu 
olması, etik ilkelerin de ‘bireysel refaha odaklanma’, ‘tutumlu olma ve tasarruf etme’, ‘işe ve işverene bağlılık’, ‘ücret talep etmeksizin 
gönüllü çalışma’ gibi unsurlarla özdeşleştirilmesine neden olmaktadır. Etik ilkelerin egemen iş yapış biçiminin meşrulaştırıcısı 
olarak görülmeye başlamasıyla birlikte, bilinçlilik ve erdemlilik de ‘hakim değerler sistemiyle uzlaş(tırıl)mış yargılar ve eylemler seti’ 
olarak okunmaya başlamış ve bireysel zevk ile tercihler, ekonomik mülkiyet ilişkilerini tehdit etmediği düzeyde kabul edilebilir hâle 
gelmiştir.  

 Etik ilkelerin egemen iş yapış biçimine uyumluluk çerçevesinde değerlendirilmesi, mülkiyet ve güç sahiplerinin 
gereksinimleri doğrultusunda meşrulaştırılan; toplumsal değer yargılarına uygun pratiklerin açığa çıkması, yaygınlaşması ve kabul 
görmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda etiğin konusunu ve içeriğini oluşturanın, toplumlar, gruplar, sınıflar üstü nesnelliğe 
sahip yöneticiler, sosyal iyiliği esas alan güçler ya da ilahi (teolojik) bir kudret olduğunu ifade etmek anlamsızdır (Erdoğan, 2006, s. 
12-16). İdealist materyalizmin ya da pozitivizmin, günümüz kapitalist piyasa koşullarında biçimlenen eylem ve davranışları, nesnel 
insan gerçekliği, mutlak kişilerarası ilişki biçimi ya da evrensel sosyal iletişim tarzı şeklinde betimlemesi ise oldukça saçmadır! 
Sanayileşme sürecinde deneyimlenen bilimsel ve teknolojik gelişmeler, mesleki uzmanlaşma ve uzmanlaşılan alanda profesyonelleşme 
(piyasanın dinamiklerine uygun tutum ve davranış kalıpları geliştirme) eliyle kurumsallaşmaya neden olmuştur. Aynı süreçte, 
insan psikolojisinin vicdan, acıma, duygusallık, yardımlaşma, dayanışma gibi mental boyutları, ahlaki değerleri (moral principles) 
ve inançları uzmanlaşan ve profesyonelleşen çalışanların karar verme sürecinden bütünüyle dışlanarak; iş, verimlilik, kârlılık ve 
işbölümüne dayalı standartlaşma aracılığıyla insana yabancılaştırılmış bir gerçeğe dönüştürülmüştür. Genel yargı olarak sunulan 
“kapitalizmin getirdiği ilerleme ve gelişmeyle birlikte etik, mikro ölçeğe taşınarak meslek etikleri oluşmaya başlamıştır” yorumunun 
aksine ahlaki değerlerin mesleklerin gerektirdiği davranış kalıplarıyla çeliştiği/çatıştığı/kutuplaştığı durumlarda meslek etiklerine 
ihtiyaç duyulmaya başlamış ve etik, parçalanarak piyasa için işlevsel ve yönetim lehine kontrol altına alınan bir yapı kazanmıştır.

 Bu özet çalışmada, medya profesyonelliği ve etik olguları arasındaki bağın, egemen iletişim paradigması tarafından nasıl 
üretildiği konusunun tartışılması amaçlanmıştır. Tanımlayıcı-betimleyici karakteristiğe sahip olan çalışmada ‘doğruluk’, ‘nesnellik’, 
‘güvenilirlik’, ‘özgürlük’ gibi kavramların literatürde nasıl anlamlandırıldığı ile pratikte hangi biçimlerde kavrandığı karşıtlığı eleştirel 
yaklaşım içerisinden sorgulanmıştır. Günümüzde iletişim etiğinin, medya profesyonelliğinin –ve bu profesyonelliği doğuran global 
kapitalist pazar yapısının– uzantısı olduğunun kavranması, eleştirel yaklaşıma hakim olan ortodoks sorunu ele alış tarzının kendini 
yenilemesi bakımından da büyük önem arz etmektedir.       

 1. Profesyonelleşen Medyada Etiğin Anlamı

 İletişim olgusunun çok boyutluluğu, kitle iletişim araçları üzerinden yürütülen etik tartışmalarının kaçınılmaz bir biçimde 
günlük pratiklerle, deneyimlerle ve bu araçlara sahip olan, bunları kontrol eden ya da yön verenlerin kurumsallaşmış tutumlarıyla 
ilişkilendirilmesini gerektirmektedir. Medya etiği gündelik yaşama göndermede bulunmak zorundadır; aksi her türden yaklaşım 
ise soyutlamacı, kısıtlamacı ve felsefidir! Medya etiğinin ortaya çıkışının kitlesel erişilebilirlikle özdeşleştirilmesi gerektiği yeni 
bir yorum olmayıp, artık klasikleşmiş sayılan Michael Schudson’un (1978)  ‘Discovering the News: A Social History of American 
Newspaper’ ve Ben Bagdikian’ın (1983)  ‘The Media Monopoly’ başlıklı çalışmalarında da dile getirilmiştir. Enformasyona erişimin 

2 Prof. Dr. Korkmaz Alemdar’ın çalışmalarının ilk evresindeki toplumsal güç ilişkileri-öncülleyici unsur bağına ilişkin yorumu kanımızca halen geçerliliğini 
sürdürmektedir: “Tarihi yapmanın ön koşulu olan yaşamı sürdürebilmek, beslenmek ve dış tehlikelere karşı korunmak için insanlar ya da insan grupları arasında bir 
ortaklık kurulması elbette zorunludur. Bu iletişimin ‘tarihin yapımından’ önce geldiğinin, tarihi öncelediğinin de kanıtı sayılabilir. Bu çok çekici nokta gerçekten de 
doğrudur. Ama bu doğruluğun bir sınırı olması gerekir. Onu tek ve değişmez doğru gibi düşünmek bizi yanlış sonuçlara götürebilir. O kadar ki bu düşünceyle iletişimi 
her şeyin başlangıcı sayma eğilimine kapılabiliriz: Mademki iletişim insanların davranışlarına temel olacak ortaklığı sağlamaktadır, öyleyse belirli bir dönemin 
egemen iletişim biçimi (tekniği) insan davranışlarını da belirler. Bu bizi insan toplumlarının evrimini iletişim biçimleriyle açıklama gibi ‘dikkat çekici’ bir çalışmaya 
kadar götürebilir. İnsanlar tarihi yapmak için aralarında iletişim kurmak zorundadırlar, ama bu noktada amaç iletişim kurabilmek değil, amaca ulaşabilmek için 
ortaklık sağlayabilmektir. Yani iletişim, ‘tarihi yapmanın’, yemek, içmek, barınmak gibi bir ön koşuludur. Bu yüzdendir ki iletişim maddi hayatın üretilmesine katkıda 
bulunduktan sonra onun tarafından belirlenir” (Alemdar, 1981, s.3).     
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ucuzlaması, basitleşmesi ve hızlanması, kamusal alandaki tartışmaları biçimlendiren içeriğin kitlelerin günlük yaşam pratikleriyle 
ilişkilendirilmesini ve soyut-ahlaki konuma yerleştirilen basının somut-etik konuma çekilmesini sağlamıştır. Kitle iletişim 
kanallarının yaygınlaşmasıyla birlikte medya bir yandan kapitalistleşirken diğer yandan da sıradanlaşmış, olağanlaşmış ve insana ait 
olana seslenmeye başlamıştır: 

“Schudson, yazılı basındaki gelişmelerin kamusal ve özel alanların tanımında ağır fakat radikal bir dönüşüm 
oluşturduğunu vurguluyor. Örneğin 18. yüzyılda avukatlar, toplumdan sorumlu kamusal kişilikler olarak görülürken, 
19. yüzyılda müşteriye sorumlu bir profesyonele dönüştüler. Bu müşteri ister birey ister demiryolu şirketi olsun, durum 
değişmemekteydi. Ucuz gazeteler (penny press), bu radikal yeni tanımları beslerken diğer yandan yorum ve haber 
arasına kesin bir çizgi yerleştirdiler. Haberi vurgulamak aynı zamanda olguyu vurgulamak demekti” (İnal, 1996, s. 15).

 Başlangıcından itibaren kitle iletişim araçlarına biçilen rol, içinde yer alınan egemen toplumsal sistemin kanunlarına, 
sektörel işleyişlerine ya da sözleşme hükümlerine uymanın ötesinde -yasama, yürütme ve yargı erklerinden görece bağımsız- bir 
“Dördüncü Güç” pozisyonuna sahip çıkarak; yurttaşların demokratik yaşama katılımlarını destekleyen, onları gerçeklerle enforme 
ederek görüşler yelpazesini çeşitlendiren ve başta hükümetler olmak üzere tüm kamu kurumlarının gücünü söylemsel denetimle 
kontrol eden yeni bir kamusal alan oluşturma hedefi olmuştur. Bu kapsamda etik, ilk dönemde her gün medya aracılığıyla geniş bir 
topluluğa iletilerini yayan gazeteci, radyo programcısı, televizyon yapımcısı, reklam tasarımcısı, kurumsal danışmanlar gibi kamu ve 
özel sektör iletişim profesyonellerinin otokontrolünde anlamlandırılmaya çalışılmışsa da; tıpkı etkilerin ‘şırınga modeli’nden ‘aktif 
izleyici’ye evrilmesi gibi zamanla medya çalışanlarının profesyonel sorumluluğundan hedef kitlenin bilinçliliğine doğru evrilmiş, 
demokratikleştirilmiş (!) ve kodu açacak olanların algıları dolayımına öznelleştirilerek, yaygınlaştırılmış ve muğlaklaştırılmıştır:           

“Medyayla ilgili ahlaki sorunlar yalnızca medya çalışanlarına özgü değildir, aynı zamanda demokratik bir toplumdaki 
bütün vatandaşları ilgilendirir. Etik sorunlar da yalnızca kaynağın perspektifinden ortaya çıkmazlar, aynı zamanda 
alıcının yani medya tüketicisinin perspektifi de söz konusudur. Bunun ötesinde göz önüne alınması gereken, medyanın 
yapısıyla ilgili makro-etik sorunlardan da bahsetmek gerekir; örneğin demokratik bir toplumda medyada çoğulculuğun 
normatif yönleri gibi. Asıl vurgu her zaman göndericiye yapılsa da, kapsayıcı bir medya etiği hem gönderene hem de 
alıcının görev ve sorumlulukları ile medya yapısı ve sistemlerinin etikle ilgili yönlerine duyarlı olmalıdır” (Evers, 2010, 
s. 46). 

 Sorumluluğu üzerinden atmaya çalışmaktaysa da medya açısından etik, demokrasinin ve serbest piyasa ekonomisinin 
işlerliğini sağlayan kurumsal bir yapının (kitle iletişim kanalları endüstrisinin) devamlılığını garantileyen unsurdur. Geleneksel, 
liberal çoğulcu ya da revizyonist iletişim yorumlamalarının tamamının ortak paydası medyaya ‘kamu gözcülüğü’, ‘bekçi köpekliği’, 
‘yığınların temsilciliği’, ‘kitlelerin avukatlığı’ gibi roller biçmeleridir. Ondokuzuncu yüzyılın başından itibaren piyasa mekanizmasının 
işlerliğinin toplumun tamamının enformasyona erişmesiyle mümkün olacağı ve tam bilgi altında serbest rekabet koşullarının 
mükemmel demokrasiyi doğuracağını varsayan liberal düşünce, medyayı, fikirlerin rekabetini sağlaması nedeniyle ideal topluma 
ulaşmayı sağlayan araç olarak görmüştür. “Liberal demokrasi tezlerine göre, demokrasilerde özgür basın hükümet üzerinde bir 
gözlemci gibi çalışarak, yurttaşların temel meseleler hakkında yargıda bulunabilmesi için gerekli bilgi ve haberi sağlar. Aynı zamanda 
yurttaşları, farklı fikirlerin ve bakış açılarının varlığından haberdar eden bir forum işlevi görerek, demokrasinin çok sesliliğine 
katkıda bulunur” (Uzun, 2007, s. 27). Ancak serbest piyasa ekonomisinin doğası gereği sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesi, 
medya kuruluşlarının kısa sürede oligopolistik bir pazarda hizmet sunmaya başlamasına ve medyanın demokrasiyi güçlendirmekten 
çok gözden düşürmesine neden olmaktadır. Bu durum karşısında liberal yaklaşım hızla karşı atağa geçmiş ve medya yapısında 
açığa çıkan sorunların giderilmesi için profesyonelleşmeye yönelmenin zorunlu olduğunu ifade etmeye başlamıştır. Yazılı-görsel 
basında çalışanların mesleki uzmanlaşmaya sahip çıkmalarının, gerek sektörün olgunlaşmasına gerekse medyanın ‘kamu hizmeti’ 
olarak görülmesine katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. Medyanın kamusal çıkarlara hizmet eden bir işkolu olarak tanımlanmasıyla 
birlikte, profesyonelleşme kendine çok sayıda taraftar bulmuş; enformasyonu değersizleştiren, tüm kanalları birbirine benzeştiren 
ve sunum biçimini ön plana çıkarırken sunulanı önemsizleştiren kitle iletişimi dünyasında, sorunların sorunu üreten kaynaklardan 
yalnızca birinin (gazeteciler, haberciler vb.) dönüştürülmesiyle çözümlenebileceği varsayılmıştır. Sektörün içeriden denetlenebileceği 
varsayımı, eleştirel yaklaşıma sahip teorisyenlerin (D. Smythe, H. Schiller, V. Mosco, N. Garnham, A. Mattelart, O. Boyd-Barrett 
vd.) sermayenin her türden siyasayı kontrolü ile bu kontrolde kitle iletişiminin rolü arasındaki kenetlenmeye dikkat çekmelerini 
sağlamıştır: 

“Uzmanlık iddiasının nasıl bir ideolojiye dönüştüğünü ortaya koymaya çalışan eleştirel yaklaşım, bu nedenle 
çözümlemeleri iktidar, denetim ve özerklik kavramlarına dayandırır. Revizyonist yaklaşımdaki gibi, mesleğin 
gerçekliğin toplumsal bir inşasına dayandığını kabul etmekle birlikte, bu toplumsal inşanın gelişigüzel bir süreç değil, 
siyasal bir mücadele olduğunu savunur. Bu bağlamda, meslek yalnızca herhangi bir işkolunun/uğraşının toplumsal 
evrilme sürecinin doğal bir sonucu değil, mesleğin ilgili iş alanında eriştiği siyasal kontrolün özgül bir biçimidir” 
(Schudson, 1980’den aktaran Taş, 2012, s. 115).

 Medyada etik ilkeler, profesyonelleşen medyanın kurumsal itibar arayışının sonucu olarak geliştirilmeye başlamıştır. Etik 
ilkeler aracılığıyla medya profesyonelleri toplumsal vazgeçilemezliklerini, yerlerinin doldurulamazlığını ve dördüncü güç olarak 
politika üreticisi konumlarını ispat etmeye çalışmaktadırlar. Medya profesyonelleri, bizzat kendilerinden geçerek uygulamaya 
koydukları kural ve davranışlar bütünü ile, yaptıkları işi iyileştirme/geliştirme sürecini değil, sektör üzerinde daha güçlü ve kapsamlı 
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bir denetim ve otokontrol oluşturma sürecini inşa etmektedirler. Böylelikle anaakım (mainstream) medyanın hangi koşullarda, kime 
ve neye hizmet ettiği asla sorgulanmazken; medya çalışanlarının kurumsal medya içerisinde etkili olabilmek için neler yapmaları ve 
kimlerin, ne türden davranışlarına katlanmaları gerektiği ‘usta-çırak ilişkisi’ içerisinde kesin bir dille (yapısal denetim ve otokontrol 
geliştirme aracılığıyla) öğretilir: 

“Diğer endüstriyel pratiklerde bulunan işlevsel çözümleri medya endüstrisi de kopyalar. Etikle ilgili bu taklit çözüm 
‘etik kodları’ icat etme biçimindedir. Sahtenin ve gerçeği bükmenin yolları burada da uygulanır: Etik kodlar çalışan 
profesyonellerin uyması için konur. Hiçbir etik kodda işin örgütleniş biçiminin getirdiği koşullar hedef olarak alınmaz” 
(Erdoğan, 2006, s. 23).

 İster ulusal isterse global olsun her düzeyden medya kuruluşunda sigortasız, sendikasız ve taşeronlaşmış biçimde 
çalıştırmanın yaygınlaşması, mesleki örgütlenme yoluyla dayanışmanın engellenmesi ya da habercilerin haklarının sahte ‘biz’liklerle 
aracılanmış kurum kültürüne feda edilmesi etik tartışmalarının gündeminde yer bulmayan maddelerdir. Etik ilkeler ile habercilik 
‘iş’inde profesyonellerin yaşanan sorunları nasıl aşacakları ve maddi kayıpları hangi mental süreçlerle meşrulaştıracakları kurallara 
bağlanmıştır. Medya endüstrisi açısından her gazeteci, televizyon programcısı, yönetmen ya da editör, işin gereğini yerine getirmediği 
takdirde kovulabilir, harcanabilir ya da egemen işleyiş çarkının dışına atılıp unutturulabilir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, etik 
ilkelerin sektördeki tüm çalışanlara ‘ikame edilirlik’ prensibini hatırlatmada kullanıldığı görülmektedir.  

 Medya pratiklerinde etikle ilgili temel sorunlar haberin doğruluğu, nesnellik, kaynağa güvenilirlik ve ifade/basın özgürlüğü 
şeklinde bir çırpıda sıralanabilecektir. Bu sorunlar mevcut medya yapısının standartlaştırdığı unsurlardır -bir diğer ifadeyle 
her türden kitle iletişim kanalında gözlemlenmektedir- ve geliştirilen çözüm önerilerinde uzlaşıya varıldığı koşullara da medya 
etiği denilmektedir. Medya etiğinin sektörel oydaşma (konsensüs) üzerinden inşa edilmesi, etiğin kaynağının kutsallıktan çok 
profesyonelleşmede aranması gerektiğini de açıkça ortaya koymaktadır. Mevcut mülkiyet ve güç ilişkileri içerisinde anlam bulan etik 
ilkelerin güç yapısındaki dönüşüme ve ekonomi politik konjonktüre bağlı olarak değişebileceği ve yeni bir biçim kazanacağı ifade 
edilebilecektir.   

 1.1. Haberin Doğruluğu ya da Enformasyonun Geçerliliği  

 Nasıl ki kişilerarası iletişimin sürdürülebilirliğinin temel koşullarından biri ‘yalan söylememek’, ‘dürüst olmak’ ise kitle 
iletişimin devamlılığı da mesajın doğruluğuna bağlıdır. Yalan haber, hedef konumundaki geniş toplum kesimlerinin iletişim 
kanalına, daha da genel olarak medyaya olan güvenini yıkacağından asla sunulmaması gereken bir enformasyon içeriğidir. Ancak, 
ABD hükümetinin 2003 yılındaki Irak Savaşını meşrulaştırmak amacıyla dünya basınına sızdırdığı ‘Saddam rejiminin kimyasal silah 
üreticisi ve potansiyel kullanıcısı olduğu’; İngiliz yayın kuruluşu BBC’de yaşanan ve 2012 yılında açığa çıkan çocuklara yönelik cinsel 
taciz skandalına ‘Muhafazakar Parti’nin 1980’lerdeki Hazine Sorumlusu McAlpaine’inde dahil olduğu’ tarzından yalan haberlerin 
sonuçları ile New York Times’ın muhabiri Jayson Blair’in 2003 yılında açığa çıkan ‘gazetede yayımlanan 73 haberden 36’sının yalan, 
aşırma ya da abartma olduğu’ gerçeğinin nasıl okunması gerektiği? soruları tartışılması gereken örneklerdir. ABD’nin Ortadoğu 
siyasetine yön vermesini ve başta petrol olmak üzere enerji kaynaklarını garanti altına almasını sağlayan Irak Savaşı (2003-2011), 
150.000’i aşkın Iraklı sivilin ölmesi ve 1.5 milyonu aşan sayıda insanın da mülteci konumuna düşmesi ile sonuçlanmış; BBC’nin 
ünlü sunucusu Jimmy Savile’in aralarında çocukların da bulunduğu pek çok kişiyi taciz etmesi skandalına karıştığı iddia edilen 
Lord McAlpaine’in olaylarla alakasının bulunmadığının ortaya çıkması BBC Genel Müdürü George Entwistle’nin -henüz göreve 
gelmiş olmasının üzerinden 54 gün geçmiş olmasına rağmen 1 yıllık ücreti olan 450.000 Pound’un tamamının kendisine ödenmesi 
koşuluyla- istifa etmesine ve Haber Müdürü Helen Boaden ile yardımcısı Steve Mitchell’ın görevden alınmasına neden olmuş ve 
kurum içinde ırk ayrımcılığı ile suçlanılmaktan korkulduğu için haber görevlerindeki pek çok hatası görmezden gelinen New York 
Times’ın zenci muhabiri Jayson Blair’in asparagas yazıları nedeniyle, New York Times’ın Genel Yayın Yönetmeni Howell Raines ile 
Yazı İşleri Müdürü Gerald M. Boyd, gazete çalışanları ile hissedarlardan gelen baskılar sonrasında istifa etmek zorunda kalmışlardır. 
Jayson Blair, 500.000 ABD Doları karşılığında sattığı anılarını “Burning Down My Masters’ House: My Life at the New York Times” 
(Efendimizin Evini Yakmak) başlıklı kitapta yayımlamış ve alkol-uyuşturucu bağımlılığının kendisine bunları yaptırdığını belirterek, 
“Ya kendimi öldürecektim ya da gazeteci kimliğimi. Dolayısıyla insan Jayson Blair’in yaşayabilmesi için, gazeteci Jayson Blair’in ölmesi 
gerekiyordu” demiştir (Rieder, 2003; Greenhill ve Revoir, 2012). Etik sorunların BBC ve New York Times gibi medya endüstrisinin 
önemli birer parçası olan kurumların kendilerini yenilemeleriyle aşılacağı varsayılmış; haber-gerçeklik ilişkisini ortadan kaldıran 
çıkar amaçlı ekonomik unsurların sorgulanması düşünülmemiştir. Tüm bu örnekler göstermektedir ki, medya endüstrisi açısından 
haberin doğruluğu ya da gerçekliğinden daha önemli olan enformasyonun belli bir anda tüm taraflar için işlevsel ve geçerli olmasıdır. 
Medyada gerçekliğin ahlaki konumu yerini geçerliliğin etiğine bırakmıştır.

 1.2. Nesnellik

 Liberal yaklaşıma göre haberin nesnelliği unsuru, enformasyonun yansız ve habere konu olan tüm tarafların çıkarlarını 
gözeterek dengeli bir biçimde sunulmasına işaret etmektedir. Nesnellik, basit bir ifadeyle, enformasyonun/içeriğin kişisel olandan 
arındırılması, hiçbir bireysel değer yargısı, tutum ya da davranış kalıbı barındırmamasıdır. “Haber/haberci siyasal ve ideolojik 
bakımdan tarafsızdır. Tarafsızlık, siyasal eğilimlerden arınma durumunu, yani haberde olay ve yorum arasına konulması gereken 
sınırı gösterir. Tarafsız davranmayı amaçlayan gazeteciler halkın gündeminde olan önemli konuları seçerler, bu konularda kimlerin 
taraf olduğuna karar verirler, bunların temsil ettiği görüşleri ve kişileri nesnel bir şekilde okuyucuya aktarırlar” (Uzun, 2007, s. 32). 
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Batı merkezli liberal yaklaşım, nesnelliğin tarihsel gelişimini, yazılı basının başlangıçta siyasi partilere -ve de Kiliseye- bağlı iken, 
zaman içerisinde ucuzlayıp kitleselleşmesiyle birlikte satış ve reklam gelirlerine bağlı hale gelmesi, -günümüzde holding topluluklarına 
dönüşmüş- şirketler şeklinde örgütlenmesi ve siyasal-ideolojik içerik sunma zorunluluğundan uzaklaşması olarak özetlemektedir. 
Şaşırtıcı olan, medyanın aracılanmış iletişimden (kapitalist sınai üretici şirketler ® kapitalist ekonomideki üretim güçlerinin siyasi 
temsilcileri ® örgütlü basın) doğrudan iletişim (sermaye sahipleri/reklamverenler ® medya sektörü) aşamasına geçmesinin nesnelliğin 
kaynağı olarak anlamlandırılmasıdır. Günümüzde ise nesnellik olgusuna yön veren tümleşik iletişim biçimidir (Global/ulusal 
sermaye grupları « medya endüstrisi bileşkesi). Yüzyılı aşkın bir süredir mesafeli, tarafsız ve görünmez bir duruş olarak tanımlanan 
nesnellik, postmodern global kültürün egemenliğiyle birlikte ‘geliştirilmiş öznel etik yargılara sahip’ yeni bir sosyal pozisyon olarak 
tanımlanmaya başlamıştır3. Enformasyonu kaynağından kodlayıp topluma sunanlar, mesleki deneyimleri içerisinde olgunlaşmış 
olan etik duruşlarına bağlı bir nesnellik sunmakta beis görmemekte; hak haberciliği, yurttaş gazeteciliği, barış gazeteciliği, edebi 
gazetecilik, ekolojik aktivizm gibi farklı içerik bağlamları, alternatif medya üzerinden farklı etik kodlarla kurgulanabilmektedir.              

 1.3. Kaynağın/Medyanın/Sistemin Güvenilirliği

 Enformasyonu medya için hazırlayan basın danışmanları, halkla ilişkiler uzmanları ya da kamu görevlileri ile olaylara 
tanık olan kişiler temelde haberin kaynağı olarak sınıflandırılmaktadırlar. Kaynak, çoğunlukla kimliğinin açıkça ifade edilmesine 
izin vermekle birlikte, bazı koşullarda isminin saklı tutulmasını isteyebilmektedir. Kendisinin, ailesinin ya da çevresindekilerin can 
güvenliğinden çalışma ortamındaki olası huzursuzluklara varıncaya değin geniş bir yelpazede ve farklı düzeylerde sorun ve tehditlerle 
karşılaşabilecek olan bireyler açısından gizlilik esastır. Medya ve gazetecilik dünyasında kabul edilmiş olan hemen her prensipler 
bildirgesinde kaynağın kimliğinin saklı tutulması talebine saygı gösterilmesini isteyen bir hüküm bulunur. “Gazetecilerin bu kurala 
bağlı kalmaları öncelikle ilgili kaynak için önemli olmakla birlikte, gazetecilerin de yararınadır. Gazeteciler gizli kaynaklarının 
küçük bir kısmını bile açıklasalar bu kaynaklarını kurutmuş olurlar; anonimliğinin korunacağına güvenmezse kimse kaynak olmak 
istemez. Gazetecilerin açık bir celsede yargıç tarafından zorlansa da, kaynağın kimliğini açıklamak yerine mahkemeye itaatsizlikten 
suçlanmaya hazır olmalarının bir nedeni de budur” (Harris, 2011, s. 96). 

 Haberin araştırmacı/soruşturmacı gazeteciliğin ürünü olmaktan çıkıp, danışmanlık şirketlerinin ve halkla ilişkiler 
ajanslarının mutfağında yapılandırılmaya başladığı günümüzde ise kaynakların gündem saptırma (haber olmayan haberler verme, 
haber düzenleme vd.) yoluna sıklıkla başvurdukları görülmektedir. Gazeteciler güçlü ve örgütlü kaynağa karşı savunmasızdırlar. 
Medyada sunulan gerçeklik, çok sayıda karşıt görüş ve farklı bakış açısına dayalı anlatılar bütünü olarak tanımlanmakta ise de 
enformasyon kaynağının dürüstlüğü, kesinliği, tamlığı ve rasyonelliği haber için esastır. Şüphe duyulan, geçerliliği sorgulanan, 
medyada açık bir biçimde haberleştirilmesinin olası sonuçlarının büyük zarar vereceği düşünülen içeriklerin (bireyin vücut ve ruh 
sağlığını tehdit edici haberler, çocuk pornografisi, kadınlara, ırk ya da inanç temelli azınlıklara ya da farklı cinsel tercihlere sahip 
alt kültürlere yönelik aşağılama, küfür, hakaret ya da şiddet, ulusal güvenliği tehdit edici unsurlar) haberleştirilmesi etik ilkelere 
göre uygun değildir. Kaynağın güvenilirliği ile betimlenen durum, okurun-dinleyicnin-izleyicinin salt bir haberin doğruluğunun 
ötesinde medya yapısına ve bir bütün olarak egemen kültürel sistemin devamlılığına duyduğu güvendir. Hedef kitle, her koşulda, 
kendisi yerine bilinmesi gerekeni bilen biri (gazeteci, haberci vd.) olduğunu hatırlayacak; kayıt dışı (off the record) içeriğin medya 
profesyonelleri tarafından bilinmesinin yeterliliği ile huzur duygusuna kavuşacaktır. 

 Bir bütün olarak medyanın güvenilirliği ise, medyanın güç ilişkilerinin parçası olmasına rağmen kendisini taraflı, yandaş 
ya da iktidarın sesi konumundan uzak gösterebilme becerisinde aranmalıdır. İçeriğin günlük yaşamdan ve mülkiyet ilişkilerinden 
soyutlanıp; profesyonelliğin sorumluluğu ile analiz edilmiş, adil ve tüm taraflara karşı mesafeli duran bir medyadan iletildiğinin ifade 
edilmesi sistemin işlerliğinin de garanti altına alınması bakımından önem arz etmektedir.  

 1.4. İfade/Basın Özgürlüğü

 İfade özgürlüğü, en geniş çerçevede, üçüncü bir tarafça kontrol edilmeyen enformasyonu iletme ya da iletmeme veya alma 
ya da almama yeterliliği şeklinde tanımlanmaktadır. Enformasyonun kamusal niteliğini yitirerek özel-ticari çıkarlara mahkum 
edilmesi, iletilenleri ve iletimdeki sorunları denetleyecek etik ilkeleri açığa çıkarmıştır. Medya etiği olarak tanımlayabileceğimiz 
bu kabuller seti aracılığıyla, ifadenin sınırları çizilmeye çalışılmakta, kuralların toplumun haber alma ve diğer toplumsal güçleri 
denetleme mekanizması olan basın özgürlüğüne zarar vermemesi amaçlanmaktadır.     

 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948)’nin 19. maddesindeki “Her ferdin fikir ve ifade hürriyetine hakkı vardır. Bu 
hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malûmat ve fikirleri her vasıta ile aramak, 
elde etmek ve yaymak hakkını gerektirir” hükmü ile ifade özgürlüğünün uluslararası kapsamı çizilmiştir. Ancak örgütsüz bireyin 
ifade özgürlükleri ile kurumsallaşmış basının özgürlüğü arasında köklü bir fark vardır. Profesyonel basın, ortak ve olası çıkar bağına 
sahip olduğu ekonomik, politik ya da sosyal güçlerle iyi ilişkiler kurup onların söylemlerini etkili bir biçimde kitlelere ilettiği, kişilik 
haklarını göz ardı etmesine koşut kamusal sorumluluk söylemini vurguladığı ve sendikasızlaştırma ile sektör içi rekabeti ön plana 

3  Postmodernizm, kısa süre içinde, haberde nesnelliği anlamsızlaştırmış; etik kodların kişi, olay, mekan ve zamana bağlı olarak değişebileceği-dönüşebileceği 
kabulüne sahip çıkarak, her şeyi haberleştirmiş ve gazetecilik mesleğini değersizleştirmiştir: “Bir olayın ya da metnin çoğulcu bir yapı taşıdığını, hem katılımcının hem 
de gözlemcinin görüş noktasına bağımlı olacağını, dolayısıyla dünyada ne kadar bakış açısı varsa o kadar gerçeklik olacağını öne süren postmodernizm, pozitivist 
bilgi kuramının savunulamazlığı argümanını geliştirmektedir. Bu durumda nesnelliğe uygun bir hakikatın varlığından söz edilemeyeceği gibi, gerçekte devam eden 
şeylerin hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyeceğini ve açıklanamayacağını kabul etmek gerekir ki, bu da gazeteciliğin liberal yaklaşımdaki temelini yok etmek 
anlamına gelir” (Uzun, 2007, s. 36).   
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çıkardığı sürece özgürdür! Basın özgürlüğünün belirli koşullar altında geçerli olması, liberal yaklaşıma sahip medya teorisyenlerinin 
daha kapsayıcı ve yeni özgürlük tanımlamaları geliştirmelerini sağlamıştır:   

“İletişim özgürlüğü hem gönderici hem de alıcıya ait bir haktır; hem konuşmacı hem de dinleyici, hem yazar hem 
de okur demokratik bir devlette özgür iletişim hakkına sahiptir. Diğer taraftan, iletişim özgürlüğü belli bir iletişim 
aracına, belli bir ortama ya da bir iletişim teknolojisine bağlı değildir. Bu özgürlük iki ya da daha fazla kişinin 
arasındaki konuşma, mektuplar, kitaplar, gazeteler, televizyon ve internet için de geçerlidir. Mesaj alışverişinde hangi 
aracın kullanıldığı, iletişim özgürlüğü açısından önemli değildir. Aynı şekilde iletişimin kamusal olup olmadığının da 
bir önemi yoktur. Bir gazetede yazı yazmakla telefonda konuşmak aynı ölçüde temel iletişim özgürlüğünün konusunu 
oluşturur. Demokrasilerde her iki eylem de kimsenin denetiminden geçmeksizin serbestçe gerçekleştirilir” (van 
Cuilenburg, 2010, s. 109).    

 Çokuluslu holdinglerin parçası haline gelmiş olan medya kuruluşlarının betimlediği bir kavram olarak ‘basın özgürlüğü’nün 
içi boşaltılmış durumdadır. Sermaye çevrelerinden ‘dördüncü güç’ ya da ‘demokrasinin sinir sistemi’ olarak nitelenen bir yapıya 
özgürlük tanımasını beklemenin gerekçi olmadığı açıktır. Temel ikilem basın özgürlüğünün, “medyada çalışanların işlerini 
profesyonelce yapabilmeleri mi?” yoksa “mesajın/içeriğin geniş kitlelere hiçbir kısıtlamaya uğramaksızın iletilebilmesi mi?” olarak 
değerlendirileceğidir. Eleştirel yaklaşım basın özgürlüğünün sınırlarının salt sermayenin çıkarları doğrultusunda belirlenmesine 
dikkat çekmekte ve iletişim özgürlüğünün de bir mülkiyet sorunu olduğunu vurgulamaktadır. 

  Sonuç

 Kamuoyunu bilgilendirme ve geniş kitlelere enformasyonu iletme sorumluluğunu üstlendiğini iddia eden medyanın, 
kapitalist gelişime paralel olarak meslek statüsü elde etme arayışları, profesyonelleşme çabalarını da beraberinde getirmiştir. Medyanın 
profesyonelleşmesi, toplumsal hegemonyaya yön verenlerin egemenliklerini yeniden üretmelerine ve anaakım medyanın fiili ve 
söylemsel iktidarını meşrulaştırmasına olanak tanımaktadır. Bu bağlamda medya profesyonelliği, bir işkolunda çalışanların oto/
meta-kontrolü, standartlaşması ve değerler manzumesinde uzlaşmasının ötesinde, ekonomik bir sektörün güç siyasasını oluşturması 
ve medyanın kamusal alanda kendi kimliğini meşrulaştırma çabası olarak okunmalıdır. “İletişim sürecinin binlerce yıldan bu yana 
siyasal iktidarı elinde tutanların denetiminde olduğu gerçeğini göz ardı etmek zordur. İletişim, iktidarı kurmanın ve sürdürmenin 
vazgeçilmez bir aracıdır. Bu basit gerçek, Batılı toplumlarda demokratik gelişmeye paralel olarak belirli ölçülerde sınırlandırılmıştır 
ama iletişim araçlarının siyasal iktidarı kullananlar tarafından daha karmaşık yollarla denetlenmesine de engel olunamamıştır” 
(Alemdar, 2009, s. 749). Medya, kendi gerekliliğini kitleler nezdinde profesyonelleşme ve profesyonelleşmeden geçerek oluşan etik 
ilkeler aracılığıyla kurgulamaktadır. 

 Etiğin günlük yaşamla olan bağı, herhangi bir kişinin, belli bir durumu, eylemi ya da kişiyi değerlendirerek yapması 
gerekenler ile yaptıkları arasında ne düzeyde örtüşme sağladığı konusunda açığa çıkmaktadır. Bireyin içsel hesaplaşması ve 
toplum tarafından etik düzlemde değerlendirmesi egemen ekonomik, politik ve sosyal güçler tarafından sınırları çizilen idealler 
ile mülkiyet ilişkilerinin doğurduğu pratikler arasındaki örtüşmeye bağlı olarak okunmaktadır. Medya ise yaptıklarını yapılması 
gerekenler şeklinde tanımlayabilme becerisinin de etkisiyle, sektördeki her türden farklılaşmayı dışlamakta ve etik ilkeler üzerindeki 
egemenliğini profesyonellik ideolojisine dayandırmaktadır. Bu bağlamda bizlere düşen ise etik sorunların çözümü için mesleki 
profesyonelleşmenin sorgulanmasını sağlayacak ilk adımları atmaktır.    
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TüRKİYE’DEKİ İNTERNET GAZETELERİNDE  
REKLAM KULLANIMI VE ETİK

 
 
 
Seyfi Kılıç1

 
 Özet 

 Bu çalışmada, Türkiye’deki internet gazetelerinde kullanılan reklamların türleri ve bunların habercilik etiği açısından in-
celenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada bu amaç doğrultusunda Türkiye’de en sık ziyaret edilen 50 internet sitesi içinde yer alan 
internet gazeteleri örneklem olarak seçilmiştir. Tüm dünyada güncel olarak internet sitelerinin ziyaret edilme sıklığını yayımlayan 
Alexa.com adlı siteden alınan verilere göre örnekleme dahil edilen internet gazeteleri sırasıyla; milliyet.com.tr, hurriyet.com.tr, en-
sonhaber.com, haberturk.com, sabah.com.tr, internethaber.com, gazetevatan.com, haber7.com, haberler.com ve haber365.com’dur. 
Örneklem seçiminde böyle bir yol izlenmesinin nedeni ise internet gazetelerinde tirajın karşılığı olan erişimin yani ziyaret edilme 
sıklığının hem reklam verenler hem de okurlar açısından en temel kriter olmasıdır. Yapılan incelemede veri toplama tekniği olarak 
içerik analizi kullanılmıştır. Bu çalışma, reklamların kullanılma biçimleri bakımından günümüzde oldukça geniş bir okur kitlesine 
ulaşan Türkiye’deki internet gazetelerinin etik anlayışının ortaya konulması bakımından önemlidir. Çalışmanın sonunda internet 
gazetelerinde reklam ve haber arasındaki ayrımın ortadan kalktığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnternet Gazeteciliği, Reklam Kullanımı, Etik.

 Abstract

 This study aimed to examine the types of advertisements used in Turkish internet newspapers, and to evaluate them in 
terms of press ethics. To this end, the study population included 50 internet newspapers from the 50 most commonly visited internet 
sites in Turkey.Depending on data obtained from Alexa.com, which publishes the visitor frequency of internet sites worldwide, the 
following internet newspapers were included in study population: milliyet.com.tr, hurriyet.com.tr, ensonhaber.com, haberturk.com, 
sabah.com.tr, internethaber.com, gazetevatan.com, haber7.com, haberler.com and haber365.com. The reason for using the sampling 
methodology is related to the fact that access or frequency of visit corresponds to the circulation of Internet newspapers, and it is 
the basic criterion for both advertisers and readers. In the examination, the data collection technique used was content analysis. This 
study is of value since it can reveal the ethical approach of Turkish internet newspapers, which reach a large target audience, with 
reference to the way advertisements are used. At the end of study, it was noted that there is no differentiation between advertisements 
and news in internet newspapers.

Keywords: Internet Journalism, Use of Advertisements, Ethics.

 Giriş

Yazılı basının ilk ortaya çıktığı dönemden günümüze kadar geçen süre içinde üzerinde en fazla tartışılan konulardan biri 
etik meselesidir. Çok sayıda girişimde bulunulmasına ve çeşitli meslek ilkeleri belirlenmesine rağmen günümüzde basında etik ko-
nusunda sorunlar devam etmektedir. Genel olarak habercilik pratiklerini kapsayan etik kriterler teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
değişmekte ve genişlemektedir. Bu değişimlerden en önemlisi ise yeni iletişim teknolojilerinin basında kullanılmaya başlamasıdır. 

Günümüzde yeni iletişim teknolojilerinin habercilik alanında kullanılması, sağladığı kolaylıklar yanında bazı etik sorunları 
da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar genel olarak; haberde yer alan görüntüyle oynama, bilgi yanılsaması, sosyalleşme site-
lerinin amacı dışında kullanılması, içeriğin izinsiz ve/veya kaynak gösterilmeden kullanması ve reklam-haber ayrımının ortadan 
kalkmasıdır. Özellikle reklam-haber ayrımının ortadan kalkması, internet gazetelerinde en sık karşılaşılan etik sorunların başında 
gelmektedir. Reklam için kullanılan alanların belirsizliği, haberlere linkler eklenerek okurun başka sayfalara yönlendirilmesi, haber 
metni içindeki kelimelerin satılarak o kelimeyle uyumlu bir marka ya da sloganla eşleştirilmesi gibi uygulamalar haberin içeriğini ve 
dolayısıyla habercilik etiğini ciddi biçimde tehdit etmektedir.

Türkiye’deki internet gazetelerinde kullanılan reklamların türleri ve bunların habercilik etiği açısından incelenmesini amaç-
layan bu çalışmada ilk olarak tarihsel gelişim sürecinde basında etik konusuna değinilecektir. Etiğin felsefi anlamından başlayarak 
bugünkü gazetecilik etiğinin oluşma aşamasına kadar geçirdiği aşamalarının ele alındığı bu başlığın ardından yeni iletişim teknoloji-
1 Araştırma Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, seyfikilic@akdeniz.edu.tr



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
82

leri ve özellikle internetin gazetecilik alanında getirdiği yenilikler ve internet gazeteciliğinde görülen etik sorunlar ele alınacaktır. Son 
olarak bu çalışmanın inceleme konusunu oluşturan Türkiye’deki internet gazetelerinde kullanılan reklamlar incelenerek, gazetecilik 
etiği açısından değerlendirilecektir.

 1. Tarihsel Gelişim Sürecinde Basında Etik

Kısaca “ahlak felsefesi” olarak tanımlanan etik, daha kapsamlı bir ifadeyle “ahlaki açıdan kabul edilebilir bireysel, kurumsal 
ve toplumsal değerlerin tanımlanması ve bu değerlerin insan davranışını değerlendirmenin temel ölçütü olarak kullanılması”dır 
(Seib ve Fitzpatrick, 1997, s.3’ten aktaran İrvan, 2005, s.61). Etik ya da ahlak felsefesi insan davranışlarını, yargılarını, davranış ku-
rallarını ve ilkelerini ahlakilik temelinde araştıran, savunan ya da eleştiren bir felsefe dalıdır. Medya etiği ise bu felsefe dalının bir alt 
kategorisidir ve temel ilgi alanı, medya çalışanlarının ya da gazetecilerin mesleklerini icra ederken uymak zorunda oldukları kurallar 
ve ilkelerdir (İrvan, 2005, s. 61-62).

Gazetecilik mesleğini genel olarak ‘görevci etik anlayış’ ve ‘yararcı etik anlayış’ olmak üzere iki farklı etik çerçeve içinde 
değerlendirmek mümkündür. Kant’a dayanan görevci etik anlayış, önceden belirlenmiş kurallarla, ilkelerle ve düsturlarla ilgilenir. Bu 
anlayışa göre kişinin eyleminin ahlaki olarak nitelendirilmesinin kriteri, eylemin evrensel bir nitelikte olmasıdır. John Stuart Mill’e 
dayanan yararcı etik anlayışında ise önceden belirlenmiş kurallar ve ilkelerden çok bu davranış sonucunda ortaya çıkan sonuçlar 
önemlidir. Bu anlayışa göre doğru ve yanlışı belirleyen amaçlar değil sonuçlardır (Retief, 2002, s.7-10’dan Aktaran İrvan, 2005, s. 63). 
Her iki anlayışı somut olarak örneklendirmek gerekirse doğruları yazmak evrensel bir ilke ise görevci anlayış her koşulda doğruların 
yazılmasını emreder. Diğer taraftan, sonucunda kamu yararı varsa kaynağın saklı kalması yerine kaynağı kamuoyu ile paylaşmak 
yararcı etik anlayışına örnektir (İrvan, 2005, s. 62-63).

Gazetecilik etiği için ortaya atılan düşüncelerin tarihsel gelişimine bakıldığında bir dizi ilke ile karşılaşılmaktadır. Bu ilkele-
rin temelinde yatan “düşünce ve ifade özgürlüğü” fikri Hobbes ve Lock’un toplum sözleşmesi kavramına uzanmaktadır. Her bireyin 
kendi iradesiyle oluştuğu varsayılan sözleşmede bu özgürlükler devletin karışmaması ve yalnızca koruması gereken bir hak olarak 
ifade edilmiştir (İnal, 2010, s. 28). Liberal düşünce anlayışına dayanan özgürlüklerin bir parçası olan ifade özgürlüğü, medya bağla-
mında ele alındığında basın özgürlüğü olarak karşımıza çıkmaktadır. Liberal basın anlayışının savunduğu en temel dayanak noktası 
olan basın özgürlüğü kavramının temelleri, klasik liberalizmin kurucusu sayılan John Locke’un düşünceleriyle atılmıştır. Locke’un 
“herkesin mülkiyet edinme hakkı vardır” düşüncesinin Adam Smith’in görüşleri ile birleşmesi, basın özgürlüğü kavramının o dö-
nemde yeniden tanımlanmasını beraberinde getirmiştir (İnal, 1996, s.13).

Medya etiği kavramı demokrasinin işleyebilmesi için basına yüklenen dördüncü güç olma rolü bakımından değerlendiril-
diğinde, gerek akademik gerekse iletişim alanında 1980’lerden itibaren tartışılmaya başlamıştır. Devletin kamu hizmeti olarak gö-
rülen alanlardan çekilmesi ve kitle iletişimi alanının piyasa rekabetine açılması medya kuruluşlarının toplumsal meşruiyet zeminini 
yeniden oluşturmaları gereği ortaya çıkarmıştır. Liberal kapitalist toplumlarda medyanın meşruiyet zemini,güçlü bir devlete karşı 
kamunun sesi olmaya ve demokratik sürecin işleyebilmesi için yurttaşlara tarafsız ve doğru bilgileri sunmaya dayandırılmıştır. Bu 
bağlamda medya etiğini, medyanın ticari bir işletme olma niteliğini savunmasıyla birlikte sınırlanan özgürlük yetisinin kendi kendi-
ni denetleyebilmesini sağlayan kriterlerin oluşturulma çabası olarak tanımlamak mümkündür (Taş, 2010, s. 3-4). 

Medya etiği tartışmaları her ne kadar 1980’lerde yaşanan neoliberal politikalarla birlikte yoğunluk kazanmışsa da bu tar-
tışmaların kökeni tarihsel bakımdan 17. Yüzyılda ortaya çıkan İngiliz partizan haber kitaplarına kadar gitmektedir (Ward, 2004, 
s.36’dan aktaran Taş, 2010, s. 5).Bu dönemde haber kitapları ve ilk süreli basın, haberlerinin tarafsız bir şekilde gerçekliğe dayandı-
ğını iddia etmişler ve bu etik söylem üzerinden hükümet yetkililerini bastıkları haberlerin kendileri için sakıncası olmadığına ikna 
etmeye çalışmışlardır (Ward, 2004, s. 100-102’den aktaran Taş, 2010, s. 5). Oldukça ilksel düzeyde olmasına karşın haber kitapları 
objektiflik nosyonunu ve genel olarak gazetecilik eğitiminin söz dağarcığını hazırlamıştır (Taş, 2010, s. 6). 

18. yüzyılda gazetelerin düzenli bir üretim biçimine geçmesiyle birlikte basın; kamuya fayda sağlayan, kendini okurlara karşı 
ağır bir sorumluluk iddiasıyla bağlayan kolektif bir bütün ve yarı kamusal bir yapı olarak belirginleşmeye başlamıştır. Bu kapsam-
da basının siyasal rolü, vatandaşları kamusal bir topluluk olarak bir araya getirmek, kamuoyuna şekil vermek ve seçim kararlarını 
daha iyi bilgilendirmiş hale getirmek olmuştur.19. yüzyıla gelindiğinde basının ticarileşmesinin temellerinin atıldığı, aynı zamanda 
bugünkü etik ve mesleki ilkelerin çerçevesinin net biçimde çizilmeye başlandığı gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemdeki en önemli 
gelişme ise 1830’larda ABD’de ortaya çıkan metelik (penny press) basınıdır. (Taş, 2010, s. 7,10,11).

1830’ların başlarında “penny press” adıyla adlandırılan, ulusal haberler yanında yerel haberlere de yer veren, yalnızca abo-
nelik ile değil, sokak aralarında da satılan, fiyatı ise 6 sentten bir ya da 2 peni’ye kadar değişen gazeteler ortaya çıkmaya başlamıştır. 
19. Yüzyılın başlarında gazeteler siyasi partilerin yayın organı haline gelirken, metelik gazeteleri içeriklerini gündelik gelişmelere, 
sıradan insanlarla ilgili haberlere göre oluşturmaktaydı. Bu dönemde spor, sayfası, toplum sayfası ve diğer özel sayfalar çıkaran 
gazeteler kullandıkları basit dil sayesinde toplumun büyük bir kısmına hitap etmeye başlamıştır. Bu gelişmeler okurları, okurlar ise 
reklamcıları etkilemiştir. Gazeteler arasında 1830’larda başlayan rekabet özellikle de birinci dünya savaşından sonra oldukça yoğun-
laşmıştır (Schudson, 2008, s. 43-44).
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1840’larda haberlerin Kuzey Amerika ve Avrupa’da telgrafla geçilmeye başlaması habercilik anlamında önemli bir değişimi 
beraberinde getirmiştir. Telgrafla birlikte habercilik siyasi partilerin organı haline dönüşen gazetelerin yaptığı gibi kanaat oluşturmak 
yerine belli bir haberi kovalamak ve bunu doğru ve hızlı bir biçimde iletmek olarak değişmiştir. Bu anlamda telgraf, “ters piramit” 
yazma stilini ve “5N”ye dayalı şematik bir anlatım biçimini destekleyen bir araç olmuş ve bunlar objektif haber yazımının temel il-
kelerini dönüşmüştür (Ward, 2004’ten aktaran, Taş, 2010, s. 12). Ayrıca bu dönemde haber ajanslarının farklı siyasal sadakate sahip 
gazeteler için haber servisi yapabilme ve böylece müşterilerini kaybetmeme kaygısı haberlerini objektif verme zorunluluğunu ortaya 
çıkarmıştır (Schudson, 1978: 4’ten aktaran Taş, 2010, s.12). 

Amerikan basını 1840’lar ve 50’ler boyunca ucuz basının yerleştirdiği prensipler doğrultusunda ilerlerken, gazeteler bu 
süreçte siyasetten bağımsız kalmaya özen göstermişlerdir. Yüzyılın sonuna gelindiğinde gazetecilerin tüm eylemlerinde ‘gerçekçilik’ 
ilkesine sadık kalmak olduğu genel kabul görürken, gazeteciler için önerilen davranış modeli bir bilim insanı gibi olgu ve olaylara 
objektif bakabilmek olmuştur. Dolayısıyla bu dönemde nesnellik, net bir habercilik, haberin yorumdan ayrılması gerekliliği dönemin 
temel ilkelerini oluşturmuştur (İnal, 2010, s. 29-30). 

Haberde objektiflik idealinin açık biçimde ortaya çıkışı 1920’lere, Birinci Dünya Savaşı sonrasına rastlamaktadır. 1920’ler-
den günümüze kadar geçen süre içinde objektiflik, basın tarihindeki gelişmelerle paralellik göstermiştir. Özellikle gazetenin ortaya 
çıkması ve belli bir dönemde yükselmesi objektiflik idealinin gelişmesinde önemli bir kilometre taşı olmuştur (Özer, 2008, s. 3,4,6). 
Objektif haberciliğin somut olarak temellerinin atılmasında telgrafın habercilikte kullanılması, ajans haberciliğinin gelişimi ve gaze-
tecilerin yaptıkları işe saygınlık kazandırma çabaları etkili olmuştur (Schudson, 2003: 35-50’den aktaran, Özer, 2008, s. 78). 

Özetle söylemek gerekirse objektif habercilik ideali, gazeteciyi bir olayı ya da bir gerçeği olduğu gibi topluma aktaran 
bir aracı olarak ele almakta, dolaysıyla gazetecinin tıpkı bir ayna gibi olanı yansıttığını ya da yansıtabileceğini varsaymaktadır. Bu 
varsayım, özellikle liberal medya kuramının medyaya yüklediği dördüncü güç olarak hükümetleri denetleme rolünün sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Çünkü medya ancak tarafsız ve adil olursa, gerçek anlamda kamunun çıkarları için denetleme görevini yerine ge-
tirebilir. Diğer taraftan objektiflik ideali, basının toplum nezdinde olumlu bir şekilde algılamasını sağlayıcı bir nitelik olarak benim-
senmektedir (Kılıç, 2011, s. 76).

Basında etik ile ilgili öne çıkan kavramlardan bir diğeri nesnellik ilkesidir.  Nesnellik ilkesi, 1800’lerin ortasında gerçek 
anlamda popüler basının ortaya çıkmasıyla birlikte adım adım gelişmiş, 1900’lerin başında ciddi ve güvenilir haberciliğin ayrılmaz 
bir parçası haline gelerek, tarafsız bir dünya görüşünü ifade etmek için kullanılmıştır (İnal, 1996, s. 15-17). Nesnellik ilkesinin bu 
gelişmelerle ilişkisini Glasser şu şekilde vurgulamaktadır:

“Nesnel habercilik, öncelikle, basının demokrasilerde kendi rolünü tanımlama biçiminden yana bir tavrı yan-
sıtır- bu Dördüncü Güç, bekçi köpeği rolü ve muhalif basın anlayışıdır. Gerçekten de gazetecilikte “nesnellik” 
statükodan taraftır. “Nesnellik, gazetecilerin, Alvin Goulder’ın doğru olarak tanımladığı gibi ‘statükonun yö-
neticileri olan’ önemli kişi ve elitlere bağımlılığını teşvik ettiği için doğası gereği muhafazakardır.” (Glasser, 
1992, s. 176’dan aktaran İnal, 1996, s.15). 

Basındaki ticarileşme 19. yüzyılın sonlarından itibaren basının varsayılan kamunun bilgilendirme nosyonu ile çelişmeye 
başlamış, basın açık bir ticari kuruma dönüşmüştür. Bu dönemde gazetecilikteki profesyonelleşme eğilimleri yanında özellikle savaş 
sonrası ABD ve İngiltere’de basındaki ticarileşme hız kazanmaya başlamıştır. Her iki ülkede de basın baronlarının güçlenmesi ve 
gazete zincirlerinin yoğunlaşması basına ilişkin kaygıları artırmıştır. Bu kaygıları azaltmak ve basının kendi kendini denetleyebi-
leceği profesyonel bir öz denetim sistemi kurmak amacıyla ABD’de Hutchins Komisyonu raporu yayımlanmıştır. Raporda basının 
toplumsal işlevini yerine getirebilmesi için özgürlükler kadar topluma karşı sorumluluklarının da olduğu vurgulanmıştır (Taş, 2010, 
s.12-17).  

Basının ticarileşmesinden sonra etik üzerinde yeni tartışmaların ortaya çıktığı dönem, tüm dünyada neoliberal ekonomi 
politikalarının uygulamaya konulduğu 1980’li yıllardır. 1980’li yıllarda etik tartışmalara neden olan en önemli gelişmeler; vatandaşı 
bilgilendirmeye ve onlara yarar sağlamayı amaçlayan kamu yayıncılığının yerini rekabetçi piyasaya ve reytinglere dayanan özel ya-
yıncılığa bırakması, çok sayıda televizyon, gazete ve derginin tek bir kişinin sahipliğine dayalı olarak faaliyet göstermesi sonucu çok 
sesliliğe yönelik kaygıların artması, reklam sektörünün büyümesi ve bu büyümeye bağlı olarak tiraj ve reyting değerlerinin sunulan 
içeriğin önüne geçmesidir. Bunların dışında, bu süreçteki en önemli gelişme medya sektöründeki yoğunlaşma faaliyetleri ve tekel-
leşme eğilimidir.

1980’li yıllar, ticarileşmenin ötesinde medya endüstrisinin stratejik sektörler arasına yerleştiği bir dönem olmuştur. Bu döne-
min en belirgin özelliklerinden biri, gerek gelişmiş ve gerekse az gelişmiş ülkelerde medya sektörüne yapılan yatırımlardaki artış ve 
buna bağlı olarak pek çoğunu gazetecilik sektörü dışından iş adamlarının oluşturduğu yeni aktörlerin medya sektörüne girmesidir. 
Bu süreçte geleneksel medya (gazete, televizyon, radyo, sinema vb.) dev holdinglerin bir parçası haline gelmiş, şirket birleşmeleri 
ve satın almalar yoluyla önemli ölçüde yoğunlaşmıştır(Adaklı, 2010, s. 73). Medya sektöründeki yoğunlaşma ve bu sektöre yapılan 
yatırımların artmasıyla birlikte habercilik alanında gelişmiş teknolojik yenilikler kullanılmaya başlanmıştır.
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Günümüzde habercilik alanında kullanılan en önemli yenilik; internet ve buna bağlı teknolojilerdir. İnternetin habercilik 
alanında kullanılması, sağladığı yararların yanında gazetecilik etiği bakımdan bazı sorunları da ortaya çıkarmıştır. Söz konusu so-
runlar gerek akademik gerekse de gazetecilik alanında tartışılmaya başlanmıştır. İnternetle birlikte gazetecilik pratiğinde ortaya çıkan 
etik sorunlara değinmeden önce başta internet olmak üzere yeni medya kavramından ve değişen gazetecilik anlayışından bahsetmek 
yerinde olacaktır. 

 2. Yeni İletişim Teknolojileri ve Değişen Gazetecilik

Yeni medya dendiği zaman kronolojik olarak ondan daha eski bir medyanın var olduğunu ve bu yeni medyanın öncekiler-
den farklı yanlarının olduğunu kabullenmeyi gerektirir. Yeni kavramıyla kastedilen teknolojidir. Ancak bu yenilik yalnızca teknolojik 
bir değişimi değil, aynı zamanda yeni iletişim biçimlerini, yeni izleyicileri, yeni retorik ve içerik biçimlerini de kapsamaktadır (Car-
doso, 2006, s. 122). Yeni medya, hem bilgisayarlara özgü işlemleri hem de iletişim araçlarına özgü yapıları kendi içinde barındıran 
iki yönlü “melez” bir medyadır. Bu nedenle günümüzde yeni medya kavramı iletişim araçlarının daha çok günümüze özgü olanlarını 
nitelendirmek için kullanılmaktadır (Törenli, 2005 s.  87). 

Yeni medya içinde ilk akla gelen teknolojik gelişme internettir. Bir medya aracı olmasına ek olarak, hem kişisel hem de 
kitlesel bir iletişim aracıdır. İnternetin neden yeni bir medya aracı olarak tanımlandığını analiz etmek en önemli noktadır. İnternet 
1970’lerin sonlarından günümüze uzanan geçmişiyle sadece tarihsel bakımdan değil aynı zamanda sağladığı yenilikler bakımından 
da yenidir. (Cardoso, 2006, s. 122). İnternet, pek çok alanda olduğu gibi gazetecilik alanında da değişimi beraberinde getirmiştir. 
Gazetecilik alanında meydana gelen değişim internet gazetelerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

İnternet gazeteciliği çok genel olarak, internet ortamında kullanıcılara açılan haber servisi ve sayfaları olarak 
tanımlanmaktadır. İnternet gazeteleri 1994’ten sonra internet ortamında ortaya çıkarak, dünya çapında yaygınlaşmıştır (Yüksel ve 
Gürcan, 2005, s. 201). İnternet gazeteciliğinin kökeninde 1971’de İngiliz yayın kurumu BBC tarafından geliştirilen ve televizyon üze-
rinden haberlerin sunulmasına olanak sağlayan “teleteks” yayınları olduğunu söylemek mümkündür (Gürcan, 1999, s. 18). İnternet 
gazeteleri ilk olarak 1995’te The Washington Post, New York Times, Daily Mirror gibi sekiz büyük gazetenin baskıya hazır sayfalarını 
online olarak okurlarına ulaştırmak için bir ağ oluşturmalarıyla ortaya çıkmıştır (Gürcan, 1999, s. 32). Bu tarihten sonra teknolojinin 
de gelişimiyle internet gazetelerinde farklı gelişim dönemleri yaşanmıştır.

İnternet gazeteciliğinin gelişiminde dört dönemden bahsetmek mümkündür: Birinci dönem, gazetecilerin basılı gazeteler 
için ürettikleri içeriği internet ortamında da kullandıkları ancak internet için özel bir üretimde bulunmadıkları dönemdir. İkinci 
dönem, yalnızca internet için haber içeriklerinin üretildiği ve bunların bir web sayfasında yayımlandığı süreci kapsamaktadır. Üçün-
cü dönem, okurların haber okumakla kalmayıp haberin içine girebildikleri hatta haberde geçen yerde gezinebildikleri dönemdir. 
Kişisel web günlüklerinin ve kişisel sayfalar yoluyla yapılan haberciliğin dahil olduğu dördüncü dönem ise okurların okur olmakla 
kalmayıp bir anlamda gazetecilik yaptıkları bir süreci kapsamaktadır (Tokgöz, 2008, s. 90-91). 

 3. İnternet Gazeteciliğinde Etik Sorunlar

Gazetecilik alanında başta internet olmak üzere yeni iletişim teknolojilerinin kullanılması sağladığı olanakların yanında 
bazı etik sorunların da ortaya çıkmasına neden olmaktadır.Bu sorunlardan biri görüntü ile oynamadır. Görüntüyle oymama, sayısal 
olarak kaydedilmiş bir fotoğraf ya da görüntünün bilgisayar ortamında farklı yazılımlar kullanılarak değiştirilip yeniden düzenleme-
sidir (Geray ve Aydoğan, 2010, s. 311-312). Bir video ya da fotoğrafın üzerindeki karede olmayan bir kişinin eklenmesinden, önemli 
olduğu düşünülen bir bölümün daha belirgin hale getirilmesine kadar çeşitli biçimlerde yapılan değişiklik ve uygulamalar Dan 
Gillmor tarafından ‘doctoring’ terimiyle kavramsallaştırılmıştır (Gillmor 2004, s. 177’den aktaran Geray ve Aydoğan, 2010, s. 312). 

Görüntü ile oynama sorununa ilişkin en çarpıcı örneklerden biri, ülkemizde 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri döneminde bir 
siyasi partinin bir ilde düzenlediği mitinge ilişkin yayımladığı fotoğraflardır. Katılımı yüksek göstermek için miting alanında çekilen 
fotoğraflar, bilgisayar ortamında photoshop programıyla ‘klonlama’ denilen ve bir kişinin fotoğraf karesinde kopyalanarak birden 
fazla gösterilmesi şeklinde açıklanabilecek bir teknik ile çoğaltılmıştır (Radikal, 08.03.2009). Dünyada görüntü ile oynama sorununa 
en iyi örnek, asıl kaynağı henüz belli olmayan esir bir askere ilişkin bir fotoğrafın El Cezire ve CNN’de farklı kısımları gösterilerek 
sosyal medyada yayımlanmasıdır. Söz konusu fotoğrafın tamamında bir yandan başına silah dayatılmış diğer taraftan da su verilen 
asker yer alırken, El Cezire logosu ile yalnızca esire silah dayanmış kısmı, CNN logosuile yalnızca rehine askere su verilme kısmı ön 
plana çıkarılmıştır. 

İnternet gazeteciliğinde görülen etik sorunlardan bir diğeri bilgi yanılsamasıdır. İnternet ile birlikte dünyanın herhangi bir 
yerinde gelişen bir olayı tüm dünyaya neredeyse anında ulaştırmak mümkün hale gelmiştir. Ancak haber üretiminde devreye giren 
anındalık ve hız olgusu beraberinde gazetelerin haber merkezleri üzerinde büyük bir baskıya neden olmaktadır (Çaplı, 2002, s. 74-
75). Bu baskı, habere konu olan olayın doğruluğunun kontrol edilmesi, alternatif kaynaklardan araştırma yapılması ve böylece elde 
edilen bilginin doğrulatılması gibi mekanizmaların işletilmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum ise yalan haberlerin dolaşıma girebil-
mesine ve haberde manipülasyona neden olabilmektedir (Geray ve Aydoğan, 2010, s. 312).
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Bu soruna ilişkin en çarpıcı örnek, herkesin bilgi girebildiği sanal kütüphane olan wikipedia’ya bir öğrencinin kendi uydur-
duğu “öldüğümde hala kafamda çalan son bir vals olacak” cümlesini müzisyenin ölmeden önce eklemesi ve bu cümleyi Guardian, In-
dependent gibi gazetelerleBBC Music Magazine ve Daily Mail internet gazetesinin müzisyenin kendi sözü gibi kullanmalarıdır. Öyle 
ki bu hata öğrencinin söz konusu gazeteleri uyarıp, bu cümleyi kendisinin uydurduğunu itiraf edene kadar devam etmiştir (Radikal, 
07.05.2009). Ülkemizde ise spor spikeri olan Levent Özçelik’in televizyonda maç yayını sırasında aktardığı çeşitli bilgileriekşisözlük 
sitesinden alıntılaması ve bu durumun site yazarlarının bazıları tarafından fark edilerek siteye yanlış bilgileri eklemesi, ancak Özçe-
lik’in bu bilgileri aynen kullanması bu duruma örnek olarak gösterilebilir (Milliyet, 21.05.2007). 

Bir başka önemli etik sorun da sosyal paylaşım sitelerinin amaçları dışında kullanılmasıdır. Bu sorun genellikle hayatını 
kaybeden ya da başından önemli bir olay geçen kişilerle ilgili bilgi, fotoğraf vb materyalleri, bu kişilerin sahip olduğu sosyal paylaşım 
sitelerindeki profillerinden edinerek basına servis etmeyi kapsamaktadır. Bu durum, kullanıcıların kişisel mahremiyetlerinin ihlal 
edilip edilmediği tartışmalarını gündeme getirmektedir. ABD’de 2007 yılında bir üniversitede 32 kişinin öldürüldüğü okul baskını 
sonrasında açılan Facebook gruplarına gazetecilerin üye olarak burada paylaşılanları basında yayımlanması bu soruna ilişkin en açık 
örneklerden birini oluşturmaktadır (Hermida, 2007). 

Yeni iletişim teknolojilerinin basında kullanılmasıyla birlikte karşılaşılan sorunlardan biri de içeriğin izinsiz veya kaynak 
gösterilmeden haberde yer verilmesidir. Teknolojinin sunduğu olanaklarla bir metni ya da fotoğrafı kopyalamak ve bunu haberde 
kullanmak oldukça kolaydır. Ancak bu kolaylık etik bakımdan önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunu ortadan 
kaldırmak için bilgisayar tabanlı çalışan ve intihali yakalayan araçlar geliştirilmektedir. Bunlardan biri, İParadigms LLC şirketi tara-
fından geliştirilen Turnitin adlı servistir. Turnitin.com adlı site üzerinden hizmet veren servis, taratılmak istenen herhangi bir metnin 
çalıntı olup olmadığını bulabilmektedir. Aynı şirket daha çok haber metinlerinin depolandığı LexisNexis Copy Guard adlı bir sistem 
geliştirmiştir. Bu sistemle de herhangi bir haber metninin çalıntı olup olmadığı taratılabilmektedir (Pavlik, 2008, s. 210-251’den ak-
taran Geray ve Aydoğan, 2010, s. 314). 

İnternet yoluyla içeriğin izinsiz kullanımına ilişkin en çarpıcı örnek, arama motoru olan Google’ın Google News adıyla 
hizmet verdiği haber servisinin hiçbir telif ücreti ödemeden farklı haber sitelerinin içeriklerini yayımlamasıdır. Öyle ki bu durum 
Fransız haber ajansı AFP’nin Google’a açtığı dava ile gözler önüne serilmiştir. Söz konusu davada AFP kendisine ait içeriklerin ve 
fotoğrafların Google News tarafından herhangi bir telif ücreti ödemeden yayımlandığını ve bunun içerik hırsızlığı suçu olduğunu sa-
vunmuştur. Google News ise bu içerikleri AFP’den değil, onun abonesi olan bir kullanıcının web sayfasından edindiğini, dolayısıyla 
herhangi bir intihal unsuru olmadığını belirtmiştir. Ancak AFP, ABD Anayasa mahkemesinin 1985 yılında aldığı bir haberin özünü 
oluşturan bölümün alınmasının suç sayıldığı karara dayanarak, haberin başlığı ve spot kısımlarının haberin özünü oluşturduğu ve 
Google News’in bu bakımdanintihal suçu işlediğini belirtmiştir (NTV, 23.03.2005). 

İnternetin habercilikte kullanımıyla ortaya çıkan bir başka önemli sorun ise internet gazetelerinde haber ile ticari enformas-
yon arasındaki ayrımın giderek ortadan kalkmasıdır. Reklamlar sayfanın herhangi bir yerinde, hatta bazen başyazının tam ortasında 
bile konumlandırılabilmektedir. Ayrıca verilen bağlantılarla okuyucular haber dışında reklam içeren sayfalara da yönlendirilebil-
mektedir (Evers, 2010: 57). Reklam için kullanılan alanların belirsizliği, haberlere linkler eklenerek okurun başka sayfalara yönlen-
dirilmesi, haber metni içindeki kelimelerin satılarak o kelimeyle uyumlu bir marka ya da sloganla eşleştirilmesi gibi uygulamalar 
haberin içeriğini ve dolayısıyla habercilik etiğini ciddi biçimde tehdit etmektedir.Haberin içeriğine müdahale olarak da değerlendi-
rilebilecek bu sorun aynı zamanda bu çalışmanın da araştırma konusunu oluşturmaktadır. 

 4. Yöntem

Bu çalışma, Türkiye’de en sık ziyaret edilen internet gazetelerinde kullanılan reklamların habercilik etiği açısından değer-
lendirilmesini amaçlanmaktadır. Çalışmada bu amaç doğrultusunda Türkiye’de en sık ziyaret edilen 50 internet sitesi içinde yer alan 
internet gazeteleri örneklem olarak seçilmiştir. Tüm dünyada güncel olarak internet sitelerinin ziyaret edilme sıklığını yayımlayan 
Alexa.com adlı siteden alınan verilere göre örnekleme dahil edilen internet gazeteleri sırasıyla2; milliyet.com.tr, hurriyet.com.tr, en-
sonhaber.com, haberturk.com, sabah.com.tr, internethaber.com, gazetevatan.com, haber7.com, haberler.com ve haber365.com’dur. 
Örneklem seçiminde böyle bir yol izlenmesinin nedeni ise internet gazetelerinde tirajın karşılığı olan erişimin yani ziyaret edilme 
sıklığının hem reklam verenler hem de okurlar açısından en temel kriter olmasıdır. 

Örneklem olarak seçilen internet gazeteleri incelenirken veri toplama tekniği olarak içerik analizi kullanılmıştır. İlk olarak 
Mayıs ayında gazeteler üzerinde ön inceleme yapılarak, ana sayfalarında yer verilen reklam türlerinin neler olduğu saptanmıştır. 
Ardından 29 Temmuz 16 Ağustos tarihleri arasında tüm gazetelerin ana sayfaları ve iç sayfaları reklamların, türleri, konumları, 
sayıları bakımından incelenmiştir. Bu çalışma,“İnternetin gazetecilik alanında etik açıdan nasıl bir etkisi vardır?” araştırma sorusuna 
dayanmaktadır. Bu araştırma sorusu etrafında aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur:

H0: İnternet, sunduğu özelliklerle gazetecilik etiği üzerinde önemli değişim ortaya çıkarmamıştır.
2 Yapılan incelemeye göre Türkiye’de en sık ziyaret edilen ilk 50 internet sitesi içinde internet gazetelerinin sıralaması şöyledir: milliyet.com.tr(6), hurriyet.com.tr(8), 
ensonhaber.com(15), haberturk.com(16), sabah.com.tr(25), internethaber.com(27), gazetevatan.com(28), haber7.com(31), haberler.com(32) ve haber365.com(49). 
http://www.alexa.com/topsites/countries/TRErişim: 13.05.2013
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H1: Geleneksel gazetelerde var olan etik sorunların bazıları internet gazeteciliğinde de devam etmektedir. 
 H1: İnternet gazetelerinde kullanılan reklamların meydana getirdiği en önemli etik sorun reklam ve haber içeriği ayrımı 
ortadan kaldırmasıdır. 

 5. Bulgular

 Yapılan inceleme sonunda elde edilen bulgular; gazetelerin ana sayfalarında ve iç sayfalarında kullanılan reklamların sayısı, 
bu reklamların sayfadaki konumu ve kullanılan reklamların türlerini kapsamaktadır. Çalışmada incelenen internet gazetelerinin 
kullandıkları reklamların türlerini belirtmeden önce, internet ortamında yer alan reklamların türleri hakkında bilgi vermek yerinde 
olacaktır. İnternette en sık kullanılan reklam türü ‘web banner’ ya da ‘banner ad’ adı verilen reklamlardır. Banner internet üzerinde 
manşetten verilen reklam veya ilan anlamına gelmektedir3. Tipik olarak bir web sayfasında gösterilen grafik reklamlardır. Banner 
reklamlar; video, ses, animasyon, butonlardan oluşan zengin medyayı ya da Java, HTML 5, Adobe Flash ve diğer programları kulla-
nan interaktif unsurları kullanabilir.4Banner reklamlar temel olarak standart ve zengin olmak üzere ikiye ayrılır. Yalnızca grafik ve 
resim içeren standart bannerlar dünya genelinde kabul görmüş boyutlardan oluşmaktadır.Zengin bannerlar ise animasyon, ses, video 
veya etkileşimli özellikler içeren banner çeşitleridir. Zengin banner çeşitleri; yapışkan (sticky) banner, yuvarlanan (rollover) banner, 
genişleyen (expandable) banner, yüzen (floating) banner, iliştirilmiş (Interstitial) bannerlardır.

Yapışkan banner, sayfa aşağı kaydırılsa dareklamın sabit olarak ekranda kaldığı banner türüdür. Rollover banner,standart bir 
reklam gibi gözüken ancak fare işaretçisi ile üzerine gelindiğinde aşağı doğru açılabilen banner türüdür. Kapalı konumdayken genel 
olarak standart banner boyutundadır, fakat aşağıya doğru standart dışı bir boyutta açılabilir.Expandable banner, rollover bannerdan 
farklı olarak sadece aşağıya değil, sola, sağa ve bazı uygulamalarda yukarıya doğru büyüyerek açılabilen banner türüdür. Floating 
banner,Flash Media programlarıyla hazırlanan,web sayfası üzerinde yaklaşık 10 saniye hareket eden ve daha sonra kaybolan veya 
ufalarak sayfanın bir köşesine yerleşen banner türüdür. Genel olarak, açtığınız sayfanın üzerinde herhangi bir alanda belirir ve ancak 
“kapat” butonu tıklayarak kapatılabilir.Interstitial banner, sayfalarda gezinirken beliren ve site yapısından tamamen farklı bir sayfa 
tasarımına sahip olan “sayfa arası” banner türüdür. Kullanıcı, herhangi bir alt sayfadan bir başka sayfaya tıkladığında, site yapısından 
farklı bir sayfa açılır ve interstitial banner görüntülenir. Bu sayfayı ancak “sayfayı geç” butonuna tıklayarak kapatır ve son tıkladığınız 
web sitesi sayfasını açabilirsiniz.

İnternet üzerinde yer alan bir başka reklam türü pop-up ve pop-under reklamlardır. Pop-up reklamlar, herhangi bir web 
sayfası yüklendiğinde, açılan sayfadan bağımsız olarak yeni bir pencere açılması temeline dayanmaktadır. Açılan bu yeni pencerenin 
boyutları oldukça değişkendir ve bu konuda bir standart yoktur. Pop-under reklamlar ise pop-up reklamdan farklı olarak mevcut 
sitenin altında yeni bir sayfa olarak açılır. Bunların dışında kullanılan reklam türleri; tüm sayfayı kaplayan ve belli bir süre boyunca 
tam ekran olarak kalan tam ekran reklamlar, altı çizili kelimeler şeklinde verilen ve mouse imleci ile üzerine gelindiğinde küçük bir 
pencere şeklinde açılan adpop reklamlar kullanılmaktadır. 

Milliyet.com.tr:Gazetenin ana sayfasına bakıldığında, gazetenin logosunun üzerinde yatay şekilde hareketli bir banner, di-
ğeri logonun sağında dikey şekilde sabit bir banner olmak üzere iki ayrı reklama yer verilmiştir. Bu iki reklam dışında logonun sa-
ğında biri hava durumu sponsoru olmak üzere iki ayrı sabit banner daha yer almaktadır. Sayfanın ortasına bakıldığında manşet barı 
içindeki haberler arasına bir haber gibi yerleştirilmiş bir banner reklam göze çarpmaktadır. Bunun dışında manşet barının sağında 
aşağı doğru 10’u sabit ve 1’i hareketli olmak üzere toplam 11 banner reklama yer verilmiştir. Sayfada manşet barının altında ise yatay 
biçimde konumlandırılmış 2 reklama yer verilmiştir. İç sayfalarda ise logonun sağında dikey olarak konumlandırılmış hareketli ban-
ner, haber başlığının üzerinde yatay olarak konumlanmış sabit bir banner, başlığın sağında 2’si sabit 1’i hareketli 3 banner vehaber 
metninin içinde hareketli bir banner olmak üzere toplam 6banner reklama yer verilmiştir.

Tablo 1. Milliyet.com.tr Reklam Dağılımı

Ana sayfa Sabit Banner Hareketli Banner
Logo Çevresinde 3 1
Manşet Barı İçinde 1 -
Manşet Barı Çevresinde 12 1
Toplam 18
İç Sayfalar 
Logo Çevresinde - 1
Haber Başlığı Çevresi 3 1
Haber Metninin İçinde - 1
Toplam 6
Genel toplam 24

3 Sesli Sözlük,  http://www.seslisozluk.net/?word=banner&lang=tr-en Erişim: 19.08.2013
4 Online Advertising, http://en.wikipedia.org/wiki/Online_advertising#cite_note-Siu_video-28 Erişim: 19.08.2013.
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Hurriyet.com.tr: Ana sayfada logonun üstünde boydan boya yatay olarak konumlandırılmış hareketli bir banner, logonun 
sağında ise küçük bir hareketli banner reklam yer alıyor. Bunun dışında sayfanın sağ köşesinde 1’i sabit 2’si hareketli, manşet barının 
altında ise yatay olarak verilmiş hareketli banner olmak üzere toplam 4 reklam yer alıyor. Ekonomi, gündem gibi haber kategorile-
rine bakıldığında daha farklı bir reklam stratejisi uygulanıyor. Örneğin gündem kategorisine girildiğinde sayfa açılmadan önce tüm 
sayfayı kaplayan interstitial bir banner reklam yer alıyor. Bu kategorinin içinde bir haber açıldığında ise biri logonun sağında, 3’ü 
başlığın sağında olmak üzere 4 reklam yer alıyor. Ekonomi haberlerine girildiğinde ise logonun sağında yer alan hareketli banner 
dışında haberi çerçeve içine alan bir reklam yer alıyor. Bu reklam dışında haber başlığının sağında da 2 farklı sabit banner reklam 
daha bulunuyor.

Tablo 2. Hurriyet.com.tr Reklam Dağılımı

Ana sayfa Sabit Banner Hareketli Banner İliştirilmiş Banner 
Logo Çevresinde 1 4 -
Manşet Barı Çevresinde - 1 -
Toplam 6
Haber kategori sayfaları

Tüm sayfa - - 1
Logo Çevresinde 1 - -
Haber Başlığı Çevresi 3 - -
Toplam 4
İç Sayfalar 

Logo Çevresinde 1 1 -
Haber Başlığı Çevresi 2 - -
Toplam 5
Genel toplam 15

Ensonhaber.com: Ana sayfada logo ve manşet barını üstten, sağdan ve soldan çerçeve içine alan hareketli bir banner reklam 
yer alıyor. Bu reklam dışında 1’i manşet barının içinde, 3’ü manşet barının sağında 1’i de yatay şekilde manşet barının altında toplam 
4 sabit banner reklama yer veriliyor. Spor haberleri ana sayfasında biri logonun sağında, biri altında ve biri de manşet barının sağında 
olmak üzere toplam 3 sabit banner reklam yer alıyor. İç sayfalarda ise logonun altında ve logonun sağında 1’er hareketli bir banner, 
manşet barının sağında ve altında 1’er sabit banner olmak üzere toplam4 reklam yer alıyor. 

Tablo 3. Ensonhaber. com Reklam Dağılımı

Ana sayfa Sabit Banner Hareketli Banner
Logo Çevresinde 1 -
Manşet Barı İçinde 1 -
Manşet Barı Çevresinde 4 -
Toplam 6
Haber kategori sayfaları

Logo Çevresinde 2 -
Manşet Barı Çevresinde 1 -
Toplam 3
İç Sayfalar 

Logo Çevresinde 1 2
Manşet Barı Çevresinde 2 -
Toplam 5
Genel toplam 14

HaberTurk.com: Ana sayfada logonun üzerinde 1 hareketli banner, sağında ve solunda 1 sabit banner, manşet barının altın-
da 1’i hareketli 2’si sabit olmak üzere toplam 6 tane banner reklam yer alıyor. İç sayfalarda 1’i logonun üzerinde, 1’i başlığın üzerinde 
hareketli, başlığın sağında 1’i hareketli 2’si sabit, başlığın altında da 3’ü sabit olmak üzere toplam 8 banner reklam yer alıyor. Ayrıca 
iç sayfadaki haberlerde haberi okumayı da engelleyecek şekilde haber metninin üzerinde yüzen bir banner yer alıyor.
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Tablo 4. Haberturk. com Reklam Dağılımı

Ana sayfa Sabit Banner Hareketli Banner Yüzen Banner
Logo Çevresinde 2 1 -
Manşet Barı Çevresinde 2 1 -
Toplam 6
İç Sayfalar 

Logo Çevresinde 1 -

Haber Başlığı Çevresi 5 2 -
Haber Metninin İçinde - - 1
Toplam 9
Genel toplam 15

Sabah.com.tr: Ana sayfada logonun sağında, iç sayfalarda sadece sağ üst köşede ve sayfanın orta bölümünde birer sabit 
banner reklam yer alıyor. 

Tablo 5. Sabah.com.tr Reklam Dağılımı

Ana sayfa Sabit Banner Hareketli Banner
Logo Çevresinde 1 -
Toplam 1
İç Sayfalar 

Logo Çevresinde 1 -
Haber Başlığı Çevresi 1 -
Toplam 2
Genel toplam 3

İnternethaber.com:Ana sayfada logonun sağında ve solunda 2,  manşet barının sağında da 2 olmak üzere toplam 4 hareketli 
banner reklam yer alıyor. İç sayfalarda ise logonun üstünde, sağında ve solunda 1’er hareketli banner yer alıyor. Ayrıca haberin sağın-
da 3, altında ise 1 sabit banner olmak üzere toplam 7 reklam yer alıyor.

Tablo 6. İnternethaber. com Reklam Dağılımı

Ana sayfa Sabit Banner Hareketli Banner
Logo Çevresinde - 2
Manşet Barı Çevresinde - 2
Toplam 4
İç Sayfalar 

Logo Çevresinde - 3
Haber Başlığı Çevresi 4 -
Toplam 7
Genel toplam 11

Gazetevatan.com:Ana sayfada logonun üstünde ve sağında hareketli 1’er banner, manşet barının sağında ise aşağıya kadar 
sağ köşede sabit 4 banner olmak üzere toplam 6 reklam yer alıyor. İç sayfalarda ise, logonun üstünde ve sağında 1 sabit banner, habe-
rin sağında 2 sabit, içinde hareketli 1 banner, altında ise sabit 3 banner olmak üzere toplam 8 tane reklam yer alıyor.
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Tablo 7. Gazetevatan. com Reklam Dağılımı

Ana sayfa Sabit Banner Hareketli Banner
Logo Çevresinde - 2
Manşet Barı Çevresinde 4 -
Toplam 6
İç Sayfalar 

Logo Çevresinde 2 -
Haber Başlığı Çevresi 5 -
Haber Metninin İçinde - 1
Toplam 8
Genel toplam 14

Haber7.com:Ana sayfada logonun üstünde, sağında ve solunda hareketli toplam 3 hareketli banner, manşet barının sağında 
2’si hareketli 2’si sabit 4 banner ve manşet barı içinde 2 sabit banner olmak üzere toplam 9 reklam yer alıyor. Ayrıca sayfanın ortasında 
sabit şekilde haber metinlerinin üzerini örten ve tıklanmadan haberin okunmasına izin vermeyen yüzen (floating) banner reklam 
bulunuyor. İç sayfalarda ise logonun üstünde 1 sabit, sağında 2 hareketli, solunda 1 hareketli, haberin sağında 4 sabit, altında 2 ha-
reketli banner olmak üzere toplam 10 reklam yer alıyor. İç sayfalarda ayrıca haber metni içindeki bazı kelimelerin mouse imleci ile 
üzerine gelindiğinde açılan reklamlar yer alıyor. 

Tablo 8. Haber7.com Reklam Dağılımı

Ana sayfa Sabit Banner Hareketli Banner Yüzen Banner Kelime Reklamı
Tüm sayfa - - 1 -
Logo Çevresinde - 3 - -
Manşet Barı Çevresinde 2 2 - -
Manşet Barı İçinde 2 - - -
Toplam 10
İç Sayfalar 

Logo Çevresinde 1 3 - -
Haber Başlığı Çevresi 4 2 - -
Haber Metninin İçinde - - - 1
Toplam 11
Genel toplam 21

Haberler.com: Ana sayfada sayfa açılmadan önce tam sayfa olarak açılan tam ekran bir reklam çıkıyor. Bunun dışında ana 
sayfada logonun sağında 1 hareketli 1 sabit toplam 2 banner yer alıyor. Manşet barının sağında 2 hareketli, manşet barının altında1 
sabit olmak üzere toplam 3 reklama yer verilmiştir. Ayrıca ana sayfada manşet barı içinde haber gibi sunulan 2 ayrı banner reklam 
daha yer alıyor. İç sayfalarda ise haberin altında 2’si link biri banner şeklinde 3 banner reklam bulunuyor. Ayrıca görüntülü haberler-
de haber başlamadan bir reklama veriliyor. 

Tablo 9. Haberler. com Reklam Dağılımı

Ana sayfa Sabit Banner Hareketli Banner Tam sayfa reklam
Tüm sayfa - - 1
Logo Çevresinde 1 1 -
Manşet Barı Çevresinde 1 2 -
Manşet barı içinde 2 - -
Toplam 8
İç Sayfalar 

Haber Başlığı Çevresi 3 - -
Toplam 3
Genel toplam 11
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Haber365.com:Ana sayfada logonun sağında 1 sabit, manşet barının sağında 1 hareketli, manşet barının içinde 1 sabit, altında ise 
3’ü hareketli2’si sabit olmak üzere toplam 8 reklam yer alıyor. Ana sayfada ayrıca, sayfanın alt kısmında haber okumayı engelleyen 

yüzen bir banner yer alıyor. İç sayfalarda ise logonun altında 2 hareketli, sağında 1 sabit, haberin altında 1 sabit ve 3’ü hareketli 
banner olmak üzere toplam 7 reklama yer verilmiştir. İç sayfalarda ayrıca haber metni içindeki bazı kelimelerin mouse imleci ile 

üzerine gelindiğinde açılan reklamlar yer alıyor.

Tablo 10. Haber365. com Reklam Dağılımı

Ana sayfa Sabit Banner Hareketli Banner Yüzen Banner Kelime reklam
Tüm sayfa - - 1 -
Logo Çevresinde 1 - - -
Manşet Barı Çevresinde 2 4 - -
Manşet Barı İçinde 1 - - -
Toplam 9
İç Sayfalar 

Logo Çevresinde 1 2 - -
Haber Başlığı Çevresi 1 3 - -
Haber Metninin İçinde - - - 1
Toplam 8
Genel toplam 17

Bu bölümde çalışma kapsamında incelenen internet gazetelerinde kullanılan reklam türleri ve sayıları verilmiştir. Ancak 
etik bakımdan önemli olan unsur kullanılan reklamların sayılarından çok haber metnine müdahale olarak ele alınabilecek reklam-
lardır. Çalışmada tespit edilen bu türdeki reklamlar; manşet barı içine haber gibi yerleştirilmiş bannerlar, haber metninin içinde yer 
verilen bannerlar, tüm sayfayı kaplayan bannerlar, metnin üzerinde konumlandırılmış yüzen bannerlar ve haber metni içinde altı 
çizili şekilde verilen kelime reklamlarıdır (adpop). İncelenen gazetelerdeki haberin okunmasına engel olan ya da metne doğrudan 
müdahale sayılabilecek olan reklamların dağılımı ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 11’de görüldüğü gibi sabah.com.tr ve 
internethaber.com adlı internet gazeteleri dışındaki tüm internet gazetelerinde haberin içeriğine müdahale olarak kabul edilebilecek 
ya da haberi okumayı engelleyecek reklam/reklamlara rastlanmıştır. 

Tablo 11. Haber Metnine Müdahale Eden veya Okunmayı Engelleyen Reklamların Dağılımı

Gazeteler Manşet barı 

içinde 

Haber metni 
içinde 

Tam sayfa 
banner 

Yüzen 

banner 

Kelime rek-
lam 

Toplam 

Milliyet.com.tr 1 1 - - - 2
Hurriyet.com.tr - - 1 - - 1
Ensonhaber.com 1 - - - - 1
Haberturk.com - - - 1 - 1
Sabah.com.tr - - - - - -
İnternethaber.com - - - - - -
Gazetevatan.com - 1 - - - 1
Haber7.com 2 - 1 - 1 4
Haberler.com 2 - 1 - - 3
Haber365.com 1 - - 1 1 3
Toplam 6 2 3 2 2 16

 Değerlendirme ve Sonuç

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde genel olarak incelenen tüm internet gazetelerinde gerek ana sayfada 
ve gerekse iç sayfalarda oldukça fazla reklama yer verildiği tespit edilmiştir. Söz konusu reklamların büyük bir kısmının hareketli 
banner olması sunulan haber metinlerini okumayı zorlaştırmakta, okuyucunun dikkatini dağıtmaktadır. Habercilik etiği açısından 
değerlendirildiğinde ise ilk göze çarpan nokta bazı internet gazetelerinde reklamların bir haber gibi manşet barı içinde yerleştirilmiş 
olmasıdır. Bu durum okurun habere değil haber gibi gösterilen reklama yönlendirilmesine ve dolayısıyla haber ile reklam alanları 
arasındaki sınırların ortadan kalktığına açık bir örnektir.
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Etik bakımdan dikkat çeken bir başka durum, haber metninin içinde ya da ortasında bazıları sabit bazıları ise hareketli olan 
banner türü reklamların yerleştirilmesidir. Böyle bir yerleşim biçimi reklam haber arasındaki sınırların birbirine karıştığını gös-
termektedir. Ayrıca foto galeri biçiminde verilen bazı haberlerde haberlerin yani galerinin içine reklamların yerleştirilmesi reklam 
haber ayrımının olmadığını göstermektedir. İnternet gazetelerinde haberi okumayı engelleyen ve bu bakımdan okuyucu oldukça 
rahatsız eden reklam türü ise gazetenin ana sayfası ya da iç sayfaları açılmadan önce tam ekran olarak okurun karşısına çıkan ve belli 
bir süre kapanmayan reklamlardır. Bunun yanında bazı internet gazetelerinde sayfanın belli bir bölümünde haber metninin üzerine 
gelen ve haberi okumayı engelleyen yüzen bannerlar yer almaktadır. Her iki reklam türü okuyucu doğrudan rahatsız eden ve daha 
da önemlisi reklamın gazetelerin var olma nedeni olan haberin üzerinde konumlandırılması nedeniyle etik bakımdan oldukça tar-
tışmalı niteliktedir.

İncelenen reklam türleri içinde habercilik etiği açısından en dikkat çekici durum ise bazı internet gazetelerinde haber me-
tinleri içindeki bazı kelimelerin mouse imleci ile üzerine gelindiğinde açılan reklamlardır. Metnin içindeki kelimelerin sunulacak 
reklamın içeriğiyle ilişkilendirilerek reklam vermek isteyenlere satılması haberin içeriğine doğrudan müdahale anlamına gelmek-
tedir. Örneğin bir banka reklamı için haberdeki ‘güven’ kelimesi altı çizili şekilde verilerek belirginleştirilmekte, bu ise reklam için 
haberde bazı kelimelerin kullanılmasına neden olabilecek etik bir ihlali ortaya çıkarmaktadır.

Sonuç olarak Türkiye’de faaliyet gösteren internet gazetelerinin kullandıkları reklamlarda görülen etik sorunların başında 
haber alanı ile reklam alanı arasındaki ayrımın ortadan kalkması gelmektedir. Gerek haber gibi gösterilen ve gerekse haberin içeri-
ğinde verilen reklamlarla aradaki ayrımın neredeyse ortadan kalkmıştır. Bir başka sorun, reklamın haber metninin önüne geçerek 
haberden daha önemli hale getirilmesidir. Özellikle metin ile birlikte hareket eden ve metnin üzerini kaplayan reklamlar bu sorunu 
ortaya çıkarmaktadır. En önemli sorun ise haber metni içindeki kelimelerin reklam verenlere satılarak reklamın bir anlamda haber 
metninin içeriğine müdahale etmesidir.

Bu çalışmada elde edilen bulgular, örneklem bakımından incelenen internet gazeteleri ve bu gazeteleri incelemek için kul-
lanılan veri toplama tekniği ile sınırlıdır. İnternet gazetelerinde reklam kullanımı üzerinde yapılacak araştırmaların daha sağlıklı 
olabilmesi için ilk olarak okurların internet gazetelerinde sunulan haber içeriklerini algılamalarına engel olan başta reklamlar olmak 
üzere hangi faktörlerin etkili olduğunu ortaya çıkaracak araştırmaların yapılması gerekmektedir. Okuyucu algısına yönelik olarak 
yapılacak bu araştırmaların ardından internet gazetelerinde haber içeriği ve reklamların sayfada nasıl sunulması ve nerede konum-
landırılması gerektiğine yönelik temel kriterlerin belirlenmesi ve bundan sonra yapılacak araştırmalarda belirlenen kriterler doğrul-
tusunda değerlendirme yapılması yerinde olacaktır. 
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 Özet

 Geçmişi çok eskilere dayanan ve özellikle sanayi devrimiyle önem kazanan yönetim kavramı, genellikle kurumlar kapsa-
mında ele alınmaktadır. Yönetim için insanları belli amaçlar dâhilinde bir araya getirip hareket etmelerini sağlamak üzerinde önemle 
durulması gereken bir konudur. İnsan davranışlarını yönlendirmek için insan doğasını iyi bilmek, insanı dinlemek gerekmektedir. 
Bu durum, kurum yöneticilerinin tüm iş çevresiyle gerçekleştirdikleri iletişim kapsamında ele alınmaktadır. İletişim temelli kurum-
sal yönetimin kastedildiği kurumsal yönetişim, doğrudan kurumların istikrarını desteklemek için bazı kurumsal uygulamaların 
hayata geçirilmesi ve farklı çevrelere karşı şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk ilkeleriyle çalışmalar yapılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Kurumların, kurumsal yönetişim ilkeleriyle çalışarak, ekonomik riski azalttıkları, paydaşlar, hissedarlar gibi farklı çev-
relerle yaşayabilecekleri krizleri en aza indirdikleri, kârlarını ve verimliliklerini arttırdıkları ve etik ilkelere uydukları bilinmektedir.
Kurumsal yönetişimde kurum yöneticisi, kurum sahibinden ayrıdır. Dolayısıyla kurumlarda kuvvetler ayrılığı ilkesi geçerlidir. Yöne-
ticiler istedikleri şekilde karar alamamakta, kararlar yazılı kurallara göre verilmektedir. Yöneticiler paydaşlara ve hissedarlara karşı 
sorumludur ve yöneticiler yaptıkları çalışmalarda şeffaf olmak zorundadırlar. Aksi takdirde hesap verememe gibi sıkıntılar içerisine 
girmektedirler. Yönetim kurulunda, istenilen insanlar değil, belli yetkinlikteki ve belli şartları yerine getirmiş olan insanlar seçilmek-
tedir. Bu şartlar da yazılı olarak önceden belirlenmiştir. Ayrıca denetim, kurumdan bağımsız kişi ya da kişilerce yapılmaktadır. Bu 
durum kurumun sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini yerine getirmesiyle doğrudan ilgilidir. Kurumsal yönetişim ilkeleri uy-
gulanırken yapılan çalışmaların başarılı olup olmadığı ilgili paydaşlar tarafından daha açık bir şekilde ortaya konulmaktadır. Bu ne-
denle bu çalışmanın amacı Ege Üniversitesi akademisyenlerinin bir paydaş olarak kurumsal yönetişim konusuna bakışını saptamak 
ve Ege Üniversitesi akademisyenlerinin, kurumsal yönetişim uygulamaları hakkında düşüncelerini belirlemektir. Araştırmaya baş-
lamadan çalışmanın disiplinli bir şekilde devamı ve değerlendirilmesi için Ege Üniversitesi’nin Fakülteleri dört grupta ele alınmıştır. 
Gruplama fakültelerin çalışma alanı, anabilim dalları ve bağlı olunan enstitü göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Araştırmada, 
Ege Üniversitesi’nin Fakülte web siteleri aracılığıyla isim listesi oluşturulan 1837 akademik personel araştırmanın kitlesi olarak ele 
alınmıştır. Araştırmada ulaşılabilen 1302 akademisyenle yüzyüze görüşülerek 1207’sine anket uygulanmıştır. 95 Akademisyen ankete 
katılmak istememiştir. Anketi yanıtlayanların bir kısmı görüşme sırasında bir kısmı da belli bir tarih vererek doldurulan anketin 
alınmasını istemiştir. Toplanan 1302 anketin, eksik ve hatalı işaretlemeler nedeniyle 1121 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Anket 
uygulaması sonucu elde edilen veri seti SPSS 20.0 (Statistical PackageforSocialSciences) paket programında analiz edilmiştir. Analiz 
kapsamında, Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi, Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği Ölçütü, Bartlett Sınaması,  Faktör Analizi, 
Frekans Analizi, Pearson Korelasyon Analizi, Bağımsız Örneklem T Testi ve VaryansAnalizi’nden faydalanılmıştır. Analiz sonucunda 
kurumsal yönetişime ilişkin bazı saptamalar yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetişim, Ege üniversitesi.

THE PERCEIVED QUALITY OF CORPORATE  
GOVERNANCE IN THE UNIVERSITY OF EGE
 Abstract

 The development of management concepts and practices has a long historical background. With the start of industrial age 
more managerial attention was given to this process. Management process should be taken into consideration seriously so as to 
gather and coordinate human resources within organizational goals. It is important to know human nature and listen to human re-
sources in order to direct their behaviors towards certain organizational goals. By all means, this brings communication process as an 
important issue to the agenda of corporate managers. Corporate governance which fundemantally implies management on the basis 
of communication entails some corporate practices in order to ensure corporate stability. Corporate governance also entails all rela-
tionships with various stakeholders on the basis of global principals such as transparency, fairness, accountability and responsibility. 
The evident implication of these principals is decreased economic risks, decreased possibility of crisis with various stakeholders, 
increased profits and efficiency.Throughout corporate governance process, corporate managers and owners are separated. Thereby, 
separation of powers prevails. Managers cannot decide and act on their own accord; these are to be taken according to written rules. 
Managers are both responsible to stakeholders and shareholders. They should be transparent in their transactions. Otherwise, they 
would be in an accountability jam. Members are not selected to the board of directors on the basis of arbitrary methods but on basis 
1 * Bu çalışma 2009 İLTF  04nolu Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi kesin raporuna dayanarak hazırlanmıştır.
2 ** Dr. Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Kurumsal İletişim Anabilim Dalı, mikail.bat@ege.edu.tr
3 ***Prof.Dr., Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Kurumsal İletişim Anabilim Dalı, z.beril.akinci@ege.edu.tr
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of competency and fulfillment of certain conditions which are preset and written. Besides, auditing is performed by independent 
auditing firms which is directly related to the principals of responsibility and accountability.The perception of relevant stakeholders 
reveals to what extent the corporate governance process and activities have been successful. The aim of this survey is to determine the 
viewpoint of Ege Academics about corporate governance and explore their perception about corporate governance practices within 
The University of Ege. Within this survey, the faculties of the university has been organized around 4 core groups taking into con-
sideration the study fields, disciplines and relevant institutes. 1837 academic personal has been taken as a sample which is composed 
according to the index of names on the official website of the university. The questionnaires have been circulated to 1302 academic 
personal, 1207 questionnaires have been returned and valid 1121 questionnaires have been evaluated. All the data has been analyzed 
by SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences). Within the analysis process, Reliability and Validity Test, Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) Measure of Sampling Adequacy, Bartlett Test, Factor Analysis, Frequency Analysis, Pearson Correlation Analysis, Random 
Sampling T-Test and Variation Analysis have been used. With main reference to the empirical findings of the research, at the end of 
the report researchers have highlight some opinions and recommendations regarding corporate governance.

Keywords: CorporateGovernance, Ege University. 

 Giriş

Bu çalışma, kurumların nasıl yönetildiğine, yönetimle ilgili paydaşların veya hissedarların düşüncelerinin neler olduğuna 
yönelik bir takım sorularla başlayan ve günümüzde kurumsal istikrarın sağlanması için yönetişim ilkelerinin ne kadar önemli olduğu 
sorularıyla devam eden akademik bir girişim olarak ortaya çıkmıştır. Yönetim daima bir kurum dâhilinde ve onun için var olmakta, 
çalışmakta ve faaliyet göstermektedir. Kurum, bir bağ aracılığıyla, yani çalışma bağıyla bir arada tutulan insan topluluğudur. Yöneti-
min nesnesi, ortak bir amaç uğruna çalışma bağıyla bir arada tutulan insan topluluğu olduğu için, yönetim her zaman insan doğası ile 
ilgilenmektedir(Drucker ve Maciariello, 2005, s. 13). Yönetimin ilgilendiği insan doğası için iletişim en temel ihtiyaçlardan birisidir. 
Dolayısıyla yönetim tüm kurum üyeleriyle kurumun istikrarı için doğru ve disiplinli bir iletişim sistemi kurmak durumundadır. 
Ancak bazı durumlarda yönetimin kurduğu iletişim paydaşlar ve hissedarlar tarafından çok farklı algılanmakta, dolayısıyla bu grup-
larını tepkileri de beklenildiği gibi olmamaktadır. Bu doğrultuda yönetim kadrosundakilerden çok paydaş ve hissedarların yönetim 
iletişimine yani yönetişime yönelik fikirleri önem kazanmaktadır. Kurumların halka açılması bir başka deyişle mülkiyetin tabana 
yayılması ve yönetimin profesyonel yöneticilerde toplanmaya başlamasıyla birlikte, sermayedarların yönetim üzerine kontrolü azal-
mış ve hak sahipleri ile söz sahipleri arasında sorunlar ortaya çıkmaya başlanmıştır. Bu durumda küçük sermayedarların korunması 
kaçınılmaz olmuştur(Dinler, 2009: 2). Farklı büyüklükte kurumların farklı kesimlerinin haklarını korumak için kurumsal yönetişim 
sisteminin kurulması zorunlu hale gelmiştir. 

“Ege Üniversitesi’nin Algılanan Kurumsal Yönetişim Kalitesi” başlıklı bu çalışmanın amacı Ege Üniversitesi akademisyen-
lerinin bir paydaş olarak kurumsal yönetişim konusuna bakışını saptamak ve Ege Üniversitesi akademisyenlerinin, kurumsal yöne-
tişim uygulamaları hakkında düşüncelerini belirlemektir. Bu doğrultuda Ege Üniversitesi’nden Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, 
Doktor, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Okutman olmak üzere toplam 1302 akademisyenle görüşülmüş ve 1121 tanesinin 
anket sonucu değerlendirilmeye alınmıştır.

 1. Kurumsal Yönetişim Kavramı 

Kurumsal yönetişim, bir kurumun yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları ve diğer menfaat sahipleri arasındaki bir dizi iliş-
kiyi kapsar… Kurumsal yönetişim, makro ekonomik politikalardan, ürün ve faktör piyasalarındaki rekabet düzeyine kadar firmala-
rın faaliyetlerini biçimlendiren bir dizi unsurlardan oluşan daha geniş bir ekonomik çerçevenin içinde yer almaktadır. Kurumsal yö-
netişim çerçevesi, aynı zamanda yasal, düzenleyici ve kurumsal faktörlere dayanır(http://www.oecd.org, 2004). Kurumsal yönetişim, 
en kısa tanımla “kurallara dayalı kurum yönetimi” demektir. Kuralların genel çerçevesi, düzenleyici bir kamu otoritesi tarafından 
belirlenir ve açıklanır. Bu kuralların bir kısmı uyulması zorunlu, diğer bir kısmı ise uyulması tavsiye edilen kurallar niteliğindedir 
(Altın, 2006, s. 16). İngilizce literatürde “corporategovernance” olarak adlandırılan ve Türkçeye farklı kelimelerle çevrilen kurumsal 
yönetişime “kurumsal yönetim”, “yönetişim”, “kurumsal egemenlik” ve hatta “kurumların üst yönetiminin yönetilmesi” de denilmek-
tedir. Bu çalışmada da “kurumsal yönetişim” uygun görülerek kullanılmıştır. Diğer yandan kurumsal yönetişim, “kurumsallaşma” 
kavramı ile karıştırılmaktadır. Kurumsal yönetişim ifadesinde geçen “yönetişim” kavramı, bir tarafın diğer tarafı yönettiği bir iliş-
kiden, karşılıklı etkileşimlerin öne çıktığı bir ilişkiler bütününe doğru dönüşümü ifade etmektedir(Baraz, 2004, s. 763). Kurumsal 
yönetişimin çok çeşitli tanımları yapılmakla birlikte yapılan tanımların değindiği ortak öğeler vardır. Yapılan tanımlar büyük ölçüde 
aşağıdaki maddelere vurgu yapmaktadır(Doğan, 2007, s. 41):

•	 Kurum içindeki kontrol mekanizmalarına,

•	 Kurumun yöneticileri, kurulları, hissedarları ve menfaat sahipleri arasındaki ilişkilere,

•	 Kurumun hissedarlarının ve/veya menfaat sahiplerinin çıkarları doğrultusunda yönetilmesine, 

•	 Kurum içinde üretilen bilgilerin daha şeffaf ve hesap verebilir olmasına

•	 Kurumsal yönetişim kavramının ortaya çıkış süreci “kurumsal yönetişim” olarak 
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Kurumsal yönetişimin son yıllarda kamuoyunun dikkatini çekmesinin nedeni genel olarak kurumların ve dolaylı olarak 
toplumun sağlıklı işleyişinde taşıdığı önemdir. Kapsamının çok geniş olması dolayısıyla, konuyla ilgili çalışma yapanların ilgilen-
dikleri yönünün öne çıktığı çok farklı kurumsal yönetişim tanımları yapılmıştır. Bu tanımlardan bir kısmı kurumsal yönetişimin 
toplumsal yönüne de vurgu yapmaktadır(Doğan, 2007, s. 41).  Kurumsal yönetişim uygulamaları, kurumların içinde bulundukları 
ülkenin yasal düzenlemelerinden ve kurumun kendine has özelliklerinden dolayı farlılıklar gösterse de tüm kurumsal yönetişim 
modellerinde göz önünde bulundurulması gerekli olan temel ilkeler vardır. Bu ilkeler; adil davranma, şeffaflık, hesap verebilirlik ve 
sorumluluk olarak sayılabilir(Doğan, 2007, s. 50).

          Kurumsal yönetişimin amaçları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir(Aktan, 2006, s. 15):

•	 Kurum üst yönetiminin sahip olduğu güç ve yetkilerin keyfi kullanımının engellenmesi; bir başka ifadeyle yönetimin güç ve 
yetkilerini kötüye kullanarak kendilerine özel menfaatler sağlamalarının ortadan kaldırılması,

•	 Yatırımcı haklarının korunması,

•	 Kurum hissedarlarının adil ve eşit muameleye tabi tutulmasının sağlanması,

•	 Kurumla doğrudan ilişki içerisinde bulunan menfaat sahiplerinin haklarınınkorunması ve güvence altına alınması, bu çer-
çevede örneğin, azınlıkhaklarının korunması,

•	 Kurum faaliyetleri ve finansal durumu ile ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması, bu çerçevede 
hisse senetleri borsada işlem gören kurumların şeffaf olmaları ve kurumsal yatırımcılar ve diğer menfaat sahipleri için önem 
taşıyan bilgiyi zamanında ve eksiksiz kamuoyuna açıklamaları,

•	 Yönetim kurulunun sorumluluklarının açık olarak belirlenmesi,

•	 Kurum üst yönetiminin karar ve eylemleri dolayısıyla hissedarlara ve diğer menfaat sahiplerine hesap verme yükümlülü-
ğünün temin edilmesi,

•	 Vekâlet maliyetlerinin (agencycost) azaltılması;

•	 Kurum kazancının pay sahiplerine ve daha genel olarak tüm menfaat sahiplerine hakları oranında geri dönüşümünün 
sağlanması,

•	 Büyük hissedarların azınlık hisselerine el koyma tehlikesinin önüne geçilmesi,

•	 Uzun vadeli yatırım yapan kurumsal yatırımcılar açısından güven tesis edilmesi ve sermaye maliyetinin düşürülmesi, kuru-
mun hisse senedi ihracı yoluyla finansman kaynaklarına kolay erişim imkânlarının arttırılmasıdır.

 2. Kurumsal Yönetişim İlkeleri

Kurumsal yönetişim ilkeleri, kurumların üst kademe yönetim organlarının faaliyet ve kararlarının uymaları gereken esasları 
kapsamaktadır. Uluslararası düzeyde kabul gören bu ilkeler, kurum üst yönetimlerinin aldıkları karar ve tüm faaliyetlerinde, adillik, 
şeffaflık, sorumluluk ve hesapverebilirliliktir(Dinler, 2009, s. 3). 

 Adillik (Eşitlik) İlkesi:OECD’nin yayınladığı Kurumsal yönetişim İlkeleri’nde, söz konusu ilke “Hissedarların Eşit Muamele 
Görmesi” başlığı altında anlatılmıştır. Bu ilke ile OECD “bir pay bir oy hakkı” prensibini değil, esas sözleşme ile farklı haklara sahip 
çeşitli pay grupları oluşturulmuş olsa da, aynı grupta yer alan pay sahiplerine eşit muamele edilmesi ve aynı oy haklarına sahip olma-
larının sağlanmasını savunmaktadır(Şehirli, 1999, s. 26).

 Şeffaflık (Açıklık) İlkesi:Şeffaflık ilkesi, adillik ilkesinin tamamlayıcısıdır. Bir kurumun tüm kararlarında adil olduğunun 
saptanabilmesi için tüm karar ve faaliyetlerinin şeffaf olması yani, işletmenin aldığı tüm karar ve faaliyetlerinin zamanında, doğru ve 
eksiksiz biçimde kamuya duyurulması, diğer bir ifadeyle kurumla ilişki içinde olan herkesin bu bilgilerin tümüne kolayca erişebil-
mesi gerekir. Bir kurum ne kadar şeffaf olursa o kuruma olan güven o kadar artar(Özdemir, 2004, s. 741).

 Kurumlarla ilgili bilginin kamuoyuna açıklanması sermayenin daha verimli yatırımlara yönelmesini ve böylece hem verim-
liliğin, hem de üretimin artmasını sağlamaktadır. Yeterli şeffaflık olmamasının ekonomik maliyeti ise, sadece üretimdeki verimliliği 
değil, aynı zamanda ekonomik faydanın ve risklerin eşit olarak dağılmasını da olumsuz yönde etkilemektedir(Metiner, 2006, s. 41).

 Hesap Verebilirlik İlkesi: Hesap verebilirlik ilkesi; kurum yönetimine ilişkin kural ve sorumlulukların açık bir şekilde ta-
nımlanması, yönetim ile hissedar menfaatleri arasındaki paralelliğin yönetim kurulu tarafından gözetilmesidir(Altın, 2006, s. 32).

 Sorumluluk İlkesi:Kurumsal yönetişimde söz sahibi olanlar - ki bunlar öncelikle yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöne-
ticileridir- aldıkları kararlardan ve faaliyetlerinden sorumlu olduklarının bilincinde olarak, tüm etkinliklerde mevzuata, esas sözleş-
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meye ve işletme içi düzenlemelere uygun davranmalıdırlar. Bunun için de kurum içinde görev ve sorumluluk dağılımının net ve açık 
olarak belirlenmiş olması ve herkesçe bilinmesi gerekir. Sorumluluk ilkesinin titizlikle uygulanabilmesinin bir koşulu da katılımcı-
lıktır. Dolayısıyla sağlıklı bir işbölümü yapılmalı ve sorumluklar bu iş bölümü çerçevesinde dağıtılmalıdır(Karayel, 2006, s. 4).

 3. Materyal ve Yöntem

 Araştırmaya başlamadan çalışmanın disiplinli bir şekilde devamı ve değerlendirilmesi için Ege Üniversitesi’nin Fakülteleri 
dört grupta ele alınmıştır. Gruplama fakültelerin çalışma alanı, anabilim dalları ve bağlı olunan enstitü göz önünde bulundurularak 
yapılmıştır. Fakülteler aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. 

1. Grup: Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi.

2. Grup: Tekstil Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Makine ve Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, 
İnşaat Mühendisliği, Deri Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği ve Su Ürünleri Fakültesi. 

3. Grup: Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi.

4. Grup: İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Araştırmada, Ege Üniversitesi’nin Fakülte web siteleri aracılığıyla isim listesi oluşturulan 1837 akademik personel araştır-
manın kitlesi olarak ele alınmıştır (15.01.2012). Araştırmada ulaşılabilen 1302 akademisyenle yüz yüze görüşülerek 1207’sine anket 
uygulanmıştır. 95 Akademisyen ankete katılmak istememiştir. Anketi yanıtlayanların bir kısmı görüşme sırasında bir kısmı da belli 
bir tarih vererek doldurulan anketin alınmasını istemiştir. Toplanan 1302 anketin, eksik ve hatalı işaretlemeler nedeniyle 1121 tanesi 
değerlendirmeye alınmıştır. 

Değerlendirilen anketlerde aşağıda bulunan beş hipotezin doğruluğu sınanmıştır: 

1. Unvan olarak en üst kademede bulunanların (Profesör) en alt kademede bulunanlara göre (Araştırma Görevlileri) kurum-
sal yönetişime ilişkin görüşleri daha olumludur.

2. Akademisyenlere göre Üniversite yaptığı çalışmalarda şeffaftır.

3. Akademik unvan üniversiteye bağlılığı arttırmaktadır.

4. Cinsiyet kurumsal yönetişime ilişkin görüşleri etkilemektedir.

5. Kurumdaki çalışma süresi arttıkça, Üniversite’nin çalışmalarında ilgili mevzuata, toplumsal ve etik değerlere göre sorumlu 
Üniversite olmasına ilişkin inanç artmaktadır. 

Hipotezlerin gerekçeleri: 

1. Hipotez için; kurumsal yönetişim bütünlüklü bir sistemi içermektedir. Bu sistem içerisinde olmak belli bir zamanı ve tecrü-
beyi ifade etmektedir. Standartları belli olan bir kurumun kurumsal yönetişim çalışmaları yıllar içerisinde anlaşılmaktadır. 
Bu nedenle “üst kademelerde bulunanlar alt kademelerde bulunanlara göre kurumsal yönetişime ilişkin daha olumludur” 
hipotezi oluşturulmuştur. Ayrıca anketi yanıtlayan kişi akademik unvanını Ege Üniversitesi içerisinde almamış olduğu dü-
şünüldüğünde, çalıştığı kurumunun sistemine tecrübeleri gereği daha kolay adapte olacağı öngörülmüştür.

2. Hipotez için: Şeffaflık, belli kurumsal çalışmaları olan kurumlardan beklenen sonuçtur. Bu hipotezde de beklenen sonuç 
hipoteze dönüştürülmüştür. 

3. Hipotez için: Kişinin işyerinde motive olmasının belli dayanakları bulunmaktadır. Unvan kişinin iş tanımını belirlediğin-
den iş sürecindeki sıkıntıları azaltarak bağlılığı arttıracağı öngörülmüştür. 

4. Hipotez için: Toplumsal cinsiyet açısından ele alındığında kadın ve erkeğin düşüncelerinin çalıştıkları kurumdan ve kurum-
daki kişilerden farklı olarak etkileneceğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla kişinin cinsiyetinin beklentilerini etkileyebi-
leceği ve kurumsal yönetişime ilişkin görüşlerinde de belirleyici olabileceği öngörülmüştür. 

5. Hipotez için: Kişinin çalıştığı kurumun sistemini anlaması zaman almaktadır. Kurumsal standartları belli olan kurumların 
sorumluluk ilkesini benimsediği ve kişinin de bunu zamanla anlayabileceği düşüncesinden hareketle beşinci hipotez oluş-
turulmuştur. 

 Çalışmanın ölçeği, yapılan akademik araştırmalar, incelemeler ve literatür incelemeleri sonucunda oluşturulmuştur.Anket 
uygulaması sonucu elde edilen veri seti SPSS 20.0 (Statistical PackageforSocialSciences) paket programında analiz edilmiştir. Analiz 
kapsamında, Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi, Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği Ölçütü, Bartlett Sınaması,  Faktör Analizi, 
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Frekans Analizi, Pearson Korelasyon Analizi, Bağımsız Örnek T Testi ve VaryansAnalizi’nden faydalanılmıştır. 

 4.Bulgular

 4.1. Veri setinin Faktör Analizi İçin Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Faktör analizi aşamasına geçmeden önce veri setinin faktör analizine uygunluğunun belirlenmesi amacı ile veri setine, Kai-
ser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği ölçütü ve Bartlett testi uygulanmıştır.

Bartlett testi ile “korelasyon matrisi birim matristir” şeklindeki sıfır hipotezi sınanmıştır. Söz konusu hipotezin reddedil-
mesi, değişkenler arasında yüksek korelasyonlar olduğunu, başka bir deyişle veri setinin faktör analizi için uygun olduğunu göster-
mektedir.

KMO örneklem yeterliliği ölçütü ise gözlenen korelasyon katsayıları büyüklü-
ğü ile kısmi korelasyon katsayılarının büyüklüğünü karşılaştıran bir testtir. KMO oranının 0,50’den bü-
yük olması gerekir. Oran ne kadar yüksek olursa veri seti faktör analizi için o kadar iyidir denilebilir. 
 KMO değerleri ve yorumları aşağıdaki gibidir.

KMO Değeri Yorum

0,90 Mükemmel
0,80 Çok iyi
0,70 İyi
0,60 Orta
0,50 Zayıf
< 0,50 Kabul edilemez

 Tablo 1: KMO Değerleri

Bu doğrultuda veri setine uygulanan Bartlett ve KMO test sonuçları aşağıdaki gibi elde edilmiştir.

4.2. Bir Kavram Olarak Kurumsal Yönetişimin Bilinirliği ve Nasıl Algılandığı Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları

Tablo 2: KMO andBartlett’s Test
Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of SamplingAdequacy. .836
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3876.438

Df 45
Sig. .000

Faktör analizine geçmeden önce KMO örneklem yeterliliği ve Bartlett sınamaları ile veri setinin faktör analizine uygunluğu 
değerlendirilmiştir.

Buna göre 0,836 düzeyindeki KMO değeri, örneklem büyüklüğünün faktör analizi için oldukça yeterli olduğunu göstermek-
tedir. Bartlett testine ilişkin anlamlılık değerinin 0,000 olarak elde edilmesi ise veri setinin faktör analizine uygun olduğunu gösterir.

Communalities tablosunda ortak varyans değeri 0,30’un altında olan maddeye rastlanmamıştır ve analizden çıkarılması 
gereken bir madde olmadığına karar verilmiştir.

Component InitialEigenvalues RotationSums of SquaredLoadings
Total % of Variance Cumulative 

%
Total % of Variance Cumulative %

1 3.902 39.023 39.023 3.171 31.712 31.712
2 1.799 17.987 57.010 2.530 25.299 57.010

 Tablo 3: Communalities Tablosu

Tabloda görüldüğü gibi 10 madde, toplam 2faktör altında toplanmıştır. Söz konusu 2 faktörün toplam varyansı açıklama 
oranı %57,010 olup bu değer yeterli görülmüştür.
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Tablo 4: Rotated Component Matrix
Component

Yönetişim Yönetim kurulu
Kurumsal yönetişim ilkeleri şeffaf ve etkin bir kurum yaratılması için yardımcı olmak-
tadır.

.826 .181

Kurumsal yönetişim kurumlarda adaletli olmayı sağlamaktadır. .773 .050
Kurum tepe yönetimi, kurumun hedeflerinin belirlenmesi .749 .051
Kurumsal yönetişim ilkelerinin uygulanması için kurumlar istekli olmalıdır .596 .440
Kurumsal yönetişimin öneminin önümüzdeki yıllarda artacağını düşünüyorum. .585 .204
Kurumsal yönetişim ile ilgili yeterli bilgim var .568 -.072
Türkiye’de yasal zorunluluklarla kurumsal yönetişim yaygınlaştırılmalıdır. .533 .395
Yönetim Kurulu üyelerinin kurumla ilgili her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağ-
lanmalıdır.

.120 .849

Yönetim Kurulu, paydaşların denetimine açık olmalıdır. .063 .847
Yönetim Kurulu üyelerinin bireysel performansı belirli aralıklarla değerlendirilmelidir. .086 .811

Tablo 5: ReliabilityStatistics
Cronbach’s Alpha N of Items

.812 10

Söz konusu 10 maddeye ilişkin güvenilirlik katsayısı %81,2 olarak hesaplanmış ve ölçeğin güvenilir olduğu belirlenmiştir.

 4.3. Ege Üniversitesi’nde Kurumsal Yönetişim İlkeleri Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları

Tablo 6: KMO andBartlett’s Test
Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of SamplingAdequacy. .951
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 23009.749

Df 435
Sig. .000

Yukarıdaki bulgulara göre 0,951 düzeyindeki KMO değeri, örneklem büyüklüğünün faktör analizi için oldukça yeterli ol-
duğunu göstermektedir. Bartlett testine ilişkin anlamlılık değerinin 0,000 olarak elde edilmesi ise veri setinin faktör analizine uygun 
olduğunu gösterir.

Communalities tablosunda ortak varyans değeri 0,30 un altında olan maddeye rastlanmamıştır ve analizden çıkarılması 
gereken bir madde olmadığına karar verilmiştir.

Component InitialEigenvalues RotationSums of SquaredLoadings
Total % of Vari-

ance
Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 12.698 42.327 42.327 6.046 20.153 20.153
2 2.617 8.723 51.050 4.652 15.505 35.658
3 2.039 6.798 57.848 3.860 12.867 48.525
4 1.659 5.529 63.377 3.126 10.420 58.945
5 1.278 4.259 67.636 2.607 8.690 67.636

Tablo 7: Communalities Tablosu

30 madde, toplam 5 faktör altında toplanmıştır. 5 faktörün toplam varyansı açıklama oranı %67,636 dır.

Maddeler faktörlere aşağıdaki gibi atanmıştır.



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
101

Tablo 8: Rotated Component Matrix
Component

Şeffaf Adil HesapV. Sorumluluk Diğer (Bilgilendirme ve 
Hi.)

İç denetim yoluyla kurum/fakülte çalışmaları için 
düzenli izleme söz konusu olmaktadır.

.779 .231 .176 .142 .110

İç kontrol sistemi devam ettirilmekte ve belirli 
aralıklarla gözden geçirilmektedir.

.735 .272 .193 .163 .110

Yönetime ilişkin kural ve sorumluluklar açık bir 
şekilde tanımlanmaktadır.

.701 .295 .225 .164 .162

Belirli aralıklarla, şeffaf, açık bir mali raporlama ve 
gözden geçirme gerçekleşmektedir.

.700 .285 .185 .162 .130

Kurumda, herhangi bir başarısızlık, yetersizlik vb. 
durumlarda sorumluluk üstlenilerek gerekli açıkla-
ma yapılmaktadır.

.688 .386 .257 .102 .069

Bağımsız bir denetim komitesi tarafından denetim 
yapılmaktadır.

.665 .263 .130 .186 .071

Kurum, her yaptığı çalışmanın nedenini açıklaya-
bilmektedir.

.658 .382 .244 .109 .156

Her kademede ve her çalışmada “katılımcılık” göz 
önünde bulundurulmaktadır.

.592 .351 .153 .219 .241

Tüm kademelerdeki akademisyenlerin sorumlu-
lukları açık ve net bir şekilde tanımlanmıştır.

.558 .213 .111 .248 .342

Kurumun faaliyetleri ve davranışlarının ilgili mev-
zuata, toplumsal ve etik değerlere uygunluğu göz 
önünde bulundurulmaktadır.

.544 .214 .155 .222 .378

Çalıştığım kurum, kurumsal sosyal sorumluluğun 
gereklerini yerine getirmektedir.

.528 .266 .096 .310 .349

Tüm paydaşlar arasında eşitlik gözetilmektedir. .362 .812 .188 .123 .017
Kurum içerisinde kaynak dağılımında eşit davranıl-
maktadır.

.328 .789 .189 .124 .004

Tüm çalışanlara adil davranılmaktadır. .342 .770 .201 .110 .031
Yöneticiler alınan kararlarda ve uygulamalarda 
paydaşlara karşı eşit uzaklıktadır.

.390 .761 .191 .152 .067

Kurumsal yönetişime ilişkin çalışmaların uygulan-
masında halkla ilişkiler adil bir yapı gösterir.

.227 .699 .068 .136 .406

Halkla ilişkiler departmanı Kurumsal Yönetişime 
ilişkin çalışmalarda adil bir yapı göstermektedir.

.279 .692 .072 .144 .360

Kurumun ve yapılan çalışmaların amaçları açıklan-
maktadır.

.154 .063 .845 .081 .173

Tahmin edilebilir önemli risk faktörleri açıklan-
maktadır.

.165 .138 .840 .071 .031

Üniversite’nin geleceği ile ilgili tahminler ve 
dayandığı gerekçeler istatistiki veriler ile birlikte 
kamuya açıklanmaktadır.

.137 .071 .817 .068 .144

Kurumsal Yönetişimin yapısı ve politikaları tüm 
çalışanlara açıklanmaktadır.

.213 .225 .762 .044 .093

Çalışanlar ve diğer paydaşlar hakkında önemli 
hususlar kamuyla paylaşılmaktadır.

.262 .214 .727 .078 .015

Kurumdaki çalışmalara ilişkin medyaya bilgi akışı 
gerçekleşmektedir.

.164 .151 .064 .859 .044
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Çalıştığım kurumda, medya ile ilişkilerin 
düzenlenmesi için özel bir birim mevcuttur.

.086 .158 .052 .857 -.015

Kurumumuzda halkla ilişkiler çalışmalarından 
memnunluk duyulmaktadır.

.228 .263 .050 .738 .183

Kamu ve özel sektör kurumlarıyla ortak yardım 
programları düzenlenmektedir.

.345 -.012 .125 .570 .162

Akademisyenler, kendi uzmanlık alanıyla ilgili ko-
nularda, kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik top-
lantı, panel vb. faaliyetler düzenlenmektedir.

.416 -.014 .084 .449 .156

İletişim temelli tüm çalışmalarda halkla ilişkiler 
departmanı önemli bir sorumluluğa sahiptir.

.186 .166 .028 .192 .779

Kurumsal Yönetişime ilişkin çalışmaların doğru ve 
eksiksiz aktarılmasında halkla ilişkiler departmanı-
na önemli görevler düşmektedir.

.073 .001 .329 .035 .713

Hesap verebilirlik konusunda, kurumun yaptığı 
tüm çalışmalarda halkla ilişkiler departmanına 
büyük görevler düşmektedir.

.304 .133 .047 .043 .710

Tablo 9: ReliabilityStatistics
Cronbach’s Alpha N of Items

.952 30

Söz konusu 30 maddeye ilişkin güvenilirlik katsayısı %95,2 olarak hesaplanmış ve ölçeğin yüksek düzey güvenilir olduğu 
belirlenmiştir.

4.4. Kurumsal Yönetişimin İç Paydaşlardaki Genel Etkisi Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları

Tablo 10: KMO andBartlett’s Test
Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of SamplingAdequacy. .946
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 15646.895

Df 153
Sig. .000

Yukarıda KMO örneklem yeterliliği ve Bartlett sınamaları ile veri setinin faktör analizine uygunluğu değerlendirilmiştir.

Buna göre 0,946 düzeyindeki KMO değeri, örneklem büyüklüğünün faktör analizi için oldukça yeterli olduğunu göstermek-
tedir. Bartlett testine ilişkin anlamlılık değerinin 0,000 olarak elde edilmesi ise veri setinin faktör analizine uygun olduğunu gösterir.

Communalities tablosunda ortak varyans değeri 0,30 un altında olan maddeye rastlanmamıştır ve analizden çıkarılması 
gereken bir madde olmadığına karar verilmiştir.

Component InitialEigenvalues RotationSums of SquaredLoadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 10.284 57.131 57.131 6.163 34.239 34.239
2 1.412 7.842 64.973 5.532 30.734 64.973

 Tablo 11: Communalities Tablosu

Tabloda görüldüğü gibi 18 madde, toplam 2 faktör altında toplanmıştır. Söz konusu 2 faktörün toplam varyansı açıklama 
oranı %64,973 olup bu değer yeterli görülmüştür.
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Tablo 12: Rotated Component Matrix
Component

İç paydaş Bağlılık
İş ve görev dağılımlarının tümünün kurallarla sınırlarının çizilmesi EÜ’ye olan bağlılığımı 
olumlu etkilemektedir.

.800 .304

Performans değerlendirmelerinin yapılması EÜ’ye olan bağlılığımı olumlu etkilemekte-
dir.

.793 .333

Kurumsal değerlerin kişisel değerlerin üstünde olması, EÜ’ye olan bağlılığımı olumlu 
etkilemektedir.

.791 .327

Fikirlerimin önemseniyor olması ve kararlara katılımımın sağlanması EÜ’ye olan bağlılığı-
mı arttırmaktadır.

.787 .384

Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamının sağlanmış olması EÜ’ye olan bağlılığımı olumlu etkile-
mektedir.

.774 .343

Gelişimim için aldığım kurum içi eğitimler EÜ’ye olan bağlılığımı olumlu etkilemektedir. .747 .269
Çalışan bilgilerinin gizli tutulması ve kişisel haklara saygı duyulması EÜ’ye olan 
bağlılığımı olumlu etkilemektedir.

.741 .380

Akrabalık, arkadaşlık nedeniyle yükselmede ayrımcılık yapılmaması EÜ’ye olan bağlılığı-
mı arttırmaktadır.

.725 .396

Şeffaf bir Üniversite’de çalışmak EÜ’ye olan bağlılığımı olumlu etkilemektedir. .689 .453
Şeffaf bir Üniversite’de çalışmaktayım. .338 .749
EÜ’de, kilit noktalarda ve yüksek kademelerde yer alan kişiler, o konuma adil bir şekilde 
getirilmiştir.

.276 .744

EÜ’de, fikirlerim önemsenmekte ve kararlara katılımım sağlanmaktadır. .361 .743
EÜ’de, performans değerlendirmeleri yapılmaktadır. .258 .714
EÜ’de, iş ve görev dağılımlarının tümünün sınırları, kesin kurallarla çizilmiştir. .336 .692
EÜ’de, kurum kültürü ve kurumsal değerler kişisel değerlerin üstündedir. .382 .691
EÜ’de, çalışan bilgileri gizli tutulmakta ve kişisel haklara saygı duyulmaktadır. .325 .665
EÜ’de, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlanmaktadır. .366 .656
EÜ’de, gelişimim için kurum içi eğitimler almaktayım. .239 .610

Tablo 13: ReliabilityStatistics
Cronbach’s Alpha N of Items

.956 18

Söz konusu 18 maddeye ilişkin güvenilirlik katsayısı %95,6 olarak hesaplanmış ve ölçeğin yüksek düzey güvenilir olduğu 
belirlenmiştir.

4.5. Demografik Özellikler

Fakülte
f % (Yüzde)

Grup 1 272 26.5
Grup 2 100 9.7
Grup 3 327 31.8
Grup 4 329 32.0

Pozisyon
f % (Yüzde)

Okutman 4 .4
Araştırma Görevlisi 379 33.9
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Öğretim Görevlisi 47 4.2
Doktor 123 11.0
Yardımcı Doçent 172 15.4
Doçent 140 12.5
Profesör 253 22.6

Cinsiyet
f % (Yüzde)

Kadın 582 52.1
Erkek 535 47.9

Yaş
f % (Yüzde)

22-30 228 20.4
31-40 433 38.7
41-50 279 25.0
51 ve üzeri 178 15.9

Kurumdaki çalışma süresi
f % (Yüzde)

5 ve 5 yıldan az 292 26.1
6-10 194 17.4
11-15 232 20.8
16-20 142 12.7
21 yıl ve üzeri 257 23.0

Önceki çalışma süresi
f % (Yüzde)

2 yıl ve 2 yıldan az 254 50.0
3-5 yıl 116 22.8
5 yıldan fazla 138 27.2

Tablo 14: Demografik Özellik Tablosu

Tabloda görüldüğü gibi katılımcıların;

- %33,9’luk çoğunluğu araştırma görevlisi pozisyonunda çalışmaktadır.

- %52,1’i kadın %47,9 u erkektir.

- %38,7’lik çoğunluğu 31-40 yaş aralığındadır.

- %26,1’lik çoğunluğunun kurumdaki çalışma süresi 5 yıldan az iken %50’lik çoğunluğun ise önceki kurumda çalışma süresi 
2 yıldan azdır.

 4.6. Karşılaştırmalar

 4.6.1. Fakültelere İlişkin Karşılaştırmalar

Ortalama SS F p Fark (Tukey)

Kurumsal Yönetişim Grup 1 3.7426 .69257 1.420 0.235 -
Grup 2 3.7219 .84098
Grup 3 3.8031 .78339
Grup 4 3.6799 .79202

Total 3.7398 .76969



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
105

Yönetim Kurulu Grup 1 4.6531 .55871 2.008 0.111 -
Grup 2 4.4733 .79162
Grup 3 4.5790 .68417
Grup 4 4.5678 .66480
Total 4.5847 .65968

Şeffaflık Grup 1 3.6449 .89632 .364 0.779 -
Grup 2 3.5963 .92232
Grup 3 3.6600 .93673
Grup 4 3.6954 .84752
Total 3.6611 .89594

Adillik Grup 1 2.9038 1.10737 1.893 0.129 -
Grup 2 2.7980 1.05440
Grup 3 3.0560 1.08415
Grup 4 2.9278 1.08701

Total 2.9496 1.08985
Hesap Grup 1 3.1950 .93824 1.811 0.143 -

Grup 2 3.1295 .92697
Grup 3 3.3352 .88621
Grup 4 3.2276 .98716
Total 3.2437 .93814

Sorumluluk Grup 1 3.4684 .91694 3.042 0.028 2-3
Grup 2 3.2492 .92541
Grup 3 3.5601 .88543
Grup 4 3.4732 .90791
Total 3.4778 .90764

Diğer(Bilgilendirme ve Hi.) Grup 1 3.1523 .90832 3.999 0.008 1-2
Grup 2 3.5040 .84503
Grup 3 3.3320 .94275
Grup 4 3.2648 .96413
Total 3.2797 .93578

İç paydaş Grup 1 3.0202 .98865 2.011 0.111 -
Grup 2 2.8936 .99790
Grup 3 3.1428 .86699
Grup 4 3.0679 .98238
Total 3.0621 .95188

Bağlılık Grup 1 3.2284 1.09584 .971 0.406
Grup 2 3.1810 1.13271
Grup 3 3.3350 .99349
Grup 4 3.2190 1.05743
Total 3.2548 1.05550

        Tablo 15: Fakültelere İlişkin Karşılaştırmalar

 Yapılan varyans analizi sonucunda farklı fakültelerde görev yapan katılımcılar arasında kurumsal yönetişim ilkelerinden 
“sorumluluk” ve “diğer” ilkelerine ilişkin görüşler bakımından anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. 

 Söz konusu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey testi ile ikili karşılaştırmalar yapılmış ve 
2. Grup fakültelerde görev yapan katılımcıların sorumluluk ilkesine ilişkin görüşlerinin, 3. Grup fakültelerde görev yapan katılımcı-
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lara göre daha olumsuz olduğu belirlenmiştir.

 Ayrıca 1. Grup fakültelerde görev yapan katılımcıların kurumsal yönetişimin diğer ilkelerine ilişkin görüşleri, 2. Grup 
fakültelerde görev yapan katılımcılara göre daha olumsuzdur.

 4.6.2. Pozisyona İlişkin Karşılaştırmalar

Ortalama SS F p Fark (Tukey)

Kurumsal Yönetişim Okutman 2.8929 .37571 11.173 .000 7-6,5,4,3,2,1
Araştırma Görevlisi 3.5640 .73200
Öğretim Görevlisi 3.4793 .87330
Doktor 3.7713 .71257

Yardımcı Doçent 3.7504 .70045
Doçent 3.7706 .81633
Profesör 4.0186 .76162
Total 3.7382 .76874

Yönetim Kurulu Okutman 4.5833 .50000 .780 .586 -
Araştırma Görevlisi 4.5489 .64237
Öğretim Görevlisi 4.6957 .53438
Doktor 4.6057 .62952
Yardımcı Doçent 4.5882 .58279
Doçent 4.4833 .79700
Profesör 4.5750 .75426
Total 4.5651 .67576

Şeffaflık Okutman 4.1667 .59317 .749 .610 -
Araştırma Görevlisi 3.6135 .84529
Öğretim Görevlisi 3.7312 .81660
Doktor 3.5973 .90010
Yardımcı Doçent 3.5992 .89173
Doçent 3.6624 .98755
Profesör 3.7112 .93049
Total 3.6447 .89466

Adillik Okutman 3.6667 1.52145 8.590 .000 2-7,6,5
Araştırma Görevlisi 2.7075 1.04315
Öğretim Görevlisi 2.6631 1.04805
Doktor 2.7371 1.14149
Yardımcı Doçent 3.0826 1.01262
Doçent 3.0376 1.08727
Profesör 3.2367 1.07039
Total 2.9311 1.08478
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Hesap Okutman 3.3125 1.23533 3.178 .004 2-7
Araştırma Görevlisi 3.1070 .88047
Öğretim Görevlisi 3.2656 .90142
Doktor 3.1424 .91902
Yardımcı Doçent 3.2338 .94353
Doçent 3.2781 .98315
Profesör 3.4205 .93854
Total 3.2304 .92848

Sorumluluk Okutman 2.7500 .90000 7.458 .000 2-7,6,5
Araştırma Görevlisi 3.2738 .87182
Öğretim Görevlisi 3.4383 .87540
Doktor 3.3276 .87462
Yardımcı Doçent 3.5428 .93942
Doçent 3.5664 .89012
Profesör 3.7083 .90413
Total 3.4613 .90807

Diğer Okutman 3.5500 .30000 7.455 .000 2-7,6,5
Araştırma Görevlisi 3.0972 .89154
Öğretim Görevlisi 3.1872 .94031
Doktor 3.1142 .91878
Yardımcı Doçent 3.2901 .93370
Doçent 3.4700 .90113
Profesör 3.5250 .91815
Total 3.2777 .92501

İç paydaş Okutman 2.8333 1.46425 6.827 .000 2-7,6
Araştırma Görevlisi 2.8534 .89804
Öğretim Görevlisi 3.0641 .85309
Doktor 2.9203 .89420
Yardımcı Doçent 3.0653 .98356
Doçent 3.2113 .94059
Profesör 3.2954 .97263
Total 3.0469 .94845

Bağlılık Okutman 3.0556 1.50308 3.166 .004 7-2,4
Araştırma Görevlisi 3.1620 1.03001
Öğretim Görevlisi 3.3047 1.02641
Doktor 3.0279 1.03782
Yardımcı Doçent 3.2134 1.04905
Doçent 3.4018 1.05499
Profesör 3.4292 1.06240
Total 3.2515 1.05187

   Tablo 16: Pozisyona İlişkin Karşılaştırmalar 

 Varyans analizi tablosunda görüldüğü gibi farklı pozisyonlarda görev yapan katılımcılar arasında;Kurumsal Yönetişim, 
Adillik, HesapV.,Sorumluluk, Diğer, İç paydaş, Bağlılık konularına ilişkin görüşleri bakımından anlamlı bir farklılık olduğu belirlen-
miştir. (p < 0,05)

 Söz konusu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey testi ile ikili karşılaştırmalar yapılmış ve 
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sonuçları aşağıda verilmiştir.

- Profesör statüsünde görev yapanların kurumsal yönetişime ilişkin görüşleri diğer tüm katılımcılara göre daha olumludur.

- Araştırma görevlilerinin adillik, sorumluluk, iç paydaş ve diğer ilkelerine ilişkin görüşleri profesör, doçent ve yardımcı do-
çent statüsünde çalışanlara göre daha olumsuzdur.

- Profesör statüsünde görev yapanların hesap verilebilirlik konusuna ilişkin görüşleri araştırma görevlisi statüsündeki katı-
lımcılara göre daha olumludur.

- Profesör statüsünde görev yapanların bağlılık konusuna ilişkin görüşleri araştırma görevlisi ve doktor statüsündeki katılım-
cılara göre daha olumludur.

 4.6.3. Cinsiyete İlişkin Karşılaştırmalar

Ortala-
ma

SS t p

Kurumsal Yönetişim Kadın 3.7369 .76728 -.054 .957
Erkek 3.7394 .77034

Yönetim Kurulu Kadın 4.5877 .67020 1.179 .239
Erkek 4.5399 .68184

Şeffaflık Kadın 3.7635 .84658 4.585 .000
Erkek 3.5199 .92221

Adillik Kadın 2.9832 1.06048 1.660 .097
Erkek 2.8756 1.10633

Hesap Kadın 3.3043 .89527 2.726 .007
Erkek 3.1535 .95216

Sorumluluk Kadın 3.5458 .87215 3.232 .001
Erkek 3.3708 .93171

Diğer Kadın 3.3539 .92489 2.868 .004
Erkek 3.1954 .92044

İç paydaş Kadın 3.1215 .91887 2.704 .007
Erkek 2.9685 .96907

Bağlılık Kadın 3.2766 1.02605 .752 .452
Erkek 3.2292 1.07581

 Tablo 17: Cinsiyete İlişkin Karşılaştırmalar

 Bağımsız örnek T Testi tablosunda görüldüğü gibi kadın ve erkek katılımcılar arasında;Şeffaflık, Hesap V.,Sorumluluk, 
Diğer, İç paydaş, Konularına ilişkin görüşlerbakımından anlamlı bir farklılık vardır (p < 0,05).

 Kadın katılımcıların;Şeffaflık, Hesap, Sorumluluk, Diğer, İç paydaş, konularına ilişkin görüşleri erkeklere göre daha 
olumludur.

 4.6.4. Yaş, Kurumdaki Kıdem Süresi ve Önceki Kıdem Süresine İlişkin Karşılaştırmalar

Kurumda 
çalışma 
süresi

Önceki çalışma 
süresi

Yaş

Kurumsal yö-
netişim

Korelasyon .222** .092* .216**

p .000 .039 .000
N 1115 507 1116
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Yönetim kurulu Korelasyon .015 .107* .025
p .619 .016 .408
N 1113 506 1114

Şeffaf Korelasyon .074* -.023 .045
p .013 .612 .135
N 1116 507 1117

Adil Korelasyon .185** -.002 .128**

p .000 .960 .000
N 1117 508 1118

Hesap Korelasyon .119** -.004 .085**

p .000 .935 .005
N 1115 506 1116

Sorumluluk Korelasyon .160** .056 .156**

p .000 .207 .000
N 1116 507 1117

Diğer Korelasyon .175** .018 .144**

p .000 .680 .000
N 1117 508 1118

İç paydaş Korelasyon .159** .024 .151**

p .000 .591 .000
N 1114 507 1115

Bağlılık Korelasyon .095** .007 .068*

p .002 .883 .023
N 1112 507 1113

 
Tablo 18: Yaş, Kurumdaki Kıdem Süresi ve Önceki Kıdem Süresine İlişkin Karşılaştırmalar

Korelasyon analizi sonucunda;

•	 Kurumdaki ve önceki çalışma süresi ile;Kurumsal yönetişim, Şeffaf, Adil, Hesap V.,Sorumluluk, Diğer, İç paydaş, Bağlılık 
konularına ilişkin görüşler arasında anlamlı bir ilişki vardır. Kurumdaki ve önceki çalışma süresi arttıkça;Kurumsal yöne-
tişim, Şeffaf, Adil, Hesap, Sorumluluk, Diğer, İç paydaş, Bağlılık, Konularına ilişkin görüşler daha olumlu hale gelmektedir.

•	 Yaş ile;Kurumsal yönetişim, Adil, Hesap, Sorumluluk, Diğer, İç paydaş, Bağlılık konularına ilişkin görüşler arasında anlamlı 
bir ilişki vardır.Yaş arttıkça;Kurumsal yönetişim, Adil, Hesap V.,Sorumluluk, Diğer, İç paydaş, Bağlılık, konularına ilişkin 
görüşler daha olumlu hale gelmektedir biçiminde sonuçlar elde edilmiştir.

 Sonuç

Kurumsal yönetişim anlayışında, zaman içerisinde çeşitli gelişmeler yaşanmış bu gelişmelerin temel nedenleri ise uluslarara-
sı sermaye hareketlerinin, hisse senedi sahipliğinin ve sermaye piyasaları arasındaki rekabetin artması olmuştur. Kurumsal yönetişim 
anlayışındaki bu gelişmeler adil davranma, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk gibi belli ve değişmeyen ilkeleri temel almıştır. 

Bu çalışma, kurumların yönetilmesine ilişkin bazı soruların yanıtlarını aramak ve günümüzde kurumsal istikrarın sağlan-
ması için yönetişim ilkelerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.  Yapılan çalışmanın değerlendirilme-
sinde aşağıda bulunan beş hipotezden dördünün doğruluğu saptanmıştır, bir hipotez ise doğrulanamamıştır: 

•	 Unvan olarak en üst kademede bulunanların (Profesör) en alt kademede bulunanlara göre (Araştırma Görevlileri) kurum-
sal yönetişime ilişkin görüşleri daha olumludur.(Aralarında anlamlı bir ilişki vardır)

•	 Akademisyenlere göre Üniversite yaptığı çalışmalarda şeffaftır(Aralarında anlamlı bir ilişki vardır)

•	 Akademik unvan üniversiteye bağlılığı arttırmaktadır (Aralarında anlamlı bir ilişki vardır)
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•	 Cinsiyet kurumsal yönetişime ilişkin görüşleri etkilemektedir(Aralarında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır)

•	 Kurumdaki çalışma süresi arttıkça, Üniversite’nin çalışmalarında ilgili mevzuata, toplumsal ve etik değerlere göre sorumlu 
Üniversite olmasına ilişkin inanç artmaktadır(Aralarında anlamlı bir ilişki vardır)

 Yapılan anket görüşmeleri değerlendirilirken öncelikle; 

•	 Bir Kavram Olarak Kurumsal Yönetişimin Bilinirliği ve Nasıl Algılandığı Faktör ve Güvenilirlik Analizi

•	 Ege Üniversitesi’nde Kurumsal Yönetişim İlkeleri Faktör ve Güvenilirlik Analizi 

•	 Kurumsal Yönetişimin İç Paydaşlardaki Genel Etkisi Faktör ve Güvenilirlik Analizi yapılmış ve uygulanan soruların güve-
nirliğinden emin olunmuştur. 

Sorularda öncelikle demografik özellikler saptanmıştır. Demografik özelliklerde katılımcıların;

•	 %33,9’luk çoğunluğu Araştırma Görevlisi,

•	 %4,2’si Öğretim Görevlisi,

•	 %11’i, Doktor,

•	 %15,4’ü Yardımcı Doçent

•	 %12,5’i Doçent, 

•	 %22,6’sı Profesörlük unvanına sahiptir. 

•	 %52,1’i kadın %47,9 u erkektir.

•	 %38,7’lik çoğunluğu 31-40 yaş aralığındadır.

•	 %26,1’lik çoğunluğunun kurumdaki çalışma süresi 5 yıldan az iken %50’lik çoğunluğun ise önceki kurumda çalışma süresi 
2 yıldan azdır.

 Yapılan Varyans Analizi sonucunda farklı fakültelerde görev yapan katılımcılar arasında kurumsal yönetişim ilkelerinden 
“sorumluluk” ve “diğer” ilkelerine ilişkin görüşler bakımından anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Söz konusu farklılığın 
hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey testi ile ikili karşılaştırmalar yapılmış ve Tekstil Mühendisliği, Ziraat 
Mühendisliği, Makine ve Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Deri Mühendisliği, Elekt-
rik- Elektronik Mühendisliği ve Su Ürünleri Fakültesi’ni kapsayan 2. Gruptaki fakültelerde görev yapan katılımcıların sorumluluk 
ilkesine ilişkin görüşlerinin, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi’ni kapsayan 3. Gruptaki fakültelerde görev yapan 
katılımcılara göre daha olumsuz olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Hemşirelik 
Fakültesi’ni kapsayan 1. Gruptaki fakültelerde görev yapan katılımcıların kurumsal yönetişimin diğer ilkelerine ilişkin görüşleri, 
Tekstil Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Makine ve Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendis-
liği, Deri Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği ve Su Ürünleri Fakültesi’ni kapsayan 2. Gruptaki fakültelerde görev yapan 
katılımcılara göre daha olumsuzdur.

 Diğer başlıklar olan, kurumsal yönetişim, yönetim kurulu, şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik, iç paydaş ve bağlılık başlık-
larında ise anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.Farklı akademik unvana sahip katılımcılar arasında;Kurumsal Yönetişim, Adillik, 
HesapV.,Sorumluluk, Diğer, İç paydaş, Bağlılık konularına ilişkin görüşleri bakımından anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p 
< 0,05).

 Söz konusu farklılığın hangi gruplar arasında olduğu aşağıda sıralanmıştır:

•	 Profesör statüsünde görev yapanların kurumsal yönetişime ilişkin görüşleri diğer tüm katılımcılara göre daha olumlu-
dur.

•	 Araştırma görevlilerinin adillik, sorumluluk, iç paydaş ve diğer ilkelerine ilişkin görüşleri profesör, doçent ve yardımcı 
doçent statüsünde çalışanlara göre daha olumsuzdur.

•	 Profesör statüsünde görev yapanların hesap verilebilirlik konusuna ilişkin görüşleri araştırma görevlisi statüsündeki 
katılımcılara göre daha olumludur.

•	 Profesör statüsünde görev yapanların bağlılık konusuna ilişkin görüşleri araştırma görevlisi ve doktor statüsündeki 
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katılımcılara göre daha olumludur.

Kadın ve erkek katılımcılar arasında;Şeffaflık, Hesap Verebilirlik, Sorumluluk, İç paydaş, Diğer konularına ilişkin görüşler bakımın-
dan anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır(p < 0,05).Kadın katılımcıların;Şeffaflık, HesapV.,Sorumluluk, Diğer, İç paydaş konula-
rına ilişkin görüşleri erkeklere göre daha olumludur.Korelasyon analizi sonucunda;Kurumdaki ve önceki çalışma süresi ile;Kurumsal 
yönetişim, Şeffaf, Adil, HesapV.,Sorumluluk, Diğer, İç paydaş, Bağlılık konularına ilişkin görüşler arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Kurumdaki ve önceki çalışma süresi arttıkça;Kurumsal yönetişim, Şeffaf, Adil, HesapV.,Sorumluluk, Diğer, İç paydaş, Bağ-
lılık konularına ilişkin görüşler daha olumlu hale gelmektedir.Ayrıca yaş ile; Kurumsal yönetişim, Adil, Hesap, Sorumluluk, 
Diğer, İç paydaş, Bağlılık konularına ilişkin görüşler arasında anlamlı bir ilişki vardır. Yaş arttıkça;Kurumsal yönetişim, Adil, 
HesapV.,Sorumluluk, Diğer, İç paydaş, Bağlılık konularına ilişkin görüşler daha olumlu hale gelmektedir.Bu sonuçlardan 
yola çıkarak aşağıdaki önerilerde bulunmak söz konusu olabilmektedir. 

•	 Hangi pozisyonda olunursa olunsun tüm çalışanların olumlu ya da olumsuz olmak üzere kurumsal yönetişime iliş-
kin fikri vardır ve bu fikirlerin pozitif yönde oluşması ve sürdürülmesi için doğru kurumsal yönetişim çalışmaları 
yapılması gerekmektedir. 

•	 Farklı unvana sahip kişilerin kurumsal yönetişim ilkelerine ve uygulama alanlarına ilişkin fikirleri farklı olabil-
mektedir. Ancak kurumlarda en üst düzeyde unvana sahip olan kişilerin kurumsal yönetişime ilişkin görüşleri 
daha olumlu olabilmesi nedeniyle bu kişilere kurumsal yönetişim uygulamalarına yönelik farklı sorumluluklar 
verilebilir. 

•	 En alt unvana sahip kişilerde adillik ve sorumluluk kavramlarına yönelik fikirler diğer üst unvanlarda bulunanlara 
göre daha olumsuz olabilmesi nedeniyle, alt unvanlarda bulunanlara karşı bu iki konuda hassas çalışılması gerek-
mektedir.

•	 Üst unvanlarda bulunan kişilerin hesap verebilmesi alt unvana sahip kişilere göre daha olumlu olması iki şekilde 
açıklanabilmektedir. Birincisi üst unvanlardaki kişilerin bu konuda sorumluluğunun daha fazla olması –ya da alt 
unvanlardaki kişilerin sorumluluğunun hiç veya çok az olmaması- ikincisi ise alt unvana sahip kişilerin hesap ve-
rebilmek konusunda yeterli bilgiye sahip olmamasıdır. Her iki durumun da önemle üzerinde durulmalıdır.

•	 Alt kademelerde bulunanlar, kendilerini kuruma daha az bağlı hissedebilmektedir. Bu doğrultuda kuruma aidiyet 
duygusu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

•	 Kadınların, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve iç paydaşlar konularına ilişkin görüşleri erkeklere göre daha 
olumlu olması nedeniyle, bu konularda erkeklere yönelik çalışmalar kadınlara oranla arttırılmalıdır.

•	 Kurumlardaki çalışma süresi arttıkça kurumsal yönetişim, şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik, sorumluluk, bağlılık 
konularına ilişkin görüşler daha olumlu hale gelmesi nedeniyle, kurumsal yönetişim konularında özellikle kurum-
da az deneyimi olan kişiler üzerinde durulmalıdır. 

•	 Kurumlarda çalışanların yaşı arttıkça, kurumsal yönetişim, adillik, hesap verebilirlik, sorumluluk ve bağlılık konu-
larına ilişkin görüşler daha olumlu olması nedeniyle, kurumsal yönetişim çalışmalarında yaşı daha genç olan kitle 
üzerinde önemle durulmalıdır.  
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TÜRKİYE’DE KURUMSAL YÖNETİŞİMİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞA 
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 Özet

 21.yüzyıla damgasını vuran yönetişim kavramı küresel düzeyde Dünya Bankası ve OECD öncülüğünde merkezi otoriteye 
dayalı hiyerarşik bir yapıdan çok aktörlü bir ağı temsil eden ve şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde 
oluşturulan bir eylemdir. Bugün iyi bir kurumsal yönetişim, ekonomik – sosyal - çevresel sürdürülebilirliği ve yatırımcı güveninin 
kazanılmasının anahtar unsurlarından birisidir. Yapılan çalışmanın amacı, Türkiye’de Kurumsal Yönetişim İlkelerine uyum 
derecelendirmesi yapmaya yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından derecelendirilen (ISS Corporate Services, Inc. ve Saha 
Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.) ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde işlem gören şirketlerin3 derecelendirme 
raporlarını kurumsal sosyal sorumluluk açısından irdeleyerek Türkiye’deki iyi şirketlerin sosyal sorumluluk yaklaşımlarını ve 
uygulamalarını tespit etmektir. Çalışma, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk anlayışları ve sosyal sorumluluk adına yürüttükleri 
çalışmaları tespit etmeyi amaçladığından şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerini nasıl işlemselleştirdiklerinin ortaya 
konması açısından önem taşımaktadır. Bunun için yargısal örneklem tekniği ile BIST KURY Endeksinde işlem gören, hem kurumsal 
yönetim uyum notu hem de raporlarda kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının yer aldığı menfaat sahipleri bölümü notu 9.0’un 
üzerinde olan şirketler örneklem olarak seçilmiş ve raporları analiz edilmiştir. Derecelendirme raporlarının incelenmesi sonucunda 
şirketler çalışanlarına özellikle eğitim alanında, çevre alanında ve menfaat sahiplerinin yönetime katılmasının sağlanmasına yönelik 
çalışmalar yapıldığı bulgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları, Kurumsal Yönetişim, üçlü Sorumluluk Anlayışı. 

REFLECTION OF CORPORATE GOVERNANCE TO CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY IN TURKEY

 Abstract

 The concept of governance which characterizes the 21st century, is an act representing a multi-agent network instead of a 
hierarchiacal structure built on a central authority and is based on transparency, accountbility and responsibility under the leadership 
of World Bank and OECD on a global level. Today, good corporate governance is one of the key elements of economic, social 
and environmental sustainablity and in winning shareholders’ trust. The aim of this research is to analyse the rating reports of the 
corporations that have been rated by the authorized rating institutions (such as (ISS Corporate Services, Inc. ve Saha Kurumsal 
Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.)  and are enlisted İstanbul Stock Exhange Corporate Govrnance Index thorugh the perspective 
of corporate social responsibility to evaluate the sorporate social responsibility approaches and ractives of the good corporations.
The research is important for it tries to understand how the corporations operationalize their corporate social responsibility 
approaches and practices. Judgmental sampling technique is applied and those corporations which have overall and stakeholder 
chapter ratings equal or higher than 9.0 has been selected and their reports have been analysed. The assessment of the rating reports 
revealed that the corporations are basically active providing education and/or training to their employees, in environmental policies 
and in the articipation of the shareholders in the management.

Keywords: Practices of Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, Triple-Bottom Line.

 Giriş

Küreselleşmeyle birlikte artan uluslararası yatırım imkânları, yatırımcılar için daha fazla kazanç ve finansman arayanlar 
için daha kolay kaynak bulma fırsatını beraberinde getirmiştir. Ancak Xerox (2000), Enron (2001), Parmelat (2003) gibi şirketlerin 
bu durumu kötüye kullanarak finansal skandallara veya şirket yolsuzluklarına neden olmaları kamuoyunun şirket faaliyetlerini 
muhasebeleştirme ve raporlama şekillerine olan güvenini sarsmış ve finansal sistemin işleyişine olan inancı yaralamıştır. Yaşanan 
olumsuzlukların ortadan kaldırılması, güvenli bir yatırım ortamının oluşturulması ve ilgili tarafların çıkarlarının korunması amacıyla 
1 Öğr.Gör.Dr. Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü; shostut@akdeniz.edu.tr
2 Arş.Gör. Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü; dcabuk@akdeniz.edu.tr
3 Borsa İstanbul’da 405 şirketin 45’i Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer almaktadır.
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birtakım standartların oluşturulması ve reformların yapılması gündeme gelmiştir. 

Dünya Bankası ve OECD öncülüğünde şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde oluşturulan 
kurumsal yönetişim ilke ve standartları, şirketlere sadece yatırımcılarına karşı değil, faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak 
etkilenen tüm paydaşlarına karşı sorumlulukları olduğunu ifade etmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde kurumsal yönetişim 
ilkeleri (KYİ), Freeman’ın (1984) sosyal paydaş teorisinin bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Stratejik yönetim içinde 
geliştirilen sosyal paydaş teorisi, şirketlere kısa dönemde kâr elde etme motivasyonu yerine, uzun dönemli ve sürdürülebilir 
büyüme vizyonu sunmaktadır. Sürdürülebilir büyüme vizyonu şirketlerin sadece yatırımcılarına değil, daha geniş bir çerçevede tüm 
sosyal paydaşlarına, yani şirketlerin faaliyetlerinden etkilenen ve bu faaliyetler üzerinde etki sahibi tüm gruplara (tüketicilerine, 
müşterilerine, tedarikçilerine, çalışanlarına, sivil toplum ve kuruluşlarına) karşı da sorumlu olmalarını gerektirmektedir.

Kurumsal yönetişim (KY) anlayışıyla birlikte şirketler yalnızca finansal durumlarına ilişkin raporlamaların dışında, sosyal 
paydaşlarına ilişkin raporlama yapma gereği de duymaktadır. Bu raporların içerikleri şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluklarının 
çerçevesini çizmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de Kurumsal Yönetişim İlkelerine (KYİ) uyum derecelendirmesi yapmaya 
yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından derecelendirilen (ISS Corporate Services, Inc. ve Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi 
Derecelendirme A.Ş.) ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde işlem gören şirketlerin derecelendirme raporlarını ve kurumsal 
yönetişim uyum raporlarını kurumsal sosyal sorumluluk açısından irdeleyerek Türkiye’deki iyi şirketlerin sosyal sorumluluk 
yaklaşımlarını ve uygulamalarını tespit etmektir. 

1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Bugün birçok çevrede kurumsal sosyal sorumluluk denildiğinde genellikle bir şirketin ekonomik faaliyetlerinin yanında 
çeşitli bağış ya da yardımlarda bulunması; çevre, eğitim ya da sağlık gibi alanlarda inisiyatifler alarak toplumsal fayda yaratması 
akla gelmektedir. Oysa ki böylesi bir kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı, küresel düzeyde faaliyet gösteren ekonomik ve siyasi 
aktörlerin çeşitli davranış kodlarını ve trendleri belirlediği bir dünyada oldukça sığ kalmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk 
alanına düzenlemeler getiren aktörler, kurumsal sosyal sorumluluk kavramını sürdürülebilir kalkınma üzerinden ele almakta ve 
tanımlamaktadır. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’ne göre (WBCSD) kurumsal sosyal sorumluluk “işletmelerin yaşam 
kalitelerini geliştirmek için çalışanları, aileleri, yerel topluluklar ve toplumla birlikte çalışarak sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya 
katkı sağlama yükümlülüğüdür” (Holme & Watts, 2000: 10). 

Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde dünyanın ekosistemini destekleyen uygulamalar bulunmaktadır. Sürdürülebilir 
kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanaklarını riske atmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktır 
(World Commission on Environment and Development, 1987). Şirketler açısından sürdürülebilir büyüme kurumsal sosyal 
sorumluluğun doğuşu ve gelişimi için son derece önemli bir kavramdır. Zira sürdürülebilir büyüme kavramı şirketlerin ekonomik 
faaliyetler yanında sosyal ve çevresel alanlar üzerine odaklanmasını ve şirketler, hükümetler ve toplumun ortak çalışması gerektiğini 
ortaya koymaktadır (Özgüç, 2009: 3). Artık işletmelerin sosyal konulara eğilmesi bir lütuf değil, varlığını sürdürebilmenin başlıca 
unsurlardan biridir. Kurumsal sürdürülebilirlik, Elkington (1997) tarafından üçlü sorumluluk veya üçlü performans (Triple Bottom 
Line) olarak adlandırılan ve işletmelerin ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarını bir bütünlük içerisinde gerçekleştirmesini, 
bu sorumluluk alanları arasında denge kurmasını ve bu boyutlarda sürdürülebilir olmasını ifade etmektedir. Bu bağlamda kurumsal 
sürdürülebilirlik; ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlardaki başarının bir ürünü niteliğindedir (Sarıkaya, Erdoğan & Kara, 2010: 43).

Avrupa Birliği Komisyonu kurumsal sosyal sorumluluk açısından bir çerçeve oluşturmak amacıyla 18.07.2001 tarihinde 
Brüksel’de Yeşil Belge’yi (Green Paper) yayınlamıştır. Yeşil Belge, kurumsal sosyal sorumluluk kavramını şirketlerin daha iyi bir 
toplum ve temiz bir çevrenin oluşmasına gönüllü olarak katkıda bulunmaları olarak tanımlanmaktadır. Buna göre kurumsal sosyal 
sorumluluğun içsel ve dışsal olmak üzere iki boyutu vardır. İçsel boyut kurumsal sosyal sorumluluk süreçlerini şirket bazında ele 
alırken, dışsal boyutta bu süreçlerin toplumsal etkilere odaklanılmaktadır (Green Paper, 2001). Kurumsal sosyal sorumluluğun içsel 
boyutu insan kaynakları yönetimi, işyerinde sağlık ve güvenlik, değişime uyum ve iş yapış süreçlerinde doğal kaynakların ve çevrenin 
yönetimini kapsar. Dışsal boyutu ise iş ortakları, tüketiciler, kamu otoriteleri, insan hakları ve küresel çevresel faktörler gibi sınırları 
şirketin ötesine geçen faktörleri ifade etmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma vizyonuna sahip şirketler; bir yandan ekonomik faaliyetlerini sürdürürken insan hakları ve tüm 
paydaşların haklarına saygı göstermeli, ürün ve hizmetlerinin çevresel etkilerini çevre dostu bir bilinçle yönetmeli, çalışanları için 
eğitim programları oluşturmalı, iş yeri sağlığı ve güvenliği tedbirlerini geliştirmeli ve iyileştirmeli, çalışanları arasında ayrımcılığı 
önlemeli, işletme faaliyetlerinde yolsuzluğun her türüyle mücadele etmeli ve tüm paydaşların değerlendirme ve karar alma süreçlerine 
dahil edilmelerini sağlamalıdır. 

Şirketlerin çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının yanı sıra doğrudan ve/veya dolaylı ilişki içerisinde bulunduğu ve 
şirket kararlarından ve faaliyetlerinden etkilenebilecek tüm paydaşlara karşı sorumluluklarının bulunduğunun anlaşılmasıyla birlikte; 
kurumsal sosyal sorumluluk kavramı şirketlerin tüm faaliyetlerinde yarattığı etkileri ölçme, denetleme ve raporlama boyutlarını da 
içermektedir (Aktan ve Börü, 2007: 11,19). Bu nedenle şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluklarına ilişkin yayınladıkları raporlar 
şirketlerin ekonomik, çevresel ve sosyal performans bilgilerinin iç ve dış paydaşlarla paylaşıldığı önemli bir iletişim aracı ve en iyi 
uygulamaların belirlenmesi ve şirket performansının sürekli iyileştirmesi yönündeki çabaların bir temel taşı olarak değer görmektedir 
(O’Rourke, 2004: v). 
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  1.  Kurumsal Yönetişim

Kurumsal yönetişim4, 1990’lı yıllarda küresel düzeyde meydana gelen finansal krizlerin çözümüne yönelik küresel düzeyde 
kurumsallaşmış bir kural koyma ya da anlaşma yapma etkinliği (Bayramoğlu, 2005: 126) olduğu kadar, daha iyi bir şirket yönetimi 
amacına hizmet etmek ve böylece inşa edilen güvenle şirketlerin ihtiyaç duydukları kaynakları temin edebilmelerine imkân sağlayacak 
“sihirli bir değnek” olarak görülmektedir (Tuzcu, 2004: v).

Kurumsal yönetişim; yönetimde yeni bir süreci, geçerli kuralların değişmesi durumunu ya da paydaşların yönetildiği yeni 
bir yöntemi ifade etmek için kullanılmaktadır. Yönetişim anlayışının etkililik, tutarlılık, şeffaflık, adil olmak, hesap verebilirlik, 
katılımcılık/yayılım ve sorumluluk ilkelerini hayata geçirecek şekilde oluşmasını ifade eder. Geleneksel yönetimden farklı olarak; 
yönetim fonksiyonunun kontrolü tek kişinin ya da aile üyelerinin kontrolünden çıkarak kurullara devredilir. Kurumsal yönetişim bu 
anlamda şirketlerin demokratikleşme sürecidir.

Kurumsal yönetişim, “bir şirketin, hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde mali kaynakları ve 
insan kaynaklarını kendine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede de hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratarak 
istikrar sağlamasını mümkün kılan kanun, yönetmelik ve ilgili gönüllü özel sektör uygulamalarının bileşimdir” (Millstein, 1999). 
Başka bir ifadeyle, kurumsal yönetişim; şirketlerin sermayeyi ve insan kaynaklarını cezbetmesine, etkin performans göstermesine, 
hedeflerine ulaşmasına, hukuki zorunlulukları ve toplumsal beklentileri yerine getirmesine yönelik yasa, düzenleme ve gönüllü özel 
sektör uygulamalarını kapsamaktadır (Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte Türkiye, 2006: 4). 

Etkili bir yönetişimin temel amacı; bir işletmenin gerçek finansal durumuna ilişkin tam ve doğru açıklamaların zamanında 
yapılması, işletmelerde pay sahiplerinin eşit ve adil işleme tabi tutulması, hissedarların ve diğer menfaat sahiplerinin hak ve 
yükümlülüklerinin korunması, kamunun aydınlatılması ve yönetim kurullarının görev ve yetkilerinin açık bir şekilde ortaya 
konarak iş yapma usullerinin belirlenmesidir. Ayrıca iyi bir kurumsal yönetişim anlayışı geliştirebilmek için mevcut ya da potansiyel 
yatırımcıya güven vermek, şeffaf ve doğru açıklamalarla kişisel ve kurumsal yatırımcıları istikrarlı bir finans kaynağı haline getirmek, 
ilgili tarafları bilgilendirme, sorumluluk, adil yönetim gibi değerlerin yerleştirilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır (Tuzcu, 2004: 3; 
Marşap, 2009: 331).

1999 yılında OECD Bakanları tarafından kabul edilen “Kurumsal Yönetişim İlkeleri” karar alıcılar, yatırımcılar, şirketler 
ve dünya çapında diğer paydaşlar için bir dizi standardı ve yol gösterici ilkeleri kapsayarak uluslararası bir referans kaynağı haline 
gelmiştir. Sahiplik ve denetimin şirketlerde birbirinden ayrılmasından kaynaklanan yönetim sorunlarına odaklanan ilkelerin 
konusu yalnızca paydaşlar ve yönetim arasındaki ilişkiler değildir. Her ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi bağlam o 
ülkede faaliyet gösteren şirketlerin yönetim sorunlarına da etki etmektedir. Bazı ülkelerde yönetim sorunları ana hissedarlar ve 
azınlık hissedarlar arasındaki güç dengesizliğinden kaynaklanırken bazı ülkelerde çalışanların sınırlı yasal haklara sahip olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ilkeler, geniş bir yaklaşımla farklı paydaş gruplarının karşılıklı olarak birbirlerini denetleyebilmesi 
için tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Kurumsal yönetişim şirket yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları ve diğer paydaşları 
arasında bir dizi ilişkiyi içerir (OECD, 2004). Kurumsal yönetişimin temel ilkeleri şirketlerin tüm etkinliklerinde etiği, dürüstlüğü, 
şeffaflığı ve hesapverebilirliği teşvik ederek (Jamali vd., 2008: 444) kurumsal sosyal sorumluluğun uygulanması için gerekli yönetsel 
zemini ve kültürü oluşturmaktadır.

1. Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Yönetişim 

Türkiye’de sosyal sorumluluk uygulamalarının geçmişi kamu hizmetlerinin sağlanmasında vakıfların temel aktör olduğu 
Osmanlı İmparatorluğu dönemine uzanmaktadır. Ancak bu uygulamalar hayırseverlik ekseninde yapılmış çalışmalardır. Yine sosyal 
sorumlulukla ilgili olarak değinilmesi gerek bir diğer sistem de Ahilik Sistemidir. Özel bir lonca sistemi olan Ahilik, toplumda ihtiyaç 
sahibi kişilere barınma, eğitim, sağlık gibi hizmetleri sağlamanın yanında Osmanlı Devletine savunma alanında askeri hizmetler de 
vermiştir (İnalcık, 2009). 

Türkiye’de sosyal sorumluluk faaliyetlerinin “kurumsal” bir nitelik kazanması 1960’lardan itibaren holdingleşen aile 
şirketlerinin bünyesinde kurulan vakıflar eliyle mümkün olmuştur. 1980’lerde ekonomik liberalizasyonun ardından yeterince servete 
kavuşan iş adamları 1990’lı yıllardan itibaren kamuoyunda saygın bir görünüm yaratmak için çalışmalarda bulunmuşlardır. Başta 
Koç Holding olmak üzere Eczacıbaşı Holding, Sabancı Holding, Kadir Has ve İzzet Baysal gibi toplumun önde gelen iş adamları bu 
doğrultuda kültür eğitim ve hayır işleri alanında girişimlerde bulunmaya başlamışlardır (Bali, 2007: 63-64). Holding vakıfları eliyle 
gerçekleştirilen bu ilk kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları toplumda saygın bir imaj oluşturma hedefinde gerçekleştirilen 
hayırseverlik çalışmalarıdır.

Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluğun hayırsever etkinliklerin ötesinde bir yönetim stratejisi olarak ortaya çıkması 
1980’deki ekonomik liberalizasyon sürecinin ardından Türkiye’de yatırım yapan ulus ötesi şirketler eliyle gerçekleşmiştir (Ararat, 
2004’ten aktaran Türker, 2008: 1; Atabek ve Van Het Hof, 2008: 25-26). Bunun en önemli nedenlerinin başında sivil toplum örgütlerinin 
Türkiye’de hala gelişme aşamasında olmaları nedeniyle kurumsal sosyal sorumluluğun uygulanması konusunda etkin olamamaları 
gelmektedir (Göcenoğlu ve Girgin, 2005: 6-7). Ulus ötesi şirketlerin sosyal paydaşlarından gelen baskılar, bu şirketlerin merkezlerinin 
bulunduğu ülkelerle birlikte yatırım yaptıkları ülkelerde de kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine özen göstermelerine neden 
4  “Corporate governance” kavramının Türkçe literatürde “kurumsal yönetim”, “kurumsal yönetişim”, “iyi yönetim” veya “iyi yönetişim” söylemleriyle aynı yönetim ve 
yaklaşım biçimi ifade edilmektedir. Ancak yönetimde yaşanan bu yeni süreci ve kapsam alanını ifade etmede Türkçe literatürde “yönetim” terimi yerine etkileşim ve 
iletişim terimlerinin birleşiminden (Marşap, 2009: 331) oluşan “kurumsal yönetişim” kavramının kullanımı tercih edilmiştir.
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olmuş; bu durum, söz konusu ülkelerde özel sektörün gündemine kurumsal sosyal sorumluluğu taşımıştır. 

Türkiye’de şirketlerin sürdürülebilirlik ekseninde gerçekleştirilen stratejik kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarına iten 
üç neden bulunmaktadır. Birincisi, küresel düzeyde artan rekabet, şirketleri avantajlı bir konum elde etmek için geleneksel ticari 
faaliyetlerinin dışında etkinliklerde bulunmaya zorlamaktadır (Göcenoğlu ve Girgin, 2005: 7). İkincisi, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
(AB) uyum sürecinde sağlaması gereken kriterlerden biri de kurumsal sosyal sorumluluktur. Türk şirketleri Avrupa pazarına dahil 
olmak için kurumsal sosyal sorumluluk konusunda AB standartlarına ulaşmak durumundadır (Michael ve Öhlund, 2005). Türkiye’de 
özel sektörü kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine iten son neden ise bu alanda artan regülasyonlardır. Türkiye’nin bağlı 
olduğu ILO konvansiyonları, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi ve OECD Çok uluslu Şirketler Rehberi gibi uluslararası 
düzenlemeler zorlayıcı olmasalar da Türkiye’de özellikle kurumsal yönetişim çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluğun gelişmesine 
önemli katkılar sağlamaktadır. Bu düzenlemelerin somut örneği ise Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayınladığı 
Kurumsal Yönetim İlkeleri dir.

OECD’nin Kurumsal Yönetişim İlkeleri çerçevesinde SPK, halka açık anonim şirketler için Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni ilk 
olarak Temmuz 2003’te yayınlamıştır. Şubat 2005 ve Kasım 2011 olmak üzere SPK tarafından iki kez revize edilen ilkeler kamuyu 
aydınlatma ve şeffaflık, pay sahipleri, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Sosyal 
sorumluluk ilkesi, ilkelerin menfaat sahipleri; yani paydaşlar bölümüne dahil edilmiştir. SPK tarafından yetkilendirilen bağımsız 
denetim kuruluşlarınca şirketlerin yayınladıkları yıllık raporlar üzerinden kurumsal yönetişim ilkelerine bir bütün olarak uyumu 
değerlendirilerek şirketlere uyum notu verilmektedir. 31 Ağustos 2008 tarihinden beri kurumsal yönetişim ilkeleri uyum notu 10 
üzerinden en az yedi olan şirketlerin hisseleri 2012’de adı Borsa İstanbul (BİST) olarak değiştirilen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmektedir.

Türkiye’de kurulan ve SPK tarafından yetkilendirilen, kurumsal yönetişim ilkelerine uyum derecelendirmesi yapan 4 
kuruluş vardır. Ayrıca 1 adette Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması kurulca kabul edilen (ISS Corporate Services Inc.) 
uluslararası derecelendirme kuruluşu mevcuttur. TCR (Turkish Credit Rating) Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. 
(19 Haziran 2008), SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (14 Aralık 2006), Kobirate Uluslararası 
Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Nisan 2009 ) ve JCR (Japan Credit Rating) Avrasya Derecelendirme 
A.Ş. (29 Nisan 2010) SPK tarafından yetkilendirilen ve Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması kurulca kabul edilen 
derecelendirme kuruluşlarıdır. 

Kurumsal Yönetim Endeksi’nin hesaplanmasına, Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 10 üzerinden en az yedi olan 
5 şirketin Borsa’ya bildirilmesini takiben 31.08.2007 tarihinde başlanmış olup, endeksin başlangıç değeri 48.082,17’dir. Kurumsal 
yönetişim ilkelerine uyum derecelendirmesinde bir bütün olarak tüm ilkelere uyum ile pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve 
şeffaflık, menfaat sahipleri ile yönetim kurulu ana bölümleri itibarıyla ayrı ayrı olmak üzere 1 ile 10 arasında derece notu verilir. 
Derecelendirme puanlarının belirlenmesinde şirket analizi ve ülke değerlendirmesi boyutu da dikkate alınmaktadır. Mikro düzeyde 
şirketin yönetimi, pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu arasındaki ilişkilerin şirket 
üzerine etkileri analiz edilirken, makro düzeyde ülkenin piyasa altyapısı, yasal altyapı, düzenleyici çevre ve bilgilendirme altyapısı 
gibi kriterler esas alınmaktadır. Bu aşamada yatırımcılar, hukukçular, ekonomistler, bankacılar ve sosyal bilimciler olmak üzere çeşitli 
uzmanlar görev almaktadır. Uzmanlar özellikle şirket yöneticileri ve müdürler ile görüşerek ve diğer çeşitli belgelerden (faaliyet 
raporları, ana sözleşme, kâr dağıtım tablosu, gelir ve kurumlar vergisi ve denetim raporları) yararlanarak işletmenin kurumsal 
yönetişim ilkelerine uyumu konusunda bilgi edinmektedir. Uzmanların topladığı bilgiler derecelendirme komitesine bildirilir ve 
şirketle ilgili, şirketin bilgisi doğrultusunda bir not tayin edilir (Karamustafa, Varıcı ve Er, 2009: 104-105).

Endeksin yayınlanabilmesi için en az 5 işletmenin 10 üzerinden 6 puanı hak etmesi gerekmektedir. Endeksin amacı, hisse 
senetleri BIST pazarlarında işlem gören ve geçerli nota sahip işletmelerin fiyat ve getiri performansının ölçülmesidir (Türkiye 
Kurumsal Yönetim Derneği, 2013). 31 Ağustos 2007 tarihinde hesaplanmaya başladığında beş şirketin işlem gördüğü Kurumsal 
Yönetim Endeksinde bugün 45 şirket işlem görmektedir. 

Tablo 1: BİST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketler

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi

Sıra Şirket Tarih Puan Derecelendirme Kuruluşu

1 Doğan Yayın Holding 30.07.2013 90.34 ISS Corporate Sevices

2 Vestel Elektronik 22.02.2013 90.34 ISS Corporate Sevices

3 Y&Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 17.04.2013 90.24 SAHA

4 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 09.11.2012 90.25 SAHA

5 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 17.08.2012 89.02 SAHA Rating

6 Hürriyet 24.09.2012 90.09 ISS Corporate Sevices
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7 Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 05.10.2012 91.00 SAHA

8 Asya Katılım Bankası 28.06.2013 89.24 SAHA

9 Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş. 19.03.2013 91.03 SAHA

10 Şekerbank 06.02.2013 90.95 ISS

11 Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. 10.05.2013 89.73 SAHA

12 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi 
A.Ş 24.05.2013 93.30 SAHA

13 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş 28.12.2012 88.08 SAHA

14 Vakıf Yatırım Ortaklığı 18.01.2013 92.10 KOBİRATE

15 Coca Cola İçecek A.Ş. 01.07.2013 91.01 SAHA

16 Arçelik A.Ş. 29.07.2013 92.80 SAHA

17 TAV 24.08.2012 92.44 ISS

18 Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş. 
(TSKB) 18.10.2012 91.09 SAHA

19 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 05.11.2012 90.31 SAHA

20 Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 20.08.2013 89.10 KOBİRATE

21 Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş 14.12.2012 85.97 SAHA

22 İş Finansal Kiralama A.Ş. 28.12.2012 90.31 SAHA

23 Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri 14.12.2012 84.39 SAHA

24 Türk Telekomünikasyon A.Ş. 12.12.2012 88.01 SAHA

25 Turcas Petrol A.Ş 08.03.2013 87.51 KOBİRATE

26 Park Elektrik A.Ş 06.06.2013 89.80 SAHA

27 Aygaz A.Ş 01.07.2013 92.70 SAHA

28 Albaraka Türk 19.07.2013 86.16 JCR EURASİA RATİNG

29 Yazıcılar Holding 18.10.2012 87.75 SAHA

30 İhlas Holding 02.08.2013 81.48 JCR EURASİA RATİNG

31 İhlas Ev Aletleri 01.08.2013 80.49 JCR EURASİA RATİNG

32 Doğuş Otomotiv 31.12.2012 86.30 KOBİRATE

33 Pınar Süt Mamulleri Sanayi A.Ş. 23.11.2012 88.67 SAHA

34 Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 30.11.2012 86.04. SAHA

35 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 19.12.2012 87.73 SAHA

36 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş 11.09.2012 88.74 JCR EURASİA RATİNG

37 Global Yatırım Holding A.Ş 26.11.2012 88.04 SAHA

38 Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. 21.08.2013 87.64 KOBİRATE

39 ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. 26.11.2012 91.59 SAHA

40 Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. 07.12.2012 87.73 SAHA

41 Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. 10.12.2012 86.36 SAHA
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42 Aselsan Elektronik Ticaret A.Ş. 13.12.2012 87.73 SAHA

43 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 27.12.2012 85.27 JCR EURASİA RATİNG

44 Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 21.01.2013 83.90 KOBİRATE

45 Creditwest Faktoring A.Ş. 24.06.2013 80.28 JCR EURASİA RATİNG

Kaynak: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi, 2013.

13.01.2011 tarihli TBMM genel kurulunda kabul edilen ve kademeli şekilde 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girmeye başlayan Yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlere, Kurumsal Yönetim İlkeleri temelinde yapılanmaları için zorunlu 
kurallar getirmektedir. Bu düzenlemelerin en önemlisi Uluslararası Finansal Raporlama ve Türkiye Muhasebe Standartlarına 
Uyum ile ilgili getirilen düzenlemelerdir. Küçük ve orta ölçekli (KOBİ) şirketlere yönelik olarak geliştirilen Muhasebe Standartları, 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin küçük ve orta boy işletmeler tarafından da uygulanması yönünde bir zorunluluğu ifade etmektedir. 
Ayrıca kuruluşun sermaye artırımının, yeniden yapılanmanın veya benzer önemli işlemlerin özel bir denetçi ile denetlenmesi 
öngörülmüştür. Bunun dışında, sermaye şirketlerinin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu Türkiye 
Muhasebe Standartları’na (TMS) göre düzenlenmiş finansal tablolar ile yönetim kurulu faaliyet raporunun bağımsız denetçiler 
tarafından denetlenmesi zorunluluğu getirilmiştir (Tunç, 2011: 3-4).

 
 1. Yöntem

Bu çalışmanın amacı, aldıkları kurumsal yönetim ilkeleri uyum notuyla kurumsal yönetim açısından bir anlamda rüştünü 
ispatlamış olan şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluklarının çerçevesini nasıl çizdiklerine ve sosyal sorumluluk adına hangi çalışma 
ya da etkinliklere yer verdiklerine bakarak kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerini nasıl işlemselleştirdiklerini ortaya koymaktır. 
Çalışmanın amacı doğrultusunda BIST KURY Endeksinde işlem gören şirketlerin 2012 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporları 
ve bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporları analiz edilmiştir. 
Endekste yer alan 24 şirket 2013 yılına ait rapor yayınlamadığı için, tüm şirketlerin 2012 yılında yayınladıkları raporlar örnekleme 
alınmıştır. Raporların analizinde kullanılan kategoriler Rondinelli’nin (2006) çalışmasından araştırmacılar tarafından uyarlanmıştır. 

 
 Bu çalışmanın odağı şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları olduğu için, yargısal örnekleme tekniği ile hem 
kurumsal yönetim uyum notu hem de raporlarda kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının yer aldığı menfaat sahipleri bölümü 
notu 9.0’un üzerinde olan şirketler örneklem olarak seçilmiştir. Raporları incelenen şirketler Arçelik, Hürriyet Gazetesi, İş Finansal 
Kiralama, Şekerbank, Tav Hava Limanları, Tofaş Otomobil Fabrikaları, TSKB ve Tüpraş’tır. 

 
Tablo 2: BİST KURY Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Notu (KYN), Menfaat Sahipleri Bölümü 

Notu (MSN), KSS Raporlaması (KSSR) ve Sürdürülebilirlik Raporlaması (SRDR)

SAYI ŞİRKET ADI KYN MSN KSSR SRDR
1 Anadolu Efes 8.94 93.92 - 2010
2 Albaraka Türk 8.22 82.10 - -
3 Arçelik 9.11 95.23 - 2007
4 Aselsan 8.77 89.37 - -
5 Asya Katılım Bankası 8.61 97.30 - -
6 Aygaz 8.96 90.51 - 2007
7 Boyner Mağazacılık 8.64 88.56 - -
8 Coca Cola İçecek 8.88 96.43 2007 -
9 Credıtwest Faktoring 8.03 75.30 - -
10 Dentaş Ambalaj 8.69 85.46 - -
11 Doğuş Otomotiv 7.8 87.80 2009 -
12 Doğan Holding 9.03 91.96 - -
13 Doğan Yayın Hol. 9.00 79.46 - -
14 Egeli & Co. Yatırım Holding 8.60 90.47 - -
15 Enka İnşaat 9.16 89.41 - -
16 Garanti Faktoring 8.36 84.62 - -
17 Global Yat. Holding 8.80 92.85 - -
18 Garanti Yat. Ort. 8.39 87.18 - -
19 T. Halk Bankası 8.77 96.64 - -
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20 Hürriyet Gazetesi 9.09 91.05 - -
21 İhlas Ev Aletleri 8.05 76.10 - -
22 İhlas Holding 8.09 69.00 - -
23 İş Finansal Kiralama 9.03 95.29 - -
24 İş Gmyo 8.53 79.10 - -
25 İş Y. Men. Değ. 8.87 84.30 - -
26 Logo Yazılım 8.60 93.12 - -
27 Otokar 8.68 97.62 - -
28 Petkim 8.72 92.31 - -
29 Pınar Et Ve Un 8.77 92.28 - -
30 Pınar Süt 8.87 93.09 - -
31 Prysmian Kablo 8.44 92.85 - -
32 Park Elek.Madencilik 8.98 87.93 - -
33 Şekerbank 9.09 96.40 - -
34 Tav Hava Limanları 9.24 94.53 - 2009
35 Tofaş Otomobil Fabrikaları 9.03 96.81 - -
36 Turcas Petrol 8.4 92.68 - -
37 T.S.K.B. 9.11 97.30 - 2008
38 Türk Telekom 8.80 93.31 - -
39 Türk Traktör 8.90 97.62 - -
40 Tüpraş 9.10 97.20 - -
41 Vestel 8.83 90.40 - -
42 Vakıf B Tipi Yat. Ort. 8.73 90.20 - -
43 Yazıcılar Holdıng 8.78 96.43 - -
44 Yeşil Gmyo 8.66 85.19 - -
45 Yapı Ve Kredi Bank. 8.81 95.38 - 2010

Kaynak: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi, 2013; Şirketlerin resmi web siteleri.

Tablo 3: Şirketlerin Sosyal Sorumluluk Stratejileri5

Arçelik Hürriyet İş Finansal 
Kiralama Şekerbank Tav Hava 

Limanları Tofaş TSKB Tüpraş 

Paydaşların Yönetime Katılımı X X X √ X √ X √

Etik İlkeler √ √ √ √ √ √ √ √

Çıkar Çatışması Politikası X X X √ √ X X X

Yazılı İK Politikası √ √ √ √ √ √ √ √

Sendikal İlişkiler √ X X √ X √ X X

Paydaş Araştırmaları √ X √ √ √ √ √ √

Çevre Yönetimi √ √ X √ √ √ √ √

Yeşil Tedarik Zinciri √ √ X - √ √ √ √

Çevreci ürün ve Hizmetler √ X X √ X √ √ √

üyelikler √ X X √ √ √ √ √

Raporlama √ X X X √ X √ √

İş Sağlığı Güvenliği √ X X X √ X √ √

KSS Projeleri √ √ X √ √ √ √ √

Bağışlar √ √ X √ X X X X

a. Paydaşlar ve Paydaşların Yönetime Katılması
5 Tabloda “X” işareti şirketin söz konusu uygulamayı gerçekleştirmediğini, “√” işareti şirketin uygulamayı gerçekleştirdiğini göstermektedir.
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Çalışmanın örnekleminde yer alan şirketlerin tamamı yayınlamış oldukları uyum raporlarında paydaş gruplarını 
önceliklerine belirtmişlerdir. Yayınlanan kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporlarına göre; paydaşların şirket yönetimine katılmaları 
konusunda yalnızca Şeker Bank, Tofaş ve Tüpraş formal modeller ya da mekanizmalar geliştirmiştir. Bununla birlikte tüm şirketler 
paydaşların doğrudan olmasa da toplantılar, memnuniyet anketleri, öneri ve görüş bildirimleri gibi tekniklerle istek, şikayet ve 
önerilerinin düzenli olarak üst yönetime raporlandığını ve şirket politikalarının bu raporlar göz önünde tutularak geliştirildiğini 
belirtmektedir. İncelenen diğer şirketler de paydaşların yönetime katılmasını sağlayacak ve teşvik edecek modellerin geliştirilmesi 
için çaba sarfettiklerini raporlarda belirtmişlerdir. Bütün şirket raporlarında paydaşların yönetime katılmasıyla ilgili olarak paydaş 
araştırmalarının yapıldığı belirtilmektedir. Şirketler hem paydaşların yönetime dolaylı olarak katılabilmesi hem de paydaşların 
memnuniyetinin sağlanması için mümkün olduğunca çift yönlü simetrik iletişim süreçlerini oluşturmaya çalışmaktadır.

b. Etik İlkeler ve İş Süreçlerinin Standartlaştırılması 

İncelenen şirketlerin tümü kurumsal web sitelerinde de yayınladıkları yazılı etik ilkelere sahiptir. Bu etik davranış kuralları 
şirketlerin tüm iş yapış süreçlerinde paydaşlarıyla kuracakları ilişkilerin ve davranış kurallarının çerçevesini çizmektedir. Bu etik 
ilkelerin kapsamı şirketlerin faaliyet gösterdiği sektörlere göre değişse de tüm iş yapış süreçlerinde yasalara uygun davranmak, rüşvet 
ve yolsuzlukla mücadele etmek, insan haklarına saygılı olmak, toplumsal sorumlulukların bilincinde ve farkında olmak, çevreye 
zarar vermemek ortak etik değerler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tüm şirketler raporlarında etik ilkelerin çalışanlara da bildirildiğini ve çalışanlarının bu etik ilkelere uygun davranmakla 
sorumlu olduklarını belirtmiştir. Bunun en önemli nedeni olarak da şirketin itibarının korunması olarak gösterilmiş; etik, sosyal 
sorumluluktan daha ziyade kurumsal itibarla ilişkisi içinde ele alınmıştır. Bu yaklaşımı Tüpraş kurumsal web sitesinde şu şekilde 
örneklendirmiştir: “Şirketimiz etik değerlere, şeffaf ve adil iş yapış şekline, yasalara uyuma, sosyal sorumluluk projelerine ve evrensel 
insan haklarına verdiği önem ile öncü rolü üstlenerek kurumsal itibar konusunda ilişkide bulunduğu kuruluşlara saygın bir örnek 
oluşturmaktadır.”

Raporları incelenen şirketler arasından Şeker Bank ve TAV Havalimanları, iş yapış süreçlerinde çalışanların karşı 
karşıya kalabileceği çıkar çatışması durumlarında izlenmesi gereken politikaları da yönetim kurulu kararlarıyla belirlemiş ve bu 
politikaları kurumsal web sitelerinden duyurmuşlardır. Şirketlerin yazılı çıkar çatışmaları politikalarının olması çalışanlar arasında 
keyfi uygulamaların önüne geçmekle birlikte çalışanların benzer durumlar karşısındaki uygulamalarını standartlaştırmaktadır.  

c. İnsan Kaynakları Politikası ve Çalışanlarla İlişkiler
Etik İlkelerde olduğu gibi, incelenen tüm şirketlerin yazılı insan kaynakları politikası vardır. Bu yazılı politikalarla şirketler 

işe alım şartları, görev ve pozisyon tanımları ve paylaşımı, ücretlendirme, terfi, ödül ve ikramiye politikalarını ve tüm işe alım 
süreçlerini şeffaf hale getirmektedir. Aynı zamanda şirketlerin çalışanlarıyla olan ilişkilerini yazılı insan kaynakları politikaları 
çerçevesinde yürütmesi bu ilişkilerin şeffaf olduğu kadar “adil” yürütülmesine de hizmet etmekte; çalışanlar arasında eşitsiz bir 
durum oluşmasının önüne geçmektedir. 

Çalışanların tüm şirketler için önemli paydaş gruplarının başında gelmektedir. Bunun farkında olan şirketlerin tümü 
çalışanlarının mesleki ve bireysel gelişimlerine yönelik eğitim programları yürüttüklerini raporlamışlardır. Bu eğitim programlarını 
belirli politika çerçevesinde en kapsamlı raporlayan iki şirket Şeker Bank ve Tofaş’tır. Şeker Bank’ın eğitim uygulamalarını yürüten 
“Eğitim Müdürlüğü” çalışanların mesleki gelişimine yönelik olarak başlatılan Kariyer Okulu programıyla çalışanlarının hem mevcut 
pozisyonlarındaki performansını arttırmak hem de çalışanlarını bir üst pozisyona hazırlamak için sınıf içi eğitimlerle birlikte uzaktan 
eğitim uygulamaları da gerçekleştirmektedir. Kişisel gelişim eğitimleri ile de çalışanların toplumsal yaşam kalitelerinin arttırılmasına 
yönelik çalışmalar yürütmektedir. Tofaş 2006 yılından beri çalışanların gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen İnsana Yatırım Projesi 
adında bir süreç işletmektedir.Aynı zamanda Tofaş dünyanın ilk ve tek insan kaynakları gelişim ve yönetim sertifikası olan İnsana 
Yatırım sertifikasının ve ödülünün de sahibidir. Şirket ayrıca çalışanların katılımına açık ve çalışanların gelişimine yönelik etkinlikler 
çerçevesinde kültürel değişim kulüpleri çalışmalarını da 2011 yılından beri sürdürmektedir. 

Şirketler, özellikle eğitim programlarıyla çalışanlarına değer verdiklerini ve önemsediklerini ifade etseler de aynı özen 
raporlara iş yeri sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında yansımamaktadır. Raporlarında bu hususa yalnızca Arçelik, TAV 
Havalimanları, TSKB ve Tüpraş ayrıntılı olarak yer vermiştir. Arçelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile yasal mevzuat ve iş süreçleri 
arasında bütünlük sağlayarak, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında planlı ve sistematik çalışmaların yapılmasını teşvik ettiğini 
belirtmektedir. Arçelik, çalışanlarına 2012 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği’ ne yönelik olarak toplam 38.116 adam-saat eğitim verdiğini 
de raporunda belirtmektedir. Arçelik İş Sağlığı ve Güvenliği politikasını yayınladığı raporda şu şekilde maddelemiştir:

•	 Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi
•	 İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
•	 Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin 

arttırılması
Çalışanlarla ilişkiler kapsamında değinilmesi gereken son husus da sendikal ilişkilerdir. İncelenen sekiz şirketten yalnızca 

Arçelik, Şeker Bank ve Tofaş raporlarında çalışanlarının sendikalı olduğunu ve sendikaları sosyal paydaşlarından biri olarak 
değerlendirdiklerini belirtmişlerdir. Şirketler raporlarında toplu iş sözleşmesi hükümleri doğrultusunda çalışanlara uygulanan sosyal 
haklara da detaylarıyla yer vermişlerdir.

 
d. Şirketler ve Çevre
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İş Finansal Kiralama dışındaki bütün şirketler kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporlarında şirketlerinin bir çevre ve enerji 
yönetim sistemine sahip olduğunu belirtmişler ve bu sistemin detaylarına yer vermişlerdir. Şirketlerin çoğu çevre ve enerji yönetim 
sistemlerini ISO 1400 çevre standartları serilerinden bazılarıyla ve ISO 5001 Enerji Yönetimi standardıyla sertifikalandırmışlardır. 
Ayrıca şirketler çalışanlarının da çevre konusundaki bilinç düzeylerini ve farkındalıklarını arttırmak için çeşitli eğitimler 
gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. 

Şirketler arasında tedarik zincirlerinin ya da iş ortaklarının da etik ilkeler kadar çevre ve kalite yönetimi sistemlerine sahip 
olması gerektiğini raporlayanlar öne çıkmaktadır. Aynı şekilde yalnızca İş Finansal Kiralama bu konuyla ilgili olarak raporlarında 
herhangi bir bilgiye yer vermemiş; yalnızca finansal kiralama hizmetinin tüm aşamalarında hizmet kalitesinin ve standardının 
sürekliliğini gözettikleri belirtilmiştir. İş Finansal Kiralama sosyal sorumluluk açısından kullanılmış kağıtların geri kazanımının 
teminine yönelik olarak çalışmalarda bulunduğu bilgisine de yayınlamış olduğu uyum raporunda yer vermiştir.

Kurumsal Yönetim Uyum raporlamasının yanında GRI Standartlarında Sürdürülebilirlik raporlaması yapan şirketlerin 
çevre yönetimi konusunda daha detaylı çalışmalar yaptığı; yayınlamış oldukları sürdürülebilirlik raporlarında şirketlerinin çevre 
etkilerini detaylı bir şekilde muhasebeleştirdikleri görülmektedir. Bu muhasebeleştirme çalışmalarındaki en önemli kalem sera gazı 
emisyonu çalışmaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Arçelik yayınlamış olduğu sürdürülebilirlik raporunda yürütmüş olduğu enerji 
verimliliği projeleriyle, 11.090 ton CO2 sera gazı emisyonu azalımı sağladıklarını; bu konudaki çalışmalarını ISO 14064-1 Sera Gazı 
Emisyonu Standardı çerçevesinde yürüttüklerini belirtmiştir.

TSKB, ISO 14001 Çevre Yönetim Sertifikasına sahip ilk bankadır. GRI standartlarına uygun yıllık sürdürülebilirlik raporu 
da yayınlayan TSKB,  Financial Times- International Finance Corporation (IFC) “Yılın Sürdürülebilir Bankacılık Ödülü”nü Doğu 
Avrupa bölgesinde 2008 ve 2009 yıllarında iki kez üst üste kazandığını; Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnisiyatifi (UNEPFI) 
taahhütnamesini imzaladığını; karbon ayak izini silerek “Karbon Nötr” banka olmayı başardığını ve bu başarısını Hollanda merkezli 
HIER tarafından onaylandığını ve tüm hizmet binalarında yenilenebilir enerji kullandığını yayınlamış olduğu uyum raporunda 
paydaşlarına duyurmuştur. Şeker Bank da küresel düzeyde yürütülen Karbon Saydamlık Projesi (CDP, Carbon Disclosure Project) 
2010 raporuna giren 5 bankadan biridir ve 2010 yılından bu yana karbon emisyon ölçümü yaptırmaya devam etmektedir.

Şirketlerin çevreyle ilişkili olarak ele alınması gereken son çalışmaları da sunmuş oldukları çevreci ürün ya da hizmetlerdir. 
Arçelik, Şeker Bank, Tofaş, TSKB ve Tüpraş bu alanda çalışmaları bulunan şirketlerdir. Arçelik üretmiş olduğu ürünlerin yaşam 
döngüsü içinde oluşan sera gazı emisyonunun %95’lik kısmının ürün kullanımı esnasında oluştuğunu belirterek AR-GE faaliyetlerini 
çevresel etkileri düşürülmüş ürün geliştirme uygulamaları üzerinde yoğunlaştırdığını belirtmektedir. Şirket ayrıca üretmiş olduğu 
enerji verimliliğine sahip beyaz eşyaları piyasaya sunmaktadır. Şirketin ürünlerinden biri olan “Kaktüs Bulaşık Makinesi” Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca “Enerji Verimli Ürünler” kategorisinde ve İstanbul Sanayi Odası’nca “Çevre Dostu Ürün” kategorisinde 
birincilikle ödüllendirilmiş ve “Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı”nda Türkiye’yi temsil edecek en 
iyi uygulamalardan biri olmuştur. Şeker Bank ve TSKB de enerji tasarrufu ve çevre yönetimi alanlarına yatırım yapmak isteyen 
kurumlara kredi vererek çevreci ürün ve hizmetler sunmaktadır. 

e. üyelikler ve Raporlama

Raporları incelenen şirketlerin çoğunun kurumsal sosyal sorumluluk, etik, itibar ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda 
faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası organizasyonlara üye olduğu görülmüştür. Şirketler üye oldukları bu organizasyonların 
faaliyetleri doğrultusunda yasal zorunluluklarının ötesinde belli ilke ve standartlara taraf olmakta ve bu ilke ve standartlar 
doğrultusunda faaliyetlerde bulunmaktadır. Örneğin, Tofaş Etik ve İtibar Derneği’nin kurumsal üyesidir. Avrupa Birliği Beyaz 
Eşya Üreticileri (CECED) tarafından oluşturulan kurumsal sosyal sorumluluk Etik Sözleşmesi’ni imzalayan Arçelik A.Ş., yurtiçi ve 
yurtdışı üretim tesislerinin bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından Avrupa Birliğinde yaygın olarak kabul gören BSCI (Business 
Social Compliance Initiative) ve Sedex (Suppliers Ethical Data Exchange) Sosyal Sorumluluk Organizasyonlarının kriterlerine göre 
bir program dahilinde denetlenmesini sağlayarak almış olduğu uygunluk raporlarını paydaşlarıyla paylaşmaktadır. Benzer Şekilde 
Tüpraş da yönetim süreçlerini, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve OHSAS 18001 Standardı başta olmak üzere, uluslararası düzeyde 
kabul görmüş normlara, yasal düzenlemelere uygun olarak düzenlemekte; uygulamalarını ve performans sonuçlarını sürekli takip 
ederek şirket içi ve bağımsız denetim süreçlerine tabi tutmaktadır. Global Reporting Initiative’e (GRI) taraf olan Arçelik, TAV Hava 
Limanları ve TSKB GRI standartlarına uygun sürdürülebilirlik raporu yayınlamaktadır. 

f. Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Bağışlar

İş Finansal Kiralama dışında incelenen bütün şirketler yayınlamış oldukları raporlarda yürütmüş oldukları kurumsal 
sosyal sorumluluk projelerine ait bilgilere yer vermişlerdir. Aynı zamanda yine raporlarda şirketlerin çeşitli organizasyonlara yapmış 
oldukları bağışların bilgisi de raporlarda yer almaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk açısından dikkati çeken nokta, şirketlerin 
bağış ya da hayırseverlik faaliyetlerinden ziyade eğitim, çevre, sağlık, kadın ve çocuk alanlarında uzun dönemli ve etkilerini ölçerek 
değerlendirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürütme eğiliminde olduğudur.

 Sonuç 

Sürdürülebilirlik perspektifinden kurumsal sosyal sorumluluk şirketlerin faaliyetlerinin çevre, ekonomi ve toplum (triple 
bottom line) olarak tanımlanan üç alan üzerindeki etkilerini planlaması, denetlemesi ve raporlamasıdır. İncelenen raporlar bu 
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perspektiften değerlendirildiğinde şirketlerin çevre alanında daha kapsamlı ve etkin çalışmalar yaptıkları söylenebilir. Bununla 
birlikte Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde şirket yönetimlerinin demokratikleştirilmesi açısından menfaat sahiplerinin 
yönetime katılmasının sağlanması oldukça önem taşımaktadır. Ancak incelenen raporlar şirketlerin bu konuda daha fazla çaba 
göstermeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Şirketler raporlarında en önemli paydaşlarının başında gelen çalışanlarına değer verdiklerini ve çalışanlarına özellikle eğitim 
alanında yatırımlar yaptıklarını belirtmektedirler. Bağımsız derecelendirme kuruluşları yayınlamış oldukları raporlar Türkiye’deki 
şirketlerin özellikle çalışanların örgütlenmesi ve sendikal hakları olmak üzere çalışma ve endüstriyel ilişkiler konusunda yetersiz 
olduklarını; çalışma ücretlerinin belirlenirken eşitlik ilkesinin sıklıkla ihlal edildiğini ortaya koymaktadır. Şirketlerin çevre dışındaki 
alanlarda sürdürülebilirlik açısından yetersiz performans sergilemeleri sürdürülebilirlik yaklaşımında çevrenin hala en önemli başlık 
olduğunu da ortaya koymaktadır. 

Literatürde Türkiye’deki şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının daha çok hayırseverlik ve bağışlar 
çerçevesinde olduğunu ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır (bkz Göcenoğlu & Onan, 2008; Göcenoğlu & Girgin, 2005). Ancak 
bu çalışma kurumsal yönetime uyum süreciyle birlikte kurumsallaşmasını tamamlayan şirketlerin bu eğilimin ötesine geçerek 
sürdürülebilirlik açısından daha stratejik kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunduklarını ortaya koymuştur. 

 Kaynakça

Aktan, C. C.; Börü, D. (2007). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”. Edt. Coşkun Can Aktan, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk. İstanbul: 
İgiad Yayınları, 11-36.

Atabek, G., & Van Het Hof, S. (2008). “Corporate Social Responsibility: A Critical Appraisal Via Turkish Examples.” Mass Media and Information Security of Society: 
Materials of the International Conferance. Ekaterinburg.

Bali, R.N. (2007). Tarz-ı Hayat’tan Life-Style’a. İstanbul: İletişim Yayınları.
Bayramoğlu, S. (2005). Yönetişim Zihniyeti: Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dönüşümü. İstanbul: İletişim Yayıncılık A.Ş.
BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (2013). Online, http://www.tkyd.org/tr/content.asp?PID={FB59288A-5A83-4120-96F4-7ED3734A5320}; 22.08.2013
Elkington, J.B. (1997). Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford: Capstone Publishing.
Freeman, E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, Boston.
Göcenoğlu, C. & Girgin K. Z. (2005). “Kurumsal Yönetişimin Türkiye’deki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarına Olan Etkileri.” Online, http://www.

gocenoglu.net/KY%20kongresi%20teblig%20metni%20Gocenoglu%20ve%20Girgin.doc, 15.11.2008
Göcenoğlu, C. & Onan I. (2008). Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu. Online, http://www.undp.org.tr/publicationsDocuments/CSR_

Report_tr.pdf, 15.11.2008
Green Paper (2001). Online, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf, 17.03.2013
Holme, R. & Watts, P. (2000). Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense. World Business Council for Sustainable Development.
İnalcık, H. (2009). Devlet-i Aliyye. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul.
Jamali, D.; Safieddinee, A. M. & Rabbath, M. (2008). “Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Synergies and Interrelationships.” Corporate 

Governance, 16(5), 443-459.
Karamustafa, O.; Varıcı, İ. & Er, B. (2009). “Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Firmalar Üzerinde Bir 

Uygulama”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17) 1, 100–119.
Marşap, A. (2009). Yaratıcı Liderlik. Ankara: Gazi Kitabevi.
Michael, B. & Öhlund, E. (2005). The Role of Social Responsibility in Turkey’s EU Accession, Online http://www.coc-runder-tisch.de/news/news_dez2005/turkey_

csr.pdf, 12.04.2013
Millstein, I. (1999). “Corporate Governance Reform in Asia”. Online, http://www.weil.com; 10.04.2012
OECD (2004). Kurumsal Yönetim İlkeleri. Ankara: Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları, Yayın no. KYD-Y/2005-01-01.
O’Rourke, D. (2004). Opportunities and Obstacles for Corporate Social Responsibility Reporting in Developing Countries. The World Bank.
Özgüç, E. (2009). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Kapsamında İMKB – 30 Endeksi Şirketleri. Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu. Online, 

http://www.spk.gov.tr/yayin.aspx?type=yay03; 04.04.2013
Rondinelli, D. A. (2006). Globalization of Sustainable Development: Principles and Practices in Transnational Corporations. Online, http://ciber.gatech.edu/papers/

workingpaper/2007/023-07-08.pdf; 12.03.2013
Sarıkaya, M.; Erdoğan, M. & Kara, Z.F. (2010). İnternet Ekonomisi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ekim, 5(2), 31-

50.
Tunç, F. (2011). Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Kurumsallaşmayla İlgili Düzenlemeler. Kurumsallaşma ve Denetim Konferansı, 5-9 Ekim Antalya, Online, http://

archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/10/tr/FerruhTunc.pdf; 10.04.2013
Tuzcu, A. (2004). Halkla Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı: İMKB-100 Örneği. Ankara: Turhan Kitabevi. 
Türker, D. (2008). “Measuring Corporate Social Responsibility: A Scale Development Study.” Journal of Business Ethics. Online, http://www.springerlink.com/

content/r755k13g7058282x/fulltext.pdf; 15.11.2008.
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (2013). Online, http://www.tkyd.org/tr/content.asp?PID={FB59288A-5A83-4120-96F4-7ED3734A5320}; 25.06.2013
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (15. Ocak 2013). İş Dünyasının Liderleri “VI. Kurumsal Yönetim Zirvesi”nde Buluştu. Online, http://www.tkyd.org/tr/content.

asp?PID={8E402D85-7AE9-47A0-B153-B77E5B43019A}; 25.06.2013
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği & Deloitte Türkiye (2006). Nedir Bu Kurumsal Yönetim. Online, http://www.deloitte.com/view/tr_TR/tr/fikirlervecozumler/

yayinveraporlar/kurumsalyonetim/be74d056580fb110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm; 30.03.2012
World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. New York: Oxford: University Press.



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
123

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞA YÖNELİK TüKETİCİ ALGISI:  
MARKET ÖRNEKLEMİNDE BETİMSEL BİR ARAŞTIRMA
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 Özet

 Bir işletmenin paydaşlarına karşı yükümlülüğü olarak ifade edilebilen kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), sanayileşme ile 
birlikte önem kazanan bir kavramdır. Şirketler, toplumsal sorumluluklarına uygun davranış sergilemedikleri takdirde örgütlü tepki-
lerle karşılaşabilmektedirler. Post modern çağda tüketicilerin toplumsal ve çevresel duyarlılığının artması, KSS’nin önemini yitirme-
yeceğine tam tersine kalıcı olacağına işaret etmektedir.Perakendecilik en genel anlamıyla, mal ve hizmetlerin  diğer işletmelerden alın-
mak suretiyle son müşteriye satılması şeklinde tanımlanmaktadır. KSS’ye tüm sektörlerde önem verilmesine karşılık sürdürülebilir 
bir gelecek için doğrudan sorumlu olduğu öne sürülen global zincir marketlerin yer aldığı perakende sektörü, disiplin dahilinde ayrı 
bir yere sahiptir. Örneğin uluslararası profesyonel hizmet firması Deloitte›un hazırladığı Perakendeciliğin Küresel Güçleri 2006 Ra-
poru’na göre küresel ticaret bağlamında perakende sektöründe bir “Şirketin iyi bir küresel vatandaş olması, çevre üzerinde etkisini 
en aza indirmesi ve içerisinde faaliyet gösterdiği topluma daha fazla yarar sağlaması, kurumsal risk yönetimi gündeminde giderek 
önemi artan bir konu haline gelmiştir” (Deloitte Perakendeciliğin Küresel Güçleri Raporu, 2006: 8). Marketler, toplum ve doğal çev-
reye karşı sorumluluklarını ihlal etmeleri halinde itibar kaybına uğrayacaklarından konuya büyük önem vermeleri gerekmektedir.
Tüketici nezdinde görünürlüğü yüksek olan market sektörünün KSS algılamalarını açığa çıkarmayı hedefleyen bu çalışmanın birinci 
bölümünde öncelikle bir kavram ve iş süreçlerine yansıyan bir anlayış olarak kurumsal sosyal sorumluluk incelenecektir. Bu bölüm-
de ayrıca KSS’nin dünya ve Türkiye’deki gelişim sürecine yer verilecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise süpermarket sektöründe 
tüketicilerin marketlerin sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin algılamalarını açığa çıkarmak üzere 570 katılımcı ile gerçekleştirilen 
alan araştırmasının bulguları paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Market, Tüketici algısı, Betimsel Araştırma

CONSUMER PERCEPTION WITH REGARD TO CORPORATE S.OCIAL  
RESPONSIBILITY: A DESCRIPTIVE RESEARCH FOR THE SAMPLE  
OF MARKET
 Abstract

 Corporate social responsibility, which can be defined as business’ responsibility towards its stakeholders has grown in im-
portance with industrialization. When companies violate their social responsibilities, it can elicit negative responses from publics. In 
the postmodern era, consumers have grown increasingly sensitive to social and environmental issues. Overall, this situation demons-
trates that corporate social responsibility will not loose its significance in the foreseeable future.Retailing, in its broadest sense, is 
defined as selling of goods and services from businesses to the end consumer. Although corporate social responsibility has become 
increasingly important for all sectors, retailing needs to place a greater emphasis on it for the retail industry, which includes global 
chain stores is claimed to be directly responsible for a sustainable future. As an example, according to Deloitte’s (global financial 
services consulting company) Global Powers of Retailing Report “Being a good global citizen — minimizing a company’s impact on 
the environment and maximizing benefits to the communities in which it operates — is becoming an increasingly important topic 
on the corporate risk management agenda (2006: 8). Markets need to give prominence to the issue, since when they breach their 
responsibilities towards society and natural environment, they can face reputation risks. This study aims to reveal the corporate social 
responsibility perceptions of market sector, which has high visibility among consumers. In the first part of the study, corporate social 
responsibility both as a concept and an understanding reflected in business processes would be examined. In the second part, the 
development of corporate social responsibility in Turkey would be discussed. And finally, at the last part of the study, a research on 
570respondents would be conducted in order to explore the perceptions with regard to corporate social responsibility. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Market, Consumer Perception, Descriptive Research.
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 Giriş

Kurumsal sosyal sorumluluk, pek çok kişi tarafından önemli olarak nitelendirilmekle beraber kavramın tanımlanmasın-
da güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da benzer bir tanımlama karmaşasının bulunduğunu söylemek 
mümkündür. Sanayileşme ile birlikte önem kazananKSS, zaman içerisinde de etkisini kaybetmemiş, bugün birçok işletme için iş 
süreçlerinden bağımsız düşünülemeyecek bir anlayış halini almıştır. 

Perakendecilik en genel anlamıyla, mal ve hizmetlerin diğer işletmelerden alınmak suretiyle son müşteriye satılması şek-
linde tanımlanmaktadır. KSS’ye tüm sektörlerde önem verilmesine karşılık sürdürülebilir bir gelecek için doğrudan sorumlu olduğu 
öne sürülen global zincir marketlerin yer aldığı perakende sektörü, disiplin dahilinde ayrı bir yere sahiptir. Organize perakende 
marketlerinin nihai tüketici ile kurdukları yakın ilişki onları tedarik zincirinde güçlü bir konuma getirmiştir. Ancak bu yakınlık, aynı 
zamanda sosyal sorumluluğa ilişkin tüketici beklentilerinin artmasına da neden olmaktadır. Önde gelen marketlerin artan beklenti-
ler doğrultusunda kurumsal değer ve sosyal sorumluluğa bağlılıklarını tüketicilere iletmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir.

Tüketicilerin marketlerin sosyal sorumluluk anlayışı ile ilgili düşüncelerinin belirlenmesi, bu çalışmanın amacını oluştur-
maktadır. Bu amaçtan hareketle çalışmanın birinci bölümünde KSS’nin kavramsal çerçevesi ve gelişimi ele alınmıştır. Bu doğrultuda 
KSS kavramının tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesine yönelik değerlendirilmelerde bulunulmaktadır. Ayrıca bu bölümde 
dünyada ve Türkiye’de KSS’nin gelişimi gibi konular irdelenmiştir. Son olarak süpermarket sektöründe tüketicilerin marketlerin 
sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin algılamaları ile ilgili bir araştırmaya yer verilmektedir.

1. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kavramsal Çerçevesi ve Gelişimi

1.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Tanımlanması

 Sosyal sorumluluk,  modern çağın bir kavramı olarak, 1953 senesinde ilk kez Howard R. Bowen’ın İşadamının Sosyal 
Sorumlulukları adlı kitabında kullanılmıştır (Anderson, 1989: 6). Bowen’ın, “takip edilecek politikalar, alınacak kararlar ve gerçek-
leştirilecek eylemlerde işadamlarının toplumun amaç ve değerleri ile uyumlu bir şekilde hareket etme yükümlülüğü” olarak belirtilen 
işadamının sosyal sorumluluğu (Akt. Anderson, 1989: 6) kavramın tarihteki ilk tanımı olmuştur.

 Ayla Okay ve Aydemir Okay’a göre, “Kurumsal sosyal sorumluluk; bir kuruluştaki bir veya iki fonksiyona temas eden bir 
yan faaliyet değildir; yeni düşünce ve eylem yapma biçimidir” (2011: 513). Kavramın ne olmadığından yola çıkan bu tanım, işletme-
nin tüm faaliyetlerini sosyal sorumluluk çerçevesinde gerçekleştirmesinin altını çizdiğinden önemlidir. Fraser P. Seitel’in kurumsal 
sosyal sorumluluk tanımı ise şu şekildedir: “Kurumsal sosyal sorumluluk; şirketlerin toplum üzerinde olumlu etki oluşturmak ama-
cıyla iş süreçlerini nasıl yöneteceğini belirleyen” (Seitel, 2011: 145) bir pusuladır. İş dünyasından bir örnek olan Turkcell, bu tanımı 
doğrulamaktadır: “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Turkcell’de işimizden ayrı olarak düşündüğümüz faaliyetler değil, işimizin kendisi-
dir” (http://www.turkcell.com.tr/site/tr/turkcellhakkinda/Sayfalar/sosyal-sorumluluk/genel.aspx).

 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne (OECD) göre; “Kurumsal sorumluluk, işletmenin içinde faaliyet gösterdiği top-
luma ne kadar uyum sağladığını gösterir. Kurumsal sorumluluğun temel unsuru, ticari faaliyetin kendisidir” (United Nations Con-
ference, 2004: 23). Sözü edilen topluma uyum sağlamanın tek bir koşulu olmadığı ortadır. Örneğin, Burberry, üretimini yaptırdığı 
pek çok ülkedeki iş ortakları arasından çevre, çalışan ve etik ticaret politikaları nedeni ile 2011 Protect Award ödülünü Yeşim Tekstil’e 
vermiştir (http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2011/03/16/burberryden_yesim_tekstile_odul). Yeşim Tekstil’in Genel Müdürü Şenol 
Şankaya, “Bu ödül Yeşim Tekstil’in yıllardır ‘Önce İnsan’ prensibi ile başta çalışanları olmak üzere tüm topluma ve çevreye yaptığı 
çalışmaların bir geri dönüşüdür” (http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/17281920.asp) derken firmanın, içerisinde bulunduğu top-
lumla bir süredir uyum içinde bulunduğuna işaret etmektedir.

 İş ve emek dünyasından temsilcilerce 1934’te kurulan ve kendiliğinden dağılan sivil toplum örgütü National Policy As-
sociation (NPA), kavramla ilgili olarak “kurumsal sorumluluk etik davranış ve muhasebe uygulamalarından ibaret olmadığı gibi, 
şirketlerin sadece hissedarlarına karşı davranışlarıyla da ilgili değildir. Diğer paydaşlara nasıl davranıldığı da kurumsal sorumluluk 
kapsamındadır” açıklamasını yapmıştır (United Nations Conference, 2004: 24). Şirketlerin geçmişten bugüne değişen sosyal sorum-
luluk anlayışına gönderme yapan bu açıklama, önceki bazı tanımlarda olduğu gibi paydaş yaklaşımına da vurgu yapmaktadır.

 A. Bahar Ceritoğlu, yazın ve uygulamada öne çıkan kurumsal sosyal sorumluluk tanımlarını incelemiş ve aşağıdaki tanımı 
yapmıştır:

“Kurumsal sosyal sorumluluk, ‘işletmelerin hukuki zorunlulukları dışında kendi iradesi ve isteği doğrultusunda 
hem sosyal, ekonomik, ekolojik hem de etik (ahlaki) boyutlarda ele alınması gereken; işletmenin etkileşimde bu-
lunduğu iç ve dış tüm çevresine yönelik belli bir memnuniyetin yanında belli bir işletme kârlılığını da hedefleyen; 
işletmeyi tüm çevresi ile birlikte geleceğe taşıyabilecek faaliyetlerin planlanıp uygulanmasını kapsayan bir kav-
ramdır” (Ceritoğlu, 2011: 23).
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Tanım, kavramın zaman içerisinde kazandığı anlamları da içerisinde barındırmaktadır. Özellikle ekolojik boyutların altının çizilmesi 
özellikle Sanayi Devrimi’nin yol açtığı işletme-çevre ilişkisinde yaşanan olumsuzluklar nedeni ile önemlidir.

 1.2. Dünyada Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Gelişimi

 Ekonomik bir birim olan işletmenin sorumluluğu, yeni bir konu değildir. Sözü edilen sorumluluk anlayışının ilk defa hangi 
tarihte ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle beraber bu konuda çeşitli tahminler bulunmaktadır. Örneğin Sandra L. Holmes, konu-
ya dair net bir tarih vermemekte; ancak en az 2000 yıldır bu anlayışın Batılı toplumlarda bulunduğunu söylemektedir (1976: 34). Bu 
noktada, tüm dünyada sosyal sorumluluk yaklaşımının tarihsel süreç içerisindeki gelişim evrelerinin aynı olmadığı da belirtilmelidir. 

 William B. Werther ve David Chandler’e göre Antik Çin, Mısır ve Sümer yazıtları ticari sorumluluk anlayışının geçmişteki 
örnekleri olarak görülmektedir. Sözü edilen yazıtlar, ticaretin nasıl yürütüleceği hakkında hükümler içerirken aynı zamanda “halkın 
çıkarlarının da gözetilmesini” gerekli kılmaktadır (2011: 9-10).  Bu noktada ekonomik zenginliğe ulaşmış bu büyük medeniyetlerin, 
ticari hayatlarını düzenlerken toplumsal sorumluluklarına kayıtsız kalmalarının beklenemeyeceği de ifade edilmelidir.

 Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının tarihsel gelişimini incelemek için Jo Littler, “kurumsal refah ve kurumsal hayır-
severlik gibi birbiri ile kesişen iki ayrı alandan” yararlanılabileceğini ileri sürmektedir (2009: 57). 19. yüzyıl, İngiltere ve Amerika 
Birleşik Devletleri gibi batı ülkelerinde kurumsal hayırseverliğin başlangıcı olarak kabul edilmektedir (Frederick, 1994: 151; Griffin, 
2008: 138). Önceleri kurumsal hayırseverlik,“zengin bir avuç iş adamının hobisi” olmaktan öteye gidememiştir (Keinert, 2008: 41). 
Ancak zaman geçtikçe işletme ve toplum arasındaki karşılıklı yarara dayanan ilişkinin daha iyi anlaşılması, hayırseverliğe verilen 
önemin artmasına neden olmuştur.

 Griffin, kurumsal hayırseverliğin tarihsel süreç içinde toplumdan aldığını topluma verme anlayışına bağlı olarak ortaya 
çıktığını belirtmekte ve bu duruma örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olan bağışları vermektedir (2008: 138). Bu 
noktada Amerikan bağışçıların birçoğunun kimliklerini gizlemediği de belirtilmelidir. Chronicle of Philanthropy’nin 12 seneden 
beri ülkedeki en cömert bağışçılarının isimlerini açıklaması bu durumu desteklemektedir.

 Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk milyarderi olarak bilinen John D. Rockefeller, yaşamı sırasında etik anlayışı ile ilgili pek 
çok eleştiriye hedef olmasına rağmen; günümüzde dünyanın en hayırsever iş insanlarından biri olarak anılmaktadır. Hall’ın (2011) 
“Tarihin en büyük hayırseverleri” başlıklı yazısına göre; “tarihteki en zengin adam” John D. Rockefeller, emekli olduktan sonra ken-
dini hayır işlerine vermiştir. “Kazanabildiğin kadar kazan, biriktirebildiğin kadar biriktir ve bağışlayabildiğin kadar bağışla” sözlerini 
kendine düstur edinen Rockefeller (http://www.telegraph.co.uk/sponsored/health/cancer-research-uk/8792090/Great-philanthro-
pists-from-history.html), kurmuş olduğu vakıf sayesinde hâlâ bilime katkıda bulunmaktadır.

 Littler’a göre kurumsal sosyal sorumluluğun tarihi gelişim sürecindeki diğer alanı olan kurumsal refah; en temel anlamı 
ile işletmelerin, işçilerinin gönencini sağlamak için yardımda bulunması demektir (2009: 58). Daha açık bir ifade ile bu durum; bir 
kamu kurumunun, ihtiyaç sahibi vatandaşlarının gereksinimlerini karşılamasına benzetilebilir. Nigel Roome (2006) 19. yüzyılda bu 
anlayış doğrultusunda faaliyet gösterilmesi gerektiğine inanan Owen, Salt, Lever ve Rowntree adında dört sanayiciden söz etmek-
tedir. Bu iş insanları, “çalışanlarına daha iyi çalışma şartları, barınma olanakları, sağlık hizmetleri ve / veya eğitim olanakları sağla-
mışlardır” (Akt. Ketola, 2008: 421). Bu anlayış doğrultusunda “model” yerleşim birimleri kurulmuştur. Bunlara örnek olarak, Lever 
Kardeşler’in sabun işçileri için inşa ettirdiği Port Sunlight, Sör Titus Salt’ın tekstil işçileri için yaptırdığı Saltaire ve Robert Owen’ın 
“kooperatif ilkeler” doğrultusunda örgütlediği New Lanark verilebilir (Littler, 2009: 58). Bu noktada her üç modelin de akademik 
yazında sıklıkla yer aldığını söylemek mümkündür. 

 Jeremy David Rowan’a göre, Port Sunlight’ın kurucusu William Lever, 1888-1925 yılları arasında (2003, s. iv) çalışanlarına 
tüm dünyaya bugün bile örnek olacak bir yerleşim yeri inşa ettirmiştir.  Bu yerde, çalışanlar için aşağıda ifade edilen olanaklar bulun-
maktadır: 

“Sağlanan somut faydalar; ücretsiz tıbbi bakım ve diş tedavisi, emeklilik maaşı, ücretsiz sigorta ve kâr paylaşım programını 
kapsamaktadır. Ayrıca Lever; yüzme havuzu gibi birçok spor dinlenme tesislerinden, ücretsiz bir kütüphaneye, mezhep 
farkı gözetmeyen bir kilise ve alkol karşıtı bir topluluktan, bir mason locası ve bir bilim- edebiyat topluluğuna kadar çeşitli 
alanlarda faaliyet gösteren sosyal kulüpler yaptırmıştır” (Rowan, 2003: 7).

Kurumsal sosyal sorumluluk, yukarıda sözü edilen gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmiştir. Ancak KSS’nin işletmenin 
pay sahipleri dışındaki paydaşlara karşı olan sorumluluğu olarak tanımlanması durumunda kavramın başlangıcı 19. yüzyıl olarak 
kabul edilememektedir. Bu doğrultuda William C. Frederick, “(…)iş dünyasından temsilciler ve yöneticilerin şirket yöneticilerinin 
sadece hissedarların değil, diğer sosyal talep sahiplerinin de çıkarları için vekil olarak hareket etmesi gerekliliği hakkında konuş-
maya başladıkları tarihi (1920’lerin ortalarını)”, KSS tarihinde bir dönüm noktası olarak nitelendirmektedir (1994: 151). Bu görüş 
önemlidir; çünkü ancak iş çevrelerinde sosyal sorumluluk fikrinin dile getirilmesi ile KSS için gerçek bir başlangıçtan söz etmek 
mümkündür.
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1953 yılı ise Howard R. Bowen’ın İş Adamının Sosyal Sorumlulukları adlı kitabını çıkardığı tarih olması sebebiyle oldukça 
önemlidir.  Carroll, Bowen’ın neden “KSS’nin Babası olma unvanını hak ettiğini” (1999: 291) aşağıdaki sözlerle açıklamaktadır:  

“Bowen’ınkitabıtam dasosyal sorumluluköğretisiyleilgiliolduğundan, bu konunun modern anlamıyla, ciddi bir şekilde tar-
tışıldığının izlerini bu metinde görmek mümkündür.Bowensosyal sorumluluğunher derde devaolamayabileceğini ifade et-
mekle birlikte; ancak gelecekte iş dünyasınıyönlendirmesi gerektiği hakkındaönemli bir hakikati de içermektedir. Bu öncü 
ve yeni ufuklar açan çalışması nedeniyle Bowen’ı, kurumsal sosyal sorumluluğun babası olarak önermekteyim” (Carroll, 
1999: 270).

Peggy Simcic Brønn ve Albana BelliuVrioni (2001), işletmelerin yasalyükümlülükleridışında da sorumluluklarının bulun-
duğundan hareketle KSS kavramın bugün anladığımız hali ile ilk kez 1960’larda A.B.D.’de ortaya çıktığını belirtmektedirler (Akt. 
Bayraktaroğlu vd., 2009: 35).

Brad L. Rawlins ise, 1960 ve 1970’lerde yaşanan sosyal değişimin kurumsal sosyal sorumluluk kavramının önem kazanma-
sına neden olduğunu ifade etmektedir (2005: 211). Gerçekte sosyal sorumluluk tarihinde kamuoyunu bu denli etkileyen başka bir 
zaman dilimi bulmak oldukça güçtür. Bu durumun en önemli nedeni; toplumun talepkar bir hale gelmesidir. Bu doğrultuda kimi 
tüketiciler seçme ve bilgi edinmenin de aralarında bulunduğu haklarını elde etmek istemişlerdir. Çevre dostları ise gelecekte de ya-
şanabilir temiz bir ortam talep etmişlerdir. Bazı yurttaşlar, herkes için eşitlik ve özgürlük isterken kadınların arasında erkeklerle eşit 
haklara sahip özneler olarak davranılmayı talep edenler bulunmaktadır.Ayrıca haklarından haberdar olan işçiler, güvenli ve sağlıklı 
bir iş ortamında çalışmak istemektedirler. 

1980’lerde işletmeler kârlarını en üst düzeye çıkarmanın ötesinde de sorumluluklarının bulunduğunu fark etmişlerdir. Buna 
bağlı olarak şirketler, pay sahiplerinin yanı sıra toplum ve doğal çevreye karşı da yükümlülüklerinin olduğunu bu dönemde kabul et-
mişlerdir. Daha da önemlisi işletmeler, sorumluluk bilinciyle hareket etmenin kâr etmeye neden olacak bir davranış biçimi olduğunu 
artık anlamışlardır (Bayraktaroğlu vd., 2009: 35). Bu durumun sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için teşvik edici 
bir unsur olacağını söylemek mümkündür.  

1990’ların günümüzün sosyal sorumluluk anlayışının şekillenmeye başladığı yıllar olduğu ileri sürülebilir. İlk defa 1992 se-
nesinde Rio de Janeiro’da düzenlenen Dünya Zirvesi, Littler’a göre kurumsal sosyal sorumluluğun gelişimi açısından önemlidir(2009: 
66). Bu zirve sonrasında ortaya çıkan içlerinde Rio Bildirgesi’nin de bulunduğu belgeler, devletlerin “çevre politikalarına” yön ver-
mişlerdir (Öztürk, 2011: 71). Uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Christian Aid (2004) ise, kurumsal sosyal sorumluluğun 
doğuşunu 1992 Dünya Zirvesi ile açıklamaktadır:

“Modern kurumsal sosyal sorumluluğun doğuşu, 1992 senesinde Rio de Janeiro’da düzenlenen Dünya Zirvesi’ne rastlamak-
tadır. BM tarafından desteklenen düzenleme getirilmesine dair öneriler, şirketlerin oluşturduğu bir koalisyon olan Dünya 
Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin isteğe bağlı öz-düzenlemeyi öngören manifestosu lehine reddedildiğinde KSS’nin 
doğumu gerçekleşmiştir” (Akt. Littler, 2009: 66). 

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi, Birleşmiş Milletler’ in önerisine karşılık öz-düzenlemeden yana bir tavır sergi-
lemiştir. Şirketlerin kendilerini belirli bir biçimde hareket etmeye zorlayan düzenlemeler için istekli olmayacaklarını ve işletmelerin 
kişisel çıkarları bakımından en iyi çözümün sürdürülebilirlik konularında uygulamanın kendi iradelerine bırakılması olacağını söy-
lemek mümkündür.

KSS’nin tarihi gelişimi ile ilgili akademik ve mesleki literatürde yer alan çalışmalar, çoğunlukla A.B.D ve İngiltere gibi ge-
lişmiş Batı ülkelerindeki tarihsel süreci aktarmaktadırlar. Freeman ve diğerleri, Howard R. Bowen’ın “İş adamının Sosyal Sorumlu-
lukları” adlı kitabını yayımladığı 1953 senesinin, KSS tarihi için bir başlangıç olarak kabul edilmesi ile ilgili olarak; “Kuşkusuz bu bir 
Batı ve özellikle de Amerikan bakış açısıdır. Diğer geleneklerde iş ve toplum arasındaki bağlantılar çok daha eskilere dayanmaktadır” 
diyerek karşı çıkmaktadır (2010: 235). Freeman ve diğerlerince (2010) belirtilen bu durum, KSS’nin tarihi gelişimini sadece batı 
perspektifinden değerlendirmek olarak ifade edilebilir.  Söz konusu durumun kısmen de olsa önüne geçebilmek için gelişmekte olan 
ülkelere KSS bağlamında kısaca değinilecektir.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ise; Giddens tarafından sanayileşme bağlamında açıklanmaktadır. Giddens’a göre, “az 
gelişmiş toplumlar veya gelişmekte olan dünya olarak da anılan bu ikinci kategoridekiler, çoğunlukla endüstriyel gelişimin daha alt 
bir düzeyinde yer almaktadırlar” (2006: 41). Benzer bir şekilde WayneVisser; gelişmekte olan ülkeleri, “kişi başına düşen gelirin nis-
peten daha düşük olduğu ve daha az sanayileşmiş” toplumlar olarak nitelendirmektedir (2010: 131). Buna karşılık A.B.D gibi gelişmiş 
toplumların (Giddens, 2006: 41), sınaî kalkınma bağlamında oldukça üst bir seviyede bulunduklarını söylemek mümkündür.

Gelişmekte olan ülkelerde genel anlamda KSS’nin tarihsel gelişim sürecinden söz etmek olanaklı değildir.  Bu durumun 
başlıca sebebi, söz konusu ülkelerin tek bir bölgede yer almamasıdır. Bu nedenle çalışma kapsamında gelişmekte olan ülkelerin KSS 
doğrultusunda gelişmiş dünyadan farklılaşmasının nedenleri irdelenecek ve KSS’nin gelişmekte olan dünyadaki genel görünümü, 
ülkelerin sosyal sorumluluk bağlamında ortak özelliklerinin aktarılması yolu ile verilmeye çalışılacaktır.
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Gelişmekte olan toplumların sosyal sorumluluk anlayışının gelişmiş toplumlardan farklı olduğunu söylemek mümkündür. 
Visser, KSS kapsamında gelişmekte olan dünya ile gelişmiş ülkeleri karşılaştırmakta ve her ikisinin birbirinden “sosyo-ekonomik ve 
kültürel bağlamda” ayrıldığını ifade etmektedir (2010: 131). Melsa Ararat ve Mahmut Bayazıt ise iki dünya arasındaki farkı, John L. 
Campbell tarafından belirtilen ekonomik ve kurumsal faktörlerle açıklamaktadır (2009: 223-224). 

İçerisinde bulunulan ekonomik durum, şirketlerin toplumsal açıdan sorumlu davranışlarını etkilemektedir. Camp-
bell’e göre şirketin “finansal performansı” ile ilgili bir sorun olması veya “sağlıksız ekonomik ortamda faaliyet göstermek” gibi şart-
ların bulunması halinde; bu durum, işletmenin sosyal sorumluluk anlayışına olumsuz olarak yansıyacaktır (2007: 952). Gelişmekte 
olan dünyanın olumsuz ekonomik koşullarının yukarıda belirtilen önerme dâhilinde değerlendirilebileceğini ifade eden Ararat ve 
Bayazıt “(…) sıklıkla gözlenen yüksek enflasyon ve istikrarsız döviz kurlarının” şirketlerin sosyal sorumlu davranışlarının önünde 
ciddi bir engel oluşturduğunu belirtmektedirler (2009: 223).

Kurumsal etmenler de tıpkı ekonomik faktörler gibi işletmelerin toplumsal sorumluluklarının hayata geçirilmesinde etkili 
olmaktadır. Bu etkenler Campbell’e göre (2007); KSS’ye dair yasal düzenlemeler, şirketlerin “öz-denetim sistemleri”, firma eylemlerini 
gözlemleyen ve ihtiyaç gördüğünde harekete geçen “özel ve bağımsız kuruluşlar”, sorumlu davranmaya teşvik eden “yöneticilerin de 
katıldığı eğitim ortamları”, şirketin KSS’yi destekleyen “meslek odası veya işveren derneklerine” üye olması, “sendika, çalışan, yatı-
rımcı ve diğer paydaşlarla kurulan diyaloglar”  olarak sayılabilir (Akt. Ararat ve Bayazıt, 2009: 223-224).

 İşletmeler üzerinde baskı unsuru oluşturan, aralarında medyanın da bulunduğu paydaşlara ilişkin etmen, geliş-
mekte olan dünyada KSS bağlamında önem arz etmektedir. Campbell konuya ilişkin “Çevrelerinde davranışlarını izleyen 
ve gerektiğinde bu davranışları değiştirmek için seferber olan sivil toplum kuruluşları, toplumsal hareket örgütleri, kurum-
sal yatırımcılar ve basın da dâhil olmak üzere özel, bağımsız kuruluşların bulunması şirketlerin sosyal açıdan sorumlu şekilde 
davranma olasılığını arttıracaktır” (2007: 958) açıklamasını yapmıştır. 

Visser, gelişmekte olan ülkelerin KSS bağlamında kendilerine özgü “özelliklere sahip olduğu” kanısındadır. Bunlardan ilki; 
şirket etik kodu, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin raporlanması gibi uygulamaların “biçimsel” veya “kurumsallaşmış” 
olmamasıdır (2010: 132). Başka bir ifade ile gelişmekte olan ülkelerde kurumsal sosyal sorumluluk anlayış ve faaliyetlerini yazıya 
dökme geleneği yaygın değildir. Bu durum da, KSS yaklaşım ve uygulamalarının kalıcılığı açısından ciddi riskler oluşturmaktadır.   

Werther and Chandler’in belirttiği üzere gelişmekte olan ülkelerde KSS, kurumsal hayırseverlik olarak yorumlanmaktadır 
(2011: 124). Aynı şekilde Visser de gelişmekte olan ülkelerin hayırseverliğe yönelik eğilimlerini doğrulamakta ve “eğitim, sağlık, spor 
ve çevre gibi” katkıda bulunulan alanları örneklendirmektedir (2010: 132).

 1.3.Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Gelişimi

Türkiye’de KSS’nin hem iş dünyası hem de akademik dünya bağlamında yeni yeni gelişmeye başlayan bir alan olduğunu 
söylemek mümkündür.Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin (TKSSD) kuruluşu da bu doğrultuda değerlendirilebilir 
(Arzova, 2009: 390). TKSSD’nin Genel Başkanı Serdar Dinler, derneğin Nisan 2010 tarihli Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Raporu’nda “TKSSD olarak, 2005 yılından beri sürdürülebilir kalkınma ve sosyal başarı için yerel ve küresel anlamda KSS farkında-
lığı geliştirmek amacıyla faaliyet gösteriyor ve Türkiye’de KSS kavramının doğru anlaşılmasına katkıda bulunmak için girişimlerde 
bulunuyoruz. Ülkemize katma değer sağlayacak projelerle yolumuza devam edeceğiz” (Orhaner ve Doğan, 2010: 2) açıklamasını 
yapmıştır. Derneğin yakın denilebilecek bir zamanda kurulmuş olması ve daha da önemlisi Dinler’in kavramın farkındalığının arttı-
rılması yönündeki sözleri nedeniyle kurumsal sosyal sorumluluğun Türkiye’de yeni bir disiplin olduğunu iddia etmek mümkündür.

KSS’ye dair söz konusu iddiayı desteklemek için Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim uygulama anketinin so-
nuçlarını incelemek mümkündür. 2004 yılında payları İMKB’de işlem gören şirketlerin yanıtladığı anketin bulgulardan biri “Sosyal 
sorumluluk konusunda kamuya açıklanmış politikaları olup olmadığı şeklindeki soruya verilen cevaplardaki evet oranının %23’te 
kalması, şirketlerin henüz sosyal sorumluluk kavramının bilincinde olmadıklarını göstermektedir” (2004, s. iv) şeklindedir. Bu yoru-
mun KSS’nin Türkiye’de henüz yerleşik bir kavram olmadığını gösterdiği düşünülmektedir.

Türkiye’de KSS konusunu daha iyi anlayabilmek için gelişmiş ve gelişmekte olan dünya arasındaki sosyal sorumluluk bağ-
lamındaki farklardan yararlanmak mümkündür. Dünya Bankası’nın ülke gelir düzeyine göre yaptığı sınıflandırma, Türkiye’nin or-
ta-üst gelir düzeyinde gelişmekte olan bir ülke olduğuna işaret etmektedir. Bu noktadan hareketle daha önce belirtilen gelişmekte 
olan ülkelere ilişkin ortak özellikler Türkiye açısından değerlendirilecektir.

Gelişmekte olan ülkelerde “KSS kodları, standartları, (...) ve raporlar” gibi uygulamaların “biçimsel”  ya da “kurumsallaş-
mış” olmasının pek rastlanan bir durum olmadığı belirtilmişti (Visser, 2010: 132). Ersöz’ün aşağıda verilen cümlesinin Türkiye’de 
KSS’nin ‘kurumsallaşmamış’ görünümünü çok iyi yansıttığı düşünülmektedir. “Ülkemizdeki işletmelerin kurumsal sosyal sorum-
luluk faaliyetlerini raporlama ve sosyal sorumluluk alanındaki uluslararası kodları benimseme eğilimleri düşüktür. Öyle ki, çok az 
sayıdaki uluslararası kod, ülke işletmelerinde uygulanmaktadır”(Ersöz, 2007: 68). Aslında Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluğun 
henüz emekleme aşamasında olması da bu duruma neden olmaktadır. 
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Gelişmekte olan ülkelerin ortak bir diğer özelliği de hayırseverlik kavramı ile ilgilidir. Ülkemizinhayırseverlikgeleneğiönem-
li birkültürel mirasolarak nitelendirilmektedir. Sözü edilen miras,büyük ölçüdeTürkiye’nin “dini ve kültürel” tarihi ile açıklanabilir 
(Ersöz, 2007: 65; Arzova, 2009: 390). ülkemizde Duygu Türker’e göre, “kurumsal bir mekanizma olan vakıfların aracılığı ile 
gerçekleşen güçlü bir kurumsal hayırseverlik geleneği” bulunmaktadır (2009: 412). Osmanlı toplumunda, “eğitim, sağlık ve sos-
yal güvenlik gibi hizmetler” kamu yararı doğrultusunda vakıflar tarafından yürütülmüştür (Balkhi ve Tench, 2009: 13). İşletmelerin 
yüzde 60’ının aile veya şahıs şirketi olarak faaliyet gösterdiği günümüzde ise, birçok aile holdingininvakıf kurmayı tercih etmesi  (Or-
haner ve Doğan, 2010: 20) ülkemizdeki kurumsal hayırseverlik anlayışı üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır.  Türkiye’de ilk akla 
gelen üç büyük aile vakfını kuruluş tarihleri ile birlikte Vehbi Koç Vakfı 1969, Hacı Ömer Sabancı Vakfı 1974, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı 
Vakfı 1978 olarak ifade etmek mümkündür.  

Hayırseverlik anlayışı ile ilgili olarak KSS ve hayırseverlik arasındaki farkın belirtilmesiningerekli olduğu düşünülmektedir. 
Ceyda Aydede’ye göre KSS, tüm işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde “sosyal ve çevresel” konuların göz önünde bulundurulmasını 
gerektiren ve şirketi kâr etmesi yönünde etkileyen “temel iş değeri ve stratejisidir” (2007: 24). Diğer taraftan hayırseverlikte toplumsal 
fayda sağlamak için faaliyetler de bulunulsa da söz konusu hayır işlerinin ne iş süreçlerine uyum sağlaması ne de kârlılığa katkıda 
bulunması söz konusudur.  

Türkiye’deki kurumsal sosyal sorumluluk algısına dair  bir yanılgı da sponsorluk konusu ile ilgilidir. İşletmelerin toplumsal 
bir konuya ayni veya nakdi anlamda katkı sağlamaları olarak nitelendirilebilecek sponsorluk, şirketin ticari fayda gözettiği bir iş 
anlaşması olup pazarlama işlevi kapsamında değerlendirilmelidir.  Bir anlaşmada her iki tarafın da kazanması istenilen bir sonuçtur; 
sponsor olunan tarafın kârlı çıkması kavramın sosyal sorumluluk olarak kabul edilmesine yol açmamalıdır. 

Pek çok ülkede şirketlerin sosyal açıdan sorumlu kurumlar haline gelmesinin, çeşitli aktörler tarafından uygulanan baskının 
bir sonucu olduğu ifade edilmektedir. Türkiye’de ne hükümet ne de tüketiciler sosyal sorumluluk konusunda işletmeler üzerinde 
ciddi bir baskı unsuru oluşturmamaktadır. Ancak, ülkemizde bağlamında KSS’nin gelişmesine sebep olan birtakım özel koşulların 
varlığından da söz etmek olasıdır. Türkiye’deki kişisel liderlik anlayışı, çok uluslu şirketlerin katkısı, ülkede geçerli olan ekonomik 
koşullar, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olması ve siyasi birtakım etkenler söz konusu koşullar arasında yer almaktadır. 

Türkiye’deki kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile ilgili olarak bu çalışmada üzerinde durulması gereken son nokta; KSS’nin 
ülkemizde gelişim potansiyeli olduğudur. Hopkins’e göre Türkiye’de “sivil halk gruplarının işletmelerin toplumsal açıdan sorumlu 
davranmaları yönündeki talepleri ve karşılığında işletmelerin de bu talebi ticari faaliyetlerine dâhil etmesi yönünde karşılıklı olarak 
birbirini destekleyen” bir durumdan söz etmek mümkündür (2003: 207). 

 1. Betimsel Araştırmanın Bulguları

 2.1. Birinci Aşama: Pilot Araştırma

 Tüketicilerin marketlerin sosyal sorumluluk anlayışı ile ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla 100 kişi ile pilot anket ça-
lışması gerçekleştirilmiştir. Veri analizi sonucunda anketin güvenilirliğini etkilediğinden  olumsuz anlam içeren ve iki farklı eylemi 
ifade eden yargıların değiştirilmesine karar verilmiştir (Marketler, sosyal sorumluluklarına yeterince önem vermemektedir- Market-
lerin birçoğu toplumsal ve çevresel konular hakkında halkın beklentilerini bilir ve bu beklentileri karşılamak için çaba sarf eder). 
Söz konusu düzeltmelerin yapılmasının ardından İzmir’de 570 tüketici üzerinde anket uygulanmıştır.

 2.2. Örneklem Nitelikleri

 Örneklemin demografik özelliklerine ilişkin bulgular, aşağıda tablolar halinde gösterilmektedir.

Tablo 1 Cinsiyet Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde
Ekek 236 41,4 41,9 41,9
Kadın 327 57,4 58,1 100,00
Toplam 563 98,8 98,8 100,00
Cevapsız 7 1,2

570 100,00

Tablo, kadın katılımcıların (%58,1) erkeklere oranla (%41,9) daha fazla temsil edildiğine işaret etmektedir. Ancak yakın bir zamanda 
gerçekleştirilen bir araştırmanın “(...)  market alışverişinde kararları yüzde 84 ile kadınların verdiği” (Retail Türkiye, 2012: 16) şek-
lindeki bulgusu göz önünde bulundurulduğunda söz konusu durum kabul edilebilmektedir.

 Medeni hal açısından frekans dağılımı değerlendirildiğinde ankete katılan tüketicilerin %42,3’ünün bekâr, %57,7’sinin de 
evli olduğu görülmektedir. Tarihsel olarak evli kadınların iş hayatında yer almaya başlamasının gelişmiş ülkelerde süpermarketlerin 
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büyüme nedenlerinden biri olarak gösterildiği düşünüldüğünde (Jain, 2008: 113) evli katılımcıların oranının yüksek olmasının ye-
rinde olduğu söylenebilir.

Tablo 2 Yaş Dağılımı Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde

25 ve altı 89 15,6 15,8 15,8
26-35 215 37,7 38,2 54,0
36-45 139 24,4 24,7 78,7
46-55 72 12,6 12,8 91,5
55 ve yukarısı 48 8,4 8,5 100,0
Toplam 563 98,8 100,0
Cevapsız 7 1,2

570 100,0

15 yaşın altında tüketicilerin katılmasına izin verilmediği bu ankette yaş dağılımının araştırma amacına hizmet edecek nitelikte ol-
duğunu söylemek mümkündür.

Tablo 3 Eğitim Durumu Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde Kümülatif Yüzde

İlkokul 20 3,5 3,6 3,6
Ortaokul 33 5,8 5,9 9,4
Lise 151 26,5 26,9 36,4
Üniversite 279 48,9 49,7 86,1
Yüksek lisans ve üstü 78 13,7 13,9 100,0
Toplam 561 98,4 100,0
Cevapsız 9 1,6

570 100,0

Katılımcıların eğitim seviyelerinin dağılımı incelendiğinde, %3,6’sının ilkokul, %5,9’unun ortaokul, %26,9’unun lise, %49,7’sinin 
üniversite ve %13,9’unun yüksek lisans ve üstü düzeyde olduğu görülmektedir.

Tablo 4 Meslek Dağılımı Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde
Ev kadını 41 7,2 7,3 7,3
Emekli 53 9,3 9,4 16,7
Öğrenci 71 12,5 12,6 29,3
İşçi 91 16,0 16,2 45,5
Memur 126 22,1 22,4 67,9
Orta düzey yönetici 54 9,5 9,6 77,4
Üst düzey yönetici 10 1,8 1,8 79,2
Serbest meslek sahibi 32 5,6 5,7 84,9
Öğretim üyesi 19 3,3 3,4 88,3
Sanayici 1 ,2 ,2 88,5
Diğer 65 11,4 11,5 100,0
Toplam 563 98,8 100,0
Cevapsız 7 1,2

570 100,0
Ankete katılanların mesleksel anlamda dağılımının dengeli olduğu söylenebilir.
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Tablo 5 Hane Geliri Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde
0-1000 TL 55 9,6 10,5 10,5
1001- 2000 TL 124 21,8 23,6 34,1
2001- 3000 TL 137 24,0 26,1 60,2
3001- 4000 TL 94 16,5 17,9 78,1
4001 TL ve üzeri 115 20,2 21,9 100,0
Toplam 525 92,1 100,0
Cevapsız 45 7,9

570 100,0

Ankete katılan tüketicilerin %10,5’i 0-1000 TL, %23,6’sı 1001-2000 TL, %26,1’i 2001-3000 TL, %17,9’u 3001-4000 TL arası ve %21,9’u 
ise 4001 TL ve üzerinde ortalama aylık hane gelirine sahiptir. Cevapsız oranının görece yüksek olmasının, katılımcıların hane gelir-
lerini açıklamaktan kaçınmasına bağlı olduğu düşünülmektedir.

 2.3. Ortalama ve Standart Sapma Değerlerine Yönelik Bulgular

Tablo 6Soruların Ortalama ve  
Standart Sapma Değerleri Sayı Ortalama Standart Sapma

Marketler sosyal sorumluluklarına  önem ver-
mektedir. 561 2,8485 1,11653

Marketler toplumsal ve çevresel konular hakkın-
da halkın beklentilerine cevap verir. 554 2,9729 1,11264

Toplum ve çevre ile ilgili sorumluluklarına uygun 
davranan marketlerden alışveriş yaparım. 546 3,7821 1,04668

Marketlerde adil ticaret ilkelerine uygun ürünler 
satılırsa; bu ürünleri satın almak için piyasa fiya-
tının biraz üstünde bedel ödeyebilirim.

564 3,7039 1,12579

İyi tarım sertifikalı ürünleri satın almak isterim. 565 4,2584 ,97874

 En yüksek ve en düşük ortalamaya sahip ifadeler sırasıyla ‘İyi tarım sertifikalı ürünleri satın almak isterim’ (4,2584) ve 
‘Marketler sosyal sorumluluklarına önem vermektedir’ (2,8485) şeklindedir. En düşük ortalamayı sosyal sorumluluk algısına ilişkin 
ifade almıştır. Bu bulgu, marketlerin sosyal sorumluluk sahibi işletmeler olarak görülmediğine işaret ettiğinden önemlidir.

 2.4. Araştırma Hipotezlerine İlişkin Bulgular

 Bu çalışmada araştırma sorularına ilişkin dört temel hipotez geliştirilmiştir. Söz konusu hipotezler, araştırma verileri nor-
mal bir dağılım göstermediğinden parametrik olmayan veriler için kullanılan Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi ile 
sınanmıştır.Araştırma soruları, hipotezleri ve hipotezlere ilişkin bulgular aşağıda verilmektedir:

•	 Süpermarket sektöründe kadın ve erkek tüketicilerin marketlerin sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin algılamaları arasında 
anlamlı bir fark var mıdır?

H0 = Kadın ve erkek tüketicilerinmarketlerin sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin algılamaları arasında anlamlı bir fark yoktur.

H1 = Kadın ve erkek tüketicilerinmarketlerin sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin algılamaları arasında anlamlı bir fark vardır. 
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Tablo 7 Cinsiyet ve 
Marketlere İlişkin Algı-
lamalar

Marketler 
sosyal so-
rumluluk-

larına önem 
vermektedir

Marketler 
toplumsal 
ve çevresel 

konular hak-
kında halkın 
beklentile-
rine cevap 

verir

Toplum ve 
çevre ile ilgili 
sorumluluk-
larına uygun 

davranan mar-
ketlerden alış-
veriş yaparım

Marketlerde adil ticaret 
ilkelerine uygun ürün-
ler satılırsa; bu ürünleri 
satın almak için piyasa 
fiyatının biraz üstünde 

bedel ödeyebilirim

İyi tarım sertifikalı 
ürünleri satın 
almak isterim

Mann-Whitney U 35823,500 34678,000 34878,000 35617,500 36714,500
Wilcoxon W 63084,500 62173,000 83394,000 87298,500 63975,500
Z -,814 -1,105 -,254 -1,185 -,607
Anlamlılık Düzeyi (Çift 
Taraflı)

,415 ,269 ,799 ,236 ,544

Anlamlılık satırındaki değerler,  0,05’den büyük olduğu için, cinsiyet ile sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin algı-
lamalar arasındaki ilişkinin p < 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olmadığını söylemek mümkündür.Bu 
noktadan hareketle H0 hipotezi reddedilememiş ve kadın ve erkek tüketicilerinmarketlerin sosyal sorumluluk anla-
yışına ilişkin algılamaları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
 
Süpermarket sektöründe farklı yaş gruplarından tüketicilerin marketlerin sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin algılamaları 
arasında anlamlı bir fark var mıdır?

H0 = Farklı yaş gruplarından tüketicilerin marketlerin sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin algılamaları arasında anlamlı bir fark yoktur. 
H1 = Farklı yaş gruplarından tüketicilerin marketlerin sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin algılamaları arasında anlamlı bir fark 
vardır. 

Anlamlılık satırındaki değerlerin üçü,  0,05’den küçük olduğundan, yaş ve sosyal sorumluluk anlayışına iliş-
kin algılamalar arasındaki ilişkinin p < 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu  söylemek mümkündür. 
Bu bulgulardan yola çıkarak H0 hipotezi reddedilmiş ve farklı yaş gruplarından tüketicilerin marketlerin sosyal sorumluluk anlayı-
şına ilişkin algılamaları arasında anlamlı bir fark bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 Anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını ortaya koymak için ikili karşılaştırmalarda kullanılan Mann Whit-
ney-U testi uygulanmıştır. Söz konusu farklılığın; 

Tablo 8 Yaş ve 
Marketlere İliş-
kin Algılamalar

Marketler sosyal 
sorumluluklarına 

önem vermek-
tedir

Marketler top-
lumsal ve çev-
resel konular 

hakkında halkın 
beklentilerine 

cevap verir

Toplum ve çevre 
ile ilgili sorumlu-
luklarına uygun 
davranan mar-

ketlerden alışve-
riş yaparım

Marketlerde adil tica-
ret ilkelerine uygun 
ürünler satılırsa; bu 
ürünleri satın almak 
için piyasa fiyatının 
biraz üstünde bedel 

ödeyebilirim

İyi tarım sertifikalı 
ürünleri satın almak 

isterim

Chi-Square 3,085 5,453 13,783 18,198 15,333
df 4 4 4 4 4

Anlamlılık Düzeyi ,544 ,244 ,008 ,001 ,004

‘Toplum ve çevre ile ilgili sorumluluklarına uygun davranan marketlerden alışveriş yaparım’ ifadesi için ‘25 ve altı’ yaş gru-
bundan tüketiciler ile ‘36-45’ yaş grubundan tüketiciler arasında‘36-45’ yaş grubundan tüketiciler (U=4428,00; z=-3,069) ve ’26-35’ 
yaş grubundan tüketiciler ile ‘36-45’ yaş grubundan tüketiciler arasında yine ‘36-45’ yaş grubundan tüketiciler (U=10956,00; z=-
3,097) lehine ortaya çıktığı bulunmuştur.

 ‘Marketlerde adil ticaret ilkelerine uygun ürünler satılırsa; bu ürünleri satın almak için piyasa fiyatının biraz üstünde bedel 
ödeyebilirim’ ifadesi için ‘25 ve altı’ yaş grubundan tüketiciler ile ‘36-45’ yaş grubundan tüketiciler arasında‘36-45’ yaş grubundan 
tüketiciler (U=4489,00; z=-3,253), ‘25 ve altı’ yaş grubundan tüketiciler ile ‘46-55’ yaş grubundan tüketiciler arasında‘46-55’ yaş 
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grubundan tüketiciler (U=2281,500; z=-2,941), 25 ve altı’ yaş grubundan tüketiciler ile ’55 ve yukarısı’ yaş grubundan tüketiciler 
arasında’55 ve yukarısı’ yaş grubundan tüketiciler (U=1383,00; z=-3,2), ’26-35’ yaş grubundan tüketiciler ile ‘36-45’ yaş grubundan 
tüketiciler arasında‘36-45’ yaş grubundan tüketiciler (U=12872,00; z=-2,046) ve ’26-35’ yaş grubundan tüketiciler ile ’55 ve yukarısı’ 
yaş grubundan tüketiciler arasında ‘55 ve yukarısı’ yaş grubundan tüketiciler (U=4004,500; z=-2,321) lehine sonuç elde edilmiştir.

İyi tarım sertifikalı ürünleri satın almak isterim ifadesi için ‘25 ve altı’ yaş grubundan tüketiciler ile ‘26-35’ yaş grubundan 
tüketiciler arasında‘26-35’ yaş grubundan tüketiciler (U=7904,00; z=-2,390), ‘25 ve altı’ yaş grubundan tüketiciler ile ‘36-45’ yaş 
grubundan tüketiciler arasında‘36-45’ yaş grubundan tüketiciler (U=4688,00; z=-3,071), ‘25 ve altı’ yaş grubundan tüketiciler ile ‘46-
55’ yaş grubundan tüketiciler arasında‘46-55’ yaş grubundan tüketiciler (U=2577,500; z=-2,059), 25 ve altı’ yaş grubundan tüketiciler 
ile ’55 ve yukarısı’ yaş grubundan tüketiciler arasında’55 ve yukarısı’ yaş grubundan tüketiciler (U=1393,500; z=-3,398),‘26-35’ yaş 
grubundan tüketiciler ile ’55 ve yukarısı’ yaş grubundan tüketiciler arasında ‘55 ve yukarısı’ yaş grubundan tüketiciler (U=4186,500; 
z=-1,999) lehine neticeye ulaşılmıştır.

Tablo 9 Medeni Du-
rum ve Marketlere 
İlişkin Algılamalar

Marketler sos-
yal sorumlu-

luklarına önem 
vermektedir

Marketler 
toplumsal ve 

çevresel konu-
lar hakkında 

halkın beklen-
tilerine cevap 

verir

Toplum ve 
çevre ile ilgili 
sorumluluk-
larına uygun 

davranan mar-
ketlerden alış-
veriş yaparım

Marketlerde adil ticaret 
ilkelerine uygun ürün-
ler satılırsa; bu ürünleri 
satın almak için piyasa 
fiyatının biraz üstünde 

bedel ödeyebilirim

İyi tarım 
sertifikalı 

ürünleri satın 
almak isterim

Mann-Whitney U 35794,000 31485,000 31236,500 30245,000 34699,500

Wilcoxon W 62590,000 58281,000 57114,500 57273,000 61960,500
Z -,335 -2,499 -2,076 -3,755 -1,336
Anlamlılık Düzeyi 
(Çift Taraflı)

,737 ,012 ,038 ,000 ,182

•	 Süpermarket sektöründe bekar ve evli tüketicilerin marketlerin sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin algılamaları arasında 
anlamlı bir fark var mıdır?

H0 = Bekar ve evli tüketicilerinmarketlerin sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin algılamaları arasında anlamlı bir fark yoktur.

H1 = Bekar ve evli tüketicilerinmarketlerin sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin algılamaları arasında anlamlı bir fark vardır. 

Anlamlılık satırındaki üç değer,  0,05’den küçük olduğu için, medeni durum ve sosyal sorumluluk anlayı-
şına dair algılamalar arasındaki ilişkinin p < 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilmektedir. 
Söz konusu bulgulardan hareketle H0 hipotezi reddedilmiş ve bekar ve evli tüketicilerin marketlerin sosyal sorumluluk anlayışına 
ilişkin algılamaları arasında anlamlı bir fark bulunduğu neticesine varılmıştır.

‘Marketler toplumsal ve çevresel konular hakkında halkın beklentilerine cevap verir’ ifadesi için bekar ve evli tüketiciler arasında 
evli olanlar (U=31485,000; z=-2,499), ‘Toplum ve çevre ile ilgili sorumluluklarına uygun davranan marketlerden alışveriş yaparım’ 
ifadesi için bekar ve evli tüketiciler arasında evli tüketiciler (U=31236,500; z=-2,076) ve ‘Marketlerde adil ticaret ilkelerine uygun 
ürünler satılırsa; bu ürünleri satın almak için piyasa fiyatının biraz üstünde bedel ödeyebilirim’ ifadesi için bekar ve evli tüketiciler 
arasında yine evli tüketiciler (U=30245,000; z=-3, 755), lehine bir sonuca ulaşılmıştır.

•	 Süpermarket sektöründe farklı eğitim durumlarına sahip tüketicilerin marketlerin sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin al-
gılamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?

H0 = Farklı eğitim durumlarına sahip tüketicilerin marketlerin sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin algılamaları arasında anlamlı bir fark yoktur. 
H1 = Farklı eğitim durumlarına sahip tüketicilerin marketlerin sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin algılamaları arasında anlamlı 
bir fark vardır. 
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Tablo 10 Eğitim ve 
Marketlere İlişkin 
Algılamalar

Marketler sosyal 
sorumlulukla-
rına önem ver-

mektedir

Marketler top-
lumsal ve çev-
resel konular 

hakkında halkın 
beklentilerine 

cevap verir

Toplum ve çevre 
ile ilgili sorumlu-
luklarına uygun 
davranan mar-

ketlerden alışve-
riş yaparım

Marketlerde adil ticaret ilke-
lerine uygun ürünler satılırsa; 
bu ürünleri satın almak için 

piyasa fiyatının biraz üstünde 
bedel ödeyebilirim

İyi tarım sertifikalı 
ürünleri satın 
almak isterim

Chi-Square 15,022 19,529 8,888 8,529 6,022

df 4 4 4 4 4

Anlamlılık Düzeyi ,005 ,001 ,064 ,074 ,197

Anlamlılık satırında bulunan iki değer,  0,05’den küçük olduğundan, eğitim durumu ve sosyal sorumluluk an-
layışına ilişkin algılamalar arasındaki ilişkinin p < 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilmektedir. 
Bu bulgular ile H0 hipotezi reddedilmiş ve farklı eğitim gruplarından tüketicilerin marketlerin sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin 
algılamaları arasında anlamlı bir fark bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için ikili karşılaştırmalarda yararlanılan Mann Whitney-U 
testi kullanılmıştır. Farklılığın; ‘Marketler sosyal sorumluluklarına önem vermektedir’ ifadesi için eğitim durumu lise ve yüksek li-
sans ve üstü olan tüketiciler arasında lise mezunu olanlar (U=4121, 00; z=-3,720), üniversite ve yüksek lisans ve üstü olan tüketiciler 
arasında üniversite mezunu tüketiciler (U=8058, 500; z=-3,410), ‘Marketler toplumsal ve çevresel konular hakkında halkın beklen-
tilerine cevap verir’ ifadesi için ilkokul ve yüksek lisans ve üstü eğitim grupları arasında ilkokul mezunu olan tüketiciler (U=525, 
500; z=-1,977), ortaokul ve yüksek lisans ve üstü mezunları arasında ortaokul mezunu olanlar (U=722, 000; z=-3,534), lise ve yüksek 
lisans ve üstü arasında en son mezun olduğu okul lise olanlar (U=3959, 000; z=-3,888), üniversite ve yüksek lisans ve üstüarasında 
üniversite mezunu tüketiciler (U=7558, 000; z=-3,770) lehine netice elde edilmiştir.

 3. Sonuç, Sınırlama, Kısıtlama ve Öneriler

 3.1 Araştırma Sorularına İlişkin Sonuçlar

İlk araştırma sorusu, cinsiyetin marketlerin sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin algılamalarda fark yaratıp yaratmayaca-
ğını sorgulamaktadır. Bulgular, cinsiyet farklılığının sosyal sorumluluk algılamalarında herhangi bir etki yaratmadığını göstermek-
tedir. Söz konusu bulgu, literatür sonuçlarıyla paralellik göstermemektedir. Burton ve Hegarty’e göre gerçekleştirilen çalışmalarda 
genel eğilim, kadınların etik ve sosyal sorumluluğa erkeklerden daha fazla oranda önem verdiği yönündedir (1999: 190). Örneğin 
Paul ve diğerlerinin kurumsal sosyal performansa ilişkin Amerikalı M.B.A  öğrencileri ile gerçekleştirdiği araştırma, kadınların 
erkeklere kıyasla konuya dair daha duyarlı olduklarını göstermektedir (1997: 408).

İkinci araştırma probleminde, bir değişken olarak yaşın tüketicilerin sosyal sorumluluk algısında bir farklılığa neden olup 
olmayacağı ortaya çıkarılmak istenmektedir. Araştırmada yaşın, tüketicilerin faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket 
eden marketleri destekleme niyetlerini istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde farklılaştırdığı belirlenmiştir. Genel olarak yaş iler-
ledikçe sosyal sorumluluğa olan ilginin de arttığını söylemek mümkündür. Bu bulgu literatürle benzerlik göstermektedir. Örneğin 
yürüttükleri araştırma ile ilgili olarak Basil ve Weber “...yaşı daha fazla olan insanların, bireysel bağışlar konusuna ilişkin önceki ça-
lışmaların bulguları ile tutarlı bir şekilde sosyal sorumluluğu daha çok destekleme eğiliminde olduklarını” ifade etmiştir (2006: 69).

Üçüncü araştırma sorusuna ilişkinbulgular kısmında gösterildiği üzere, medeni durum ve marketlerin sosyal sorumluluk 
anlayışına ilişkin algılamalar bağlamında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Evli tüketiciler bekar olanlara kıyasla 
marketlere sosyal sorumluluk bağlamında daha eleştirel yaklaşmış, sosyal açıdan sorumlu işletme ve ürünleri daha fazla destekle-
me eğilimi göstermiştir. Bu sonuç da literatür ile uyumludur. Laroche ve diğerleri çevre dostu ürünler ile ilgili gerçekleştirdikleri 
araştırmalarında “evli ve çocuklu insanların kendilerinden önce başkalarının iyiliğini istemeye daha eğilimli oldukları” sonucuna 
varmışlardır (2001: 511).

Bu çalışma kapsamında ayrı eğitim gruplarından tüketiciler arasında sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin algılamalar açı-
sından anlamlı bir fark görülmektedir. Bu noktada söz konusu farklılığın marketlerin sosyal sorumluluk sahibi bir işletme olması 
ve halkın konuya ilişkin beklentilerini karşılaması ile ilgili olduğu belirtilmelidir. Başka bir ifade ile genel anlamda cevaplayıcıların 
eğitim düzeyi yükseldikçe, marketlerin sosyal açıdan sorumlu olduklarına dair şüphe duyma eğilimi de artış göstermektedir. Buna 
karşılık eğitim düzeyi ve sosyal açıdan sorumlu market ve ürünleri destekleme bağlamında gruplar arasında istatiksel açıdan anlamlı 
bir fark bulunmamaktadır. 

3.2 Sınırlama ve Kısıtlamalar
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Öncelikle çalışma, Türkiye’de gerçekleştirilmiş olmasından ötürü kapsam itibariyle sınırlıdır. Benzer bir şekilde deneklerin 
İzmir İl’inde yaşayan tüketiciler arasından seçilmesi diğer bir sınırlılıktır. Çalışmada sektörel sınırlılık bulunmaktadır. Araştırmanın 
perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren marketler kapsamında yürütülmesi bir sınırlamadır. Bu çalışmada kısıtlama olarak 
tutum ölçekleri ile ilgili önde gelen problemlerden sosyal istenirlik yanlılığından söz etmek olasıdır. Betimsel çalışmada anket 
kullanılmasının bu sonucu doğurmuş olabileceği düşünülmektedir.

3.3. Öneriler

Bu çalışmada tüketicilerin perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren marketlerin sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin 
genel algılamalarıincelenmiştir. Bu doğrultuda marketlerin hangi alanlarda sorumlu davranış gösterip hangi alanlarda göstermediği-
nin ileride yapılacak araştırmalarda sorgulanması önerilmektedir.Ayrıca çalışmada paydaş olarak yalnızca tüketiciler üzerine odak-
lanılmıştır.  Bu doğrultuda farklı paydaşların marketlerin sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin algılamalarınınincelenmesi gelecek 
çalışmalar için önerilmektedir. Tüm bunlara ek olarak benzer çalışmaların diğer sektörlerde yürütülmesinin katkı sağlayacağını ileri 
sürmek mümkündür. Farklı sektörlere ilişkin algılamaların ortaya çıkarılmasının, kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin yeni içgörüler 
sunacağı düşünülmektedir.
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KüLTüRLER ARASI İLETİŞİMDE KENT MüZELERİNİN ROLü:  
İSTANBUL  ADALAR, BURSA VE MARDİN KENT MüZELERİ ÖRNEKLERİ 

                                                                                                         

Şeyda Barlas Bozkuş1

                                        

 Özet

 Türkiye’de kent müzeciliği, müzecilik ve kültürler arası iletişimi farklı bir  boyuta taşımaktadır. 
Kentlerin içerisinde bulundurdukları kültürel birikimi spesifik ve özgün temaları sergi ve kalıcı koleksiyonlar 
vasıtasıyla sunan kent müzeleri Türkiye’de ulusal ve uluslararası ölçekte kültürel anlaşmalar ve işbirliklerini 
yürüten kültür kurumlarının başında gelir. Kentte yüzyıllar boyunca yaşamış olan kültür/kültürler ve bu kül-
türlerin ortaya çıkardığı kültürel durum, kentin ticareti, dinsel yapılanması kent müzelerinin başlıca enstrü-
manlarıdır. Çalışmada temel alınacak husus kent müzelerinde son yıllarda başlatılan büyük iletişim ve eğitim 
atılımıdır. Müzelerde hazırlanan eğitim programları sayesinde daha çok ziyaretçinin ilgisini çeken kent müze-
leri uluslararası programlar sayesinde kültürler arası diyaloga katkı sağlamaktadır. Dünyadaki büyük kentlerde 
sivil diyaloğun merkezi olarak kabul edilen kent müzeleri kültürel mirasın korunma çabalarını destekleyen, 
çeşitli toplumsal grupları biraraya getiren birer eğitim, kültür ve iletişim kurumlarıdır. Bu bağlamda Türkiye’de 
kültürel iletişim çalışmaları ile ön plana çıkan İstanbul Adalar, Bursa ve Mardin Kent Müzeleri düzenledikleri 
süreli-kolleksiyon sergileri, sözlü tarih çalışmaları, uluslararası ortaklıkları çalışmanın ana eksenini teşkil ede-
cektir.

Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası İletişim, Müzecilik, Kent Kültürü, Kültür Politikaları.

THE ROLE OF CITY MUSEUMS IN THE CONTEXT OF  
CULTURAL COMMUNICATION:  
The Case of İstanbul Adalar, Bursa and Mardin City Museums

 Abstract

 City museums in Turkey promote a new kind of intercultural communication and museum structure. City museums is one 
of the leading institutions which represent city’s cultural heritage through specific and new thematic exhibitions and coordinates 
national as well as international cultural centers and institutions. Cities are carrying one of the most important instruments that de-
pends on its cultural heritage, socio-economic and religional structure of the region. The main emphasis of this study is development 
of educational and communicational facilities in Turkish city museums. With presenting new approaches in museum educational 
departments, city museums attracted various new groups especially primary school children and centered on agreement with city 
museums abroad.In general, city museums are seen as a leading institutions  in Europe and USA due to being a center of civic dialo-
gue. City museums are be able to gather different social groups and support cultural colloborations between different ethnic groups. 
In this study, city museums in the 21st century will be evaluated in Turkish examples İstanbul Adalar, Bursa City Museum, Sakıp 
Sabancı Mardin City Museum. Thematic exhibitions, oral history research, educational activies, and international cultural collobo-
ration will be investigated under the light of the intercultural communication.

Keywords: Intercultural Communication, Museum Studies, City Culture, Cultural Policies.

 Giriş

          Kent müzeleri, kentlerin geçmişlerine kentlilerin yaşamlarına, kentin her türlü sosyo-ekonomik birikimine, yeme-içme, 
giyim-kuşam gibi o kenti ve kentliyi diğerlerinden farklı kılan özellikleri ‘görsel tarih yazımı’ şeklinde aktaran kültürel kurumlardır. 
Kent müzeleri günümüzde klasik tarih anlayışının dışına çıkarak zaman düzlemsel metodu yadsır; şablonlara dayalı bir tarih anlatısı 
oluşturmak yerine tarihsel derinliği olan merkezcil yapının dışına çıkılarak yereli keşfetmeye çalışır.İşte bu çaba sayesinde kent mü-
zeleri kültürler arası iletişimde merkez-çevre ve ulusal-yerel arasında yeni bir bağ kurmayı amaç edinir. Türkiye’de yakın zamanda 
hizmete giren birkaç özel kent müzesi müzeciliğe yeni bir soluk getirmiştir. Devlet müzelerinde yer alan kırılması zorlu devlet mer-
kezcil tarih anlatısına alternatif olarak görsel kültüre bağlı modern bir tarih anlatısı oluşturulmuştur. Yeni müzecilik anlayışı doğrul-
1 Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, barlasseyda@hotmail.com
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tusunda Türkiye’de özellikle 2000’li yıllar sonrasında açılan özel yada vakıf destekli yeni müzeler çağdaş kent müzeciliğine duyulan 
ihtiyacın ön plana çıkmasını sağlanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı yeni müzecilik anlayışı dorultusunda gelişen kent müzelerinin 
toplumla olan bağlarının sergi ve eğitim faaliyetleri ile nasıl şekillendirdiklerini ve kültürler arası iletişimde oynadıkları etkin rolü 
açığa çıkarmaktır. 

 1. Dünya’da Kent Müzeciliği Literatürü

 Dünya’da kent müzeciliği ile çalışmaların geçmişi 1970’li yılların başına dayanmaktadır. Bu tarihten itibaren müzecilik 
tarihine damgasını vurmuş klasik müzecilik anlayışı yerini insan ve kültür odaklı daha dinamik bir yapıya bırakmıştır. Kent Mü-
zeciliği’nin başlangıç noktaları olarak gösterilebilecek olan şehirler New York, Londra ve Paris aynı zamanda dünya’nın önde gelen 
şehirleridir. New York ve Londra Kent Müzeleri, Amsterdam Tarih Müzesi ve Kanada’da faaliyet gösteren Dünya Medeniyet Mü-
zesi dönemsel olarak düzenledikleri seminer ve sempozyumlarla akademik çalışmalara katkı sağlamıştır. Dünya Müzeler Konseyi 
ICOM’a bağlı olarak 2005 yılında oluşturulan Dünya Kent Müzeler Konseyi iki yılda bir düzenlediği kent müzeciliği konferanslarına 
dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kent müzecileri kendi tecrübelerini aktarmaktadırlar. Konferanslarda sunulan bildirilerin toplan-
dığı kitaplar iki yılda bir yayınlanmaktadır. 3-5 Kasım 2005 tarihlerinde Amsterdam Tarih Müzesi’nde düzenlenen “City Museums 
as centers of civic dialogue,” konulu konferans, kent müzeciliğine yeni bir bakış açısı getirerek müzelerin kültürler ve ülkeler arası 
birer sivil iletişim merkezi olduklarını tasarlamıştır. CAMOC’un düzenlediği konferansların dışında Museum International’da dö-
nemsel olarak yayınlanan kent müzeciliği sayılarında kentlerin küreselleşmenin etkisiyle nasıl dönüştüklerini ve bu dönüşümün kent 
müzeciliğine olan yansıması ele alınmıştır. Yurt dışındaki kent müzeleri CAMOC kapsamında yapılan konferanslar sayesinde ortak 
bir iletişim ağı oluşturmuş ve bu ağalar sayesinde online yayınlara ve sergi kataloglarına ulaşmak mümkün olmaktadır.   

 2. Türkiye’de Kent Müzeciliği Literatürü 

 Dünya ölçeğinde karşılaştırıldığında Türkiye’de akademik çalışmalar gerek müzecilik ve onun alt dalı olan kent müzeciliği 
açısından oldukça sınırlıdır. Türkiye müzeciliği ile ilgili olarak yürütülen akademik çalışmalar 1990’lı yılların ortalarında Türkiye 
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı adı altında bir araya gelen bir grup akademisyen ve entelektüellerin girişimleriyle başlamıştır. İlk 
kez 1993 yılında Tarih Vakfı tarafından düzenlenen “Toplumsal Tarih Müzeleri Kuruluş Sorunları Sempozyumu” ile gündeme gelen 
kent müzeleri ve toplumsal tarih çalışmaları 1995 yılında “Kent ve Toplumsal Tarih Müzeleri Atölyesi” ile devam ettirilmiştir. Her iki 
etkinlik “Kent, Toplum, Müze” başlığı altında kitaplaşmıştır. 

 Müzecilik ve yerel tarih üzerine yapılan ilk kapsamlı uluslararası çalışma Rockefeller Vakfı ile Tarih Vakfı’nın ortaklaşa 
yürüttükleri III. Uluslararası Tarih Kongresi’dir.  Ana başlığı “Tarih Yazımı ve Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar: Küreselleşme ve Ye-
relleşme” olan ve tarih yazımındaki değişimin yeni müzecilik anlayışına yansıması olan kongrede kent müzeciliği üzerine yapılan 
sunumlar Türkiye’de akademik araştırmalarda ilk kez örnek verilmiştir. İki ana konusu olan III. Uluslararası Tarih Kongresi’nde 
küreselleşme ve yerelleşme süreçlerinin tarih yazcılığındaki etkisi üzerinde ağırlıklı olarak durulmuştur. Kültürlerarası etkileşim 
artmasının temel nedeni tarih yazımında ‘ulus tarih yazımı’ dışına çıkılarak bölgesel yada mikro tarih anlatısına doğru kayan bir 
oluşumun varlığından söz edilerek bu olgunun yerel müzelerin kurulmasındaki etkisi kapsamlı olarak ele alınmıştır. Mikro tarih 
yazımı zengin analizlere olanak vererek özellikle kent kültürünün içinde barındırdığı kent ve yerel tarih yazımı ekseninde yeterince 
işlenmemiştir. Küreselleşmiş-yerelleşmiş bir dünyada kent müzeciliği aslında yeni bir tarih yazımını beraberinde getirmektedir. Bu 
nedenle kent müzeciliği akademik olarak tarih yazım metodolojisindeki değişimi de yansıtmaktadır. 

Tarih Vakfı ve Europa Nostra eski başkanı Sn. Orhan Silier’in desteğiyle kuruluş çalışmalarına başlanan Antalya Kent Müze-
si ve Kent Belleği Merkezi’nin girişimleriyle düzenlenen “Kentler ve Kent Müzeleri” Türkiye’de kent müzeleri odaklı olrak düzenlenen 
ilk konferanstır. Yurt dışından katılımcıların desteğiyle gerçekleşen konferansta İngiltere, Hollanda’daki kent müzelerinin yaşadıkları 
deneyimler de paylaşılmıştır.Kent müzelerinin kent kültürünün ve kültürler arası iletişimdeki yerine dikkat çekilerek sivil toplum ve 
kamusal işleve dikkat çekilmiştir.   

        Vehbi Koç Vakfı Ankara Araştırmaları Enstitüsü’nün 2007 yılında 26. Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği 
“Geçmişten Geleceğe Müzecilik Sempozyumunda” kent müzeciliğine ayrı bir oturum ayrılarak kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. 
VEKAM’ın öncülüğünde Ankara ve çevresi üzerine yürütülen araştırmalarında kitaplaştırılarak araştırmacılara sunulmuştur. Yuka-
rıda bahsedilen girişimlerin dışında Türkiye’de önde gelen kent müzeleri düzenledikleri sergileri kitaplaştırarak kalıcı bilgi sumakta-
dırlar.

 3. Araştırma Yöntemi  

       Türkiye’de kent müzeciliği üzerine disiplinlerarası yeterli akademik çalışmalar bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışmamın 
ana amacı kent müzeciliği alanında yapılacak kalıcı çalışmalara ön hazırlık niteliğindedir. Nitel veriler üzerinden gidilerek yapılan 
bu araştırmada temel olarak kent müzelerinin yürüttükleri sosyal ve kültürel faaliyetler çerçevesinde oluşturulan kataloglar ve yazılı 
eserlerden faydalanılacaktır. Birincil kaynakların sınırlı olması nedeniyle ikincil kaynaklar olan konferans bildirileri ve yazılı olarak 
aktarılmış atölye çalışmalarına araştırmada yer verilecektir. Türkiye’de kent müzeciliği üzerine nicel araştırmaların olmaması nede-
niyle bu çalışmada nitel verilerin sentezine dayandırılacaktır.  

 3.1. Yeni Müzecilik Anlayışı Işığında Türkiye’de Kent Müzeleri    

         Türkiye’de son yıllarda müzecilik alanında olan gelişmeler interaktif müze anlayışına geçiş açısından son derece önemlidir. 
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Büyük şehirlerde özellikle İstanbul’da güçlü özel kurumlar tarafından desteklenen çağdaş sanat müzelerinin kurulması gerek 
müzecilik teknikleri gerekse müze ve toplum ilişkileri açısından yeni bir ortam oluşmasını sağlamıştır. Kent müzeleri sadece aynı 
kentte yaşayanlar için ortak bir bağ kurmaz aynı zamanda diğer kentlerle kültürel iş birliklerinin kurulmasına da yardımcı olur. Çağ-
daş müzeler sayesinde uluslararası standartlar yakalanarak kentliler kent kimliklerini daha iyi tanıyacak ve tarihi mirasın korunması 
ve bu alanda yapılacak olan etkinliklerde daha önemli bir rol üstleneceklerdir. Gelecek on yılda Avrupa genelinde güçlü birer sivil 
toplum merkezi olmaları hedeflenen kent müzeleri toplumlar arası diyaloğun sağlanmasında yeni ve güçlü kurumsal iletişim ara-
cı olmaları planlanmaktadır. Uluslararası Müzecilik Konseyi ICOM’un çatısı altında işlevini sürdüren CAMOC düzenlediği çeşitli 
konferanslar ve akademik boyutta makalelerin yayınlandığı Museum International dergisi ile dünya kent müzelerindeki değişimin 
nabzını tutmaktadır.

      Kent müzeleri kendi başlarına içerisinde müzecileri, tarihçileri, şehir planlamacıları, mimarları ve sivil toplum örgütü üyelerini 
bulunduran kolektif bir yapıya sahiptirler. Bu kolektif yapı yerel-küresel bağlamında müzenin toplumsal geçişkenliğini sağlaması 
açısından son derece önemlidir. Türkiye’de her geçen yıl sayıları giderek artmakta olan kent müzeleri içerisinde etkin faaliyet yürüten 
İstanbul Adalar Müzesi, Bursa Kent Müzesi ve Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi bu çalışmanın örnek konusu olarak seçilmiş-
tir.         İstanbul Adalar Müzesi İstanbul’un ilk kent müzesi olmasının yanı sıra ilk kent arşivi olması açısından önem taşır. Koleksi-
yonunun büyük bir kısmını online olarak araştırmacıların hizmetine açan Adalar Müzesi interaktif bir müze kurulumu sağlamaya 
çalışmaktadır. 

Genele bakıldığında Türkiye’de kent müzesinin sahip olduğu veya olacağı koleksiyonu analiz ederek ne tür etkinlikler yü-
rütüleceği ve nasıl kamusal rol verileceğini ana çizgilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Kent müzeleri bulundukları şehirlerin tarihi 
ve kültürel mirasını koruyarak yerel tarih araştırmalarını destekleyecek potansiyele sahip olmalıdır. Henüz bu aşamaya gelmiş kent 
müzesi sayısı çok az olmakla birlikte etkin biçimde çalışmalarını sürdüren kent müzeleri bu önemli açığı kapatmaya çalışmaktadır. 

  3.2. Yerel Tarih Yazımı ve Kent Müzeleri’nde Geçici Sergiler

           Türkiye’de kent müzelerinin modern anlamdaki ilk örneklerini cumhuriyetin tarih ve müzecilik seferberliğinin bir ürünü olan 
etnoğrafya müzeleri teşkil etmektedir. Erken cumhuriyet tarihinde ulusal ve yerel tarih anlatısı sunmayı amaçlayan etnografya mü-
zeleri bu misyonunu yetersiz müzecilik alt yapısı nedeniyle hayata geçirememiştir. Türkiye’de mevcut müzecilik anlayışına eleştirel 
bir gözle bakarak yeni kurulan yada kurulmaya çalışılan çağdaş kent müzeleri 21. yüzyılın beraberinde getirdiği kültürel değişimi 
göz önüne alarak yapılanmaktadırlar.

Prof. Dr. İlhan Tekeli’ye göre kent müzeleri yeniden temellendirilirken toplumsal gereklilik, bilgi bilimsel yaklaşım ve yaşam 
kalitesi açısından ele alınmalıdır. (Tekeli, 2010: 64). Tarih yazımında olan küresel-düzlemsel yaklaşımının değişerek yerele kayması 
farklı bakış açılarının getirdiği ideolojik tarih yazımı kent müzeleri ve kent müzelerinin kültürler arası iletişimdeki yerini etkilemiştir. 
Her tarihçi kendi bilimsel dayanağına bağlı olarak yazdığı tarihi savunurken kent müzeleri herkesin ortak paydada bütünleşebileceği 
bir tarih anlatısı üzerinde durmaya başlamıştır. Tarih yaklaşımındaki değişimin yanı sıra tarih eğitiminde meydana gelen değişim 
sayesinde müze eğitiminde katılımcı ve çoğulcu pratiklere yer verilmeye başlanmıştır. Yerel kimlik anlatısına odaklanan kent müze-
leri ulusal tarih anlatıları kurmak yerine çok kültürlülük üzerinden yerelliğe vurgu yapan yeni bir kültür tarihi yazımı başlatmıştır. 
Kent müzeleri elitist bir kurum olmanın dışına çıkarak kurulduğu bölgenin kültürel mirasına sahip çıkan yerel(mikro) tarihe odak-
lanılmıştır.

         1980 sonrası postmodern tarih yazımında egemen olmaya başlayan yerel(mikro) tarihçilik giderek artan sayıda kent müzelerinin 
kurulmasına ön ayak olmuştur.Yerel tarihin kendisini kent müzeleri üzerinden tahayyül etmesi postmodern müze anlayışının dışa 
vurumudur. Tekeli’ye göre kentliyi ve kentlinin kentteki yaşam deneyimine merkeze alan kent müzeleri halk içinde kültürel bir diya-
log oluşturabilir (Tekeli, 2010: 67). Şehir yaşantısında önemli bir görev üstlenen kent müzeleri kentin kültürel açıdan örgütlenmesi, 
toplumsal belleğin oluşması, gelişme (göç alma-verme) dinamiği çerçevesinde şehir yaşantısına katkı sağlamıştır.  

 Özellikle yerel halkın kalıcı koleksiyon desteği ile zenginleşen sergiler o toplumda yaşayanları sosyo-kültürel açıdan ifade 
etmektedir. Katılımcı kimliğe sahip olan kent müzeleri yerel kolektif hafızanın oluşmasında son derece etkilidir. Tek bir noktaya 
odaklanmadan farklı odak noktalarını göz önünde bulundurularak Türkiye’de kent tarihi yazımında yeni bir yol çizen kent müze-
ciliği yerel tarihçiliği şaşırtıcı bir biçimde zenginleştirmektedir. Diğer taraftan Türkiye’deki kent müzeleri toplumsal kimliğin şe-
killendirilmesi açısından yetersizdir.  Kent müzeleri şehirdeki diğer müzeler ve kültür merkezleri ile olan bağlarını güçlendirerek 
güçlü kurumsal bağlar oluşturulmalı ve kentin algılanmasında önemli bir paya sahip olan müzeler geçici sergiler düzenleyerek kent 
kimliğinin oluşmasında sürekli bir katkı sağlamıştır.

 3.2.2. İstanbul Adalar Müzesi: İstanbul’un İlk Çağdaş Kent Müzesi 

 İstanbul Adalar Müzesi İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Adalar Belediyesi, Adalar Vakfı ve 
Adalar Kaymakamlığı’nın  ortak çalışmasıyla Eylül 2010’da ziyaretçilere açılmıştır. Adalar Müzesi’nin temel misyonu Adaların kültür 
tarih ve yaşamın zenginliklerini tanıtmak sivil toplum kuruluşları ile yürütülen iş birliği sayesinde çeşitli sergi ve projeler üretmek, 
diğer müzelerle iletişim ağları kurarak kültürel entegrasyon sağlamaktır.  Büyükada Aya Nikola Hangar Mevki Müze Binası’nda 
açılan kalıcı sergiler sayesinde Adalar’ın coğrafi, fiziki, sosyal ve kültürel yapılanması için bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır. Ada-
lar’ın Doğası ve Oluşumu, Adalar’da İlk İnsan İzleri, Adalar’ın İlk Sahipleri, Adalar’ın İstanbul’a Bağlanması ve Yerleşim Yeri Adalar 
altındaki sergiler müzenin kalıcı sergileri olarak biçimlendirilmiştir. Sergilerde temel olarak olan sorular “Adalar Ada olmadan önce 
nasıldı?,” “Adalar’da ilk insanlar nasıl yaşadı?,” “Geç Yunan ve Erken Roma dönemlerinin Ada’ya ve Adalı’ya bıraktıkları kültürel mi-
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ras nelerdir? 

           Yukarıda yer alan temel sorular ışında tasarlanan kalıcı sergiler Adaları tanımayanlar için önemli tarihsel, kültürel ve sosyal 
birikimin göstergesidir. Hiç kuşkusuz tarih öncesi çağlar ve erken dönemlere ait bilgi ve belgeler günümüze göre daha sınırlı olmakla 
birlikte İstanbul’u ve Adalar bölgesini hiç tanımayanlar için önemli bir kaynaktır. Özellikle son iki yüz yıla ait  tarihsel belgeler ışı-
ğında hazırlanan  Adaların yerel yöneticileri, eğitim, sağlık, kayık yarışları, taşıma, ulaştırma, yardımseverlik, dini yaşam, bayram-
lar, kutlamalar, törenler gibi gündelik yaşama ait temalar ele alınmıştır. Adalar’ın çok kültürlü ve çok dinli yaşantısına ışık tutacak 
olan kalıcı sergi bölümünde Adalı’ların yerleşik yaşamlarında önemli bir yere sahip olan okullarını, resmi binalarını, önemli kilise 
ve camilerini, meydanlarını konu olan eski gravür, resim ve fotoğraflarda sergilenmektedir. Müze ziyaretçileri Dokunmatik Hari-
ta Masası üzerinden interaktif olarak İstanbul’un Adalar bölgesi’nin farklı dönemlerini temalara uygun olarak görebilme imkanı 
yaratmaktadır.

           İstanbul Adalar müzesi düzenlediği yerel sergilerin dışında uluslararası ortaklıklar sayesinde yeni sergiler açmaktadır. Ulusla-
rarası Müzeler Konseyi ICOM üyesi Adalar Müzesi tasarladığı Göç Bağlantıları Sergisi 2012 yılında hayata geçirilmiş olan bir proje 
olup Adalar müzesinin ilk Avrupa Birliği destekli projesi olması açısından önem taşır. “Türkiye’de Kent Müzeciliği’ne Giriş”  başlığı 
altında ele alınan ucu açık proje (henüz tamamlanmamış ve devam ettirilebilir) niteliği taşıyan zamanla daha farklı boyutlara kaydı-
rılması planlanmaktadır. Dokuz ayrı çalışmadan oluşan bu proje farklı coğrafyalarda yüzlerce yılda yaşanan deneyimlerin birbirle-
rine hiç benzemeyen yöntemlerle kavramsal çerçeve dahilinde aktarılmasıyla ortaya çıkarılmıştır.2 Sergi anlatısının temelinde olan 
göç vurgusu bütün tematik çerçeveye hakim olmuştur. Göç etmenin ve yeni yerde birlikte yaşamanın zorlukları, göç edenlerin hızla 
değişen yaşamı, terk edilen yerdeki kültürel erezyon, yeni yerleşilen bölgedeki ayrımcılık ve ötekileştirme sergide sosyolojik içeriğin 
ana hatlarını meydana getirmiştir. 

         Sergi küratörü Deniz Koç’un dediği üzere Göç Bağlantıları Sergisi; “gidenler, gelenler, hareket halindekilerin hikayelerinin bir 
araya” getirilmesinden olmaktadır.  Bu noktada makalenin temel konusu olan kent müzesi ışığında kültürel arası iletişimi bu serginin 
merkezinde yer almaktadır. 

           İstanbul Adalar bölgesi özelinde göç ve yerleşme olgusunu üzerine derin planda incelemektedir. Osmanlı ve cumhuriyet 
döneminde yaşanmış olan kitlesel göç hareketi Ada nüfusunun başlangıçta çoğunluğunu oluşturan Rum nüfusunu büyük ölçüde 
etkilemiştir. Göç eden ailelerin büyük bir kısmı Yunanistan, ABD, İngiltere’ye yerleşmiş olmakla birlikte Ada ile olan bağlantılarını 
koparmayan aileler de mevcuttur. Adaların günümüzdeki konumu düşünüldüğünde Göç Bağlantıları Sergisi’nin tasarlanmış olması 
sürpriz değildir. Göçün Adalar bağlantısının yanı sıra Türkiye’den Avrupa’ya olan dış göçünde ele alındığı sergi proje kapsamında 
Maltepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Belma Akşit ve Prof. Dr. Bahattin Akşit ile öğrencileri tarafından yürütülen araştırma ve belge-
leme çalışmaları, grafikler, haritalar ve video performansları eşliğinde sunulmaktadır. Metropol içinde oluşan göçün Adalar üzerin-
deki etkisinin de incelendiği haritalar ve istatistiklerde Adalar’ın diğer bölgelerle karşılaştırıldığında özel durumu ortaya çıkmakta. 
Toplumsal ve Ekonomik Tarih Vakfı’nın fotoğraf ve belge arşivlerinden faydalanılırken yurt dışında yaşayan Türklerle yapılmış sözlü 
tarih çalışmalarına yer verilmiştir.         

        2013 yılı yaz aylarında ziyaretçilere açılan iki yeni sergiden biri olan “Hala Hatırlıyorum” hatırlama ve unutma pratiklerine 
yoğunlaşmış sözlü tarih çalışmalarına dayalı olan bir sergi olarak planlanmıştır. Göç Bağlantıları sergisinin ana temasını işleyerek 
günlük hayattaki kültürel değişimleri, insan ilişkilerini, Adalar’ın geçirdiği fiziksel değişim serginin ana çerçevesini oluşturmuştur. 
Çocukluklarını ve gençlik yıllarını Adalar’da geçirmiş olan kişilerin kaleme aldıkları anıları Adalar’ın kendi yaşantılarında bırak-
tıkları izleri gözler önüne sermektedir. Adada yaşayan Rum ve Ermeni nüfusunun göç etmesinden sonra geriye kalanların yitirmiş 
oldukları kültürel değerleri sorgulamaları, yalnızlık hissi, azınlıkların Adalarda bıraktıkları kültürel miras serginin ana temasını 
teşkil etmiştir. Aynı dönemde ikinci sergi olarak tasarlanan “Adalar’da Yazılanlar” bir literatür taraması olarak görülebilir. Matbaanın 
yaygınlaşmasından bu yana Adalar’da yazılmış olan kitapların bir retrospektifi olarak planlanmış sergide Adalıların yazılı kültürü 
açığa çıkarılmıştır. Bu yazılı kültür bağlamında oluşan roman, hikaye, anı, şiir gibi ebedi alanlarda Adaların insan yaşantısındaki 
etkisi görülmektedir.

Her iki sergide de yerel sözlü ve yazılı kültürel mirasın kayda geçirilerek ziyaretçilere sunulduğu görülmektedir. Kurulduğu 
tarih olan 2010 Eylül ayından bu yana geçen sürede Adalıların bilgi,belge ve deneyimlerine dayanarak hazırlanan kolektif sergilerle 
yerel kültürü, unutulan tarihi ve kültürel mirası görünür kılmaya çalışan İstanbul Adalar müzesi henüz kent müzesi olmayan bir 
şehirde kent müzeciliği kavramını yeni bir boyuta taşımaktadır.

 3.2.2. Bursa Kent Müzesi: Yaşayan Kent Bursa

         Bursa Kent Müzesi 2004 yılında “Yaşayan Kent Bursa” sloganıyla  kentin kültürel, tarihsel, sosyal ve ekonomik zenginliğini 
tanıtmak, yarının kentlilerine yol gösterebilmek için ziyarete açılmıştır. Türkiye’deki en kapsamlı kent müzelerinden biri olan Bursa 
Kent Müzesi Bursa ile ilgili her türlü belge, eşya, kitap, görsel malzeme, ses ve görüntü kayıtlarını arşivine dahil ederek iyi bir kolek-
siyon toplamıştır. Toplanan bu veriler tematik ve kronolojik şekilde düzenlenen kalıcı ve geçici sergiler ile kentin tarihsel derinliği 
yansıtılmaya çalışılmaktadır. 

          Müze binasının seçimi de kuruluş amacına uygun olarak yetmiş beş yıl boyunca Bursa Adliyesi binası olmasına karar verilmiştir. 
1926 yılında Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından I. Milli Mimarlık akımına uygun olarak yapılan Bursa Adliye binası geniş çaplı 
bir restorasyon ve hazırlık aşaması geçirdikten sonra kent müzesine dönüştürülmüştür. İki kata yayılan kalıcı sergi alanında 7000 

2  http://www.adalarmuzesi.org/cms/sergiler/guncel-sergiler/goc-baglantilari/348-goc-baglantilari-giris-yazisi
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yıl öncesine dayanan tarihi anlaşılabilir bir dilde tematik olarak anlatılmıştır. Modern sergileme tekniklerinden yararlanılarak tek 
boyutlu sergileme anlayışının dışına çıkılmış ve objelerin canlandırılması için maketler ve mankenler kullanılmıştır.

          Uzun süreli bir geçmişi anlatması nedeniyle Bursa Kent Müzesi bir çeşit tarihsel hafıza işleyişine sahiptir. Neolitik döneme ait 
ilk kalıntılardan başlanarak Roma, Bizans, Osmanlı dönemleriyle günümüze kadar gelen bir zaman tüneline yaratılmıştır. İlk katta 
gündelik şehir yaşantısının ile ilgili olarak düzenlenen Bursa yaşamı, kaplıcaları,yemek kültürü, ünlüleri, Karagöz ve Hacivat gibi 
dünyaca tanınmış diğer kültürel zenginlikleri anlatılmıştır. Bodrum katında ise Bursa’nın yok olmak üzere olan el sanatları- yemeni-
ci, bıçakçı, çinici, şekerci, marangoz, bakırcı, çinici v.b. dükkanları “El Sanatları Çarşısı” adı altında tasarlanarak ziyaretçiye açılmıştır. 

          Türkiye’deki etnografya müzelerinde sıklıkla karşımıza el sanatları bölümünden farklı olarak Bursa Kent Müzesi aslına uygun 
canlandırma konusunda başarılı örnekler sergilemektedir. Bursa ve çevresinde sayıca azalmış olan el sanatları hakkında bilgi edinen 
ziyaretçiler aynı zamana örneğin bir sepetçinin sepet örmesine, çini yada şeker yapımına tanık olabilmektedirler. 

          Dünyada da birçok örneği olduğu üzere kent müzeleri yerel halkın bağış ve hibeleri ile koleksiyonlarını genişletmektedirler. Bu 
duruma en iyi örneklerden biri Bursa Kent Müzesi’dir. Müzesinin kültürel katılımcılık ilkesine uygun olarak koleksiyonunu genişlet-
mek amacıyla bağış toplamaktadır. 2004-2010 yılları arasında yaklaşık bin parça eser bağış yoluyla kent müzesine aktarılmıştır (Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, 2010: 10). Kişisel duyarlılık göstererek kendi kültür ve tarihlerine sahip çıkan Bursa halkı Bursa’da kültürel 
aidiyetin ne kadar ileri olduğuna da göstermektedir. 

            Bursa Kent Müzesi eğitim bölümünün temel amacı öncelikle çocuklara yönelik eğitici atölye faaliyetleri düzenlemektir. Bursa 
Uludağ Üniversitesi ile yapılan iş birliği sayesinde müzede eğitim planlaması yapılmaktadır. Müze eğitiminin alternatif bir öğre-
nim yolu olduğu düşünüldüğünde Bursa Kent Müzesi düzenlediği süreli sergilerle sergi salonlarını canlı tutmuş temsilde duranlığı 
önlemeye çalışmıştır. Bursa Kent Müzesi sürekli yenilenen geçici sergilerin dışında özellikle okul çağındaki çocuklara yönelik olarak 
yapılan atölye ve eğitim faaliyetleri ile de ön plana çıkmaktadır. İlkokul öğrencilerine yönelik yapılan grup içi bilgi yarışması Ara-
Bul-Yaz, Karagöz-Hacivat Kukla Yapımı ve Çizgi Çalışması ile el becerilerini geliştirmeleri Küçük Rehber Projesi ile 4-7. Sınıflarda 
okuyan öğrencilere müzede rehberlik hizmeti vermesini sağlayarak müze ile iletişim içerisinde olmaları amaçlanmaktadır. Bu sayede 
ilk öğretim çağındaki çocuklarda da kentlilik bilincinin oluşması ve farklı bölgelerden göç etmiş olan çocukların Bursa’ya adapte 
olmaları sağlanmaktadır. Önemle vurgulanması gereken bir noktada kent müzelerinin kültürel adaptasyona olan olumlu etkisidir. 
Kültürel entegrasyonda son derece önemli bir görev üstlenen kent müzeleri Türkiye’de iç göç olan bölgelerde daha da önemli toplum-
sal açıdan birleştirici potansiyele sahiplerdir.   

            Bursa şehri Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olması sebebiyle müzenin kalıcı koleksiyonu ve geçici sergilerin tasar-
lanmasında kilit rol oynamıştır. Süreli sergilerin hazırlanmasında kent tarihi ve kültürüne katkıda bulunabilecek konuların seçilmesi 
amacı ön planda tutulmuştur. Bursa Kent Müzesi’nin ilk sureli sergisi olan  “Osmanlı Devlet Armaları” ikinci sergisi ise “Bursa’da 
Zaman” başlığı altında kentin yerel sahiplerinin kente dair sahip oldukları objelerin toplanarak yapılan etnografik bir çalışmayı tem-
sil etmiştir. Yerel Bursa kültürünün içine sinmiş olan tasavvuf kültürü bağlantısı “Osmanlı’da Mistik Semboller ve Nesneler” başlığı 
altında açılan sergi ile gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmıştır. Osmanlı temalı sergilerin devamı olarak  “Bursa’ya Ait Fermanlar” özel 
koleksiyonda yarın o güne kadar halkın izlenmesine sunulmamış belgelerin yer aldığı kapsamlı bir kent tarihi sergisi olarak planlan-
mıştır. Kent tarihini anlatan süreli sergilerde ana ekseni tarihsel süreklilik duygusunun canlanmasını sağlamaktır. Bu sayede sürekli 
göç alan Bursa’nın farklı kültürel kökene sahip olan halkı tarihsel paydada bir arada tutma amacına erimektedir. Ortak yönleri bir-
leştiriciliği esas alınarak yapılan süreli sergiler esasen kentliler için bir nevi kültür köprüsü oluşturmuştur. Sergilerin her biri kentlilik 
bilincinin oluşmasında eksik kalan noktaları tamamlayan bir süreklilik içerisindedir. Tematik sergiler sayesinde kentin farklı sosyal 
ve kültürel unsurları mercek altına almıştır.

             Osmanlı tarihinden izler taşıyan sergilerin dışında modern Bursa’nın geçmişi ile bugününü bir arada anlatan “Lonca’dan Lobi-
ye,” “Bursa’da Futbol Tarihi,” Bursalı Gelinin Çeyiz Sandığı,” “Kahve Kültürü” sergileri kent belleğinin canlanmasını ve kültürler arası 
iletişimi sağlamak açısından önemlidir. Hızlı bir kentleşme örneği gösteren Bursa dışarıdan aldığı dış göç sebebiyle Türkiye’nin farklı 
bölgelerinden gelen insanlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle Bursa Kent Müzesi Osmanlı’dan aldığı etnografik kültürel mirasın 
ışında geçmişin izini sürerek günümüzde kent kültürüne entegre olmaya çalışan halkla bir çeşit manevi bağ kurmaya çalışmaktadır. 
Müzenin üst katında bulunan “Kent Belleği” bölümü kent arşivi görevini üstlenerek Bursa tarihi ile ilgili tarihi evrak, kitap, film, 
belgesel, fotoğraf gibi dokümanları arşiv haline getirip araştırmacıların hizmetine açmıştır.  

            Kent Müzeleri son on yılda halkla bütünleşik bir yapı içerisinde yer alarak katılımcı müze anlayışını benimsemişlerdir. Bursa 
Kent Müzesi Koordinatörü Ahmet Erdönmez’in anlatımıyla “Bu halk bir şeyden anlamaz”, “Bunlar müze gezmez” gibi yargılar doğru 
değildir. Bu okuma yazma bilmeyenler için bile geçerli değildir. Eğer halkın anlayacağı şeyler sunarsanız, inanılmaz ilgi gösterirler. 
Biz bunu Bursa kent müzesinde yaşadık.” (Silier, 2008: 65) Yeni edinilen tecrübeler gösteriyor ki kent müzeleri süreli sergileri, eğitim 
programları, uluslararası işbirlikleri ile kültürel diyaloğun merkezi haline gelmiştir. Kent’e yazılan tarihin ve yerel kültürün tanıtımı-
nın merkezi olan kent müzeleri tarihi mirasın korunmasında eğitim ve iletişimde önemli roller oynayarak güçlü sivil organizasyonlar 
haline gelmiştir.

 3.2.3. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi: Müze ile Gelen Kentsel Değişim 

 Mardin her yıl inanç ve kültür turizmi itibariyle onbinlerce insanı misafir etmektedir. Sakıp Sabancı Kent Müzesi Mar-
din’in çok kültürlü kimliğini ortaya çıkarması açısından son derece stratejik öneme sahip olan bir müze konumundadır. 2009 
yılında Sakıp Sabancı Vakfı’nın desteği ile açılan Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi tarihi, kültürel, mimari ve 
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görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Güneydoğu Anadolu’nun şiirsel kentlerinden biri olan Mardin’in zenginlik-
lerinin ve eşsiz kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlamaktadır. (Mardin’i Dinlerken: Müzeyle Başlayan Değişim, 
2012) Mardin Kent Müzesi, Mardin’in kültürel mirasını gözler önüne sermenin ötesinde Mardinlilerin günlük yaşantılarında öne-
me sahip bir kültür kurumudur. Müzenin bir kenti dönüştürmesine önemli bir örnek olan Mardin Müzesi kentsel değişimin sem-
bolü durumundadır.         

        Kentteki restorasyon faaliyetlerinin hızlanmasında etkin bir role sahip olan Kent Müzesi şehirdeki değişimin bir lokomotifi 
olmuştur. Müze şehrin yok olmaya yüz tutmuş kültürel mirası olan taş ustacılığının en iyi örneklerini görebileceğimiz Mardin Ko-
naklarının restore edilerek yok olmaktan kurtarmıştır. Müze’nin açılmasından sonra traktör garajı olarak kullanılan han Mardin’in 
yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı bir restorana dönüştürülmüştür. Mardin’de sivil girişimcilerin desteğiyle müzenin çevresinde yerel el 
sanatlarının sergilendiği satış dükkanları hizmete açılmıştır. 

           Türkiye’de Mardin’in tarihi ve kültür turizmi açısından önemi müze açıldıktan sonra daha da iyi anlaşılmaya başlandı. Mardin 
Kent Müzesi’nin açılması Mardin’in “turizm kenti” kimliğinin yanı sıra “kültür-sanat kenti” kimliğinin eklenmesini de sağlanmıştır. 
Restore edilen taş konaklar, medreseler ve hanlar bienallere, defilelere ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Müze sadece binanın içinde 
sınırlı kalmayarak çevre ilçe ve köylerdeki insanlara ulaşmayı başarmıştır. İlköğretim öğrencilerine ve yetişkinlere yönelik ayrı ayrı 
düzenlenen eğitim programları sayesinde resim, yaratıcı yazarlık, drama, dans atölyelerine katılma fırsatı yakaladılar. Aralarında 
ünlü ressam Abidin Dino, fotoğraf sanatçısı Ara Güler gibi Türk sanatının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapan Dilek Sabancı 
Sanat Galerisi Mardinlilere Türkiye’de yaşanan güncel sanat olaylarına aşina olmasını sağlamıştır. İstanbul Adalar ve Bursa Kent 
müzelerinden farklı olarak Mardin Kent Müzesi kente gelen turistlerin de beğenisini çekmektedir. 

 3.3. Yüzyılda Kent Müzeleri ve Kültürler arası Diyaloğa Katkıları 

      20. yüzyılda toplumlar klasik tarihçilikte olduğu gibi müzeyi uygarlıkların tarih hazinelerinin bir kanıtı olarak görme çabası 
içindedirler. Belgelerin, objelerin ve görsel malzemelerin korunduğu yer olarak görülen müzeler nesneleri tarihin bir parçası olarak 
korur ve tarihin kanıtı olarak gösterilmiştir. Günümüzde ise kent müzeciliği pasif bir tarih anlatısı üzerinde kurgulanmak yerine kent 
hakkındaki yapılanmaları farklı boyutlarıyla ele almaktadır. Kent müzelerinde işlenen temalar, kent tarihi anlatısının çeşitlendirilerek 
sergileme ve anlatım teknikleriyle günümüz teknolojik birikimine ayak uydurmaya başlamıştır. Küreselleşme olgusunun beraberinde 
getirdiği toplumsal yapıdaki karmaşıklaşma kentliyi ve kentli olma kavramının yeniden ele alınmasına neden olmuştur. Kitlesel 
olarak hareket eden insanoğlu için artık tek bir kentte yaşamak olağan bir durum olmanın dışına çıkmaya başlamıştır. Klasik kent 
müzeciliği anlayışının dışına çıkılarak belirli bir sergi mekanı yerine birbirinden bağımsız mekansal yerleştirmeler yapılmaktadır. 
Toplumdaki farklı kesimlerin turistlerin, üniversite öğrencilerinin, çocukların müzelerden beklentilerinin farklı olması nedeniyle 
kent müzeleri her kesime uygun bir eğitim ve vizyon politikası yürütmeye başlamıştır. Dünyada İngiltere’de Londra Müzesi ve Li-
verpool City Museums, Fransa’da Pavillion de Arsenal, Kanada’da Civilization Museum önemli kent müzeleri arasında yer almakta-
dır. 

1988 yılında Kanada’da Quebec’te açılan Uygarlık Müzesi (Civilization Museum) kendisini toplumsal bir müze olarak ta-
nımlamaktadır. Türkiye’de kent müzelerinin örnek alabileceği bir anlayışla kurulan müzede sergiler bilimsel açıdan özenli hem de 
bir anda herkese ulaşılabilir olması sağlanmıştır. Müzenin kalıcı sergilerinde tematik yaklaşımlar üzerinden giderek  “geçmiş ancak 
şimdiki zamanda anlam ifade eder” mantığıyla hareket edilerek tarihsel kimlikler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır (Bergeron, 2000: 
31) Diğer bir örnekte dünyadaki en eski kent müzelerinden olan Londra Müzesi’dir. Geçmişi 1891’e dayanan Londra müzesi kentin 
tarihini, arkeolojisini ve çağdaş kültürünü dünyaya anlatarak ve Londra’da yaşayan her kültürü toplayarak, sergileyerek, araştırarak 
erişilebilir bir Londra hafızası yaratmak amacındadır (Hebditch, 2008: 42) Son yıllarda ortak bellek yaklaşımları ön planda tutulan 
tematik sergilerde geçmişin izleri kronolojik tarihin de katkısıyla bugünü ve yarını şekillendirmek amacıyla kullanılmışlardır. ABD 
ve Kıta Avrupası ekseninde kültürün daha kolay algılanmasını sağlayan kent müzeleri tarihi sit alanları geliştiren, taşınabilir kültür 
mirasını koruyan, gençlerde tarih sevgisi yaratan, müze eğitim gezileriyle tarih eğitiminde farklı bir perspektif geliştiren kurumlar 
olmuştur. 

          Türkiye’de gelişen kent müzeciliğini en iyi şekilde kurumsallaştırmak için yurt dışında bu konuda önde gelen kurumlarla iş 
birliği yapılmaktadır. Avrupa Birliği’nin AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Müzeler Hibe Programı kapsamında finanse ettiği “Kent 
Müzeciliği Üzerine Üç Taraflı İş Birliği Projesi” kapsamında gerçekleşen İzmir, Bologna ve Lizbon çalıştaylarında çıkan sonucu kısaca 
özetlemek gerekirse:

“Kent müzeleri Avrupa Birliği boyutunda sürekli iletişim ve bilgi paylaşımı yapılarak müzecilik açısından 
ortak ölçütlerin yapılması sağlanmalıdır. Kent müzeleri ölçeğinde bilimsel özerkliğe dayalı bir ortam oluş-
turulmalıdır. Müzelerde verilen eğitimlerde doğru ve etkin çalışmalar ortaya konularak özellikle çocukla-
rın yeteneklerini sergileme, toplumsal kimliklerini geliştirebilme olanakları sağlanmalıdır.” (T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 2012)

         Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ile şekillenen sanal müzeler yeni tip kent müzeciliği için iyi bir örnek teşkil etmektedir. 
Sanal müze denildiğinde salt bilgisayarların kullanıldığı yapay ve donuk müze yapısı akla gelmemelidir. Aksine sanallık müzelerde 
yazı, resim, film, fotoğraf ve üç boyutlu videoların yeniden ele alınış biçiminden kaynaklanmaktadır.         

            Müzelerde yer verilen geleneksel sergileme metodlarının dışına çıkılarak kısa bir sürede o kenti tanımak o kentin kültürel 
birikimini incelemek olanaksız olduğu için yeni geliştirilen sanal yöntemlerle kent müzeleri turistlerin ilgisini çekecek hale gelmiş-
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tir. Kent müzeleri düzenlediği süreli sergiler sayesinde İstanbul Adalar, Bursa Kent Müzesi ve Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi 
örneklerinde olduğu üzere bulundukları kentlerin kültürel birikimlerini yeniden yorumlayarak, kent tarihini biçimlendirmiş ve yeni 
kozmopolit kent kimliğinin oluşmasını sağlamaktadırlar. Küresel düzlemde gelişen yerel kültür politikalarının geliştirilmesi, yerel 
kültürlerin tanıtılması ve turizm faaliyetlerine entegrasyon sağlanması konularında kent müzeleri sergi ve eğitim politikaları yeniden 
ele alınarak günümüzün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmelidir.

 3.4. Aktif Eğitim Kurumları olarak Kent Müzeleri

 Kent müzelerinde verilen kültürel miras ve yerel tarih eğitimlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri 
“çoğulcu kültürel yapıyı” gelecek kuşaklara iletilmesini sağlamaktır. Kültürel mirasın korunmasında çeşitlilik, esneklik, değiş-
kenlik gibi yeni standartların belirlenerek kent müzeleri eğitim programlarına alınması gerekmektedir. Avrupa Çoklu Kültürel 
Aidiyet Bildirisi’nde değinildiği üzere eğitim kurumlarında kültürel miras eğitimi somut ve soyut kültürel mirasın değişik 
öğelerinin kavranması, çözümlenmesini ve bu eğitime yönelik teşvikler verilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur (Europa Nost-
ra, 2010: 39). Buradaki en önemli amaç yurttaşların Avrupa’nın mirasının heterojenliğini ve çeşitliliğini fark etmelerini sağla-
mak ve bu mirasın bazı bölümlerini belli kimlikleri dışlamak için kullanmalarını önlemek üzere ortak bir temel oluşturmaktır.  
          Kent, kent kimliğini ve kentin sahip olduğu özellikleri ortaya çıkaracak bir kütüphane ve arşive sahip olmalıdır. Kent müze-
lerinin eğitim faaliyetlerinde toplumsal diyalog oluşturmayı besleyecek şekilde tüm tarihsel ve çağdaş yönleri ile kenti inceleme, 
koleksiyon oluşturma ve eğitim programlarını geliştirmek bir bütün halinde olduğu unutulmamalıdır. Kente gelen ziyaretçi ve şehir 
sakinleri ile sergiler, eğitim, yayın ve bilgi kolleksiyonlarına erişim sağlanması yoluyla etkileşimli bir diyalog oluşturabileceği göz ardı 
edilmemelidir.

 3.5.. Kültürlerarası İletişimde Etkin Müzecilik Projeleri

           Kurumsal açıdan kent müzeciliğine bakıldığında 2000 sonrası özel ve vakıf destekli müzelerin kurulması Türkiye kültür ortamı 
için önemli bir dönemeçtir. Avrupa’da kent müzelerinin sayılarının her yıl arttığını kent tarihi ve kültürü ile ilgili müzelerin ziyaret-
çilerine kapılarını açmaktadır. Kent müzelerinde aktif olarak proje yürüten komisyonların kurulması ve bu komisyonların güncellik 
ve sürdürülebilirlik bakımından tutarlı uygulanabilir projeler üretmesi gerekir. Tarihsel geçmişin çok uzun yüzyıllara dayandığı 
kentlerde İstanbul, Bursa ve Mardin örneklerinde görüldüğü üzere kentin arkeolojik ve modern tarihi dokusuna odaklanan kültürel 
miras projerleri uluslararası platformlarda sunulabilinir. 

         Kültürel mirası koruma projeleri hiç şüphesiz yüksek maliyetli projelerdir. Bu tip projeler için AB fonları, Türkiye’de kültürel 
mirası destekleyen vakıflar ve özel kurumların maddi desteklerinden faydalanılabilinir. Kültürel mirasın korunması ve turizmde 
tanıtılması gibi konular Türkiye’deki kent müzeleri için çok kapsamlı bir ağ gerektirmektedir. T.C Kültür Bakanlığı, Avrupa Birliği 
Kültürel Projeler Yürütme Birimi, ÇEKÜL, Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Vakfı, Belediyeler ve sivil inisiyatiflerin bir arada 
bulunduğu kolektif bir çalışma ortamı yaratılmalıdır. Kent müzeleri projeleri, müzelerdeki eğitim birimlerinin kapsamına aldığı kent 
arvişlerinden öncelikle yararlanılmalıdır. Harita, gravür, film, fotoğraf gibi görsel kaynaklarında yazılı belgeler ve kalıcı koleksiyon 
gibi saklanması hedeflenmelidir. 

         Müzecilik ve kent alanında sivil inisiyatiflere örnek olarak Sınırlarötesi Müze verilebilinir. Sınırlarötesi Müze (SM), Avusturya 
merkezli uluslararası bir sivil toplum örgütüdür. Aralarında Türkiye, İran, İtalya, İspanya, Portekiz, Fas, Tunus gibi ülkelerden bir 
araya gelmiş yayıncılar tarafından kurulmuştur. Sınırlarötesi Müze’nin ana kuruluş amacı kültürel miras konusunda toplumlarda 
görülen bilgisizliktir. Bu müze projesinde Avrupa-Akdeniz ülkelerini sınırsız bir müzeye dönüştürerek bir dizi sergi programıyla 
ziyaretçilerin ortak kültürlerini keşfetmelerini ve birbirlerini anlamaları amaçlamaktır. (Demir, 2000: 114) Sınırlarötesi Müze Akde-
niz’e bir kültürel miras hazinesi olarak bakmaktadır. Uluslararası sergiler yolları düzenleyerek kültürel mirasın tanıtılması ve kültür 
turizminin canlandırılması amaçlanmaktadır. Yeni sergi anlatımı içerisinde Sınırlarötesi Müze kültürel mirasın kendi doğası çerçe-
vesinde yerinde görülmesinden yanadır. 

        Türkiye’de sivil müzecilik girişimleri ile ilgili projelerin oluşturulma aşamasında kent müzeleri ziyaretçileri, gönüllüler ve öğren-
cilerinde desteği alınmalıdır. Kent müzelerinde proje geliştirilmesinde en önemli amaç katılımcılık ilkesini uygulayabilmektir. Kenti  
tarihsel ve kültürel olarak içine alıp kentliyi dışlayan bir sergi yada projeden söz etmek mümkün değildir.  Bu nedenle kent müze-
lerinde yapılan projelerde kentlinin proje desteği sağlanarak ortak iletişim alanı yaratılmalıdır. “Müze dostu” ziyaretçi gibi iletişim 
bağları oluşturularak gerek sergi hazırlanmasında gerekse uluslararası projelerde sivil inisiyatiflerden yararlanılmalıdır.  

           Sonuç                    

         Kent müzelerinin ana konusu kentlerin ruhunu, tarihini, geleneklerini ve kuruluşunu canlandırmaktır. Türkiye’de yeni tarihçilik 
ve müzecilik anlayışı doğrultusunda gelişen kent müzeleri ziyaretçilerine müzenin kendileriyle bütünleştiğini ve onların da müzenin 
bir parçası olduğunu göstermeye çalışmaktadırlar. Kent müzeleri demokratik bir yaklaşımla doğrudan doğruya halka seslenerek 
geniş bir ziyaretçi kitlesi yakalamaya çalışmaktadırlar. Genellikle sivil inisiyatifler tarafından kurulan ve özel vakıflar tarafından des-
teklenen kent müzeleri her biri kendi misyonları çerçevesinde önem taşıyan yerel tarih ve kültür unsurlarını belli bir tarih yorumuyla 
ziyaretçilerine aktarmışlardır. Yurt dışındaki müzeler ile AB kültürel destek programları çerçevesinde gerçekleştirilen iş birlikleri 
kent müzelerinin kültürler arası iletişimde ön planda tutulmasını sağlamıştır.

      Çalışmanın ana çıktılarına değinmek gerekirse: 
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•	 Kent müzeleri kültürler arası iletişimde başat bir aktördür.

•	 Uluslararası işbirlikleri sayesinde kent müzeleri ortak projeler hazırlayarak birer kültürel diyalog merkezleri haline gelecek-
tir.  

•	 Türkiye’nin çoğulcu kültürel yapısını en iyi şekilde yansıtabilecek kültür kurumlarından olan kent müzeleri ülkemizdeki 
kültür mozağinin bir parçasıdır.

•	 Güncel ve sürdürülebilir projeler sayesinde Türkiye’deki kent müzeleri kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara 
aktarılmasını sağlayacaktır

•	 Sivil inisiyatifinde katkılarıyla eşitlikçi ve çoğulcu bir felsefe ile verilen müze içi eğitim faaliyetleri genç kuşaklara kentlilik 
bilincinin aşılanmasına destek olacaktır.

        Klasik müzeciliğin dar perspektifinin dışına çıkılarak etkileşimsel bir ortamda katılımcılık esasına dayanan kent müzeleri gele-
neksel formatın dışına çıkarak tarihin ve yerel kültürün okunabilirliğini arttırmaktadır. Kültürler arası iletişimde yüksek yada aşağı 
kültür ayrımına girmeden sıradan tarihlerin sıradan insanların hikayelerine yer verilmesi kent müzelerinin tarihsel değerinden çok 
toplumsal değeri olan anlayışa kaydığının bir göstergesidir. Bu doğrultuda gelecek on yıl içerisinde kent müzeleri gündelik sıradan 
nesnelerle doğan ilgiyi güçlü bir yerel tarih anlatısıyla biçimlendirerek  geniş bir izleyici kitlesine ulaşabileceği kaçınılmazdır. Kent 
müzeleri yerel kültürlere açılan pencereler olup kültürler arası iletişim güçlü birer kurumsal bağa sahiptirler. Çalışma içerisinde 
verilen İstanbul Adalar, Bursa ve Mardin kent müzeleri örnekleri üzerinden gidildiğinde çıkan sonuç kentlilerin yaşadığı kenti sa-
hiplenmesidir. Bunun içinde gerekli olan toplumsal diyaloğu geliştirmektir. Türkiye’de kent müzeciliği kültürlerarası iletişim ağı 
yaratabilmesi için önemli bir hususta deyim yerindeyse “müzenin kendi duvarlarının dışına çıkarak” kendisini toplumla bütünleşti-
rebilmesidir.
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KüLTüRLERARASI İLETİŞİM DERSİNİN ÖĞRENCİLER üZERİNDEKİ ETKİSİ: 
EGE üNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKüLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 
BÖLüMü ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Mine Saran1                                       
Selin Bitirim2

 Özet

 Bugüne kadar birçok farklı disiplin tarafından incelenen kültür olgusu, küreselleşen dünyanın dinamik değişkenleri ara-
sındaki yerini ve önemini korumaktadır. Farklı kültürlerin birbirleri ile karşılaşma ve temasa geçme sıklığını arttıran küreselleşme 
süreci, kültürler arasındaki farklılıkların dikkate alınmasını, anlaşılmasını ve etkin bir şekilde yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. 
Özellikle dünyaya yön verme potansiyeline sahip uluslararası işletmelerin çatısı altında bir araya gelen farklı kültürler göz önüne 
alındığında, doğabilecek kültürel çatışmaların ve krizlerin önlenmesinde kültürel farklılıklara dikkat çeken kültürlerarası iletişim 
kavramının stratejik rolü net bir şekilde anlaşılmaktadır. Küreselleşme uzamında kültürlerarası iletişime atfedilen ayrıcalıklı değer ile 
bu kavramın, bugün birçok üniversitenin eğitim müfredatında kendine yer bulduğu da görülmektedir. 2012 yılının verilerine göre, 
Türkiye’de aktif bir şekilde eğitim veren 44 iletişim fakültesinin 6’sında zorunlu, 11’inde seçmeli olmak üzere toplam 17 tanesinde 
kültürlerarası iletişim dersi verilmektedir. Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 
de bu ders, üçüncü sınıf öğrencilerine zorunlu olarak okutulmakta ve öğrencilerin, mezun olduklarında farklı kültürler ile bir ara-
ya gelecekleri çeşitli platformlarda göstermeleri beklenen iletişim performanslarını arttırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla dersin 
içeriği; kültürlerarası iletişimin önemini ortaya koyan ve literatüre katkı sağlayan önemli kuramcıların geliştirdiği teorik bilgiler ve 
pratikte kültürel farklılıkları yönetmeye ilişkin örnekler çerçevesinde aktarılmaktadır. İletişim fakültelerinin ders programları ince-
lendiğinde; dersin içeriğinin, hemen her fakültede birbirine benzer şekillendiğini ve bu dersin, öğrencilerin kültürlerarası iletişim ye-
terliliklerini ve yetkinliklerini arttırmayı hedeflediğini söylemek mümkündür. Bu çalışmanın amacı, kültürlerarası iletişim dersinin, 
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin, kültürel farklılıkları algılama, yorumlama ve 
yönetme becerileri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu etkiyi ortaya koyabilmek için; dersi almış olan 3. ve 4. sınıf ile dersi 
henüz almamış olan 1. ve 2. sınıf öğrencileri arasından rastgele örneklem yöntemiyle seçilen öğrenciler ile farklı zamanlarda odak 
(fokus) grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ve derinlemesine bilgi edinmeyi amaçlayan 
odak grup görüşmeleri ile dersin, öğrenciler üzerindeki etkilerinin ve öğrencilere katkılarının somut bir şekilde analiz edilebileceği 
düşünülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası İletişim, Kültürlerarası İletişim Yeterliliği, Kültürlerarası Yönetim.   

EFFECT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION COURSE ON STUDENTS: A 
RESEARCH ABOUT STUDENTS OF EGE UNIVERSITY FACULTY OF COMMU-
NICATION DEPARTMENT OF PUBLIC RELATIONS AND PUBLICTY
 Abstract

 The phenomenon of culture which is being studied by many different disciplines still protects its place and importance 
among dynamic variables of global world. Globalization, which increases the frequency of interactions of cultures, requires better 
understanding and management of the differences between cultures. The strategic role of intercultural communication is clearly un-
derstood while it is considered that different cultures are coming together under the roof of international corporations those have got 
the potential to direct the world. It is seen that this concept is taking place in most of the universities’ curriculum in terms of given 
privileged value to intercultural communication. According 2012 data, intercultural communication course is being held in 17 out of 
44 actively functioning faculties of communication. 11 of these faculties offer this course as selective and 6 of them are compulsory. 
This course is included in the curriculum for third grade students as compulsory at Ege University Faculty of Communication which 
is one of the major education foundations in Turkey. It aims to increase the expected communication performances to be shown by 
the students in various platforms in which they are going to meet with different cultures after graduation. In this respect the content 
of the course is narrated through the theories which were developed by important theoreticians and the cases about management of 
cultural differences. Once the curriculums of the faculties are examined, it can be expressed that the contents are similar to each oth-
1 Prof. Dr., Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, mine.saran@ege.edu.tr 
2 Arş. Gör., Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, selin.bitirim@ege.edu.tr  
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er, and the courses intend to increase intercultural communication competences of students. Purpose of this study is to search out the 
effect of intercultural communication course on students’ abilities of perceiving, interpreting and managing cultural differences, in 
Ege University Faculty of Communication Department of Public Relations and Publicity. In order to present this effect, focus group 
interviews were organized with third and forth grade students who have taken the course, and first and second grade students who 
have not. Student samples were formed through random sampling method. It is supposed that the effects and benefits to the students 
of this course can be analyzed by focus group interviews which are one of the qualitative research methods, and aim to receive in 
depth information.

Keywords: Intercultural Communication, Intercultural Communication Competence, Intercultural Management.  

 1. Giriş 

Konusu gereği, farklı kültürler ile teması ve farklı kültürlere sahip insanlar arasındaki anlaşmayı içeren kültürlerarası ile-
tişim kavramı, özünde farklılıkların yönetilmesi ile ilgili bir süreci ifade etmektedir. İnsanoğluna ait geçmişten bugüne oluşturulan 
yaşam pratikleri içerisindeki maddi ve manevi farklılıkların temel nedeni ve belirleyicisi olan kültür, pek çok disiplin tarafından 
odak noktasına alınmış ve her bir disiplinin kendi bakış açısıyla tanımlanmaya çalışılmıştır. İnsanoğlunun farklılıkları tanımlamaya, 
açıklamaya, anlaşılır kılmaya ve etkili bir şekilde yönetmeye duyduğu içgüdüsel ihtiyaç, bu ihtiyacı gidermeye yönelik görece yeni bir 
disiplin olarak ortaya atılan kültürlerarası iletişim olgusunu, özellikle uluslararası iş dünyasının da gündemine taşımaktadır. Buna 
koşut olarak, kültürlerarası iletişim eğitimine akademik düzeyde ilginin de arttığı söylenebilmektedir. 

Kültürleri, uluslararası iş dünyasını ve küreselleşen dünyadaki gelişmeleri mercek altında tutan kültürlerarası iletişim eğiti-
minin, bugün Türkiye’deki birçok üniversitede “kültürlerarası iletişim” dersi adı altında müfredata dahil edildiği görülmektedir. Ders 
içerikleri üniversiteden üniversiteye değişse de, dersin genelde aynı dinamikler üzerinden şekillendiğini söylemek mümkündür. 
Kültürlerarası iletişim dersi ile temelde; kültürel farklılıkları yaratan unsurlara karşı duyarlı olmak, farklı kültürleri tanınır ve anlaşılır 
kılmak, böylece farklı kültürler arasında gelişen iletişim sürecinin etkili bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak amaçlanmakta ve 
bu amaca uygun ders içerikleri oluşturulmaktadır. Kültürlerarası iletişim dersinin iletişim fakültelerindeki genel profiline geçmeden 
önce, kültürlerarası iletişim olgusuna genel bir perspektif sunmak, çalışmanın bütünlüğü açısından gerekli görülmektedir.     

 1.1. Kültürlerarası İletişim; Genel Bir Çerçeve

İnsanoğlu var olduğu günden itibaren çeşitli yönlerden kendinden farklı olanlarla aynı toplum içerisinde yaşamak ve onlarla 
iletişim kurmak zorunda kalmıştır. Coğrafi sınırların giderek ortadan kalktığı günümüzün küreselleşen dünyasında ise dili, dini, 
dünya görüşü gibi çok sayıda sosyo-psikolojik değişken üzerinden kendisinden ‘farklı’ olarak tanımladığı ‘diğerleri’ ile aynı dünyayı 
paylaşmak, modern insanın kaçınılmaz yazgısı haline gelmiştir. “Günümüzde ‘öteki’ diye tanımlanmaya çalışılan farklı gruplardan 
insanların birlikte yaşamak zorunda kalması, farklı olanın birlikteliğine dayalı olarak ortaya çıkan sorunlara çözüm üretme zorunlu-
luğu, farklı olanı öğrenme ve son olarak bireye ve topluma ayna tutma isteği, entelektüelleri kültürel çeşitliliği merkeze alan 
çok boyutlu, çok bileşenli yeni bir çalışma alanına yöneltmiştir” (Çakır, 2010: 75). Bu yeni çalışma alanı ise literatüre ‘kültürlerarası 
iletişim’ kavramını kazandırmıştır. 

Özü gereği, farklı kültür üyeleri arasında aktarılan mesajların doğru yorumlaması yoluyla; farklı kültürler ya da aynı kül-
tür içerisinde yer alan alt kültürler arasında gerçekleşen iletişim sürecinin kalitesini arttırmak olarak tanımlanabilen kültürlerarası 
iletişim kavramının önem kazanmasının ardında yatan sebepleri birkaç başlık altında özetlemek mümkündür. Bu sebepler; “birbi-
rinden farklı kültürlerin olması, kültür ve iletişimin birbiriyle bağıntı içinde olması, iletişimi yapanların aynı zamanda bir kültürün 
parçası olması, kültürün iletişimde kendini göstermesi (kültüre sahip olmadan iletişim olmaz), bir kültüre ait olmanın iletişimi özel 
kılması, aynı kültüre sahip olmanın iletişimi kolaylaştırması ve farklı kültüre sahip olmanın ise iletişimi zorlaştırması” (Akay, 2005: 
113) olarak sıralanabilmektedir. Burada sıralanan sebepler, iletişim halinde bulunduğumuz ya da bulunabileceğimiz farklı kültürleri 
doğru bir şekilde anlayıp yorumlamada disiplinlerarası bir yaklaşım sunan kültürlerarası iletişimin dayandığı dinamiklerle yakından 
ilgilidir. Bu dinamikler: 1) İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, 2) Ekonomik küreselleşme, 3) Çokkültürlülük ve/veya kültürel çe-
şitliliğin artması, 4) Nüfus artışı (Chen ve Starosta, 1996: 4, Kartarı, 2001: 8, Hart, 1996: 7’den akt: Sarı, 2004: 49) olarak sıralanabil-
mektedir. Sözü edilen dinamikler, kültürlerarası iletişim kavramının günümüzdeki gelişimini ve önemini vurgulaması bakımından 
da dikkat çekicidir. 

Buna göre, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile; dünyanın pek çok noktası ile eş zamanlı iletişime geçmek mümkün 
hale gelmekte ve bu durum, ‘yabancı’ olarak addedilen kültürlerin bilinir ve anlaşılır kılınmasının gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 
Küreselleşmenin ekonomik boyutu da, coğrafi sınırların ötesine taşan ekonomik ortaklıkları gündeme getirmekte ve bu gerçek-
lik, farklı kültürlerin ortak amaçlar doğrultusunda uyumlu bir şekilde çalışabilmesi ve kültürel birlikteliği yaratıp sürdürebilmesi 
için kültürlerarası iletişim bilimine duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. Özellikle iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile birlikte 
azınlık olarak görülen küçük gruplar ya da ‘marjinal’ kabul edilen odaklar bile, küresel sisteme dahil olan dünya ülkeleri arasında 
kendilerine ait kültürel özelliklerini yaşatabilmekte ve geniş iletişim platformlarından dünyaya açılıp kendi kültürlerini görünür kıl-
manın alternatif yollarını geliştirebilmektedirler. Bu durum, çokkültürlülük ve/veya kültürel çeşitliliğin artmasını beraberinde getir-
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mektedir. Nüfus artışı ise, farklı kültürlerin birbirleri ile karşılaşma olasılığını ve sıklığını arttıran bir faktör olarak değerlendirilmekte 
ve kültürlerarası iletişim biliminin gelişmesinin ardındaki temel dinamikler arasında yerini almaktadır.

Söz konusu nedenlerle gelişen kültürlerarası iletişim kavramı, bireysel ve kurumsal ilişkilerin düzenlenmesinde, yönetsel 
sistemlerin oluşturulup yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde önemli işlevlere sahiptir. Kültürlerarası iletişimin özü ve temel 
dinamiği, kültürel farklılıkları etkili bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan yeterlilikleri kazanmaya ve bunun sonucunda amaç-
lanan sonuçlara ulaşmaya odaklanmaktadır. Bu nedenle bir sonraki başlık altında hem bireysel hem de kurumsal çerçevede sağlıklı 
ilişkilerin kurulup sürdürülebilmesinde aktif rol üstlenen kültürlerarası iletişim yeterliliği ve kültürlerarası yönetim kavramlarına 
yer verilecektir

1.2. Kültürlerarası İletişim Yeterliliği ve Kültürlerarası Yönetim 

Kültürlerarası iletişim olgusunu ortaya çıkaran ve yukarıda yer verilen gelişmeler, farklı kültürler arasında geçen iletişim 
sürecinin niteliğini ve niceliğini değiştirip dönüştürmekte ve kültürler arasındaki etkileşimleri de arttırmaktadır. “Bu durum, kültür-
lerin gitgide birbirlerine benzediği ve benzeyeceği tezini de beraberinde getirmektedir. Yüzyıllardır süregelen kültürel farklılıkların 
zenginlik olduğu düşüncesi ve kapitalist yapının ortak kültür etkileriyle tektipleşme süreci arasında kalan insan, ‘öteki’ ile belki 
tarihin en yakın ilişkisini kurmaktadır aynı zamanda” (Tanrıbilir ve Şen, 2005: 130). ‘Öteki’lerle iletişimin doğru yapılandırabilmesi; 
farklı kültür üyeleri arasında aktarılan mesajların doğru kodlanıp yorumlanmasını ve karşı tarafa doğru geribildirimde bulunulma-
sını ifade eden kültürlerarası iletişim yeterliliğini de bir zorunluluk olarak karşımıza çıkarmaktadır. 

Kültürlerarası iletişim yeterliliğinin birçok tanımına ulaşmak mümkündür. Kabul edilen en genel tanımlardan birine göre 
kültürlerarası iletişim yeterliliği, “kültürlere uygun şekilde düşünme ve davranma yeteneği” (Hammer vd., 2003: 422) olarak kavram-
sallaştırılabilmektedir. Her kültürü diğer kültürlerden farklılaştıran ve kültürlerin kendine göre uygun kabul ettiği düşünme biçim-
leri ve davranış kalıpları olduğu göz önüne alındığında; bir kültürün geçerli saydığı normlara ve tutumlara uygun davranabilmeyi 
vurgulayan kültürlerarası iletişim yeterliliğinin önemi de anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile kültürlerarası iletişim yeterliliği; birey-
lerin var olduğu kültürün içinde, kültürlerarası birikim tutum ve davranışa ait çoğunlukla örtük bilgi ile öğrenmenin dönüşümünü 
içeren bir gelişme süreci (Davis vd., 2005: 385) olarak tanımlanabilmektedir. Bu tanımların ışığı altında kültürlerarası iletişim yeterli-
liği; kaynak ve alıcı arasında geçen iletişim sürecinin temel öğeleri içerisinde yer alan unsurların (kodlama, kodaçma, mesaj, kanal ve 
geribildirim gibi) farklı kültür üyeleri nazarında aktarılmak istenen anlamı yaratacak şekilde düzenlenmesi yoluyla kültürler arasında 
ortak bir algı ve anlam üretme becerisi olarak ifade edilebilmektedir.   

Kültürlerarası iletişim yeterliliği; kültürler arasındaki farklılıkları fark edebilme, bu farklılıkları kabul edebilme ve bu fark-
lılıklara uygun davranabilme yetisini kazanmakla karakterize edilmektedir. “Kültürlerarası iletişimin yeterliliği, gönderilen mesajın, 
alıcının algılayabileceği ve kaynağın niyetine uygun şekilde yorumlayabileceği şekilde kodlanmasına, alıcının da algıladığı mesajın 
farklı bir kod sisteminin ürünü olduğunun farkında olmasına bağlıdır” (Yağbasan, 2009: 117). Buna göre kültürlerarası iletişim 
yeterliliğinin pratize edilebilmesinde; öncelikle iletişim sürecini başlatan kaynağın, gönderdiği mesajları, iletişime geçilen kültürün 
özellikleri ile uyumlu bir şekilde kodlaması büyük önem taşımaktadır. Alıcının ise mesajları, kendi kültürüne göre algılayıp yorum-
larken; farklı bir kültür üyesi ile iletişimde olduğunu unutmaması, dikkat edilmesi gereken bir diğer noktayı oluşturmaktadır. Bu 
nedenle, hem kaynağın hem de alıcının, birbirlerine gönderdikleri mesajların doğru algılanıp açımlandığına emin olmaları için, 
birbirlerinden aldıkları geribildirimleri dikkatle izlemeleri gerekmektedir. Buradan da anlaşılabileceği gibi kültürlerarası iletişim 
yeterliliği; farklı kültür üyeleri arasında geçen iletişim sürecinde, olası kopuklukların ya da yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesinde 
önemli bir rol üstlenmektedir. 

Kültürlerarası iletişim yeterliliği üç boyutta ele alınmaktadır. Bunlar; bilişsel boyut (kültür hakkında bilgi), duyuşsal boyut 
(kültürlerarası durumlara uygun davranmak için motivasyon ve gönüllülük) ve davranışsal boyut (kültürlerarası durumlara uygun 
davranmakla ilgili yetenek ve beceriler) olarak sıralanabilmektedir. Bilişsel boyuttaki kültür hakkında bilgi; kültürel normları, de-
ğerleri, davranışları ve geçerli sayılan konuları içermektedir. Duyuşsal boyut, esneklikle ilgilidir ve yeni durumlara kolayca uyum 
sağlama ve açık fikirli olmayı ifade ermektedir. Son olarak davranışsal boyut ise, vazgeçilmez yetenekleri içermekte; beceriklilik, 
problem çözme becerisi, yaratıcı düşünme, analitik beceriler, davranışsal uyum, kendine güven (özgüven), kültüre uygun sosyal 
davranışlar gibi temaları (Williams, 2009: 290) kapsamaktadır. Kültürlerarası iletişim yeterliliğinin odağında ise, kültürel farklılıkları 
yönetebilmek yer almaktadır. Bu nedenle kültürlerarası iletişim yeterliliğinin önem kazandığı en önemli alanlardan biri kültürlera-
rası yönetimdir.   

Kültürlerarası yönetimin başarılı bir şekilde gerçekleştirilip sürdürülmesinde kültürlerarası iletişim yeterliliği önemli rol 
üstlenmektedir. Kültürlerarası yönetim, “dünya genelindeki işletmelerde insanların davranışlarını açıklar ve birçok farklı kültürden 
çalışanlar ve müşterilerle işletmede işlerin nasıl yürüdüğünü gösterir” (Kawar, 2012: 107). Aynı toplum içerisinde bile birbirinden 
farklı kültürel art alana sahip çalışanların oluşturduğu heterojen bir yapı olan işletmeler uluslararası boyut kazandıkça, kültürler 
arasındaki sınırlar da giderek keskinleşmekte ve farklı kültürel değerlerin çatışma yaratmadan bir harmoni içinde yönetilmesi önem 
kazanmaktadır. “Faaliyette bulundukları her yerde işletmenin hedefleri, ürettiği mal ve hizmetler için anlayış ve sadakat beklentisi 
içinde bulunan tüm yöneticiler, bunların ve yönetime dair başka bakış açılarının farklı kültürlerde ne anlama geldiğini kavramak 
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zorundadırlar” (Trompenaars, 1993: 14’ten akt: Saran, 2005: 62). Kültürlerarası yönetim, kültürlere göre farklılık gösteren çalışma 
biçimlerinin anlaşılmasını sağlamakta ve işletme çatısı altında farklı kültürel altyapılardan gelen çalışanları ortak hedefler doğrul-
tusunda söz konusu kültürde başarıya ulaştıracak davranışları sergilemeye gönüllü hale getirmeyi amaçlamaktadır. “Kültürlerarası 
yönetimin önemi, kültürlerarası karşılaşmalar fenomenini açıklamada araştırmacılara ilham vermesi ve bireyleri nelerin başarılı 
kılacağına, ayrıca bireylerin kültürlerarası bir çevrede nasıl yetkin ve etkili davranabileceğine ilişkin cevaplar bulmaya çalışmasıdır” 
(Caganova vd., 2010: 52). Bu doğrultuda kültürlerarası yönetimin; bireysel ve kurumsal ilişkileri düzenlemede, güçlendirmede ve 
sağlıklı bir iletişim atmosferi yaratıp sürdürmede etkin rol oynadığı söylenebilmektedir. Bir işletmenin gözlenebilen işlevsel eylem-
lerinin tümünü içeren uluslararası yönetimden ve farklı sistemlerdeki yönetimin belirleyiciliğini kıyaslayan karşılaştırmalı yönetim-
den farklı olarak kültürlerarası yönetim, kurumsal davranışa ve insan kaynaklarına odaklanır. Kültürlerarası yönetim; yöneticilerin 
algıları, yorumları ve eylemlerinde kültürün etkisini ölçümlemeye çabalar (Barmeyer and Mayrhofer, 2008: 31). Kültürlerarası yöne-
tim, farklı kültürlerden gelen kişiler arasındaki iletişimi düzenleyerek; kurumsal ölçekte çatışmalardan uzak, sağlıklı ve uyumlu bir 
iklim yaratılmasında stratejik bir rol üstlenmektedir. 

Bireysel ve kurumsal düzeyde sürdürülebilir ilişkilerin kurulmasını amaçlayan kültürlerarası yönetsel uygulamalarda; 
kültürel değerlerin varlığının kabul edilmesi, dikkate alınması ve anlaşılır kılınması gerekmektedir. Kültürel değerlerin yönetim 
pratiklerinde benimsenip içselleştirilmesi, kültürlerarası yönetimde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar arasında yer almakta-
dır. “Değerlerimiz, işimiz hakkındaki tutum ve inançlarımızı, başarı, refah, otorite, eşitlik, rekabet ve iş çevresi bağlamındaki içeriğe 
ait bu türden birçok öğeyi şekillendirmektedir. Değerlerimiz nasıl muamele görmek istediğimizi ve başkalarına nasıl muamelede 
bulunacağımızı, nasıl iletişimde bulunacağımızı, kullanacağımız liderlik tipini nasıl ve nereye yönlendireceğimizi belirlemektedir” 
(Scarborough, 1998: 5). Farklı kültürlerde farklı değerleri doğru bir şekilde anlayıp yorumlayabilmek, kabul edebilmek ve gerek bi-
reysel gerekse kurumsal boyutta bu değerlere uygun davranabilmek; kültürlerarası iletişim yeterliliğinin bir yansıması ve dolayısıyla 
kültürlerarası yönetimde başarının anahtarı olarak görülmektedir.   

Kültürlerarası iletişim yeterliliği ve kültürlerarası yönetim gibi spesifik konular, kültürlerarası iletişim eğitimi içinde yer 
almaktadır. Bu nedenle geçmişten günümüze kadar kültürlerarası iletişimin dayandığı temel kuramlar ve dinamikler hakkında öğ-
rencileri ya da konu ile ilgilenen teorisyen ve uygulamacıları bilgilendirmede ve kültürlerarası iletişim yeterliliği ile kültürlerarası yö-
netim becerisi kazandırmada önemli bir rol oynayan kültürlerarası iletişim dersine ve içeriğine yer vermek, çalışmanın bütünselliğe 
ulaşması açısından gerekli görülmektedir.   

1.3. İletişim Fakültelerinde Kültürlerarası İletişim Dersinin Genel Profili

Farklılıkların yönetilmesinde kültürün en önemli aktör olduğu gerçeğinden hareketle kültürlerarası iletişim olgusunun 
önem kazanması, kültürlerarası iletişimin ders olarak birçok üniversitenin eğitim müfredatında kendine yer bulmasını beraberinde 
getirmiştir. 2012 yılının verileri incelendiğinde; Türkiye’deki 44 iletişim fakültesinin 6’sında zorunlu ve 11’inde seçmeli olmak üzere 
toplam 17 tanesinde kültürlerarası iletişim dersinin okutulduğu görülmektedir. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde kültürlerarası 
iletişim dersi, 3. sınıf öğrencilerine zorunlu ders olarak 6. yarıyılda okutulmaktadır. Diğer üniversitelerin eğitim planlarına bakıl-
dığında, bu dersin bir dönem boyunca benzer içeriklerle işlendiği görülmektedir. Buna göre aşağıda Tablo 1’de, üniversitelere göre 
dersin ismi, durumu ve hangi sınıfta okutulduğunu ortaya koyan genel bir profil sunulmaktadır:

Tablo 1: İletişim Fakültelerinde Kültürlerarası İletişim Dersi Olan Üniversiteler3 
İLETİŞİM FAKÜLTESİ OLAN ÜNİVERSİTELER DERSİN ADI DERSİN DURUMU

1. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürlerarası İletişim Seçmeli
2. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi  - -
3. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi - -
4. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi - -
5. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi - -
6. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi - -
7. Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi  - -

8. Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi - -
9. Çanakkale 18 Mart üniversitesi İletişim Fakültesi - -
10. Çukurova üniversitesi İletişim Fakültesi - -

11. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürlerarası İletişim Zorunlu

12. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi - -
13. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürlerarası İletişim Zorunlu

3 Tablo 1, Türkiye’deki iletişim fakültelerinde benzer içeriklerle okutulan “kültürlerarası iletişim” derslerini içermektedir. “Kültürel çalışmalar”, “uluslararası iletişim”, 
“kültür ve toplum” gibi farklı içeriklere sahip dersler, tabloya dahil edilmemiştir.   
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14. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürlerarası İletişim Zorunlu
15. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürlerarası İletişim Seçmeli
16. Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi - -
17. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürlerarası İletişim Seçmeli
18. İnönü üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürlerarası İletişim Seçmeli
19. İstanbul Arel üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürlerarası İletişim Zorunlu
20. İstanbul Aydın üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürlerarası İletişim Zorunlu
21. İstanbul Bilgi üniversitesi İletişim Fakültesi - -
22. İstanbul Şehir üniversitesi İletişim Fakültesi - -
23. İstanbul Ticaret üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürlerarası İletişim Seçmeli
24. İstanbul üniversitesi İletişim Fakültesi - -
25. İzmir Ekonomi üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürlerarası İletişim Seçmeli
26. Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi - -
27. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürlerarası İletişim Seçmeli

28. Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi - -
29. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürlerarası İletişim ve Halkla İlişkiler Seçmeli
30. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi - -
31. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürlerarası İletişim Seçmeli
32. Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi - -
33. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürlerarası İletişim Seçmeli
34. T. C. İstanbul Kültür Üniversitesi - -

35. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi - -
36. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi - -
37. Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi - -
38. Zirve Üniversitesi İletişim Fakültesi - -
39. Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Kültürlerarası İletişim Zorunlu

40. Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi - -

41. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi - -
42. Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Fakültesi - -
43. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi - -
44. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürlerarası İletişim Seçmeli

Tablo 1’e göre, kültürlerarası iletişim dersinin çoğunlukla 3. ve 4. sınıf iletişim fakültesi öğrencilerine seçmeli ders olarak 
okutulduğu görülmektedir. Ders içeriklerine bakıldığında ise; dersin kuramsal ağırlık taşıdığı ve farklı disiplinlerden beslenen kül-
türlerarası iletişim kavramını açıklayabilmek için, öncelikle alana yön veren öncü kuramlardan yola çıkıldığı söylenebilmektedir. 
Yine ders içeriklerinin buluştuğu ortak noktalardan birini de; küreselleşme çağında kültürün önemine değinilmesi ve kültürel farklı-
lıkların anlaşılması için güncel örneklerden yararlanılması oluşturmaktadır. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde okutulan kültür-
lerarası iletişim dersinin içeriği de, bu bulgularla paralellik göstermektedir. 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde de kültürlerarası iletişim dersinin içeriği, öncelikle kuramsal tabandan beslenmekte-
dir. Bu doğrultuda derste, kültürlerarası iletişim disiplinine yön veren Geert Hofstede ve Edward T. Hall gibi önemli teorisyenlerin 
kuramlarına açıklık getirilmekte ve literatürdeki kültürel farklılıklara dair çarpıcı örnekler, güncel konular çerçevesinde 
incelenmektedir. Derse yönelik kuramsal bir altyapı oluşturduktan sonra, öğrencilerin hem derse yönelik motivasyonlarını arttıra-
bilmek hem de güncel örnekleri daha iyi yorumlayabilmelerini sağlamak amacıyla, sektörde bu konu üzerine çalışan uzmanlar ders 
kapsamında konuk edilmektedir. Böylece öğrenilen kuramsal bilgilerin sektörde nasıl ve ne şekilde kullanılıp pratiğe döküldüğüne 
dair bir vizyon oluşturularak, dersin içeriği zenginleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda ders içeriğinin, öğrencilerin mezun 
olduktan sonra farklı kültürlerle etkili bir iletişim kurabilme ve kültürel farklılıkları başarıyla yönetebilme becerisini ifade eden kül-
türlerarası iletişim yeterliliğine ulaşmaları amacıyla, teori ve pratik dengesini gözeterek oluşturulduğu söylenebilmektedir. 
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Kültürlerarası iletişim dersinin öğrenciler üzerindeki etkilerini somut bir şekilde ortaya koyabilmek ve öğrencilere daha 
fazla katkı sağlayacak şekilde dersin içeriğinin nasıl geliştirilebileceğine yanıt bulmak amacıyla; dersi henüz almamış olan 1. ve 
2. sınıf öğrencileri ile dersi almış olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımı ile bir odak (fokus) grup çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmanın ayrıntıları ve elde edilen bulgular bir sonraki bölümde sunulmaktadır. 

2. Kültürlerarası İletişim Dersinin Etkileri üzerine Bir Odak (Fokus) Grup Araştırması 

Kültürlerarası iletişim dersi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencilerine 
6. yarıyılda zorunlu olarak okutulmaktadır. Dersin öğrenciler üzerindeki etkilerini belirlemek için, nitel araştırma yöntemlerin-
den biri olan odak grup araştırması tercih edilmiştir. Toplantı sırasında öğrencilerin doğal bir şekilde gözlenebilmesine olanak ve-
ren odak grup araştırmasında, öğrencilerle derinlemesine görüşme yapılabileceği ve konu ile ilgili ayrıntılı verilere ulaşılabileceği 
düşünülmüştür. Araştırmanın temel amacı, dersi alan ve almayan öğrenciler arasında kültürel farklılıkları tanımlamaya, açıklamaya, 
yorumlamaya ve sonuç itibariyle kültürlerarası iletişim yeterliliği ile kültürel farklılıkları yönetmeye dair anlamlı bir farklılık olup 
olmadığını ortaya çıkarmaktır.  

Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan odak grup araştırmaları, sosyal bilimler alanında -özellikle de iletişim bilimi ala-
nında- sıklıkla tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. Barbour’a (2009) göre odak grup araştırmaları; “verilen bir konu üzerinde 5 ile 
10 kişi arasında gerçekleştirilen bir tartışma yöntemidir. Moderatör mümkün olan en az yönlendirmeyle tehdit edici olmadan ve ‘do-
ğal duyguları’ izleyerek tartışmaya odaklanılmasını sağlar. Özetle bu yöntem, yanıt verenlerin etkileşimleri aracılığıyla ortaya çıkan 
algılar ve normlar üzerinde grup düzeyindeki veriler için kullanışlıdır” (Barbour, 2009: 22). Odak grup araştırmalarında, katılım-
cıların her birinin söz alması ve tartışma konusu çerçevesinde görüşünü açıklaması konuya yönelik algıların ortaya çıkarılmasında 
değerli bir rol üstlenmektedir. “Nitel araştırmaların genel özelliğine uygun olarak odak grup görüşmelerinde de katılımcıların sahip 
oldukları bilgi, deneyim, duygu, algı, düşünce ve tutumlar önemlidir. Önemli olan genellemelere gidecek bilgilere ulaşmak değil, 
katılımcıların görüşlerinin ve bakış açılarının betimlenmesidir” (Çokluk vd., 2011: 98). Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 
odak grup görüşmeleri sonucunda elde edilen verilerin analiz edilip bulguların yorumlanması noktasında farklı teknikler tercih edil-
mektedir. Bu çalışmada odak grup araştırmasından elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılacaktır. 

“Betimsel analiz yöntemi, verilerin sistemli bir şekilde analiz edilmesi ve yorumlanmasına olanak vermesi 
bakımından, bu yöntemler arasında önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Betimsel analiz yönteminde görüşme 
sonucunda elde edilen bulgular, araştırma sorularının ortaya koyduğu temalar çerçevesinde özetlenerek yorumlan-
maktadır. Bulguların düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyucuya sunulması amaçlanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda ilk olarak görüşme sonucunda elde edilen veriler, anlamlı ve sistemli bir şekilde betimlenmektedir. 
Daha sonra bu betimlemeler, neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde irdelenerek yorumlanmakta ve birtakım sonuçlara 
ulaşılmaktadır. Betimsel analizde, görüşülen kişinin görüşlerini çarpıcı bir şekilde yansıtmak amacıyla doğrudan 
alıntılara sıklıkla yer verilmektedir” (Yıldırım ve Şimşek, 2000: 158-159). 

Betimsel analiz yöntemi, odak grup araştırmaları gibi çeşitli görüşme tekniklerinden elde edilen verilerin, sistematik bir 
yaklaşımla birbirleriyle ilişkilendirilmesini ve yorumlanarak bir sonuca ulaşılmasını sağlayan yöntemler arasında yer almaktadır. 
Betimsel analiz yöntemiyle, araştırma problemi kapsamında elde edilen verilerin tanımlanması ve bulguların betimlenmesi, analizi 
ve son olarak yorumlanmasıyla bilimsel sonuçlara ulaşmak mümkündür.  

 2.1. Method

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde kültürlerarası iletişim dersinin öğrenciler üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik 
gerçekleştirilen odak grup araştırmasında, dersi almamış 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile dersi almış 3. ve 4. sınıf öğrencileri rastgele 
örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Öğrencilerin odak grup araştırmasına katılımlarında gönüllülük esas alınmıştır. Odak grup görüş-
meleri için 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile 3. ve 4. sınıf öğrencileri olmak üzere iki grup belirlenmiş ve her biri 1,5 saat ile sınırlandırılmış 
görüşmeler, art arda iki gün süresince gerçekleştirilmiştir. İlk odak grup görüşmesi, dersi almış 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yapılmış 
ve bu grupta 3 erkek, 4 kız öğrenci yer almıştır. Ertesi gün yapılan ikinci görüşmede dersi henüz almamış 2 erkek ve 5 kız öğrenciden 
oluşan 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yer verilmiştir. İki gün zarfında gerçekleştirilen her iki odak grup görüşmelerine toplam 14 öğrenci 
katılmıştır. Odak grup görüşmelerinde öğrencilere yöneltilen sorular ile elde edilen bulgular, dersi almış ve dersi almamış olan öğ-
renci grubuna yönelik beş ortak tema altında toplanmış ve maddeler halinde sıralanarak betimsel analiz yöntemi ile yorumlanmış-
tır. İki grup için belirlenen beş ortak tema şu şekilde sıralanmaktadır: Kültürel farklılıkları yorumlama becerisi, kültürel boyutları 
tanımlama yeteneği, farklı kültürlerle iletişim kurma becerisi, kültürlerarası yönetim pratiklerine bakış ve kültürlerarası iletişim 
yeterliliği. Her iki odak grup görüşmelerinden elde edilen bulguların, betimsel analiz yöntemiyle yorumları aşağıda yer almaktadır. 

 2.2.Bulgular 

Gerçekleştirilen her iki odak grup görüşmesinde, kültürlerarası iletişim dersini alan 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile bu dersi he-
nüz almamış olan 1. ve 2. sınıf öğrencileri arasında sorulara yaklaşım konusunda belirli farklılıklar gözlenmiştir. Dersi almış 3. ve 4. 



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
153

sınıf öğrencilerinin kendilerine yöneltilen sorulara kültürlerarası iletişim literatüründe yer alan kuramlardan yola çıkarak bilinçli ya-
nıtlar verdikleri ve soruları yanıtlarken rahat ve kendilerine güvenli bir tavır sergiledikleri gözlenmiştir. Dersi henüz almamış 1. ve 2. 
sınıf öğrencileri ise, kendilerine yöneltilen soruları bilinçli bir şekilde kuramlara dayalı olarak değil, gözlemlerinden yola çıkarak ya 
da akıl yürüterek yanıtlamaya çalışmışlardır. İkinci odak grubu oluşturan bu öğrencilerin soruları yanıtlarken kendilerine güvensiz 
tavırları dikkat çekmiş ve çoğu zaman soruları yanıtlamaları için moderatör tarafından cesaretlendirilmelerine gerek duyulmuştur. 

Her iki odak grubun dersten anladıkları ve beklentileri, tırnak içinde cümlelerin çağrıştırdıkları esas alınarak; iki grup 
için belirlenen beş ortak tema altında toplanıp yorumlanmıştır. Dersin öğrenciler tarafından algılanışının ve dersin öğrenci-
ler üzerindeki mevcut ya da olası etkilerinin, dersi almış ve dersi henüz almamış öğrencilerin oluşturduğu iki grupta farklı-
lık gösterdiği tespit edilmiştir. İlk olarak 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin kültürlerarası iletişim dersine dair yorumları, belirlenen 
beş ortak temaya göre maddeler halinde sıralanmıştır:

a- Kültürel farklılıkları yorumlama becerisi: Öğrenciler bu ders ile farklı kültürlere yaklaşımda daha dikkatli olduklarını ve 
hem ulusal hem de uluslararası farklılıklardan kaynaklanan önyargılarını kırdıklarını ifade etmişlerdir. Etkili bir iletişim için 
farklılıklardan korkulmaması gerektiğini, farklılıkların yönetilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu dersi aldıktan sonra; beden 
dili, jest, mimik vb. kültürel farklılık simgelerini daha rahat bir şekilde yorumladıklarını, ulusal ve uluslararası dil, din, ırk 
farklılıkları arasındaki bağlantıları kurup önyargıları yıkabildiklerini ve farklılıkları nedenleri ile yorumlayabildiklerini dile 
getirmişlerdir. Öğrencilerin kültürel farklılıkları yorumlayabilme becerisine örnek olan çarpıcı ifadelerden biri, görüşmede 
şu şekilde yer almıştır: “Örneğin, Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Kuramı’na göre, beş farklı kültür boyutu vardır: Güç 
aralığı, erillik/dişillik, belirsizlikten kaçınma, ortaklaşa ya da bireyci davranış ve uzun ya da kısa yönelim. Her kültürün, bu 
boyutlara göre birbirinden farklılık gösterdiğini bilmek ve ona uygun davranmak gerekir”. Söz alan yedi katılımcı, “bu 
dersi aldıktan sonra farklılıkların neden kaynaklandığını yorumlayabildiklerini ve bunları yönetmek için neler yapılması 
gerektiğini bildiklerini” ortak payda olarak belirlemişler ve böylece kültürel farklılıkları yorumlama becerisinde dersin rolü 
ve öneminin altını çizmişlerdir. Bu ifade dersi almış öğrencilerin kültürlerarası farklılıklara yaklaşımda bilinçli bir tavır 
sergilediklerini, dersteki kuramsal bilgilerden yola çıkarak kültürel farklılıkları yorumlayabildiklerini göstermektedir.          

b- Kültürel boyutları tanımlama yeteneği: Öğrenciler bu dersin kültürel boyutları algılama ve tanımlama açısından 
kendilerine sağladığı katkıları somut bir şekilde yaşadıkları olaylardan örnekler vererek ortaya koymuşlar ve farklı kültür 
üyeleri ile iletişime geçtiklerinde kendilerinde fark ettikleri gelişmeleri ve değişimleri anlatmışlardır. Farklı kültür üyeleri ile 
iletişime geçtiklerinde şakaları, jest ve mimikleri doğru bir şekilde yorumladıklarını, kültürel boyutları oluşturan unsurları 
tanımlayabildiklerini, önyargılara kapılmadıklarını, karşılaştıkları farklılıkları kuramsal temelde açıklayabildiklerini ifade 
etmişlerdir. Kendilerinden farklı bir kültürden gelen diğer üyeleri çözümleyebilme becerisinin arttığını ve böylece farklı-
lıklar söz konusu olduğunda önyargıların değil, uzlaşmanın ortaya çıktığını dile getirmişlerdir. Kendilerinde fark ettikleri 
değişikliklere örnek olarak verdikleri; “bu davranışın nedeni bu, diyerek hangi kültürün neden öyle davrandığını biliyoruz 
ve biz de davranışlarımızda ona göre uzlaşmacı bir tavır sergileyebiliyoruz” cümlesiyle, farklı kültürler arasında ortak dil 
oluşturmaya yönelik gönüllü bir çaba gösterdiklerini vurgulamışlardır. Bu cümle aynı zamanda öğrencilerin farklı kültürle-
re uygun davranma becerisi edindiklerini ortaya koymakta ve kültürel boyutları tanımlama yeteneğine örnek gösterilebil-
mektedir. “Aynı kültür olmasına rağmen İstanbul ve İzmir’deki reklam ajanslarının işleyişi bile farklı, İstanbul’da işler ve 
insanlar daha ciddi ama İzmir’de her şey daha rahat” ifadesi ise, öğrencilerin ulusal düzeydeki farklılıkları da tanımlama, 
anlamlandırma ve yorumlama açısından önemli görülmekte ve dersin amacına ulaştığının göstergelerinden biri olarak de
ğerlendirilebilmektedir.       

c- Farklı kültürlerle iletişim kurma becerisi: Öğrenciler, farklı kültürlerle iletişim kurabilme becerisinin bu ders ile art-
tığını belirtmişler ve bu becerinin daha fazla içselleştirilmesi için, ders içeriğinin teorinin yanında pratiği de kapsayacak 
şekilde geliştirilmesi gerektiğini savunmuşlardır. “Öğrendiğimiz teorik bilgileri cesaretle pratiğe dökmek için, Erasmus 
öğrencileri derse davet edilip kültürel tanışma ve kaynaşma ortamı sağlanabilir” ya da “uluslararası sempozyumlar ve 
toplantılar yapılabilir ve kültürlerin kendini tanıtması sağlanabilir” ve “derse davet edilen uzman konuklarla birlikte etüt 
şeklinde drama çalışmaları (role playing) yapılabilir” önerileri; öğrencilerin, farklı kültürlerle iletişim kurabilme beceri-
lerini arttırması açısından, dersin sadece kuramsal tabanıyla işlenmemesi gerektiğini vurgulaması bakımından da önem 
taşımaktadır.“Derste teorik bilgilerle farklı kültürlerle iletişim kurmanın yollarını öğreniyoruz. Bunun beceri haline gel-
mesi için, öğrendiğimiz kuramsal bilgileri uygulamaya dökebileceğimiz ortamlar da olmalı” görüşü, öğrenciler tarafından 
dile getirilen önerilerden biri olarak dikkat çekmektedir. Öğrenciler, bu önerilerin hayata geçirilmesiyle, farklı kültürlerle 
iletişim kurma becerilerinin artacağını ileri sürmüşlerdir. Öğrencilerin bu tema altında kategorize edilen düşünceleri, bu 
dersin farklı kültürlerle iletişim kurabilme becerilerine katkı sağlayacağına yönelik anlamlı bir veri niteliği taşımaktadır.   

d- Kültürlerarası yönetim pratiklerine bakış: Öğrenciler,“iyi ya da kötü kültür yoktur; farklı kültürler vardır ve farklılıkla-
ra saygı duyulmalıdır, düşüncesini benimsettiği için” dersi değerli gördüklerini ve bu düşüncenin de başarılı kültürlerarası 
yönetim pratiklerinin merkezinde yer aldığını dile getirmişlerdir. Kültürlerarası yönetim pratikleri açısından, yurt dışına 
çıkan öğrenciler, yaşadıkları çarpıcı örneklere de yer vermişlerdir: “ABD iş konusunda bizden daha çalışkan, mükemmel 
performansa ulaşmak istiyorlar. Biz daha tembeliz. ABD’de işçilerle birlikte üst düzey yönetici de mola vermeden çalışıyor, 
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aynı işi yapıyorlar ve rahatsız olmuyorlar bundan. Kimse de halinden şikayet etmiyor. Çünkü ABD’de güç aralığı düşük. 
Bizde ayrımcılık var, üst düzey yönetici işçilerle aynı işi yapmaz, çünkü bizim kültürümüzde güç aralığı yüksek” örneği, 
öğrencilerin farklı kültürlerin davranış kalıplarını önyargı geliştirmeden anlamaya çalıştıklarını göstermesi bakımından 
değer taşımaktadır. Ayrıca öğrenciler, kültürlerarası yönetim pratiklerinin geliştirilmesi için; “uluslararası işletmelerde ça-
lışan üst düzey yöneticilerin ya da uzmanların, karşılaştıkları kültür sorunlarını ve bunları nasıl çözdüklerini anlatmaları 
amacıyla”, derslere davet edilmeleri gerektiği görüşünü savunmuşlardır. Bu görüş, öğrencilerin kültürlerarası yönetimin 
başarılı bir şekilde sürdürülmesi için, kültürlerarası yönetim ilkelerine uygun davranış kalıplarını algılayıp değerlendirme-
de bilgi sahibi olduklarını vurgulaması açısından da dikkat çekmektedir.  Buna göre, öğrencilerin bu ders ile kültürlerarası 
yönetim pratiklerine dair bilgi ve deneyimlerini arttıracakları ileri sürülebilmektedir.   

e- Kültürlerarası iletişim yeterliliği: Öğrenciler kültürlerarası iletişim yeterliliğini, “kültürel farklılıkları tanımlama, fark-
lılıklardan dolayı önyargılara kapılmama ve kültüre uygun davranabilme becerisi” olarak tanımlamışlardır. Yurt dışına 
çıkmış öğrenciler ya da iş deneyimi içerisinde yurt dışından gelen konuklarla ilgilenen öğrenciler, bu dersi aldıktan sonra 
kültürlerdeki farklılıkların nedenlerini açıklayıp yorumlayabildiklerini ve bunun sonucunda iletişim halinde bulundukları 
kültürlere uygun davranışlar sergileyip iletişim çatışmalarını en aza indirgeyebildiklerini dile getirmişlerdir. “2012 yılında 
Ege Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu’nda Nijeryalı öğrenci ilk tanışmada bize 
sarılırken, ABD’li öğrenci ilk tanışmada kişisel mesafesini korudu ve uzak durarak sadece el sıkıştı. Dersi almadan önce 
bu öğrencinin soğuk biri olduğuna dair önyargı geliştirebilirdim. Ama bu derste, ABD’de kişisel alanın geniş olduğunu 
ve mesafenin korunması istendiğini öğrendiğim için, o öğrenciyle önyargı geliştirmeden iletişim kurdum” örneği, bu dersi 
alan öğrencilerin kültürel farklılıkları doğru bir şekilde algılayıp yorumlayabileceklerini ve kültürel farklılıklara uygun dav-
ranabilme yeteneği olarak tanımlanabilen kültürlerarası iletişim yeterliliğine sahip olabileceklerini göstermektedir. 

Henüz dersi almamış olan 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin yorumları ise, oluşturulan beş ortak temaya göre aşağıda 
maddeler halinde sıralanmıştır: 

a- Kültürel farklılıkları yorumlama becerisi: Henüz dersi almamış olan 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin; kültürlerarası farklı-
lıkları yorumlamada bilinçli bir yaklaşım sergilemedikleri, terminolojiyi ve kültürel farklılıkların neden kaynaklandığını 
bilmedikleri ve sorulara verdikleri yanıtların genel geçer yargılara ve gözlemlere dayandığı tespit edilmiştir. Bu gruptaki öğ-
rencilerin kültürel farklılıklar dendiğinde; dil, din, ırk vb. temel kavramları anladıkları gözlenmiştir. Öğrencilerin kültürel 
farklılıkları yorumlama becerisinden anladıkları ise, “kültürler arasındaki dil, din ve ırk farklılıklarına rağmen iletişim ku-
rabilme” şeklinde özetlenmiştir. Ancak öğrencilerin, bu iletişimin kurulup sürdürülebilmesi için neler yapılması gerektiği 
hakkında yorum yapamadıkları ve kültürel farklılıklara dair ayrıntılı bilgi veremedikleri görülmüştür. Bunun nedeni olarak, 
öğrencilerin kültürlerarası iletişim dersinin öncesinde bu dersin içeriğine yakın başka bir ders almamaları ve akademik bilgi 
birikimine sahip olmamaları gösterilebilir.     

b- Kültürel boyutları tanımlama yeteneği: Öğrencilerin kendilerine yöneltilen sorulara yanıt verirken zorlanmaları, ya-
nıt verirken rahatsız davranmaları ve moderatörün yanıt alabilmek için ayrıca açıklama yapmaya gerek duyması sonucu, 
öğrenciler çeşitli ifadelerle kültürel boyutları tanımlama konusunda bilgi sahibi olmadıklarını açıklamışlardır. “Kendi kül-
türümüzü oluşturan birçok öğe var, biz bunların nelere yol açtığını ya da nasıl yönetileceğini bilmiyoruz” ya da “bilme-
diğimiz o kadar çok şey varmış ki, dersi almak kesinlikle zorunlu olmalı” ifadeleri, öğrencilerin bu dersi aldıktan sonra 
kuramsal bilgi eksikliklerini tamamlayacaklarına yönelik bir beklenti içine girdiklerini düşündürmektedir. Öğrenciler, “bu 
ders ile kültürel boyutların tanımlanmasına dair bilgi eksikliklerini tamamlayabileceklerini” ve “dersin kültürlerin ve fark-
lılıkların anlaşılması için farkındalık yaratabileceğini” vurgulayarak, derse yönelik beklentilerinin yüksek olduğunu ifade 
etmişlerdir. Buna göre, iletişim fakültelerinden bu dersi almadan mezun olan öğrencilerin, kültürel boyutları tanımlamada 
yetersiz kalacakları ve kültürel farklılıkları yönetme konusunda yetkinlik gösteremeyecekleri düşünülmektedir. 

c- Farklı kültürlerle iletişim kurma becerisi: Öğrenciler, farklı kültürlerle iletişim kurma becerisine sahip olabilmek için; 
Türk kültürünü ve diğer kültürleri tanımanın, kültürleri oluşturan değerlerin nasıl şekillendiğini bilmenin ve kültürler 
arasında var olan farklılıkları yönetebilmek için neler yapılması gerektiği bilgisinin önemli olduğuna değinmişlerdir. 
Öğrenciler farklı kültürlerle iletişim kurma becerisini basit cümlelerle ifade etmişlerdir. “Kültürel farklılıklar nelerden 
kaynaklanıyor ve bunlar nasıl yönetilebilir” ya da “farklı kültürler arasında sağlıklı iletişim nasıl kurulabilir” ve “kül-
türel farklılıklar zenginlik olarak değerlendirilirse, bu farklılıkları kaybetmeden veya bir kültürü asimile etmeden nasıl 
iletişim kurulabilir” gibi sorulara bu ders ile yanıt bulabileceklerini düşündüklerini dile getirmişlerdir. Farklı kültürlerle 
iletişim kurma becerisinin nasıl arttırılabileceği konusunda ise; farklı kültürlerin gündelik yaşamlarında önemli yer tutan 
sözcük bilgisinin, kültürel simgelerin ve beden dilinin akademik içeriğe dahil edilmesi üzerinde durmuşlardır. Öğrenciler 
bu düşüncelerini; “bir kültürde argo anlamına gelen kelimelere cümle içinde yer vermemek gerektiği için bu yönde bilgi-
ler verilmeli, yabancı dilin yetersiz olduğu durumlarda ortak tecrübe alanını yaratabilmek için önemli kültürel simgeler 
bilinmeli ve beden diline göre farklılaşma olabileceği için, farklı beden dillerine yönelik bilgiler verilmeli” cümleleriyle 
ifade etmişlerdir. Bu ifadeler; öğrencilerin kuramsal bilgileri olmamasına rağmen, farklılıkların korkulacak bir şey değil, 
zenginlik olduğunu vurgulayan bir bakış açısına sahip olduklarını göstermesi açısından dikkat çekicidir. Bu noktada, farklı 
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kültürlerle sağlıklı ve sürdürülebilir iletişim kurma becerisine sahip olmak ve sözü edilen beceriyi geliştirmek için bu dersin 
gerekli olduğu çıkarımına ulaşmak mümkündür.   

d- Kültürlerarası yönetim pratiklerine bakış: Öğrenciler, kendilerine yöneltilen sorulara ayrıntılı yanıt veremedikleri ve 
çoğu zaman birbirlerini ya da kendi söylediklerini tekrar ettikleri için ve şimdiye kadar benzer içerikli bir ders almadıkların-
dan; bu dersi, yönetim becerilerinin artması açısından da değerli gördüklerini ifade etmişlerdir. Öğrenciler, “ders kesinlikle 
gerekli, çünkü buna benzer başka bir ders görmedik ve kültürlerarası farklılıkları nasıl yönetebileceğimizi bilmiyoruz” 
ifadesi ile dersin kendileri açısından değerini ortaya koymuşlardır. Öğrenciler kültürlerarası yönetim pratiklerinin artması 
için, “derse Erasmus öğrencilerinin de katılımının sağlanması ve onlarla takım çalışması şeklinde ortak projeler üretilmesi 
ya da uluslararası firmalarda çalışan yöneticiler ve halkla ilişkiler uzmanlarıyla görüşmeler yapılması” önerisini getir-
mişlerdir. Öğrencilerin, kültürlerarası yönetim kavramını bilmedikleri için sorulara bilimsel açıklamalar getiremedikleri ve 
akıl yürütme yoluyla neler yapılabileceğine dair açıklamalarda bulundukları tespit edilmiştir. Ders içeriğinde kültürlerarası 
yönetim pratiklerine yer verilmesi ile öğrencilerin “kültürel farklılıklara dair kişisel farkındalıklarının artacağını ve yö-
netsel becerilerinin gelişeceğini” düşünmeleri, dersin öğrenciler gözündeki önemini arttıran bir unsur olarak değerlendi-
rilebilmektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerin etkili kültürlerarası yönetim pratikleri geliştirmeleri ve kültürlerarası yönetsel 
yetkinliğe sahip olmaları için, bu dersin önemli bir rol üstlendiği söylenebilmektedir.     

e- Kültürlerarası iletişim yeterliliği: Öğrenciler, kültürlerarası iletişim yeterliliğini, “farklı kültürlerle sağlıklı ve doğru ile-
tişim kurmanın yolları” olarak açıklamışlardır. Erasmus programı ile Ege Üniversitesi’ne gelen öğrenciler dışında çok farklı 
kültürlerle temas etmediklerini, kültürel açıdan farklı ortamlarda bulunmadıklarını, ancak gözlemlerine dayanarak yorum 
yapabileceklerini belirtmişlerdir. Öğrenciler gözlemlerini;“bizde aile büyüklerine saygı önemlidir, Batı kültürü bu konuda 
daha rahat” ya da “biz daha samimi ve sıcakkanlıyız, yolda arkadaşımızı gördüğümüzde sarılıp öperiz ama Avrupalı ar-
kadaşlarına bile daha resmi davranıyor” örnekleriyle dile getirmişlerdir. Erasmus programı ile Ege Üniversitesi’ne gelen 
öğrencilere yönelik yapılan bir tespit de dikkat çekicidir: “Bizde arkadaşlar arasında örneğin, bir futbol maçını kazanana 
içecek bir şeyler ısmarlanır ama Erasmus öğrencileri sadece oyun oynuyorlar ve oyun bittikten sonra hemen dağılıyorlar, 
çok daha bireysel yaklaşıyorlar” görüşü, öğrencilerin kültürel farklılıklara duyarlı olduğunu göstermektedir. Genel bir ör-
nek olarak Real Madrid Spor Kulübü’nün eylemlerinin de, öğrenciler tarafından başarılı bulunduğu ifade edilmiştir: “Real 
Madrid’in içinde Müslümanlar da vardı, bu nedenle logosunda bulunan hac amblemi değiştirildi. Ayrıca Facebook’ta milli 
ve resmi bayramlarımız Türkçe kutlanıyordu” ifadeleri, öğrencilerin farklı kültürlerle birebir yaşanmasa da, gözlemlerine 
dayanarak elde ettikleri çarpıcı örnekler arasında değerlendirilmiştir. Verilen örnekler, öğrencilerin kültürlerarası iletişimde 
başarı sağlamak için, diğer kültürlerin hassasiyetlerine saygı gösterilmesi gerektiği ön bilgisine sahip olduklarını vurgula-
makta ve bu açıdan değer taşımaktadır. 

 Sonuç ve Öneriler  

Küreselleşme eğilimi ile birlikte farklı kültür pratiklerinin anlaşılması, yorumlanması ve farklılıkların başarıyla 
yönetilebilmesi için birçok disiplinden beslenen kültürlerarası iletişim olgusu, kültürel etkileşimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak 
için her geçen gün kendine yeni uygulama alanları bulmaktadır. Özellikle çokuluslu işletmelerin ve çokkültürlü takımların yönetim 
perspektifinde kilit role sahip olan kültürlerarası iletişim kavramı, kuram ve pratik boyutunda sistematik bir yaklaşımla ele alınmaya 
çalışılmaktadır. Bu doğrultuda kültürlerarası iletişim olgusuna kuramsal ve akademik bir yaklaşım geliştirebilmek için, kavramın 
bugün yurt genelinde pek çok üniversitenin eğitim müfredatına dahil edildiği bilinmektedir. 2012 yılına ait son verilere göre, bün-
yesinde iletişim fakültesi bulunan 44 üniversitenin; 11’inde seçmeli, 6’sında zorunlu olmak üzere, toplam 17 tanesinde kültürlerarası 
iletişim dersinin mevcut olduğu görülmektedir. Eğitim programları incelendiğinde ise, dersin genellikle benzer içeriklerle ve ağırlıklı 
olarak kuramsal tabanıyla işlendiği ileri sürülebilmektedir. 

Birçok üniversitenin eğitim planında dönemlik bir ders olarak kendine yer bulan kültürlerarası iletişim dersinin öğrenci-
ler üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek amacıyla, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde dersi henüz almamış olan 1. ve 2. sınıf 
öğrencileri ile, dersi almış olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik bir odak grup araştırması gerçekleştirilmiştir. Her iki odak grup 
için, beş ortak kategori belirlenmiş ve elde edilen bulgular ve ulaşılan sonuçlar, bu kategorilere göre betimsel içerik analiziyle yorum-
lanmıştır. Her iki odak grup araştırmasında elde edilen bulgulardan ulaşılan sonuçlara göre; farklı kültürel pratikler hakkında bilgi 
edinebilme ve farklılıkları başarıyla yönetip farklı kültür üyeleri ile sağlıklı ve sürdürülebilir iletişim kurabilme amacı güden bu der-
sin, öğrenciler tarafından gerekli görüldüğü tespit edilmiştir. Dersi alan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin, odak grup görüşmeleri sırasında 
rahat davrandıkları ve kendilerine yöneltilen sorulara kuramsal temelden yola çıkarak bilinçli yanıtlar verdikleri gözlenmiştir. Buna 
karşılık, dersi henüz almamış 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin ise; görüşmeler sırasında kendilerini rahat ifade edemedikleri, kendilerine 
yöneltilen soruları anlamada çoğu zaman yetersiz kaldıkları, konuşmak için moderatörün desteğini ve cesaretlendirmesini bekle-
dikleri ve kuramsal bilgiler yerine gözlem ya da akıl yürütme yoluyla soruları yanıtladıkları görülmüştür. Bu sonuç; dersin, iletişim 
fakültelerinin eğitim müfredatına dahil edilmesi gerektiği savı ile örtüşmekte ve bu öneriyi desteklemektedir. Ayrıca öğrenciler, ders 
içeriğinin sadece kuramsal boyutuyla değil; kuramsal tabana entegre edilecek pratikleri de kapsayacak şekilde geliştirilmesi gerekti-
ğini savunmuşlardır. Her iki gruptaki öğrenciler de, dersin uygulamalı bir boyuta taşınmasını gerekli görmüşler ve bunun için ders 
kapsamında çeşitli projelerin gerçekleştirilip hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etmişlerdir.   
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Her iki odak grup araştırmasından elde edilen bulgu ve sonuçlara göre, öğrencilere daha fazla katkı sağlayacak şekilde ders 
içeriğini zenginleştirebilmek için öneriler ise şu şekilde sıralanabilmektedir:    

Kültürlerarası farklılıkların neden kaynaklandığının ve nasıl yönetileceğinin kodlarını içeren, ulusal ya da uluslararası dü-
zeyde farklı kültürlerle sağlıklı iletişim kurabilmek için neler yapılması gerektiğini aktarmayı amaçlayan ders, iletişim fakültelerinin 
eğitim müfredatına dahil edilmelidir,

- İletişim fakültelerinin eğitim müfredatında ders içeriğinin öğrencilere nasıl bir perspektif ile sunulacağını be-
lirlemek için, arama konferansı niteliğinde bilimsel bir çalışma gerçekleştirilip ders içeriği öğrencilere en yüksek katkıyı 
sağlayacak şekilde geliştirilmelidir,

- Ders içeriğinde mutlaka teori ve pratik dengesi gözetilmelidir. Bunun için, ders projelendirilip kuramsal bilginin 
yanında, atölye çalışmaları gibi uygulamalara da izin verecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. (Bunun için öğrencilere, 
her yıl güncellenecek konular çerçevesinde proje tarzında uygulama ödevleri verilebilir ya da farklı kültürleri bir araya ge-
tirecek bilimsel, sanatsal veya kültürel etkinlikler düzenlenmesi istenebilir), 

- Özellikle uluslararası bağlantıları olan ya da çokkültürlü ortamlarda yönetici vasfıyla çalışmış uzman kişilerin 
derse katkıları değerli görülmektedir. Bu nedenle derse uzman kişiler davet edilmeli ve bu uzmanların farklı kültürlerle 
etkili bir iletişim kurmak veya kültürel çatışmaları önlemek için kurum içinde ne gibi iletişimsel faaliyetlere yer verildiğini 
anlatmaları, çarpıcı örnek olayları paylaşmaları ve öğrencilerin, halkla ilişkilerin bu süreçteki rolünü sorgulamaları sağlan-
malıdır, 

- Kültürel pratikleri arttırabilmek ve farklı kültürleri daha yakından tanıyıp önyargıları, sorunları ve çatışmaları mi-
nimize edebilmek için, derse mutlaka yabancı öğrenciler konuk edilmeli ve drama çalışmaları gibi iletişimsel etkinliklerle 
bu öğrencilerin kendi kültürlerini aktarırken, Türk kültürünün de doğru bir şekilde ifade edilmesi sağlanmalıdır.   
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YÜKSEKÖĞRETİMDE TEORİ-PRATİK İKİLEMİ:  
İLETİŞİM ÖĞRETİMİ ÖRNEKLEMİ 

Muharrem Kılıç1 

M. Bilal Arık2

 
 
 Özet

 Teori-pratik dengesi iletişim fakülteleri için başlangıcından günümüze en çok tartışılan alanların başında gelmektedir. Ge-
nelde üniversite eğitiminin, özelde de iletişim eğitiminin yöneliminin teori mi yoksa pratik mi olması gerektiği akademinin bitme-
yen tartışma konularından biridir. Sektörün ve sermayenin süreci kendi lehlerine biçimlendirme çabalarına karşın, akademinin bu 
duruma gösterdiği direnç ve öğrencilerin beklentilerini yan yana getirdiğimizde ortaya ilginç bir kimlik bunalımının çıktığı söylene-
bilir.  İletişim fakültelerinin de bu bağlamda sektörle olan ilişkisi başından beri tartışılmakta, ancak kurulum ve yönelimi göz önüne 
alındığında sektörle ilişkisinin kaçınılmaz olarak uyumlu olması, yani pratiğin öncelenmesi tercih edilmektedir. Fakültelerin yöne-
limlerinin ne olacağı kadar, seçilen yolda verilen eğitimin kalitesi de daima göz önünde bulundurulmalıdır. Bu noktada hem teorinin 
hem de pratiğin öğretilmesinde ciddi sorunlar gözükmektedir. Yetişmiş öğretim elemanı eksikliği ve kendi disiplininden gelen kad-
rolarının azlığı mesleki pratiklere yönelik derslerin yeterince iyi işlenmemesine neden olmaktadır. İletişim pratiklerindeki yetkinlik 
anlamında kıyasıya eleştirilen iletişim fakülteleri, kuramsal birikim açısından da çeşitli sorunlar yaşamaktadır. İletişim fakültelerinde 
görev yapan öğretim kadrosunun öğrencileri sektöre yeteri kadar hazırlayamadıkları gibi, teorik düzeyde de onlarda bir “araştırma 
isteği” uyandırabildiklerini söylemek çok zordur. Gerek iletişim teorisi derslerinin, gerekse de diğer sosyal bilim derslerinin sağladığı 
verim tartışılır düzeydedir. Bu durum da doğrudan öğrencinin, genel kültürünü ve referans çerçevesini belirlemektedir. Disiplinle-
rarası bir eğilimle biçimlenen iletişim fakülteleri, diğer fakültelere kıyasla her şeyin “biraz” öğrenildiği bir görünüm sergilemektedir. 
Gerçekten de, teorik derslere baktığımızda ekonomiden sosyolojiye, psikolojiden siyasete, tarihten hukuka kadar uzanan geniş bir 
yelpazeyle karşılaşılmaktadır. Fakat temel problem tüm bu renkler birleştiğinde ortaya manalı bir bütünlük çıkmamasıdır. İletişim 
eğitiminde doğru ve ideal olan teori ile pratik arasındaki vazgeçilmez ilişkinin farkında olmak, hem fakülte nosyonuna, ilgili bilim 
dalının formasyonel gereklerine uygun öğrenciler yetiştirmek, hem de beklenen pratik yeterlilikleri sağlamak yolunda çaba sağla-
maktan geçmektedir. Derin bir kuramsal zeminden yoksun pratiklerin yetkinliği veya iletişim uygulamalarına yansıtılamayan teorik 
kazanımların eksik kalacağı çok açıktır. Dolayısıyla teori ve pratiğin birbirleri için vazgeçilmezliğinin farkında olmak ve önceliğin 
hangisine verilmesi gerektiğinden çok uygulamadaki aksaklıkların farkında olup, bunları düzeltme yönünde bir irade geliştirmek 
yerinde olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Teori, Pratik, İletişim Eğitimi, Üniversite, Sektör.

THEORY-PRACTICE DILEMMA IN HIGHER EDUCATION: ON EDUCATION  
OF COMMUNICATION

 Abstract

 The balance between theory and practice has always been one of the most prominent bones of contention for faculties of 
communication. The question whether university education in general and education of communication in particular should be 
theoretical or practical is a lasting dispute within the academy. When we think private sector and capital’s efforts to shape the process 
for their profit; academics’ resistance to these pressures, and students’ expectations together, what we see is the emergence of an inter-
esting identity crisis. Since their beginning, the relationship between communication faculties and private sector has been debated; 
but, keeping institutionalization and orientation of these faculties in mind, acting in accord with private sector’s expectations (in 
other words, prioritization of practices) is embraced. As well as the orientation of faculties, the quality of education must be taken 
into consideration. At this point, one can observe a series of problems both in practical and theoretical education. Lack of qualified 
teaching staff and experts of relevant disciplines lower the quality of courses on professional practices. Communication faculties 
also face a series of problems in terms of theoretical teaching. In addition to deficiencies in preparing students for private sector, the 
communication faculties are far from providing a theoretical education promoting “desire for research”. Courses In theory of com-
munication or other social sciences courses are far from being fruitful. This, in turn determines the general cultural knowledge and 
reference framework of students. Shaped with interdisciplinary tendencies, the communication faculties seem as environments in 
which “a little” is learned about everything. Indeed, when we have a look at theoretical courses we see an array of courses from eco-
nomics to sociology, psychology to politics, and history to law. The fundamental problem is absence of a meaningful totality in this 
1 Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, muharremkilic@akdeniz.edu.tr.
2 Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü. bilalarik@yahoo.co.uk.
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plurality. The right and ideal path in education of communication is based on recognizing the unbreakable link between theory and 
practice; educating students in accordance with scientific requirements of the relevant field and requirements of being a faculty; and 
making efforts for providing necessary practical skills.It is clear that practices lacking a deep theoretical background, and theoretical 
knowledge without application are not sufficient. So, it will be more appropriate to be aware of essentiality of theory and practice 
together; and rather than prioritizing one over other, developing a will for solving the problems in the field is needed.

Keywords: Theory, Practice, Education of Communication, University, Private Sector. 

 
 Giriş: Akademia Kavramına Ontolojik Bir Yaklaşım 

 Kavramsal olarak üniversite (uni-veritas), ontolojik temelde hakikat/veritas bilgisine yönelmişliği ve bunun birliğini/uni ya 
da bütünsel varlığını ifade etmektedir. Temelde bilgi-bilimsel arayışın muharriki olan merak duygusunun ulaşma idealini hakikat 
(veritas) bilgisi oluşturmaktadır. Söz konusu muharrik gücün, öncelikle bilginin sistematik bir biçimde üretimini hedeflediği görül-
mektedir. Varlık, bütünlüklü biçimde tüm katmanları ile bilgilenmenin farklı ontolojik, epistemolojik ve aksiyolojik yönelimlerin 
nesnesi haline dönüşmüştür. Her bir yönelimsel perspektif, farklı bilgi alanları üretmekle birlikte, monistik bir nihai amaç üzerinde 
odaklanmıştır. Bu bütünsel/küllî bakış açısı, hakikat arayıcısının (filozof, bilgin, bilim insanı) episteme’nin bütüncül bir arayış nesne-
sine dönüşmesine yol açmıştır.

 Antik filozofiye ve akademia kültürüne egemen olan bu bütünsel epistemik ilgi, orta zamanlar (Makdisi, 2012: 25) boyunca 
da varlığını sürdürmüştür (Schopenhauer, 2008: 22). Söz konusu bütünselci bilgi tasavvuru, yüksek düzeyde bilgi-bilimsel alanın 
üretim ve öğretim merkezi olan akademiayı organize etmiştir. Bu bilgi-bilimsel örgütlenme ya da organizasyonu yaratan aklın köke-
ninde kuşku yok ki, theoria ya da teorik akıl ve bütünsel bilgi anlayışı yer almıştır. 

 Modernleşme sonrası dönem, modernitenin dayanmış olduğu ‘kurucu ontos’un’ paradigmatik ilkelerine göre şekillenmiştir. 
Buna bağlı olarak, ‘pratik akıl’ egemen paradigma olarak yükseköğretim alanını tanzim edici bir rol üstlenmiştir. Pratik/pragmatik 
akıl, teoriyi tahakküm altına almıştır. Söz konusu durum, pratiği var eden ya da onu kuran teorik akla karşı bir istiğna hali yaratmış-
tır. Dolayısıyla teori-pratik ikileminin, zaman içerisinde kategorik bir gerilime ya da kopuşa yol açtığı ifade edilebilir. Bir gerilim ve 
kopuş sendromu yaratan bu durumun, hem ontolojik hem de epistemolojik bir parçalanmaya yol açtığını kaydedebiliriz.

 Bu parçalanmaya yol açan temel saikler, modern dönem çağ kuşağının, farklı düzlemlerde (bireysel, toplumsal veya ku-
rumsal) yüzleşmekte olduğu verili durumlarda içkindir. Söz konusu verili durumları, küreselleşme, global ekonomik dinamikler, 
uluslarüstü sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel entegrasyonlar ve bunun küresel yansımaları gibi durumlar oluşturmaktadır (Wrigley, 
2009: 65). Daha pratik ve pragmatik kaygılar, söz konusu bağlamın gerekleri açısından belirleyici olmuştur. 

 Bu çerçevede epistemik parçalanmaya paralel biçimde uzmanlaşma eğilimi, üniversiter bilgisel bütünlüğü daha da atomize 
etmiştir. Temel bilimsel alanlar, daha alt uzmanlık alanlarına bölünerek, epistemik ve bağlı biçimde kurumsal özerkliklerini ilan et-
mişlerdir. Teorik bir bilgi alanı olmayan, bir techne/teknik beceri alanı ya da mesleki yeterlik alanı olarak var olması gereken birçok 
tekil alan, akademik yapılanma içerisinde bilimsel bir hüviyet kazanmıştır. 

 Salt pratik beceri ve yetkinliği amaçlayan mesleki eğitim ile yükseköğretim arasında bir kavramsal karmaşaya yol açmıştır. 
Humboldtçu üniversite algısı doğrultusunda theoria’yı temel amaç olarak kurgulayan yükseköğretim, teorik niteliği açısından onto-
lojik bir aşınma ile yüzleşmektedir. Dünyanın halen küresel ölçekte yüzleşmekte olduğu bu global ekonomik krizin yarattığı bunalı-
mın söz konusu ettiğimiz kavramsal kargaşayı da derinleştirdiği görülmektedir. Doğallıkla bu bağlamda yapılan tartışmaların odak 
noktasını istihdam sorunu, mesleki öğretimin niteliği, iş gücü potansiyelinin yaratılması gibi sorunlar oluşturmaktadır. 

 İletişim Öğretimi Örnekleminde Teori-Pratik İkilemi

 İçinde bulunduğumuz yüzyılın yarattığı bu küresel gerçeklik, yükseköğretimi kendi özsel gerçekliğinden uzaklaştırmakta ve 
özce aşınmasına yol açmaktadır. Varolan durumun, veritas’ın birliği ve bütünlüklü felsefesini korumak adına hiç olmadığı kadar teh-
ditkar ve yıkıcı olduğunu ifade edebiliriz. Çağın salt pratik kaygıyı besleyen mütehakkim ruhu, teori ile pratik arasındaki dengenin 
‘altın orta ilkesi’ doğrultusunda korunmasını imkansız kılmaktadır. Söz konusu verili duruma dair bütün bu tartışmalar, yükseköğ-
retim alanında akademik bilginin organizasyonel aklının örgütlenmesi olan fakülteler özelinde spesifik tartışma alanları yarattığı bir 
gerçektir. Bu tartışmalarda üniversitenin ve tekil anlamda her bir fakültenin üstlendiği bilgi üretim (araştırma) ve öğretim misyonu-
nun (Gasset, 1988: 38) çerçevesi, ana hedefleri, içeriği, pedagojik ve eğitsel paradigmaları, yöntemleri gibi konular, genel hatlarıyla 
meselenin ana aksını oluşturmaktadır. 

 Hiç kuşku yok ki, ikilemden öte bir gerilim noktası oluşturacak biçimde bu tartışmaların yürütüldüğü ilgi çekici yükseköğ-
retim alanlarından birisini ‘iletişim öğretimi’ oluşturmaktadır. Sözünü ettiğimiz ikilemi/gerilimi odaksal bir ilgiye mazhar kılan ana 
unsur, egemen piyasa/pazar koşullarının ya da bütünsel bir deyişle pratik gereksinimlerin, kendi üretimsel ve öğretimsel süreçlerinde 
teoriyi biçimlendirme eğilimindeki yoğunluktur. Olgusal gerçekliği yönlendirmenin de ötesinde kurgulama/tayin etme/biçimlendir-
me gibi modern çağın sihirli aracı (medium/media) olarak iletişim/sellik, bu açıdan odaksal yoğunlaşmayı hak etmektedir.

 Ulusal ve uluslarüstü düzlemlerde kamusal ve sivil otorite alanlarının mit ile gerçeklik arasında kurguladıkları ve/ya kur-
dukları hegemonyanın temel aracı olarak iletişim/sellik, bu meyanda oldukça cezbedici bir alan olarak temayüz etmektedir. Somut 
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deyişle, her geçen gün daha sofistike bir güç ve iktidar alanı yaratan iletişim araçları/teknolojileri, kaçınılmaz biçimde iletişim ku-
ramlarını, teorik öğretim süreçlerini ve akademik ilgiyi belirli yönlere kanalize etmektedir. İletişimselliğin dilindeki dönüşüm ve 
hatta deyim yerinde ise dilsellikten görselliğe doğru yönelim, farklı pratik/pragmatik değer ve gereklilikler alanı yaratmıştır. 

 İletişim öğretimi örnekleminde bu ikilem/gerilim, iletişim fakültelerinin yükseköğretim alanında bilimsel bir alan olarak 
örgütlenmesinin tarihinden, akademik bölümlenmesi ve öğretim müfredatına kadar geniş yelpazede tartışma konusu yapılabilir. Bu 
bildiri kendi sınırlılıkları içerisinde, söz konusu geniş tartışma zeminini belirli bir konu çerçevesi ile sınırlandıracaktır.

 Türkiye’de İletişim Fakültelerinin Kısa Tarihi

 İletişim fakültelerinin tarihi gelişimine göz attığımızda Türkiye’de gazetecilik okulu açılması düşüncesini ilk ortaya atan 
kişinin Ahmet Rasim olduğu bilinmektedir. Ahmet Rasim’in yaşadığı yıllarda gazetecilik okullarının daha yeni yeni açılmaya başlaması 
ve gazeteciliğin yeni bir bilim ve eğitim konusu olarak ortaya çıkması gazeteci Rasim’in dikkatinden kaçmamış ve gazetecilik okulu 
açılmasının gereğini şiddetle savunmuştur (Topuz 2003: 93). 1931 yılında çıkarılan basın yasası, gazete sahipleri, başyazarları ve genel 
yayın yönetmenlerinin lise veya yüksek okul mezunu olma zorunluluğunu getirince, İstanbul merkezli bir Gazetecilik Okulu’nun 
açılması yeniden gündeme gelmiş, fakat 1933 yılında bu yasanın iptaliyle birlikte bu proje bir süre daha gündem dışına itilmiştir. Ve 
nihayet 1948 yılında Fehmi Yayla, Türkiye’de ilk gazetecilik okulu olan İstanbul Özel Gazetecilik Okulu’nu açmıştır. ‘İstanbul Özel 
Gazetecilik Okulu’ üniversite düzeyinde bir eğitim kurumu olmamakla birlikte, Türkiye’de açılan ilk özel gazetecilik okulu olması 
bakımından tarihsel bir önem taşımaktadır. Matbuat alemine ve iş hayatına hazırlıklı eleman yetiştiren bir müessese olarak açılan 
okul, biri ortaokul üzerine 3 yıllık diğeri ise lise üzerine bir yıllık eğitim veren iki devreden oluşmaktadır. Okulun eğitimine 1963 
yılında ara verilmiştir (İnuğur, 1988: 155-157).

 Yine aynı yıllarda Gazetecilik Okulu’nun bir üniversite bünyesinde açılmasına yönelik faaliyetler de başlamıştır. İstanbul 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sedat Simavi İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bir mektup yazarak, bir gazetecilik okulu açmanın 
gereğinden bahsetmiş ve “gazeteciliğe merak edecek namzetler için umum, malumatı arttıracak, hak duygusunu telin edecek, ona ik-
tisadi, hukuki ve içtimai malumat verecek müessese ancak bir Gazetecilik Enstitüsü olabilir” demiştir. Üniversite Senatosu Simavi’nin 
teklifini uygun bulmuş ve 1949 yılında aldığı bir kararla İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü kurulmuştur. 
Burada önemli olan nokta, Gazeteciler Cemiyeti’nin ülkemizdeki gazetecilik eğitiminin başlamasına öncülük etmesidir. Benzer bir 
durum Ankara’da da gerçekleşmiş ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin çalışmasıyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi’ne bağlı Basın Yayın Yüksek Okulu 1965-1966 öğretim yılında eğitime başlamıştır. 

 Üniversitelere bağlı enstitülerin dışında, 60’lı yılların ikinci yarısında üç özel gazetecilik okulu açılmıştır. Bu okullar, halen 
bu alanda eğitim veren fakültelerin de temelini oluşturmaktadır. İlk gazetecilik özel yüksek okulu, 1966 yılında kurulan İstanbul 
Özel Gazetecilik Yüksek Okulu’dur. Okul, 1963 yılında faaliyetlerine son veren İstanbul Özel Gazetecilik Okulu’nun devamı olarak 
eğitime başlamıştır. Bu okul 1971 yılında devletleştirilerek İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne İstanbul Gazetecilik 
Yüksekokulu adıyla bağlanmış, 1973 yılında da öğretim süresi 4 yıla çıkarılmıştır. İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu’nun adı 20 
Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Basın-Yayın Yüksekokulu olarak değiştirilmiş 
ve Marmara Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Gazetecilik alanındaki ikinci özel okul 1967’de Ankara’da açılan, “Başkent Özel Gazetecilik 
Yüksek Okulu”dur. Bu okul da 1981 yılında devletleştirilerek, Basın Yayın Yüksek Okulu adıyla Gazi Üniversitesi bünyesine alınmıştır. 
1968’de İzmir’de kurulan İzmir Karataş Özel Gazetecilik Yüksek Okulu da 1971 yılında devletleştirilerek Gazetecilik ve Halkla İlişkiler 
Yüksek Okulu adıyla Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmıştır.
    
 İstanbul, İzmir ve Ankara’nın ardından, 1972 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. 1992 
yılında çıkarılan bir yasa ile basın yayın yüksek okulları iletişim fakültelerine dönüştürülmüştür. 1992 yılındaki önemli dönüşümden 
sonra, devlet üniversiteleri içinde yeni iletişim fakülteleri açılmıştır. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1994’de 
İstanbul’da Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1997’de Erzurum’da Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Elazığ’da Fırat 
Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1998’de Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999’da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 
kurulmuştur. Devlet üniversitelerinde iletişim fakültesi sayısı artarken, çeşitli devlet üniversitelerinin güzel sanatlar fakülteleri 
bünyesinde iletişimle ilgili lisans programları, meslek yüksek okullarında iletişim, halkla ilişkiler, radyo ve televizyon yayıncılığı, 
fotoğrafçılık bölümleri ve özel iletişim eğitimi veren kuruluşlar açılmıştır. Devlet üniversiteleri bünyesinde iletişim fakültelerinin 
sayısı artarken, 1997 yılından itibaren vakıf üniversitelerinin kurulmasının yolu açılınca, vakıf üniversiteleri tarafından da iletişim 
fakülteleri açılmıştır. Bunlar arasında İstanbul’da 1997’de Yeditepe, Maltepe, Bilgi, 2000’de Bahçeşehir, 2001’de İstanbul Ticaret, 
Ankara’da 1997’de Başkent Üniversiteleri sayılabilir. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Doğu Akdeniz, Uluslararası Kıbrıs, 
Yakındoğu, Lefke Avrupa Üniversiteleri’nde iletişim fakülteleri ve bölümleri kurulmuştur (Tokgöz, 2003).

 2000’li yılların ortalarında yeni iletişim fakültelerinin açılması konusundaki sakıncalar iletişim fakültesi dekanları tarafın-
dan dile dökülmüş ve dahası dekanlar toplantısı tutanaklarında yer almasına rağmen; zamanla pek çok Anadolu üniversitesi farklı 
gerekçelerle bu ricayı göz ardı edip, kurumlarına birer iletişim fakültesi eklemeyi başarmıştır. Dolayısıyla bir anda İnönü, Gümüşha-
ne, Cumhuriyet, Giresun, Bozok, Adnan Menderes, Uşak, Pamukkale, 19 Mayıs ve daha pek çok üniversite iletişim fakültesi açmış ve 
kararları çıkanlarla birlikte ülkemizdeki toplam iletişim fakültesi sayısı 70’e yaklaşmıştır.

 Teori-Pratik İkileminde İletişim Öğretimi

 Teori-pratik dengesi iletişim fakülteleri için başlangıcından günümüze en çok tartışılan alanların başında gelmektedir. Ge-
nelde üniversite eğitiminin, özelde de iletişim eğitiminin yöneliminin teori mi yoksa pratik mi olması gerektiği akademinin bitmeyen 
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tartışma konularından biridir. Sektörün ve sermayenin süreci kendi lehlerine biçimlendirme çabalarına karşın, akademinin bu duru-
ma gösterdiği direnç ve öğrencilerin beklentilerini yan yana getirdiğimizde ortaya ilginç bir kimlik bunalımının çıktığı söylenebilir.  
İletişim fakültelerinin de bu bağlamda sektörle olan ilişkisi başından beri tartışılmakta, ancak kurulum ve yönelimi göz önüne alın-
dığında sektörle ilişkisinin kaçınılmaz olarak uyumlu olması, yani pratiğin öncelenmesi tercih edilmektedir. Erol Mutlu’nun da ifade 
ettiği gibi, bu fakültelerin de kurulumu bu yönde olmuştur: 

“Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nun ve daha sonra kurulan basın/yayın eğitimi 
veren yüksekokulların kuruluş gerekçesi, Lazarsfeld geleneği çerçevesinde, sadece medya personelinin yetiştirilmesine du-
yulan gereksinimdir. Basın sektörünün SBF Basın ve Yayın Yüksekokulu’nun kuruluşundaki etkin katılımı ve talepleri bu ge-
rekçenin somut kanıtıdır. Ne var ki endüstriyle basın ve yayın yüksekokulları arasındaki ilişki başlangıcından bugüne kadar 
Lazarsfeld’in Amerika için amaçladığı verimlilik ve işbirliği düzeyine de ulaşamamıştır. Basın endüstrisinin sık sık bu okul-
lardaki mesleki eğitimi yetersizlikle eleştirmesi bu durumun somut bir göstergesidir. Basın endüstrisi okulları denetlemek 
istemekte, buna karşılık bu okulların üniversiter bünye içinde kurulmuş olmaları, dolayısıyla şu ya da bu ölçüde akademik 
bir geleneği paylaşmaları, bu denetimin gerçekleşmesini engellemektedir. Böylelikle bu okullar birbirine zıt, uzlaşması pek 
de mümkün görünmeyen iki yönsemeyi, kuruluş gerekçelerinden de kaynaklanan ve bu gerekçelerin hiç de eleştirilmemesi 
nedeniyle devam eden bir açmaz yaşamak durumundadırlar: Bir yanda bu okulların endüstrinin talebine uygun olarak, yani 
endüstrinin de sözü geçecek biçimde sadece medya personelinin eğitim zemini olarak kalmaları; diğer yandan da ülkenin 
üniversiter yapısının özelliklerine uygun biçimde, gerçek anlamda akademik bir zemine oturtulmaları ve her türlü eği-
tim-öğretim faaliyetinin bu zemine dayalı olarak gerçekleştirilmesi ikilem doğurmaktadır. Henüz bu eğilimlerden biri diğe-
rine ağır basmış değildir. Zira üniversite bünyesi içinde, bilimsel ve akademik kaygılardan arındırılmış bir eğitim-öğretim 
faaliyeti sürdürmenin olanağı (meslek yüksek okulu olarak düzenlenmiş kurumlar dışında) yoktur.” (Mutlu, 2005: 70-71)

 Zira İstanbul Üniversitesi’nin de başlangıç hikayesinde sektörün etkisi son derece belirleyicidir. Gazeteciler yeni kurulacak 
bir Gazetecilik Enstitüsü aracılığıyla daha iyi gazetecilerin yetişeceğini ileri sürmüşler ve çabalarının karşılığını İktisat Fakültesine 
bağlı olarak kurulan Gazetecilik Enstitüsü ile almışlardır. Dolayısıyla Gazetecilik Enstitüleri, Basın Yayın Yüksekokulları ve nihayet 
İletişim Fakülteleri’nin kuruluş sürecinde iletişim sektörü bizzat bu okulların açılmasını istemiş ve bu okulları daha nitelikli iletişim-
ciler yetiştirme yolunda son derece önemsemiştir. Görüldüğü üzere, medya endüstrisinin talepleri, iletişim eğitiminin biçimlenme-
sinde başından beri etkili durumdadır.

 Tam da bu noktada Türkiye’deki iletişim fakültelerinde iki farklı eğitim modelinin benimsendiği söylenebilir. Bunlardan 
ilki, iletişim eğitiminin akademik bir eğitim olduğu gerçeğinden hareketle, mesleki yeterliliklerden çok bir sosyal bilim yetkinliğinin 
hedeflendiği teori ağırlıklı bir eğitim modelidir. Sosyal bilimin ilgili disiplinlerinin harmanlandığı bu modele göre, iletişim eğitimi-
nin iletişim mesleğini aşan boyutları vardır ve bu kuramsal zemin sağlanmadan mesleki pratiklerin öğrenilmesi yetersiz kalacaktır. 
Bu yönelime göre kuram ile pratik birbirinden ayrılmaz. Ancak bir tercih yapmak gerekirse, teori pratiğin önünde yer almalıdır. Bu 
bağlamda piyasanın yönelimleri akademinin öncelikli ilgi alanına girmez ve iletişimcilerin misyonu endüstriyel çıkarlarının tatmi-
ninden çok daha fazlasını içermektedir. Meral Özbek’in çizdiği resim de bu tanımlamaya uymaktadır:  

 “İyi bir iletişimci, genel olarak içinde yaşadığı toplumun ve dünyanın temel meselelerini bilen ve bunları nasıl yorumlayaca-
ğı konusunda bir vizyon edinmiş bir yurttaş olma durumundadır. Herhangi bir yurttaş değil, kamusal bir iletişim ortamının 
kurulması sürecinde temel bir yeri olan bir yurttaş olarak iletişimci, kamusal sorumluluğu olan biridir ve dolayısıyla bu 
yönde yeterli bir biçimde donanmış, belli bir iletişim etiğine sahip olarak yetişmiş, bu yönlerde kendini kurma şanslarına 
sahip kılınmış biri olmalıdır. Bu ise, sadece toplumsal olarak mevcut olanın yapı ve işleyişini değil ama aynı zamanda olması 
gereken konusunda eleştirel bir perspektif edinmesinin mümkün kılındığı tercihler sunan bir eğitim ortamı ve programı 
gerektirir.” (Özbek, 1993: 325)

 İkinci modele göre ise, sektörün beklentilerinin tatmini ve mezunların piyasa iş bulabilme imkanları, yani işin pratiği önce-
liklidir. Dolayısıyla “piyasanın istediği iletişimcileri yetiştirmek” öncelikli bir hedeftir. Nitekim pek çok fakülte de misyonunu, sektöre 
eleman yetiştirmek, onların meslek yaşamlarında kendilerine katkı sağlayacak deneyimleri kazandırmak olarak tanımlamaktadır. 
Sözgelimi her iletişim fakültesi misyonunu ve amacını dile getirirken öğrencilerin piyasada iş bulabilme olanaklarına katkı sağlamayı 
öncelikli bir amaç olarak belirlemektedir. Vakıf üniversitelerin ilgili bölümlerine bakıldığında yönelimin tamamen piyasa odaklı 
olduğu görülmektedir. Aynı durum pek çok devlet üniversitesi için de geçerlidir. Özellikle yeni açılan vakıf üniversiteleri kendilerini 
diğerlerinden farklılaştırırken sektörle iç içe olduklarını, sektörden pek çok temsilcinin ders verdiğini, mezunlarına daha fazla iş ola-
nağı sunduklarını ısrarla vurgulamaktadır. Bunun yanısıra, çoğu devlet üniversitesi de mezunlarının istihdamını önemli ve öncelikli 
bir hedef olarak görmektedir. Ağırlıklı olarak Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından tercih edilen birinci modele nazaran, 
piyasanın gerekliliklerini önceleyen ikinci model iletişim fakültelerinin sayısı gün geçtikçe artmakta ve iletişim eğitimi ile piyasa 
beklentilerini buluşturmak pek çok kurum için birincil hedef olmaktadır.  

 Teori ve Pratik Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar

 Önceliğin ne olması gerektiği tartışmasına girmeden önce, her iki modelde de ülkemizdeki iletişim fakültelerinde bir sorun 
olduğu görülmektedir. Fakültelerin yönelimlerinin ne olacağı kadar, seçilen yolda verilen eğitimin kalitesi de daima göz önünde bu-
lundurulmalıdır. Bu noktada hem teorinin hem de pratiğin öğretilmesinde ciddi sorunlar gözükmektedir. Yetişmiş öğretim elemanı 
eksikliği ve kendi disiplininden gelen kadrolarının azlığı mesleki pratiklere yönelik derslerin yeterince iyi işlenmemesine neden 
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olmaktadır. İletişim fakültelerinde mesleki beceri kazandırmayı hedefleyen derslerin pek çoğunun, öğrencilere gerekli donanımı 
sağlayamadığı görülmektedir. Haber yazma teknikleri, kısa film, belgesel, halkla ilişkiler kampanyaları, reklamda yaratıcılık uygu-
lamaları, web tasarım, foto muhabirlik, fotoğrafçılık uygulamaları, masaüstü yayıncılık gibi pek çok mesleki dersin öğrencileri ilgili 
konularda yetkinleştirdiğini söyleyebilmek kolay değildir. Bu duruma neden olan en önemli faktörler, uygulama araçlarının yetersiz-
liği, öğrencilerin ilgisizliği, özel uygulama gerektiren bu tip derslerde öğrenci sayısının fazla olması ve öğretim üyelerinin ilgili pratik 
derslere yatkın olmamalarıdır. Fotoğraf makinesiz fotoğrafçılık, kamerasız kamera dersleri şaka değil sıklıkla karşılaşılan bir eğitim 
gerçekliğidir. Stüdyosu olan iletişim fakültesi sayısı parmakla sayılıdır. Aynı şekilde pek çok derste de, öğrencilere pratik yapma ola-
nağı sağlanmamaktadır. Özellikle mesleki beceri kazandırmaya dönük bu derslerde, öğrenciler ne kadar çok pratik yaparlarsa o kadar 
yetkinleşebilirler. Bazı üniversitelerde hiç röportaj yapmadan mezun olan gazetecilik bölümü öğrencilerine dahi rastlanmaktadır. 
Ayrıca bu tip derslere giren öğretim görevlilerinin de ne kadar yetkin olduğu ayrı bir tartışma konusudur. Gazetelerin kapılarından 
dahi içeri girmemiş, kampanya planlamamış, bir sette bulunmamış, mesleki iletişim dersleri evreniyle ilgili olarak sadece kitabi ya da 
klişeleşmiş bilgilere sahip olan öğreticiler doğal olarak öğrencilerine iletişim ile ilgili bir enerji aktarımı sağlayamamaktadır. Bu du-
rumda bu tip dersler için dışarıdan profesyonel öğretim elemanı getirmenin de, ilgili problemlerin çözümü adına her zaman işlevsel 
bir katkı sağladığı söylenemez. İyi profesyonel olmakla, iyi bir öğretim üyesi olmak her zaman birbirini bütünlememekte, 14 hafta 
boyunca belli bir müfredatı takip edebilen ve öğretici formasyonuna sahip profesyoneller bulmak çoğu zaman mümkün olmamakta-
dır.

 Sektördeki pek çok gazeteci, iletişim fakültelerinde verilen eğitimi, gazetecilik uygulamaları adına yetersiz bulmaktadır. 
Sözgelimi gazeteci Rıdvan Akar, konuyla ilgili şunları söylemektedir: 

 “Benim iletişim fakültesi öğrencilerinde gördüğüm temel noksanlık, hemen hemen hiçbir pratik tecrübeye sahip olmadan 
üniversiteden mezun oluyor olmaları. Her şeyi teorik olarak biliyorlar ancak pratikte noksanlıkları olduğu için, öğrenciler 
bir üniversite mezunu gibi değil de, bir çırak gibi medya kuruluşlarında işe başlamak durumunda kalıyor. Ben şaşırarak dör-
düncü sınıf öğrencilerinin pek çoğunun haber yazamadıklarını görüyorum. Arkadaşlarımızın gazete ve televizyona göre ha-
ber nasıl yazılır, hangi noktalara dikkat etmeleri gerekir, bu konularda çok eksik olduklarını görüyorum. Bırakın bu ayrımı, 
imla kurallarını dahi yeterince bilmiyorlar. Bu şartlarda açıkçası ben tercih yapan öğrencilere, iyi gazeteci olmak istiyorsanız 
iletişim fakültesinde okumayın derim. Başka bir fakültede okursanız bir formasyon elde edebilirsiniz ve bu formasyonun 
gazetecilik mesleğinde çok faydasını görürsünüz.” (Akar, 2006) 

 Daha da ileri gitmek gerekirse, değil ulusal yayıncılık yapan kuruluşlar yerel basın işletmelerinin dahi iletişim fakültesi 
mezunlarına tereddütle yaklaştığı bilinmektedir. Şüphesiz ki bu kan uyuşmazlığının tek sorumlusu iletişim fakülteleri değildir. Sek-
tördeki çalışma koşulları, ne tip haberlere değer verildiği, sahiplik yapısından kaynaklanan sorunlar ve yeni mezunların bu duruma 
adapte olmakta zorlanmaları gibi pek çok faktör yaşanan bu uyumsuzluğun derinleşmesine etki eden nedenler olarak görülebilir. 
Ama temel neden, “mezunlarımızın basın kuruluşları için profesyonel bir değer taşımamalarıdır.” 

 Bugün medya endüstrisi ve üniversite düzeyindeki mevcut eğitimi arasında ciddi bir gerilim olduğu, bir başka deyişle 
iletişim eğitiminin medya endüstrilerinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi gayretine rağmen, piyasada varlık gösteren 
güçlü medya aktörlerinin halihazırdaki iletişim eğitimini yetersiz bulduğu bir gerçektir. Nitekim eski bir akademisyen olan Ertuğrul 
Özkök’ün büyük bir gazetenin genel yayın yönetmeni sıfatıyla ortaya attığı ve iletişim fakültelerinin ‘iletişim piyasasına düşman ye-
tiştirdiği’ne dair iddiada tecessüm eden düşünme biçimi, kimi medya yöneticilerinin iletişim fakültelerine bakışını yansıtmaktadır 
(Altun, 2011: 419). 

 İletişim pratiklerindeki yetkinlik anlamında kıyasıya eleştirilen iletişim fakülteleri, kuramsal birikim açısından da çeşitli 
sorunlar yaşamaktadır. İletişim fakültelerinde görev yapan öğretim kadrosunun öğrencileri sektöre yeteri kadar hazırlayamadıkları 
gibi, teorik düzeyde de onlarda bir “araştırma isteği” uyandırabildiklerini söylemek çok zordur. Gerek iletişim teorisi derslerinin, 
gerekse de diğer sosyal bilim derslerinin sağladığı verim tartışılır düzeydedir. Bu durum da doğrudan öğrencinin, genel kültürünü 
ve referans çerçevesini belirlemektedir. Disiplinlerarası bir eğilimle biçimlenen iletişim fakülteleri, diğer fakültelere kıyasla her şeyin 
“biraz” öğrenildiği bir görünüm sergilemektedir. Gerçekten de, teorik derslere baktığımızda ekonomiden sosyolojiye, psikolojiden 
siyasete, tarihten hukuka kadar uzanan geniş bir yelpazeyle karşılaşılmaktadır. Fakat temel problem tüm bu renkler birleştiğinde 
ortaya manalı bir bütünlük çıkmamasıdır. Her dersten bir parça almak, tüm bu dersleri iletişim bağlamı içinde özümsemek sonucuna 
çoğu zaman öğrencileri ulaştırmamaktadır. Bu da doğal olarak güvensiz, uzmanlığı olmayan, sinik bir mezun prototipini kaçınılmaz 
kılmaktadır. Diğer sosyal bilim fakültelerinin iletişime göre en büyük artısı, hiç olmazsa bir konuda uzmanlık vaad ediyor olmala-
rıdır. Bu varsayılan formasyon da mezunlarımızın çoğu zaman sektörde ikincil konumlandırılmalarına yol açmaktadır. Kuramsal 
eksiklik çoğu zaman iletişim fakültesi mezunlarının iyi birer iletişimci olmalarının da önündeki temel engellerden biri olarak sayıl-
maktadır. Hatta pek çok gazete yöneticisi, iletişim fakültesi mezunlarına yatırım yapmama gerekçesi olarak kuramsal yetersizliklerini 
ileri sürmektedir.

Bu noktada bir başka önemli gösterge de, iletişim alanına yapılan yayınlardır. İletişim akademisyenleri tarafından oluşturu-
lan, iletişim literatürüne alıcı bir gözle bakıldığında, yapılan yayınların pek çoğunun yeni bir şey söylemek amacı taşımadığı 
görülmektedir. Bu kitaplar daha çok pragmatist faydaları için yayınlanmış doktora ya da doçentlik tezlerinin basılmış halle-
rinden fazlası değildir. Bu “akademik” kitaplar genelde, özel bir okur kitlesini, özellikle de jüriyi hedeflemiş, yazarın öznel-
liğinin geride kaldığı, “ben” diyemeyen, akademik standartlar açısından uygun ama hayata dair yeni bir şey söyleme kaygısı 
duymayan metinlerden oluşmaktadır. Ya da ders kitabı olarak tasarlanmış bu metinler, iletişim alanında yaşanan güncel 
sorunlara yanıt bulma konusunda pek doyurucu değildir. Pek çok iletişim kitabı, adeta birbirinin kopyası görünümündedir. 
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Aynı şekilde, pek çok ders programı, hele de globalleşmenin bu kadar yoğun yaşandığı bir ortamda  “günün dilini” doğru ve yet-
kin bir şekilde konuşma konusunda ciddi problemler içermektedir. Yeni yönelimleri, gündemdeki tartışmaları ve gündem dışına 
düşen eğilimleri doğru analiz edilip, ders programlarını bu doğrultuda yenileyen fakülte sayısı oldukça azdır. İletişim sektörünün 
dinamikliğini göz önünde bulundurduğumuzda, fakültelere önemli görevler düştüğü ve bu alanın gereklerini yerine getirecek bir 
yapılanmaya ihtiyaç duyulduğu açıktır. Ancak yeterli donanıma sahip teorik ve pratik öğretim elemanı sıkıntısı yaşayan fakültelerin 
çoğu zaman güncel tartışmaların dışında bir gerçeklik tasarladığı, bunun da sektör ve öğrenciler açısından tatmin edici bulunmadığı 
bilinmektedir.

 Sonuç

 Türkiye’de iletişim eğitimindeki yöneliminin teori mi pratik mi olması gerektiğine yönelik bu bildiride, öncelikle tespit 
edilen sorun, hem teorik hem de pratik eğitim uygulamalarında ciddi problemlerin olduğu yönündedir. İletişim eğitimindeki pratik 
uygulamaları yürüten çoğu eğitimcinin bilgi niteliği ve bunu aktarım becerisi en temel problemlerin başında gelmektedir. Dolayı-
sıyla okullarda öğretilen uygulama standartları ile sektördeki uygulama standartları arasındaki mesafenin genişliği ciddi bir çelişki 
yaratmakta, bu da iletişim fakültelerindeki eğitimin sorgulanmasını beraberinde getirmektedir. Elbette ki fakültelerdeki standardın 
çok altında bir yetkinlikle piyasaya “iş” yapan pek çok iletişimci de vardır. Ancak sektördeki tüm zaaflarına rağmen fakülte mezun-
larının pratik becerilerinin genellikle piyasa tarafından “yeterli bulunmadığı” da bilinen bir gerçektir. Kuramsal açıdan da iletişim 
eğitiminde birtakım genelleştirilebilecek zafiyetler bulunmakta, yeni bir disiplin olmanın getirdiği dezavantajlar teorik açıdan daha 
nitelikli bir eğitim programı oluşturulmasının önüne geçmektedir. Öğretim kadrolarının niteliği, yayınların kalitesi ve formasyonun 
yeterliliği gibi problemler iletişim eğitiminin kuramsal açıdan da  sorgulanmasını gerekli kılmaktadır. 

 Batı’daki gibi meslek yüksek okullarının işlevsel olmaması, fakülte-meslek yüksek okul ayrımını da geçersiz kılmakta ve 
fakültelerden hem teori hem de pratik beklenmekte, hatta ağırlıklı olarak, doğrudan sektörle iç içe, işbirliği içinde bir eğitim modeli 
paydaşlar tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Ancak doğru ve ideal olan teori ile pratik arasındaki vazgeçilmez ilişkinin farkında 
olmak, hem fakülte nosyonuna, ilgili bilim dalının formasyonel gereklerine uygun öğrenciler yetiştirmek, hem de beklenen pratik 
yeterlilikleri sağlamak yolunda çaba sağlamaktan geçmektedir. Derin bir kuramsal zeminden yoksun pratiklerin yetkinliği veya ileti-
şim uygulamalarına yansıtılamayan teorik kazanımların eksik kalacağı çok açıktır. Dolayısıyla teori ve pratiğin birbirleri için vazge-
çilmezliğinin farkında olmak ve önceliğin hangisine verilmesi gerektiğinden çok uygulamadaki aksaklıkların farkında olup, bunları 
düzeltme yönünde bir irade geliştirmek yerinde olacaktır. 
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MEDYA OKURYAZARLIĞI: İLETİŞİM FAKüLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA 
OKURYAZARLIK DüZEYLERİNİN BELİRLENMESİ üZERİNE BİR İNCELEME
                             

                          

Fulya Mürteza1                 

 
 Özet

 Yaşanan teknolojik gelişmelerin yansıması pek çok alanda olduğu gibi medya alanında da kendini göstermektedir. 
Günümüzde medya; bireylere “bilgi ve enformasyon bolluğu” sunan bir mecra konumundadır. Medyadan gelen ya da ulaşılan 
mesajları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlanabilen medya okuryazarlığı; bireylere eleştirel bir bakış 
açısı ile değerlendirebilme yetisi ve teknolojiyi kullanabilme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu çalışmanın amacı; medyada 
üretim sürecinde aktif rol alacak olan, geleceğin medya profesyonelleri olarak nitelendirebileceğimiz iletişim fakültesi öğrencilerinin 
medya okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırma grubunu; Akdeniz Üniversitesi ve Ege Üniversitesi İletişim Fakülteleri 
son sınıfta okuyan toplam 117 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme” ölçeği 
anket yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Anket sonuçlarından elde edilen verilerin analizleri ile Ege Üniversitesi ve Akdeniz 
Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri arasında medya okuryazarlık düzeylerinin karşılaştırması yapılarak, iletişim fakültelerinde 
medya okuryazarlık düzeylerinin geliştirilmesi için önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Medya Okuryazarlığı, Medya Okuryazarı, Türkiye’de Medya Okuryazarlığı.

MEDIA LITERACY: AN INVESTIGATION ON DETERMINING THE MEDIA 
LITERACY LEVELS OF COMMUNICATION FACULTY STUDENTS
 Abstract

 As with most areas, the reflection of technological developments manifests itself in the field of media too. The media today; 
is a channel that offers “knowledge and information abundance” for individuals. Media literacy that can be described as an ability 
to analyze, evaluate and convey messages came or received form media; aims to provide individuals with the ability to evaluate 
critically and use technology effectively.  The purpose of this study is to determine the media literacy levels of communication faculty 
students who can be described as the future media professionals that will take an active role in the production process of the media. 
The sample consists of totally 117 senior classes’ students of Akdeniz University and Ege University, Faculty of Communication. 
The “Media Literacy Level Determination” scale has been applied as data collection tool using survey model. By the analysis of the 
data collected from the survey results, a comparison of media literacy between Ege University and Akdeniz University Faculty of 
Communication students was made and suggestions were included towards developing media literacy levels in communication 
faculties. 

Keywords: Media literacy, Media Literate, Media Literacy in Turkey.

  Giriş 

Günümüzde bireyler yaşamlarının uyku hariç hemen hemen her anlarında yoğun bir şekilde mesaj bombardımanı ile karşı 
karşıyadır. Bu mesajlar kitle iletişim araçları ya da medya olarak nitelendirilen radyo, gazete, sinema, dergi, internet vb. gibi araçlar 
aracılığıyla bireylere ulaşmaktadır. Bilgiyi barındıran ve ileten tüm çevreler medya olarak tanımlanmaktadır (Andersen, 2002: 31). 
Medya; yazı, ses ya da görüntü aracılığıyla iletişim kurmayı sağlayan yazılı ve elektronik basın, sinema, internet, bilgisayar, video, 
haberleşme uyduları, kitap, slayt, fax, tele-foto, telefon vb gibi kitle iletişim araçlarının hepsini kapsamaktadır (Bülbül, 2001: 2). 
Medyanın işlevleri en sade haliyle haber ve bilgi verme, toplumsallaştırma, eğitim, güdüleme, eğlendirme, kültürün gelişmesine 
katkı, tartışma ortamı hazırlama ve bütünleştirme olarak ifade edilmektedir (Bülbül, 2001: 62). 

Yaşanan teknolojik gelişmeler, özellikle de iletişim alanında oldukça etkili olmuş, medyanın gücüne güç katmış ve katmaya 
da devam etmektedir. Medya alanındaki son gelişmeler mesajları ileten kanalların sayılarında artışa sebep olurken diğer taraftan 
mesajların içerikleri konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirmiştir. İletişim kanallarındaki niceliksel artışa karşın niteliksel 
bir düşüşün yaşandığı günümüzde bireyler açısından doğru bilgiye ulaşmak oldukça karmaşık bir yapıya dönüşmüş bulunmaktadır. 
Bireyler bilgi ve enformasyon bolluğunun yaşandığı medya ortamlarında yanlış ya da doğru, gerçek ya da kurmaca, ticari ya da 
toplumsal fayda gibi pek çok ikilemin arasında kalmaktadır. Medya okuryazarlığının yararlarını ve bireylere katkılarını anlamak için 
1  Öğr.Gör.Dr. Fulya MÜRTEZA, Adnan Menderes Üniversitesi, Söke Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler Programı, fulyamurte@hotmail.com
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bir sonraki bölümde medya okuryazarlığı kavramı ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. 

1. Medya Okuryazarlığı

Medya okuryazarlığı “Media literacy” kavramının Türkçedeki karşılığı olmakla beraber, kavram ile ilgili olarak bir 
terminoloji kargaşası yaşandığı ifade edilmektedir. “Information literacy” (bilgi okuryazarlığı), “digital literacy” (dijital okuryazarlık), 
“computer literacy” (bilgisayar okuryazarlığı), “information technology literacy” (bilgi teknolojisi okuryazarlığı) ve “electronic 
literacy” (elektronik okuryazarlık) gibi kavramlar, medya okuryazarlığı kavramına dahil olan ya da yerine kullanılan kavramlar 
olarak kaynaklarda yer almaktadır (Pekman, 2006: 17). 

Medya okuryazarlığı kavramına dair pek çok yaklaşım mevcuttur.  Bu yaklaşımların, ABD merkezli ve medya okuryazarlığını 
bir eğitim sorunu olarak nitelendiren yaklaşım ve politik ve ideolojik bir tercih olarak gören iki yaklaşım şeklinde kategorize 
edilebileceği ifade edilmektedir (Hepkon ve Aydın, 2006). Bu yaklaşım çeşitliliği literatürde “medya okuryazarlığı” ile ilgili pek 
çok tanım yapılmasına sebep olmuştur. Livingstone, medya okuryazarlığını; medya mesajlarına ulaşma, bu mesajları analiz etme, 
değerlendirme ve bireyin kendi mesajlarını üretme yeteneği olarak tanımlamaktadır (Livingstone, 2004). Aufderheid (1997) de 
medya okuryazarlığı ile bireylerin bilgili vatandaş olmak, sosyal olaylara kayıtsız kalmamak, estetik duygusuna sahip olmak, öz saygı 
ve tüketici olarak haklarına sahip çıkmak gibi konularda da yeterlilik geliştirdiklerini eklemektedir. Medya okuryazarlığı ile ilgili 
genel kabul gören bir tanım ise medya okuryazarlığını “eleştirel çözümleme süreci ve kişinin kendi mesajlarını (basılı, görsel, işitsel, 
çoklu medya ile) oluşturmayı öğrenmesi” şeklinde açıklamaktadır (Hobbs, 2004). Bu tanımda; “bireylerin medyadan gelen mesajları 
değerlendirebilme ve süzebilme yetisi ve bilgisiyle donanması” ve “kendi mesajlarını yaratacak biçimde medyayı özellikle de yeni 
medyayı tanımak ve kullanmak yetisi ve bilgisine” sahip olmak üzere iki temel üzerinde şekillendiği ifade edilmektedir  (Pekman, 
2006: 17).  

Rubin de medya okuryazarlığına dair üç farklı tanımdan bahsetmektedir. Bu tanımlardan ilki, medya okuryazarlığı ulusal 
liderlik konferansında çıkan tanım olup; “analiz etme, değerlendirme ve mesajların iletimi yeteneği” olarak ifade edilmektedir. 
Paul Messaris’in “medyanın toplumdaki işlevselliği ile bilgileri içeren” tanımı ikinci ve Lewis ve Jhally’nin “mesajların üretim ve 
aktarımındaki kültürel, ekonomik, politik ve teknolojik boyutların anlaşılması” da üçüncü tanım olarak değerlendirilmektedir. 
Rubin bu tanımlara ek olarak “iletişim teknolojileri ve araçlarının, kullanılan kodların, üretilen mesajların ve bu mesajların seçimi, 
yorumlanması ve etkisinin anlaşılması” konularını da vurgulamaktadır (Baran ve Davis, 2003: 375’ten akt: Kutoğlu, 2006: 62). 
Görüldüğü gibi literatürde çok fazla tanım yer almakta olmasına rağmen tanımların çoğunda “medya okuryazarlığı” ile ilgili olarak; 
mesajları süzme, analiz etme ve eleştirel bakış açısı kazandırabilme amacı açık ya da imalı bir şekilde vurgulanmaktadır. Ayrıca 
okullarda medya dersleri alan öğrencilerin,  medyada gördükleri şiddeti eleştirel bir gözle yorumladıklarını gösteren ve sayılarının 
henüz oldukça az olduğu belirtilen araştırmalar yeni bir alan olarak değerlendirilen medya okuryazarlığının aslında ne denli önemli 
olduğunu gözler önüne sermektedir (Scharrer, 2005; Voojis&van der Voort, 1993’ten akt: Algan, 2006: 38).   

Medya okuryazarı ise medyada tekrar kurgulanan mesajların farkına varabilecek, algılayabilecek, yorumlayabilecek alt yapıya 
sahip olabilmek için bilgi, beceri ve eğitim sürecinden geçen medya yetkini bireyler olarak tanımlanmaktadır. Medya okuryazarı bir 
bireyin yetileri şu şekilde değerlendirilmektedir (Potter, 2001’den akt: Özad, 2006: 55): 

- Medya okuryazarı medyayı akıllı ve etkin bir şekilde kullanır.- Medya kuruluşlarının siyasi, ekonomik ve idari yapısı hakkında bilgi 
sahibi olur.
- Farklı kaynaklardan gelen mesajların doğruluğunu kendi değerlendirir.
- Medyanın gerek birey gerekse de topluma ait değerler üzerinde (inanç, davranış, vb) etkisi olduğunun bilincindedir.
- Demokratik bir biçimde değişik medya kanallarını kullanarak iletişim kurmaktadır.
- Yeni iletişim ortamlarının sürekli oluşup, toplumun isteği doğrultusunda geliştiğini bilir. 

İlk kez 1978 yılında, “bireylerin bilişsel, estetik, etik ve felsefi konulardaki becerilerini geliştirmek” (İnceoğlu, 2013: 38)  
olarak tanımlanan medya okuryazarlığı hakkında Ulusal Liderlik Konferansı’nda aşağıda belirtilen maddelerin üzerinde durulması 
konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bunlar (Aufderheide, 1993: 2);

1. Medyadan gelen mesajlar kurgusaldır.
2. Medya mesajları, ekonomik, sosyal, siyasal, tarihsel ve estetik bağlamlar içerisinde üretilir.
3. Medya tarafında sunulanlar,  medya tüketicilerinin algılayışlarını şekillendirmektedir.
4. Medya çeşitli iletişim formları, türleri ve sembollerden oluşan kendine has bir dil kullanmaktadır.
5. Medya tasarımları, insanların sosyal gerçekliği anlamalarında rol oynar.  

Toplumsallaşma sürecindeki temel unsurlardan biri olan medya, gerek bireyler, gerek bireylerden oluşan toplumlar, 
gerekse de toplumsallaşma sürecindeki diğer kurumlar (aile, arkadaş grupları vb.) üzerindeki etkisini hızla artırmaktadır. Medya; 
düşünce, davranış, değer yargılarının oluşması sürecinin yanı sıra toplumların yapılarının belirlenmesinde de oldukça büyük rol 
oynamaktadır. Nitekim Silverblatt (1995)’in medya okuryazarlığının 5 temel prensibinde de medyanın toplumun üzerindeki etkisi 
açıkça vurgulanmaktadır. Bunlar (Silverblatt, 1995: 2-3’ten akt: Algan, 2006: 38);
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1. Medyanın toplum üzerinde etkili olduğunu kavramak,
2. Medyayı kültürü anlamakta bir kaynak olarak görmek,
3. Kitle iletişimi mekanizmalarını anlamak,
4. Medya mesajlarının analiz ve tartışılması için stratejiler geliştirmek,  
5. Bunların sonucunda medya içeriğini yorum ve algı yetisinin artmasıdır.

Bilincin artırılması, demokratik süreçlere destek, ayrımcılığın minimize edilmesi, şiddet ve uyuşturucu kullanımının 
önlenmesi, eğitim düzeyinin yükseltilmesi gibi hedefleri olan medya okuryazarlığının amaçları Avrupa Medya Okuryazarlık Merkezi 
(European Centre for Media Literacy-ECML) tarafından şu şekilde aktarılmaktadır (Pekman, 2006: 18);

- Medyanın fikir, bilgi ve haberi bir başkasının bakış açısıyla nakletmek üzere kurulduğunu anlamak,
- Duygusal etki oluşturmak için özel tekniklerden yararlanıldığını anlamak,
- Bu tekniklerin amaçladıkları ve doğurdukları etkinin ayırdına varmak,
- Medyanın bazı kişilerin yararına çalıştığı, bazılarını ise dışladığını anlamak,
-Medyadan kimin yararlandığı, kimin, neden dışlandığı sorularını sormak ve cevabını bulmak,
- Alternatif bilgi ve eğlence kaynakları aramak,
- Medyayı kendi yararı ve zevki için kullanmak,
- Edilgen olmak yerine aktif olmak,
- Yeni öğrenme kültürü dijital okuryazarlığa hazırlanmak. 

Medya okuryazarlığı konusunda eğitimciler kadar medya çalışanları da bir diğer boyuttur. Bireylerin ve toplumların 
gündelik yaşantılarında her geçen gün çok daha fazla yer edinen medya ve medyanın üretimlerinin bilinçli bir şekilde tüketilmesi 
medya okuryazarlığı bağlamında değerlendirildiğinde medya çalışanlarına da büyük görevler düşmektedir. Medya okuryazarlığı ile 
ilgili medyaya düşen görevler (Özad, 2006: 67);

-Yapım aşamasının yanı sıra içerikte de kalite konusunda hassasiyet,
-Sosyal mesajların içeriği konusunda hassasiyet,
-Topluma yararlı olacak davranışları model olarak sunmak,
-İzleyicilere katılma, tartışma ve fikir beyan etme ortamı hazırlayarak interaktif bir yapı oluşturmak,
-Mesajların sosyo-ekonomik, duygusal ve bilişsel yönden farklı yapılardaki bireylerde farklı algılamaları oluşturmak olarak 
özetlenmektedir.

Bireyler açısından bu denli yararlı olan medya okuryazarlığı, Türkiye’de birçok üniversitede ders olarak da okutulmaya 
başlamıştır. Bir sonraki başlıkta Türkiye’de medya okuryazarlığı dersi ayrıntılı şekilde incelenmektedir. 

2. Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Dersi 

Medya okuryazarlığının, ilk başlarda ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve ilerleyen yıllarda tüm Avrupa ülkeleri tarafından 
üzerinde hassasiyetle durulan ve zorunlu ders olarak okutulan bir ders olduğu bilinmektedir. Türkiye’de ise çok yeni gündeme 
gelen bir konudur. Dünyadaki geçmişi 30 yılı aşkın bir süreyi kapsamakta olmasına rağmen Türkiye’de 2004 yılından itibaren ilgi 
görmeye başlayan medya okuryazarlığı, 2006 yılında RTÜK ve MEB Talim ve Terbiye Kurulu arasında “Öğretim Kurumlarında 
Medya Okuryazarlığı Dersi Konulmasına Dair İşbirliği Protokolü” imzalanması ile gündemde daha fazla yer almaya başlamıştır. 
Süreç “İlköğretim Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı”nın aynı yıl kabul edilip, 2006–2007 eğitim ve öğretim 
yılında medya okuryazarlığı dersinin,  5 pilot okulda 7. sınıf öğrencilerine okutulması ile devam etmiştir. Bu dersi veren sosyal 
bilgiler öğretmenleri için 7–10 Eylül 2006 tarihleri arasında Ankara’da “Eğitici Eğitimi Programı” düzenlenmiştir. RTÜK tarafından 
Medya Okuryazarlığı dersinin 5 pilot okulda okutulmaya başlandığı 2006 yılında Ankara’da “Uluslararası Medya Okuryazarlığı” 
konulu bir panel düzenlenmiştir. 2007–2008 eğitim ve öğretim yılında ise seçmeli ders olarak tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde 
müfredattaki yerini almıştır. Ayrıca 2007-2008 eğitim ve öğretim yılında öğrencileri ders seçimi konusunda teşvik etmesi ve velilerin 
bilinçlendirilmesi amacıyla bir tanıtım filmi hazırlanmış ve http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/ adıyla yayın yapan resmi internet 
sitesinde de medya okuryazarlığıyla ilgili çeşitli bilgiler verilmiş ve verilmeye de devam etmektedir (www.rtuk.org.tr). 

Türkiye’de, ilköğretim bazındaki okullarda, seçmeli ders statüsünde okutulan medya okuryazarlığı dersini, 2006-2007 ve 
2011-2012 eğitim öğretim yılları arasında kalan 5 yıllık sürede tercih eden toplam öğrenci sayısı 3.235.851’dir. Türkiye genelinde 
okutulan ders, okutulduğu ikinci yılda yaklaşık %15’lik bir artış göstermiş ve yaklaşık olarak her üç öğrenciden biri tarafından tercih 
edilmiştir. Üçüncü yılda dersin tercih edilmesinde  %5’lik, dördüncü yılda %10’lık bir azalma olurken, beşinci yılda bir önceki yıla 
göre %5’lik bir artış göze çarpmaktadır (Alagözlü, 2012: 20-28). Türkiye açısından medya okuryazarlık kavramı ile ilgili çalışmaların 
daha ziyade ilköğretim düzeyinde olduğu, yükseköğretim bazında yetersizlik gösterdiği açıkça ortadadır. Bir başka önemli konu da 
bu dersi verecek dersin kendi alanında yetişmiş uzman kadrosu problemidir. Bu konu ile ilgili olarak formasyon eğitimi almış iletişim 
fakültesi mezunlarının bu derste çok daha verimli olacakları pek çok kaynakta yer almakta ve uzmanlar tarafından da şiddetle 
vurgulanmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak çeşitli gelişmeler olduğu, iletişim fakültesi mezunlarının formasyon eğitimi alarak bu 
dersleri verme yetkisine sahip olması yönünde çalışmalar uygulamaya konsa da yetersizliği açıkça ortadadır. Ayrıca dersin seçmeli 
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ders statüsünden zorunlu ders statüsüne geçirilmesi ve öğretim kurumlarının çeşitli aşamalarında bu dersin zorunlu olarak iletişim 
fakültesi mezunları tarafından okutulması bir öneri olarak sunulabilir.

Bireyler ve toplum üzerinde somut etkileri ve katkıları olan medya okuryazarlığı dersi ile ilgili olarak, Ege Üniversitesi 
ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma 
yapılmıştır. Çalışmanın bir sonraki başlığında araştırma bulgularına yer verilmektedir. 

3. Araştırma ve Yöntem

 Çalışma grubu: Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 öğretim yılında, bahar (2.) döneminde, 8. yarıyılda, 
Ege Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakülteleri, 4. sınıflarında eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma,  
öğrencilerin mezun olmak üzere oldukları yarıyıl sonu sınavlarında yapılmıştır.

 Veri Toplama Aracı: Veriler “ Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği”  kullanılarak toplanmıştır. Karaman ve 
Karataş (Karaman ve Karataş, 2008,803) tarafından geliştirilen ölçekte 17 madde bulunmaktadır. Ölçeğin Cronbachalpha değeri 
0,85 olarak bulunmuştur. Ayrıca öğrencilere “Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği’nde yer alan 17 soru da dahil olmak 
üzere, demografik özelliklerini, bilgisayar sahipliği, internet erişim durumları, gazete okuma, televizyon izleme ve internet kullanım 
sıklıklarını tespit edebilmek amacıyla toplam 31 adet soru sorulmuştur.

 Verilerin analizi: Verilerin analizinde frekans dağılımı ve T-testi istatistiksel analizleri kullanılmıştır.

 Bulgular

 Demografik veriler

Akdeniz Üniversitesi’nden 57, Ege Üniversitesi’nden ise 58 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrenci sayılarının 
%49,6’sını Akdeniz Üniversitesi, %50,4’ünü de Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin sayıları ve yüzdeleri kıyaslandığında her iki üniversiteden de eşit katılım olduğu söylenebilir (Tablo 1).

Tablo 1. Demografik Veriler

Üniversite Yüzde Toplam kişi sayısı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ % 49,6 57
EGE ÜNİVERSİTESİ % 50,4 58
TOPLAM % 100 115

Araştırmaya katılan öğrencilerin kadın ve erkek olma yüzdeleri incelenecek olursa, Akdeniz Üniversitesi’nde araştırmaya 
katılan öğrencilerin yarısının erkek, yarısının da kadın öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. Ege Üniversitesi’nde ise erkek 
öğrencilerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan bütün öğrenciler içerisinde ise erkek öğrencilerin sayısının daha 
fazla olduğu görülmektedir. Cinsiyet sorusuna verilen yanıtların toplam ve üniversitelere göre dağılımları Tablo 2’de yer almaktadır.

Tablo 2. Cinsiyet Dağılımı

CİNSİYET AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ GENEL
Kadın % 49,1  ( 28 ) % 41,4 (24) 52
Erkek % 50,9 ( 29) % 58,6 (34) 63

Araştırmaya katılan öğrencilere bilgisayarları olup olmadığı, internet erişim durumları, gazete okuma ve radyo dinleme 
alışkanlıklarını tespit etmek amacıyla toplam dört soru yöneltilmiştir. Verilen yanıtlara göre, öğrencilerin neredeyse tamamının 
bilgisayara sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla günümüzde bilgisayar ve internetin ayrılmaz olduğu düşünülecek olursa bu 
durumun internet erişimine de yansıdığı söylenebilir. Gazete okuma alışkanlığına sahip olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla 
sorulan soruyu; Ege Üniversitesi öğrencilerinin neredeyse hemen hemen hepsi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin ise %82’si 
okudukları yönünde yanıtlamışlardır. Öğrencilerin gazete okuma alışkanlığı oldukça yüksek oranlarda olmasına rağmen, radyo 
dinleme alışkanlıkları oldukça düşüktür. Sonuçlar Tablo 3’te yer almaktadır.
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Tablo 3. Bilgisayar, İnternet, Radyo ve Televizyon kullanımı

Bilgisayar, İnternet, Radyo ve Televizyon kullanımı Akdeniz üniversitesi Ege üniversitesi

Bilgisayar sahipliği % 94 % 100
İnternet erişim % 89,5 % 98,3
Gazete takip % 82,5 % 94,8
Radyo Dinleme % 0,5 % 12,1

 
 Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin %38,6 sı ve Ege Üniversitesi öğrencilerinin %22,4’ü “günde 1 saatten az” TV izlemektedir. 
Her iki üniversitenin de öğrencilerinin yaklaşık yarısı  “günde 2-5 saat” arası TV izlemektedir. “Günde 6 saat ve üstü” TV izleyen 
öğrenci sayısı Akdeniz Üniversitesi’nde %14, Ege Üniversitesi’nde ise %20,7’dir. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri de Ege Üniversitesi 
öğrencilerinin de TV izleme sıklığının yoğun olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır (Tablo 4).

Tablo 4. TV İzleme Sıklığı

TV izleme sıklığı Akdeniz üniversitesi Ege üniversitesi
Günde 1 saatten az 38,6 22,4
Günde 2-5 saat 47,4 56,9
Günde 6 saat ve üstü 14 20,7

İnternet başında geçirdikleri süreyi “günde 2-5 saat” olarak ifade eden öğrencilerin oranı Akdeniz Üniversitesi’nde  %33,5 
ve Ege Üniversitesi’nde %22,4’tür. “Günde 6 saat ve üstü” internette vakit geçirme oranları her iki üniversitede de bir hayli yüksektir. 
Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin %64,9’u, Ege Üniversitesi öğrencileri ise %75,9’u bir günde “6 saat ve üstü”  internette vakit 
geçirmektedir. Her iki üniversitenin öğrencilerinin yaklaşık üçte ikisi internet başında oldukça fazla zaman geçirmektedirler. Bu 
bağlamda internetin iletişim fakültesi öğrencileri açısından en çok kullandıkları kitle iletişim aracı olduğu sonucuna varılabileceği 
düşünülmektedir (Tablo 5).

Tablo 5. İnternet Kullanım Sıklığı

İnternet kullanım sıklığı Akdeniz üniversitesi Ege üniversitesi
Günde 1 saatten az 1,6 1,7
Günde 2-5 saat 33,5 22,4
Günde 6 ve üstü 64,9 75,9
 

 Çalışmaya katılan öğrencilere interneti kullanım amaçlarının öğrenilebilmesi için toplam yedi adet soru yöneltilmiştir. 
Genel ortalama değerlerine bakılacak olursa, öğrencilerin ağırlıklı olarak haber alma, araştırma ve sosyal paylaşım sitelerinde 
gezinmek amacıyla interneti kullandığı görülmektedir. En az ortalama değeri ise alışveriş yapılması amacına ait olduğu görülmektedir. 
Üniversitelerin ayrı ayrı amaçlara göre ortalama değerleri incelenecek olursa, Akdeniz üniversitesi öğrencilerinin araştırma, haber 
edinme, alışveriş ve sosyal paylaşım sitelerine giriş amacıyla kullanımda Ege üniversitesinden daha az ortalama değerine sahip 
olduğu görülmektedir. Genel ortalama değerlerindeki duruma benzer olarak üniversitelerin ayrı ayrı hesaplanan değerleri içinde en 
yüksek değer internetin “haber edinme kullanımı amacına sahiptir (Tablo 6).

Tablo 6. İnternet Kullanım Amaçları

İnternet kullanım amaçları Akdeniz üniversitesi Ege üniversitesi Toplam
Araştırma 4,07 4,14 4,10
Haber edinme 4,14 4,26 4,20
Eğlence 4,00 3,98 3,99
Ödev 4,05 3,88 3,97
Sohbet 3,74 3,72 3,73
Alışveriş 2,82 3,29 3,06
Sosyal paylaşım siteleri 4,11 4,12 4,10

Akdeniz Üniversitesi ve Ege Üniversitesi öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeyleri “Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme 
Ölçeği (Karaman ve Karakaş, 2009: 803)”  kullanılarak belirlenmiştir. Bu ölçekte 17 soru yer almakta olup; “bilgi sahibi olma”, “analiz 
edebilmek ve tepki oluşturabilme” ve “yargılayabilme ve örtük mesajları görebilme “ alt faktörlerinden oluşmaktadır. Ölçekte yer 
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alan sorular 5’li likert ölçeği kullanılarak “1= Hiçbir zaman, 2=Nadiren, 3=Ara Sıra, 4= Sıklıkla, 5=Her zaman “ seçenekleri ile 
değerlendirilmiştir (Tablo 7).

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin  “Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği”nde yer alan 
maddelerin ortalama değeri 3,89 olarak tespit edilmiştir. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri açısından ölçeğin en düşük ve aynı 
zamanda en yüksek ortalamalarının yer aldığı “Analiz Edebilme ve Tepki Oluşturabilme” alt faktörüdür. Bu faktörde yer alan “Kitle 
iletişim araçlarındaki yayınların olumsuzluklarından korunma konusunda önerilerde bulunurum” yargısı 3,60 ortalama ile en düşük 
değerken, “kitle iletişim araçlarının bireyleri nasıl etkilediğini bilirim “yargısı da 4,16 ile en yüksek değer olarak yer almaktadır. 
Akdeniz Üniversitesi öğrencileri bağlamında medyayı yorumlayabildikleri ancak bunları aktarmada problem yaşadıkları ve öneri 
geliştirmede yetersiz kaldıkları sonucuna varılabilir.

Ege Üniversitesi öğrencilerinin ölçekte yer alan sorulara verdikleri yanıtlar değerlendirildiğinde ortalama değerin 4,17 
olduğu görülmektedir. Ege Üniversitesi öğrencileri; “bilgi sahibi olma” faktöründe yer alan “kitle iletişim araçlarında yer alan 
mesajların doğruluğuna ve yanlışlığına kendim karar verebilirim” yargısı 3,81 ile en düşük ortalama değere sahip bulunmaktadır. 
Diğer taraftan Ege Üniversitesi öğrencilerinin “Analiz edebilme ve tepki oluşturabilme” faktöründe yer alan “kitle iletişim araçlarında 
yanlı habercilik yapıldığının hemen farkına varırım” yargısı da en yüksek ortalama değer olan  “4,33”  olarak tespit edilmiştir. Bu 
durumda Ege Üniversitesi öğrencilerinin medyadan gelen mesajları yorumlama sürecinde kendilerine güvenmedikleri ve başka 
kaynaklardan araştırma yapmaya gerek duyabilecekleri ve medyadan aktarılan mesajların her zaman doğruyu yansıtmayacağı 
konusunda bilinç düzeylerinin yüksek olduğu düşünülebilir.

Tablo 7. Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği

Kitle İletişim Araçları AKÜ E.Ü

Bi
lg

i S
ah

ib
i O

lm
a

Kitle iletişim araçlarında yer alan mesajların doğruluğuna ve yanlışlığına kendim 
karar verebilirim. 3,86 3,81

Kitle iletişim araçları tarafından üretilen tüketim kültürü, şiddet vb. değerlerin 
farkına varırım. 3,95 4,16

Mesajların hangi amaçlarla (sosyal sorumluluk, tüketim, bilgi verme, eğlendirme 
vb.) oluşturulduğunu fark ederim. 4,05 4,14

Kitle iletişim araçlarındaki yayınların olumlu ve  olumsuz yanlarını belirlerim. 3,98 4,19
Kitle iletişim araçlarında verilen  mesajlara eleştirel bir bakış açısı ile bakarım. 4,07 4,17
Kitle iletişim araçlarının bireyleri nasıl etkilediği konusunda yeterliliğe sahibim. 4,16 4,24
Kitle iletişim araçlarının politik, ekonomik, kültürel  ve sosyal önceliklerinin 
olduğunu fark ederim. 3,79 4,24

A
na

liz
 E

de
bi

lm
e 

ve

Te
pk

i O
lu

şt
ur

ab
ilm

e

Kitle iletişim araçlarındaki mesajlara olumlu ve olumsuz tepki veririm 3,95 4,16

Kitle iletişim araçlarındaki yayınların  olumsuzluklarından  korunma konusunda 
önerilerde bulunurum. 3,60 3,86

Verilen mesajların  farklı kitle iletişim araçlarında  farklı biçimlerde 
oluşturulduğunu bilirim. 3,79 4,05

Kitle iletişim araçlarının yayınları açısından  kanuni ve etik kurallara bağlı kalıp 
kalmadığını takip ederim 3,61 4,05

Birey olarak kitle iletişim araçlarındaki üretim sürecine ne kadar etkim olacağını 
bilirim. 3,75 4,19

Kitle iletişim araçlarında yanlı habercilik yapıldığının hemen farkına varırım 4,11 4,33

Ya
rg

ıla
ya

bi
lm

e 
ve

Ö
rt

ük

M
es

aj
la

rı 
G

ör
eb

ilm
e

Kitle iletişim araçlarında yapılan gizli reklamı hemen fark ederim. 4,05 4,31

Sponsorların yayın üzerindeki etkisni hemen gözlemleyebilirim 3,91 4,29
Kitle iletişim araçlarının aktardığı örtük mesajların farkına varırım. 3,88 4,31

Kitle iletişim araçlarıyla verilen mesajlardaki anlamları çözümlemede yeterliliğe 
sahibim. 3,79 4,24

 T-Testi 

Ege Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin  “Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği”nde 
yer alan “Bilgi Sahibi Olmak”, “Analiz Edebilme ve Tepki Oluşturabilme” “Yargılayabilme ve Örtük Mesajları Görebilme” boyutlarına 
dair üç faktör ortalamalarının birbirlerinden farklı olup olmadığı t-testi ile analiz edilmiştir. T-testi analizinin yapılabilmesi için 
üç faktöre ilişkin üniversitelerin varyanslarının homojen olup olmadığı levene testi ile sınanmış ve varyansların homojen olduğu 
hipotezi (H0) red edilmemiştir. Her bir faktöre ilişkin üniversitelere göre hesaplanan ortalama değerler Tablo 8’ de verilmektedir. 
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Tablo 8. Medya Okuryazarlığı Faktör Analizleri

üniversite Ortalama Std Sapma

Faktör1
Akdeniz 4,02 0,77
Ege 4,15 0,74

Faktör2
Akdeniz 3,80 0,81

Ege 4,11 0,64

Faktör3
Akdeniz 3,91 0,82

Ege 4,29 0,67
 

 Her bir faktöre ait hesaplanan genel ortalama değerlerine göre, anketi yanıtlayan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 
öğrencilerinin ortalama değerlerinin Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden yüksek olduğu görülmektedir. Hesaplanan ortalama 
değerleri arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı t-testi analizi ile sınanmıştır. Buna göre, çalışmada yer 
alan hipotezlerin sınanması amacıyla gerçekleştirilen t-testi sonuçları aşağıdaki Tablo 9 yer almaktadır.

Hipotezler

H1: “Bilgi sahibi olma” boyutu ile ilgili iki üniversitenin ortalama değerleri eşit değildir.

H2: “Analiz edebilme ve tepki oluşturabilme” boyutu ile ilgili iki üniversitenin ortalama değerleri eşit değildir.

H3: “Yargılayabilme ve örtük mesajları görebilme” boyutu ile ilgili iki üniversitenin ortalama değerleri eşit değildir.

Tablo 9. Medya Okuryazarlığı T-Testi

 

Varyans Homojenliği t-testi

F p t sd p

Faktör1
Homojen varyans ,016 ,900 -,924 113 ,357
Homojen varyans değil     -,924 112,610 ,358

Faktör2
Homojen varyans 2,454 ,120 -2,242 113 ,027

Homojen varyans değil     -2,238 106,985 ,027

Faktör3
Homojen varyans 1,481 ,226 -2,723 113 ,007

Homojen varyans değil     -2,719 108,129 ,008

T-testi sonuçlarına göre, bütün faktörler için Ege Üniversitesi her ne kadar ortalama olarak Akdeniz Üniversitesi’nden daha 
yüksek değere sahip olsa da birinci faktörle sınanan “Bilgi sahibi olma” boyutu için iki üniversiteye ait ortalama değerleri arasında 
=0.05 için istatistiksel olarak fark yoktur denilebilir. “Analiz edebilme ve Tepki Oluşturabilme” ve “Yargılayabilme ve Örtük Mesajları 
Görebilme” boyutlarının faktör analizleri için ise Ege Üniversitesi’nin Akdeniz Üniversitesi’ne göre yüksek ortalama değerine sahip 
olduğu söylenebilir.

Faktörler arasındaki ilişkinin araştırılabilmesi için ortalama değerleri arasındaki Pearson korelasyon katsayıları 
hesaplanmıştır (Tablo 10). -1 ile +1 arasında değer alan Pearson korelasyon katsayısı değişkenler arasındaki istatistiksel ilişkinin 
yönünü göstermektedir. Negatif işaretli korelasyon katsayısı ters yönde bir istatistiksel ilişkiyi işaret ederken, pozitif işaretli 
korelasyon katsayısı da aynı yönde bir artışı göstermektedir. Buna göre, analizde yer alan medya okuryazarlığına ilişkin boyutlar 
arasında hesaplanan korelasyon katsayıları aşağıdaki tabloda verilmektedir. P değerleri 0.05 den küçük olan katsayılar istatistiksel 
olarak anlamlıdır. Tüm bu sonuçlara göre, faktör 1, faktör 2 ve 3 ile pozitif yönde bir istatistiksel ilişkiye sahiptir. Faktör 1 ile 2 
arasındaki ilişkinin kuvveti faktör 3’le olan istatistiksel ilişkisine göre daha kuvvetlidir. Her iki üniversitenin öğrencilerinin 
medya okuryazarlık düzey belirleme ölçeğinin alt boyutlarının birbirine bağımlı oldukları görülmektedir. “Bilgi Sahibi Olma” 
düzeyi yükseldikçe, “Analiz Edebilme ve Tepki Oluşturabilme” düzeyinin yükseldiği, “Analiz Edebilme ve Tepki Oluşturabilme” 
düzeyi yükseldikçe de “Yargılayabilme ve Örtük Mesajları Görebilme” düzeyinin yükseldiği sonucuna varılmaktadır. 
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Tablo 10. Korelasyon Katsayıları 

  Faktör1 Faktör2 Faktör3

Faktör1
Pearson Korelasyon 1,00 ,733** ,612**

P   0,00 0,00

Faktör2
Pearson Korelasyon ,733** 1,00 ,719**

P 0,00   0,00

Faktör3
Pearson Korelasyon ,612** ,719** 1,00

P 0,00 0,00  

 Sonuç 

Amacı Akdeniz Üniversitesi ve Ege Üniversitesi İletişim Fakülteleri öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeylerini 
tespit etmek olan bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeyleri orta düzey, Ege Üniversitesi 
öğrencilerininki ise iyi düzey olarak analiz edilmiştir. Ancak vurgulanması gereken nokta Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 
öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeylerinin orta olarak nitelendireceğimiz değerin son aşamalarında olması, diğer bir deyişle iyi 
değerine oldukça yaklaşmış olduğudur. Ayrıca araştırmada kullanılan ölçeğin; iletişim fakültesi öğrencilerinin izledikleri, okudukları 
ya da kullandıkları medya araçlarına yönelik yetkinliklerin de değerlendirilmesine olanak tanıyabilecek şekilde geliştirilmesi bir öneri 
olarak sunulabilir. Genel olarak İletişim Fakültesi öğrencilerinin medya okuryazarlık düzey belirleme ölçeğinde yer alan sorulara 
verdikleri yanıtlar, medya araçlarının bireyleri, toplumları, kültürleri ve gerçekte tüm dünya düzeninde rolünün büyüklüğünü 
kavradıkları ve eleştirel bir bakış açısına sahip oldukları sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Dünyada üzerinde oldukça hassasiyetle durulan bir konu olan medya okuryazarlığı ile ilgili olarak ülkemizde gereken 
önemin hala verilmediği açıkça ortadadır. Gelecekte toplumu yönlendirecek ve yapılandıracak olan bireyler olarak değerlendirilen 
bugünün çocukları medya okuryazarlığı dersi, ulusal eğitim müfredatına zorunlu ders olarak eklenmelidir. Bir diğer önemli nokta 
ise medya okuryazarlığı dersinin eğitim kurumlarının çeşitli düzeylerinde ve aşamalı olarak verilmesi konusudur.

Medya üretim sürecinde aktif rol alacak, toplumsal sorumluluklarının ve etik değerlerin farkında olan bireyler yetiştirmek 
hedeflerine odaklanmış bir eğitim sürecinden geçen İletişim Fakültesi mezunlarının, medya okuryazarlığı dersini vermesi bir 
zorunluluk olarak değerlendirilebilir. Geleceğin profesyonel medya çalışanlarını yetiştiren eğitim kurumları olarak nitelendirilen 
iletişim fakültelerinde; iletişim, kitle iletişimi, kitle iletişim araçları gibi medya ile ilgili konularda eğitim alan ve donanımlı bir 
şekilde mezun olan bireylerin medya ve medya ile ilgili konularda yetkinlikleri açıkça ortadadır. Ülkemizde bu yönde girişimler ve 
gelişmeler son beş yıldır devam etmekte olsa da yetersizliği açıkça ortadadır. Alanında uzman olmayan, çok kısa eğitim bir eğitim 
sürecinden geçmiş bir öğretici kadrosunun yetersizliği ise tartışma konusu bile olarak değerlendirilememektedir. 
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Popüler Kültür ve Medya
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RESMİ TARİH ANLAYIŞININ TARİHİ ROMANLAR üZERİNDEKİ ETKİSİ:  
KARA DAVUT ROMANI ÖRNEĞİ

Zakir Avşar1 
Elif Emre Kaya2

 
 
 Özet 

 Bu çalışmanın konusu; Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu tarafından kaleme alınan Kara Davut adlı romanın erken 
cumhuriyet dönemde ortaya konmuş olan tarih anlayışı açısından incelenmesidir. Cumhuriyetin kuruluşunun hemen akabinde 
girişilen ulus-devlet projesinin Türk kimliği oluşturulması ayağının en önemli kısmı, Tarih Tezinin oluşturulmasıdır. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün isteği üzerine bilimsel bir yaklaşımla araştırmalar yapılmış ve ortaya bu tez çıkarılmıştır. Osmanlı’nın aşılarak daha eski 
Türk tarihine gidilmesi gibi basitçe özetlenebilecek olan bu yaklaşımın, bilimsel alanda tartışılan bir konu olmaktan öte, kamuoyu 
tarafından da benimsenmesi istenmiştir. Bu nedenle, o dönemde milli bir hafıza oluşturma konusunda oldukça ciddi bir görev 
üstlenen edebiyat sahası da konuya dahil olmuş ve bu konuda ciddi işlevler yürütmüşlerdir.Kara Davut böyle bir dönemin ürünüdür. 
Bu nedenle de üzerinde çalışmaya değer bir nesne olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu düşünceler çerçevesinde çalışmada, ilk olarak 
Türk Tarih Tezinin ortaya çıkışı ve hedefleri ortaya konmuş ardından da  edebiyatla daha belirgin olarak da tarihi romanla, tarih 
tezi arasındaki ilişki kurulmaya  çalışılmıştır. Bu noktada, edebiyat alanında varlığı sorgulanan kanon kavramı ve tarihi romanları 
şekillendirme biçimleri üzerinde de durulmuş ve Kara Davut romanı ve senaryosu bütün bu hususlar çerçevesinde incelenmiştir. 
Bunun sonucunda da görülmüştür ki, Kara Davut erken cumhuriyet döneminin tarih anlayışını yansıtma çabası içinde olan bir 
eserdir. Roman incelendiğinde tarih tezinin ortaya koymuş olduğu fikirlerin izini roman içinde bulabilmek mümkündür. Romana 
yöneltilen tepkilerin tarih tezine gösterilenlerle benzer olması da tarih tezi anlayışı çerçevesinde tasarlandığını ortaya koyan en 
somut  göstergelerden biridir. 

Anahtar Kelimeler: Tarih Tezi, Tarihi Roman, Kanon, Nizamettin Nazif Tepedenlioğlu, Kara Davut, Fatih Sultan Mehmet. 

THE EFFECT OF OFFICAL UNDERSTANDING OF HISTORY ON HISTORICAL 
NOVELS: KARA DAVUT NOVEL AS AN EXAMPLE 

 Abstract

 The aim of the present study was to investigate the novel of Nazif Tepedenlioğlu titled Kara Davut in terms of the understanding 
of history in the early republican period. The most important step in creating the Turkish Identity within the nation-state project after 
the foundation of the republic was to create a thesis of history. Upon the request of Mustafa Kemal Atatürk, researches were carried 
out with a scientific approach and the said thesis was created. It was intended that the said approach, which can be simply defined 
as going back to former Turkish history beyond Ottoman period, would not only be a scientific subject but be adopted by the public 
too. For this reason, litterateurs,who had a serious role in creating a national memory at those days, took serious functions in this 
respect too.Kara Davut was created in such a period. For this reason, it stands as a subject that deserves being studied. Within these 
considerations, the origin and reasons of the Turkish History Thesis were presented and it was aimed to establish a relation between 
the Turkish History Thesis and literature, namely historical novel. At this point, the canon concept, whose presense in literature is 
questioned, and the form of historical novels were emphasized; and the scenerio of the novel Kara Davut were studied within the said 
scopes. As a result, it was seen that the novel Kara Davut tried to reflect the history understanding of the early republican period. 
When the novel was studied,  it was possible to find the trades of the ideas set forth by the history thesis. The reaction to the novel 
beingsimilar to the ones towards the history thesis is an indicator of the fact that the novel was designed within the scope of the 
understanding of the history thesis.

Keywords: History Thesis, Historical Novel, Canon, Nizamettin Nazif Tependenlioğlu, Kara Davut, Fatih Sultan Mehmet. 
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 1. Giriş 

 Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, “Kara Davut” adlı romanını, 1928 yılında kaleme almıştır. Roman, edebiyat çevrelerince 
Cumhuriyet döneminde Osmanlı  tarihini ele alan ilk roman olarak ün salmıştır. Cumhuriyet yöneticileri tarafından ortaya  konan 
Türk Tarih Tezi açısından roman ele alındığında, romanın yeni kurulan devletin resmi  ideolojisine uygun denebilecek nüveler taşıdığı 
görülmektedir ki, bu da romanı üzerinde düşünülmek bakımından daha ilginç hale getirmektedir. Şöyle ki, romanın yayınlandığı 
yıllar, ulus devletin oluşumuna gidildiği yıllardır. Bu süreçte, yerleştirilmeye çalışılan düşünce ise, Osmanlı’nın ötekileştirilmesi 
üzerine kuruludur. Bu bağlamda, dönemin popüler edebiyat ürünleri özellikle de popüler tarih romanları, Türkleştirilmeye ilişkin 
politikanın bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. II. Mehmet’in tarih yazımının genel havasından oldukça farklı sunulduğu ve 
“Fatih”liğinin  sorgulamaya açıldığı  bir  roman olan  Kara Davut bu bakımdan önemlidir. Bu nokta da şu sözler önemlidir: “Kurmaca 
metinlerde, meselâ tarihî romanlarda olduğu gibi, belirli şartlarda gerçeğin dışına çıkılabilir: Roman gerçeğiyle, tarihî gerçekliğin 
birebir mütekabiliyet içinde olması zorunlu değildir çünkü! Ama, bir tarihî karakterin, hele bilinen ve biyografik özellikleri tescil 
edilmiş kimliğini, sanki öyle değilmiş gibi göstermek ne kertede meşru sayılabilir”(Yavuz, 2013). Bir tarihi olayın ve kişiliğin bilinen 
şeklinden “farklı” gösterilmesi dönemin yönetim politikaları ile örtüşüyorsa, bu yönünün ön plana  çıkarılarak metne  bakılması 
daha da anlamlı  hale gelecektir ki, bu çalışmada da bu amaç ön plandadır.  

 Bütün bu görüşler çerçevesinde çalışma, bir dönemin savunusunu ya da eleştirisini yapmak ya da derinlemesine bir roman 
tahliline girmek amacı taşımamaktadır. Mevcut kaynaklarda romanın tahliline ilişkin çalışmalar mevcuttur, özellikle de edebiyat 
alanında derinlemesine ve karşılaştırmalı analizlere de rastlanmaktadır. Bu çalışma ise, genel olarak Kemalist Türk Tarih tezinin 
yerleştirilme ideolojisini göz önüne alarak, romana bakmak amacındadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bir literatür değerlendirmesi 
yapılacak, ardından da romanın tarih tezi ile uyumlu noktaları üzerinde durulacaktır. Çalışma bütün bu yönleriyle yakın tarihimize 
ilişkin bir saptama yapması yönünden önemli olup, alana katkı sağlama  hedefindedir.   

 1.1. Ulus Devlet Olma Çabaları: Türk Tarih Tezinin Ortaya Çıkışı   

 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet ile birlikte, Türkiye devletinin oluşumu süreci başlamıştır. Cumhuriyet öncesine 
bakıldığında ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun millet olma sürecini tamamlayamadığı görülmektedir (Türkdoğan, 2012, s. 5). Çünkü,  
Osmanlı’da uzun yıllar hâkim olan düşünce, “ümmet olma” fikridir. Şöyle ki,  örneğin Namık Kemal için Arabistan’ın kutsal şehirleri 
de dahil olmak üzere- belki de özellikle bunlar- bütün Osmanlı İmparatorluğunu ifade ederken, Sadrazam Sait Halim Paşa da 
halen “bir Müslümanın  vatanı, Şeriatın hüküm  sürdüğü  yerdir” fikrini ileri  sürmekte idi. (Lewis, 2000, s. 356).  Buna karşın, 
Mustafa Kemal ise, yeni bir Anadolu Türk vatanı fikrini zihinlere yerleştirmek istemiştir. Bunu yapmaktaki amacı ise, halen İslami 
ve Osmanlı bağlılık duygularını yıkmak, Panislamik ve Pantürkist heveslere karşı koymak ve Türk ulusunda vatanına karşı  yeni bir 
bağlılık  yaratmaktır (Lewis,2000: s. 356). Bu nedenle de, Cumhuriyet dönemi “dönemin milli değerlerine sahip aydın kadroların 
birlikteliğiyle yürütülen sosyolojik anlamda bir  ulus-devlet inşası (nation building) projesi” olarak ortaya çıkmaktadır (Türkdoğan, 
2013, s. x). Ulus devlet olabilmenin yolu ise, ortak bir  kültüre  sahip olmadan geçmekte idi. Atatürk’ün hedefi de tam bir kültür,  tarih 
ve  dil  birliği yaratmaktı (Turan, 2004, s. 192). Girişilen bu ulus inşasında,  ne Osmanlı mozaiği,  ne de çok kültürlülük sadece Türk 
gerçeği ve Türklük olgusu tarihsel rol oynayacaktı (Türkdoğan, 2013, s. 49). Dolayısıyla, Osmanlı’nın ötekileştirilmesi ulus devlet 
projesinin başat özelliği olarak ortaya çıkmakta idi. 

 Timur (2001, s. 171)  da, Mustafa Kemal’in yeni devletin Osmanlı’nın devamı olunmayacağı yönündeki kararından ve çeşitli 
konuşmalarında Osmanlı Devleti’ne  karşı  antipatisini  açık bir  şekilde  dile  getirdiğinden bahseder ve  yazar  Mustafa Kemal’in 
Osmanlı padişahlarına ilişkin olumsuz  bakış  açısını ortaya koyan  şu düşüncelerini paylaşır:  

“Atatürk’e göre, “Osmanlı tarihi, baştan nihayetine kadar hakanların,  şahısların en nihayet zümrelerin hal ve hareketini 
kaydeden  bir destandan  başka bir şey değildir. Ve “Osmanlı tarihinde bütün gayretler, bütün mesai, milletin arzusu, emelleri 
ve hakiki ihtiyaçları noktai nazarından değil, belki şunun bunun hususi emellerini, ihtiraslarını tatmin noktai nazarından  vuku 
bulmuştur. Atatürk “bir takım mecnunlar, müsrifler ve sefihler”  olarak nitelendirdiği Osmanlı padişahlarının, memleketin “asli 
unsurunu” yani  Türk halkını kendi emelleri  uğruna peşlerinde  nasıl diyar diyar sürüklediklerini ve kendi ülkelerini nasıl ihmal 
ettiklerini  somut örneklerle  anlatır. Evet, artık bu İmparatorluk bütünüyle maziye karışmalıdır. Yeni kurulacak Türkiye, milli bir 
Türk devleti olacaktır. Bu yüzdendir ki, Osmanlı Devleti’ne değil, eski Türk medeniyetlerine eğilmek  gerekmektedir” (2001, s. 171-
172)3.  

Görüldüğü üzere, Kemalist rejimin hedefi oldukça netti. Fakat buna karşın, Türkçülüğü savunan milliyetçi entelektüellerin, 
farklı Türk tanımlamaları  yapmalarından ve Türklerin etnik yapısının  kimlerden  oluştuğuna dair  bir  fikir  birliği içinde 
olmamalarından kaynaklanan, tek tip bir Türkçülük anlayışının  oturtulmamış olmaması ve hala tarihsel arka planının belirsiz 
olması sorunu bulunmakta idi (Bahadır, 2001, s. 188). 

Bu nedenle,  yeni bir “milli kimlik” ve “milli şuur” uyandırmak maksadıyla  başlatılan çalışmaların özünü, Osmanlı toplumsal 
yapısından  çağdaş ve  milli bir  toplum olma düşüncesi  oluşturmakta ve  bütün bunların  ise, bilimsel  metotlarla  ortaya konması  
gerekmekte idi” (Sezer, 2003, s. 303). Bir başka deyişiyle, “milliyetçilik olgusunun ve milliyetçi dilin bu hızlı yükselişi beraberinde 
tarihe ilişkin de yeni bir kabul ve ortak doğrular skalasının varlığını gereksindirmiş ve dolayısıyla, devlet eliyle, devletin gözetim ve 
3 Benzer bilgileri başka bir çalışmada da görmek mümkündür. Bu araştırmaya göre, bir çok cumhuriyetçi  elitte olduğu gibi  Mustafa Kemal’e göre de,  
Türk’ün  Batılı olan manevi  ruhunun,  Batılı  gibi gelişimine engel olan,  Osmanlı,  hükümdar  ve Halifedir (Çaylak ve Çelik,  2011, s. 108). 
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denetiminde ve onun istediği biçimde bir tarih yazıcılığı dönemi başlamıştır”(Akman, 2011, s. 81). 

 Cumhuriyet döneminde Türk tarihinin araştırılması için ilk oluşturulan  kurum,  Osmanlı  Tarih  Encümeni’nin  devamı  
olan  6 Temmuz  1927  yılında  Maarif  Vekaleti tarafından İstanbul Darülfünun binası içinde  tekrar  örgütlenen  Türk Tarih 
Encümeni idi. Mustafa Kemal bir ulusal tarih yazılması için Darülfünun’a direktif vermiş, fakat onun bu isteği, sürece yayılarak 
yerine getirilmemiştir. Darülfünun hocalarıyla arasının açık olduğu için destek alamayacağını bilen Mustafa Kemal,  bu yapının 
dışında bir kuruma ihtiyaç duymuştur. Bunun üzerine, Osmanlı tarih encümeninin yerine oluşturulan Türk Tarih Encümeni 1930 
da kapanmış, 1930’da Türk Ocağı Kurultayı’nda Afet İnan’ın teklifiyle Türk Tarih Tetkik Encümeni oluşturulmuştur (Bahadır, 2001, 
s. 189- 191)4. 

 23 Nisan 1930’da Ankara’da  toplanan Altıncı Türk Ocakları Kurultay’ında Türk Tarih Kurumu’nun  çekirdeği olan “Türk 
Ocağı Türk Tarihi Tetkik Heyeti” kurulmuştur. Bu heyet ilk olarak, “Türk Tarihinin Ana Hatları” başlıklı 606 sayfalık bir kitap 
yayınlamıştır.  Bu eser, “Türk tarihini en eski çağlardan Cumhuriyete kadar kısaca ele almakta ve Türk tarihi  hakkında yepyeni 
görüş ortaya atmakta idi” (Turan, 2004, s. 193-194). Bir sonraki aşamada ise,  resmi tarih tezinin hazırlanan ders kitapları ile yeni  
nesillere kazandırılmak istenmiştir (Sezer, 2003, s. 303). Bu amaç kapsamında olsa gerek, Atatürk,  yeni  tarih  görüşünün  tarih  
öğretmenlerine  aktarılması için bir  kurs düzenlenmesini  istemiş ve bu kurs toplantıya  dönüşmüş,  bu toplantıya “Birinci  Türk 
Tarih  Kongresi” adı  verilmiştir (Turan, 2004, s. 196;  Lewis, 2000,s. 356). 

 Bütün bu çalışmalar sonucunda ortaya konan tarih tezi, dayandığı  mantığı da  ortaya koyar şekilde şu sözlerle özetlenmiştir: 
“Tarih, emperyalizmin elindeki  en önemli  ideolojik araçlardan  biridir ve Sevr şokunu  yaşamış bir Türkiye’nin  bu konuya eğilmesi  
son derece  doğaldır. Nitekim Enver Ziya Karal bu  dönem  tarihçiliği  için “savunma tarihçiliği” demektedir. Ermeni sayısına 
bakmadan “tarihsel haklara” dayanarak Doğu Anadolu’da az Ermenili koskocaman bir Ermenistan yaratmış, Rum sayısına 
bakmadan aynı biçimde Doğu Trakya’yı, İzmir-Manisa-Ayvalık bölgesini  Yunanistan’a  bağlamaya çalışmıştı emperyalizm. Bunun 
bir çaresi, Ermenilerden ve Rumlardan  önceki  Anadolu  tarihini ele almak  olabilirdi.  Nitekim öyle yapıldı, Hititlerin  Türk oldukları 
öne sürülerek, özellikle Hitit  tarihine  sahip çıkıldı. Bu, bir çeşit Anadolu’nun “manevi tapusu”nu çıkartmak harekatıydı. Avrupa’da  
kimi ülkelerde  moda  olan,  ırkçılığı insanların  kafatası  özellikleri gibi  fiziksel  özelliklerine  dayandırmak isteyen  kuramlara  
karşı, Türkiye’de  de fiziksel antropoloji  çalışmaları  başlatıldı.  Türklerin uygar bir  halk  olmadıkları  savına  karşı Türklerin 
kökeni olan  Orta Asya’nın tarihi  ele  alınarak, o bölgenin  bir  uygarlık  kaynağı olduğu, hemen bütün  insan  topluluklarının  
oradan çıktıkları  kuramı  geliştirildi” (Akşin, 1998, s.192-193). 

 Zürcher (2000, s. 277- 278) de bu kuram yoluyla, Türklerin dünyanın yüksek uygarlıklarını  yarattıklarını  söyleyerek, Türk 
halkına kendi geçmişleri ve kendi  ulusal kimlikleri ile yakın geçmişten yani Osmanlı  döneminden bağımsız bir  övünç duygusu 
vermeyi amaçladıklarını belirterek, böylesi bir tarihi gerçeklik yaratma çaba ve isteğinin ardında  yatan strateji ve psikolojiyi  izah  
etmiştir.

 Bu noktada,  Batılılaşma siyasetini benimsemiş bir yönetimin, kendi özüne dönüp onu üstün kılma arzusunun bir çelişki 
oluşturup oluşturmayacağı sorusu, bir başka tartışma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarih tezinin parçası olduğu aşırı 
ulusçuluğun Kemalist politikaların öteki niteliği olan Batı usullerine hayranlık ve taklitle çelişir gibi gözüküyorsa da, aslında Batı 
usullerinin benimsenmesini kolaylaştırmaya  hizmet ettiği belirtilmekte ve şu şekilde  açıklanmaktadır: “… Bir taraftan Türk 
mirasının – bu miras  büyük ölçüde  efsanevi  olsa bile Osmanlı  İmparatorluğu’nun  Ortadoğu ve İslami uygarlığından ayrı bir şey 
gibi vurgulanması, geleneksel Ortadoğu uygarlığı unsurlarının Batınınkilerle değiştirilmesini kolaylaştırmıştı. Aşırı milliyetçilik bir 
taraftan da, Türklere  bilhassa da  genç kuşaklara,  kimi zaman  üstünlük  duygusu aşılamıştı ve bu  bir anlamda, Avrupa’yı izleme 
ihtiyacını  psikolojik  olarak  dengeliyordu” (Zürcher, 2000, s. 278).       

 Konuya ilişkin bir başka görüşe göre ise, Batının ötekileştirilmesinin  bir tutarsızlık  oluşturmaması için  geliştirilen formül 
şu idi: “Kemalist tahayyül dünyası  oryantalist paradigmayla  uyumlu bir biçimde Batıyı rasyonelliğin, demokrasinin, bilim ve 
ilerlemenin temsilcisi ilan ederken, Doğuyu akıl, bilim, demokrasi, ilerleme ve  özgürlük  karşıtlığının temsilcisi ilan etmiştir. Osmanlı 
ve Doğuya ait kavram ve değerler kümesinin tahribatına girişilmiştir. Doğulu kurumlardan kaldırılabilecek olanlar kaldırılmış, 
kaldırılamayanlar ise rejimin ihtiyaçlarına  göre dizayn edilmiştir. Osmanlı ve  Doğu kimliklerinin  modernleşme  önünde  engel  
görülerek  ötekileştirilmesi,  milli kimliğin  inşasında,  romantizm  açığının   ortaya  çıkmasına  sebebiyet  vermiştir. Romantizm  
açığının  kapatılması  için, İslam ve Osmanlı  öncesi  Türk tarihi  yardıma  çağrılmıştır (Çaylak ve Çelik, 2011, s. 107). 

 Tarih tezi bir takım eleştirilere de maruz kalmıştır. Bu eleştirilerin daha çok milliyetçi kanattan geldiği ve tarihçiliğin bilimsel 
raydan uzaklaştığı üzerinde yoğunlaştığı belirtilmiş ve Darülfünun’daki öğretim üyelerinin işine son verilip,  burasının kapatılma 
kararı  alınmasının ardında  yatan esas  gerekçenin de  resmi tarih anlayışına olan muhalefet  olduğuna işaret edilmiştir (Bahadır, 
2001, s. 195-196). 

Siyasi alanda üretilen politikaların karşılaştığı / karşılaşabileceği  muhalefetin önünü kesebilmesinin yollarından biri de, toplumsal 
ve kültürel alanlarda görüşü hakim kılıp yaygınlaştırabilmekten geçmektedir. Bu görüş dönemin siyasileri tarafından da paylaşılmış  
olacak ki, “kendini Müslüman olma kimliği üzerinden tanımlayan bireyin Türk olmaya dayanan bir kimliğe yönlendirilmek istenmesi 
4 Bu noktada şunu belirtmeliyiz ki,  Darülfünun’un konuya ilişkin tavrı hakkında  sınırlı bilgimiz  olmakla beraber  açık ya da  örtük  olarak  güttüğü muhalefet,  
oldukça önemlidir. Belki  bu  noktada bunu  telaffuz etmek erken de olsa ileride,  tarih tezine ve ondan  beslenerek  oluşturulmuş ürünlere gösterilen  muhalefete 
duyulan  tepkide,  Darülfünun ekibinin  etkisi konusunun  hesaba  katılması  gerektiği düşünülmektedir.
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dönemin temel politikalarından biri olmuş ve  devlet eliyle işlenip biçimlendirilerek hâkim kılınmak istenen milliyetçilik olgusu ve 
dili, eğitim sisteminden kültürel hayata, kamusal yaşamdan iletişimsel süreçlere baskın ideolojik unsur haline gelmiştir” (Akman, 
2011, s. 81). Şu bir gerçektir ki, siyasi  alanda üretilen politikaların kültürel alanda izdüşümünün  yaratılmaması kaçınılmazdır. 
Nihayetinde siyasi  politikaların  kültürel alanda destek sağlayamaması başarısını zorlaştırmaktadır. Bu noktadan itibaren, bu 
ideolojik  yapılanmanın edebiyat alanında, daha da spesifik olarak romanlara yansıması  değerlendirilecektir. Böylelikle tarihin 
yeniden yazılması sürecinde bir  araç olarak kullanılan romanlara bu yaklaşımın nasıl yön verdiğini görmek olanaklı  hale gelecektir.  

 1.2. Resmi Tarih Anlayışının Roman üzerinde  Etkisi 

 Tarih ile edebiyat arasındaki bağ şu şekilde kurulmaktadır. “Tarih bilimi veya tarihçi, genelde insanlığın, özelde toplumların 
geçmişte karşı karşıya kaldığı önemli olayları ayrıntısına girmeden konu edinir. Edebiyat ise, daha çok tarihin anlatmadığı sıradan 
kişi ve olaylarla, bunların bıraktığı izlerin ayrıntılarıyla ilgilenir. Tarihî şahsiyetlerin tarihte üstlendikleri rolün dışında yaşantılarına 
ait örneklerin belli bir olay örgüsü içinde anlatımı edebiyat biliminin, edebiyatçıların, roman ve hikâye sanatının işleri arasında 
yer alır. Edebî eserin tarih öğretmek gibi bir işlevi olmasa da tarih ilmini anlama ve sevdirme yolunda etkin bir rolü vardır. Bu 
bağlamda tarihçinin yazdıklarıyla sunulan bir tarihî olay veya şahsiyet, edebiyat ve edebî mahsuller vasıtasıyla ilgi alanı haline 
getirilebilir”(Erol, 2012, s. 60-61). 

 Bu tanımlama, her ne kadar bir başlangıç için yeterli görünse de, edebiyat tarih ilişkisinde, edebiyat ile tarihi  birbirinden 
bağımsız alanlar olarak ele almak yerine,  edebiyatı, tarihi ve toplumsal değişimleri üzerinden okunabilecek bir alan olarak 
değerlendirmek gerekmektedir. Bu nedenle edebiyatın/romanın bir temsil sistemi olarak, dışa vurduğu anlamlandırma pratikleri 
aracılığıyla içinden geliştirildiği kültürün ve dönemin zihniyet örüntülerini kavramaya izin veren bir sistem olduğu ve toplumsal 
değişimi okumak, direnişi anlamak, tarihin ve ideolojinin halklar üstündeki izlerini takip için romandan daha iyi antropolojik ya 
da estetik nesne olamayacağı (Van Het Hof, 2010, s. 82) yönündeki  tanımlamadan hareket, bizim için daha uygun olacaktır. Bunun 
için üzerinde erken Cumhuriyet dönemini ve özellikle de resmi tarih anlayışını okumak ve anlayabilmek için romanlar üzerinde 
durulacaktır. Özellikle de ulus-devlet modelinin üretilmesi ve bu anlamda yarı feodal ve çoğulcu bir sosyal yapıdan gelen toplumların 
ulus bilincini özümseyip içselleştirebilmesi için kullanılan sosyo-kültürel aygıtların başında edebiyatın geldiği yönündeki görüş 
(Kacıroğlu, 2010, s. 450-451) bu alanda dikkatimizi yoğunlaştırmamızı zorunlu hale getirmektedir.  

 Gerçekten de, bu dönemde Cumhuriyet yöneticilerinin milli kimlik oluşturma siyaseti, edebiyat alanındaki eserlerinin 
söylemini de dönüştürmüştür. Öyle ki, “Türk milleti için bir ölüm- kalım savaşı olan Millî Mücadelenin, millet lehine, zaferle 
sonuçlanmasının ardından Cumhuriyet’in ilan edildiği, yeni rejimin hedefleri doğrultusunda art arda inkılâplar yapıldığı, her şeyiyle 
eskisinden farklı yeni bir yaşam biçimine geçildiği ve doğal olarak tüm bu tarihî - sosyal - siyasal değişme ve gelişmeler, edebiyat 
eserlerinde de yansımasını bulduğu” ifade edilmiştir. (Sevinç, 2009, s.26). Bahsedilen yansımanın nasıl bir farklılık yarattığını ise, 
Timur (1991, s. 216) şu sözlerle  ortaya koymuştur: 

 “İlk Osmanlı  romanları  toplumsal  değişimin ürünü olan  örf ve adetlerdeki evrimi  eleştirel bir  açıdan  ele  alıyorlar 
ve  taklitçi  bir “Batılılaşma”nın ortaya  çıkardığı yapay  karakterlerle  alay ediyorlardı.  Gerçeklik gayretine rağmen Osmanlı 
meddah geleneğinin izlerini taşıyan ve  fazla inandırıcı  olmayan  bu eserler, bazı  yönleriyle  bugün tarihi  bir değer  kazanmışlardır 
(…) Cumhuriyet’in ilk  yıllarında,  geçmişle bir  hesaplaşma  gayreti  ve Osmanlı cemaatçiliğine karşı  ulusal kimlik  sorunu  
romancılarımızı yeni tür bir arayışa yöneltmiştir.” 

 Başka araştırmacılar da benzer görüşleri dile getirmişlerdir. Örneğin, toplumsal gelişmelerin etkisinde ama aynı zamanda 
bu gelişmeleri etkileyerek, edebiyat yapıtlarındaki söylem ve anlayışın, “Osmanlıcı” dediğimiz yaklaşımdan “ulusçu” diyebileceğimiz 
bir yaklaşıma doğru yol aldığını ifade edilmiştir (Millas, 2000, s.36). Bir diğer görüşe göre de, 1930’lu yılların yeni Türk Cumhuriyeti,  
kendisini karşı tezi olarak gördüğü Osmanlı’dan farklılaşıp, Tanpınar’ın sözleriyle “Ben artık bir başkasıyım” diyebilmek saadetine 
erişebilmek için Osmanlı’ya ait  her şeyden bir  an önce kurtulmaya  çalışmıştır (Çeker, 2008,s. 43). Edebiyattaki bu dönüşümü 
doğrudan resmi tarih anlayışını telaffuz ederek yorumlayanlar da olmuştur:

“… Cumhuriyet’in yeni bir  imaj oluşturmada  beslendiği  kaynak Pozitivizmdir. Akılcı ve bilime dayanan Cumhuriyet 
epistemolojisi moderniteye giden yolu keşfederken  bir yandan da geçmişi  inşa eden zihniyetle  savaş  halindedir. Bu zihniyeti  
oluşturan  sosyal, siyasal  ve  kültürel  kurumlar  dönemin  romancıları  tarafından da eleştirilir. Bu  dönem romanlarında  Osmanlı 
edebiyatı  eleştirilirken, aslında o edebiyatın  içinde bulunduğu düşünülen  bütün bir Osmanlı eleştirilmektedir  ve  bu tavır  
Cumhuriyet  dönemindeki  siyasal  kırılmanın  sanata  yansıması  biçiminde düşünülebilir”(Aycan, 2012, s. 180). 

 Bir başka çalışmada ise, romanların ele aldıkları konular itibariyle o yıllar Türkiye’sinin geçirdiği tarihi,  sosyal ve siyasi 
değişimleri  göz önüne seren bir ayna  görünümünde olduğunun altı bir kez daha çizilmiş, ardından da dönemin iktidarı ile 
romancıları arasındaki ilişkiye dair oldukça ilginç ve bir o kadar da ciddi bir  tartışmanın  kapısını  aralayacak şu sözler  söylenmiştir: 

 “… Esas itibariyle, siyaseten redd-i miras üzerine kurulan laik bir ulus-devlet niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti, tüm 
yurdu kuşatıcı inkılâplarla yeni bir yaşam tarzının da belirleyicisi olurken yeni rejimin halka benimsetilip sevdirilmesi, Ankara’dan 
başlatılan yenilik hareketlerinin tabana yayılması yöneticileri romancılarla işbirliğine itmiş ve Cumhuriyet felsefesi doğrultusunda 
romanlar kaleme alınmıştır. Söz konusu felsefe doğrultusunda eskiyi ötekileştirip yeni rejimi öven romanlarla toplumun hafızası 
yeniden şekillendirilmek istenmiş ve bunun için Osmanlı-Cumhuriyet karşılaştırmasına başvurulmuştur” (Sevinç, 2009, s. 26).
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 Dönemin yazarlarının “toplum hafızasını belirlemek” isteyen iktidar tarafından nasıl ve ne ölçüde yönlendirildiği ise,  bir  
başka  soru  olarak  karşımıza çıkmaktadır.  Daha açık bir deyişle, pek çok araştırmacının dillendirdiği gibi,  erken cumhuriyet 
döneminde bir “kanon edebiyatının” varlığından söz etmek ve bunun resmi tarih anlayışı ile  ilişkisini kurabilmek mümkün müdür? 

 İlk olarak, kanon kavramının daha anlaşılır bir hale getirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Kanon, bir görüşe göre, 
“herhangi bir otoritenin ya da otoritelerin  kutsadığı iyi yazarlar listesi ve buna eklenecek  isimlere verilen izin  ya da onay” olarak  
tanımlanmaktadır (Parla, 2004, s. 51). Bir diğer görüşe göre ise, “edebiyatı bu anlamda bir aygıt hâline dönüştürüp, onu resmi 
veya ideolojik söylemin üretildiği bir alan olarak belirleme faaliyeti ve bu şekilde bir söylem üretme işi için Batı kaynaklı bir terim 
olan kanon kelimesi kullanılmaktadır ve kelimenin bu anlamdaki kullanımında, sadece resmî söyleme veya ulus-devlet bilincinin 
üretilmesine uygun bir edebiyat kastedilmemekte farklı ideolojik söylemlerin kendi düşünsel yapılarına uygun bir edebiyat üretimi 
de kanon kavramıyla isimlendirilmektedir” (Kacıroğlu, 2010, s. 451).

 İki tür kanondan söz edilmektedir. Bunlardan birisi, her kesimden halkın ilgisiyle oluşan kanon, diğeri de devlet, parti, 
ideoloji ve rejim gibi enstrümanların oluşturduğu kanondur (Çıkla, 2007, s. 49). Türk edebiyatında kanonunun olup olmadığı 
konusuna gelince; Belge (2004, ss.54- 55)5 şu yorumu yapmıştır: “…‘Devlet sanatçısı’ gibi sıfatların geçer akça olduğu  toplumlar 
başkadır, bizimki gibi  toplumlardır bunlar. Devlettir, partidir, dindir  böylece  yüce ve yüksek  tam ya da yarı kutsal bir  aygır vardır 
ortada. Bu aygıt her şeyi  herkesten iyi  bildiği  için  romancının,  sinemacının,  şarkıcının, bestecinin en iyisini de  o  bilir. “En iyi”ye  
verilecek unvan da, olsa  olsa bu  unvanı dağıtan kurumun  sıfatı  olabilir, onun için “devlet sanatçısı”, “parti sanatçısı” vb. olunur. 
“Kanon”da böyle toplumlarda önemli sorun haline gelir ve oraya kimin gireceğinin ve kimin  girmeyeceğinin gerekçesi, sanatsal/
edebi  bir gerekçe  olmaktan çıkar. Bunları dedikten sonra, “Dolayısıyla edebi  kanonun  en haşin biçimde  biçimlendiği ülke  
Türkiye’dir diyerek söze devam edilebilirdi”. Çünkü Türkiye yukarıda değinilen özelliklerin  hepsine  fazlasıyla  sahip. Gelgelelim  
burada  öyle  kesin, net hele “haşin” denecek  bir  kanon görünmüyor”. 

 Bir başka görüşe göre ise Türkiye’de edebiyat kanonunun varlığından net bir biçimde söz etmek mümkündür. Özellikle de tek 
parti döneminde kurulmaya çalışılan inkılap  kanonun nasıl şekillendirildiği hakkında fikir verebilmek için bazı etkinliklerden söz 
edilmiştir. Buna göre; “cumhuriyetin ilk yıllarında inkılap edebiyatının oluşturulması  çabalarına ağırlık verilmiş ve bu çalışmalar 
rejime bağlı yazar ve şairler, dönemin bazı siyasîleri, çeşitli yayın organlarının yöneticileri ile parti, hükümet, Halkevleri, Basın 
Genel Müdürlüğü gibi kurumlar tarafından yürütülmüştür. İnkılap kanonunun oluşturulması açısından cumhuriyetin onuncu yıl 
dönümünde yoğunlaşan edebî faaliyetler kayda değerdir. Özellikle, 1939-1947 yılları arasında CHP’nin verdiği sanat mükâfatlarının 
bu mükâfatı kazanan eserlerin halkın gözünde şöhret kazanmasına veya şöhretini tazelemesine, satışının artmasına yol açmıştır. Yine  
CHP’nin 1945 yılı Sanat Mükâfatı çerçevesinde düzenlediği piyes yarışmasının şartlarında inkılâbın güttüğü gayeleri belirtecek 
şekilde seçilmesi ve işlenmesi istenmesi partinin oluşturmaya çalıştığı inkılâp edebiyatının, kanonlaştırmanın bir aracı olduğunu 
gösterdiği belirtilmektedir. Kitap tanıtımlarının ve reklamlarının kanonlaştırma faaliyetleri olarak değerlendirilmesi mümkündür. 
Kitabın çok seviyeli, cazip, okuması zevkli bir kitap olduğunu; o yazarın da usta, başarılı ve gerçek bir sanatkâr olduğunun ima 
edilmesi ve okurları kendilerine çekme/yöneltme noktasında başarılıdırlar. Harf inkılâbı (1 Kasım 1928) ile yeni nesillerin eski 
harfli eserlere ulaşması büyük oranda sekteye uğramıştır. Harf inkılâbının sırf bu özelliği bile oluşturulmaya başlanan kanon için 
büyük bir kazanım olmuştur. Cumhuriyetin ve inkılâpların yerleştirilmesi sürecinde, 1930’lu yıllarda yeni Karagöz piyesleri yaz(dır)
ılarak, bu piyesler aracılığıyla kanonlaştırma faaliyetinde bulunulduğu görülür. Bu çerçevede söz konusu Karagöz piyesleri ve bazı 
halk hikayelerinin cumhuriyetin, devletin, inkılâpların, Türk dil ve tarih tezleri ile Batılı hayatın öngörülerine uygun mesajlarla 
donatıldığı bilinmektedir” (Çıkla, 2007, s. 51-56).   

 İnkılap kanonunun, Cumhuriyet’le birlikte başlayan inkılâpların halk tabakalarına benimsetmek amacıyla yazılan edebî 
ürünlerin oluşturduğu kanonun, bu yolla yeni bir ulus bilinci geliştirme ve resmî ideolojinin ihtiyaç duyduğu insan modelinin 
üretilmesine yardımcı olma  amacında olduğu  belirtilmiş ve edebiyatın hizmet ettiği  bu  amaç nedeniyle bir  propaganda  aracına  
dönüştüğü söylenmiştir (Kacıroğlu, 2010, s. 451, 454). Bir başka deyişle, Cumhuriyet dönemiyle birlikte resmi ideoloji  bir  yandan  
yetişen neslin milli  kimliğini  oluşturmak, diğer yandan da  ülkeyi “muasır medeniyetler seviyesine”  ulaştırmak  amacıyla “elemeci  
ve  faydacı  bir yaklaşım” göstermiştir. Edebiyat ise, “ulus inşa sürecini,  bu sürece ve sonuçlarına uygun ‘insan modeli’ni yaratmanın 
temel araçlarından biri olarak kullanılmıştır (Aycan, 2012, s. 177). 

 Edebiyat kanonun özellikle de tarihi romanlar üzerinde varlığını  daha belirgin  bir  biçimde hissettirdiği düşünülmektedir. 
Bu nedenle “Kara Davut”  adlı tarihi  roman üzerinden inceleme yapılmadan evvel tarihi roman kavramına genel olarak bakılmasında 
fayda vardır.  

 1.3. Tarihi Roman Kavramı ve Türkiye’deki Tarihi Romancılık  

 Tarihî romanlar, konusunu tarihten alan roman, hikâye veya piyesler, model bir millî kimlik, arzulanan seviyede değerini 
bulmuş millî benlik arayışında olan kimselerin fikir, duygu, hayal, terbiye ve davranış bakımından tekâmüle uğramak maksadıyla 
okumaktan zevk aldıkları eserlerdir. Okuyucu olarak bireyin geçmişin dünyasına açılan bu eserlerde kendisiyle örtüşen veya 
çatışanları tespit ederek doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü, haklıyı haksızı analitik düzlemde muhakeme ederek kavraması, dolayısıyla 
kendinde belli bir benlik, kimlik ve kişilik inşa etmesi kolaylaşacaktır. Millî bilinci doğuracak bu yöntem, edinilen tarihî bilgiyle millî 
karakteri tanıma ve ona göre bireyin kendine yön verme imkânını sağlar (Erol, 2012, s. 62).  Bunun da ötesinde tarihsel  romanların 
5 Belge’nin (2004, s. 56) tam anlamıyla kanonun etkisi altında olunduğuna inanmasının altında yatan sebep, zaman zaman siyasi iktidarla barışık olmamak’ın 
“kanon”dan dışlanmaktan çok  “kanon”a  girmenin  yolu olmasıdır 
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şu yada bu  şekilde, genellikle  hakim ulusal  geleneğin  kendisini  meşrulaştırmak için  biçimlendirdiği eski tarihsel  bilginin  harekete  
geçirilmesine dayandıkları da ifade edilir ve Türkiye’de tarihsel  romanların üstlendiği  rol,  “Cumhuriyet’in ilk  yıllarında “Bir Türk 
dünyaya bedeldir” şiarını harekete geçirmek ve ulus devletin bu oluşturucu ideolojisini işlemek ise popüler edebiyatın tarih roman 
koluna düşmüştü” sözleriyle ortaya konur (Türkeş, 2011, s. 123). Bu ideolojinin  romanlar aracılığıyla  nasıl işletildiği  konusunu ele  
almadan evvel, bu  dönemde ortaya  konan eserlere ve ele aldıkları konulara göz atılacaktır. 

 Cumhuriyet döneminde Türk tarihini konu edinen romanlarıyla adını ilk duyuran yazarın, Abdullah Ziya Kozanoğlu 
(1906-1966) olduğu söylenmektedir. İlk tarihî romanı Kızıl Tuğ, 1925’te Resimli Mecmua’da tefrika edilmiş, 1927’de kitap olarak 
yayınlanmıştır. Bundan başka tarihî roman kapsamında ele alınabilecek yirmiden fazla eseri bulunur (Erol, 2012, s. 63). Türkeş de 
(2011, s. 123-124)., bu türün en büyük  isminin  Abdullah Ziya Kozanoğlu olduğunu  teslim eder ve ardından bu alandaki diğer 
yazarların isimlerini zikreder: “Nizamettin Tepedenlioğlu, Turhan Tan,  Feridun  Fazıl Tülbentçi, Reşat Ekrem Koçu, Ratip Tahir, 
Oğuz Özdeş,  Ziya Şakir  Soku,  Zuhuri Danışman, Bekir  Büyükarkın, Fazlı Necip,  İskender Fahrettin Sertelli, Yeşim Ragıp Şevki, 
Ali Kemal  Meram, Sadettin Çulcu, Refi Cevad Ulunay, Niyazi Ahmet Banoğlu, Kadircan Kaflı, Sami Karayel, Enver Behnan 
Şapolyo, Sevda Sezer, Murat Sertoğlu, Yavuz Bahadıroğlu, Yılmaz Boyunağa, Ziya Hanhan”. 

 Bu  romanların ele  aldığı  konulara bakıldığında, çoğunluğunun Osmanlı tarihi ile ilgili olduğu belirtilmektedir. Osmanlı 
tarihinden seçilen dönemler ve kahramanları da kendi içinde gruplandırmak mümkündür. Üzerinde en çok durulan konuların 
başında Ankara Savaşı sonrasında meydana gelen olaylar yer alır. Romanlarda Fetret Devri ve kardeş kavgaları ile Düzmece Mustafa 
Olayı, taht kavgaları ve savaşları işlenir. Osmanlı tarihinin kahramanlık sayfalarına yönelen yazarlar buradan da Fatih Sultan Mehmet, 
İstanbul’un Fethi, Yavuz Sultan Selim ve  Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki  olaylara yer verirler. Bu dönemde büyük deniz 
savaşlarının da romanlarda konu olarak işlendiği bilinmektedir. Osmanlı tarihinde yazarların ilgi  duyduğu  bir  başka  nokta ise, 
padişah eşlerinin ve annelerinin  çevirdikleri  entrikalardır. Özellikle Hürrem Sultan üzerine birçok roman ve piyes yazılmıştır. Safiye 
Sultan, Turhan Sultan ve Kösem Sultan’ın çevresinde İstanbul hayatı, saray entrikaları, itibari karakterler yanında gerçek karakterlere 
de yer verilerek  anlatılır (Yalçın, 2002, s. 260).  Bir başka araştırmacı ise, romanlarda Türklerin  tarihine  ağırlık verildiğinin altını 
çizer ve şunları ekler:  “…Osmanlı döneminde geçen  hikayelerde bile  Osmanlı Osmanlılık yerine,  Türk ve Türklük  sözcükleri 
kullanılmış, olumlu  kahraman  tipleri  daima Türklerden  seçilmiştir.  Duraklama ve Gerileme dönemlerine neden aranırken, 
padişah  sülalesine  karışan yabancı  kandan  dem vurulmuş, Yükselme devrinin arkasında  Türklük, çöküşün arkasında  Osmanlılık 
ve dinin  kötüye  kullanımı aranmıştır” (Türkeş, 2011, s. 124)6. 

 Tarihi romanlara ilişkin verilen bilgiler de bizim için dikkat edici bir yan vardır. Araştırmacılar bu romanların gazetelerde 
tefrika edildiğini, çok okunduğunu, hatta yeni baskılarına gidildiğini (Yalçın, 2002, s. 257), çoğunun filme çekildiğini  (Erol, 2012, 
s. 63) belirten bilgiler paylaşmışlardır. Bizim açımızdan bu bilgiler, “edebiyat ya da inkılap kanonu”nun işleyiş esasları dikkate 
alındığında oldukça  önem kazanmaktadır.  Hatta,  “…Bu kitapların, Türk edebiyat tarihinde ciddi bir edebî değer bulamadıysa da, 
gençlere okuma alışkanlığını kazandırmada ve yazıldığı yılların “ulusçuluk” akımına paralel olarak “vatan” ve “millet” bilincini 
aşılamada büyük katkısı olduğu inkâr edilemez” (Erol, 2012, s. 63)7 şeklindeki sözler ile değerlendirildiğinde, bu yöndeki düşüncemiz 
daha da kuvvetlenmektedir. Bize göre de, bu çalışmaların“edebi” yönlerinin zayıflığına karşın, popüler bir  hale  getirilme  çabası  
içinde olunmasını  taşıdığı “misyon” dışında bir başka  şeyle izahı  kolay olmayacaktır. Daha açık bir ifadeyle, erken cumhuriyet 
dönemi tarihi romanları, resmi tarih tezi görüşü ile paralel bir yaklaşım içindedir. Türkeş de (2011, s. 125) tarihi romanların, yazar ve 
yayıncıların yüklendikleri misyonu metinlere yansıyan tarih algısını ve bu algının yazıldıkları tarihteki egemen ideoloji ile ilişkilerini 
neredeyse dolaysız bir  biçimde yansıttığını belirtir.

 Bir başka görüşe göre de,  o yılların romanlarının bir kısmının İslamiyet öncesi Türk tarihini zemin alan ve Türklerin cesaret 
ve kahramanlıklarına, savaş meydanlarında gösterdikleri üstün zekâ ve beden gücüne sürekli vurgu yapan romanlar olduğunu ve bu 
romanlarda eski Türk tarihine yönelmenin temelinde uluslaşma sürecinin öncü olduğunu söylemenin mümkün olduğunu belirtir ve 
daha sonra da şunları ekler:

 “…Bundan daha önce, Millî Edebiyat anlayışının şekillendiren Türkçülük akımının etkisi bu eserlerde devam etmektedir. 
Eski Türk tarihini konu edinen romanlarla kıyaslandığında ise, Osmanlı tarihini konu edinen romanların sayıca daha fazla olduğu 
görülecektir. Bu romanların genelinde Osmanlı bir ‘öteki’ olarak algılanmış ve dile getirilmiştir. Osmanlı tarihini konu edinen 
romanlarda, Osmanlı-Türk ayrımı yazarların en fazla dile getirdikleri bir düşünce olarak dikkati çeker. Özellikle Turhan Tan ve 
Abdullah Ziya romanlarını kuvvetli bir Osmanlı-Türk tezadı üzerine kurarlar. Osmanlı hanedanlığının gerçekte Türk olmadığı fikri 
dile getirilmekten çekinilmez. Osmanlının Türkleri vergi ve asker deposu olarak gördükleri, padişahların saraylarda cariyelerle 
eğlenen insanlar olarak vurgulanan bu romanlarda, Osmanlı’ya ait olduğu zannedilen zaferlerin aslında Türk kahramanlarının 
eseri olduğuna da dikkat çekilir. Cehennemden Selam, Kara Davut, Deli Deryalı, Seyit Ali Reis, Türk Korsanları ve Malkoçoğlu gibi 
romanlar doğrudan bu tezleri ifade etmek için kaleme alınmış izlenimi verirler (Kacıroğlu, 2010, s. 457-458). 

 1.4. Kara Davut Romanı ve Kara Davut Filminin Senaryosunun Resmi Tarih  Anlayışı  Yönünden  İncelenmesi 

 Kara Davut romanının yazarı, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’dur. Nizamettin Nazif ’in ilk tarihi roman denemesi olduğu 
söylenen Kara Davut’un edebiyat alanına katkısı  ise, şu  sözlerle  ortaya  konmuştur: “Cumhuriyet’in  ilk yıllarında  yayımlanan  
6 Türkeş (2011, s. 124), bahsi geçen tarihi roman yazarlarının büyük  bir kısmının  okul  tarih  kitapları da  yazıklarını  böylelikle  tarih yazımı ile aynılaştırdıklarına  
işaret etmiştir.
7 Yalçın da ( 2002, s. 23), romanların bir çoğunun sanat yönlerinin tartışmalı olduğu düşüncesindedir.
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tarihi  romanlar arasında  en  dikkat çekeni Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun kaleme  aldığı Kara Davut’tur. Kara Davut, 
Cumhuriyet döneminde Fatih- fetih konusunu  ele alan  ilk romandır. Türk edebiyatında ilk kez bu  romanla birlikte Fatih’e ve fethe  
olumsuz bir bakış  ortaya  konulur. Fatih- fetih olgusu  etrafında tarihi roman – gerçeklik tartışmaları da ilk kez Kara Davut’la  
başlar. Ayrıca  Kara Davut  gördüğü ilgi,  devrinde  uyandırdığı  akisler  ve etrafında yapılan tartışmaların yanı sıra bazı yazarları 
tarihi  roman  sahasına  çekmesiyle de  önem  kazanır” (Taştan, 2007, s. 576-577). 

 Roman, bu yönleriyle  dikkat çekici  olması  kaçınılmazmış gibi  gelse de,  tefrika ediliş hikayesine göz atıldığında olayların 
farklı  cereyan ettiği  görülmüştür. Mahmut Necmettin Deliorman, Kara Davut romanına yazdığı sunuş yazısında8,  romanın geçirdiği 
evreleri  şöyle  açıklar: 

  “Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, (o zaman ki kullandığı soyadı ile Tepedelenli Ali Paşazade) ilk tarihi romanı Kara 
Davud’u 1923 kışında yazmaya başlamış ve 1925’te Vakit gazetesinde tefrika halinde neşretmiştir. O tarihte Vakit gazetesi Türkiye’nin  
“Figaro”su sayılırdı ve ancak Halide Edip ile Hüseyin Rahmi’nin, Reşat Nuri’nin eserlerini tefrika ederdi. Vakit’in pek titiz bir 
edebi heyeti vardı. Bu heyete bir eseri  beğendirmek çok güç hatta imkansızdı. Nitekim Kara Davut’u da beğenmemişler ve tefrika 
edecek değerde  bulmamışlardı. Eğer  gazetenin sahip ve başmuharriri  olan üstad Asım Us, merak edip  esere  bir  göz atmamış 
olsaydı, Kara Davud hiç neşredilmeyecek ve Nizamettin Nazif te  belki  o sırada  ayrılmış bulunduğu diplomasi  kadrosuna  tekrar 
dönmeyi  düşünecekti” (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 3).  

 Bu ifadeler, aynı zamanda edebiyatın o dönemki yapılanmasına ilişkin bazı bilgiler içeriyor. Şöyle ki, çalışmamızda daha 
evvel üzerinde durduğumuz “edebiyat kanonu”na ilişkin kavramsal tartışmayı hatırlayacak olursak, Deliorman’ın aktardığı bu 
bilgiler, daha anlamlı bir hale gelmektedir. Yazarın eserlerin bir takım yazarların “beğenisi”nden geçmeden bir gazetede yayınlanma 
imkanın  olmadığını  söylemesi oldukça manidardır. Her ne kadar, Deliorman “beğenme/beğenmeme” konusunu yüzeysel geçse 
de, bahsedilen edebi heyetin onay verdiği belirtilen diğer isimlerin, Cumhuriyet yönetimi ile olan bağları, beğenilerine yön veren 
düşünceye açıklık getirmektedir. Bu ifadelerin, Kara Davut özelinde önemli olan tarafı ise, ya Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun, 
inkılap edebiyatına ilişkin kanona dahil bir yazar olarak  görülmemesine ve  bu nedenle de eserinin önemsenmemesine, ya da eserin  
resmi  tarih anlayışını temsil etmeye  değer görülmemesine dair bilgi vermedir.

 Bütün bu yaşananlara karşın, Kara Davut Asım Us’un desteğiyle Vakit’te tefrika edilmeyi başarmıştır9. Romanın, “Türk 
gazeteciliğindeki o basık  tiraj tavanını  yıktığı ve gazeteyi ancak o günkü iki üç günlük gazetenin ulaşabildiği tiraj başarısına ulaştırdığı” 
söylenmiştir10. Roman, yakaladığı başarının ardından, farklı dillere  çevrilmiş, hatta bununla da kalmamış, United Artist ile filminin 
çekilmesi için bir anlaşma yapılmış, fakat bazı aksaklıklardan  ötürü  bu düşünce bir türlü hayata geçirilememiştir (Tepedelenlioğlu, 
1966, s. 3)11. Tefrikadan sonra12, Kara Davut’un iki cildi aynı yıl kitap halinde yayımlanmıştır (Taştan, 2007, s. 579)13. 

  Tefrika edildiği gazeteye ciddi bir tiraj elde ettiren, tekrar tekrar baskıları yapılan Kara Davut’da ne anlatılmaktadır? Şunu 
belirtmekte yarar vardır ki, Kara Davut’un tekrarlanan baskılarında ana konu  aynı kalmakla birlikte, bazı  kısımlarında yazar 
değişikliklere gitmiştir. Bu nedenden  ötürü,  örneğin 1928  yılı baskısı  ile 1966 yılı  baskısını  edinmiş okurlar için  bazı  farklılıklar  
söz konusudur. Önce genel olarak romanın konusuna değinelim ardından bu farklılıkların ve gerekçelerinin altını çizelim.   

 Romanın geçtiği zaman dilimi, II. Murat döneminin sonu ve II. Mehmet döneminin ilk yılları özellikle de İstanbul’un 
fethedildiği günleri kapsamaktadır.  Romanda, Kara Davut adlı bir gencin maceraları ile dönemin tarihi olayları senkron bir 
biçimde yerini bulmaktadır. Aslında olaya genel olarak baktığınızda; Kara Davut ile Sultan II. Mehmet’in iki karşılaşma aralıkları 
arasında  yaşananlar  konu ediliyor. İkili ilk kez II. Mehmet daha henüz şehzade iken Manisa’da karşılaşıyorlar ve aralarında ikinci 
karşılaşmalarında dahi unutamayacakları türden bir mücadele yaşanıyor. Bu nahoş karşılaşma,  Kara Davut’a yanına bir  can yoldaşı  
kazandırıyor ve bu noktadan itibaren II. Mehmet’in elinden  kurtardığı Kara Duman ile maceralarına  devam ediyorlar. Kara Davut, 
Kara  Duman ile birlikte kendilerini İstanbul’a kadar taşıyan geniş  bir maceranın içine  bırakırken,  Öbür yandan da   Şehzade 
Mehmet’i önce Sultan, ardından da  Fatih  yapacak olan  süreç  işletiliyor. Bu  noktada inanılmaz detay ve ayrıntılar var, onlara 
girmeden aralarından şunun aktarılması  gerekir ki,  Kara Davut, İstanbul’a giden  süreçte ilk  aşkını  yaşıyor ve onu “istemeden” 

8 Kara Davut romanının 1966  yılı  baskısında   romanın  anlatımına  geçmeden  evvel,  Mahmut  Necmettin Deliorman  tarafından  yazılmış bir sunuş yazısı ve roman 
ile  ilgili bazı yazılara  yer verilmiştir, bunlar romanın  içince yer aldığı için,  (Tepedelenlioğlu, 1966: ...)  şeklinde  gösterilmiştir.
9 Roman’ın gazetede tefrika edilişi 4 Ağustos 1927’de başlamıştır. Bu ilk tefrika gazetenin  baş sayfasından  resimli  çizgilerle okuyucuyla buluşmuştur. Vakit’te tefrika 
153 sayı sürmüştür ve 16 Ocak 1928’de son bulmuştur.  Daha sonra romanın ikinci  cildi de aynı gazetede  tefrika edilmiştir (Taştan, 2007, s. 578).
10 Romanın  kişilerin  hayatı üzerinde de  etkileri  söz konusudur.  Faruk  Güventürk,  kendisinin ve yazar Doğan Nadi’nin yurtta Kara Davut’u okurken yakalandıkları  
belirtir  ve  romanın  kendi  kişisel  gelişimi üzerindeki olumlu tesirlerini  şu  sözlerle  ortaya  koyar:  “Sizi temin ederek söyliyeyim ki, Kara Davud’u  okuduğumuz sırada 
ben sınıfımın en zayıf ve en cılız bir çocuğu idim. Onun benim üzerinde bıraktığı tesirledir ki, büyük bir azimle  spora  başladım. Lise bittiği zaman emsal ve akranım 
arasında eli tutulamaz bir delikanlı  olmuştum” (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 8-10).
11 Kara Davut ilk kez 1953 yılında filme çevrilmiştir (http:/www. sinemalar. com/ film/ 11122/kara-davut Erişim Tarihi: 06.08.2013).
12 Bu romanların Cumhuriyetin ilk  yıllarında  gazetelerin  tirajını  artıran  önemli  unsurlardan biri  olduğu söylenmektedir. Buna göre, bu dönemde Nizamettin  
Nazif ’in  Kara Davut,  Dağlar Delisi gibi  romanları, gazetelerde  tefrikaları  okuyucular  tarafından  merakla  takip edilen  romanlardır.  Bu yüzden de Nizamettin 
Nazif romanının  devam eden  bölümlerini  matbaada  alelacele  yazarak baskıya  yetiştirmeye çalışırmış (Yalçın, 2002, s. 257).    
13 Necmettin Deliorman,  Kara Davut’un roman olarak yayınlanmasına ilişkin şu bilgileri  paylaşmıştır: 
“ … eski  harfler zamanında  gayet  kısa bir süre içinde  beş  baskı ile yetmiş üç bin adet olarak satışa  arz edilmiştir…Yeni  harfler zamanında  İstanbul, Ankara,  
İzmir gazetelerinde ve  bir çok  Anadolu  gazetelerinde  en az elli defa tefrika edilmiş ve  her  defasında  büyük bir ilgi  çekmiştir.  İbrahim Alaeddin Gövsa  merhum 
“ Türk  meşhurları” adlı eserinde “bizde en  çok  basılıp  okunmuş  olan tarihi  romanın  Kara Davut olduğunu ” yazar.  Kara Davud’un ilk  çıktığı 1924’ten bu  yana  
neşredilmiş bütün  tarihi  romanların  yazarları  her zaman  bu eserin tesiri altında kalmıştır. Nizamettin Nazif intihalcileri  mahkemeye vermeğe  tenezzül etmemiştir” 
(Tepedelenlioğlu, 1966, s. 4).
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geride bırakıp macerasına kaldığı yerden devam ediyor. 

 Bütün bunlar yaşanırken, II. Mehmet babasının ölümü sonrasında  tahta  çıkmış ve  hedef olarak da İstanbul’u belirlemiştir. 
Bu arada onun da gönlünde Bizans prensesi İren vardır. Başlarda karşılıklı  olan bu  aşk,  zamanla sadece II. Mehmet tarafından  
duyulan bir tutkuya dönüşecektir. İren’in sultana ilgisinin kaybolduğu ve II. Mehmet’in İstanbul surlarını zorladığı o günlerde iki 
kişinin yolları kesişir,  İren ve  Kara Davut’un. Bu  ikili arasında bir aşk doğar, fakat İstanbul’un fethi ile birlikte Sultan’ın biran evvel 
İren’e de sahip olma arzusu iki aşığı ayıracak, Kara Davut İstanbul’da kalırken, İren  bir daha asla  geri  dönemeyeceği Midilli’ye 
kaçacaktır. İşte o günlerde II. Mehmet Bizans’a yönelik hücumlarını hızlandırmış, saldırılarını artırmıştır,  lakin bir türlü İstanbul 
düşmemektedir. Umudun tükendiği o noktada, Bizans’ın surlarına Türk bayrağı dikilir. Fatih Sultan Mehmet  bayrağı diken bu 
“yiğit”i  görmek ister.  Bu, ikilinin ikinci karşılaşmaları olacaktır ve bu ilkinden daha sert bir görüşme olur.  Sultan burada İren ile Kara 
Davut arasındaki ilişkiyi öğrenir,  öfkeden  deliye  döner  fakat Kara Davut’un da zaptı imkansızdır. Yaşanan arbede sonrasında  Kara 
Davut tutuklanır, fakat daha  evvel  kendilerine yardım ettiği Kılıçarslan ve Karamanoğlu İbrahim tarafından kurtarılır. Romanın 
bundan sonraki kısmında, Kara Davut için artık kayıplarına,  ardında  bıraktıklarına  kavuşma ile geçer,  fetih  sonrası  tutuklanma  
döneminde  ayrı  düştükleri  Kara Duman, ilk aşkı Poyraz oğullarının “sarışın dilber” kızı ve  o güne değin haberi olmadığı oğlu.  

 Romanın konusu genel olarak bu şekilde özetledikten sonra, resmi tarih anlayışı ile uyumlu olan kısımlarına bakarak daha  
ayrıntılı bir  biçimde  romanı  incelemeye geçebiliriz. Fakat öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, çalışmayı  üzerinden  yürüttüğümüz  
kitap  baskısı, 1966 yılına ait baskıdır. Bunun  niçin önemli  olduğu incelemeyi yaparken ortaya koyacağız. Fakat şunu burada  ifade 
edebiliriz ki, erken  cumhuriyet  döneminde  resmi tarih  anlayışının edebiyat üzerindeki  tesirlerinin  bu  yıllarda da aynı canlılığını  
göstermeyeceğini tahmin etmek güç değildir. 

 Romanda “Manisa Civarında Bir Hadise” başlıklı kısımda, o zaman henüz şehzade olan II. Mehmet ile Kara Davut’un ilk 
karşılaşmaları anlatılıyor. Fakat bu karşılaşmadan evvel, Şehzade okura takdim edilirken, babası II. Murat’a dair kullanılan ifadeler 
oldukça ilginçtir. Bu ifadeleri, Osmanlı padişahlarına ilişkin Mustafa Kemal’in düşüncelerini hatırlayarak değerlendirirsek aradaki 
ideolojik bağı görmek mümkün olacaktır. Romanda  II. Murat’ın idareyi  oğluna devrettiği kısım anlatılırken, Osmanlı padişahlarının 
zevk-ü sefaya düşkün oldukları düşüncesini perçinlemek  istercesine şu ifadeler  kullanılıyor: “… II. Murat zevkli ve müsterih bir 
hayat içinde  yuvarlanmak istediği için  başından fırlatıp  attığı saltanat gailesini yeniden  yüklenmek istememişti” (Tepedelenlioğlu, 
1966, s. 40). Görüldüğü gibi, çizilmek istenen Osmanlı padişahı tiplemesi budur.  

 Osmanlı hanedanına ilişkin algıları şekillendirmeye bu defada Kara Davut ile  Şehzade Mehmet’in karşılaşmalarının 
üzerinden  devam edilir.  Burada Şehzadenin ve Kara Davut’un fiziki  görüntüsüne ilişkin bilgiler vardır. Şehzade şu şekilde tasvir 
edilir: “Delikanlı, yirmi birinci  yaşına yeni basmıştı. Gözlerinde korkunç bir zeka parlıyordu. Ortası  kemerli  çekme  burnunun  
müttasıl  açılıp  kapanan  deliklerinde  zorlu bir eda  vardı. İnce dudaklarının üstünü zarif  bir  bıyık süslüyordu. En ağır zerbaftan 
yapılmış  kaftanı altında  hatlanan  gürbüz endamı  ne kadar muntazam  ne  kadar ahenkli idi. Başında  sade bir tuğ ile  süslü  büyük 
bir  kavuk,  belinde altın kakmalı  kırmızı  kadife  kınlı  geniş ve uzun  bir  kılıç vardı” (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 38). Kara Davut  ise 
şöyle betimlenir: “ .. Genç süvari  sade giyinmişti. Son derece yakışıklı ve mütenasipti”.  Bu  tanımlamalarda  dikkat çekici  olan kıyafet 
üzerinden  yaratılan halka  ait olma / olmama kavramlarıdır. Süs ve gösterişe “düşkün” bir şehzade ile,  halkın içinden kopmuş, fakat 
romanın ilerleyen bölümlerinden anlaşılacağı üzere aslında bir beyzade/asil olmakla “sade”liği  tercih eden  bir Kara Davut. 

 İkilinin konuşmalarına geçildiğinde ise, Kara Davut’un inanılmaz rahat,  kendinden emin ve karşısındakinin kimliğini 
umursamayan bir  tavır içinde olduğu görülürken,  şehzadenin ise rahat  görünmeye “çalışan”  fakat  öfkesine yenik düşen ve 
karşısındaki  üzerinde “kimliğini”  ortaya  koymasına  karşın güç ve iktidar kurmayı sağlayamayan biri  olarak  tasvir ediliyor. İkili 
arasında geçen konuşmanın bir yerinde, Kara Davut, şehzadenin “nereden çıktın sen? Ne istiyorsun, ne arıyorsun” sorusuna “…
genç asilzadem,  kılıç taşıyan  Türk atlıları için  yardım dilenen zavallılara imdat, vazgeçilmez bir vazife ve şereftir” cevabını veriyor 
(Tepedelenlioğlu, 1966, s. 45)  Burada şehzade “Türk”e eziyet eden bir zalim görüntüsünde iken, Kara Davut ise; “Türkler” için  
yardıma  yetişen bir  kahramana  dönüştürülüyor14. 

 Romanın bu kısmında yaşanan en önemli sahne ise, “tokat” sahnesidir.  Olayın gelişimi şöyle olmuştur. Kara Davut ile 
şehzade arasındaki diyalog devam ederken, Kara Davut şehzadenin adamlarına “emir” verir, kısaca  Kara Davut yazar  tarafından  
“asıl iktidar sahibi o” olarak gösterilir. Bu emrin şehzadenin adamları tarafından yerine  getirilmesi ve  oradaki otoriteyi “Kara Davut” 
olarak  görmeleri şehzadeyi oldukça  sinirlendirir ve Kara Davut’a iki tokat atar (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 46). Fakat, anlatımda şu 
hissettirilir ki,  Kara Davut’a şehzade bu  iki  tokadı  atmıştır fakat Kara Davut için bu, bir boşluk anına denk gelmedir; hakikaten 
de bunun üzerine  başlayan mücadele  sonrasında ikili  karşı karşıya geldiğinde Şehzade elindeki kılıcını Kara Davut’a kaptıracaktır. 
Bunun üzerine, Kara Davut  şehzadenin  kılıcını  alıp,  kendi beline  takarken, kendisininkini de şehzadeye verir, burada “alay” dolu 
bir  konuşma hakimdir.

(Kara Davut) kendi  kayışının tokasını  çözerek  kılıcını  beye  uzattı: 

14  Bu noktada araştırmacı Halim Kara (2011, s. 340) da benzer bir  şekilde  romanda  iki karakter  arasında bir  farklılık oluştuğuna dikkat çeker ve romana 
ilişkin  şu  çözümlemeyi  yapar : “Gerek halktan biri  olması  gerek  İstanbul’daki  fethindeki  rolü  gerekse de  mazlumlara  yaptığı yardımlardan  dolayı  Kara Davud’un 
olumlandığı  bu  roman  Fatih  öfkeli  şedit, acımasız , hırslı,  kindar, despotik  ve zalim bir kişi  olarak çizilir.  Romanda değinilen Fatih’in idari ve siyasi  kararlılığı  gibi 
“erdemleri” ise  romanın bu  olumsuz atmosferi  içinde  kaybolup  gider” .
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- Şu kılıç en usta sanatkarın elinden çıkmış, en maharetli silahşorun belinde senelerce taşınmıştır. Bütün savaşlarımda  
ben hep bununla  muzaffer oldum. Al bunu asilzadem  ve şerefle tak beline. 

- Kara Davud bir taraftan bunları söylüyor, bir taraftan da beyin geniş  kalın kemerli  kılıcını  kuşanıyordu. Sultan Mehmet 
onun hareketlerini  yan gözle  tetkik etti. İşini  bitirdiğini  görünce hiddetten  boğulan bir sesle  sordu?

- Gidebilir miyim?

Konuşmanın  devamı ise daha  da ilginçtir:

II. Mehmet: Şayet ömrünüzün  herhangi  bir devrinde  karşılaşacak olursak bil ki sana karşı olan kinim sönmemiştir. 
Bil ki, her zaman hayatına kasteden bir  düşman olacağım ben.  

Kara Davut: Hay hay asilzadem  nasıl isterseniz.. Mamafih ben bilmiyorum her nedense size karşı bir şefkat, bir 
merhamet hissediyorum. Siz de ömrünüzün herhangi bir devrinde  beni karşınızda  görecek olursanız biliniz ki  
belimde  asılı  duran  kılıç her zaman  hayatınızı korumak isteyen bir el ile kullanılacaktır. Yani  şu az evvel  size galebe  
temin ettiremeyen  kılıç. Hoş sizin belinizde şimdi   daha çok tecrübeli , mahir bir  kılıç  asılı duruyor ya.. Her ne hal 
ise.. Uğurlar olsun asilzadem (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 48). 

 Geleceğin imparatoru olan şehzade görüldüğü üzere son derece aciz, çaresiz ve kaybetmiştir, öyle ki hayatı kendisine 
bağışlanmıştır. Buna karşın rakibi güçlü, mahir ve son derece de mağrurdur. Özellikle kılıç üzerinden gelişen diyaloglarda bu daha da 
belirgindir. Nihayetinde “şehzade”nin kılıcı düşmüştür ve Kara Davut ona “mahir”  olan kendi kılıcını vermiştir. Bu ilerde çok önemli 
bir  anlama  bürünecektir. Çünkü  Şehzade Mehmet, İstanbul’un fethinin ertesinde dahi bu kılıcı muhafaza edecektir (Tepedelenlioğlu, 
1966, s. 502). Kısaca, Şehzade kılıcı ile aldığı her başarıda aslında sadece Kara Davut’a vekalet etmekte idi. Gerçekten de, yazar II. 
Mehmet’in üstün geldiği her durumda,  Kara Davut ile onu gölgelemiştir. Örneğin; Manisa dolaylarında yaşanan mücadelelerinde de, 
her ne kadar Şehzade, Kara Davut’a “tokat” atabilse de, nihayetinde Kara Davut şehzadeyi hiç unutamayacağı” bir şekilde alt etmiştir. 
Öyle ki, Şehzade, Kara Davut’un tacizkar üslubu ve davranışları karşısında tamamen suskun kalmıştır. 

 İkilinin bir dahaki karşılaşmaları ise, Şehzadenin Sultan olup, İstanbul’u teslim aldığı  günde  yaşanacaktır. 

 İstanbul’un fethi kısmına geçmeden evvel, Cumhuriyet dönemine ait Osmanlı algısının izlerini romanda sürmeye devam 
edelim. Romanda saray entrikalarına tanık oluyoruz. Bunlardan en ilginci, II. Mehmet’in annesi Hatice Alime Sultan tarafından 
gerçekleştirilir.  Sultan, II. Murat’ın “alkol” komasına girip ölmesi üzerine uzun zamandır rakibesi olarak gördüğü Mariya Sultan’ı 
ortadan kaldırır (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 116). Aynı Hatice Alime Sultan, vezir Çandarlı Halil’in II. Mehmet ile ilgili bir müdahalede 
bulunmasını önlemek maksadıyla Sultan II. Murat’ın ölümünü de bir süre gizli tutacaktır (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 116). Saraya 
ilişkin bir diğer entrika ise, Mariya Sultanın henüz bir yaşını doldurmamış oğlu Şehzade Ahmet’in Avranoszade Ali tarafından II. 
Mehmet’in emriyle boğdurulması, ardından da tek tanık olan katilin de ortadan kaldırılmasıdır (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 171). 

 Annesinin “yardımlarıyla” tahta kavuşan II. Mehmet’in, Manisa’dan Edirne’ye gelişi ve payitahtı teslim alışı anlatılırken 
dahi,  Kara Davut’un karşısındaki “ezikliği”ne  dem vurulur. Kısaca bu büyük iktidara bile yazar tarafından  gölge düşürülür: “İkinci 
Mehmet, iklimi Rum sultanının veliahtı Mehmet sani… Yani  Kara Davud’tan  Manisa  ormanında  şecaat ve mertlik dersi  alan  
genç Manisa ve Saruhan Beyi. Belinde  bağlı duran  Kara Davud’un  tecrübe  görmüş  kılıcı  topuklarını döve döve atından  indi,  
çılgın bir sevinç içinde  saray  kapısının  önüne  fırlayan anasının  kucağına atıldı” (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 125). Sırası  gelmiş 
iken söyleyelim, II. Mehmet iktidarı elde etme ve  elinde tutma aşamaları anlatılırken, annesi onun üzerinde  etkin  bir karakter 
olarak karşımıza  çıkar. Tıpkı  yukarıda “sevinçle” annesine  koşup sarıldığının  söylenmesinde ve kardeşini boğdururken  annesinin 
bilgisinin dahilinde olduğunun  bilinmesindeki gibi. 

 Bu arada II. Mehmet “ihanet” de görmektedir. İhanet, veziri Çandarlı Halil Paşa’dan gelmektedir. Vezir, Bizans’a menfaat 
karşılığı casusluk yapmaktadır, Halil Paşa, padişahı İstanbul’u kuşatma altına almama konusunda ikna etmeye çalışmakla görevlidir 
(Tepedelenlioğlu, 1966, s. 215). Vezirin ikna çabaları Sultanı etkilemez, II. Mehmet kararlıdır. Fakat bu kararlılığı  romanda, yalnızca  
siyasi ve askeri  başarılara ya da dini duygulara  dayandırılmaz,  II. Mehmet’in İren’e duyduğu aşkı, fetih için  bir sebep olarak 
sürekli gündemde tutulur. Örneğin; romanın bir yerinde yazar şöyle der: “…Genç hükümdar hiç, hiç dinlemiyordu. O, kafasına 
yerleştirmişti: Bizans’ı tarümar edecek. Bizanslı kıza söylediği gibi bu surları  aşacaktı. Ne olursa olacak belki  bütün ordu  bütün bir 
saltanat tarihe gömülecekti. Fakat II. Mehmet Konstantiniye’yi almak, hem de Notaras’ın kızını Vlakerne sarayında istifraş etmek 
azminden asla vazgeçmeyecekti. Evet bu hazırlıkların  bir hedefi de  hiç  şüphe yok  Bizanslı  prenses İren idi” (Tepedelenlioğlu, 
1966, s. 318).  Oysa, İstanbul’un fethi Türk  tarihi kadar İslam tarihi bakımından da önemlidir. Zira İstanbul’un fethi daha önce Hz. 
Muhammed tarafından müjdelenmiş, “İstanbul’un fetheden asker ne güzel asker, fetheden kumandan  ne  güzel  kumandandır” 
övgüsünü almıştır. Bu şekliyle kurmacada, fethin İslami temelleri ve  nedenleri de adeta ortadan kaldırılmakta  ve neredeyse bir 
“gönül meselesine” indirgenmektedir.    

 İstanbul kuşatma altına alınır. Kuşatmaya ilişkin anlatıma bakıldığında;  Bizans’ın gözünden bir korku anlatımı mevcuttur, 
örneğin “… bugünlerde  Bizans kadınlar  hele güzel olanları  için  çok tehlikeli  olmuştur. Uzun muhasaralardan sonra düşman 
eline geçen şehirlerin tarihi malum…” (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 376). (Askerlerin  lağım harekatına  başlamalarının  ardından) 
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(Grandük) .. korkudan benzi yeşil  kesilerek koşa koşa imparatora gitti. Konstantin fena  halde ürktü (…) Fakat bu  lağım teşebbüsü  
Bizanslılara  dehşetli  bir  korku  verdi. Artık her dakika  herkes düşmanın  böyle bir  lağım açarak  surları  habersiz  geçebileceğinden  
korkuyor,  halkın ağzını  bıçak  açmıyordu” (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 387). Bu hücumlar anlatılırken, yazar bazı  yerlerde askerlerin  
“beceriksizliğinden” dem vurmayı da ihmal etmez. Yazar askerlerin başarısızlıklarını ya da Bizans ordusunun başarı ya da  bir entrika 
ile durumu  kendi  lehlerine  çevirmelerini  deyim yerindeyse bazı yerlerde iştahla anlatmaktadır. Örneğin; lağım operasyonun fark 
edilmesi üzerine Türk askerlerinin  pusuya  düşürülmesi  şöyle anlatılmıştır: “… Fakat Bizanslılar ya son derece talihliydiler; yahut ta 
Türk lağımcıları çok acemiydi. Çünkü büyük fedakarlıklarla açtıkları her lağım Bizans tarafından keşfolunuyor ve lağımcılar pek feci 
bir tarzda hayata  veda ediyordu” (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 389).

 Şehrin düşmesine  sayılı  günler  kala yazarın  II. Mehmet’e “yaptırdığı” konuşma,  İstanbul’un fethinin “kutsiyeti”ni tamamen 
yerle bir  ediyordu. Konuşmada II. Mehmet ordusunun cesaretini över ve zaferin onlara ait olduğunu  vurgular ve  şunları  söyler: 
“…. Bilir misiniz  şu önünüzde  uzanan  surların  çerçevelediği  şehirde  neler  vardır? Yeryüzünün  latif  beldesi Konstantiniye eşsiz 
bir  servet  mahşeridir.  İmparator asilzadelerin  ve bütün zenginlerin  sarayları  altın  hazineleri ve mücevherlerle  doludur.  Kiliseler,  
kıymet konulamaz  incileri,  cins cins  ve boy boy  zümrütlü altınlı çeşitli  tasvirler, elmas ve  yakut ile  müzeyyen kaseler, şamdanlar 
ve kandillerle  doludur.  Şehre ayak attığınız  dakikada bütün bu  benzersiz  servet bütün  bu  hazineler  sizin olacak! Şehrin içinde 
iki ayaklı  mahluka  rast gelirseniz bunları da  size  bahşettiğimi biliniz? Hepsi size  köle  olacaklardır. Kölelerinizi ne isterseniz  
yapmakta hürsünüz. Tarlalarınızda  ırgatlar, evlerinizde  uşaklar gibi  kullanabilirsiniz. Kadınları, kızları ister evlerinize  götürünüz, 
zevceleriniz, cariyeleriniz  olsunlar yahut hepsini  toplayıp  ağır pahalara satınız! .... Hazineler diyarını  baştan ayağı yağma ediniz! 
Talan ediniz! İnsanlarının, kadınlarının, çocuklarının canlı ve cansız varlıklarının  hepsi  sizindir!” (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 400). 

 II. Mehmet’in ordusuna yaptığı motivasyon konuşması  sempati  uyandıracak nitelikte  değildir,  oysa  buna  karşılık  şehri 
artık savunma imkanına  sahip olmadığına  kanaat getiren Bizans hükümdarına yaptırılan  konuşma bundan oldukça  farklıdır. 
Konuşma oldukça uzun  olduğu için yer yer  bazı  bölümlerini aktarırsak, 

 “… Mert arkadaşlarım! Artık  büsbütün  kahraman olacağımız  dakikalar  yaklaştı. Artık  namlı  beldenin,  beldeler kraliçesi  
olan zavallı  vatanımızın  selameti için hayatımızı  vermeye borçluyuz! 

 “İnsafsız padişah elli yedi  günden  beri  geceli gündüzlü  bize  soluk aldırmıyor. Bütün kuvvet ve hıncı ile  şehri  günden 
düne  dar bir  çember  içine sıkıştırıyor. Lakin onun  bombardeleri varsa bizim de İsamız, Meryemimiz var”.  

 “Venedikliler, Bizanslılar! Ey din kardeşlerim! Sizi  Cenabı Hak  namına  takdis ederim. Ey cesur muharipler! Sizler ki 
günlerden  beri  bu dinsizlerle  yılmadan, usanmadan  savaştınız, kılıçlarınızla nicelerini  param parça ettiniz …”

 “Bu belde  hepimizindir. Konstantiniye Bizanslıların değil, Meryem ve İsa’nındır. Ey Meryem’le İsa’da  doğru dinin  
müjdecilerini tanıyanlar! Ktsal kız oğlan kızın  masum  yavrusunun  namusu sizindir. Size emanet edilmiştir.  Bu namus! Kurtarınız 
onu” (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 402-403). 

Görüldüğü gibi,  II. Mehmet’in konuşması oldukça saldırgan ve kötü niyetli resmedilirken,  Bizans İmparatoru’nun  konuşması  
mağrur ve  kutsaldır.  

 İstanbul’un fethi gerçekleştirilmiştir. Fakat Sultan için eksik olan prenses İren’dir. Şehri aratmasına karşın, onu bir türlü 
bulamamıştır. Oysa bir zamanlar  kendisine  aşık olan  fakat aşkını  “siyasi  hırslarına malzeme” olarak  gördüğü için Sultana 
duygularını  yitiren  İren, kendisine  zor anında  koruyan ve kollayan Kara Davut’a gönlünü  kaptırmıştır artık. Fakat aşıklar  uzun 
zaman  birlikte olamayacaklar, kuşatmanın  sonuna  gelindiğinde,  İren Kara Duman’ın yardımıyla kaçırılacak fakat bu  yolculuğu 
onun  sonunu  hazırlayacaktır.     

 Aklında İren’nin aşkı olan II. Mehmet ile Kara Davut’un ikinci karşılaşması  Sultanın İstanbul’u teslim almasının hemen  
ardından  gerçekleşir. Fakat bu  karşılaşma öyle bir geçer ki, II. Mehmet’in  “fatihliği” sorgulanır hale  gelir. İkilinin  karşılaşmasını ve 
yaşananları anlatmadan evvel ilkin şuna değinmelidir ki, İstanbul karadan ve  denizden kuşatma altındadır, fakat bir  türlü “son darbe” 
gerçekleşmemektedir. Romanda bu durum yöneticiler ve askerler için umutsuzluk, Bizanslılar için ümit olarak anlatılmaktadır. İşte 
böylesi bir ruh halinde sahneye Kara Davut  çıkar: “…. Urha, Urha! Vur birehaaaa! Ve akabinde surun nöbet merdivenlerinden inen 
bir delikanlı  ile  karşılaştılar. Konyalıların  başı, elinde  büyük bir  bayrak taşıyan  gence seslendi: - Padişahın iradesi ile şu  dakikadan  
itibaren emrindeyiz yiğidim!”( Tepedelenlioğlu, 1966, s. 412).     

 Kara Davut bayrağı surlara diker, Sultan bu gencin derhal yanına getirilmesini ister. Ve onu görünce hemen tanır.  Fakat yine 
de ona dostluk eli uzatır. Fakat Kara Davut bunu kabul etmez. Sultan buna çok öfkelenir, fakat öfkesini kontrol eder. “Neden benle 
dost olmak istemiyorsun” diye sorar? Dışarıdan gelen bir ses ise orada yaşanacakların fitilini ateşleyiverir: “Rum veziri Notaras’ın kızı 
İren’i  kim getirirse padişah beş bin pejan mükafat verecek”. Kara Davut, İren’nin zevcesi olduğunu haykırır. İşte o anda da Sultanın 
deyim yerindeyse tavan başına göçer. Herkes Sultanın Kara Davut’un canını almasını beklerken,  Davut son derece sakindir. İkinci 
kez  tellalın sesini işitince Davut’un sağ eli  göğsünden  yavaş yavaş ayrılır , yumruğunu  havada tunçtan bir gürz gibi sallar ve nara 
savurur: “Haaaaaaaaay!!!!”( Tepedelenlioğlu, 1966, s. 415-418).

 Bunun akabinde, Kara Davut fetih “senin eserin değil, saltanat da sana baki değil”  konuşması  yapar: “Manisa beyi, Sebil 
dağı  eteklerinde başıboş serseriye meytiğini  unutma. İnsanlara  hükmeden  tesadüf,  sana yalnız  senin  kararınla değil, biraz da  
benim gibilerin kılıçlariyle bir zafer sundu. Şan buldun, şeref aldın. Yarın ve bütün tarih boyunca cihan, genç  ve yeni bir Fatih’ten 
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bahsedecek! Genç ve yeni bir Fatih yeryüzünden Allah’ın bahşedeceği ömür sürecince şanla, vekarla hükümran olacak! Bu tılsımlı 
cennetin anahtarlarını  ayaklarının ucuna atan adamlardan çekin! Böyle adamlar nasıl canlarını feda edebiliyorlarsa, nasıl şerefler, 
şanlar, taçlar ve tarihler yaratabiliyorlarsa ve bütün bunları sonra sanki  kıymetlerini hiç bilmiyorlarmış gibi  başkalarına lütfedip 
bağışlıyorlar, veriyorlarsa bil ki eh genç  Şehinşah Kara Davud ve  benzerleri dilerlerse  kılıçlarının  uçları ile verdiklerini  kabzaları  
ile geriye alabilirler. Bu da yetmez, daha da ileri giderler. Kahraman diye başlarına çıkarttıklarını bir anda yere çalarlar, dişleriyle 
tırnaklariyle parçalarlar” (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 418).  

 Yazar fethin başarısının Sultana ait olmadığını tasdik ettirmek istercesine, Kara Davut’un konuşmasının orada hazır bulunan 
saray erkanının çoğunu etkilediğini belirtir ve sözlerle  “gerçek”  fatihin Kara Davut olduğunun altını  şu sözlerle  bir kez  daha  
çizmiştir15: 

 “…bu babayiğit mazgallar arasında  öteye  beriye  koşuyordu. Uzun  kılıcı  kalkıyor, iniyor, kalkıp kalkıp iniyordu. Üzerine 
saldıran her düşman parçalanıyor; yanına  yaklaşan  her zırhlı Ceneviz ortasından ikiye bölünüyordu. Surlardan tepetaklak 
hendeklere yuvarlananlar sayılmıyordu. Muhakkak ki ağzı bir hakaret  volkanını  andıran genç Bizansın son mukavemetini  kırmıştı 
ve onun açtığı  kapıdan şehre girilmişti” (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 419)16. 

 Buradaki anlatımla yazar, II. Mehmet’in  başarısının  yerine, Kara Davut’u ve onun temsil ettiği halkı  koyar. Bu fikrimizi  
temellendiren  ise, kitabın sunuş yazısı bölümünde  yer alan açıklamadır. Orada şöyle denmektedir: “Zaferler hükümdarların değil, 
milletlerindir” tezi üzerine  yazılmış olan Kara Davut’ta  başlıca  şahsiyet olarak  belirtilen “Akbulut oğlu Kara Davut” bey milletin 
sembolü  timsalidir. Onun bazı çıkışları eserin ilk neşri esnasında genç müellifin yaşlı veya güya profesör rakipleri tarafından 
Fatih’in şahsiyetine – haşaa! – manevi bir sille olarak  yorumlanmıştı. Nitekim  Doğu Roma’nın  son imparatoru Konstantin 
Dragozes’in Fatih Sultan Mehmet Han gibi ulu bir  komutana  layık bir hasım olduğunu ispat eden bir üstün duygu ile elde kılıç 
nefsini feda etmesini öz tarihi  kaynaklarımıza sadık kalarak tasvir edişi  üzerine  de müellife aynı garazkarlar Bizans dostluğu  
ithamında  bulunmuşlardı” (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 9)17. 

 Yazarın burada bahsettiği  Kara Davut romanının  tepki  aldığını  söylediği bazı yerler, bizim incelediğimiz 1966 yılına ait olan 
baskıdan  çıkarılmış  olan kısımlardır. Peki Nizamettin Nazif, bu otosansüre niçin gitmiştir? Bu durum şu şekilde açıklanmaktadır. 
Kara Davut’un Fatih’e hakaret etmesi ve devlet büyüklerinin önünde  onu tokatlaması sonrasında gazeteye okuyuculardan  uyarılar 
gelir. Gazete yönetimi,  Kara Davut’un yeni tefrikasında çıkan  bir iki  cümle  dolayısıyla birkaç genç okuyucudan mektup geldiğini  
ve bunların Nizamettin Nazif ’e verildiğini söyler ve bunun üzerinde de yazar şu cevabı yayınlar18 : 

 “Bizim Kara Davut, reklamlarında  açıkça  yazıldığı gibi, tarihi  bir romandan  ibarettir. Bir tarih değildir. Eserde  bazı 
vekayiin  ve tarihi  şahısların şu  veya bu tarzda tasvir edilmiş  olması sırf hayal ve sanat mahsulü olup bunu hususi bir  maksada  
atfetmek varit olmaz. Bununla beraber Vakit  her ne şekilde  olursa olsun hassasiyetlerinin necabetinden şüphe etmediği meçhul 
dostlarına, bir ruh ve bir emelde  olduğunu söylemekte bir an tereddüt etmez” (Aktaran Taştan, 2007, s. 586). 

 Konuyu netleştirecek olursak;  kitabın ilk baskısında fetih sonrası Kara Davut ile Sultanın tartışmalarının en şiddetli 
kısmında - yani 1966 baskısındaki Davut’un sağ eli göğsünden yavaş yavaş ayrılır, yumruğunu havada tunçtan bir  gürz gibi  
salladığında -  II. Mehmet’e tokat atması  söz konusudur (Taştan, 2007, s.585). Bu nedenle roman yukarıda belirtilen tepkileri almış 
ve bunun üzerine ya o kısımları tamamen romanından çıkartmış ya da bazı yerlerde ifadeleri  yumuşatmıştır. Örneğin;  1966 yılına 
ait baskıda Kara Davut’un II. Mehmet’i tokatlama sahnesi olmadığı gibi, Kara Davut’un II. Mehmet ile diyalogunda “hakarete” yakın 
bir kullanmasının ardından  yazar dengeyi  tutturma  isteği ile  olsa gerek şu ifadeyi  kullanmıştır:“… Fakat ne olursa olsun kim 
olursa olsun ne beşinci asırda  bir  Osmanlı  sultanına  bu tarzda hitap edilemezdi” (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 419). 

 Romana yayınlandığı dönemde eleştiriler aldığından yukarıda söz edilmişti, bunlardan biri, dönemin gazetecilerinden 
olan Falih Rıfkı Atay’dan gelmiştir. Fakat Atay’ın bu eleştirilerini başlatan Ahmet Haşim’in “Maddi Bir Muvaffakıyet” başlıklı yazısı  
olmuştur. Haşim yazısında, romanın başarısını  övmüş ve yazarın Hollywood’da  filme çekilmek üzere 10 bin  dolar  aldığını ifade 
etmiştir (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 6). Bunun üzerine Falih Rıfkı, Ahmet Haşim’e hemen cevap vermiştir. Falih Rıfkı yazısında 
Amerikalıların bir Türk gencine bu kadar parayı niçin vermek istedikleri sorusuna  cevap arar. Yazar, o güne  kadar  okumadığı  
romana bir  göz atar ve bunun üzerine  şu  yorumu  yapar:  “Hepimiz biliriz ki İstanbul fethi her nevi düşmanlarımızın Türk şan ve 
şerefini lekelemek için mütemadiyen tahrif ettikleri hadiselerden biridir. Türkler bu fetihte hiç şüphesiz emsalsiz bir müsamahakarlık 
gösterdiler. Bu müsamahakarlığın nesiller acısını çekti. Ve bir tek tesellimiz şu idi: Bizim müsamahakarlığımızdan, zalimliğimizden 
bahseden olduğu vakit İstanbul fethinin hakikatini misal  göstermek!” (Aktaran Taştan, 2007, s. 587). 

 Falih Rıfkı Atay, her ne kadar dış politik gerekçelerle tarihe ilişkin böylesi  bir kozu sunmakla Nizamettin Nazif ’i suçluyor 
olsa da, dönemin iç politika dengesi ile  yazar gayet ahenk içindedir. Bu duruma bir başka araştırmacı da işaret eder: 
15 Bir başka araştırmacı da, önceki  baskılarla  diğerleri  arasındaki farklardan birinin de şu olduğuna  işaret eder: “Eski harflerle  yayımlanan  kitabın ilk baskısında 
anlatıcının sesi daha  kesin ve okuru  daha  fazla yönlendiricidir: “Yani şehrin hakiki fatihi  buydu”. Daha önce de belirtildiği gibi romanın 1950’lerden sonraki  
baskılarında Fatih  karşıtı  söz  ve ifadeler  yumuşatılmıştır” (Kara, 2011, s. 344).
16  Bu konuşmanın üzerine Sultan “Cellat” diye haykırır ve ortalık  karışır. Kara Davut oldukça iyi  dövüşür,  fakat kendisine  kurulan bir tuzak sayesinde ele geçer ve 
tutuklanır (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 415- 422).    
17  Kitabın sunuş kısmına Faruk Güventürk tarafından  Nizamettin Nazif ’e yazılmış 8.5.1944 tarihli bir  mektup eklenmiştir.  Mektubun bazı  noktalarına eklenmiş  
dipnotlar bulunmaktadır.  Burada yapılan  açıklama ve yorumların  Nizamettin  Nazif ’e ait  olduğu düşünülmektedir (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 8-11). 
18  Faruk Güventürk, tokatlanma hadisesine rağmen romana ilişkin olumlu düşüncelere sahiptir:   “…Kara Davud tarihimizin en şanlı ve en canlı günlerini dile  
getirmiştir. Ve siz onu  öyle  bir  has Türkçe ile  o  kadar özenerek  yazmıştınız ki,  içinde Fatih’e atılan fakat tarihe sığmayan  tokatlar olduğu  halde bile yine okuyana ve 
dinleyene  ne hoş geliyor, sürüklüyor ve coşturuyordu”  (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 9).
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 “Bunun yanında romanda Fatih gibi, Osmanlı sultanlarının en etkin ve en meşhurlarından birine kurmaca metinde bile 
olsa  bu şekilde muamele edilmesi  ve  halkın içinde küçültülmesi erken dönem Cumhuriyet aydınları arasında Osmanlı geçmişinin  
algılanışı, ulusal kimlik, ötekinin inşası  tarih yazımı  ve kültür  çatışmaları  gibi konularda bir çok ipucu vermektedir. Başka bir 
deyişle,  Fatih’in bu  şekilde  olumsuz  bir karakter  olarak tasvir edilmesi ve  değersizleştirilmesi Nizamettin Nazif’in yeni ulusal 
Türk kimliğini, eski Osmanlı kimliğine özellikle de Osmanlı  yönetici  sınıfına ve onun  mirasına  karşı  konumlandırma  çabası 
olarak  yorumlanabilir. Yazar Fatih’in edebi temsilini bir anlatı stratejisi olarak kullanarak Osmanlı değerlerini reddeden  ve  
onun siyasi  mirasını  yok sayan  farklı bir milli  kimlik  talep etmektedir.  Böylece Türk kimliğinin yeni ve bağımsız  milli anlatısını  
oluştururken  bunu  Osmanlı ve siyasi mazisini yok  sayma üzerine  temellendirir. (….) Osmanlı karşıtı söylemin içinden yazan ve  
kendisini devrimci aydınlar arasında konumlandıran  Nizamettin Nazif, Kara Davud romanını adeta bir redd-i miras anlatısına  
dönüştürür. Bunu yaparken bir taraftan kolektif hafızayı silme amacı güderken,  diğer taraftan  özellikle de  Osmanlı yönetici  
sınıfını olumsuzlayarak onu yeni oluşmaya  başlayan Türk kimliğinin “ötekisi” olarak inşa eder”(Kara, 2011, s. 348). 

 Burada şunu da söylemekte yarar vardır, resmi tarih anlayışı içerisinde Osmanlı dönemi görüldüğü üzere konu edilmekten 
vazgeçilmemiştir. Fakat ele alınırken o dönemin siyasi değerleri etrafında şekillendirilmiştir. Örneğin bir görüşe göre,  fethe yüklenen 
anlamlar her dönemde aynı değildir, erken cumhuriyet döneminde fetih konusuna ve fatihe yazınsal alanda itibar edilmiş olsa 
da anlatıma bakıldığında bambaşka tonlar ile karşımıza  çıkmaktadır (Öztan, 2012, s. 346). Bu tonlardan birini de Kara Davut 
romanında görüyoruz. Osmanlı hanedanına ilişkin olarak “olumsuz” denebilecek bir algı yaratılma çabasına karşılık  Türk kelimesinin  
kullanıldığı yerlerde olumlu bir  çerçeve  çizilmesinin de tesadüfi olmadığı  düşünülmektedir. Bu noktada şu tespit de önemlidir: “(…) 
Hem Fahreddin Sertelli’nin, hem de daha sonra Ahmet  Banoğlu’nun  bahsi  geçen eserlerinde  dönemin  atmosferine  uygun  olarak 
Fatih  Sultan Mehmet’ten çok roman kahramanlarının yaptıkları; İslam’dan  ziyade  Türklük  ön plandadır. Öyle ki;  Fatih portresinin 
belirgin bir şekilde  öne çıktığı az sayıda  örnekten biri  olan Zuhuri  Danışman’ın  Fatih  Sultan Mehmet II başlıklı  eseri  II. Mehmet’i 
“Türklüğün göğsünü  kabartan  hükümdar” nitelemesi  çerçevesinde  işlemiştir.  Buna  ilaveten Ahmet  Bülent Koçu’nun  hazırladığı 
Yavrutürk’ün Fatih Sultan Mehmet  özel  sayısında da esas  olan Türklüktür.  Her ne kadar  II. Mehmet’in yaşamı,  çocukluğundan  
itibaren detaylı bir  şekilde  aktarılsa da  onun  ayırt edici  özelliği “Türk  tarihinin  eşsiz  komutanlarından biri  olmasıdır” (Öztan, 
2012,s. 350). 

 Bu çerçeveden romana baktığımızda benzer örneklerin göze çarptığını  görüyoruz, bir kere her şeyden evvel  İstanbul’un 
fethi konusunda bütün literatürdeki II. Mehmet egemenliğine  karşın burada özellikle “Kara Davut” adındaki kahramanın  ön planda 
tutulmakta ve fethin gerçek  sahibi olarak o gösterilmektedir19. İstanbul’un teslim alınmasının hemen ardından Kara Davut karşısında 
iki yenilgi birden yaşamasını/ yaşattırılmasını (tokat yemesi ve İren’nin Davut’un eşi olduğunu öğrenmesi) tamamen bilinçli bir 
şekilde onu geride tutma ve o güne  kadar gösterilen itibarı kırma  çabası olarak okumak mümkündür. Türklüğe ilişkin vurgu Kara 
Davut’ta da söz konusudur. Örneğin; romanda İstanbul’un fethi tanımlanırken şöyle denmektedir: “ Türk kılıcının  kazandığı zafer  
pek büyüktü. İkinci Mehmet şahsında  kalıbında  şahlanan Türk iradesi, yalnız bir şehir zaptetmiş değildi.  Devrilen  yalnız bir  taç 
ve taht değildi.  Türk azmi ve Türk karakteri  bütün  tarihe yepyeni  bir  rota  çizmişti. Türk beyleri bunu hissetmişlerdi. Yağız benizli 
Türk yavrularının gözlerindeki sevinç buna delalet ediyordu” (Tepedelenlioğlu, 1966, s. 435). Yine romanın sonunda da Osmanlı  
hanedanı  Kara Davut’u, “İstanbul’u fetheden bir kahraman” olmasına  karşın, orada hemen geliştirilen bir tuzakla ele  geçirmiş ve 
zindana attırmıştır. Oradan onu  kurtaran da yine  Karaman ve Zülkadriye’nin,  iki Türk beyi olmuştur (Tepedelenlioğlu,1966, s. 469-
471, 502).

 Romana ilişkin söyleyeceklerimiz burada noktalanmaktadır. Son olarak çok kısa bir biçimde  Kara Davut’un senaryolaştırılmış  
haline ilişkin bir iki noktaya  değinilecektir. 

 Türk sinemasında iki adet Kara Davut adlı  film vardır :

 1- Yapımı: 1953 - Türkiye - Tür: Macera,   Tarih - Yönetmen: Mahir Canova-  Oyuncular: Mümtaz Ener,   Atıf Kaptan,   
Muhterem Nur,   Cüneyt Gökçer, Altan Karındaş - Senaryo: Mahir Canova - Yapımcı: Fuat Rutkay (www. sinemalar. com/ film/ 
11122/kara-davut, Erişim Tarihi: 06.08.2013). 
2- Yapımı: 1967 - Türkiye - Tür: Macera - Yönetmen: Tunç Başaran - Oyuncular: Kartal Tibet,  İhsan Yüce,  Kayhan Yıldızoğlu, Yılmaz 
Köksal,  Tanju Gürsu - Senaryo: Sadık Şendil - Yapımcı: Ertem Eğilmez (www. sinemalar. com/ film/ 21530/kara-davut, Erişim 
Tarihi: 06.08.2013).

 İnternet sitelerinde yalnızca 1967 yapım olana ulaşılabilmektedir. Buna göre;  Senaryonun Adı : Kara Davut Senaryoyu 
Yazan: Sadık Şendil  Filme Çekecek Olan Şirket: Arzu Filmcilik  ve  Ticaret’dir. 

  Kara Davut’un senaryo özeti şu şekildedir:  

 “Kara Davut’un  babası oğlunu  yıllarca hizmet ettiği  Germiyan Beyi’nin  yanına hizmet etmesi için gönderir. Yolda 
Kasım’ın adamları  çok  iri ve  yaşlı  olan atıyla alay ettikleri  için onlarla  döğüşür ve döğüş  sırasında babasının kendisine Bey’in 

19  Aynı  konuda bir başka araştırmacı da şunları  ifade etmiştir: “Bu romanlarda Osmanlı’ya karşı, halkın içinden çıkmış kahramanlar yüceltilir. Osmanlı 
padişahlarının gerçekte Türk olmadıkları fikrini sürekli dile getiren yazarlar eserlerini Osmanlı – Türk ayrılığı ve zıtlığı üzerine kurarlar. Kara Davut’ta Kara Davut, 
Cehennemden Selam’da Kör Mahmut, Deli Deryalılar’da Türk denizcileri ve Barbaros Hayrettin Paşa Malkoçoğlu’nda Malkoçoğlu gibi kahramanlar cesaretleriyle 
halkı yani kahraman Türk imgesini temsil ederler. Bu romanlarda savaşların ve zaferlerin padişahlar değil de Türk kahramanları sayesinde kazanıldığı fikri ön plâna 
çıkarılmaya çalışılır. Osmanlı padişahları saraylarında günlerini zevk ve eğlence içinde geçirirlerken Türk orduları savaş meydanlarında büyük mücadeleler verip ülkeler 
fethederek Osmanlı padişahlarının saraylarında refah içinde yaşamalarını sağlamışlardır”(Kacıroğlu, 2010, s. 463).
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veziri  Turgut Paşa’ya iletilmek üzere verdiği mektubuçaldırır. Davut Turgut Paşa’nın  konağına varmak üzere yola çıkar yolda atını 
satar daha iyi bir at alır ve nihayet konağa varıp huzura  çıkar. O sırada Paşa  adamlarına  her yerde  kavga  çıkardıkları için sertçe  
konuşmaktadır.  Tam bu sırada Davud, kendisinin Yusuf’un oğlu olduğunu hizmetine girmek istediğini, babasından bir mektup 
getirdiğini fakat bunu yolda Kasım’ın adamlarına çaldırdığını ifade eder. Davut, paşa’nın yanındayken  pencereden  mektubu  
çalan adamı  görür ve ona dersini  vermek üzere dışarı  fırlar. Bu sırada Padişah’ın adamlarından Orhan, Turhan ve Kayhan’a 
çarpar. Onlar kendisini düelloya davet ederler. Davut’la önce düelloya  başlayan Kayhan olur, daha  sonra Turhan devam eder. 
Düello esnasında Kasım’ın adamları etraflarını sarar. Orhan, Kayhan, Turhan ve Davut Kasım’ın adamlarına karşı vuruşurlar. 
Vuruşma bitince aynı düşmana silah çektiklerinden arkadaş olurlar. Turgut Paşa, Germiyan Beyinin huzuruna  çıkar, Turgut’un 
adamlarından  şikayet eden Kasım’da ordadır. Turgut Paşa  muhafızlarına  katılan eski savaşçının oğlundan bahseder. Bey onları 
görmek ister. Kasım Turgut Paşa ile  muhafızlarını  ortadan kaldırma  planları yapmaktadır. Davut’un muhafızlığına kabulünden 
sonra Karabulut isminde birisi onun  uşaklığına talip olur ve kabul  olunur. Davut arkadaşlarıyla  bir meyhanede içerken Kasım’ın 
adamları  kendilerine  hakaret eder aralarında çatışma olur. Fakat kasım’ın adamları  kaçarlar. Davut ve arkadaşları onları takip 
ederek bir hana gelirler. O sırada Kasım’ın adamlarının Gülnaz’ı kaçırdıkları görülür. Kasım Gülnaz’a işkence yapar. Kendisi lehine 
casusluk etmesini söyler. Davut Gülnaz’ı Kasım’ın elinden kurtarır. Davut’la Gülnaz işbirliği yaparlar. Germiyan Beyi’nin hanımı 
Binnaz Sultan’ın Kasım’ın adamları tarafından kaçırılan çok kıymetli elbise düğmelerini alır, Binnaz Sultan’a geri  götürürler ve bu 
suretle Sultan’ı çok müşkül bir durumdan  kurtarırlar. Turgut Paşa bu  hizmetlerinden  dolayı Davut ve arkadaşlarını  taltif eder”20. 

 Görüldüğü üzere,  1967 yılı yapımı  filmin21 senaryosu Kara Davut  romanı ile benzerlikleri  çok  sınırlıdır.  Romanın  bazı  
öğeleri  alınmış,  fakat  tamamen başka bir olay  örgüsü  geliştirilmiştir. Romanda Kara Davut’un kendisinin  varlığından  haberi 
dahi olmayan  olduğunda da kendisini  zindan attıran bir babası var iken,  filmde  ona  “yiğitlik” felsefesini  aşılayan ak sakallı bilge 
bir  babası  vardır. Filmde Kara Davut dövüş ustalığı, cesareti biraz da rahat tavırlarıyla romandaki  ile  örtüşse de, Kara Davut’un 
romandaki en belirgin özelliği olan “emir altına girmeme” konusunun filmde tamamen çiğnendiği görülmektedir. Öyle ki, Kara 
Davut kendi isteğiyle  Germiyan  Beyi’nin hizmetine girmek üzere  yola çıkmış ve  yolculuğu esnasında maceralar yaşamıştır. 

 Tarih tezinin izlerini filmde sürmek ise çok mümkün değildir. Bazı hususlar ancak dikkat edildiğinde yakalanmaktadır. 
Örneğin Kara Davut’un yola çıkma  hazırlığı yaparken  babasının  kendisine  söylediği  sözler bunlardan biridir. Babası Kara Davut’a 
şöyle  der: “Cengavere üç şey gerek. Keskin kılıç, yavuz at  ve yaman yürek . (…) Yaman yüreğe  gelince o sende var çünkü hem 
Türksün hem de benim oğlumsun.  Yine, Türklüğe  ilişkin  vurgu ve  olumlamanın  yanı sıra  Kara Davut’un halkın içinden bir halk 
kahramanı  olarak sunumu söz konusudur. Örneğin  bir  handa  hancı ona “beyzade” dediğinde Davut bunu  kabul  etmeyecek “ben 
beyzade değilim” diyecektir. Filmde Osmanlı’ya ilişkin  gönderme ise, “şehzade” üzerinden  yapılır. Kara Davut’un hizmetine girdiği 
Germiyan Beyi’nin karısının Osmanlı  şehzadesi ile “gizli bir aşk” ilişkisi mevcuttur. Evli bir kadınla gizli bir şekilde buluşup, bu 
ilişkilerini de başkalarının onlara yardım etmeleri sürdürebilen  biri olarak  şehzadenin çizilmesi olumlu bir çerçeve olarak sayılamaz 
diye düşünmekteyiz. Filmde vezirin adamları  şehzadeyi yakaladıklarında Kara Davut’un onu kurtarmış olması da aynı şekilde  
düşünülmelidir. 

 Filme dair söylenebilecek bir diğer şey de romandakine benzer bir  biçimde entrikanın  varlığıdır. Burada da vezir, Germiyan 
Beyine yönelik planlar içindedir. Burada da özellikle yabancı kökenli kadınlar birebir bu entrikaların  içinde ya da başındadır.

 Son olarak, filme  ilişkin olarak tespit edilmesi  gereken en önemli  nokta,  filmin künyesinde her ne  kadar  “Kara Davut” 
romanından  uyarlandığı belirtilmiş  olsa da, filmin  esasında Alexandre Dumas’ın “Üç Silahşörler”  adlı  romanında esinlenmiş 
olmasıdır. Filmin ana  karakteri olan  Kara Davut’un  babasının  teşviki ile bir tavsiye mektubu  alarak  çıktığı yolculuk ve bu esnada 
yaşadıkları, Orhan, Kayhan ve Turhan adlı üç silahşorla tanışması ve  onlara  katılıp  atıldıkları maceralar Alexandre Dumas’ın 
eserinde yer alan D’artanyan’ın hikayesi ile tıpatıp aynıdır (Romanın  özeti için bkz. http://www.edebiyatsayfasi.com/uc-silahsorler). 
Hatta “Kara Davut” filminin kahraman dörtlüsünün  kullandığı slogan da, Dumas’ın silahşörlerinin kullandığı slogandır: “Hepimiz 
birimiz, birimiz hepimiz için” http:// www. haberler. com/uc-silahsorler-30-kitabi-4561092-haberi). 

 Romanın orijinali ile hiçbir bağı olmayan  senaryo ve  kahramanlar,  Türk sinemasının bilinen  tarihi  romanlar üzerinden  
senaryolaştırılmış ve  filme  alınmış  yabancı romanları, mümkün olabildiğince “yerli” setler, kostümler, mekanlar ve insanlarla  
gerçekleştirme ve “gişe yapma” girişimlerinden  birisi  olarak karşımıza  çıkmaktadır. 

 Sonuç 

 Romanda, resmi tarih tezine uyumlu seküler bir anlatımın tercihi kuşkusuz ki kendisini apaçık ortaya koymaktadır. Yazar, 
özellikle fethe yüklenilen mana bakımından yüzyıllar boyu fethin meşruiyetinin İslami temel ve referanslarını birer birer ortadan 
kaldırmayı tıpkı diğer coğrafyalarda olabileceği gibi insani hırs ve emellerin neticesinde gerçekleşebileceğini bir kurmaca üzerinden 
yerleştirmeyi hedeflemiştir. Keza, küçüklü büyüklü tüm hükümdar tiplemelerine, giydirilen davranış kalıpları neredeyse hiçbir 
“ulvilik” olmayan, gücü elinde tutanın kontrol mekanizması olmaksızın kudretinin sınırlarını nerelerde test edeceğini gösteren 
örnekleri içermektedir. 

 Dolayısıyla, erken Cumhuriyette halkın gözünde hala her biri  bir  günahtan vareste, evliya mesafesindeki hükümdarlara  
yönelik  en “insani” olandan,  en uç noktaya  kadar varan  davranış modelleri üzerinden bir sıradanlaştırma, sekülerleştirme ve 
20  Senaryo  özeti , İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel  Müdürlüğü arşivi’nde yer alan senaryodan alınmıştır.  
21  Film, http: // www.nostaljifilmizle.com adresinden izlenmiştir. Erişim Tarihi : 6 Ağustos 2013. 
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somutlaştırma  çabası romanın tümüne sinmiştir. 

 Yine en kadim düşmanı, olabilecek iyi  vasıfları üzerinden ele alarak, alışılmış  kalıpların  dışında değerlendirmek  ve  
buradan hareketle de  aslında  taraf olunan, savunulan tarih tezini “tarafsız”  bir  yaklaşımla  sunuyor gibi bir pozisyon alma da 
romanın bütünü  açısından  söz edilebilecek  diğer bir  önemli  husustur. 

 Kara Davut romanını yalnızca edebiyat tekniği açısından ele alsak pek çok tarihi  romanın alacağı  etikete sahip olacağı 
muhakkaktır.  Basit anlatımı ile bir gazetede  tefrika olup kitlelere ulaşabilmiş popüler bir üründür. Fakat romanın kendisini 
emsallerinden  farklılaştıran bir ünü vardır. Bu yönüyle, devrinin ve kendinden  sonraki devirlerin  tartışma  kaynağı  olmayı  
başarmıştır. Roman,  bugün yaşamış olduğumuz bir sanat yapıtının gerçeği temsil etmeli mi /etmemeli mi yönündeki tartışmaların  
kapılarını o günlerde aralamıştır. Bu tartışmaların çoğu halen sonuçlanamamış  olmakla birlikte,  biz  bu  çalışmada  başka bir  soru  
sormaya çalışıldı. Bir sanat ürünü o ülkenin resmi tarih yazımından ne denli nasıl etkilenir, bu etkilenme süreci siyasal iktidarlar 
tarafından  ne ölçüde  belirlenir ya da yönlendirilir.  

 Tarihi romanın bir kurgu olduğu gerçeğine karşın, tarih yazımı gerçeğin birebir temsili midir? Tarih yazılırken içinde 
yaşadığı siyasal sosyal ya da ideolojik  parametrelerden, yapılardan soyutlanıp, ortaya konulabilecek ve gerçeği birebir yansıtabilecek 
duru bir metin olabilir mi? Bu  çalışmada  bu  tartışma kapılarını açmak  için erken cumhuriyet dönemindeki tarih tezi üzerinde 
duruldu, fakat üzerinde  çalışılırken görüldü ki, bir tezin kabulü için güçlü bir  iletişim  stratejisi  gerekmektedir. İknanın oluşması 
için mutlaka bazı öğelerden  yararlanma  yoluna  gidilmelidir. Milli bir kimlik oluşturma siyasetinin içselleştirilebilmesi için milli 
hafıza yaratma araçlarından yararlanmak şarttır. Bu yüzden bu romanların devrin ileri gelen gazetelerinde tefrika edilmeleri şaşırtıcı 
değildir. Bu nedenle bu romanların sinemaya  aktarılması isteği/çabaları anlamlıdır. Romanlar ve romanların yan ürünleştirilmiş  
halleri  kitlelere bu tezi anlatma, anlamalarından da öte içselleştirme için oldukça  önemli bir  rol  üstlenmişlerdir. Bu görevlerin 
iktidar için ne ölçüde  anlamlı olduğu  bu  kanonik yapının dişlileri olmayı kabul etmiş bireylerin  taltif edilmelerinde  gizlidir.  

 Kara Davut’un yazarının milletvekili listesinde olmaması, kanonik bir yapının dışında bırakıldığı ya da kaldığını  göstermek 
açısından  yeterli  kabul edilemez. Çünkü romanın kesin olarak resmi tarih anlayışı doğrultusunda kaleme  alındığı muhakkaktır. 
Döneminde resmi  tarih anlayışı  nasıl ki,  belli çevreler tarafından  eleştirilmiş  hatta  cephe alınmışsa, bugün de halen benzer bir 
biçimde Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun  “Fatih”e tokat attırması “zinhar olmaz”  addedilmektedir. 

 Yazar eserinden dolayı baskı görmüş ve sonraki basımlarından çıkarılmış kısımlardan anlaşıldığı üzere buna boğun da 
eğmiştir. Muhtemelen ya sonradan girdiği edebiyat alanından  aforoz edilme korkusu ona bunu yaptırmıştır ya da kitabın diğer  
baskıları  yayına  hazırlandığında  milliyetçi  muhafazakar kişilerin  tepkisini  çekme yada onları karşısına alma gereği  kalmamıştır, 
çünkü  siyasal iktidarın tarih yaklaşımı erken  cumhuriyetin sona ermesi ile etkisi  azalmıştır ve bu  yöndeki kanonik yapı da  kırılmış 
yada  hafiflemiştir.

 Kara Davut, Fatih’e tokat atmamıştır aslında, tarihin illa ve illa tek bir anlatımı  olması  gerektiğine ya da tek bir  gerçek 
olduğu  ve tarihin bunu  olduğu  gibi  yansıttığına   ilişkin yerleşmiş  kalıpların ezberini bozmuştur. Bu  haliyle  okunduğunda, 
incelendiğinde dönemin siyasal, sosyal değer ve yaklaşımlarının anlaşılabileceğini ve anlatılabileceğini düşünmekteyiz.     

 Roman, senaryo ve film uyumsuzluğu ise,  daha da önemli bir noktaya odaklanmayı gerektirmektedir. Türk sinemasının 
“milli” eserler üzerinden “milli”, “yerli” olmayı denemesi bile çok güçtür. Tarihi filmlerde günümüzde dahi tartışılan sorunlar Kara 
Davut’un filme alındığı yıllarda da var olmuştur. Romanda da her ne kadar Fransız saray entrikalarına  benzer  olaylar  örgüsü  olsa 
da, senaryo ile  bunun  tam olarak altı çizilmiş, Üç Silahşörler’in yerli versiyonu ortaya  konmuştur.
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YAZINSAL İLETİŞİMİ ANLAMAK

Mete Çamdereli1

 Özet

 Bu çalışmada yazınsal iletişim terimi açımlanmaktadır ve bu terim, edebiyat, yazınbilim ve iletişim gibi kavramların kesiştiği 
bir kavşak noktası olarak nitelendirilmektedir. Bu kavşak noktasında dil ve dilsel olguların yerinin vaçgeçilmez olduğu görülmektedir 
ve dil sözü edilen bu terimlerin lokomotifi olarak değerlendirilmektedir.Nihai bir çıkarıma ulaşmadan önce, bu çalışmanın konusu 
olan yazınsal iletişim teriminin kurucu terimleri olarak edebiyatın ve iletişimin simetrik kavramsal alanları irdelenmektedir. Yazın ile 
iletişimin birinin diğerine göre konumunu belirlenmektedir. Bu bağlamda, önce edebiyat açısından iletişim, sonra iletişim açısından 
edebiyat tartışılmaktadır. Dil ve dilsel olgular, yazınsallık ifadesini işlevsel hale getiren metin ve gösterge gibi kurucu kavramlar 
aracılığıyla yazınsal iletişim terimine özgü olarak açıklanmaktadır. Sonuç olarak bu çalışma, iletişim sürecinin gönderici/kaynak, 
alıcı/hedef ve mesaj/ileti olmak üzere üç ana bileşenden oluştuğunu, hem yazınsal türlerin hem de iletişim ortamlarının iletişimin 
şemşiyesine ihtiyaç duyduğunu ve yazınsallığı içeren şiirlerden sloganlara, romanlardan sinemaya tüm metinlerin yazınsal iletişim 
çatısı altında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, İletişim, Yazınsal İletişim, Yazınsallık.

UNDERSTANDING THE LITERARY COMMUNICATION 

 Abstract

 This paper focuses on the terms of literary communication. This term is considered to be a crossroad where the terms such 
as literature, poetics, and communication meet. Language and language phenomenon are seemed irreplaceable in this crossroad and 
they are evaluated as the locomotive of the terms mentioned.Before reaching to ultimate inference, symmetrical conceptual fields 
of literature and communication as constitutive elements of the principal term, which is the subject of the study, is argued. Their 
conceptual position according to each other is tried to be specified. In this context, initially communication from aspect of literature, 
then literature from aspect of communication is discussed. Language and language phenomenon is tried to be represented specific to 
the principal term, through the constitutive terms like text and indicator which functionalizes literariness statement. As a result, the 
paper emphasizes that communication processes is comprised of three constitutive elements sender/source, receiver/target, message/
notification; both literary genres and communicative environments require the umbrella of communication; and all the text, which 
includes literariness, from poems to slogans, novels to cinema must be evaluated under the same roof of literary communication. 

Keywords: Literature, Communication, Literary Communication, Literariness. 

 Giriş

Yazınsal iletişim, iki terimi bir araya getirir: yazın ve iletişim. Yazın ve iletişim terimleri birbiriyle doğrudan ilişkili, 
birbirine sıkı sıkıya bağlı iki terim; kendi içlerinde değişik işlevleri, değişik kavram alanları, değişik kullanım düzeyleri olan iki 
terim. Biraradalıklarıyla başka çağrışımlara kapı aralayan ama nasıl bir anlam alanına karşılık geldiği tam olarak anlaşılmayan ya 
da, en azından, anlaşılmasında güçlük çekilen bir terim; bir başka deyişle, ‘yazın’ ve ‘iletişim’den kurulu ama salt yazın ve iletişim 
olmayan, kimi kavramsal göndergelerinde kendilerini ötelemeden kendileri olan bir neoloji, bir birleşkebirim2, ya da iletişim bakışıyla 
iletişimin edebiyat bakışıyla edebiyatın bir inceleme alanı.   

Yazın teriminin kavramsal yapısı kendiliğinden bir iletişim’i gerektiriyor ama kendi içinde birkaç başlığı da kuşatıyor: 
edebiyat, sanat, kültür, bilim,... Yazın’ın bu kuşatıcı kavram alanı yazınsal iletişimin kavram alanını da kuşkusuz doğrudan etkiliyor. 
Durum bu olunca, bu kez iletişim’in içlemindeki terimler -kişilerarası iletişim, siyasal iletişim, marka iletişimi, reklam iletişimi, 
kurumsal iletişim,…-  yazın’ı ve yazın’ın içlemini kuşatıyor.

1  Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü, mcamdereli@ticaret.edu.tr
2  Birleşkebirim, birbirinin yerine geçemeyen ama bir araya gelerek başka bir anlam alanına karşılık gelen iki ya da daha çok anlambirimle örülü çok bireşimli ya da 
türetilmiş sözceler olarak tanımlanabilir. A.Martinet’nin ortaya attığı bu terim, öncelikle bileştirme ve türetme yoluyla elde edilen dilsel birimlere gönderme yapar. 
Bkz: (Martinet, 1980: 131-134).
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Yazınsal iletişimi anlamak ve anlamlandırmak için, öyleyse, yazın ile iletişim terimlerinin karşılıklı etkileşimini açımlamak 
ve, bu yapılırken, yeni bir birleşkebirim olarak yapılanan kavramsal alanın sınırlarını belirlemek gerekir. Yazın ile iletişimin birinin 
diğerine göre konumunu, bakışımlı ve/ya da bakışımsız niteliklerini ayırt edebilmek için her iki terimin kavram alanlarına kısmen 
de olsa nüfuz etmek ve karşılıklı etkileşimlerine doğru bir yolculuk yapmak kaçınılmaz görünüyor. Yazından başlayalım ve iletişime 
yazın cephesinden bakmaya çalışalım önce.

1. Yazın ve yazın cephesinden iletişim

 Yazın, başlangıçta yazı ile irtibatlı gibi görünse de daha çok onsuz imgelenen bir kavram alanı olarak karşımıza çıkar. Yazın 
bağlamında yazı, daha çok edebi metinleri çağrıştırsa da, edebi metinlerin olmazsa olmazı değildir. Yazısal olarak üretilmeyen 
edebi metinler de yazınsal metinlerdir. Yazısal olsun ya da olmasın edebi nitelikli metinler yazın kapsamında daha bütüncül bir söz 
üretimini kapsar. Edebiyat, sanat, kültür, bilim gibi bir dizi konuyla doğrudan ilişki kurabilen yazın, edebiyat teriminin söylemini 
genişleten bir terimdir.

 Edebiyat, salt insanın söz üretimindeki güzel arayışına kapılarını ardına dek açmış ve güzelliği her cephesiyle içkin dilsel 
araçlara tutunmuş bir sanat güzergahıdır (Çamdereli, 2009: 39). Edebiyatın tür sınıflandırmalarının dışında kalmış kimi güncel 
polemik yazıları, genel anlamda gazete yazıları, propaganda konuşmaları, sinema filmleri, belki röportajlar, biyografiler ya da duvar 
yazıları edebiyatın dışında kalsa da pekala yazınsal olanın içine alınabilecektir3. Öte yandan şarkı sözleri şiire nispet eden bir edebi 
tür olarak değerlendirilmezken, yazının kapsamını rahatsız etmeyecektir. Bu durumda yazın, Türkçenin arılaşması çabalarında 
önerildiği şekliyle salt edebiyatın sözcük karşılığı değil, aynı zamanda edebiyat, sanat, kültür, bilim çerçevesini içkinleştirecek şekilde 
değerlendirilmelidir. 

Yazının Türkçede literatür denilen alanlara, bilimsel ve sanatsal alanlara dönük anlamsal ve kavramsal birikimi de 
içselleştirdiği düşünülürse en az edebiyat kadar ya da edebiyatı aşan biçimde tümükapsayıcı bir nitelik taşıması doğaldır. Bir şemsiye 
terim olarak yazının edebiyatı, literatürü, sanatı, poetikayı, bilimi temsil etmesi edebiyat’ın, literatür’ün, sanat’ın, poetika’nın, bilimin 
tek başına yazını temsil etme kabiliyetinden daha kapsamlı görünmektedir. Yazının bu görünümü, onun dert ettiği kurucu alanların 
-edebiyatın, literatürün, sanatın, poetikanın, bilimin, …- işlevsel olarak yazınla karşıtlaşması, ama aynı zamanda yazından bir cüz 
olmaları sayesindedir. Yazının kapsamının genişliği yüzünden edebiyattaki edep’i, literatür’deki harfi, poetikadaki inşatı yazın’da 
özgül olarak aramak ya da onları yazının biricik karşılığı gibi görmek elbette imkansızdır; ancak kökensel kurguları dışında gönderme 
yaptıkları kavram alanlarına yazın’ın kolaylıkla karşılık gelmesi mümkündür ve anlam alanlarının yazın tarafından belirlenmesi de 
uygundur.    

Yazın sözlüksel düzeyde genel olarak ‘düşünce, duygu, olay ve imgeleri güzel ve etkili biçimde anlatan söz sanatı’ olarak 
tanımlanır. Terimin kavramsal alanı başkaca tanımlamaları da beraberinde getirir: anılan söz sanatının ilkelerini, kurallarını ve 
bu yolda oluşturulmuş ürünleri inceleyen bilgi dalı; herhangi bir çağda bir dilde yaratılmış sözlü ya da yazılı, sanat değeri taşıyan 
yapıtların bütünü; herhangi bir bilim dalıyla ilgili yazı ve yapıtların tümü (Göğüş, 1998: 131) … gibi.

 Görüldüğü üzere, yazın’ın kavram alanını betimleme çabası tekil bir anlam alanına gönderme yapmıyor. Öyle olmuş 
olsaydı, söz sanatına dönük tanımlamalar, daha çok iknaya dönük söz üreten retorik (sözbilim) ile karıştırılır, kuramsal boyutuna 
gönderme yapan tanımlamalar ise poetika (yazınbilim) ile bütünleşebilir. Yazın’ın retorik ve poetika ile doğrudan ilişki kurabileceğini 
sezdirmişken olgusallığını da yazınsallıkla ilişkilendirmek doğru olur. Yazınsallık (littérarité), çünkü, gerek yazınbilimi (poetika)4 
gerekse sözbilimi (retorik)5 yazın ortamına getirir, sanat ve edebiyatı şemsiyesi altına alır. Durum bu olunca yazınsal ürün, yazılı, sözlü 
ya da görsel olsun, doğrudan metinsel bir ürüne gönderme yapar. Metinsel ürün söylemseldir6; söylem metinlerde dil aracılığıyla 
vücut bulur, metinlerle ürer durur. Yazınsal olan metnin söylemsel yapısı ve/ya da yapısal niteliği yazın işleviyle belirlenmiş ve 
betimlenmiştir. Yazınsallık sayesinde estetize edilmiş bir metnin diğer metinler ya da metin türlerinden ayrılması,  onun özgül ve 
içkin söylemi vasıtasıyladır.

Yazınsallık, öyleyse, -yazınsal olanın doğrudan edebiyat olması gerekmediğinden- edebiyat olmayan şeyi (metni) de kapsar. 
Bir metnin, edebiyat dışı olsa bile yazınsal olması ya da en azından yazınsallık ile ilişkilendirilebilecek bir yapı sezdirmesi, kendine 
özgü bir söylem üretmesi yeterlidir; yazınsal iletişim de edebiyat dışında kalabilen ama yazınsal olarak telakki edilebilecek tüm 
metinleri kuşatıcıdır. Böylelikle, yazınsal olmayan yazınsal hale gelebilir ve yazınsallık içinde değerlendirilebilir.

Sanat, edebiyat, kültür, bilim gibi bir dizi olguyu doğrudan ilgilendiren yazın ve yazınsallık söylemi, metinlerin sınıflandırılma 
biçimiyle doğrudan ilişkilidir. Metinlerin sınıflandırılması, metnin iç örüntüsündeki açıklık, kapalılık, göndergesellik, yananlamlılık, 
zamansallık, uzamsallık, imgesellik, betimsellik, anlatısallık, kanıtlayıcılık, eğretilemesellik, betimsellik, öznellik, dönemsellik, 

3  Yazınsal yapıt edebiyata özgü olmayan unsurlar içerir. Kitle iletişim araçları onları tartışmasız biçimde çizgi romanlarda, filmlerde, belki çeşitli olaylarda görme 
imkanı verir… Edebiyatın kendine özgü dili ve söyleyişi (langage) vardır. Rus biçimcileri onu yazınsallık (littératurité) adı altında izole ederek incelemeye çalışmışlardı.  
Jakobson ona poetika dedi. Poetika bu soruna yanıt üreten bir analizdir ama ben, özellikle poetikanın kısıtlarını engelleyecek şekilde ve sözlü bir iletinin sanat yapıtı 
haline gelebilmesini göz önünde bulundurarak ona retorik diyeceğim… (Barthes, 1984: 141,142). 
4  Yazınbilimin konusu yazın değil, yazınsallıktır (Roman Jakobson’dan akt. Rifat, 1998: 262).
5  Sözbilimin konusu, söylemin ikna etme amacıyla kanıtlar yaratma, kanıtlar düzenleme ve bu amaçla söz sanatları oluşturma tekniklerinin incelenmesidir (Rifat, 
2013: 207).
6  Söylemsellik (logos’a da, dil düzey ve düzlemlerine de gönderme yaptığından), aynı zamanda, bilim ile sanat/edebiyatı kendine özgü söylemleriyle buluşturur. Bilim 
için dil salt bir araçtır; bilimsel işlemlere uygun biçimde net, saydam, kesin, olabildiğince yansız olmayı önceler. Edebiyat içinse dil, elverişli bir araçtır; toplumsal ya 
da duygusal bir gerçekliği biçemsellik gözeterek anlatılandırmaya çalışır. Edebiyat dilin bütün sorumluluklarını üstlenmeye çalışır; çünkü bilim dile ihtiyaç duyar ama 
edebiyatın olduğu gibi dilin içinde değildir. Aynı bedende değildirler, aynı arzuyu taşımazlar. (Barthes, 1984: 12,13)
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kurgusallık7 gibi bir dizi kurucu bileşenin ayrımsanmasıyla gerçekleşir. Yazınsallık metinlerin iç özellikleriyle belirlenebilecek bir 
kavram olmakla birlikte çağlara, kültürlere ve toplumsal değerlere göre de değişen bir kavramdır aynı zamanda (Rifat, 2013: 245-
247). Bu halleriyle metinler durağan değil, devingendir. Uzam ve zamana göre metin içi ilişkiler değişmese de, alımlanma düzeyleri 
ya da alımlanma biçimleri değişiklik gösterebilir.

 

Yazınsal düzeyde bir metin, içinden doğduğu ve ancak orada anlaşılabilir olduğu yazınsal iletişimin bir parçası olduğunu 
(Zimmermann, 2001: 70) ihsas ederse, yazınsallığın kurgusu da zihinlerde berraklaşır. Açıktır ki, yazınsallık söylemi metin ile 
beslenir ve metinler de muhataplarına aktardıkları yazınsal iletileri içerir ve üstlenirler. Metinsel iletiler dendiğinde, belirgin bir 
söylem ve onu üreten belirgin bir iletişim ortamı söz konusudur. Yazın cephesinden iletişime doğru seyrederken başat bileşenler 
öyleyse üretici, alıcı ve ileti üçlüğü olarak karşımıza çıkar. Edebiyat ölçeğinde bu üçleme okur, yazar ve yapıt olarak alınabilecekken, 
örneğin bir sanat yapıtında ressam, resim ve resim okurları olarak alınabilir. İletişim şemalarının olmazsa olmazı olan bu üçleme 
ardıl eklentileri de doğurmak zorundadır. Bu eklentiler arasında başlıca öğe dildir ve dil öğesi iletişim süreçlerinin vazgeçilmezidir. 

 Dilsiz bir iletişimden söz edilemeyeceği gibi yazından da söz edilemez. Dilin işlevi iletişim ile mümkündür. Dilin iletişim 
işlevi ise yukarıda geniş bir çerçeveye oturttuğumuz yazınsallıkla kurgulanır. Tüm yazınsal metinlerin gerçekleşmelerinin temel ve 
biricik aracı dil olduğuna göre yazınsal iletişimin tüm kaplamını belirleyen de son tahlilde dil ve dilsel olgulardır.

 Yazın, iletişim ve dil arasındaki bu diyagonal etkileşimi son tahlile bırakırken, yazına ve yazınsallığa bir de iletişim 
cephesinden bakmayı deneyelim.

2.  İletişim ve İletişim cephesinden yazın

 İletişim, bilindiği üzere, muhatapların karar ve seçimleri doğrultusunda birinden diğerine veri-bilgi aktarımı ve/ya da 
muhatapların durmaksızın güncelledikleri her türlü ileti paylaşımı ya da kaynak ile hedef arasında amaca dönük olarak sürdürülebilir 
nitelikli bildiri alışverişidir. Yazınsal iletişim bu döngüsel paylaşımda dolaylı bir iletişim olarak kendini gösterir. Yazınsal bir yapıtın 
yaratıcısı bir alıcıya doğrudan bir şey iletmez. Yazınsal yapıt belirgin bir alıcıya dönük olarak sözcelenen bir ileti değildir, çok karmaşık 
bir yaratım süreci sonucu ortaya çıkar. Bu yüzden metnin iletişim sürecindeki anlamı üreticinin niyetiyle örtüşmez. Üreticinin 
niyeti ne olursa olsun, alıcının muhatap olduğu metinde aradığı, metnin anlamıdır8. Metinler dolaylı göndergeler içerdiğinden, 
bir metnin anlamı için yapılan yorumlama9 işlemi, onun kodunu çözmekle değil onunla diyaloga girmekle gerçekleşir. Metinlerin 
bize söylediklerini mevcut zaman ve uzamda yeniden güncelleyerek anlamaya ya da yeniden üretmeye çalışmamız bu diyalog 
arayışındandır (Vultur, 2013). Diyaloga girilen her yapıt, yazınsal olsun ya da olmasın, kendi betimlemesini en iyi kendisi oluşturur; 
yalın bir okuma bunu ortaya koymaya yeterlidir (Todorov, 1968: 16). Diyalog ve yorum, kuşkusuz, iletişim süreçlerini gerektirir, 
iletişim süreçleri de yazınsallığı.

İletişimde yazın ve yazınsallık olgusu, iletişim şemalarına da konu olmuştur. İster doğrudan ister dolaylı ister istemli ister istem 
dışı olsun her ortam ve düzeyde gerçekleşen dilsel iletişim edimlerinde yazınsallık, kaynak ile hedef arasında işleyen sürece ileti 
boyutunda katılır. Altı öğeli ve altı işlevli olarak bilinen Jakobson’un iletişim şeması (Jakobson, 1963: 209-249) da, koşut biçimde, 
gönderici ve alıcı arasında gidip gelen iletinin başat işlevini yazınsallık olarak belirler. Bu şemaya göre, gönderen, gönderilen, 
bağlam, ileti, bağlantı ve düzgü ile somutlanan iletişimin kurucu etmenleri, her birine karşılık gelecek şekilde anlatımsallık (coşku), 
çağrı, gönderge, yazın, ilişki, ve üstdil işlevlerine bürünür. İletişim sürecindeki metnin, yapıtın ya da alımla(n)ma konu-nesnesinin 
ürettiği yazınsal işlev10 doğal olarak kendini salt edebi türlerin incelenmesi ile sınırlamaz. Tersine olarak edebi türler de, yazınsallıkta 
bağımsızlaşırlar; böylelikle insan edimine matuf tüm (doğal) dilsel işlevlere açılır ve düşsel ya da gerçek olan dildışı anlamlama 
alanlarına katışırlar. Sonunda her iletişim durumunda ve her iletişim düzeyinde, doğallıkla, yazınsal bir iletişim kavrayışına 
dönüşürler. 

Tüm iletişim şemalarına11 uyarlanması mümkün gibi görünen yazınsallık, kaynak ile hedef arasında karşılıklı işleyen 
bir iletişim sürecinin, bilgi taşıyıcı bir yapıt aracılığıyla öncelikle tek yönlü biçimde gerçekleştiği iletişim durumlarını telkin eder 
(Çamdereli, 2009: 39). Her iletişim durumu kişilerarası iletişim ve kitle iletişimi çerçevesinde tek yönlü niteliğiyle gelişir. Bu iki 
çerçeveye etkileşimli ve katılımlı iletişim boyutu eklemlendiğinde iletinin yapısı değişir ve yazınsallık, edebiyat ötesindeki sınırlarını 
işletmeye başlar. 

Çoğul boyutlu iletişim süreçleri artık çok değişken bir alıcı-hedef yelpazesini yazınsallık bağlamında çağrıştırır hale 
gelmiştir. Gönderici-kaynak’ın ilettiği iletiler kişilerarası iletişimde olduğu gibi yeterince bildik değildir artık; dönüşen mecranın özü 
7  Metin türleri için bkz: (Kıran&Eziler Kıran, 2000: 17-28); ayrıca bkz: (Zimmermann, 2001: 83).
8  Metnin anlamı için metnin niyetine bakmak yeterlidir. Burada kolaylıkla Umberto Eco’ya gönderme yapılabilir. Eco da niyeti okur, yazar ve metin üçlemesine 
yerleştirir ve her niyetin kendi ile sınırlı olduğunu, anlamlama için artık yazardan çıkmış metnin kendi niyetinin yazardan bağımsız olduğunu ifade eder. Bkz: (Rifat, 
1998: 253-255).
9   Yorumlama bir okuma, alımlama ve anlamlama çabasıysa önemsenmek değerindedir. Hermönetikten poetikaya dek uzanan kulvarda, çözümleme, metin 
açıklaması, metin tefsiri gibi bir dizi kullanımına tanıklık edilir. Todorov tüm bu terimlerin yalın biçimde ‘eleştiri’ terimiyle karşılanabileceğini belirtiyor ve 
her yorumlama işleminin değerli olduğunu ya da kendi değeriyle techiz edildiğini ifade ediyor ama salt eserin kendisine bağımlı bir yorumlama girişiminin 
imkansızlığını da vurgulamaktan geri durmuyor (1968: 16-17). Yorumlamanın kavram alanını içkin olan ‘eleştiri’ teriminin yazınsal düzeydeki konumunu 
ayrımsayabilmek için ayrıca bkz: (Lekesiz, 2006: 107-115) ya da eleştirinin işlevi ile ilgili daha genel bir tanımlama için bkz: (Lekesiz, 2006: 7-17).
10 Yazın işlevi ya da yazınsal işlev, bildirinin kendisine dönük olduğu, yazınsal (şiirsel, sanatsal) özellik taşıyabilme kaygısı güttüğü, kendisini dilsel açıdan ‘değerli’ 
kılmaya çalıştığı durumlarda gerçekleşen işlevdir. Yazın işlevi yalnızca yazınsal nitelikli metinlerde değil, üslup kaygısının görüldüğü bütün metinlerde, sözcelerde, 
tümcelerde karşımıza çıkabilir. (Rifat, 2013: 243).
11  İletişim süreçlerini betimleme gayreti içinde olan iletişim modelleri konusunda yalın bilgi için bkz: (Çamdereli, 2008: 33-48).
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doğrultusunda tam tersine simulatif ve kaotiktir. Kitle iletişiminde yanıt üretemeyen edilgen okur/dinleyici/izleyicinin bir iletişim 
bileşenine, örneğin reklama, reklamı yapılan bir ürüne dokunması, onunla ilgili acil yanıt ya da geri dönüş üretmesi anlamına gelir; 
bizzat kurguladığı mecrada -blog, microblog, sosyal ağlar,..- enformatif imkanlarını harekete geçirmesi ve gerektiğinde manipülatif 
sarmalını işletmesi iletişim sürecini belirler ve iletişimi yazınsallığın estetize edilmiş geniş boyutunda etkileşimli duruma getirir. 
Böylelikle, edebiyat, sanat, bilim ya da ötesinde gerçekleşen her iletişim durumu yazınsal bir metni üretmiş ya da, en azından, 
üretmeye aday demektir. 

Yazınsal bir metin öncelikle yeterli düzeyde bir bilgi (connaissance) aktarımı yapar ve soyut/lanmış bir yapının tezahürü 
olarak dikkate alınır; kendisi içinde biricik ve nihai bir yapı arzeder (Todorov, 1968: 15). Her yazınsal metin, türü ve işlevi ne olursa 
olsun, alımlayıcı için estetize edilmiş yazınsal göstergeler eşliğinde göndergesel bir içeriğe ve kuşkusuz alımlayıcıya dönük olarak, 
dildışı iletişimsel bir gerçekliğe gönderme yapar (Çamdereli, 2009: 39). Her yazınsal metinde kelimenin tam anlamıyla bir iletişim 
düzeyi vardır ve kaynaktan hedefe metinler vasıtasıyla belli miktarda enformasyon (malumat) aktarılır. Yazınsal metin, gösteren bir 
anlamdır ve bu göstergenin gönderme yaptığı gerçeklik onun gösterilen anlamıdır. Yazınsal bir metindeki her sözce, enformasyon 
aktaran bir vasıta ve bir başka şeyi çağrıştıran bir belirti (index) olarak iki düzeyli işlev görür; doğrudan ve dolaylı (dolayısıyla 
devingen) bir iletişim gerçekleştirir. Enformasyonun alıcıya bilinçli ve iradi olarak aktarılması doğrudan iletişimdir; gösterilen anlam, 
bilinmeyen bir şeye gönderme yaptığındaysa dolaylı iletişim gerçekleşir (Fricer, 1977: 26-28). İletişim amaçlı bir metin yazınsal 
olunca metnin göndergeleri de yazınsallık içeriği ile yüklüdür. Sonuçta, iletişimin yazını ve yazınsallığı amaca ve mecraya dönük 
olarak yeğlenen kurmaca metnin yazınsal kurgusuyla doğrudan ilintilidir. 

İletişim cephesinde yazın kendi başına değil, iletişim amaçlı bir kurmaca metnin eşliğinde işlev görür ve kurmaca metin 
iletişim ile iletişim bileşenlerinin lehine yazınsallaşır. Kurmaca metinler sayesinde iletişim de yazın da kendi başına değil, birlikte 
işlevselleşir. Yazınsallık perspektifinde nasıl iletişim yazının yansıtıcısı işlevini görüyorsa, iletişimsellik perspektifinde yazın da 
iletişimin konu ve amacını gerçekleştirici bir işlev görür; iletişimin içeriğini de koşullarını da dönüştürür. 

İletişim ile yazının birbirine yakınlaşmasından doğan birinin diğerini dönüştürücülük işlevi belirlendikten sonra hemen hatırlamak 
gerekir ki, tüm iletişimsel ve yazınsal gerçekleşmeler, dil ve dil olgularının imkanları doğrultusunda dil ve dilin ürettiği söylemsel 
metinler aracılığıyla güncellenir durur.

3. Yazın ile iletişimin kavşağı: dil ve dil olguları

 Yazın ile iletişimi her insan ediminde işlem yapabilen dil buluşturur ve ikiliyi öncelikle yazınsallık bağlamına sürükler. 
Yazının kaplamını açımlayan ve iletişimi doğrudan içkinleştiren yazınsallık, ancak biricik malzemesi dilin desteği ve ortaklığıyla 
yazınsal iletişim olarak ortaya çıkabilir (Çamdereli, 2009: 39).

 Öz niteliği öncelikle anlamlamak ve biricik işlevi de iletişim kurmak olan dil olmadan ne toplumun ne de insanların var 
olabileceği (Benvéniste, 1995: 198) öngerçeğinden hareketle yazının da iletişimin de, dilsiz olmayacağı, dilsiz işlemeyeceği, dilsiz 
kurgulanamayacağı, dilsiz sözcelenemeyeceği, dilsiz söylemleşemeyeceği aşikardır. Ayrıca, biradalıkları sonucu oluşan yeni kavramsal 
alanların -yazınsal iletişim ile iletişimsel yazının- kavşağında da dil ve dil olgularının bulunma gerekliliği yadsınmaz bir gerçektir. 

 Dil olguları, metinden hareketle söyleme ve sözceleme dek geniş bir alanı kapsar ve toplumun yaşamında serpildiği gibi 
yazınsallıkta serpilir. Yazınsallık için metin, metin için dilsel imge gerekir. Metnin kurucu öğeleri, toplumsal yaşamda işlem gören dilsel 
dizgenin göstergeleridir. Dilsel göstergeler tüm yaşam alanlarını kuşatan, tüm insanlık durumlarını dillendiren yapısal birimlerdir. 
Dil dizgesinin özgül kuralları içinde vücut bulan söylem, metnin kendiliğidir, ama bu kendilik dilsel göstergelerin birbirleri ardı sıra 
tutarlı gelişmelerine bağlıdır.

 Jakobson’un iletişim şemasında yer verdiği oluk ya da yol öğesi, göstergelerin devingenliği ve kurgu metnin iç ilişkileri 
sonucudur. Kurgu-metnin göstergeleri kuşkusuz bir iletişimsel işleve kapı aralar. Bunu yaparken göstergeler, dilsel dizgenin buyurgan 
kurallarına itaat ederek peş peşe sıralanır, insan tekinin düşüncelerini, duygularını, edimlerini zihinlerde yeniden göstergeleştirirler. 
Yazın ve yazınsallık dilsel göstergeler aracılığıyla aynı şekilde gerçekleşir. Göstergeler dilsel düzeyde dönüştürülmüş kurgu yaşamın 
göstergeleridir. Yaşamın kendisi dilsel göstergedir; anlamlayıcılık işleviyle göstergekürede yol alırlar. Böylelikle her gösterge yaşamın 
imgeselleşmesini, gerçekliğin dilsel düzeyde ikincilleşmesini mümkün kılar. Yazınsallığın göstergeselliği ya da göstergeselleşmesi her 
yazınsal birimin -sinema, televizyon, heykel, reklam, kitap,..- kurgusallığına bağlı, kurgusallığıyla doğrudan ilgilidir.

 Gösterge kurgusaldır ama her zaman bir anlamlamayı sözceler ya da bir söylemi anlamlar. Göstergenin kendisi doğrudan 
anlamlamadır. Her anlamlama dilsel bir göstergenin düzeylerini kesitler ve içkinleştirir. Anlamlama yoksa dilsel birim gösterge 
olmaz. Gösterge yoksa imgesellik donuktur. İmge ve simge üretmeyi soyutlama yoluyla elde eden dilsel gösterge anlatımını ve 
söylemini sözceleme yoluyla gerçekleştirir12. Göstergenin -kuşkusuz dilsel göstergenin- kendi olmadan başkaca varoluşları mümkün 
kılan yapısı yazınsallığı çağrıştırır. İletişim süreç ve düzeneğine muhtaçlığı ise onu yazınsal iletişimin temel bileşeni durumuna 
getirir.

 Yazın, tüm iletişim ortamlarında kurgusal anlama dayanan ve gerçeklik savı olmayan sanatsal bir yapıyı, dilsel bir yapıtı 
anıştırır. Bu yapıda kurgusallık ile yazınsallık birlikte varolur, birbirlerini tamamlarlar. Bu sayede yapıtın kendisi ve dolaylı olarak 
dili gerçek ifade değil kurgusal ifade olarak kabul edilir. Yazınsallık, bu noktada, yazınsal metni yazınsal olmayan metinden 
ayırmak için gerekli ve yeterli bir özellik olarak görülür. Yazınsallığı yazınsal olmayandan ayıran temel ölçüt sanatsal metnin dilidir 

12  Sözcelem bireyin dili söyleme dönüştürmesini gerektirir. Sözcelem bireysel bir kullanım edimiyle dilin işleyişe geçirilmesidir. (Benvéniste, 1995: 139)
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(Sakallı, 2006: 106,107)13. Tekil bir söylemi anlatılandırmayan yazınsal iletişim de yazın gibi örülebilir bir dil yumağı aracılığıyla 
dildışı gerçeklik düzleminde mevcut verileri ürün/yapıt içkin bir metinsel yapıyı ilham eder; düzenlenişi, oluşumu, biçimlendirilişi, 
yapılandırılışı, kurgusallığı yazınsallığı sayesinde alımlanır. Yazınsal iletişimin yazınsallığıysa bir iletişim durumunda kodlanmış 
dilin kurgulanmasıyla mümkün olur. 

Yazın ile iletişim, yazınsal iletişim bağlamında, dil ve dil olgularının hamiliğinde buluşmaya, yazınsallıkta vücut bulmaya yazgılı, 
yazınsallıkta boy vermeye mahkumdur.  

 Sonuç

 Buraya dek, iki kurucu terimi -yazın ve iletişim- kendi için ve kendisi içinde bir karşıtlaştırma yoluyla betimlemeye çalıştık. 
Yazınsal iletişimde dil olgusunun varlığını ve dil dizgesinin işlevini göz ardı etmenin mümkün olmadığını gördük. Aynı zamanda, 
yazın ile iletişimin içlemlerini oluşturan bir dizi terim ve kavramın -edebiyat, sanat, güzellik, veri, bilgi, kod, oluk, gönderge, ritm, 
imge, uzam, zaman, retorik, poetika gibi olgular- ayrı ayrı yeniden ele alınması ve derinliğine tanımlanması gerektiğini gözlemledik. 
Ama burada bunları açamadık; yalnızca yazın, iletişim ve dil olgularına odaklanmaya gayret gösterdik. Onları yazınsal iletişimin 
kurucu dilsel birim ve terimleri olarak önemsedik ama yazınsal iletişim bağlamında açımlanmalarını bir başka çalışmanın konusu 
olarak bir yana koyduk.

Yazın ile iletişimi karşıtsal bir yaklaşımla ele alınca, onları buluşturan kavşağın dil olduğunu ve dilin yazınsal iletişim 
bağlamında işlerliğini yazınsallık’a borçlu olduğunu vurguladık. Yazın ve iletişimi dil yoluyla buluşturan ve yazınsal iletişimde başat 
terim olarak öne çıkan yazınsallık, bu noktada hiç kuşkusuz, işleyebilmesi için kaynak ile hedef arasında bir iletişimin kurulmasını 
gerektirir. Kurulan iletişim, iletisinin yazınsallığı sayesinde yazınsal iletişim sürecine katılır. Hangi iletişim durumunda olursa olsun 
iletisi doğrudan yazınsal metin olan yazınsal iletişim, dilsel iletişimin özel bir değişkesi (Fricer, 1984: 9) olarak karşımıza çıkar. Öte 
yandan, yazınsal iletişim terim düzeyinde ‘iletişimin yazını’ndan daha öncelikli gibi görünürse de yazınsal iletişimin kavramsal 
cephesinden bakınca durum değişir ve daha çok ‘yazının iletişimi’ne dönüşür. Genel bir iletişim şemsiyesi altından bakılınca da 
‘iletişimsel yazın’ ya da ‘iletişimin yazını’ biçiminde ele alınmayı hak eder.

Sonuç itibariyle, yazınsal iletişim, her ne kadar iki alanı -yazın ve iletişim- cem eden kapsayıcı bir üst-alan gibi görünse 
de, iletişimin yazınından çok yazının iletişimini ya da açık deyişle yazınsal yapıt ve türlerin iletişimini ifadelendirdiğini teslim 
etmek gerekir. Edebiyattan yola çıkan yazınsal iletişim ister istemez okur-yazar, okur-yapıt, yazar-yapıt gibi okur-yapıt-yazar 
arasında seyreden karşılıklı bir iletişimi çağrıştırır ve doğası gereği estetik kaygı ve kurguları önceler. Halbuki iletişim cephesi hiç de 
azımsanmayacak bir yazınsallıkla doludur. Bir reklamın sloganından bir film senaryosuna ya da bir belgeselden herhangi bir görsel 
iletişim tasarımına dek tüm iletişim eylem ve edimlerinde yazınsallığın öne çıktığı kolaylıkla görülür. İletişimsel işlem sürecinde 
hedef alımlayıcıya dönük olarak belirlenen sonul amaçlar -sadece anlamın iletilmesi örneğin- başkalaşsa da ve üretilen söylemler 
tümüyle edebiyat niteliği taşımasa da, yazınsallık niteliği taşıdıklarından iletişimin yazınsal/lık boyutunu var ederler; doğrudan 
iletişimden yola çıkan bir yazınsal iletişime de konu olurlar. Bir reklam sloganının şiirselliği, bu durumda pekala iletişimin yazınsal 
boyutunu işgal eder ve doğal olarak bir iletişimsel yazın nesnesi oluverir. Açıktır ki iletişim yazınsız, yazın da iletişimsiz yapamaz; 
yazınsal iletişimse, yazınsız ve/ya da iletişimsiz işlem yapamaz.

Son tahlilde, yazınsal iletişimde yazınsallığı belirleyen estetik veri ve olgular, hem iletişim hem de yazınsallık için birincil ve 
vazgeçilmezdir. Sözün özü, dilsel düzlemin ürettiği derin yapıdaki anlam koduyla edebiyatın yüzey yapıda ürettiği estetik kodu göz 
ardı ederek iletişimin yazınsallığını ya da yazınsal iletişimin içlemini alımlamak ve/ya da iletişimdeki yazınsallık söylemini yazınsal 
iletişim içinde değerlendirmek mümkün değildir (Çamdereli, 2009: 40). 
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GEORG SİMMEL’DE BİÇİMSEL SOSYOLOJİ PERSPEKTİFİNDEN  
PARA EKONOMİSİ İLE YAŞAM TARZININ ETKİLEŞİMİ YA DA  
TAHAKKüM VE KüLTüR TRAJEDİSİ

 
 
 
 
Füsun Alver1

 Özet

 Yaşam Felsefesi ve Yeni Kantçılık araştırma geleneğine bağlı olan filozof ve sosyolog Georg Simmel, toplumsal etkileşim 
biçimleri ve büyük şehir yaşantısı üzerine yaptığı araştırmalar ile iletişim bilimi perspektifinden gerçekleştirilen çalışmalara etki 
etmiştir.  Simmel, biçimsel sosyoloji perspektifinden toplumu, birbirine bağlı bireylerin toplumsal eylemlerinden oluşan bir süreç 
olarak kavramakta ve temel tasarımını karşılıklı etkileşim üzerine kurmaktadır. Toplum, bireylerin öznel amaçlarını gerçekleştir-
meye çalıştıkları karşılıklı etkileşim sürecinde ortaya çıkmaktadır. Karşılıklı etkileşimleri ile toplumu oluşturan bireyler, amaçlar, 
menfaatler ve düşünceler tarafından yönlendirilmektedir. Mekan ve toplumun mekansal düzeni,  insanların mekanda karşılıklı et-
kileşimleri ve etkileşimlerinden ortaya çıkan yapılar, toplumsallaşma biçimlerini göstermektedir. Etkileşim sürecinde büyük şehir-
ler, para ekonomisi için sosyolojik eğilimlerin belirginleştiği, somutlaştığı, ifadesini bulduğu ve tahakküm ve kültür trajedisinin 
yaşandığı mekanlardır. Modern toplumda pazar üretimi ve işbölümü çatışmalara yol açmaktadır. Toplumsal yaşamda, politikada ve 
bireyler üzerinde önemi giderek artan para, önemli bir etkileşim aracı işlevini üstlenmekte ve modern toplum, “para toplumu” na 
dönüşmektedir. Bu çalışmada, ‘para ekonomisi ile bireysel ve toplumsal eylem ve yaşam tarzı arasındaki etkileşim nasıl olmaktadır 
ve sonuçları nelerdir?’ sorusundan hareket edilerek, Simmel’in birey, toplum ve kültür kavramları ve toplumsal etkileşim biçimleri 
irdelenecek; paranın, bireysel ve toplumsal eyleme ve etkileşim biçiminin dönüşümüne etkisi, günümüzün para ekonomisi, büyük 
şehirlerin sosyal karakteri ve toplumsal ve kültürel yapıları ve etkileşim biçimleriyle ilintilendirilerek, argümantatif bir yöntemle 
belirlenmeye çalışılacaktır. Simmel’in biçimsel sosyoloji, felsefe ve kültür bilimi perspektiflerinden gerçekleştirdiği çalışmalarının, 
iletişim bilimi perspektifinden gerçekleştirilecek analizlere etkisi ve katkıda bulunma potansiyeli belirlenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Toplumsal Etkileşim, Kültür, Para.  
 
THE INTERACTION OF MONEY ECONOMY AND LIFESTYLE OR  
DOMINATION AND CULTURAL TRAGEDY FROM FORMAL SOCIOLOGICAL 
PERSPECTIVE OF GEORG SIMMEL
 Abstract

 Philosopher and sociologist Georg Simmel who attached to the research tradition of philosophy of life and Neo Kantian 
approach had an effect on  the studies in the field of communication science with his researches on forms of social interaction and big 
city experience. Simmel, from formal sociological perspective, comprehends society as a process consisting of interconnected indivi-
duals` social actions and constructs his basic design on mutual interaction. Society emerges on the process of mutual interaction in 
which individuals try to achieve their subjective purposes. Individuals who form society with their mutual interactions are driven by 
purposes, benefits and thoughts. Space and spatial layout of the society, mutual interactions of people in space and structures emer-
ging from their interactions indicate the forms of socialization. In the process of interaction, big cities are places in which sociological 
trends crystallize, become concrete, arise and in which domination and cultural tragedy are experienced for money economy. Market 
production and division of labor in modern society lead to conflicts. Money, as a result of its growing importance in social life, poli-
tics and individuals, assumes the function of an important  interaction tool and modern society is transformed into “money society”. 
In this study, by taking into consideration the questions of “how the interaction between money economy and individual and social 
action and lifesytle occur and what are the consequences of this kind of interaction?” Simmel’s concepts of individual, society and 
culture and forms of social interaction will be examined; the effect of money on individual and social action and transformation of 
interaction forms will be determined with an argumentative method by associating this effect with today’s money economy, social 
character, social and cultural structure and interaction forms of big cities. Simmel’s studies within the perspectives of formal soci-
ology, philosophy and cultural science will be examined in terms of communication science and the contribution potential of his 
studies to the communication field will be determined.

Keywords: Social Interaction, Culture, Money.
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 Giriş

Modern Sosyoloji bilim dalının kurucu bilim insanları arasında yer alan Simmel2, Biçimsel Sosyoloji ve Çatışma Sosyo-
lojisinin fikir babası olarak kabul edilmektedir. Genç bir akademisyenken pragmatizm, Spencer’in3 evrimciliği, sosyal darvinizm 
ve farklılaşma ilkesinden yola çıkmış; Schopenhauer4, Nietzsche5 ve Fechner6, etkilendiği filozoflar arasında yer almıştır. İlerleyen 
yıllarda, bilgi ile gerçeklik arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan analizlerinde, Güney Batı Alman Yeni Kantçılığına7 yönelmiş; 
değer ve kültür kavramlarını, doğal nedensellik alanı olarak kavramış ve tarihsel aklın eleştirini yapmıştır. Simmel’in çalışmaları 
(1992a;1992b;1989a;1903), Modern’in yalnızca bir alanına yönelik olmamış; sosyoloji, felsefe, kültür, tarih, etik, din, sanat, este-
tik, edebiyat, psikoloji ve sosyal psikolojiye kadar geniş bir alana yayılmıştır. Ekonomi, istatistik, tarih bilimi ya da kriminalistik 
gibi bilim dallarını inceleyerek, sosyolojinin eklektik bir bilim dalı olduğunu ve diğer bilim dallarının üretimlerinin, sosyolojinin 
materyallerini oluşturduğunu düşünmüştür. Sosyoloji, bu materyalleri ele almakta, yeniden gözlemlemekte ve yeni sentezlere 
varmaktadır. Sosyolojinin öncelikli görevi ise, insanların birlikte yaşama biçimlerini betimlemek ve bir bireyin, bir grubun üyesi 
olduktan sonraki ilişkilerini ve grupların karşılıklı etkileşimlerini gösteren kuralları ortaya koymaktır. 

Simmel çalışmalarında (1992a;1992b;1989a;1903) yaşamı, tarihsel, mantıksal ve bilgi kuramı perspektifinden yorumlamış; 
yaşamı kavramaya çalışırken, tinsel olarak baskısı altına girmek istememiştir. Modern dünyanın ontolojik olarak nedenselleştirilme-
sinde, kuşkucu bir yaklaşımı benimsemekle birlikte felsefi relativizmi, radikal kuşkuculuğa yönelmemiştir. Para ekonomisi odaklı 
çalışmalarında ise, ekonomik değerin nesnelliğini, öznel varoluş ve biçim ile yaşam arasındaki karşıtlık esasında ortaya koymaya 
çalışmıştır. 

Marx gibi geniş bir toplum teorisi perspektifinden parayı irdeleyen az sayıdaki araştırmacılardan biri olan Simmel’in (1989a) 
Para Felsefesi8 başlıklı çalışması, felsefi ve sosyolojik bir yaklaşım içermekte ancak para ekonomisini, Marx’tan9 farklı bir çerçeveden 
analiz etmektedir. Marx (2009;1999), parayı, insanın insana yabancılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle eleştirmiş ancak parayı, 
üretim ilişkilerinden bağımsız olarak konumlandırmamıştır. Para, ücret ile kapital arasındaki karşıtlığı gizlemekte ancak onu yeni-
den üretmemektedir. Kapitalist üretim ilişkilerinin temeli, işçi tarafından üretilen artı değerin, üretim aracına sahip olan tarafından 
alınması adaletsizliğine dayanmaktadır. Tarihsel materyalizmin iddiası, kültürün tüm biçim ve içeriklerinin, ekonominin büyümesi 
ilişkileriyle belirli olduğudur. Simmel (1989a) ise, bu iddiayı, Para Felsefesi başlıklı çalışmasında, ekonomik değerlerin ve eylemlerin 
bireysel ve toplumsal ruhun derinliklerinde olduğu argümanı ile tamamladığını düşünmektedir. 

2 Georg Simmel (1858-1918), Almanya’nın Berlin şehrinde, Yahudi kökenli ancak daha sonra Protestanlığı seçen bir aileye mensup olarak dünyaya gelmiştir.  Berlin 
Üniversitesi’nde tarih, halklar psikolojisi ve felsefe öğrenimi görmüştür. Doktora tezi ve doçentlik çalışmaları, bilim jürileri tarafından ilk önce reddedilmiş ancak 
daha sonra doktor ve doçentlik ünvanları kendisine verilmiştir. Üniversitede verdiği dersler, geçmişten ziyade içinde yaşanılan dönemde varolan fenomenlerin çö-
zümlenmesine yöneldiği için öğrencilerin büyük ilgisini çekmiş ve meslektaşlarının kıskançlığına neden olmuştur. 1914 yılında Strassburg’da profesörlük kadrosu 
edinebilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Dieter Krallmann; Andreas Ziemann, Grundkurs Kommunikationswissenschaft. Mit einem Hypertext-Vertiefungsprogramm 
im Internet. München, Wilhelm Fink Verlag,2001,s.125 v.d.; Michael Landmann, “Georg Simmel:Konturen seines Denkens”. Hannes Böhringer; Karlfried Gründer 
(der.). Aesthetik und Soziologie um die Jahrhundertwende: Georg Simmel. Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1976,s.3. 
3  Herbert Spencer (1820-1903), ondokuzuncu yüzyılın düşünce dünyasında en etkili olmuş filozoflardan biridir. Evrim kavramının fikir babası olan Spencer, en 
yüce varlık olarak kabul ettiği bilinmeyen varlığı, incelemelerinin odak noktasına almış; olumcu bakış açısını benimsemiş ancak göreli olanın bilinebilir olduğunu ve 
doğrulanabilir olanın bilgi değeri taşıdığını düşünmüştür. Ayrıntılı bilgi için bkz. Afşar Timuçin,  Düşünce Tarihi. Gerçekçi Düşüncenin Çağdaş Görünümü. Cilt III. 
İstanbul: Bulut Yayınları,2002.s 248 v.d.
4  Kötümserlik felsefesinin kurucusu olarak bilinen Arthur Schopenhauer (1788-1860), Kant’ın ve Hint felsefesinin etkisi altında kalmıştır. Schopenhauer, felsefesinin 
temeline istem kavramını yerleştirmiştir. Dünya, kişinin sunumudur ve özneyi ve nesneyi içerir. Beden, görünür olmuş bir istemdir ve bedenden giderek “mutlak” ola-
nı, her şeyin kökeninde bulunan “tek istem” i ortaya çıkarma olasılığı vardır. Tek kendinde şey olan istem yıldızlarda, madenlerde, alt canlılarda bilinçsizdir. İnsanda 
ise, bilinci var etmektedir. Afşar Timuçin, Düşünce Tarihi. Gerçekçi Düşüncenin Çağdaş Görünümü. Cilt III. İstanbul, Bulut Yayınları,2002,s.320 v.d.; Schopenhau-
er’in felsefesi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. Arthur Schopenhauer, Toplu Eserleri. Çeviren: Ahmet Aydoğan. Cilt I-VIII. İstanbul, Say Yayınları, 2006-2010.    
5  Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), Schopenhauer’den etkilenmiş; moral, din, felsefe sanat ve bilim eleştirileri yapmıştır. Yunan düşüncesindeki sonsuz 
dönüşlülük fikrini benimsemiş; evrim fikrine karşı çıkmış, Tanrı’da olduğu varsayılan yetkin gücün, insanda bulunduğunu, insanın kendisini aşabilecek bir varlık 
olduğunu ve “üstinsan”ın gelmekte olduğunu düşünmüştür. Ayrıntılı bilgi için bkz. Afşar Timuçin,  Düşünce Tarihi. Gerçekçi Düşüncenin Çağdaş Görünümü. Cilt 
III. İstanbul: Bulut Yayınları,2002,s. 172 v.d. 
6  Gustav Theodor Fechner (1801-1887), doğa filozofu ve antropologtur. Fiziğin felsefi olarak nedenselleştirilmesine çalışmıştır. Psiko-fiziğin kurucusu olarak kabul 
edilmektedir. Nesne, fiziksel uyarım ve anlamın alımlanması arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışmıştır. Estetiksel algılamanın genel yasalarını belirlemeye çalış-
mıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Hans-Jürgen Arendt, Gustav Theodor Fechner, ein deutscher Naturwissenschaftler und Philosoph im 19. Jahrhundert. Frankfurt am 
Main, Lang Verlag, 1999. 
7  Yeni Kantçılık felsefesi, 1870-1920 yılları arasında etkili olmuştur. Hermann von Helmholtz (1821 – 1894), Friedrich Albert Lange (1828 – 1875) ve Otto Liebmann 
(1828 – 1912) bu felsefesinin önemli temsilcileri arasında yer almıştır. Yeni Kantçılık düşüncesinde kullanılan kavramların, bilgi teorisinin sınmasına tabi tutulması 
en temel düşünceyi oluşturmaktadır. Bilimsel bilginin felsefi olarak nedenselleştirilmesi, bilimsel bilgiye nasıl erişilebileceği ve bilimin koşullarının neler olduğu temel 
araştırma soruları olarak belirlenmiştir. Bu felsefi yaklaşımda; bilimin usa dayandığı kabul edilmektedir; bilimin ilkesi olarak us, nesnel bilimi olanaklı kılmaktadır. 
Nesne alanları olarak; şeylerin varlığı, olayların ortaya çıkışı, ilişkilerin oluşumu, cümlelerin geçerliliğine odaklanmakta ve problem alanları olarak bilgi ve bilim 
mantığına, sistem problematiğine, kültürel ve toplumsal sorulara, dinsel ve varoluşsal problemlere odaklanmaktadır. Yeni Kantçılığa bağlı iki okul gelişmiştir. Bunlar; 
Marburger Okulu ve Güney Batı Alman Okulu’dur. Güney Batı Alman Okulu’nun temsilcileri ise, Wilhelm Windelband (1848 – 1915) ve Heinrich Rickert’tir  (1863 
– 1936). Hegelcilik, materyalizm, pozitivizm, psikolojizm ve ampirizm, Yeni Kantçılığa eleştiri getiren felsefi akımlar olmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Anton Hügli; 
Paul Lübcke, Philosophie im 20. Jahrhundert. Phaenomenologie, Hermeneutik, Existenzphilosophie und Kritische Theorie. Cilt I. Hamburg, Rowohlt Taschenbuch 
Verlag, 2002,s. 19-52; Helmut Holzey, “Der Neukantianismus”. Helmut Holzey; Wolfgang Röd (der.).  Die Philosophie des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts. 
Cilt II. München, C.H.Beck Verlag, 2004,s. 13-129. 
8  Simmel’in Para Felsefesi başlıklı çalışması, ilk kez 1900 yılında yayınlanmış ancak yazarın düşüncelerinin derinliğine rağmen uzun yıllar ilgi çekmemiştir. Çalışma, 
1989 yılında yapılan yeni baskısı ile tekrar önem kazanmış ve tartışılmaya başlanmıştır. 
9 Marx, pek çok çalışmasında para olgusuna ve paranın iktidarına vurgu yapmıştır. Marx’ın değer ve paraya ilişkin ayrıntılı analizleri için bkz. Karl Marx, Kapital. Cilt 
I. Ankara, Sol Yayınları, 2009,s. 47-149 ; Karl Marx, Grundrisse. Cilt I. Ankara, Sol Yayınları. 1999,s. 49-159. 
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Para, ödeme, değişim ve değer koruma aracı olarak gündelik yaşamda öneme sahiptir. Her biey, ekonomi dolaşımında yer 
almakta, parayla bir ilişkiye girmekte, ödeme yükümlülüklerine sahip olmakta, kendini ve ailesini güvence altına almaya çalışmakta 
ve parayı, ekonomik olanakları ve tüketim tercihine göre kullanmaktadır. Gündelik finansiyel pratikler, gündelik eylem repertuarı 
içinde bulunmakta ve alışkanlıklara uygun olarak ilişkiye girilmektedir. Bununla birlikte bütünsel olarak yaşam alanı içinde parasal 
eylem incelendiğinde, bireyler ve toplum için büyük bir çatışma potansiyeline de sahip olduğu görülmektedir.  İnsanların giderek 
artan borçları, borsa oyununda kaybedenlerin ve yoksulluğun artışı, gündelik yaşamda para kullanımına ilişkin bilginin önemini 
göstermektedir (Krisch, 2010: 15). Düşünürler, paraya iyi özelliklerden ziyade kötü özellikler yüklemektedirler. Paraya ilişkin ekono-
mik soru ve problemler yeni değildir. Paranın bir tarihi yoktur; kullanımının gözlenmesi vardır. Güvenlik ve refah sağlama çabaları, 
insanları varsıllık arayışına yöneltmektedir. Para ve iktidar elde etme arzusu, ortak yaşamı tahrip etmektedir. Para, insanın karakter 
zayıflıklarını ve tinsel güçlerini yok eden bir iktidar geliştirmektedir. Paraya sahip olan, daha fazlasını istemektedir. Ancak paraya na-
sıl ulaşılabileceği konusunda farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Yalnızca çalışkanlar mı paraya sahiptir ve tüm yoksullar tembel midir? 
Varsıllığın başarım ile bir ilgisi var mıdır? Tarihte paranın farklı etkileri olduğu ve kullanımının siyasi, ekonomik ve özel bir dönüşüm 
geçirdiği belirlenmektedir. Varsıllar ve yoksullar olarak ayrımlanan iki kutuplu dünyada paranın oynadığı rol önem kazanmaktadır 
(Bastian, 2009: 1). Modernite’nin işlevsel olarak farklılaşmış toplumunda para, alışılmış bir araçtır ve bu nedenle yeterince sorgu-
lanmamakta ve toplumsal anlamı üzerinde düşünülmemektedir. Bu çerçevede Simmel’in (1989a) “Para Felsefesi” başlıklı çalışması, 
günümüzde önemini ve anlamını sürdürmektedir. 

Para, yalnızca ekonomi araştırma ve kuramları çerçevesinde düşünülmemelidir; çünkü paranın sosyal ilişkiler açısından da 
bir anlamı bulunmaktadır. Simmel (1989a) parayı, modern uygarlığın işlevsel bir ürünü olarak görmekte ve para ekonomisini, kültü-
rel gelişimin bir aracı olarak kavramaktadır. Parasal gündelik pratikler, sosyal eylem olarak iletişimsel etkinlik içinde yer almaktadır. 
Bunu özellikle yirminci yüzyılın başında para ekonomisinin belirgin olduğu metropollerde belirlemek olasıdır. Metropol yaşamı, 
bireycilik ve Modernite, insanın sosyal yaşamını belirgin bir biçimde etkilemektedir. Metropolde birey, ani ve hızlı baskı ve değişen 
resimleri içeren bir ağa girmektedir; beklenmeyen duygular ve dolaysız bilinç içerikleri ekonomi, mesleki ve toplumsal alandan ile-
tilmektedir. Simmel (1903), bu bağlamda onsekizinci yüzyılın büyüyen kültürü ile ondokuzuncu yüzyıl bireyinin kültürel gelişimini 
karşılaştırmakta ve tüm alanlarda yalnızca bir durgunluk ve cansızlık değil aynı zamanda bir tasfiye de belirlemektedir. Bu değişimin 
nedenini ilerleyen işbölümü olarak açıklamaktadır. Bu, tek yanlı bir başarım gerektirmekte ve bireyin kişiliğini, çevreye karşı ilgisiz 
kılmaktadır. Metropol yaşamı bir yandan çok çeşitli olanaklar ve ilgiler sunmakta diğer yandan ise, bireyi, izlenimlerin ve olanakların 
aşırılığına maruz bırakmaktadır. 

Simmel’in “Para Felsefesi” (1989a) ve “Metropol ve Zihinsel Yaşam” (1903) başlıklı çalışmaları, iletişim bilimi açısından 
bir öneme sahip bulunmaktadır. Paranın belirleyici olduğu ekonomik ve sosyal alan içinde, bireyler arasında ve toplumda varolan 
etkileşimin, bir değişim aracı olan para nedeniyle tahrip olması ve moral değerlerin yitirilmesi, bir problem oluşturmaktadır. Bu çer-
çevede bu çalışmada; “para, modern toplumun farklılaşması sürecinde, nasıl bir rol oynamaktadır?”  ve “para ekonomisi ile bireysel 
ve toplumsal eylem ve yaşam tarzı arasındaki etkileşim nasıl olmaktadır ve sonuçları nelerdir?” sorularından hareket edilerek, Sim-
mel’in toplum ve kültür kavramları ve toplumsal etkileşim biçimleri irdelenecek; paranın, bireysel ve toplumsal eyleme ve etkileşim 
biçiminin dönüşümüne etkisi, para ekonomisi, metropollerin sosyal karakterleri, toplumsal ve kültürel yapıları ile yaşam tarzlarının 
etkileşimi sonucu ortaya çıkan tahakküm ve kültür trajedisi ile ilintilendirilerek belirlenmeye çalışılacaktır. 

Simmel’in biçimsel sosyoloji, ekonomi, psikoloji, felsefe ve kültür bilimi perspektiflerinden gerçekleştirdiği çalışmalarının, 
iletişim bilimi perspektifinden gerçekleştirilecek analizlere etkisi ve katkıda bulunma potansiyeli olduğu varsayılmaktadır. Varsa-
yım, Simmel’in “Para Felsefesi” (1989a) ve “Metropol ve Zihinsel Yaşam” (1903) başlıklı çalışmalarının irdelenmesi ile sınanacaktır. 
Çalışmada varsayımın sınanması, nedenselleştirilmesi ya da yanlışlanması (falsifize edilmesi) için ortaya konulan ifadeler ya da ifa-
deler dizisi ve sonuçları olan argümanlardan yararlanılmasını anlatan argümantasyon metodu uygulanacaktır. 

 1. Toplum ve Öznel Gelişim ve Nesnel Yabancılaşma Süreci Olarak Kültür

İlk sosyolojik çalışmalarında toplum kavramını, yalnızca karşılıklı etkileşimlerin toplamı olarak kavrayan ve toplumu, bi-
reylerin etkileşime girdikleri her yerde belirleyen Simmel (1989b:14,86; 1992b:15-18), karşılıklı etkileşimin, belirli güdülerden oluş-
tuğunu ya da belirli amaçların gerçekleştirilmesine hizmet ettiğini düşünmektedir. Bireylerin kendi varlığını güvence altına almaları, 
sahip oldukları iktidarın ya da iktidar alanının korunması ya da genişletilmesidir. Karşılıklı etkileşimler, güdü ve amaçların bireysel 
iletiminden bir birliğin, toplumun oluşumuna yol açmaktadır. Bu çerçevede toplum, işlevsel olandır ve karşılıklı etkilerin bir top-
lamıdır.  Toplum, kesin belirlenmiş bir tasarım değildir; farklı özelliklerin, alımlama ve etkilemenin bir oluşumudur. İnsan varlığı 
içinde, eylemleri ile diğer insanlarla etkileşim içindedir.  Toplum kavramı, iki ayrı anlam kompleksi halinde incelenebilir. Bir yanda 
toplumsal olarak biçimlendirilmiş insan materyali diğer yanda ise, toplumu oluşturan tüm ilişkiler biçiminin bir toplamı vardır 
(Simmel, 1970 :6-37,21).  Simmel, biçimsel sosyoloji perspektifinden toplumu, birbirine bağlı bireylerin toplumsal eylemlerinden 
oluşan bir süreç olarak kavramakta ve temel tasarımını, karşılıklı etkileşim üzerine kurmaktadır. Toplum, bireylerin öznel amaçlarını 
gerçekleştirmeye çalıştıkları karşılıklı etkileşim sürecinde ortaya çıkmaktadır. Karşılıklı etkileşimleri ile toplumu oluşturan bireyler, 
amaçlar, menfaatler ve düşünceler tarafından yönlendirilmektedir. Mekan ve toplumun mekansal düzeni,  insanların mekanda kar-
şılıklı etkileşimleri ve etkileşimlerinden ortaya çıkan yapılar, toplumsallaşma biçimlerini göstermektedir. 

 1.1.  Toplumsal Değişim ve Toplumsallaşmanın Biçim ve İçerik İkiliği
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 Toplumsal değişimin süreçsel karakterini belirleyerek, yaşadığı dönem için yeni olarak ifade edilebilecek bir tasarım olan 
toplumun statik bir oluşum değil, bir süreç olduğunu düşünen Simmel (1989a: 59 v.d.; 73),  değişimin işlevini, insanlar ile toplum 
arasında çok yönlü bir eylem süreci olarak kavramaktadır. İki insan arasındaki ürün değişimi, yalnızca ekonomik bir gerçek değildir. 
Değişim ilişkileri, sosyal etkileşimin ilksel bir biçimidir; toplumsallaşmanın, şeylerin ve değerlerin değişiminin temelidir. Değişim, 
bütün insani etkileşimler arasında, töz ve içerik kazanmaya çalışan insan hayatını şekillendiren en saf ve en gelişkin etkileşimdir. İlk 
bakışta salt tek yanlı bir süreçten ibaretmiş gibi görünen birçok eylem aslında karşılıklı etkileri içermektedir. Bu tüm konuşmalar, 
sevgi, oyun ve birbirine göz gezdirme edimleri için geçerlidir. Etkileşimde insan sahip olmadığı bir şeyi verirken, değişimde sadece 
sahip olduğu şeyi verdiği için bu iki kategori birbirinden farklı gibi görünmektedir. Ancak birey etkileşim içinde yalnızca kendi ener-
jisini sarf etmekte ve kendi tözünü aktarmaktadır. Oysa değişim, başka bir kişinin sahip olduğu nesne için değil, daha çok bireyin bir 
nesne hakkındaki duygusu, ötekinin henüz sahip olmadığı duygu nedeniyle yapılmaktadır. Değişimin anlamı, değerlerin toplamının 
sonradan, önceden olduğundan daha fazla olmasıdır ki bu da her bir tarafın ötekine kendi sahip olduklarından daha fazlasını verdi-
ğini ima etmektedir. Değişimin mekanizmaları içinde çalışmak da yer almaktadır. Çalışmanın içinde her değerin içeriği bulunmakta-
dır. Çalışma gücü, değişim olanağı ve değişimin gerçekleşmesi ile bir değer kategorisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verdiği mutluluk 
duygusu, çalışmamaktan daha değerlidir. Değişim, insani bilgi aracı ile kazanılan, imajiner figürasyonlarla bir estetik gerçeklik olarak 
paranın gelişimi için bir temel oluşturmaktadır.  

Toplum kavramını, biçim ve içerik kavramları ile cisimlendiren Simmel (1970:  48 v.d.; 1989a:70 v.d.), fazla sayıda aktörler 
arasındaki her etkileşimi, biçim ve içerik olarak ayrımlamakta, toplumsallaşma biçimini, içerikten ayırt etmektedir. Tüm karşılıklı 
etkileşim toplamını, toplum, tekil ve özerk varoluş biçimi olarak nitelendirmektedir.   Böylece dinamik bir süreç gerçekleşmektedir. 
Farklı içeriklerden dolayı toplumsallaşmanın farklı biçimleri vardır. Toplumsallaşmanın biçim ve içeriği ikiliği, Simmel’in düşün-
cesinde önemli bir yere sahiptir. İçerik, türsel bilimlerin nesnesidir. İçerik; bireysel güdü, ilgi, amaç, eğilim, psikolojik yetkinlik ve 
hareketi kapsamakta ve başkalarına etkiyi ve onların gönderdiği etkinin alınmasını ifade etmektedir. Her sosyal etkileşim, bir top-
lumsallaşma biçimi olarak,  biçim ve içeriğin birliğidir. Bireyin psikolojik eğilimi olarak ortaya konulan güdüler, amaçlar, motifler ve 
hedefler, içeriği ifade etmektedir. İçerikler, tek başına bir sosyal varlık ve toplumsallaşma oluşturmamaktadır ancak birbirinden izole 
olan bireyler, karşılıklı etkileşime girdikleri zaman sosyal varlık oluşturmaktadır. Böylece içerikler, toplumsal gerçekliğe erişmektedir.  

Biçim, nesnenin dolaysız tasarımının geliştirilmesi için gerekmektedir. Nesne, özneden farklı belirlenmiştir; bir karşı kav-
ramdır, ben olmayandır. Biçim, hukukun, geleneklerin, yaşam tarzının, sanat ve müziğin şekillendirilmesinde yardımcı olan bir 
kültür nesnesi ya da kültür nesnelerinin bir birleşimidir ve yalnızca bir karşıtlık oluşturmamakta aynı zamanda özneye yönelen bir 
yay çizmektedir. Özne, bu yayın içinde gelişebilmektedir. Biçim, insan ruhunun üretiminin bir sonucu ve insan öznelliğinin gerekli 
bir aracı olmaktadır (Simmel, 1911: 126 v.d.). Simmel (1970: 52), soyut ve genel olarak tasarladığı biçimler içinde, gündelik biçimler 
olarak aile, grup, dernek, rekabet, çatışma ve işbölümünü belirlemektedir. Buna karşılık ise, içerik, insan gereksinimlerinin, ilgileri-
nin, motivasyonunun görülebilir elemanlarıdır. Biçim, bireyler, birey ile grup ya da gruplar arasında meydana gelebilecek tüm olası 
ilişkileri ifade etmektedir. Her biçim, bir birlik olarak görülebilir ve birlik, elementlerin karşılıklı etkisinden başka bir şey değildir. 
Biçim, karşılıklı olarak birbirini belirlemektir, elementlerin karşılıklı etkisidir.  

 1.2. Kültür ya da Özne / Nesne Antagonizmi

 Biçim kavramını, kültür tasarımının biçimlendirilmesinde yardımcı gören Simmel (1911:126 v.d.), biçim kavramında öz-
neyi, kültürün kaynağı değil, alımlayıcısı olarak kabul etmektedir. Kültür biçimi, öznenin ruhsal enerjisini modellemekte ve öznenin 
kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır. Kültür, öznel ve nesnel ruhun bir sentezidir. Ruh, insana özgüdür ancak yalnızca 
özneye veya yalnızca nesneye ilişkin değildir; daha çok öznenin iletimi ile ilgilidir. Ruh, salt öznel bir fenomen değildir; özne ve 
nesnenin sentezidir. Kültür, öznenin kendi nesneleştirilmiş üretimlerini, kendi öznel varlığını geliştirmek amacıyla geri iletimidir. 
Nesneleştirilmesinde dolaysız olarak öznel değerler, nesnel değerlere dönüşmektedir. Nesnel değerler, öznelin kendiliğine çekilmek-
tedir. Öznel değerler, ruhsal biçime dönmektedir. Özne ve nesnesiz düşünülemez mantıksal bir birlik olan kültür, bu çerçevede 
bireysel-öznel değerlerin, bireyüstü kurumsal cisimlendirmelerin ve nesnel değer oluşumlarının sağlamlaştırılmasının ve sentezinin 
kendisini sürekli yenileyen ve tekrar eden bir süreci olmaktadır. 

Bu çerçevede özne ve nesne tasarımını, ikili bir işlev ve diyalektik ilişki içinde yapan Simmel (1911: 126 v.d.), kültürü, bir 
yandan öznel bir gelişme diğer yandan ise, nesne oluşumunun özneyle ilintili süreci olarak kavramaktadır. Kültür, öznel gelişim ve 
nesnel yabancılaşma sürecidir. Nesnel ve öznel kültür ayrımı, nesnel kültürün baskınlığını beraberinde getirmektedir. Bu farklılığın 
ortaya çıktığı alan ise, toplumsal modernleşme süreçlerinin belirginleştiği metropollerdir. Modernite’nin toplumsal gelişimi, öznel 
ve nesnel oluşumların giderek ayrımına işaret etmektedir. İnsanın mülkiyetle olan ilişkisi, bireysel özgürlüğünün gelişimi için belir-
leyici olmaktadır. Geçmişte mülkiyet, insan yaşamı için mutlak bir anlama sahip olmuş; özne ve nesne iç içe varolmuştur. Toplumsal 
gelişim eğilimi, bireyi ekonomik durumundan ayırmıştır. Böylece birey, biraz daha özgür olmuştur. Bu süreçte para önemli bir ol 
oynamıştır; özne ile mülk arasındaki mesafe, evrensel değişim aracı olan para tarafından oluşturulmuştur. İş ilişkilerindeki değişim, 
bireysel özgürlüğü beraberinde getirmiştir. Nesnel ve teknik unsurlar, kişiselliğe karşı giderek güç kazanmıştır.      

Kültür kavramı, dolaysız olarak özne ve nesne karşıt kavramları ile ilintilidir ve özne ile nesneyi ayırmaktadır. Simmel 
(1911: 245-277), kültür kavramını, kişilik oluşumu ile ilintili olarak ele almakta ve tinin kendine giden yolu olarak belirlemektedir. 
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Kültür kavramı yalnız alegorik olarak ve biraz da muğlak bir biçimde ruhun kendisine giden yolu diye ifade edilebilecek bir iç olguya 
bağlıdır. Varoluşun keşfedilmesi, kültürün kaynağını oluşturmaktadır.  Kültür kavramı, doğanın ve insanın uygarlaşmasını ifade 
etmektedir. Simmel, bu nedenle öznel ve nesnel kültür ayrımı yaparak, insanların kültürü ile şeylerin kültürü arasındaki farka vurgu 
yapmaktadır.  Özne ve nesne, kültürün içinde farklılaşmakta ve değerin cisimlendirilmesi olası olmaktadır. Bununla birlikte kültür, 
yalnızca özne ile nesne arasındaki sentez değildir; daha çok içeriksel olarak belirlidir ve insanın, insan olmasının bir koşulu olmak-
tadır. Kültür, insan ruhunun kendisiyle sentezinin bir örneğidir. 

Kültür, iki esasta süreçtir. Birincisi kültür, öznel kendini geliştirmedir, ikincisi ise, nesnel oluşumun öteki öznelerle ilgili 
sürecidir.  Bu çerçevede kültür, bireysel değer yaratım sürecidir. Simmel’in (1911:116 v.d.). kültür tasarımında iki önemli unsur be-
lirleyicidir; bunlardan birincisi bireydir, ikincisi ise, bireyin kendisini gerçekleştirmesinin süreçsel momentidir. Birey, kültür içinde 
gelişmektedir; ruhtur, ruh olarak canlıdır ve yaşamsallığı içinde bir organizmadır. Bir organizma karakteri olarak, inorganik olan 
dünyadan ayrıdır. Kültür, insanın kendisiyle dış iletiminin bir kavramıdır. Dış iletim, insanın ruhsal üretimi ile gerçekleştiği için 
kültür aynı zamanda insanın içsel iletiminin de bir kavramı olmaktadır.  

Kültürün işlevi, insanın ve ruhunun gelişiminde kendisini göstermektedir. Ruhsal üretimler, insanın yaratıcı gücünü ortaya 
koymakta ve yalnızca kültür için değil aynı zamanda insanın içsel yaşam planının oluşturulması ve ruhunun bir biçim alması için 
gerekmektedir. Biçim ve biçimlendirme, birey için kültürün nesnelerini korumaktadır. Kültürel gerçekliğin insanlar tarafından 
yaratılan düşünce sistemleri, insan ruhunun biçimlendirmesinin bir işlevi olmaktadır (Simmel, 1992b: 619 v.d.). Kültür, insanın geli-
şiminde bir işleve sahip bulunmaktadır; insanın nesnel çevresi ile kesin etkileşimini sağlamakta ve öznel ve nesnel değerlerin iletimi 
için bir örnek oluşturmaktadır. Simmel kültürü, öznenin kendini geliştirme süreci, karmaşık kültür değerlerin oluşumu ile öznenin, 
nesnel belirlenimi ve birey üstü değerlerin iletimi çerçevesinde incelemektedir. Bireyüstü süreçte; özne tasarlanmakta, geliştirilmekte 
ve kendi gereksinimlerine giderek yabancılaşılmaktadır. Kültür, bu anlamda bir yandan öznel-teleolojik bir süreç, diğer yandan ise, 
birbirleriyle karşılıklı ilişki içinde bulunan ve çatışan değerlerin nesnel iletilmiş sistemi olmaktadır.  

Göreceli bir kavram olan değer, öznel değerlendirmenin bir sonucudur. Bireyin değerlendirmesi, özneldir ve kişiyi ya da 
şeyi bağlamamaktadır. Bir nesne, bir istekle birleştiği zaman değer kazanmaktadır. Nesnenin değeri,  erişilmesinin güç olması halin-
de artmaktadır. Değer, değeri, diğer nesnelerle paylaşan öznelliktir. Ancak öznel değerlendirmeler farklıdır. Bu insanın doğasından 
kaynaklanmaktadır; çünkü insanın istek ve arzuları çok çeşitlidir ve bu değerlendirmelere de yansımaktadır. Değerler dünyası, in-
sanlara aittir. Değer, kendi içinde kişiliklerin çeşitlenmesine olanak sağlamakta ve böylece toplumla bütünleşilmektedir. İnsanların 
dünyası, sürekli değişen, artan ya da azalan değer duygusuna ve değerin ölçümüne yönelimlidir  (Simmel, 1989a: 29, 25). Değer 
üretimini metropollerin temel işlevi olarak kavrayan Simmel (1989a: 15), değerin, değişim ile oluştuğunu düşünmektedir. Değişim 
süreci ile bir hububat ya da ekmek, insanlar için kendileri tarafından üretilemeyen ve uygun bir değerin oluştuğu gıda maddesi de-
recesine erişmektedir. Ekmek, otomobil ve enformasyon, sınırlı değişim yeteneğine sahiptir. Yalnızca para, genel bir paydadır ve tüm 
değerlerin ve değişim süreçlerinin nesnelleşmesinin salt ifadesi olmaktadır. 

İnsan gerçekliğini, bir değere sahip olduğu için anlamlı bulan Simmel (1989a ), değeri,  ruhun dolaysız şekillendirmesi 
olarak kavramaktadır. Özne, organik ve inorganik dünyaya karşı bilinçli olarak bir değerdir; bir değere sahiptir, değeri keşfetmiş-
tir, değeri duyumsamakta ve onu üretmektedir. Toplumun değeri ise, ne işlevlerinden ne de nesnel kültürün yaratımından ortaya 
çıkmaktadır; aksine bireye olanak sağlamasından kaynaklanmaktadır. Toplum, karmaşık yapısı içinde bireye rol seçiminde, olabil-
diğince geniş bir eylem alanı tanımaktadır; ancak birey ile iş, birey ile bütün kültür arasındaki ilişki, artık organik bir ilişki değildir; 
salt sembolik ve entelektüel bir ilişkidir. Kültür, sosyal aktörlerin anlamlı eylemleri ile ya da onlar aracılığıyla değil, aksine onlarla 
ilişkisine göre büyümektedir. Tözel ben, işlevsel olarak dönüşmüştür; anlam üreten varlık olarak insan, yok olmuştur.  

 2. Bir Karakteri Olmayan Etkileşim Aracı Olarak Para ve Modern Yaşam Tarzı üzerindeki Etkileri 

Yeniçağ’da dar aile çevresinin, topluma açılmasının, para ekonomisinin gelişimi ile yakından ilişkili olduğunu düşünen 
Simmel (1992a: 178), Ortaçağ’da insanın, bir cemaate, bir toprağa, feodal cemiyete ya da kooperasyona bağlı olduğunu ve kişiliğinin, 
nesnel ya da sosyal menfaat çevreleri içinde eridiğini söylemektedir. Bu bütünlüğü, yeniçağ bozmuştur. Bir yandan kişiliği ortaya 
çıkarmış, öncesiyle karşılaştırılamaz ölçüde içsel ve dışsal hareket özgürlüğü kazanmıştır. Diğer yandan ise, nesnel yaşam içeriklerine 
yine öncesiyle karşılaştırılamaz ölçüde nesnellik vermiştir; teknikte, örgütlerde, işletmelerde ve mesleklerde, giderek daha fazla oran-
da şeylerin kendi yasaları, egemenlik kurmakta ve kişisellikten bağımsızlaşmaktadır. Yeniçağ, özne ve nesneyi, birbirinden bağımsız-
laştırmış; özne ve nesne, kendi gelişimine yönelmiştir. Oysa Ortaçağ’da insan, toprak ve kişisel bağımlılık tarafından belirlenmiştir; 
bu durum, para ekonomisinin gelişmesi ile ortadan kalkmıştır. Para ekonomisinin modern toplumda gelişimi, yaşam tarzlarını 
köklü olarak dönüşüme uğratmış ve sosyal ilişkiler, paranın10 yarattığı yeni bir etkileşim türü tarafından biçimlendirilmiştir. 

10  “Pecunia” (para), sözcüğü, Latince kökenlidir ve bir hayvana sahip olmayı ve varsıllığı  ifade etmektedir. “Pecunia” nın türediği “pecus” sözcüğü, koyun ve tüy-
lerinden yün yapılabilecek hayvanları ya da evcil veya tarım hayvanlarını anlatmaktadır. Para sözcüğünün kökeni, doğal para kavramına gönderme yapmakta ve 
ilkçağlarda hayvanların, kölelerin, tuzun ve mücevherlerin ödeme aracı işlevine sahip olduğunu göstermektedir (Simmel, 1989a: 130).  İnsanlık tarihinde para, dinsel 
bir araç olarak ortaya çıkmış ve kurbanlık hayvanları ikame amacını taşımıştır. Madeni para üzerine kurban hayvanı resmi yapılmıştır. Metal, kürk, deniz kabukları 
ve pirinç ilk satın alma araçlarını oluşturmuştur. İlk madeni para, M.Ö. yedinci yüzyılda Lidya’da; kısa bir zaman sonra Eski Yunan uygarlığında icat edilmiştir. Ro-
ma’da, üçüncü yüzyılda gümüş madeni para, kullanılmaya başlanmıştır.  Kağıt paranın kullanımı ise, M.S.dokuzuncu yüzyılda Çin’de gerçekleşmiştir. Para, bugünkü 
anlamına ondördüncü yüzyılda kavuşmuştur. Günümüz para teorileri, parayı, ekonomik bir değişim metası olarak kavramaktadır. Para’nın ortaya çıkış ve gelişimine 
ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. Michael North, Das Geld und seine Geschichte. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München, C.H. Beck Verlag, 1994; Dieter 
Schnaas, Kleine Kulturgeschichte des Geldes. München, Wilhelm Fink Verlag,2010.  
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 2.1. Para Ekonomisi ve Toplumsal Farklılaşma

Modern psikolojizimi, içimizin tepkilerine uygun olarak dünyanın yaşanması ve yorumlanması, sağlam içeriklerin, ruhun 
akışkan elementi içinde çözülmesi olarak açıklayan  Simmel (1903:116 v.d.), moderni, tarihsel geri dönüşler ile değil, türsel mo-
dern yaşamın ürünlerinin içselliğinin yani kültürün bedeninin, ruha sorgulanmasına yönelimli olarak görmektedir. Bu çerçevede 
Simmel’in moderni, modern toplumda yalnızca içsel tepilerle sınırlı olmayan ve aksine moderni insan yaşamının bir parçası kılan, 
belirli deneyim ve yaşam esasıdır (Frisby, 1984: 19). Modern yaşamın en derin sorunlarının, bireyin bunaltıcı toplumsal güçler, ta-
rihsel miras, dışsal kültür ve yaşam tekniği karşısında kendi varoluşunun özerklik ve bireyselliğini koruma talebinden doğduğunu 
düşünen Simmel (1903: 116 v.d.), ilkel insanın bedensel varoluşunu sürdürebilmek için doğaya karşı açtığı savaşın, en son haline 
modern biçimiyle ulaştığını söylemektedir. On sekizinci yüzyıl, insan doğası engellenmeden gelişebilsin diye insana, devlette, dinde, 
ahlakta ve ekonomideki bütün tarihsel bağlarından kendisini kurtarma çağrısında bulunmuştur. On dokuzuncu yüzyıl ise, daha fazla 
özgürlüğün yanı sıra, insanın ve yaptığı işin, işlevsel olarak uzmanlaşmasını talep etmiştir. Uzmanlaşma, bir yandan bütün bireyleri 
vazgeçilmez kılmakta diğer yandan ise, herkesi, başkalarının onu tamamlayan etkinliklerine bağımlı hale getirmektedir.  

Toplumsal iş alanlarının uzmanlaşmasında, nesnel olarak üretilen realite, birey ya da çalışandan ayrılmakta; işçi ve ürün, 
aynı yaşam sistemine ait olmayan olarak kavranmaktadır. Böylece iş, işlev zincirinin tasarlanması ile yalnızca bireysel ifadenin ka-
rakterini yitirmemekte aynı zamanda ilkesel olarak nesnel, başarılan ve başarıma uygun olarak değerli olandır. Toplumsal evrimde, 
işbölümü ve diğer farklılaşma süreçleri ile kültür nesneleri, işlevsel olarak az ya da çok özerk olan dünyaya yönelmiştir.  Para ekono-
misinin oluşumu, iş ilişkilerinin nesnelleşmesine olanak sağlamıştır. İşçi, para değeri için, tüm kişiliğini değil, başarımını da ortaya 
koymaktadır. Bireyin işe tabiyeti, öznel ve kişisel değil de teknik doğasında olduğu zaman artmaktadır. Özgürleşmesi, para ilkesine 
büyük ölçüde bağlıdır. İşçinin başarımı, kişiliğini, kişisellikten uzaklaştırmakta ve tekniğe odaklı olarak onu  bağımsızlaştırmaktadır. 
Bu durum, teknik gereksinimlerden kaynaklanmakta ve üretimin nesnel talepleri tarafından belirlenmektedir (Simmel, 1989a: 452 
v.d.). Para ekonomisinde, nesnel kültür, bireylerin öznel kültüründen hızlı gelişmekte ve nesnel kültürün, öznel kültür üzerinde baskı 
yaratmasına neden olmaktadır.  

Nesnel bütünsel kültür ile bireylerin öznellikleri arasında uçurum giderek büyümektedir. Uçurum, işbölümü nedeniyle 
ortaya çıkmaktadır. İşbölümü nedeniyle üretici gibi tüketicinin de ürün ile bir ilgisi kalmamaktadır. İnsanlar tarafından yaratılan 
çok çeşitli farklılık süreci, bireylerin fark edebileceklerinden daha ileri düzeyde giderek karmaşıklaşmaktadır.  Simmel (1989a), meta 
üretiminin kapitalist biçiminde, insan ruhunun üretiminin, nesnel kültüre dönüşümünün tüm biçimlerini görmüş ve bu ekonomik 
yabancılaşmayı, genel kültürel yabancılaşmanın özel bir görünüşü olarak kavramıştır.  İşbölümü, para ekonomisinin bir sonucudur; 
çünkü para, iletişim ve işbölümü için bir temel oluşturmaktadır. Para bir yandan özgürlük, diğer yandan ise, zorluk ve belirsizlik 
getirmektedir. 

Para ekonomisi ile tinsel ve kurumsal gelişim arasındaki etkileşimi ve bu etkileşim için gerekli olan psikolojik koşulları 
irdeleyen Simmel’in (1989a: 226,304) temel tezi, para ekonomisinin, doğal ekonomik koşullarda varolan, kendi içine kapalı ve kendi 
kendine yeten feodal ilişkileri ve tek tek yaşam ilgilerinin iddialı yeterliliğini çözdüğüdür. Bu gelişmenin gerçekleşebilmesi için va-
rolması gereken koşul, insanın zihinsel düşüncesidir. Para ekonomisinin büyümesi için gereken bireysel ve psikolojik koşul, insanın 
paraya ve metaya olan sınırsız arzusudur. 

Para ekonomisinde özellikle de kapitalist üretim yapısının bulunduğu yapılarda, insanlar uzun ekonomik bağımlılık zinci-
rinin bir halkasıdırlar. İşbölümünün yeterince gelişmediği toplumlarda insanlar, az niteliksel gelişime sahip olanlara bağımlıdır. Para 
ekonomisinde, işlevsel farklılaşma, insanların gereksinimlerini karşılamak için giderek artan sayıda anonim ekonomik işlev taşıyıcısı 
olmalarını beraberinde getirmektedir. Böyle bir bağımlılık ilişkisi içinde bireysel menfaat, hesapçılığı gerektirmektedir. Değerlendir-
me ve hesapçılık insanları, parayı hesap etmeye, ölçmeye, belirlemeye ve niteliksel değerleri, niceliksele indirgemeye yöneltmektedir. 
Ekonomik yaşamda varolan kesinlik ve tamlık, diğer alanlardaki ilişkilere de yansımaktadır. “Çok” / “az”, “varsıllık” / “yoksulluk”, 
kıskançlığı ve merhameti ortaya çıkarmaktadır. Mülk arttıkça, sahibinin iktidarı büyümekte ve diğer insanların kıskançlıkları art-
maktadır. Böylece para, insanlar arasındaki ilişkileri etkilemekte, tasarruf etmek, israf,  cimrilik, şefkat, hırs, kibir ve güvence gibi 
moral kavramlar önem kazanmaktadır (Simmel, 1989a: 614). Para, beklentileri ve yükümlülükleri kurumsallaştırmakta; böylece 
değişim partnerleri arasında bir sözleşme oluşturmakta ve etkileşimlerin yönetim mekanizması olarak ortaya çıkmaktadır (Buss, 
1985: 83). Simmel (1989a: 614)  için para, yalnızca iyi işleyen bir ekonomi için güvence değil, aynı zamanda insanın varoluşunun bir 
aracıdır. İnsanın temel gereksinimlerinin yanında estetik iddiaları da vardır. Bu nedenle de gereksinim olmadan değişim, değer, para 
olmadan ise, değişim yoktur. Değişim eyleminde para, değer ölçüsü ve ödeme aracıdır. Aynı zamanda da varsıllığın veya yoksulluğun 
bir göstergesidir.  Para, değişim ekonomisinde bir yandan güven vermekte diğer yandan ise, yeterince paraya sahip olunması halinde 
insanın arzularına sınır koymamaktadır. 

Ekonomi, üretimden ziyade değiş tokuş ile gerçekleşen etkileşime dayanmaktadır.  Etkileşim, yalnızca paranın değişim 
ilişkisini temel, bireysel ve toplumsal bir süreç olarak tanımlamamakta aynı zamanda tasarlamaktadır da.  Bu çerçevede Simmel 
(1989a: 12,122), parayı yalnızca ekonomik bir gerçek olarak değil aynı zamanda sosyal ilişkilerin ifade ve etki aracı olarak da kavra-
maktadır. Para kavramını, karşılıklı etkileşime, bireylerin etkileşimine ve değişime dayanarak çeşitlendirmektedir. Paranın tarihinde 
ve para teorilerinde, para, daha çok ve tek yanlı olarak bir madde değeri biçiminde vurgulanırken, Simmel, paranın cisimsel niteli-
ğini değil, sosyal etkileşimin şekillendiricisi olarak toplumsal etkisine odaklanmakta ve burada değer ilişkisinin ifadesini bulduğunu 
düşünmektedir. 
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 2.2. Paranın Karaktersizliği ve İkili Rolü 

Parayı, evrensel bir araç olarak belirleyen ve bir karakterinin, renginin ve kokusunun olmadığını düşünen Simmel (1989a: 
602), parayı, dost ve düşmanın ortak velinimeti olarak görmektedir. Amaçlara varmanın bir aracı olan ve her amaca uygun olarak 
kullanılabilen para, ekonomik bireyciliğin ve egoizmin temelini oluşturmaktadır. Bireysel isteklerin gerçekleştirilmesine olanak sağ-
lamakta; giderek genelleşmekte, tüm tekil şeylere ve ilişkilere uzanmaktadır. Bununla birlikte para kendisi, bir amaç haline gelmekte-
dir. Farklı menfaat grupları arasında bir bağ oluşturmakta ve herkesin temel ilgi odağı olmaktadır. Her şeye bir değer biçen para, her 
şeyi kişiliksizleştirmektedir. Ancak para, kendisi de bir karaktere sahip değildir, kişiliği yoktur. Para kendi içinde anlamlı değildir; 
para ve paranın kullanımı, insan ve davranışları ile anlam kazanmaktadır. Değiştirme sürecinde de para değersizdir; ancak bir meta 
ile karşılaştırıldığında bir anlamı olmaktadır.  Pazar ilişkilerinde ortaya çıkması, kişisel yarar için geniş bir alan sunmakta ve para, 
amaç haline gelerek, metaların niteliği, niceliğe indirgenmektedir. Tüm ilgisini karaktersiz paraya odaklandıranlar ise, duyarsızlaş-
makta, estetik ve anlam duygusunu yitirmektedirler. Modernitede belirginleşen rasyonelleşme, para ekonomisi içinde gerçekleşmek-
tedir. Para ekonomisi tarafından belirlenen rasyonelleşmenin özellikleri, duygusal eylemlerin azalmasının yanında modern düşün-
cenin oluşumudur. Modernitede para, kendi başına bir amaç olmuştur. İnsanın kendisine ilişkin değer duygusu ve yaşama ilişkin 
düşünceleri, para tarafından belirlenmektedir. Öyle ki para tanrısallaştırılmaktadır, mutlak bir amaç için mutlak bir araç olmaktadır. 
Bankalar artık kiliselerden daha büyüktür, iktidar sahibidir ve şehirlerin merkezinde yer almaktadır. Anlamlı ve alımlanabilir olan 
her şeyin parayla ilgisi vardır. 

Paraya birincil olarak, değişim aracı ve değer biçmek için, ikincil olarak ise,  yapabilme gücü olarak gereksinim duyulmak-
tadır. Para, gelişen bir ekonomi için vazgeçilemez bir dayanaktır. Paranın bu farklı rolleri, onun ikili rolünü göstermektedir. Para, bir 
yandan değiştirilen metanın değer ilişkisini biçmekte diğer yandan ise, kendisi de değişim sürecinde yer almakta ve bir ölçüm bü-
yüklüğü oluşturmaktadır. Böylece bir yandan karşı değeri oluşturan metayı, diğer yandan ise, kendisini ölçmektedir  (Simmel, 1989a: 
126).  Paranın ikili rolü, onun yalnızca göreceli değerlerin bir sembolü olmadığını aynı zamanda kendisinin bir değer olduğunu ifade 
etmektedir (Flotow, 1995:93 v.d.). İkili para kavramı ile Simmel, bir yandan paranın, reel ekonomiye etkisine, paranın ekonominin 
belirleyici bir unsuru olmasına ve diğer yandan da bir değişim aracı olarak topluma etkisine vurgu yapmaktadır.  

 2.3. Para İletimli Sosyal İlişkilerde Bağımlılık ve İktidar

Paranın ve para fenomeninin en büyük özelliği, işlevleri ve etkileridir; bireyler arasındaki karşılıklı etkileşime, toplumsal-
laşma biçimine ve içeriğine etkisidir; çünkü karşılıklı etkileşim sosyal ağı, toplumun gelişiminde kendisini göstermektedir. Antropo-
lojik gözlemleri ile paranın toplum yaşamının koşul ve ilişkilerinden ayrı varolmadığını düşünen Simmel (1989a: 209-211,12), çok 
anlamlılığı içinde paranın, neredeyse tüm yaşam alanları üzerinde etkiye sahip olduğunu söylemektedir. Her şey anlamını, birliktelik 
ve karşılıklı ilişkiler içinde  “varolmak” ve “böyle olmak” içinde bulmaktadır. Para, satın alma ve satma çerçevesinde bir anlama sahip 
bulunmaktadır ancak insanların yaşamının her alanı, para varlıklarına bağlıdır. Para, yaşama ilişkin duyguları, insan yazgısını ve 
bireysel varlığı, temelinden etkilemektedir. Para ilkesi, içsel yaşamın gelişimi ve değerlendirmesi ile yakından ilintilidir. Toplumsal ve 
ekonomi alanlarında harekete geçiren bir güç olan para, genel varoluş biçiminin en belirgin gerçekliğidir; böylece bir yandan yaşa-
mın tekilliğine etki etmekte ancak diğer yandan yaşamın tekilliği, bütünün anlamında bulunmaktadır. Modern dünyada ise, karşılıklı 
etki yaratmaktadır. Tüccar, değişim yapan özneler arasında yer almakta, para ise, değişim ürünleri arasında konumlanmaktadır. Para, 
değiştirilenin, cisimlendirilmiş işlevi olmakta ve özneleşmiş sosyal işlev olarak ortaya çıkmaktadır.  Karşılıklı etkileşimde (değişim-
de), toplumsallaşma vardır ve paranın sosyal işlevi ön plana çıkmaktadır; çünkü bütünün anlamı ve amacı, ekonomik oluşumların 
yüzeyinden insana ait olan değer ve anlam ile ilintilendirilmelidir.   

İnsanın sahip olduğu değer duygusu ve yaşama dair düşünceleri, para tarafından etkilenmektedir. Para ekonomisi, feodal 
yapıları ortadan kaldırmış ve demokratik toplumların oluşumunun yolu açılmıştır; bununla birlikte para kendisi, bir amaç haline 
gelmiştir. Para nedeniyle insan ilişkilerinin giderek değerini yitirdiğini düşünen Simmel (1989a:468), ilişkilerin, rasyonelleştirildiğini 
ve nesnelleştirildiğini söylemektedir. Bu, yabancılaşmaya kadar uzanmaktadır. Yabancılaşma, insanın nesnel şansını azaltmaktadır. 
Ortak yaşama ait olan şeyler, değerini yitirmektedir. Simmel, kendine ait bir biçime sahip olmadığı için parayı mutlak araç olarak 
nitelendirmekte ve bundan dolayı da her şeyin yerine geçebildiğini düşünmektedir. Para iletimli sosyal ilişkilerde bireye, kendisi tara-
fından belirlenen eylemde bulunma şansının sunulduğunu ancak bireyin kişisellikten uzaklaştığına ve bağımlılığının arttığına dikkat 
çekmektedir. Simmel, para iletimli bağımlılık ve iktidar ilişkilerine vurgu yapmakta ve iktidar sahiplerinin tabi ettikleri kişi üzerinde 
tam egemenlik kurmaları halinde bu insanların kendilerini belirleme ilkelerinin tamamen kapatıldığını ve yeteneklerinin tüm po-
tansiyelinin kölelik sisteminde olduğu gibi iktidar ilişkilerine bağlandığını söylemektedir. İktidar sahiplerinin üretimde bulunan ve 
tabi olan kişinin yaptığı işin nicelikselliğinden ziyade nitelikselliğine yoğunlaşması halinde birey, sınırlı ölçüde kendini belirleme 
ilkesine sahip olmaktadır. İktidar ilişkilerinde, iktidar sahiplerinin tabi olanın ürettiği ürüne niceliksel olarak odaklanması halinde 
ise, bağımlılık daha az kişiselleşecektir. Modern para ekonomisinde bağımlılık, niceliksel olarak artmış, niteliksel olarak azalmıştır. 
Para, birleştirici bir etkiye sahip olduğu gibi ayırıcı bir etkiye de sahip bulunmaktadır. Para, bir yandan aynı amaca sahip ancak ortak 
kişisel özellikleri olmayan insanları, cemiyetlerde bir araya getirmekte, diğer yandan ise, oluşan pek çok birleşme türüne yıkıcı etki 
etmektedir. Bu nedenle ailenin organik birliği bozulmakta ve para ekonomisi tarafından tahrip edilmektedir. Özgür birey, aileye gi-
derek daha az bağlanmaktadır. Paranın tüm kalpsizliği, kendisinin belirlediği sosyal kültürde ortaya çıkmaktadır.  

Paranın felsefi anlamı, pratik dünya içinde belirleyici bir görülürlüğe ve genel varoluşun gerçekliğinin biçimine sahip ol-
masıdır. Simmel (1989a: 136;713), bu genel varoluş içinde şeylerin, anlamını bulduğunu düşünmektedir. Bu, insanların varoluşunu 
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ve böyle olmalarını gerektirmektedir; çünkü para, ilişkileri ve ilişkilerin karşılıklılığını belirlemektedir. Para, sosyal statüyü düzenle-
mekte; toplum içinde mesafeyi ortaya koymaktadır; ancak yalnızca sosyal ilişkiler için rahatsız edici bir faktör değildir, aynı zamanda 
sosyal ilişkileri mahv da edebilmektedir. Ortak yaşamı nesnelleştirmekte ve kişisel olanı sınırlandırmaktadır. Para, kişilerarası ilişki-
leri istenilen doğrultuda yönlendirmenin en iyi aracı olmaktadır. 

 2.4. Bir Etkileşim Biçimi Olarak Tahakküm ve Bireyin Direnme Potansiyeli

 Sosyolojinin nesne alanını toplumsallaşma biçimlerine yönelten ve karşılıklı etkileşim kavramı ile açıklayan Simmel (1989b 
:133 v.d.), her şeyin temeline, sosyal olanı yerleştirmektedir. Sosyal olanı, farklı elementler arasında ortaya çıkan, bir araya gelen ve 
sürekli değişen işlevsel, dinamik ve tarihsel iktidar ilişkileri olarak görmektedir. İnsanlar arasındaki çekici, itici, uyumlu ve antagonist 
iktidar ilişkileri, karşılıklı etkileşimdir. Sosyal ilişkiler, elementler arasında karşılıklı etki biçimidir. Her karşılıklı etkileşim, bireylera-
rası kökeni ve yönelimi nedeniyle bir değişimdir. Ancak değişimin taşıma ilkesi olarak ontolojik kapsamı ile birlikte anlaşılmaması, 
aksine iktidarların karşılıklı denenme biçimi olarak görülmesi gerekmektedir. Her karşılıklı etkileşim, mekansal ve zamansal ilişki ile 
birlik oluşturan maddeye bağımlıdır. Karşılıklı etkileşimin temel açılarını; mekan ve zaman süreçlerinin dinamikleşmesi, gelişim ta-
rihinin değişimi, sosyo-kültürel evrim ve ilişkisel tasarlanmış sosyal birlik oluşturmaktadır. Farklılaşma mantığına göre Simmel, kar-
şılıklı etkileşimi üç esasta belirlemektedir. Bunlar; somut bireysel içeriklerin insanlar arası temasta birleştiği mikro sosyolojik biçim; 
durağan ve nesneleştirilmiş ilişkilerin ve ifadenin oluşumu ve gerçekleştirilmesinin iktidar ve içerikler olduğu meso- sosyolojik biçim 
ve kültürel olarak  sağlamlaştırılmış taşıyıcı, özerk ve kişiler üstü kurumların içeriklerine birlik vermesi olarak ifade edilen makro 
sosyolojik biçimdir. Sosyal birlik olarak değişim, değişim partnerine karşı etkide bulunmakta ve değişim içinde bulunanlar arasında 
ortak değer bilinci meydana getirmektedir; bu ortak değer bilinci, beklenebilir yönelim olanakları ve ortak ikna oluşturmaktadır. 
Konuşmanın karşılıklı etkileşimi olarak sözcüklerin ve sempatinin, sevginin ya da cilvenin karşılıklı etkileşim biçimi olarak duygu-
ların değişiminde bir taraf daha sonra kendisinde olmayacak olan şeyi verirken, diğer taraf,  etkileşim öncesinde sahip olmadığı şeyi 
almaktadır.  

Eşit olmayan ilişkilerin simetrik ve tek yanlı olması, örneğin mutlak tabii olma ve bastırılma durumunda egemen olunanın, 
egemen olanın tutum ve davranışı üzerinde bir etkisi olmaktadır. Simmel (1992b: 101-106, 159-185), karşılıklı değişim koşulunu, 
egemen ve tabi olmanın ve toplumsallaşmanın biçimleri arasında saymakta ve egemen ve tabi olma biçimlerini, iki temel nedene 
dayandırmaktadır. Birincisi; bireyler yetenek ve gelişim itibariyle eşit değildir.  Bu temel farklılık, toplumsal ilişkilerde, hiyerarşi ve 
eşitsizlik yaratmaktadır. İkincisi; giderek artan farklılaşma ve karmaşıklık tarafından belirlenen çalışma süreci, hiyerarşik bir örgüt 
yapısı gerektirmektedir. Amaçlara erişme, egemen ve tabi olma ilişkileri ile gerçekleşmektedir. Egemen ve tabi olma biçimleri, top-
lumda elzem teknik bir araç işlevi görmekte ve eşitsizlik ilişkilerinin karakterini belirlemektedir. Bununla birlikte hiç kimse başka 
bir bireyi kendi nüfuzunun belirlemesini istememektedir. Kendi nüfuzunun, başkasını belirlemesinin, kendisini de etkilemesini is-
temektedir. Dolayısıyla soyut tahakküm etme istemi, bir etkileşim olgusudur. Bu istem, tatminini başkasının eylemi ya da ıstırabı, 
içinde bulunduğu olumlu ya da olumsuz durumla sağlamaktadır. Böylece tahakkümde bulunan kişi, kendi etkililiğinin bilincine var-
maktadır. Tahakküm arzusunun pratik işlevi, başkasını sömürmekten ziyade bu olanağının bilincine varmaktır. Tahakküm arzusu, 
tabii kılınan kişinin iç direncini kırmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte tahakküm arzusu, ötekine belirli oranda ilgi göstermekte 
ve onu bir değer olarak görmektedir. Çoğunlukla yalnızca dış direnci kırmayı amaçlayan bencillik, her türlü toplumsallaşma süreci-
nin son durumu olarak bir tahakküm arzusuna varmadığı durumlarda, öteki tam bir kayıtsızlık konusu olduğu ve onun dışında yer 
alan amaçlar için kullanılan bir araçtan ibaret olduğu zaman ortadan kalkmaktadır.       

Bir tabiyet ilişkisi içinde, her türlü kendiliğindenlik ortadan kaldırıldığında, zorlama, farklı bir seçeneği olmama, mutlak 
zorunluluk gibi durumlara sık rastlanıldığını düşünen Simmel (1992b: 159 v.d.), baskıcı tabi kılma durumlarında bile, kayda değer 
oranda kişisel özgürlük bulunduğunu söylemektedir. En baskıcı tiranın dayattığı mutlak zorlama bile belirgin olarak kısmidir. Etkile-
şim, yani karşılıklı olarak belirlenen eylem, kişisel kökenlerin ürünü olan eylem, göz önünde bulundurulmadığı yerlerde bile hüküm 
sürmektedir. Bir tarafın uyguladığı zorlamanın, ötekini her türlü kendiliğindenlikten ve dolayısıyla her türlü gerçek etki yaratma, 
etkileşim sürecine katkıda bulunma olanağından yoksun bıraktığı üst-ast ilişkilerinde bile bir etkileşim vardır ve bu etkileşim ile 
ilişkiler, toplumsal biçim oluşturmaktadır. Bu çerçevede çatışma çıkar gruplarına, birleşmelere, örgütlenmelere neden olmakta ya da 
bunları değiştirmektedir. İnsanlar arasındaki her türlü etkileşim bir toplumsallaşma ise, çatışma da bir toplumsallaşma olarak görül-
melidir. Nefret, haset, muhtaçlık ve arzu gibi ayrıştırıcı etkenler, çatışma nedenidir. Çatışmanın amacı, çeşitli paradoksları çözmek 
ve birliğe ulaşmadır. Birliğe ulaşma, çatışan taraflardan birinin ortadan kaldırılması ile de sağlanabilmektedir. Çatışma ilişkileri tek 
başına değil, birleştirici güçlerle  işbirliği halindeyken toplumsal bir yapı üretebilmektedir.     

 3. Metropol ve Zihinsel Yaşam ya da Kültürün Trajedisi

“Metropol ve Zihinsel Yaşam” başlıklı çalışmasında Simmel (1903),   yaşadığı Berlin şehrine ilişkin deneyimlerinden yarar-
lanarak, metropollerde, birey ile toplum etkileşimini sosyolojik bir gerçeklik olarak kavrayarak, irdelemektedir. Aristokrasi ve tarım 
toplumu giderek önemini yitirmekte, işçi sınıfı, toplumu, biçimlendirmektedir. Sosyal değişim, o zamana kadar varolan davranış 
ve düşünme esaslarını değiştirmekte ve yeni bir şehir yaşamı tarzı oluşmaktadır. Bu gelişme, yalnızca tarihsel perspektifte değil, 
aynı zamanda birlikte yaşamanın yapısı ve bağlantıları içinde ortaya çıkmaktadır. Kırsal alanda veya küçük şehir yaşamında birey, 
az sapma gösteren algılamalara sahiptir ve az farklılık içeren değişimlerle gelişmeleri karşılamaktadır. Metropollerde ise, gelişim 
süreci, bireyler için zorlayıcı olmaktadır. Birey, yalnızca giderek büyüyen şehir yaşamına uyum sağlamamakta aynı zamanda iddiada 
da bulunmak zorunda kalmaktadır. Hızlı yaşam temposu, şehir ekonomisinin çeşitliliği ve toplumsal boyutları,  kısal alanda ya da 
küçük şehirlerde alışılmış olan sakin yaşamın ve kişisel kimliğin geçerli kılınmasını zorlaştırmakta ve metropolün talepleri nedeniyle 
psikolojik olarak kendini yetersiz hissetmektedir. 
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 3.1. Entelektüalite, Bezginlik ve İhtiyat Ya da Sosyal Kontrolden Uzaklaşma ve Bireyselleşme

 Metropolün, tinsel yaşamının, belirli bir tinselliğe ve düşünceye sahip olduğunu kabul eden ve biçimsel ilişki analizlerinin 
yanında belirli davranış esasları ve karakter özelliklerini de tipik metropol özellikleri olarak kavrayan Simmel (1903: 117-123), met-
ropolde yaşayanların entelektüalite, bezginlik ve ihtiyat olmak üzere üç karakter özelliğine sahip olduğunu düşünmektedir. Entelek-
tüalite, bezginlik ve ihtiyat, metropol iletişiminin özelliklerini ortaya koymakta ve bireyler arasında karşılıklı etkileşim biçimlerinin 
çok çeşitli olduğunu göstermektedir. 

Simmel (1903: 116-123), entelektüalitenin, metropollerde yaşayanların ilişkilerini, rasyonel hesap ettikleri anlamına geldi-
ğini söylemektedir. Metropollerin büyüklüğü ve yoğunluğu, yaşamın özel olarak örgütlenmesini gerektirmektedir ve bu örgütlenme 
bireyi, belirli rasyonel davranış esaslarına zorlamaktadır. Şehrin büyümesi ve yoğunluğu, zaman ve mekanın rasyonel hesap edil-
mesini gerektirmekte; metropol yaşamının tekniği, tüm faaliyetleri ve etkileşimi, sağlam ve özneler üstü bir zaman şemasına göre 
düzenlemektedir. Bu ise, bireyleri, zamanındalık, hesapçılık ve kesinliğe zorlamaktadır. Modern zihin giderek daha hesapçı olmuştur. 
Pratik yaşamın, para ekonomisi aracılığıyla ulaştığı hesapçı kesinlik, doğa biliminin idealine karşılık gelmektedir. Bu dünyayı, bir 
aritmatik problemine dönüştürme, dünyanın her parçasını matematiksel formüllerle sabitleme fikrine dayanmaktadır.  İnsanların 
günlerini ölçmeleri, hesap etmeleri, saymaları ve nitel değerleri, nicel değerlere indirgemeleri, para ekonomisinden kaynaklanmakta-
dır. Paranın hesaba dayalı doğası aracılığıyla yaşamı oluşturan unsurlar arasındaki ilişkilere yeni bir kesinlik, özdeşlik ve farklılıkların 
tanımına bir belirlilik, anlaşma ve düzenlemelere ise, bir kesinlik gelmiştir. Ancak metropol yaşamının koşulları, bu özelliğin nedeni 
ve sonucu olmaktadır. Metropol sakinlerinin ilişkileri ve işleri çok karmaşık ve çeşitlidir; bu nedenle verilen sözler ve hizmetlerde 
çok katı bir kesinlik olmaması halinde bütün yapı çökebilir ve içinden çıkılması olası olmayan bir kaosa dönüşebilir. Bu çerçevede 
entelektüelleşme, bir korunma organıdır; çok hızlı değişen izlenimlere karşı, koruma mekanizmasını işletmekte ve metropolün teca-
vüzlerine karşı öznel yaşamı korumaktadır.  

Metropolde yaşayanların ikinci karakter özelliği, bezginlik ve duyarsızlıktır. Metropol insanı,  her şeyi yaşadığını ve artık 
hiçbir şeye şaşırmadığını düşünmektedir. Büyükşehrin düzenli uyarımlarına karşı artık bezginliğin ve duyarsızlığın başladığını göz-
lemleyen Simmel (1903:  116), metropole özgü bireysellik tipinin psikolojik temelinin, sinirsel uyarımdaki yoğunlaşma ve dış ve iç 
uyarıcıların hızlı ve kesintisiz değişimine dayandığını  düşünmektedir. Sinirsel dinamik, en radikal biçimiyle dokunma korkusuna 
ya da bezginliğe neden olabilmektedir. Dokunma korkusu; ruhun, sürekli yeni uyarımlarla karşılaşması nedeniyle çevreye karşı 
hastalıklı bir tepkisi olarak ortaya çıkmaktadır. Sinirli kişilik, insanlara karşı bir mesafe koyarak, tepki vermektedir. Farklı renklerin 
çok iç içe bulunduğu metropollerdeki ilişkiler, psikolojik bir mesafe koymadan dayanılmaz olmaktadır. Dışarının aşırı gücüne karşı 
korunma arayışı olarak dokunma korkusu, nesnelerle yakın temasta bulunma korkusudur ve her dolaysız ve enerjik dokunma, acı 
vermektedir.  Metropollerin neden olduğu sinirsel uyarım yalnızca dokunma korkusunda değil, aynı zamanda ayrımsız olarak yaşa-
ma karşı da ortaya çıkmakta ve modern ile metropollerin ne kadar iç içe olduğunu göstermektedir.   

Yaşama karşı bezgin tutumun, hızlı değişen ve karşıtına karşı sıkıca bastırılmış olan sinir uyarımı olduğunu düşünen Sim-
mel (1903: 116,121-126), bezgin tutumun ortaya çıkışında, psikolojik kaynağın yanında para ekonomisinin de farklılıkları, değişim 
değerine indirgemesi nedeniyle sorumlu olduğunu söylemektedir. Söz konusu olan şeylerin değersizleşmesi değildir; türsel farklılık-
lara karşı ayrımın yapılmamasıdır. Bu, tam akıllı olmayan varlıklarda olduğu gibi nesnelerin algılanmaması değildir; aksine şeylerin 
anlamlarının ve farklı değerlerinin dolayısıyla da kendilerinin önemsiz şeyler olarak deneyimlenmesidir. Bezgin davranış geliştiren 
birey, her şeyi aynı yavanlıkta ve gri tonda görmektedir. Metropol, komşusuna karşı bireyin kesin bir geri duruşuna ya da fark etmez-
liğine olanak tanımaktadır. Karşılıklı ihtiyat ve farksızlık, büyük çevrelerin tinsel yaşam koşulları, büyükşehir kalabalığında, bireyin 
bağımsızlığı için güçlü bir şekilde duyumsanmamaktadır; çünkü bedensel yakınlık, tinsel mesafeyi belirginleştirmektedir. Metropol-
lerin kalabalığında olduğu kadar başka hiçbir yerde birey, kendisini bu kadar yalnız ve bırakılmış hissetmemektedir 

Simmel (1903: 123,121), metropolde yaşayanların üçüncü karakter özelliğini ise, ihtiyat olarak belirlemektedir. Metropolün 
büyüklüğü ve yoğunluğu, sakınımcı bir davranışa yöneltmekte ve bu davranış, bireyleri, küçük şehirlerde ve köylerde yaşayanlardan 
farklı kılmaktadır. Metropolün her yerinde, çok sayıda yabancı insanla temas, bireyi, ötekine karşı mesafeli olmaya zorlamakta; bu 
yavaş yavaş bir antipatiye yabancılaşmaya ve nefrete yol açabilmektedir. Tüm insanlarla iletişim kurmak ne olası, ne de istenilen bir 
şey değildir. 

Metropol, para ekonomisinin gerçekleştiği yerdir ve duyarsızlık ya da bezginlik, tamamen baskı altında olan para ekono-
misine bireyin öznel tepkisidir. Tüm niteliksel farklılıkların, salt niceliksel farklılıklara indirgenmesi, para ekonomisinin insanlara 
ve şeylere karşı nesnel ve farksız kalmasına ve metropolde yaşayanların anlam algılamalarına karşı geliştirdikleri bir koruma panzeri 
olmaktadır. Metropol ekonomisi, pazar ekonomisidir; metropol üretimleri, pazar için yapılan üretimdir ve tanınmayan alıcılar için 
yapılmaktadır. Metropolde yaşayanların, köklerinden koptuklarını ve toplumsal ruhlarını yitirdiğini gözlemleyen Simmel (1903: 
123,116), metropol kültürü içinde, bireysel olan her şeyin yitirildiğini ve kapitalist para ekonomisi ile yoğun şehir yaşamı arasındaki 
etkileşimin, bireylerin her şeye karşı kayıtsız kalmasına neden olduğunu söylemektedir. Metropol, en yüksek düzeyde kişisel olmayan 
bir oluşumdur. Kayıtsızlık, fark etmeme ve nezaket, birlikte yaşamın koşullarıdır; çünkü karşılıklı yabancılık ve soğukluk, metro-
polün gündelik yaşam koşullarıdır. Mesafe ile korunan denge, aynı zamanda kişisel özgürlüğün koşulu olmaktadır. Duyarsızlık ve 
ihtiyat ise,  negatif entegrasyonun bir aracı olmaktadır. İşbölümü ve pazar farklılaşması, bireylerin özelliklerini ve kendilerini vurgu-
lamalarını gerektirmektedir. Ancak bireyselleşme süreci, metropolün yoğunluğu karşısında tipik ihtiyat ve mesafe bırakmadan sosyal 
bir mekan bulamamaktadır. Metropol duyarsızlık, ihtiyat ve entelektüelleşme yeri olduğu gibi sıkı sosyal kontrolden uzaklaşma ve bi-
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reyselleşme yeri de olmaktadır. Büyük şehirde büyüklük, anonimlik ve yalnızlık aynı zamanda özgürlüğün koşullarıdır.  Birey burada 
kendine özgülüğü ve özelliği kazanmaktadır. Özne, toplumsal-teknolojik mekanizma tarafından eşitlenme ve kullanılma tehdidine 
karşı direnç göstermektedir. Metropollerde kişilik, eşitlenme süreci tarafından tehdit edilmekte ve yoğun olarak bireyselliğini ve uçta 
yer alan öznelliğini vurgulayarak bir çıkış aramaktadır.   

Metropol, işbölümü ve uzmanlaşmanın özel bir üretici güç oluşturduğu, bireyin o zamana kadar görülmemiş ölçüde kişi-
sel özgürlüğe eriştiği ve toplumsal değişim süreçlerinin gerçekleştiği modern yaşamı cisimlendirmektedir. Bu çerçevede Simmel’in 
“Metropol ve Tinsel Yaşam” (1903) başlıklı çalışması, sosyal ve kültür bilimsel şehir araştırmaları için yol gösterici ve itici bir güç 
oluşturmaktadır. 

 3.2. Kültürün Trajedisi Ya da Öznel Tin İle Nesnel Tin’in Yabancılaşması 

İnsanlık tarihini, kültür başarımları süreci olarak kavrayan ve kültür sürecini, tinin cisimlendirilmesi ve öznenin, nesne 
olması olarak gören Simmel (1911: 245 v.d.) kültürü, öznel ve nesnel tinin ikiliği olarak belirlemekte, tini ise, bilinçli olmaya yetkin 
yaşam olarak tanımlamaktadır. Nesnel tin, nesneleştirilmiş tindir; yaşamın nesneleştirilmesidir. Yaşam, kendini aşma ve nesneleştir-
me eğilimine sahiptir.  Tinin zorunlu olarak kendisini nesneye yoğunlaştırdığı kültürde, ruh, salt yaşayan, hareketsiz ve statik olarak 
ortaya çıkmaktadır. Nesnel kültür ile öznel kültür arasındaki mesafe, insanlar tarafından kavranan ve egemen olunan nesnel kültürel 
alan, giderek büyümektedir. Yaşamı dolduran şeyler; cihazlar, ulaşım araçları, bilimsel üretimler, teknik ve sanat, uygarlaşmıştır an-
cak en azından yüksek düzeylerde bireylerin kültürü, aynı esasta gelişmemiş aksine gerilemiştir. Aradaki uçurum, işbölümü ve çok 
çeşitli farklılaşma süreçlerinden kaynaklanmaktadır. İnsanların yarattığı kültür çok karmaşıklaşmakta, bireyler tarafından görülmesi 
zorlaşmakta ve bu nedenle de kendi kuralları ve yasaları ile insanın karşısına nesnel bir iktidar olarak çıkmaktadır. İnsan kültürü, 
özne tarafından yaratılması ve özne için belirli olması çelişkisi altında bulunmaktadır; ancak nesnelliğin ara biçiminde içkin bir geliş-
me mantığı izlemekte ve bu nedenle kaynağına ve amacına yabancılaşmaktadır. Böylece Simmel’in kültür trajedisi olarak ifade ettiği 
öznel tin ile nesnel tin arasında yabancılaşma oluşmakta, Simmel, bu paradoksu, kültürel patoloji olarak teşhis etmekte ve kültürde 
ruhun yabancılaşma semptomu ve hastalığı olarak yorumlamaktadır.     

Bununla birlikte Simmel (1911: 248 v.d.), kültürün trajedisini, hüzünlü ya da yıkıcı yazgısı olarak görmemek gerektiğini 
düşünmektedir. Bir varlığa yönelik yıkıcı güçler o varlığın en derin yapısından kaynaklanmaktadır; bu varlığın yıkımı kendi içinden 
başlatılmıştır ve varlığın kendi pozitif doğasını tasarlarken başvurduğu yapıların aynısının mantıksal sonucu olan bir yazgı ortaya 
çıkmaktadır.  Her türlü kültür kavramı, tinin bağımsız ve nesnel bir şey yaratmasını ve öznenin kendisinden yine kendisine giden 
yola bu şey sayesinde girmesini ifade etmektedir. Ancak bütünleştirici ve kültürel açıdan belirleyici unsur, bunu gerçekleştirirken, in-
san öznelerinin güçlerini tüketen ve bu özneleri kendi yörüngesine çeken ancak kendi yükseklik düzeyine çıkarmayan özerk, başına 
buyruk bir gelişmeye yazgılıdır. Öznelerin gelişimi, artık nesnelerle aynı yolu izleyemez; özne yine de bu yolu izlerse, bu gelişme, bir 
çıkmaza saplanır ya da bireyin içindeki yaşamın boşalmasına neden olur. 

Kültürün trajedisi yanında toplumun trajedisi de ortaya çıkmaktadır; çünkü birey bir yandan gerekli sosyal biçimleri ya-
ratmak ve onun içinde hareket etmek diğer yandan ise, ne kadar yüksek ölçüde gelişmişse, sosyal karşıtlığını yalnızca parçalı olarak 
ve kendi alanında bulmak zorundadır (Landmann, 1976: 8). Simmel (1911), öznel ve nesnel kültürlerin ayrımını, farklı biçimlerde 
ortaya çıkan ve belirli koşullar altında trajik bir biçim alan modern kültür çatışması olarak belirlemektedir. Nesnel kültürün, öznel 
kültür üzerinde etkisinin ve baskısının artmasını, modernin gelişim eğilimi olarak kavramaktadır. Kültürün trajedisi, bireyin ruhu-
nun, kendi nesnel üretimine yabancılaşması ile ortaya çıkmaktadır. 

 Sonuç

 Marx, Weber ve Durkheim gibi sosyoloji bilim dalının kurucuları arasında kabul edilen Simmel, araştırmalarında izle-
diği metotların çeşitliliği ve tarih bilimi ile felsefe arasında konumunu belirlemeye çalışması nedeniyle çalışmalarının bilimselliği, 
sistematiği ve metot sorunlarının tartışılmasına ve eleştirilmesine (Smith, 2005; Flotow, 1995; Rammstedt, 1993) neden olmuştur.  
Kapitalist endüstriyel büyümenin gerçekleştiği dönemde, “Para Felsefesi” başlıklı çalışmasını gerçekleştiren Simmel (1989a), bu ça-
lışmasında, öznel bir değer kuram tasarımı ortaya koymaktadır. Değer Kuram Tasarımı, insanın kendisini, diğer insanlara ve şeylere 
göre kavradığını ve değerlendirdiğini öngörmektedir. Nesnenin değeri, erişilmesinin güç olması halinde artmaktadır. Para ise, ken-
diliğinden bir değere sahip değildir, işlevinden dolayı bir değer kazanmaktadır. Paradan yola çıkan Simmel, insan yaşamının farklı 
açılarının etkileşimini, birbiriyle ilintilendirmekte ve parayla bağlantısını göstererek, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin kapsamlı bir 
yorumunu yapmaktadır. 

“Para Felsefesi”, estetik bir teori olarak kavranabilir. Kendisini, nesnesi ve çıkış noktasından ayrımlaması, oyunsal ve be-
lirsiz olması, dışarıdan müdahalelere ve kesin belirlemelere karşı özerk ve dokunulmaz olduğu ve her zaman her şeyi ve hiçbir şeyi 
söylememe tehlikesi içinde olduğu anlamına gelmektedir. Paranın felsefesi de böyledir. Bu; nesnelerin çözülürlüğünü, ikame edile-
bilirliğini ve değişebilirliğini ifade etmektedir. “Para Felsefesi” başlıklı çalışmada, dikkat çeken ve en çok eleştirilen estetikleşme ve 
çözülme,  mantıksal araç analojidir. Analoji aracılığıyla Simmel, bir fenomenden ilk bakışta uzak görünen bir başka fenomene, çok 
çaba göstermeden geçilebileceğini düşünmektedir. Analojinin analojisi, paradır ve bu aynı olmayanı, aynı kılmaktadır. Her şey bir 
meta ve böylece de değiştirilebilir olmaktadır. Bu, meta akımının niteliği olmayan taşıyıcısıdır, taşınabilecek olası her şeyin taşıyıcısı-
dır (Böhringer, 1984: 178-179). Simmel’in estetik perspektifin yanında tek tek görünümlerin altında yer alan birlikte yaşamın bilgisi 
ve biçimlerine de odaklı olduğu belirlenmektedir; yaklaşımı toplumsallaşmaya,  mantığın keşfedilmesine ya da dünya biçimine yö-
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nelimlidir. Para anlayışı, günümüzün kavranması için bir anahtar oluşturmaktadır. Simmel, ekonomi perspektifli sorular sormasına 
rağmen felsefi bilgi edinmeye çalışmaktadır. Yaşamın bir parçasında, bütünün anlamını bulmaya çalışmakta, parada ve paradan yola 
çıkarak, dünyayı ve parayı, dünyanın bir ifadesi olarak anlamak istemektedir (Flotow, 1995: 7, 23).  Çalışmasında, parayı, geniş bir 
perspektiften irdelemekte, modern toplumsal yaşamın gelişimini, para fenomeni çerçevesinde belirlemeye çalışmaktadır. Bu çerçe-
vede rasyonelleşme, toplumsal farklılaşma ve bireyselleşme kavramlarını vurgulamaktadır. 

Para, bireyin nesnel ve öznel gelişimini teşvik etmektedir bu nedenle de yaşam tarzı üzerinde büyük etkiye sahiptir. Para, 
şeyleri karşılaştırmakta ve yeni esasa göre düzenlemektedir. Ancak Simmel’in para nesnesinden hareket ederek, onu mutlaklaştır-
ması ve genelleştirmesi, eseyist, estetik ve empresyonist bir yaklaşım almakla eleştirilmesini (Rammstedt, 1993: 37) beraberinde 
getirmektedir. Simmel (1989a: 226 v.d.), para ekonomisinin gelişimin gerçekleşebilmesi için varolması gereken koşulu, insanın tinsel 
/ zihinsel düşüncesi olarak belirlemekte ve para ekonomisinin büyümesi için gereken bireysel ve psikolojik koşulu, insanın paraya ve 
metaya olan sınırsız arzusu olarak görmektedir. Ancak bu arzu, tarihsel bir sabitlik değildir; aksine Simmel tarafından para ekono-
misi ile ilintilendirilmektedir.   

Kişisel değerlerin, paraya eşdeğerliğini, sosyal ve özgürlük gelişimleri ile ilintili inceleyen Simmel (1989a: 39,23), parayı 
işlevsel bir toplum için bir sembol olarak görmekte ve bunu sosyolojik, psikolojik, felsefi, ekonomik, estetik ve moral açılardan ele 
almaktadır. Paranın kendinde bir değere sahip olup, olmadığını ve şeylerin bir sembolü olarak mı görülmesi gerektiğini sorgulamak-
ta ve bu çerçevede üç temel unsura odaklanmaktadır. Bu unsurların birincisi; öznenin arzulanması, nesnenin değerini kendi arzusu 
aracılığıyla değerlendirmesidir. İkincisi; nesnenin değerini, nitelik olarak yansıtan değişim değeridir. Üçüncüsü ise, diğer elemanlarla 
karşılıklı etkileşimidir. Şeylerin düzeninin, farklılıklarına rağmen doğa yasası gereği aynı ve birbirleri ile ilintili olduğunu düşünen 
Simmel,  yasalarda, sosyal ilişkilerde, gerçeğin mantıksal yapısında ve değerlerde yer alan koşulları göstermek, paraya anlamını 
vereni belirlemek ve pratikteki konumu açıklamayı amaçlamaktadır.  Paranın, bireyin yaşam duygusuna, yazgısının oluşumuna ve 
kültürel gelişimine etkisini ortaya koymaya çalışmaktadır. Para, nesnel ve öznel gelişimi teşvik etmektedir; bu nedenle de yaşam tarzı 
üzerinde büyük bir etkiye sahiptir; çünkü şeyleri karşılaştırmakta ve yeni esasa göre düzenlemektedir. 

Simmel’in çalışması (1989a), tinsel bilimler çerçevesinde insanın yaşam tarzının değişimine ve tarihsel toplumsal etkileşime 
odaklıdır. Çalışması, felsefi düşünceler ve paranın sosyolojik ve ekonomik analizi için önemli ipuçları sunmaktadır. Simmel, parayı, 
sosyoloji, kültür ve psikoloji bilimleri perspektifinden modern kültürdeki rolü ve yaşamın hız kazanması çerçevesinde incelemek-
tedir. Para Felsefesi, değer, para ve bireyi bir dengeye ulaştırmaya çalışmakta ancak aynı zamanda bu dengeyi felsefe, sosyoloji ve 
ekonomi arasında da kurmak istemektedir. Simmel, bireysellik problemini ve modern yaşam tarzının unsurlarını; mesafeyi, ritmi ve 
hız problemlerini de vurgulayarak göstermektedir (Rammstedt, 1993: 313).  Bu çerçevede Simmel, paranın ikiliğine işaret ederek, bir 
yandan real ekonomi sürecindeki etkisine diğer yandan ise, topluma etkisine dikkat çekmektedir. 

Paranın gelişimini bir yandan bireyin özgürlüğü ve kişisel özerkliğine olanak sağladığı için olumlu değerlendiren diğer 
yandan ise, para ekonomisinin bireyin bağımlılığına, para için yapılan evliliklere, köleliğe, para cezalarına,  suistimal ve rüşvete yol 
açtığını söyleyerek, olumsuz özelliklerine de dikkat çeken ve eleştiren Simmel (1989a), bununla birlikte insanın, paradan daha fazla 
şey ifade edene erişme özgürlüğünü de vurgulamaktadır. Bunu,  tinsel yaşamı tartışan dayanışmacı bir toplumun oluşturulması ile 
olası görmektedir.  

Modern’in doğuşunu kapitalizmde değil, para ekonomisinde gören Simmel (1903), Modern’in göstergesi olarak sosyal iliş-
kilerin değişimini, karşılıklı etkileşimi ve toplumsallaşmayı belirlemektedir. Etkileşim sürecinde metropoller, para ekonomisi için 
sosyolojik eğilimlerin belirginleştiği, somutlaştığı, ifadesini bulduğu, tahakküm ve kültür trajedisinin yaşandığı mekanlardır. Mo-
dern toplumda pazar üretimi ve işbölümü, çatışmalara yol açmaktadır. Toplumsal yaşamda, politikada ve bireyler üzerinde önemi 
giderek artan para, önemli bir etkileşim aracı işlevini üstlenmekte ve modern toplum, “para toplumu” na dönüşmektedir. 

Simmel (1903), “Metropol ve Zihinsel Yaşam” başlıklı çalışması ile, Modern’in deneyimlerini ve şehir yaşamını ekonomik 
bir bağlam içinde eleştirmektedir. Ancak şehir yaşamı eleştirisini yalnızca kendisinin yaşadığı Berlin şehri ile sınırlı tutmamakta, 
ondokuzuncu yüzyıldan, yirminci yüzyıla geçiş sürecinde Paris gibi diğer büyük şehirlerdeki yaşama ilişkin de ipucu verebilecek 
şekilde genişletmektedir. Para ekonomisi, bilişsel süreçlerle doğrudan karşılıklı etkileşim içinde bulunmakta, para odaklı rasyonel-
leşme, bireysel ve kolektif eylemleri biçimlendirmektedir. Rasyonelleşmeyle birlikte bireyleşme ve farklılaşma, para ekonomisinin 
karşılıklı etkileşim içinde bulunduğu unsurlar olmaktadır. Metropol yaşamında bezginlik ve dokunma korkusunu vurgulaması, mo-
dern yaşamın birey üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Simmel, gündelik yaşamın patolojisini ortaya koymaktadır 
(Jung, 1990: 60).  Simmel’in metropol çalışması, günümüzde metropol veya dünya şehirleri olarak ifade edilen ve yaratıcılığı ya da 
ekonomik gücü ifade eden şehir araştırmaları için önemli bir rol oynamakta ve şehir sosyolojisinin temel eseri olarak nitelendiril-
mektedir (Mieg, 2011: 7 v.d.). Simmel, Modern’in olumsuzluklarına vurgu yapmakla birlikte tamamen negatif olarak da değerlendir-
memektedir. Modern, modern insanın özgürleşmesi için büyük bir fırsat sunmaktadır. Yaşam alanlarının niceliksel artışı yeni yaşam 
kalitesini beraberinde getirmektedir. Büyüyen farklılıklar ve giderek karmaşıklaşan karşılıklı etkileşim süreçleri, bireyi, bir gruba 
bağımlı olmaktan kurtarmaktadır. Metropol örneğinde, Modern’in zayıflıklarını iyi tespit etmesi nedeniyle bir zaman felsefesi çalış-
ması gerçekleştirmiş; metropol yaşamındaki rasyonellik, hesapçılık ve bezginlik saptamaları ile modern yaşam dünyasını başarıyla 
yorumlamıştır.     

Simmel, sosyolojik çalışmaların psikoloji bilimi ile ilintilendirilememesi halinde anlamlı olmayacağını düşünmektedir. 
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Simmel’in çalışmaları, bilim alanını aşan ve sınırları kaldıran bir karaktere sahiptir. Simmel, ekonomi yaşamını, kültür bilimsel ve 
disiplinlerarası bir perspektifle incelemiştir (Kintzele ve Schneider, 1993: 54). Bu çerçevede Simmel’in çalışmalarının pek çok bilim 
dalını birleştirmesi dolayısıyla disiplinlerarası bir karaktere sahip olduğu  (Mieg, 2011: 7 v.d.) ve sosyal bilimciler üzerinde etki ya-
rattığı belirlenmektedir11. Toplumsal etkileşimin yanında insanların davranış esaslarına odaklanmış; sosyal alanı bir mücadele ve 
çatışma alanı olarak belirlemiş ancak modern yaşamın insanın yetenek ve yetkinliğini ve kişisel potansiyelini geliştirme olanakları 
sunduğunu vurgulamayı göz ardı etmemiştir. Bu çerçevede Simmel’in Para Felsefesi (1989a) ve Metropol ve Zihinsel Yaşam (1903) 
başlıkları çalışmaları, iletişim bilimi çalışmalarında giderek önem kazanan Entegratif Sosyal Kuramlar ve Kültürel Çalışmalar için 
bir perspektif sunmaktadır. Simmel’in düşünceleri, modern toplumun gelişiminde; bireysel eylem, yetenek ve karşılıklı etkileşime 
odaklandığı için Entegratif Sosyal Kuramlar’ın12 temsilcileri Giddens13 ve Bourdieu’nun14 yapı ve aktörün karşılıklı etkileşimine yö-
nelimli çalışmalarına etki etmiştir. Kültürel Çalışmalara etkisini ise, metropollerde belirginleşen tüketim toplumu ve popüler kültür 
çalışmaları15, çerçevesinde belirlemek olasıdır. 

Bunun yanında iletişim biliminin mikrolojik iletişim sürecine ilksel yönelimi için Simmel’in biçimsel sosyolojisi önemli 
bir uyarıcı olmaktadır. Böylece insanlar arasındaki etkileşimin ince yapısının özelliklerine göre betimlenebileceği, işlevleri ile açık-
lanabileceği ve çoğulluğu içinde bağımsız biçimler ile birbirinden ayrılabileceği düşünülmektedir. İlginin, metanın ve sözcüklerin 
insanlar arasındaki değişimi, toplumsallaşma ve toplumsal düzen için bir temel model oluşturmaktadır; çünkü karşılıklı göz teması, 
mektup yazma, hoşsohbetlik, kamusal ilişkide koordineli yönelim ya da tiyatroda birlikte bekleme gibi rastlantısal ve göze çarpmayan 
insan etkileşimleri, toplumsal birliğin bağlantısını temelden sağlamaktadır (Krallmann, 2001: 27). Kültüre odaklanması ve modern 
kültür içinde ekonomik ilişkileri incelemesi, sosyalist kuramcılara bir ölçüde yakın bir perspektifi benimsediğine işaret etmektedir; 
bu, daha sonra Materyalist Kuram temelli Frankfurt Okulu temsilcileri üzerinde yarattığı etkide de görülmektedir. Simmel, şeyleş-
miş, görkemli toplum imgelerini reddettiğinden ve ilgisini somut etkileşimler üzerinde topladığından, kültüre yönelik etkileşimci 
yaklaşımlar üzerinde önemli bir etki bırakmıştır. Chicago Okulu’nun kentsel yerleşimlerde mekansal ve topluluk araştırmalarına 
yaklaşımının biçimlenmesine yardımcı olmuştur. Metropol yaşamının niteliklerine ilgisi, Walter Benjamin gibi eleştirel kuramcıları 
etkilemiştir. Simmel, etkileşimciliğinin kurucu babası ya da eleştirel bir modernite kuramcısı olarak değil, aksine kültürel tüketim 
analizlerinde bir öncü olarak giderek daha çok yeniden okunmaktadır (Smith, 2005: 38). Bununla birlikte Simmel, belirgin bir sos-
yolojik, psikolojik  ve felsefi sistem geliştirmemiştir; bu nedenle yaşamını yitirmesinden sonra devam eden bir ekolü yoktur. Sosyo-
loji, psikoloji ve felsefeye etkisi, sistematik olmamakla birlikte derin ve kalıcı olmuştur. Analizleri, düşüncelerinin yirminci yüzyılın 
başında kalmadığını aksine yirmibirinci yüzyılın başında da hala anlamlı ve önemli olduğunu göstermektedir. 
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SORUN TOPLUMSAL, ÇÖZüM BİREYSEL: POPüLER KüLTüR üRüNü 
OLARAK KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARININ İDEOLOJİSİ
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 Özet

 Kitle iletişim araçları, popüler kültür ürünleri ile maddi yaşamı ve bu yaşamın ideoloji ve bilincini yeniden üretir. Gittikçe 
popüler hale gelen ve yayınevlerinin en çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan kişisel gelişim kitaplarının içerikleri de okurlara kısa 
bir zaman içerisinde, az bir çabayla ve başka kişilerin keşfetmediği bir yoldan başarılı olmayı, zengin olmayı ve mutlu olmayı vaat eder. 
Bu bağlamda kişisel gelişim kitaplarının içerikleri, okurlarına bireyselliğe dayanan bir dünya sunar. Ancak bu kitaplar sadece bireysel 
etkilere ve sonuçlara yol açmaz. Kişisel gelişim kitapları, belirli bir tarihsel ve toplumsal dönemin ürünü olarak içinde bulunduğu 
toplumun egemen değerlerini taşır ve topluma belli bir dünya görüşünü de sunar. İçerikleri, toplumsal olanı dönüştürmekten ziyade, 
bireysel bir dönüşüm çabasını anlatmaktadır. Böylelikle de egemen toplumsal yapı ve ilişkileri meşrulaştırılmakta, pekiştirilmekte ve 
yeniden üretilmektedir. Bu kuramsal ardalandan hareketle çalışmada 2000’li yıllardan itibaren yayınevlerinin çok satanlar listesine 
giren 10 kişisel gelişim kitabının ideolojik analizi yapılmıştır. Örnekleme dahil edilen kişisel gelişim kitapları, çalışmanın amacı 
doğrultusunda belirlenen kategoriler aracılığıyla niteliksel olarak çözümlenmiş ve bu kitapların egemen ideoloji doğrultusunda 
kapitalizmi ve kapitalist yaşam tarzının bireyci değerlerini yeniden ürettiği ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Popüler Kültür, İdeoloji, Kişisel Gelişim Kitapları.

SOCIAL PROBLEMS, PERSONAL SOLUTIONS: THE IDEOLOGY OF PERSONAL 
DEVELOPMENT BOOKS AS POPULAR CULTURE PRODUCTS
 Abstract

 Mass communication tools reproduct the material life and ideology and consciousness of it with the help of the popular 
culture products. The contents of the personal development books which have been more popular more and more and take part in 
the first places of the bestseller books lists, are very promising about being rich and succesfull by a way which nobody knows. In this 
context the contents of the personal development books present a world based on the individuality to the readers. But these books 
do not cause only individual effects and results. Furthermore personal development books are products of a certain historical and 
social period and they consist of ruling values of the society and present a certain perception of the world. Their contents are about 
individual conversion effort rather than changing the society. Thus dominant social construction is legitimated, consolidated and 
reproduced. Starting from this theoritical background an ideological analysis has been conducted on 10 personal development books 
which have been bestseller since 2000 in this study. The personal development books analysed qualitative through the categories for 
the purpose of the study and it has been revealed that these books reproduce individualistic values of the capitalist life style in line 
with the dominant ideology. 

Keywords: Popular Culture, Ideology, Personal Development Books.

 Giriş

Kitle iletişimi alanındaki egemen yaklaşımlar okuyucuların/izleyicilerin/tüketicilerin popüler kültür ürünlerini birtakım 
ihtiyaçlarını gidermek için bilinçli ve gönüllü olarak tercih ettiklerini savunmaktadır. Şüphesiz ki, popüler kültür ürünleri birer 
emtia olarak ikili yapısı gereği kişilerin birtakım ihtiyaçlarını da karşılar. Bu ihtiyaçlar, maddi olduğu kadar birtakım hazlarla da ilgili 
olabilir. Ancak böyle bir yaklaşımla popüler kültür ürünlerini değerlendirmek yetersizdir. Popüler kültür ürünlerinin ideolojik etkisi 
bireysel etkilerin çok daha ötesine gider ve onların toplumsal kurumlarla, ekonomiyle ilişkisinin bütüncül bir bakış açısı içerisinde 
kurulması gerekir. Bu bütüncül bakış açısına göre kapitalist piyasa koşulları içerisinde hareket eden kitle iletişim araçları aracılığıyla 
üretilen, dağıtılan ve tanıtılan popüler kültür ürünleri aracılığıyla, endüstri tarafından üretilen hizmetler ve malların yanı sıra, 
bilinç biçimlerinin de satışı yapılmaktadır. Popüler kültür ürünleri ideolojik işlevi ile egemen toplumsal yapıyı ve iktidar ilişkilerini 
meşrulaştırma, pekiştirme ve yeniden üretme fonksiyonunu da gerçekleştirmektedir. Başka bir ifadeyle kitle iletişim araçları, popüler 
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kültür ürünleri ile maddi yaşamı ve bu yaşamın ideoloji ve bilincini yeniden üretmektedir. 
Bu yaklaşımdan hareketle çalışma popüler kültür ürünü olarak kişisel gelişim kitaplarının ideolojisini analiz etmektedir. 

Gittikçe popüler hale gelen ve yayınevlerinin en çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan kişisel gelişim kitapları, kapitalist 
sistemden kaynaklanan sorunlara getirdiği bireysel çözümlerle kapitalist sistemin devamlılığı için önemli bir ideolojik araç haline 
gelmiştir. Belirli bir tarihsel ve toplumsal dönemin ürünü olarak kişisel gelişim kitaplarının vaat ettikleri ve sunduğu dünya 
görüşü egemen değerlerin izlerini taşımaktadır. Toplumsaldan ziyade bireyselliğe dayanan bir dünya tasarımı sunan kişisel gelişim 
kitaplarının içerikleri toplumsal olanı dönüştürmekten ziyade bireysel bir dönüşüm çabasını anlatmakta, böylelikle de insanları 
sisteme daha da bağlı ve bağımlı hale getirmektedir.  

 1. Kuramsal Ardalan: Popüler Kültür, Kitle İletişimi ve İdeoloji

Kapitalist piyasa koşulları ve yasal sınırların belirlediği bir çerçeve içerisinde emeği, kaynakları, üretim araçlarını biraraya 
getirerek üretimde bulunan kitle iletişim kuruluşları üretim sürecinde içeriklere yaşam tarzlarını ve dünya görüşlerini; içeriklerin 
aralarına ise reklamları yerleştirirler. Başka bir ifadeyle bu kuruluşlar, malların ve hizmetlerin satışının yanında mesajların, imajların, 
dünya görüşlerinin ve yaşam biçimlerinin de satışını gerçekleştirerek kültürü biçimlendirirler. Kültürü biçimlendirenler, okuyucuya/
izleyiciye sundukları sayısız içerikle bir yandan kitleleri düşünmek ve sorgulamak zahmetinden kurtarırken; diğer yandan da 
kapitalist sistemden kaynaklanan sorunlara hayali çözümler getirerek kapitalizmi meşrulaştırıp doğallaştırırlar.

Özellikle 20. yüzyılda kapitalist sistemin sorunlarına getirilen en büyük çözümlerden biri de kitle iletişim araçları vasıtasıyla 
üretilen, dağıtılan ve tanıtılan popüler kültür ürünleri aracılığıyla yaratılmıştır. Ticari bir kültürün ürünleri olan popüler kültür 
ürünleri ekonomik ve kültürel işlevlerinin yanında ideolojik bir işleve de sahiptir. Kapitalist ilişkilerin düşünsel ifadelerini taşıyan bu 
ürünler kapitalizmin varoluş koşullarını toplumsal olarak üretir ve yeniden üretir.  Çalışmanın kuramsal temeli çerçevesinde popüler 
kültür, kitle iletişimi ve ideoloji sorununa ticari bir kültürün ideolojisi olarak yaklaşılmakla birlikte sözü geçen sorunu anlamada 
ve yorumlamada çok farklı geleneklere dayanan yaklaşımlar bulunmaktadır. Şüphesiz ki, popüler kültür ve ideoloji konusu sadece 
kitle iletişimi bağlamında sınırlandırılamayacak kadar çeşitli alanlardan beslenmiştir.  Bu yaklaşımlardan bazıları, popüler kültürü 
yüksek kültür ve alçak kültür bağlamında tartışmış, popüler kültürü yüksek kültür karşısında bayağı bir kültür olarak nitelendirerek 
tehdit olarak görmüştür. Kimi yaklaşımlar ise, halkın beğenileri, istekleri üzerine vurgu yaparak popüler kültürü demokratik 
tercihler olarak nitelendirmiştir. Ancak çalışmanın sınırlandırılması bakımından popüler kültür, kitle iletişimi ve ideoloji sorununa 
yaklaşırken iletişim alanında sıklıkla başvurulan eleştirel yaklaşımların görüşlerine değinilecek ve çalışmanın kuramsal çerçevesinin 
ana hatları belirlenecektir.   

İletişim alanında, popüler kültür ve ideoloji konusuna yönelik tartışmalarda sıklıkla başvurulan yaklaşımlardan biri 
Frankfurt Okulu’dur. Frankfurt Okulu’nun önemli temsilcilerinden Adorno ve Horkheimer, kültür ve ideoloji incelemelerinde 
popüler kültür kavramı yerine kültür endüstrisi kavramsallaştırmasını tercih ederler. Bunun nedeni popüler kültürü kitlelerin değil, 
kültür endüstrisinin ürettiği üzerine vurgu yapmak istemelerinden kaynaklanmaktadır. Onlara göre, kitleler kültür endüstrisinin 
ölçütü değildir. Kültür endüstrileri varlığını sürdürebilmek için kitleleri kendilerine uyarlamakta, böylelikle de topluma egemen 
ideoloji aktarılmış olmaktadır (Adorno, 2007: 109-110).  Okulun kültür endüstrisine yönelik olarak yaptıkları bu eleştirileri bir 
anlamda kapitalist ideoloji eleştirisidir (Agger, 1998: 89). Kültür endüstrisi olarak kitle iletişim araçlarının merkezi rolüne de dikkat 
çeken Frankfurt Okulu temsilcileri, kitle iletişim araçlarının reklamcılıkla birlikte bir tür denetim mekanizması olarak toplumun 
rızasını üretmede kullanıldığını ifade etmişlerdir. Okul, bu yaklaşımlarıyla kapitalist kültürü anlamada özel bir öneme sahip olmakla 
birlikte, popüler kültür eleştirilerini, kültürel alan, ideoloji ve simgelerin anlamlandırılması çerçevesinde yapmış olmalarından dolayı 
ve analizlerinin kitle iletişim araçlarının içinde yer aldığı üretim ve üretim ilişkilerinden yoksun olmasından dolayı eleştirilmişlerdir. 

 Popüler kültür, ideoloji ve kitle iletişimi incelemelerinde dayanak olarak gösterilen diğer bir yaklaşım ise İngiliz Kültürel 
İncelemeler Geleneği’dir. Gelenek ilk dönemlerinde, öncüleri Hoggart ve Williams’ın işçi sınıfının kültürünü anlamada popüler 
kültür ürünlerini incelemesiyle sınıf temelli analizler gerçekleştirmiştir. 1970’lerde ise medya metinleri İngiliz Kültürel İncelemeler 
Geleneği’nin ilgi odağı haline gelmiştir. Geleneğin temsilcilerine göre,  popüler kültür üzerinde kitle iletişim araçlarının önemli bir 
etkisi bulunur. Kitle iletişim araçları iktidar ilişkilerinin bir parçası ve ideolojik bir kurum olarak dil, semboller ve kültürel kodlar 
aracılığıyla insanlara çeşitli dünya tasarımları sunar. İngiliz Kültürel İncelemeleri bu bağlamda, toplumsal bilincin yaratılmasında 
kültür ve ideolojinin önemine eğilmektedir. Gelenek, kültür ve ideoloji incelemelerinde önceleri Althusser’in Devletin İdeolojik 
Aygıtları kavramsallaştırmasına daha sonraları ise, Gramsci’nin hegemonya kavramsallaştırmasına başvurmuştur. Diğer taraftan 
geleneğin anlayışına göre popüler kültür bir mücadele ve direnme alanı olarak ifade edilir. Örneğin Hall, popüler kültürü 
Gramsci’nin hegemonya kavramsallaştırması çerçevesinde tartışmış, popüler kültürü, iktidarda olanların kültürüne karşı ya da 
onun adına mücadelenin alanlarından biri; o mücadele içinde aynı zamanda, kaybedilecek ya da kazanılacak olan bir şey ve boyun 
eğme ve direnme alanı olarak tanımlamıştır (Hall, 1981: 239). İngiliz Kültürel İncelemeler Geleneği’nin önemli isimlerinden Fiske 
de Hall’e benzer şekilde popüler kültürü iktidar ve direnme alanı olarak tanımlar. Ona göre, tabiler ile güçsüzlerin kültürü olarak 
popüler kültür içerisinde hem direnmenin hem de tabi kılmaya yönelik olarak iktidar ilişkilerinin izlerini taşımaktadır (Fiske, 
1999: 15). Özetle, Kültürel İncelemeler Geleneğinin temsilcileri kültüre göreli bir özerklik atfederek, gündelik yaşamda popüler 
kültür aracılığıyla ideolojinin nasıl işlediğini anlamaya çalışmışlardır. Bunu yaparken popüler kültürün sadece egemen sınıfın 
hegemonyasını kurmadığını, egemenlik altındakiler için de direniş unsurları barındırdığını ifade etmişlerdir. İngiliz Kültürel 
İncelemeler Geleneği bu yaklaşımıyla, bağlamı dışlayan bir bakış açısından hareket ederek, toplumsal gerçekliği göz ardı etmektedir. 
Oysaki popüler kültüre yaklaşırken ideolojik, tahakküm ve direnişle ilgili sorunları ve burada kitle iletişiminin rolünü, daha geniş 
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kapsamlı ekonomik ve toplumsal bir analizle ve sınıf mücadelesi temelinde ve üretim ilişkilerinin somut karakteriyle birleştirmek 
gerekmektedir (Garnham, 2008: 71).

Kültürel üretim, kapitalizmin kendi standartlaştırma kurallarına sahip endüstrilerinden oluşan bir “bütündür” (Mattelart 
ve Mattelart, 2010: 97). Bu nedenle bütüncül bir yaklaşımla popüler kültür ve ideoloji ilişkisini kültür, ideoloji ve simgelerin 
anlamlandırılması ya da direniş alanı olarak tanımlamaktan ziyade insanların maddi hayatını üretiş ve yeniden üretiş biçiminden 
hareketle anlamlandırmak gerekmektedir. Bu nedenle günümüzde hala popüler kültür ürünlerinin analizlerinin çoğunda, metaların 
üretimi ve dolaşımı bağlamındaki Marksist popüler kültür eleştirisinin ve eleştirel ekonomi politik yaklaşımın izleri görülmektedir 
(Mutlu, 2005: 293). Bu yaklaşıma göre, kitle iletişim araçlarının yapısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan içerikler kapitalist üretimin 
kurallarına bağlıdır. Böyle bir yapı içerisinde kitle iletişim araçları aracılığıyla ürettiği, dağıttığı ve tanıttığı popüler kültür ürünleriyle 
endüstri bir taraftan temel amacı olan karı edinirken diğer taraftan da kapitalizmin ideolojisinin ve bilinç biçimlerinin de satışını 
gerçekleştirmektedir.

Sermayenin kültürel üretime girmesiyle birlikte kitle iletişim araçlarının ürünleri birer emtiaya dönüştürülür (Lovell, 
2006: 17). Popüler kültür ürünleri de emtia formunda üretilmektedir. Bu ürünler, birer emtia olarak insanların maddi ya da hayali 
ihtiyaçlarını karşılamasıyla tüketiciler açısından kullanım değerine, endüstri açısından ise değişim değerine sahiptir. Bu durum 
emtiaların ikili yapısına işaret etmektedir. Popüler kültür ürünlerinin sürekli üretim ve tüketim süreci ile birlikte kapitalist üretim 
ve tüketim biçimi yeniden üretilmektedir. Bunun yanında popüler kültür ürünlerinin ideolojik bir işlevi de bulunur. Bu ürünler 
egemen toplumsal yapıyı ve iktidar ilişkilerini meşrulaştırma, pekiştirme ve yeniden üretme fonksiyonunu da gerçekleştirirler.  
Kapitalizmin düşünsel ifadelerini taşıyan popüler kültür ürünleri kapitalist üretim ilişkilerini doğal düzen olarak kabul eder, bu 
ilişkileri sorgulamaz, eleştirmez. Böylelikle de toplumsal çelişkilerin üzeri örtülmüş olur. Bütün bunlara ek olarak, popüler kültür 
ürünleri, insanların gerçek yaşamın sıkıntı ve dertlerini unutmalarını sağlayarak bireysel kaçış ve psikolojik rahatlama sağlar. Başka 
bir deyişle,  popüler kültür ürünleri toplumsal gerçekliklere belli şablonlar sunarak insanları gündelik yaşamdaki sıkıntılardan 
uzaklaştırır (Oskay, 1978’den aktaran Mutlu, 2005: 294). Popüler kültür ürünleri insanların yaşamlarını kolaylaştırıp insanları 
düşünmek zahmetinden kurtarır. Sistem tarafından olumlanan doğrular, iyi-kötü vb. türdeki ayrımlar popüler kültür ürünleri 
aracılığıyla aktarılır. Popüler kültür ürünleri rahatlattıkları, hafiflettikleri, hayal ettirdikleri ve umut ettirdikleri ölçüde dünyanın 
“karmaşıklığını” indirger ve beklentileri ve bu beklentilere verilen karşılıkları standartlaştırarak hoşa gider (Maigret, 2004: 88). 
Popüler kültür ürünlerinin etkililiği de kapitalist sistem karşısında herhangi bir alternatif, muhalif düşüncenin, kitlelerin bilincinden 
silinmesiyle korunur (Stevenson, 2006: 95). Böylelikle de kişileri direnişe teşvik etmek yerine kişilerin var olan düzenle uyum içinde 
olması sağlanır. 

Çalışma bu kuramsal ardalandan hareketle, popüler kültür ürünü olarak kişisel gelişim kitaplarının ideolojisi ve ideolojik 
yeniden üretim üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Araştırma nesnesi olarak ele alınan kişisel gelişim kitapları birer popüler 
kültür ürünüdür. Özellikle 20. yüzyılda kapitalist sistemin sorunlarına getirdiği bireysel çözümlerle kişisel sıkıntılardan kolay 
kurtuluşu ve mutlu olmanın yollarını sunarak giderek popüler hale gelmiştir (Maigret, 2004: 88). Kişisel gelişim kitaplarının bu 
derece popüler hale gelmesinin ardındaki güç ise geniş kapsamlı kapitalist piyasa koşulları ve yasal çerçeve içerisinde hareket eden ve 
giderek kar getiren bir alan olarak yaygınlık kazanan kişisel gelişim endüstrisi olmuştur. Kişisel gelişim endüstrisi egemen ideolojileri 
doğrultusunda sundukları formüllerle belirli bir yaşam tarzının ideolojik olarak yeniden üretilmesinin ön koşullarını sağlamaktadır.

 2. Kişisel Gelişim Kitaplarının Tarihi ve Sunduğu İçerik
 

Kişisel gelişime yönelik olarak ilk bilimsel araştırmalar 1900’lü yılların başında başlamıştır. Bu yıllarda “niçin kimi insanlar 
başarılıyken kimileri başarısızdır” sorusuna yanıt arayan Napelon Hill, Normant Vincent Peal, Dale Carnegie, Clement Stone gibi 
araştırmacılar uzun süreli klinik araştırmalar yaparak yaşamda başarılı olmanın yol ve yöntemlerini bulmaya çalışmışlar ve araştırma 
sonuçlarıyla ilgili olarak çok sayıda kitap yayınlamışlardır. Kişisel gelişim kitaplarına yönelik artış ise özellikle 1929 Dünya Ekonomik 
Bunalımı sonrasında görülmüştür. Büyük Bunalım Kuzey Amerika ve Avrupa’yı merkez almakla birlikte sanayileşmiş diğer ülkelerde 
de olumsuz etkiler yaratmıştır. Sanayileşmiş şehirler kapitalizmin yaşadığı bu kriz sonrasında işsizler ve yoksullarla dolmuştur. Bu 
toplumsal koşullar içerisinde yaygınlaşmaya başlayan kişisel gelişim kitapları insanların sisteme olan inançlarının sarsıldığı bir 
dönemde kapitalizmin yarattığı sorunlara getirdiği bireysel çözümlerle insanlara ihtiyaç duydukları hayalleri aşılamıştır (Sevim, 
2013: 18). 

1970’li yılların başlarında ise kişisel gelişimde yeni bir devir başlamış ve NLP kavramı doğmuştur. Kaliforniya Üniversitesi 
matematik bölümü öğrencisi Richard Bandler ile Dil Bilimi Profesörü John Grinde birlikte kişisel gelişim konusunu incelemeye 
karar vermişler, psikiyatr, terapist, tıp ve psikoloji alanlarında uzmanlaşmış araştırmacıların da yardımlarıyla NLP kavramını ortaya 
atmışlardır. Günümüzde bu alan başta ABD olmak üzere pek çok ülkede giderek yaygınlık kazanan bir endüstri haline dönüşmüştür. 
Son derece kar getiren kişisel gelişimle ilgili olarak dünyanın birçok ülkesinde merkezler kurulmuş, kişisel gelişime yönelik 
mesleklerin, bu alanda uzmanlaşan profesyonellerin sayısı artmış,  basın-yayın şirketleri artan bir şekilde bu kategori altında kitaplar 
yayınlamaya başlamışlardır. Söz konusu endüstri ve yayınevlerinin en çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan kişisel gelişim 
kitapları, bireyci bir ideolojiden hareketle geleceği konusunda güvensizlik barındıran kişilere tavsiye verme, yol gösterme ve rehber 
olma işini profesyonelleri aracılığıyla üstlenmiştir.

Kişisel gelişim kitaplarının içerikleri, insanı içinde yaşadığı toplumdan soyutlamakta, böylece insan toplumdaki başat 
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kültürün ve egemen yapının içinde yalnızca bireye indirgenmektedir. Bu kitaplar birey odaklı bir yaklaşım benimseyerek yaşam 
koşullarını değiştirme konusunda bireyin potansiyelinin her şeyin üstünde olduğuna inanan bir anlayış sunmaktadır. Temel felsefesi 
“sen değişirsen dünya değişir” üzerine kurulu olan kişisel gelişim kitapları öncelikle bireyin hayatındaki başarı ve başarısızlıklara 
odaklanarak, bunların nedenlerini bireylerde arar. Başka bir ifadeyle kişisel gelişim kitaplarında başarı ve başarısızlığın içinde 
yaşanılan toplumsal formasyonun bir değeri olduğu ve toplumsal koşullara bağlı olarak şekillendiği düşünülmez. Toplumsal 
sorunlar bireysel sorunlar olarak algılandığından dolayı insan hayatındaki sorunların kaynağı ve bunlara yönelik çözümlerin 
ancak toplumsal bir bakış açısıyla çözülebileceğinin farkına varılmaz. Kişisel gelişim kitapları insanların sistemden kaynaklanan 
ya da günlük yaşamlarından kaynaklanan sorunlarına hayali çözümler üreterek korkuları azaltmakta böylelikle de insanlar için 
bir kullanım değerine sahip olmaktadır. Kısaca bu kitaplar belli bir tarihsel dönemin koşulları içinde kaybeden olmuş insanlara 
kazanan olmaları için başarıya ulaşma, olumlu düşünme, kişisel yeteneklerini geliştirme, hayattan zevk almanın yollarını sunmakta, 
kazanan ya da kaybeden karşıtlığının nedenlerini irdelememektedir. Bireysel olarak daha “başarılı” ve “mutlu” olabilmek için kişinin 
neler yapabileceği konusunda birtakım öneriler getiren kişisel gelişim kitapları, kapitalist üretim sisteminin iş dışı zamanını bireyin 
nasıl daha verimli değerlendirebileceği ile de ilgilidir.  Çünkü kişisel gelişim kitaplarına göre üretkenliğin en temel parçalarından 
biri zaman yönetimini iyi kavramak ve üretken bir sistemi birey için çalışır hale getirmektir. Böylelikle de temelde kapitalizmin ve 
kapitalizmin değerlerinin ideolojik üretimi ve yeniden üretimi sağlanmaktadır. 

 3. Araştırma: Popüler Kültür ürünü Olarak Kişisel Gelişim Kitaplarının İdeolojik Analizi

Araştırma kapsamında popüler kültür ürünü olarak kişisel gelişim kitaplarının ideolojisi analiz edilmiştir. Analize dahil edilen 
kitaplar 2000’li yıllarda yayınevlerinin en çok satanlar listesine girmiş olan “Her Şey Seninle Başlar”, “Secret”, “%100 Düşünce Gücü, 
“Ferrarisini Satan Bilge”, “Beynine Format At”, “Evrenden Torpilim Var”, “Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır”, “Siktir Et”, 
“Hayatınızı 7 Günde Değiştirin”, “Negatif Limanlardan Pozitif Sulara” isimli kişisel gelişim kitaplarıdır. Araştırma örneklemine dahil 
edilen kişisel gelişim kitapları önerdikleri birtakım taktiksel farklılıklar ve verdikleri örneklerle birbirinden ayrılsalar da ortak olarak 
nitelendirilebilecek standart bir içeriğe sahiptirler. Araştırma örnekleminde yer alan kişisel gelişim kitaplarının içeriklerinden yola 
çıkılarak çözümleme için kategoriler oluşturulmuştur. 

 
 Kategorisel analiz içerik çözümlemesinde kullanılan çeşitli analiz tekniklerinden biridir ve belirli bir mesajın birimlere 
bölünmesini ve bu birimlerin, belirli kriterlere göre kategoriler halinde gruplandırılmasını ifade etmektedir (Bilgin, 2006: 19). 
Araştırma örnekleminde yer alan kişisel gelişim kitapları “Kişisel Gelişim Kitaplarının Toplumsal Yaşam Tasarımı”, “Her Şey İnsan 
Düşüncesinde Başlar”, “ Başarı İdeolojisi: Düşüncelerinizi Değiştirin ve Başarıyı Yakalayın”, “O Yaptı Sen de Yapabilirsin: Kişisel Başarı 
Öyküleri” “Kişisel Gelişim Kitapları: Bireysel Değişim Rehberi” kategorilerinden hareketle incelenmiş, kişisel gelişim kitaplarının 
ideolojisine yönelik olarak aşağıda yer alan sonuçlara ulaşılmıştır.   

 3.1. Kişisel Gelişim Kitaplarının Toplumsal Yaşam Tasarımı 

Kişisel gelişim kitapları toplumsal yaşama ilişkin bir tasarım sunmaktadır. Bu kitaplarda toplumsal yaşam, doğal yaşam 
ile özdeşleştirilmekte, doğadaki canlıların yaşamlarına bakılarak tanımlanmaktadır: “Afrika’da her sabah bir ceylan uyanır. En 
hızlı ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini, yoksa ona yem olup öleceğini bilir. Afrika’da her sabah bir aslan uyanır, en yavaş 
ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini, yoksa açlıktan öleceğini bilir. Aslan ya da ceylan olmanızın önemi yok, yeter ki her 
sabah kalktığınızda koşmanız gerektiğini bilin”(Sekman, 2005: 4). Bu örnekte de görüldüğü üzere toplumsal yaşamda tıpkı doğal 
yaşamda olduğu gibi bir rekabetin ve yaşam mücadelesinin olduğu varsayılır. Toplumsal yaşam doğal yaşamla benzer şekilde 
kazanan ve kaybedenlerden; zayıflardan ve güçlülerden oluşmaktadır. Kişisel gelişim kitaplarında bu karşıtlıklar doğal ve verili bir 
durummuş gibi sunulmakta, böylelikle de kapitalist sistemin sınıf çelişkileri ortadan kaldırılarak kapitalist sistem doğallaştırılıp 
meşrulaştırılmaktadır. 

Kişisel gelişim kitaplarında toplumsal yaşam ile doğal yaşam arasında bir ilişki kurulurken; insan ile toplumsal yaşam 
arasındaki bağın ve ilişkinin koparıldığı görülmektedir. Oysa ki insanlar tek başına yaşamlarını sürdürmemekte, kendi tarihini örgütlü 
bir birliktelikle toplum içerisinde yaratmaktadır. İnsanların kazanan, kaybeden, zengin, fakir, başarılı ya da başarısız olması toplumsal 
yaşamdan geçerek, toplum yoluyla gerçekleşmektedir (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 13). Ancak kişisel gelişim kitaplarında insan, 
toplumla arasındaki bu ilişkiden yalıtılmasıyla birlikte bireye dönüşüvermektedir. Toplumsal yaşam sadece bireye indirgendiğinden 
toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara da bireysel çözüm önerileri sunulmaktadır. Bu kitaplara göre insanların korkularını 
endişelerini, yaşadıkları travmatik olayları, başarısızlık ve mutsuzluklarını bireysel olarak çözmeleri mümkündür (Muslu, 2013: 
15).  Bunun sonucu olarak insanlardan başarısızlığın, mutsuzluğun, yoksulluğun ve kaybeden olmanın toplumsal nedenlerini 
sorgulamaları yerine, kazanan, başarılı, zengin ve mutlu olmanın bireysel çözümlerini bulmaları istenir. Kişisel gelişim kitapları 
bireysel çözümlere ulaşma konusunda sunduğu reçeteyle insanlara iyi bir hayatın sırlarına ulaşabileceği vaadini verir. Kişisel gelişim 
kitaplarında her yazar kitabının okunmasının sonucunda insanlara yaşamlarının değişebileceği fikrini aşılar:

 “Bu süreç sonunda hayatınızda yaşadığınız birçok olumsuzluğu değiştirmek adına belki de şu ana kadar elinize geçen en 
önemli “aracı” bulduğunuzu göreceksiniz” (Muslu, 2013: 17).

“Bu kitapta, çok sayıda insanın sınırlarını aşmalarına ve kendi gerçek potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardımcı 
olacak teknikleri keşfedeceksiniz. Birlikte daha mutlu, kendine güvenen ve güçlü bir kişi olmanız için zihninizi programlayacağız” 
(McKenna, 2013: 17).

“Hayat tamamıyla fevkalede olabilir ve olmalı. Sırrı uygulamaya başladığınızda olacak da” (Byrne, 2013: 41). 
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Bu örneklerde de görüldüğü üzere kişisel gelişim kitapları insanlara birey olarak seslenmektedir. Bu kitaplar, okunduğu 
takdirde insanların hayatlarında “olumlu” değişimler yaratabileceği yanılsamasını yaratır. Kaybeden insanlara aşıladığı bu umut 
insanları sisteme bağlı kılmanın yollarından biridir. Bütün bunlara ek olarak kişisel gelişim kitaplarında en göze çarpan noktalardan 
biri de insanların yaşadığı çelişkilerin hepsinin doğal ve verili olduğu düşüncesinden hareket edilmesidir. Bu kitaplara göre insanların 
bu tür çelişkileri değiştirebilmek adına yapabileceği çok fazla bir şey yok gibidir. Bu nedenle insanların mücadele etmesi ya da alternatif 
düşünmesinin önü kesilir. Örneğin “S*ktir Et” adlı kitapta okuyucuya gündelik yaşantısında karşılaşabileceği belli başlı sorunlarla 
ilgili şu tavsiye verilir: “Geç gelen otobüsler, teröristler, bizi sahte savaşlara sürükleyen yetersiz politikacılar…hakkında pek bir şey 
yapamayız… elden ne gelir… kör olası şikayet etmeyi bırakın da her şeyi olduğu gibi kabul edin (Parkin, 2011:  45)”. Bu örnekte de 
görüldüğü gibi toplum içerisinde görülen birtakım aksaklıkların çözümü insanların boşvermesinden geçmektedir. Otobüsün neden 
geç geldiği ya da ülkeyi yönetmekte söz sahibi olan bir politikacının neden yalan söylediği gibi durumlar sorgulanmayı ve eleştirel 
düşünmeyi gerektirirken, kitap “elden ne gelir” gibi kaderci bir yaklaşımla, toplumsal düzeni doğal kabul etmekte, insanları apolitize 
etmektedir.

 3.2. Her Şey İnsan Düşüncesinde Başlar

Kişisel gelişim kitaplarının temel argümanlarından biri de her şeyin düşüncenin ürünü olmasıdır. Bu kitaplara göre insanlara 
toplumsal yaşam içerisinde hayatına hükmetme, onu değiştirme fırsatı verilmiştir. Kendisine verilen bu fırsatı değerlendirebilen 
insan yaşamında değişmesini istediği şeyleri de değiştirebilir. Kapitalizmin fırsatlar dünyasında bir fırsatı değerlendirebilenler 
bir de değerlendiremeyenler vardır. Bu anlamda kişisel gelişim kitapları fırsat eşitliği söylemiyle “başarısız” ve “mutsuz” insanlar 
için kapitalist sistem içinde erişebileceği fırsatların olduğu yanılsamasını yaratır. Çünkü ne kadar kötü bir hayat yaşarsan yaşa 
kapitalist sistem bundan kurtulacak fırsatları herkese sunduğu gibi sana da sunar. Ancak insan yaşamda kendisine sunulan fırsatları 
değerlendirebilmek için öncelikle düşüncelerine yön vermelidir. Düşüncesine yön veren insan hayatına da yön verebilecektir. Çünkü 
düşündüğü şeyler zamanla gerçeğe dönüşecektir. Örneğin araştırma kapsamında incelenen ve “Düşünce gücünüzü kullanarak 
hayatınızı yönlendirmeyi öğrenin” sloganıyla tüketicilere sunulan %100 Düşünce Gücü isimli kişisel gelişim kitabı, düşüncenin her şey 
olduğunu, hayatı oluşturan şeylerin yalnızca düşüncenin sürekli değişen kreasyonları olduğunu vurgulamaktadır: “İster hoşlanalım, 
ister hoşlanmayalım, yaşadığımız dünya zihinsel bir dünyadır. Kullandığımız otomobil, yaşadığımız ev, oturduğumuz sandalye, 
önceleri bir düşünceden ibaretti.” (Addington, 1996: 11). Görüldüğü gibi kişisel gelişim kitaplarına göre her şey düşünceden ibarettir. 
İnsanların hayatlarındaki olumlu değişimler de özellikle pozitif düşünceyle başlar. Bir kişi daha fazla para kazanmak istiyorsa suya 
ilk taşı düşüncesinde atar. Düşüncelerindeki netlik ortaya çıktıkça parayı nasıl kazanacağını ve neler yapması gerektiğini düşünür, 
pozitif düşünmeyle evren bu mesajları alır, eğer almamışsa negatif düşünmüşsünüzdür (Oğut, 2009: 101). Buradaki para örneğinin 
yerine kişisel gelişim kitaplarından pek çok örnek vermek mümkündür. Buradaki en önemli noktalardan biri insan yaşamındaki 
değişimlerde pozitif düşünceye atfedilen önemdir. Kişisel gelişim kitaplarında yer alan evrene olumlu enerji göndererek insanların 
amaçlarına ulaşacağı söylemi de toplumsal gerçekliklerden son derece uzak bir söylemdir. 

 
 Kişisel gelişim kitapları her şeyin insan düşüncesinde başladığı ve değiştiğine yönelik bu temel düşüncesiyle tüm varlığı 
sadece düşünceye indirgeyen bir yaklaşım sergilemektedir. Başka bir ifadeyle bu yaklaşım tarzı dayanağını idealizmden almakta, 
insanı içinde şekillendiği ve kendi tarihini yarattığı toplumun üretim ve üretim ilişkilerinden soyutlamaktadır.  İnsan içinde yaşadığı 
toplumda bir yanda fiziksel varlığını sürdürmek için üretimde bulunurken aynı anda düşünsel olanı da üretmektedir. Yaşadığı 
toplumsal koşullar içinde düşünsel olanı üreten insan planlar yaparak ya da kendisine hedefler koyarak yaşam koşullarını değiştirebilir. 
Ancak insan içinde yaşadığı toplumdan bağımsız değildir ve kendisindeki değişimleri de belli koşullar altında gerçekleştirir. Kişisel 
gelişim kitapları bunun tam tersi biçimde insanın yaşamındaki “olumlu” değişimleri düşüncenin değişimine bağlayarak düşünceye 
özel bir önem atfeder. Oysaki insanların yaşamlarındaki değişimlerin temeli düşünceden ziyade yaşam koşullarıdır.    

 3.3. Başarı İdeolojisi: Düşüncelerinizi Değiştirin ve Başarıyı Yakalayın
 

Kişisel gelişim kitaplarının temel ideolojilerinden biri de başarı ideolojisidir. Bu kitaplar başarının mutluluğu getirdiği 
düşüncesinden hareket ederek insanlara kendilerini başarısızlığa ve bunun sonucunda mutsuzluğa iten düşüncelerini değiştirmeleri 
yönünde öneriler getirir. İnsanlar başarısızlıklardan yakınmak yerine buna neden olan düşüncelerini değiştirmelidirler ve kendilerine 
başarısızlıklarımdan ne öğrenebilirim sorusunu sormalıdırlar (Saygın, 2000: 51). Ardından kendisini başarıya ulaştıracak hedefler 
belirlemeli, planlı ve programlı olmalıdır. Bu anlamda kişisel gelişim kitapları insanları neyin başarılı yapacağını söyleyen ve başarılı 
olmanın kurallarını anlatan tavsiyelerle doludur. Kişisel gelişim kitapları kapitalizmin sınıflı toplum yapısı içinde kaybedenlere bütün 
bunları yaparak başka bir hayatı seçme hakkının olduğunu düşündürür. Bu kitaplarda toplumsal yaşam bir sınav pratiği olarak 
görülür.  Daha fazla çalışma, planlı olma ve disiplinli olmayla insan hayatını değiştirebilir ve başarıyı yakalayabilir. Kişisel gelişim 
kitapları sunduğu formüllerle bir anlamda bir girişimci figürü resmeder, başarılı meslekler olarak gördüğü meslekler bunun en iyi 
örnekleri arasında yer almaktadır (Sekman, 2005: 86):   

“Ekibin en çok ciro yapan üyesi”
“O satış ekibinin yöneticisi”
“Sektördeki en büyük şirketin en çok ciro yapan üyesi”
“Ülkedeki en büyük şirketin CEO’su” 
“Sektördeki en büyük şirketin sahibi”
“Ülkenin en zengin iş adamı”
 Özetle kişisel gelişim kitaplarının asıl hedefi içerikleriyle başarısız insanlara ve kaybedenlere ulaşmaktır.  Sistemin ayakta 
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kalması bu insanların sisteme olan inançlarının korunmasıyla sağlanır. Başka bir ifadeyle kişisel gelişim kitaplarının insanlara aşıladığı 
her an her şey olabilecekleri ve başarılı bir girişimci olabilecekleri duygusu bir taraftan insanlar için güç kaynağı oluştururken diğer 
taraftan sistem içinde devamlılığını sürdürmede öneme sahiptir (Sevim, 2013: 34). Bununla birlikte unutulmaması gereken nokta, 
bu tür kitaplarda başarısızlığın suçunun bireye indirgenmesidir. Birey, toplumdan yalıtılmış olarak gösterilmekte, başarısızlığın 
suçu toplumdan yalıtılmış bireye yüklenmektedir. Dolayısıyla kişisel gelişim kitaplarında başarıya kişinin kendi potansiyeliyle 
ulaşabileceği yönünde telkinler verilir.  
 “Bir insan bir işi başarabiliyorsa, bunu herkes öğrenebilir”.

“Başarısızlık diye bir şey yoktur, sadece sonuçlar vardır”.
“Her başarının arkasında iyi bir çerçeve değiştirmecisi vardır” (Saygın, 2000: 66). 

 3.4. O Yaptı Sen de Yapabilirsin: Kişisel Başarı Öyküleri
 
Kişisel gelişim kitapları sunduğu çözüm önerilerini daha önce kullanmış ve bu kitaplarda vaat edilenlere ulaşmış insanların 

kişisel başarı öykülerine mutlaka yer verir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, iletişim sürecinde tanık ve örnek göstermenin 
bireyleri daha kolay bir şekilde ikna etmesidir. Kişisel gelişim kitaplarında yaşamlarından örnekler verilen kişiler birçok sıkıntılarla 
mücadele ederek başarıyı yakalamışlardır. Örneğin “Ferrrari’sini Satan Bilge” adlı kitap tamamıyla kitaptaki öğretileri hayatına 
uygulayan bir insanın hayatındaki değişiklikleri arkadaşına anlatması üzerine kuruludur.  İncelenen kişisel gelişim kitaplarından bir 
diğeri olan Mümin Sekman’ın “Her Şey Seninle Başlar” isimli kitabında da ünlü bir oyuncunun, bir reklam ajansı sahibinin, şirket 
sahibi bir kişinin ve bir siyasinin başarı öyküleri anlatılmaktadır. Örneğin bir siyasinin kişisel gelişim öyküsü şöyledir: 

“Kahramanımız, Karadeniz bölgesinde Sürmene’ye bağlı Yılmazlar Köyü’nde doğar; çevresinde başarılı, ünlü, zengin 
ve kariyerli insanlar yoktur. Doğduğu köyde lise yoktur… Ailesinin maddi durumu onu okutmak için yetersiz olmasına rağmen, 
yaşadığı köyde lise bile olmamasına rağmen bulunduğu yerden ait olduğu yere, zirveye yöneldi…” (Sekman,2005: 126).

Bu örnekte de olduğu gibi bu yaşam öyküsündeki imkansızlıkları yaratan koşullar sorgulanmamakta ve olduğu gibi kabul 
edilmektedir. Eğer insanlar isterlerse, bütün bu olumsuz koşullara rağmen başarılı olabilirler. Başarısızlıkta kişiler suçu kendilerinde 
aramalıdırlar. Başka bir deyişle başarıda bireyler yüceltilirken başarısızlıkta bireyler suçlanmaktadır. Ek olarak kişisel gelişim kitapları 
bu yaşam öyküleri aracılığıyla verdiği “o yaptı, sen de yapabilirsin” mesajıyla insanların sisteme bağlılığını sağlayacak güç ve inancı 
aşılamaktadır. 

 3.5. Kişisel Gelişim Kitapları: Bireysel Değişim Rehberi
 

Temel amacı bireysel değişim olan kişisel gelişim kitapları bu konuda insanlara tavsiye verir, yol gösterir ve rehberlik eder. 
Kişisel gelişim kitaplarının tümünde insanların amaçlarına ulaşmaları için yapmaları gerekenler sıralanır. Eğer insanlar hedeflerini 
net bir şekilde belirleyip, zihinlerini bu yönde kontrol ederlerse isteklerine kolayca ulaşabileceklerdir. Örneğin Addington (1996), 
amaçlara ulaşmak için beş basamak önerir: 

•	 Kendiniz için ideal zihinsel imajı belirleyin.
•	 Çaba göstermeden yalnızca inanmak hiçbir işe yaramaz.
•	 Düşüncelerinizi kendinize saklayın.
•	 Esnek olun, gerekirse plan değişikliği yapın.
•	 Gözlerinizi hedeften ayırmayın, işi yarı yolda bırakmayın.

Ferrari’sini Satan Bilge adlı kitapta ise “uygulamaların özeti” olarak her bölümün sonunda verilen reçetelerden biri şöyledir:
•	 Zihninizin kontrolünü ele alın
•	 Zihninizi geliştirin, beklentilerinizin ötesinde meyve verecektir.
•	 Yaşam kalitenizi düşüncelerinizin kalitesi belirler.
•	 Hata yoktur, sadece dersler vardır.
•	 Engelleri kişisel gelişim ve spritüel zenginleşme için fırsat olarak görün.
•	 Mutluluğun sırrı basittir; gerçekten yapmayı sevdiğiniz şeyi bulun, sonra tüm enerjinizi onu gerçekleştiremeye 

yöneltin. Bunu yaptığınızda yaşamınız zenginleşir ve tüm arzularınız kolayca ve fazlasıyla gerçekleşir.
 Bu örneklerde de görüldüğü üzere kişisel gelişim kitapları insanlara toplumsal çelişkilerle mücadele yönünde değil bireysel 
dönüşüm yönünde rehberlik etmektedir. Kişisel gelişim kitaplarının sunduğu toplumsal yaşam tasarımında da belirtildiği gibi 
insanın toplum ile olan ilişkisinden yalıtılmasıyla bu kitaplarda toplumsal olan göz ardı edilmekte sorunlara bireysel çözüm önerileri 
getirilmektedir. 

 Sonuç

20. yüzyılda kapitalist sistemin sorunlarına getirdiği bireysel çözümlerle kişisel sıkıntılardan kurtuluşu, başarılı ve mutlu 
olmayı vaad eden kişisel gelişim kitapları giderek popüler hale gelmiştir. Yayınevlerinin en çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer 
alan kişisel gelişim kitapları hem endüstri için karlı bir alan olarak hem de ideolojik işlevi ile sistemin devamlılığını sürdürmede 
öneme sahiptir. Kişisel gelişim kitaplarının bu derece popüler hale gelmesinin ardındaki güç ise kişisel gelişim endüstrisi olmuştur. 
Kişisel gelişim endüstrisi egemen ideolojisi doğrultusunda hedef kitle olarak seçtiği kaybeden insanlara kazanması için sunduğu 
formüllerle belirli bir yaşam tarzının ideolojik olarak yeniden üretilmesinin ön koşullarını sağlamaktadır.

Kişisel gelişim kitaplarının ideolojisi ve ideolojik yeniden üretim üzerindeki etkilerine yönelik olarak yapılan analizin 
sonuçlarına göre, kişisel gelişim kitapları sunduğu toplumsal yaşam tasarımı ile toplumsal yaşamı bireye indirgemekte, toplumsal 



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
219

koşullar içerisinde başarısız, mutsuz ve yoksul olmuş insanların bireysel çözümlere yönelmelerini sağlayarak direnen ve eleştirel 
olmalarını engellemektedir. Böylelikle de insanların sistemle uyum içerisinde yaşaması sağlanmaktadır. Kişisel gelişim kitapları 
toplumsal yaşamı sadece bireye indirgemekle kalmayıp insanın tüm varlığını da düşünceye indirgeyen bir yaklaşım sergilemektedir. 
İnsan düşüncesini içinde şekillendiği toplumun maddi koşullarından soyutlamakta, insan yaşamında “olumlu” ya da “olumsuz” 
olarak nitelendirdiği değişimleri düşüncenin değişimine bağlamaktadır. 

Kişisel gelişim kitaplarının en temel ideolojilerinden biri de başarı ideolojisidir. Bu kitaplara göre insanlar düşüncelerini 
değiştirerek başarıyı yakalayabilirler. Toplumsal yaşam bir sınav pratiğine indirgenerek insanların başarılı olmaları için çalışma, 
disiplinli olma ve planlı olmasının önemine dikkat çekilir. Başarısızlıkta ise suçu bireyler kendilerinde aramalıdırlar. Bu da mevcut 
sistemi meşrulaştırmanın yollarından biridir. Kişisel gelişim kitaplarında ortak olan noktalardan biri de bu kitaplarda vaat edilenlere 
ulaşmış insanların kişisel başarı öykülerine yer vermesidir. Bu öyküler aracılığıyla “ o yaptı sen de yapabilirsin” diyerek okuyuculara 
seslenen kişisel gelişim kitapları insanları kapitalizmin fırsat eşitliği söylemine ikna etmeye çalışır. Kişisel gelişim kitapları temel olarak 
sorunun kaynağını bireyde bulduktan sonra çözümü de bireylerde arar. Böylelikle de kapitalizmi ve kapitalist yaşam tarzının bireyci 
değerlerini yeniden üretir. Kişisel gelişim kitaplarının ideolojik analizine yönelik olarak yapılan bu ve buna benzer araştırmalara 
temel oluşturması bakımından kitaplarda ele alınan ortak noktaları oluşturan kelimeler üzerine yapılacak bir nicel çözümleme,  bu 
iletişim içeriğinin ideolojisini şartlandıran kişisel gelişim endüstrisine yönelik olarak kapsamlı bir endüstriyel analiz ve tüketiciler 
temelinde yapılacak bir alımlama çalışması araştırmacılara önerilebilir.  
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REKLAMDA SEMBOLİK ANLATIM 
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 Özet

 Reklamlarda yer alan, bireylerin tüketim arzularının yönlendirilmesinde etkili olan sembolik etmenleri çözümlemenin amaç-
landığı bu çalışmada, “Mavi Jeans” markasının televizyon için hazırlanan iki reklam filmi, Baudrillard, Berger ve Marx gibi kuram-
cıların yaklaşımlarından faydalanılarak simge, sembol ve işaretlerin incelenmesine olanak tanıyan göstergebilimsel yöntemle analiz 
edilmiştir. Çalışma kapsamında ele alınan reklam filmlerinde, metaya fetiş bir karakter kazandırıldığı ve tüketicilerde yapay gerek-
sinimler yaratımına yönelik göndermelerde bulunulduğu varsayımı üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, en genel göstergebilimsel 
analiz yöntemi olarak gösterge, gösteren ve gösterilenden oluşan üç temel öğe ile gerekli bağlantılar kurularak anlamın nasıl inşa edil-
diğine ilişkin çözümlemeler yapılmıştır. Ayrıca her bir gösterge kullanılış amacı ve o göstergeye yüklenen anlamlar açısından değer-
lendirilmiştir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda, reklamcıların tüketicilerin satın alma davranışını etkilemek amacıyla, reklamlarda 
sembolik anlatım öğelerine daha sık yer verdikleri ve ürünlerin ihtiyaç giderme özelliğinin ötesine geçerek duygusal faydalarını ön 
plana çıkarttıkları görülmektedir.                                                                

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Reklam, Sembol, Göstergebilim, Meta Fetişizmi.  

 
THE SYMBOLIC NARRATION IN THE ADVERTISEMENT
 Abstract

 In this study which aims at analyzing symbolic factors which have an effect on stimulating people’s consuming desires in 
advertisements, two advertisements of the brand “Mavi Jeans” were analyzed using semiology which enables to analyze signs, images 
and symbols by benefiting from some theorists’ approaches such as Baudrillard, Berger and Marx. In the advertisements examined 
in the scope of the study, the theory which claims that a fetish character has been given to the commodity and artificial needs have 
been created in consumers has been emphasized. In this sense, analyses have been done to figure out how the meaning is created by 
making connection between signs, signifiers and signified.  In addition, each sign has been evaluated considering why they are used 
and the meanings of these signs. As a result, It is seen that advertisers often use symbolic narration and emphasize emotional benefits 
of the products rather than emphasizing the features of the products which meet the consumer needs in order to affect consumers’ 
buying behaviours.

Keywords: Consumption, Advertisement, Symbol, Semiology, Commodity Fetishism.

  Giriş  

 Modern tüketim olgusunu kavramada, Marx’ın iki önemli katkısı olmuştur. Bunlardan birincisi, belirli üretim yapısında 
üretim ile tüketim bağlantılarını içeren tahlili, diğeri ise yine bu yapıda nesnelerin ve emeğin metalaşmasıyla bağlantılı olarak, nes-
nelerin kullanım değeri ve değişim değerleri üzerinde ayrıntılı bir çözümleme yapmış olmasıdır. Marx’a göre her ne kadar üretimin 
amacı kar elde etmek olsa da, sonuç olarak üretim, gereksinimleri karşılamak için metalar yaratır; tüketim ise, gereksinimlerin gi-
derilmesine hizmet eder. Üretim ve tüketim birbirinin aracısıdır, biri olmadan diğeri olmaz. Bu bağlamda belirli bir üretim sistemi, 
belirli bir türden tüketimi, dağıtımı ve değişimi belirler. Bu belirlenim içinde dağıtıma ve değişime giren nesneler, kullanım değeri ve 
değişim değeri olmak üzere iki boyuta sahiptir (Zorlu, 2006: 64-65). Buna göre, bir ürünün yararlılığı onu bir kullanım değeri haline 
getirir. Kullanım değeri, ihtiyaç karşılama ve tüketimdir. Kullanım değeri aynı zamanda değişim değerinin maddi taşıyıcılarıdır. Esas 
amacı, kullanmak, yararlanmak ve tüketmek olan ürünler, kapitalist toplumda bu amaçlardan ayrılıp başka amaca, değişim amacına 
hizmet etmeye başlamışlardır. Böylece ürünler ve emek, para aracılığıyla doğrudan insanların kullanımı yerine değişimin temel 
amaç olmasıyla nesneleşmiştir. Bu Marx için yabancılaşmanın bir görünümüdür. Bu anlamda yabancılaşma kullanım değerinin 
yerini değişim değerinin almasıdır. Marx, kapitalist toplumda değişim değerinin para aracılığıyla kullanım değeri üzerinde kurduğu 
egemenlik yoluyla insan ilişkilerinin ve kullanımdan doğan yararın yok olması olgusunu “meta fetişizmi” olarak niteler (Zorlu, 2006: 
1  Arş. Gör. Gazi Üniversitesi, İletişim Fk. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bl., kamileelmasoglu@hotmail.com
2  Arş. Gör. Bozok Ünv. İletişim Fk. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bl., selcukcetin06@hotmail.com
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67). 

 Marx’ın bir biçim (mal/meta, para) olarak sunduğu, bilimsel bir çözümleme düzeyinde açıkladığı meta fetişizmi kav-
ramı, zaman içinde anlamsal, biçimsel ve yapısal açıdan değişikliğe uğrayarak, bir nesnenin sahip olduğu doğaüstü bir özellik, bir 
güç anlamını, görece öznenin de aynı büyülü güce sahip olabileceği anlamını ifade etmektedir. İdeolojik olduğu söylenebilecek bu 
yeniden-yorumlanın gerisinde bir gösteren fetişizminin yattığı, yani öznenin, nesnenin sahip olduğu yapay, farklı kılıcı, kodlan-
mış, sistematik bir biçim kazandırılmış özelliklerinden etkilendiği görülmektedir. (Baudrillard, 2009: 95, 99-100). Böylelikle meta 
fetişizminin, bir bakıma somut emekle tüm ilişkisine son verilerek, bir başka çalışma tipi olarak anlam üretimine boyun eğmesi, sağ-
lanan ürünün fetişleştirilmesi anlamına geldiği söylenebilir. Bir başka deyişle, bunun soyut bir kodlama çalışması olduğu, yani fark-
lılık ve gösterge-değer üretimi anlamına geldiği söylenebilir. Bu etkili, kolektif kod, bir sistem üretim ve yeniden üretim süreci olup; 
gerçek emek sürecinden kopartılıp alınarak, o emek sürecini yadsıyan bir sürece aktarılan aylakça bir arzudur. Dolayısıyla, güncel 
meta fetişizmini, daha çok tözünden ve geçmişinden kopartılarak farklılık yaratmaya yönelik ve bütün bir farklılıklar sistemini özet-
leyen bir markaya indirgenmiş bir gösterge-nesneye benzetebilmek mümkündür (Baudrillard, 2009: 102). Buna bağlı olarak tüketim, 
yalnızca vücudun gereksinimlerini karşılayan basit bir süreç olmaktan çıkarak her zamankinden fazla kafada çözülmesi gereken bir 
deneyim, beyinsel ve zihinsel bir olgu haline dönüşmüştür. Bu durum, endüstriyel üretim sürecinde, işçilerin nesnel durumlarını 
tanımlayabilmek için kullanılan “yabancılaşma” terimine, tüketicilerin de basit hatlarla ve dolaysız olarak yalın kişiler olmakta zorluk 
çekmesi dolayısıyla kendi özüne yabancılaşması şeklinde yeni bir boyut kazandırmıştır (Bocock, 1997: 58; Fustier, 1974: 18). 

 Kapitalizmin ticari ilişkileri içerisinde geliştirilen pazarlama ve reklam teknikleriyle, bu konuda da önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir. İnsanların bir ürünü almaları ve kullanmaları için ona gerçekten gereksinimleri olup olmadığı değil önemli olan, 
ona gereksinim duymaları, yani ona gereksinimleri varmış gibi hissetmeleridir (Güngör, 2011: 136). Reklam kültürel simgeleri alıp, 
ürünle ilişkilendirerek, tekrar izleyiciye sunarken, izleyici zihni imgelerin kuşatması altında kalmaktadır. Böylece çoğu çalışmada 
vurgulandığı gibi aslında tüketiciler bir ürüne yönelirken sadece somut bir ürünün kullanımından ziyade o ürünün simgesel olarak 
sunduğu tatminlere yönelmiş olmaktadır (Dönmez, 2012: 2393). Bu durum, bir yandan tüketicilerin reklamların önerdiği sembolik 
doyumlarla karıştırılmış ürünlere para ödemesine, öte yandan da reklamların duygusal olarak kışkırtıcı imgeleri aramasına, ürünü 
toplumsal olarak arzu edilebilir özelliklerle doldurmasına neden olur (Aydoğan, 2005: 9-10). 

  Yukarıda değinilen varsayımlar dikkate alındığında, bu çalışmada Mavi Jeans markasının televizyon için hazırlanan 
iki reklam filmi, “reklamlarda sembolik anlatım öğelerine daha sık yer veriliyor olduğu” söyleminden hareketle, modern tüketim 
kültürünü daha yakından tanımak açısından değerlendirilecektir. Bu bağlamda (Batı, 2007: 5); çalışma kapsamında amacımız, kitle 
iletişimiyle ilgili egemen, toplumsal ve ekonomik ilişkileri destekleyen birer popüler kültür ürünleri olan reklamların sembolik kod 
içinde anlam yaratma özelliğini göstergebilimsel bir yöntemle irdelemek ve reklamlarda neyin görülebileceğini çözümleyip, onların 
derin anlamlarına inmek olacaktır. 

   1. Yöntem 

 Bu çalışmada, televizyon reklamlarında, bireylerin tüketim arzularının kamçılanmasında etkili olan sembolik etmenleri 
ortaya koymak amacıyla, hem sözel hem de görsel unsurları etkili bir şekilde bir arada kullanan televizyon reklam filmleri üzerinde 
durulmuştur. Televizyon reklamları, televizyonun doğası gereği, hedef kitlesini hem sözel hem de görsel olarak yakalayabilmektedir. 
Hem göze hem kulağa hitap etmesi, çoğu evde en az bir televizyonun bulunması, her yaş ve sosyo-kültürel gruba uygun programların 
yer alması gibi birçok nedenle televizyon reklam metinleri üzerinde durmak gerekmektedir (Elden, Ulukök ve Yeygel, 2009: 363). 

 İslamoğlu’na göre (2011: 189); nitel araştırmalarda örneklemin amacı, bir olguyu netleştirebilecek ve derinleştirebilecek 
olan belirli olgu ya da olayı elde etmektir. Bütün dikkatler, incelenecek konunun süreçleri hakkında bilgi toplamaya elverişli örneği 
bulmaya odaklanır. Dolayısıyla temsil gücünden çok, örneğin araştırma konusu ile olan ilgisi dikkate alınır. Bu bilgilerden hareketle, 
araştırma için tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden ‘amaçlı veya yargıya dayanan örneklem metodu’ kullanılmıştır. Bu ör-
neklem metodu ile literatür çalışması ile uyumlu olarak, araştırmanın amacı doğrultusunda incelenmek üzere, Mavi Jeans markası-
nın sembolik anlatım öğeleri içeren iki güncel reklam filmi seçilmiştir. 

 Araştırmada örnek inceleme alanı olarak bilinen bir marka ve giysi reklamları tercih edilmiştir. Bilinen bir markanın 
tercih edilmesinin nedeni, bir markanın ait olduğu ürünü diğerlerinden isim, sembol, performans gibi somut özelliklerin yanı sıra, 
çağrışımlar, duygular vb sembolik özellikler yardımıyla farklı kılmasıdır. Markalı bir ürünü, markasız bir üründen ayıran unsur, 
tüketicilerde oluşturduğu spesifik düşünce ve duygulardır. İşte bu düşünce ve duyguların oluşumunu sağlayan ise, bir markanın 
sembolik özelliklere sahip olmasıdır (Tosun, 2010: 9). İşlevsel özelliklerini fazla gündeme getirmeden, oluşumunu amaçladıkları 
sembolik anlamlara dayalı duygular yaratmayı amaçlayan markalar, genellikle yüksek ilgilenime sahiptir (Tosun, 2010: 333). Bu 
nedenle araştırma kapsamında incelemek üzere bilinen bir markanın reklam filmleri tercih edilmiştir. Araştırma alanı olarak giysi 
reklamlarının tercih edilmesinin nedenleri ise, giysinin insanların ortak ihtiyaçlarından biri olması ve reklamda sembolik anlatım 
öğeleri kullanımına daha açık bir ürün olmasıdır. Bu nedenlerle, Mavi Jeans markasının kişi, mekân ve tasarım kullanımı ile ürüne 
yönelik dikkat çekiciliği arttırmaya çalışan ve belli bir imaj oluşturmayı hedefleyen güncel reklamları tercih edilmiştir. Dolayısıyla bu 
reklamlarda yer alan imgelerin incelenmesi gerekmektedir.

 Seçilen birinci reklam filmi 2012 yılında, ikinci reklam filmi ise 2013 yılında, Türkiye’de ulusal ölçekte, Türkçe ya-
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yın yapan televizyon kanallarında yayınlanmıştır. İlk reklam filminde3, “Çok mu Çok Modayız” sloganıyla Brezilyalı süper mo-
del Adriana Lima oynamaktadır. İkinci reklam filminde ise4, “Hep mi Çok Modayız” sloganıyla oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oy-
namaktadır. Araştırmada ele alınan reklam filmlerine, internette video barındırma web sitesi olan youtube’dan ulaşılmış ve 
reklam filmleri göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle analiz edilmek üzere bilgisayara kaydedilmiştir. Çalışmanın temel 
iddiası, reklamlarda tüketicilerde yapay gereksinimler yaratımına yönelik sembolik mesajlar bulunduğu ve tanıtımı yapılan 
ürünün tüketicileri yansıtan ve değiştiren bir güce ve anlama sahip şeylermiş gibi fetişleştirilerek sunulduğudur. Göstergebi-
limsel yöntemlerin sunduğu olanaklar çerçevesinde bu iki reklama yönelik ortaya atılan iddiaya cevap aranmaya çalışılacaktır. 
  
 Göstergebilimsel analiz, en genel değerlendirme ile gösterge, gösteren ve gösterilenden oluşan üç temel öğe yoluyla metin 
içinde gerekli bağlantılar kurarak çözümleme yapmayı öngören bir metot ileri sürer. Göstergebilim, analiz nesnesi olan metin ya da 
filmde, birbirine eklenerek üretilmiş anlamları yakalarken, o metnin ya da filmin üretim sürecini ortaya koyabilecek olanakları da 
sunan bir düşünce modelidir. Göstergebilimsel analiz, metinlerin sonsuz sayıda yoruma açık olan çok anlamlı dizgeleri içinde her 
şeyi söylemekten ziyade, anlamlar içindeki tutarlı bağıntılar ve ilişkiler ağına yönelmektedir. Böylece derin anlam yapıları içindeki 
unsurların birbiriyle kurduğu bağıntıları ortaya çıkartarak, tutarlılık içinde bir çözümleme yapılabileceğini savunur (Dönmez, 2012: 
2395).  

 Göstergebilimsel çözümlemede, biçim ve içeriğin nedensiz ve geçici bir ayrımını yaparız ve dikkatimizi bir metni oluş-
turan göstergeler dizgesinde yoğunlaştırırız (Berger, 1993: 14). Göstergeler, biçimsel boyutu olarak da tanımlanabilen ‘gösteren’ ve 
gösterenin oluşturduğu iletinin içeriği biçiminde tanımlanabilen ‘gösterilenin’ birleşmesi sonucu ortaya çıkmaktadır (Küçükerdoğan, 
2009: 158). Gösterge bir uyarıcıdır- yani duyusal bir tözdür. Zihnimizde uyandırdığı belleksel imge başka bir uyarıcının imgesine 
bağlanır. Göstergenin işlevi, bir iletişim doğrultusunda bu ikinci imgeyi canlandırmaktır. Anlam aktarma ve anlam verme eylemi 
yani anlamlandırma sürecinde, gerçek dünya olgu ve nesnelerini yansıtan ‘gösteren’ ile belleğimizde bunların bir izdüşümü olan 
kavramı çağrıştıran ‘gösterilen’ büyük rol oynamaktadır (Küçükerdoğan, 2009: 173). Bu bağlamda, çalışma kapsamında ele alınan 
televizyon reklam filmleri, göstergebilimsel analiz yöntemi olarak gösterge, gösteren ve gösterilenden oluşan üç temel öğe ile gerekli 
bağlantılar kurularak çözümlenecektir.

Berger’e göre; göstergebilimi televizyona uygularken, aracın, “göstergeler” olarak işlev gören yönleriyle ilgilenmek anlamlı 
olacaktır. Bu bakış açısına göre, televizyona ilişkin, çekim ölçekleri, kamera devinimleri, kurgu tekniği gibi görüngüler verili bir prog-
ramda nelerin olup bittiğini anlamamıza yardım eder. Bununla birlikte, aydınlatma yöntemleri, rengin kullanımı, ses etkileri, müzik 
gibi diğer malzemelerde bizlere yorumlandırma sürecinde yardım eden gösterenlerdir (1993: 35-36). Reklam filmlerindeki biçimsel 
anlatının betimlenmesinin ardındın her bir gösterge kullanılış amacı, o göstergeye yüklenen görsel ve dilsel anlamlar açısından de-
ğerlendirilerek içeriksel boyutta analiz edilecektir.

   2. Mavi Jeans Reklâm Filmlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi

  2.1. Reklam Filmlerindeki Anlatı (Biçimsel Boyut) 

 1991 yılında İstanbul’da kurulan Mavi Jeans, bugün dünyanın dört bir tarafında bulunan, 300 milyon dolarlık bir şirket 
haline gelen küresel bir markadır. Markanın felsefesi, mükemmel fit anlayışı (perfect fit) ve blue jeans kültürünün etrafında, Akde-
nizli bir moda markası yaratmaktır. Bu anlayış, Mavi’nin bir jeans markasından global bir moda markasına doğru gelişiminde büyük 
önem taşımaktadır. ‘Mükemmel fit anlayışı’ Mavi için, bir jeans’in sadece vücuda değil, aynı zamanda bütçeye ve bulunduğu kültüre 
de mükemmel uyum sağlamasıdır (http://www.mavi.com.tr).5 Buradan yola çıkarak Mavi markası, yurt dışına açılmayla elde ettiği 
yenilik ve özgürlük sayesinde, farklı kültür, hedef kitle ve bütçeleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bununla birlikte markanın 
yerli isim kullanması ona küresel bir marka olma yolunda yakınlık ve özgünlük katmakta ve onun bilinirliğini arttırmaktadır. 

 Mavi Jeans markasının analiz edilen iki reklam filmi birbirinin tamamı şeklinde kurgulanmamış ve farklı zamanlarda 
yayınlanmıştır. Ancak her iki reklam filmi de ünlü model ve oyuncu kullanımı ile senaryo itibariyle markanın felsefesi etrafında 
mükemmel fit anlayışına uygun olarak çekilmiştir.  Yaklaşık birer dakika süren, sağ üst köşesinde mavi logosunun yer aldığı her iki 
reklam filminde de, kamera olayları ağırlıklı olarak izleyenin bakış açısından görmektedir.

 İncelenen birinci reklam filmi, dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima’nın lüks marka otomobili ile New York’ta 
arkadaşıyla seyir halinde görüntülenmesi ile başlar. Şehrin sık yapılanan, uzun binaları arasında, ilgi çekici bir manzaranın yer al-
dığı sahnede, ünlü model ve arkadaşı arabada konuşmaktadırlar. Yakın çekimle verilen bu sahnede, aralarında geçen konuşmada, 
Türkçe altyazı ile belirtilen şu ifadelere yer verilir: “İstanbul nasıldı? İnanılmazdı, çok etkileyiciydi. Mavi nasıldı? Muhteşemdi. 
Şimdi göreceksin.” İstanbul’a ve Mavi markasına olan beğenisini dile getiren ünlü model Adriana Lima, sonra arkadaşı ile birlikte 
Mavi mağazasına girerken görüntülenir. Ünlü model içeride, markanın farklı renklerdeki ürünlerini dener ve arkadaşına defile yapar 
tarzda ürünleri gösterir. Bu anlarda fonda yer alan ritmik müzik, daha da hızlanmıştır. Ünlü model yakın çekimde kameraya seksi ve 
çekici pozlar verir ve birkaç kez kendisiyle özdeşleşen öpücük gönderme hareketini yapar. Bu sahnelerde ağırlıklı olarak mavi renk 
ve tonları hâkimdir. Sonra arkadaşı ünlü modele “wow, wow, wow, wow” diyerek beğenisini dile getirir. Ünlü model de ona, “hayır, 
3  Birinci reklam filmi kaynak: URL http://www.youtube.com/watch?v=BftjaWJXm_c  
4  İkinci reklam filmi kaynak: URL http://www.youtube.com/watch?v=r-LKvz1haGA
5  Detay için bkz. [www dökümanı]. URL http://www.mavi.com/service/about
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vay, vay, vay, vay” diyerek karşılık verir. Sonra, mağazadan elinde poşetle çıkarken görüntülenen ünlü model, yakın çekimde ka-
meraya dönerek, “Jean’imi buldum. Mavi” der. Reklamın bitişinde, Adriana Lima ve arkadaşının arabada seyir halinde görüntüleri 
üzerinde, sol altta “Çok mu çok modayız” sloganı ve sağ altta “Mavi” yazısına yer verilir ve erkek dış sesin bunları seslendirmesiyle 
reklam biter.  

İncelenen ikinci reklam filmi, ünlü oyuncu ve eski manken Kıvanç Tatlıtuğ’un asansöre doğru yürümesi ile başlar. Kıvanç 
Tatlıtuğ, yabancı erkek model Francisco Lachowski’nin de bulunduğu asansöre girer ve çıkacağı katın düğmesine basar. Aynı sırada 
bir elinde çantası, bir elinde cep telefonu, düzgün ve çekici bir fiziğe sahip olan yabancı kadın model Sara Sampaio, asansöre doğru 
ilerlemektedir. Sampaio asansörün kapısı tam kapanacağı anda, çantasıyla buna engel olur ve son anda asansöre girer. Bu sahnelerde 
bütünüyle mavi ve beyaz renk hâkimdir ve fonda ritmik bir müzik vardır. Sampaio’nin asansöre girmesiyle birlikte, Tatlıtuğ ve La-
chowski’nin kadın modele hoşlantı duymaları yakın çekimde ekrana yansıtılır. Sonra Sampaio, hapşırır. Buna,  Lachowski çok yaşa; 
Tatlıtuğ ise çok sev diyerek karşılık verir. Konuşmanın da verdiği cesaretle Tatlıtuğ ve Lachowski, Sampaio ile sohbet başlatabilmek 
için şu sözlerle kadın modelle konuşmaya çalışırlar: “Çantaya bak. Bence kesin Mavi. Bence jean Mavi. Bence burcunuz kesin yen-
geçtir. Kova, yay.” Ancak o sırada telefonunu yanıtlayan kadın model, farklı bir dille konuşmaya başlar. Sampaio’nun kendilerini 
anlamadığını fark eden Tatlıtuğ ve Lachowski birbirlerine bakarak gülmeye başlarlar. Sonra, Sampaio asansörden çıkar ve asansörün 
kapısı kapanır. Reklamın bitişinde, ekrana teknolojiyle işlenmiş denizle birleşmiş gökyüzü fotoğrafı görüntüsü gelir. Bu görüntünün 
önünde, Kıvanç Tatlıtuğ ve Sara Sampaio, fotoğraf çekimi için samimi bir halde poz verirler. Bu sahnenin üzerine, ekranın sol altında 
“Hep mi çok modayız” sloganı ve sağ altta “Mavi” yazısına yer verilir ve erkek dış sesin bunları seslendirmesiyle reklam biter. Bu rek-
lamda birinci reklamdan farklı olarak, reklam bittikten sonra modellerin bitişik bir çerçeve içinde yer alan görüntüleri ve seçtikleri 
ürünler tek bir karede ekrana getirilir.  

Tablo: Reklam Filmlerinin Gösterge Çözümlemesi 

Gösterge İnsan Mekân Nesne Doğa Renk
Gösteren Brezilyalı model Adriana 

Lima, oyuncu ve eski manken 
Kıvanç Tatlıtuğ, yabancı mo-
deller 

New York, Mavi 
mağazası, asan-
sör

Lüks otomobil, mar-
kanın ürünleri (giysi, 
çanta)

Şehir 
görüntüsü, 
doğa fotoğrafı

Mavi ve tonları, 
beyaz, farklı renkler

Gösterilen Güzel, seksi, çekici, başarılı, 
yakışıklı, atletik 

Üstünlük, 
yenilik, 
değişim, fantezi

Prestij, güç, dinamizm Gelişim, tekno-
lojiyle işlenmiş 
doğa fotoğrafı

Markanın logosuna 
çağrışım, ürün çe-
şitliliği

  2.2. Reklam Filmlerinin Analizi (Derin Boyut)  

  Günümüzde tüketim; fikirlerin, televizyon ve reklamlardaki görüntülerin tüketilmesi anlamını içerir. Sembolik anlamlar 
modern tüketiciyi satın alımlarında etkiler. Satın alınanlar, yalnızca basit, doğrudan faydacı bir kullanımı olan maddi bir nesne 
değil, bir anlam ileten, o sırada tüketicinin kim olmayı amaçladığını sergilemek amacıyla kullanacağı nesnelerdir. Tüketim malları, 
insanların, kimlik duygularını, tüketim kalıpları içindeki sembollerin kullanımı aracılığıyla oluşturdukları bir yöntemin parçalarıdır 
(Bocock, 1997: 59). Bu dönemde,  ürünlerin fonksiyonel özelliklerine göre tüketilmesinden, sembolik tüketilmelerine doğru hızlı bir 
kayma gözlenmektedir. Tüketici, düşler dünyasında kendi oluşturduğu ya da kendisine aktarılan fantezileri, tüketim yoluyla gerçek-
leştirme yolunu tercih ediyor ve benimsiyor. Bu değişimin yönü, üretim kültüründen tüketim kültürüne, ürün kültüründen marka 
ve imaj kültürüne geçişi ifade ediyor (Odabaşı, 1999: 70).      

Ürünün sembolik bir anlama sahip olması bir nevi ‘gizli bir ikna’ sürecidir. Bunda, tüketici satın almalarının nesnelere 
dönük olmaktan çok, kendisine, nesnelerin duygusal emniyet, takdir edilme, benliğin tatmini, yaratıcı güdü için ifade olanakları, 
sevgiye konu olabilecek nesneler, güç hissi, kök salma olanağı, ölümsüzlük duygusu gibi tüketiciye getirmekle sorumlu 
olduğu manevi değerlerin söz konusu olduğu belirtilmektedir (Fustier, 1974: 19). Söz konusu istekler doğrultusunda gerçek 
yaşamdan nakledilen ifadeler, insanlara ait olan sembolik değişim değerleri ile karşılanarak tanıtımı yapılan ürüne anlam verilir. 
Reklamların kendi işleyiş süreci içerisinde, metanın değişim değeri kazanması genel olarak bu şekilde gerçekleşir. Bu çok kısa-
ca, projektif bir sistem olan reklamların işleyiş sürecini ifade eder (Batı, 2007: 3). Bir reklam, belli bir metayı istememiz ya da 
ona ihtiyaç duymamız gerektiğini vurguladığında, hiçbir zaman sadece bununla yetinmez. Hem ürünün tasarlanmış sembolik 
anlamını, hem de o anlamın ifade etmeye yaradığı bütün ihtiyaçlar, istekler ve değerler yelpazesini devreye sokar. Aslında rek-
lam, sadece bir reklam olma özelliğiyle,  isteklerin ve ihtiyaçların karakteri hakkındaki belirli temel varsayımları kodlamak-
tadır (Wernick, 1996: 63). Şimdi bu noktaları ele almak için yönümüzü, belirlenen televizyon reklam filmlerine döndürelim.  
 Mavi Jeans markasının analiz edilen televizyon reklam filmlerinde kullanılan göstergeleri insan, mekân, nesne, doğa ve 
renk olmak üzere beş grupta toplayabiliriz. Göstergelerin yüklü olduğu anlamlar, tüketicilerde uyandırdığı çağrışımlar ışığında 
tanımlanacaktır. İnsan göstergesi olarak; Brezilyalı model Adriana Lima, oyuncu ve eski manken Kıvanç Tatlıtuğ ve yine ünlü iki 
yabancı model seçilmiştir. Gösterge insan; model dünyasında isim yapmış, seksi ve fit vücuda sahip, mesleklerinde başarılı ve pek 
çok insanın ilgisini ve beğenisini toplayan ünlü modellerdir. Dolayısıyla insan göstergesinin çağrıştırdığı anlamlar (gösterilen); güzel, 
seksi, çekici, başarılı, yakışıklı ve atletik’tir. Böylece, bu reklamlarla ünlü modellerin popülaritesinden faydalanarak, ürüne yönelik 
dikkat çekiciliği arttırmak ve ünlüyle ürün özdeşleştirilmek istenmiştir. Nitekim birinci reklamda Adriana Lima’nın İstanbul ve 
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Mavi hakkındaki hisleri ve ‘Jeanimi buldum. Mavi’ şeklindeki ifadesi bu varsayımı güçlendirmektedir. Aynı şekilde ikinci reklamda 
Kıvanç Tatlıtuğ ve Francisco Lachowski, Sara Sampaio’ye “Çantaya bak. Bence kesin Mavi. Bence jean Mavi.” şeklindeki sözleriyle, 
ürün ve ünlü arasında bir etkileşim kurularak, adeta kadın modelin cazibesini Mavi markasına borçlu olduğu anlamı iletilmektedir.  

 Reklamlardaki insanlar, ürünü kullanan, ürünün imgesini yaratan ve gösterenler olarak ürüne değerini verirler. Bu nedenle 
birey ürünle, reklamlardaki insanların içinde bulunduğu ilişkiye benzer bir ilişki içine girer. Aslında o insanlarla aynı ortamda de-
ğildir, aralarında bir ilişki de yoktur. Buna karşın, ürün onlarla kendisini birleştiren ayna ekseni olur (Elden, Ulukök ve Yeygel, 2009: 
515). Buna göre; burada bireyin reklamı yapılan ürünü satın alarak kendisini reklamda yaratılan düşsel dünyaya ya da toplumsal 
sınıfa girmiş duyumsamasının oluşturulmaya çalışıldığı bir güdüleme söz konusudur. Özellikle, lüks tüketim maddelerinin, araba-
ların ve giysilerin satın alınması konusunda bu tür bir güdülenmeye gidilebilir (Küçükerdoğan, 2009: 105). Bir insan kendiliğinden 
‘cazip bir kadın’ veya ‘yakışıklı bir erkek’ olamaz. İnsanlar, kendi kimliklerini yaratmalarına yardımcı olacağını düşündükleri malları 
tüketerek, olmayı arzu ettikleri varlık gibi olmaya ve kendileriyle ilgili bu imajı, bu kimliği sürdürmeye çalışırlar. Giysiler, parfümler, 
otomobiller, yiyecek ve içeceklerin hepsi, bu süreçte rol oynayabilecek şeylerdir (Bocock, 1997: 74).  

 İkinci gösterge olan mekân; birinci reklam filminde dünyanın en gelişmiş, zengin ve hareketli şehirlerinden biri olan 
New York ve o şehirde yer alan mavi mağazasıdır. Bu şehrin ve o şehirde yer alan mavi mağazasının seçilmesinin amacı, markanın 
üstünlük, yenilikçilik ve değişim boyutlarının vurgulanmak istenmesidir. Bununla birlikte, markanın farklı kültür ve coğrafyalara 
da açık uluslar arası bir marka olduğuna dikkat çekmek istenmiştir. İkinci reklam filminde ise mekân olarak, asansör kullanılmıştır. 
Burada bir fantezi oluşturmak ve tüketicilerin hayal dünyasını harekete geçirmek amaçlanmıştır. Solomon’a göre (2004: 62); insan, 
ürün ve ortam etkenleri, belirli bir tüketim tarzını ifade etmek için bir araya gelir. Mavi Jeans reklamlarının çekildiği ortamlar göz 
önünde alındığında, farklılığa, özgürlüğe ve yeniliğe açık bir tüketim tarzı resmedilmektedir. Batı’ya göre (2012: 261); tanıtımı ger-
çekleştirilen herhangi bir ürün ya da hizmet, bir niteliğin yani, zengin ve nitelikli bir yaşamın bağıntısı olarak verilebilir. İnsanlar 
kaliteli ve kıskandıran bir yaşama sahip olmak için bahsedilen bu ürünü satın almalıdır. Ürün burada bir yaşam biçimiyle, onun bir 
parçası olarak ilişkilendirilir; yani zengin bir yaşam biçimini gösterir durumdadır. Ürün başlangıçta bir anlama sahip değilken, daha 
sonra ona bir anlam yüklenmiş ve sonraki aşamada, kendi anlamı açısından bağımlı olduğu anlamı üstlenmiştir. 

 Üçüncü gösterge olan nesne; birinci reklam filminde, Adriana Lima’nın kullandığı lüks otomobil ve tanıttığı markanın 
ürünleridir. Burada lüks otomobil, prestij ve gücü ifade etmektedir. Prestije ve güce sahip olan ünlü model, Mavi markasının ürünle-
rini tercih etmektedir. Dolayısıyla vurgulanmak istenen; Mavi markasının rakip markalara nazaran daha prestijli, güçlü ve dinamik 
olduğudur. Nitekim markanın her iki reklam filminde de kullandığı “Çok mu çok modayız/ Hep mi çok modayız” sloganları da, 
markanın rakiplerinden farklı ve ayrıcalıklı olduğu mesajını iletmektedir. İkinci reklam filminde de, markanın ürünlerini tanıtan Kı-
vanç Tatlıtuğ ve ona eşlik eden ünlü modellerin sahip olduğu imaj ile markanın ürünleri arasında anlam transferi yapılarak ünlülerin 
sahip olduğu prestij ve dinamizm ürüne aktarılmaya çalışılmıştır. Her iki reklam filminde belli bir hayat tarzı gözlenmektedir. Diğer 
bir deyişle, biyolojik gereksinim olarak tüketimin dışında, prestij, farklılık, kimlik ve statü elde etmeye yönelik simgesel bir tüketim 
edimine teşvik söz konusudur. Bir başka deyişle (Küçükerdoğan, 2009: 17), göstergeler ve simgeler aracılığıyla birey, tüketime yö-
neltilir. Reklamda simgelerle aktarılan iletiyi alımlayarak ürüne yönelen tüketici ise gerçek benliğinden sıyrılarak sosyal benliğe ve 
düşsel benliğe ulaşır. Böylece simgesel bir tüketim gerçekleşmiş olur.

  Dördüncü gösterge olan doğa; birinci reklam filminde şehir görüntüsüdür. Sık yapılanan yapıları, köprüsü ve yüksek binala-
rının görüntüsüyle New York şehrinin gösterilmesi, gelişimi ifade etmektedir. İkinci reklam filminde ise; reklamın sonunda yer alan 
denizle birleşmiş gökyüzü fotoğrafı görüntüsüdür. Burada da teknolojiyle işlenmiş bir görüntü gözlenmektedir. Son olarak beşinci 
gösterge olan renk ise, birinci reklam filminde ağırlıklı olarak markanın rengi olan mavi ve mavinin tonlarıdır. Ayrıca, markanın sa-
hip olduğu farklı renklere sahip pek çok ürün gösterilmektedir. Bununla, markanın zengin bir ürün çeşitliliğine sahip olduğu vurgu-
su yapılmaktadır. İkinci reklam filminde ise, ağırlıklı olarak yine mavi ve tonları egemendir. Bununla birlikte beyaz rengin de hâkim 
olduğu gözlenmektedir. Bununla markanın logosunu oluşturan mavi ve beyaz renklere gönderme yapılmaktadır. Batı’ya göre (2007: 
4); ürünün tüketicinin zihninde bir anlama sahip olabilmesi için dışarıdan alınan imgelerle anlam transferi yapması gerekir. Bunun 
gerçekleştirilmesi için dışarıdan alınan şey ne olursa olsun, alınan şeyin zaten insanların zihninde anlam ifade eden, değeri olan bir 
şey olması gerekir. Böyle olmazsa, kurulan bağlantının hiçbir anlamı ve değeri olmayacaktır. Daha geniş bir yorumla (Odabaşı, 1999: 
58), kapsamlı ve geniş işaretler olarak kabul edilen ve herhangi bir şeyi temsil ettiği kadar bir ilişkiyi de gösteren işaretler, iletişimde 
kullanılan jestler, mimikler, sözcükler, renkler, resimler, nesneler, ürünler ve logolardır. Kısaca, herhangi bir şeyi belirlemeye yarayan 
belirti ve göstergelerdir. Yapılan analizden ve açıklamalardan sonra, tüketimin sembolik bir yönü olduğu ve bununla kendimiz hak-
kında bir şeyler iletmek istediğimizi söylemek yerinde olur.   

    Sonuç  

Bu çalışmada, Mavi Jeans markasının seçilen iki reklam filminin göstergebilimsel yöntemle çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. 
Göstergebilimsel bakış açısına göre analiz edilen televizyon reklam filmlerinde, yararlanılan literatür ile uyumlu olarak, başlangıçta 
hiçbir anlama sahip olmayan ürünlerin, reklamın söylensel yapısı içerisinde, bizim için anlamlı olan nesne veya kişilerin yerine ge-
çerek çeşitli anlamlar kazandığı görülmüştür (Batı, 2007: 25). Öyle ki reklamlarda, ürünlerin ihtiyaç giderme özelliğinin ötesinde, 
tüketicilerde yapay istekler ve ihtiyaçlar oluşumuna yol açıcı sembolik mesajlara rastlanmıştır. Reklamcıların, tüketicilerin satın alma 
davranışlarını etkilemek amacıyla, tanıtımı yaptıkları ürünün duygusal faydalarını ön plana çıkarttığı, dolayısıyla incelenen televiz-
yon reklamlarında ürünlerin sembolik değişim değerlerinin ön plana çıkartıldığı gözlenmektedir. Çalışma kapsamında ele alınan 
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reklam filmlerinde ünlü kişilerin kullanılmasının amacı, onların hayatları ile izleyenlerin hayatları arasında bir özdeşlik kurmak 
ve ünlü ile ürün arasında bir anlam transferi oluşturarak, ünlünün taşıdığı imajı ürüne aktarmaya çalışmaktır. Ayrıca, tüketicilerin 
ünlü modelleri her gördüğünde markaya çağrışım kurması istenmiştir. Bununla birlikte yararlanılan mekân, nesne, doğa ve renk 
göstergeleri değerlendirildiğinde, ürüne ilişkin sembolik anlamlar yüklenmek istendiği ve rakiplerden bir farklılık oluşturulmaya 
çalışıldığı düşünülmektedir. Dolayısıyla, göstergelerin imajlarının ürüne atfedilmeye çalışılması metaya fetiş bir karakter inşa edildiği 
varsayımını güçlendirmektedir. Özetle; söz konusu reklam filmlerinde, reklamcıların, tüketicileri göstergeler ve simgeler aracılığıyla 
tüketime yöneltmeye çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. 
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DİJİTALLEŞEN ÇAĞIN GENÇLERİ VE DİJİTAL REKLAMLARA YÖNELİK 
TEPKİLERİ: TüRK VE AMERİKALI GENÇLER üZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 
Gülay Öztürk1

 
 Özet

“İyi reklamla insanlarla konuşulur, onlara bağırılmaz.”
(John Hegarty, Worldwide Yaratıcı Yönetmen, Bartle Bogle Hegarty Reklam Ajansı).

(Springer, 2007: 316).
 Dijitalleşme ve iletişim teknolojileri arasındaki etkileşim hızla artmakta; değişen çağ yeni bir pazarlama alanı, kullanıcı 
yapısı ve yeni reklam biçimlerini karşımıza çıkarmaktadır. Dünyada internet ve dijital teknolojiyi en çok kullanan kesimin gençlerden 
oluşması, 2025 yılında çalışan nüfusun %75’ini Y kuşağının oluşturacağı yönündeki veriler kullanıcıları çözmeye çalışan marka, 
pazarlama ve reklam alanındaki kesimin bu genç kitleye yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmasına neden olmaktadır. IAB (Interactive 
Advertising Bureau) Türkiye merkezinin yaptığı açıklamaya göre ise dijital reklam yatırımları 2012’de geçen yıla göre % 30 artışla 
943 milyon TL olmuştur. Dolayısıyla dijitalleşmenin sunduğu etkileşim, sanallık gibi kavramların geleneksel reklamdan daha farklı 
reklam biçimlerini karşımıza çıkardığı belirtilmektedir. İlerleyen yıllarda dijital reklam çalışmalarına verilen önemin ve yeni reklam 
alanlarını daha da artıracağı öngörülmektedir. Buna göre ağırlıkta dijital teknolojiyi kullandığı belirtilen bu genç neslin dijital kültür 
yapısı içerisinde, dijital çağın bu yeni reklam türlerine nasıl cevap vermekte olduğu konusunun merak uyandırdığı söylenebilir. 
Bu çalışma ile 2011-2012 yılları içinde İstanbul ve Washington DC’de yaşayan ve okumakta olan 350 genç üniversite öğrencisinin 
(175 Türk, 175 ABD’li) dijital reklam türlerine yönelik tepkilerinin neler olduğu, burada kültürel açıdan bir farklılık olup olmadığı 
ve nelere dikkat edilmesi gerektiği sorusuna kantitatif araştırma metodu kullanılarak cevap aranmaya çalışılmıştır.2 Araştırmanın 
bulgularına göre ise gençlerin yeni medya kullanımı ve burada gerçekleşen dijital reklam uygulamalarına yönelik tepkiler üzerinde 
kültürün belirgin bir rol oynayabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Reklamcılık, Gençlik, Kültür.

THE YOUNG GENERATION OF THE DIGITAL ERA AND THEIR REACTION 
TO THE DIGITAL ADVERTISEMENTS: A STUDY ON THE TURKISH AND 
AMERICAN YOUTH

 Abstract

“With a smart advertisement you may speak with the audience, but not shout at them.”  
(John Hegarty, Worldwide Creative Director, Bartle Bogle Hegarty Advertising Agency) (Springer, 2007, p.316).

 While the interaction between digitalisation and communication technologies is building up, the transforming era continues 
to introduce novel marketplaces, a new user profile and various advertisement forms. The fact that all over the world the Internet 
and digital technology users are generally the young generation makes it an obligation for the marketing, advertising and branding 
sections to focus on the studies aimed at the youths in order to analyse the user profile due to the data suggesting that the 75% of 
the working class will consist of the Y generation in 2025. Moreover, according to the declaration made by IAB Turkey (Interactive 
Advertising Bureau) the investments of the digital advertisements is 943 billion with a 30% increase in 2012 compared to the previous 
year. Thus, in terms of the digitalisation the concepts such as interactivity and virality emerge in different forms when compared with 
the conventional advertisements. In the following years, it is predicted that more significance will be given to the digital advertising 
works, and also new advertising fields will also show up. Accordingly, it may be inferred that this young generation who is found 
to utilise the digital technology arouses curiosity in the digital culture composition as in what ways these people respond to the 
new advertising forms of the digital era. This study investigates in what ways 350 young undergraduate students (175 Turkish, 
175 American) who is living and getting education in İstanbul and Washington DC in 2012 give reacts to different types of digital 
advertising, and whether there is a cultural difference as well as what points are of vital importance by attempting to search for 
answers with a quantitative research method. According to the findings of the study, it is concluded that the culture has a significative 
1  Yardımcı Doçent, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Bölümü, gulay@ticaret.edu.tr.
2  Bu çalışma yazar  tarafından 3 Ekim 2011-31 Mart 2012  tarihleri arasında  İstanbul Ticaret Üniversitesi ve TÜBİTAK desteği ile ABD’de gerçekleştirilen doktora 
sonrası araştırma sonucunda yayınlanan “Dijital Reklamcılık ve Gençlik” adlı kitaptan yararlanılarak hazırlanmıştır.
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role in the utilisation customs of the new media of the young generation and their reactions to the digital advertising applications.

Keywords: Digital Advertising, Youth, Culture.

 Giriş

Yeni medya; medya üretimi, dağıtımı ve kullanımında meydana gelen geniş kapsamlı değişiklikleri ifade etmektedir. 
1980’lerin ortalarına kadar  yeni medyanın dijitalleşme, etkileşim, hiper-metin, dağılma ve sanallık gibi anahtar kavramlarla 
açıklanmaya çalışıldığı belirtilmektedir (Lister vd., 2003: 3). Dijital medya, analog medyaya karşı geliştirilmiş ve verilerin sayısal 
bir düzenekte işlediği medyadır (Lister vd., 2003: 14). Dolayısıyla yeni medyada içerik aktarımı fiziksel atomlardan ziyade dijital 
aktarıma dayalı olmaktadır (Leckenby, 2006: 5). W. Russell Neuman ve diğer araştırmacıların ise buradaki değişimi “kitlesel hedef 
kitlenin sınıflandırılması” olarak tanımladığı belirtilmiştir. Onlara göre dağılan hedef kitle yeni teknoloji içinde kendine yer bulmaya 
başlamıştır  (Everett, 2003: 4). Akar ise yeni medyanın TV gibi yığınsal değil, değişken, bireyselleştirilmiş, bağlanılabilir, bağımsız ve 
kontrolü sağlayan bir ortam olduğunu ileri sürmüştür (Akar, 2011: 9). Christine Borgman ise dijital teknolojilerin iletişim alanında 
yarattığı bu değişimi ve etkisini beş şekilde ifade etmiştir (Callisen ve Adkins, 2011: 55):

1) Dijital teknoloji, önceki iletişim biçimlerine göre çok daha fazla insanla sık sık iletişime geçmeyi mümkün kılmıştır,

2) Bu yeni iletişimin sadece hacmi ve hızı büyük değildir, o aynı zamanda daha ucuzdur.
3) Yeni biçimlerde belgelerin kullanımı ve dağıtımı mümkün olmaktadır.
4) Burada e-posta, çevrimiçi tartışma ve sunumlar gibi yeni iletişim metotlarının kullanımı söz konusudur.
5) Bu ortamda hem resmi, hem de resmi olmayan iletişim biçimi sayısı artmaktadır.

Dolayısıyla yukarıda sayılan özellikler, onu geleneksel medyadan ayıran unsurlar arasında sayılabilmektedir. Diğer yandan 
dijital medya kapsamında internetin kültürel etkisinin ne olduğunun açığa çıkartılmasının bir gereklilik haline geldiği dile getirilmiştir 
(Lee vd., 2004: 263). Ayrıca küreselleşme sürecinin yoğunlaşmasıyla yeni medyanın ulus devlet anlayışı,  ticaret, kurumsal örgütler, 
gelenek ve kültür, kimlik ve inanç  alanında sınırların kaybolmasında  buna neden olan bir unsur olarak görülmesi (Lister vd., 2003: 
10); yeni medyanın bir ülkenin ulusal  kültüründe önemli bir etki yaratabilecek güçte olabileceği düşüncesini desteklemektedir. 
İnternet ve mobil cihaz kullanımının yaygınlaştığı ve bunun sosyal ağ kullanımını tetiklediği ileri sürülen yeni çağda ise tüketicilerin 
zor beğenen, çabuk sıkılan, yeni markalar ve ürünleri denemekten çekinmeyen bir yapıya sahip oldukları dile getirilmektedir (Lister 
vd., 2003: 10). 31 Aralık 2012 yılı raporuna göre 1.06 milyar kullanıcıya ulaşan Facebook’un (http://investor.fb.com, 2013); dev bir 
yapıya bürünmesi ile ise sosyal ağların artık hayatın merkezi haline geldiği kaydedilmiştir. Böylesi bir ortamda kümeleşen bireylerin 
birbirlerini etkilemekte olduğu, hoşlandıkları şeyler kadar beğenmedikleri şeyleri de paylaştıkları, yapay ortamlardan hoşlanmadıkları, 
zorla kendilerine bir şey sunulmasından haz almadıkları ve bu ortamda söyledikleri, paylaştıkları her şeyin markalar için önemli bir 
değer haline geldiği vurgulanmaktadır (Karahasan, 2012: 32). Sonuç olarak yeni medyanın toplumsal ve iletişimsel düzlemdeki 
değişikliklerin hem nedeni olma, hem de bu yapıyı etkilemesi açısından önemli bir role sahip olduğu görülmektedir (Lister vd. 
2003: 11). Bu bağlamda çalışmada temel teknolojik yapı üzerine ve internet temeline dayalı olarak gerçekleşen internet, üç boyutlu 
reklamcılık, oyunsal reklam uygulamaları, mobil reklamlar, sosyal medya reklamları gibi yeni reklam türleri değerlendirilmeye 
alınmış, Türk ve ABD’li gençlerin bu reklamlara karşı tepkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu durumda çalışmada öncelikle yeni 
medyanın kabulüyle gelen ve yeni kültüre açık olan bir genç kesimden ve Y kuşağından bahsedilecek, ardından dijital reklamcılık 
hakkında bilgi verilecek; son bölümde ise araştırma kısmı ele alınacaktır.

 1. Dijital Çağda Gençliğe Türkiye ve ABD Açısından Bakış
Her medeniyet kendine ait sistemleriyle gençlere yaklaşır. Bu nedenle Doğu’da, Batı’da veya farklı sistem biçimlerinde 

gençlerin değerlendirilmesi farklı olmuş, her toplum kendi dünya görüşüne göre genç insanları belirli hedefler doğrultusunda 
hazırlamaya çalışmıştır (Şener, 2012: 61). Kavramın kendisi ise her şeyden önce karmaşıktır; çünkü gençlik kavramı kültürel 
uygulamalarla, tanımlarla ve değerlerle zamanla çoklu anlamlara sahip olmuştur (Campbell, 2004: 1-2). Çocukluk ve yetişkinlik 
arasında bir geçiş dönemi olan ve modern zamanlarda ortaya çıkmış toplumsal bir kategori olduğu dile getirilen gençlik kavramı 
(Gür vd., 2012: 15) 19.yy’da meydana gelen şehirleşme, endüstrileşme ve çocukların daha düzenli, kendileri için farklı yaşlara uygun 
biçimde hazırlanmış eğitim sisteminin devreye girmesiyle gelişmiştir (Campbell, 2004: 4). Bununla birlikte gençliğin insan yaşamının 
bir evresi, çocukluktan yetişkinliğe geçiş olarak betimlenmesi ve somut bir yaş grubuna indirgenmesi yaygın olan tanımıdır. Ancak 
gençliğin statik ve biyolojik bir kimlik olarak kavramsallaştırılmasının birçok açıdan  eleştirildiği görülmüştür (Kurtaran vd., 2008: 
4-5). Ülkemizde ise gençlik denince akla salt bu kategoride bulunmamakla birlikte, daha çok “öğrenci gençlik” kesimi gelmektedir 
(Sosyal Doku Projesi Araştırmaları 3, 2004: 30-33). Bu bağlamda; Türkiye’deki ve ABD’deki gençlere yönelik olan bu araştırmada 
özellikle Y Kuşağı’na mensup “üniversite öğrencisi gençlik” sınıflandırmasının dikkate alındığını belirtmek çalışmanın sınırını ortaya 
koyabilmek adına önem taşımaktadır. Bu bağlamda kuşak ve Y kuşağının özelliklerini incelemenin yararlı olacağı düşünülmektedir. 
Gençlerin yaşadıkları dönemin önemli sosya-ekonomik ve kültürel koşullarından, değişime uğrayan her türlü üretim ve bölüşüm 
politikalarından etkilendikleri ileri sürülmektedir. Aynı etkilenim gençlerin iletişim teknolojileri, internet ve uydu sistemlerini 
kullanarak birbirleriyle ve dünyayla ilişki kurmayı öğrenmesi sırasında da gerçekleşebilmektedir. Bir kuşak, bir toplumun yaklaşık 
olarak aynı zamanlarda doğan üyelerinden oluşan yaş gruplarının bir biçimidir ve kuşakların, yaşlı, orta ve genç kuşak olmak üzere 
üç kategoride ele alınabildiği belirtilmektedir (Anıl, 2011). Kuşakları etkileyen tüm değişmelere rağmen, yine de sosyal kökeninden 
bağımsız tek bir gençlikten söz edilmemesi ise dikkat çekmektedir. Farklı sosyal kesimlerden olan gençler önemli toplumsal 
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değişimleri farklı deneyimlemektedirler. Bunun anlamı,  her genç kuşağın bir önceki kuşaktan farklı özellikler göstermesi, ancak bu 
farklı özelliklerin  toplumsal, sosyo-ekonomik kategorilerle bağlantılı olarak gelişmesidir (Kurtaran vd., 2008: 6-7). En basit ifadeyle 
ise kuşak; “Belirli bir zaman diliminde doğan bireyler grubunu” ifade etmektedir. P.Bourdieu’ye göre; “Farklı kuşaklar farklı zevklere, 
çevreye uyum yapısına, inançlara ve yaratılışlara sahiptir.” (Buckingham, 2006: 2-3). Reklamcılar Derneği Ayın Sözü yazısına göre 
müzik akımları, icatlar, yeni ilgi alanları ve savaşlar kuşakların dönemlerini oluşturup karakteristiğini belirlemektedir. Doğum 
yıllarına göre ayrılan kuşakların gelişimi incelendiğinde ise şu sınıflandırma ile karşılaşılmaktadır (2007); Sessiz Kuşak - Şavaş 
Kuşağı / The Silent Generation (1925-1945); Büyük Bebek Patlaması Kuşağı / The Baby Boomers (1945-1964;  Generation X / Baby 
Busters (1965-1976) ve Y Kuşağı / Echo Boom / Millennials (1977-1996). Reklamcılar Derneği Ayın Sözü yazısına göre Y Kuşağı; 
genç, akıllı, özgürlüklerine düşkün ve teknoloji tutkunu bir kuşak olarak adlandırılır. Günlerinin yaklaşık 15 saati medya ve iletişim 
teknolojileri ile etkileşim halinde geçmektedir. Hayatlarını rahat yaşamak onlar için çok önemlidir. Flip-flop’lar, iPod, tatoo ve kapri 
pantolonlar tarzlarının bir parçası olarak görülür. Çalışmayı seven, ancak hayatlarının sadece iş olmasını istemeyen, otoriteye 
meydan okuyan, önce ailelerini sonra da patronlarını sorgulamaktan çekinmeyen ve kısa zamanlamalarda iyi iş çıkarmaya odaklı bir 
kuşak olarak değerlendirilmektedir. Körfez Savaşı, 11 Eylül, Irak Savaşı, internet, küreselleşen dünya, iPod, cep telefonu, google, msn 
vb. pek çok olaya tanıklık etmiş bir niteliğe sahiplerdir (2007). Başka bir tanımda ise Y kuşağı, 1978 ile 2000 arasında doğanlara 
verilen ortak isim olarak adlandırılmaktadır. Kendi ebeveynlerinden farklı bir dünyada büyüyen ve modern teknolojiler ve tüketim 
toplumu ile çevrilmiş olan Y kuşağı ayrıca, dönüşümcü olarak da adlandırılmaktadır (Yüksekbilgili, 2013). 2000’li yılların gençliğini 
internet gençliği olarak tanımlayan Tezcan’ın okuyan gençliğin internete katılımıyla, sanal dünyaya daha çok yönelip gerçek dünya 
ile bağını kopardığını ve küreselleşme sürecinin bu etkiyi artırdığını kaydettiğini vurgulaması ise dikkat çeker (Tezcan, 2003: 189-
190). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise, 20-24 yaş arasında 7 milyon kişi vardır (Reklamcılar Derneği Ayın Sözü, 
2007). 2011 Aralık ayı TÜİK verilerine göre ise Türkiye’de ortalama yaş 29,7’dir. AB’ne kıyasla oldukça genç bir nüfusa sahip olan 
Türkiye’de ayrıca 2025 yılına gelindiğinde ABD ve Avrupa’ya kıyasla daha fazla genç bir nüfusun olacağı öngörüsünde bulunulması 
dikkat çekmektedir (Gür vd., 2012). Bu veri, Türkiye’de Y Kuşağı’nın sahip olduğu önemi görmek adına da önem taşımaktadır. Diğer 
yandan dünya nüfusunun 1,8 milyarını oluşturan bu kuşak 2025 yılında çalışan nüfusun  %75’ini oluşturacağı öngörüsü ile ve 2018’de 
bir önceki nesilden daha fazla harcama gücüne sahip olması, internet ve mobil teknolojilere en hızlı adapte olan nesil olarak ifade 
edilmesi açısından da önem taşımaktadır. Genelde trendlerin çıkış noktası olarak gösterilen bu kuşak, pazarlamanın gidişatını da 
belirlemesi açısından da dikkat çekmektedir. Edelman’ın 2012 yılında Türkiye’nin de dahil olduğu 11 ülkeden 4000 Y Kuşağı mensubu 
ile yapılan araştırmaya göre Y Kuşağı’nın kentleşme, deneyim ve ebeveyn rolü gibi üç önemli küresel eğilime de liderlik ettiği 
kaydedilmiştir (http://www.kigem.com, 2013). Y Kuşağı’nın eğilimlerini ortaya koyan bir araştırmada ise sağlıklı yaşam, gerçeklik, 
samimiyet ve şeffaflık arayışı, sosyal medya, koşturmaca ve yeni deneyimlere açık olma gibi öğelerin onların hayatında öne çıktığı 
görülmüştür. Batılı kaynaklara bakıldığında, Y kuşağı betimlemeleri genellikle “bireyci olması” etrafında yoğunlaşmaktadır. Oysa 
Türkiye’de bu kuşağın tek bir yüzünün olmadığı ileri sürülür. İçinde bulundukları ortam, okul, aile, medeni durum, çocuk sahipliği 
ve cinsiyet gibi faktörler yaşamdan beklentilerini belirgin biçimde ayrıştırmaktadır. Çevrimiçi bulunma saatleri kimisinde 7 gün 24 
saat iken; kimisinde haftada 3 - 4 günle sınırlı kalabilmektedir. Bu kuşağın hemen hepsi hayattan daha fazla keyif almak istemektedir; 
ancak kimi bunu arkadaşlarıyla gezerken, kimi ise çocuğu ile vakit geçirirken hissetmektedir. Sosyal ağlar açısından ise Facebook’ta 
soluklandıkları, Twitter’da ise söylemek istediklerini özgürce dile getirme imkânı yakaladıkları görülmektedir (Tufur, 2011). Bununla 
birlikte, sırasıyla kadınların ve Afrikalı Amerikalıların kendi gençlik hikâyelerini üretmesi ve bunların yayılmasında aracılık 
etmesinin toplumda kayda değer düşüncelerin benimsemesinde etkili olduğu ileri sürülmüştür (Campbell, 2004: 2). Bu noktada 
belirli söylemlerin toplumda baskın olmasının onun gelecek nesle nakledilmesini mümkün kıldığı belirtilmiştir. Bunun bir sonucu 
olarak ise gençlik kültür içinde önemli bir yere sahip olmaktadır. Bununla birlikte “gençliğin;  güçlü kültür kurumları olarak bilinen 
eğitim, aile, medya ve hukuk tarafından sık sık bir problem ya da kriz yönetimi konusu”  olarak konumlandırıldığı gözlenmiştir. 
Ayrıca gençlik kavramının farklı kavramlarla ilişkilendirildiği görülmektedir. Örneğin baskın yetişkin söylemlerde eğlenmeyi seven, 
kendi arzularının esiri olan gençlik; çalışma etiği ve katı toplumsal davranış kodları açısından “sorumsuz”, “toplum karşıtı” ve 
“uyuşuk” bireyler grubu olarak görülebilmektedir. (Campbell, 2004: 2-3). Bununla birlikte  90’ların gençlerinin kendilerinden önceki 
kuşakları ve kendilerini çok çeşitli sıfatlar kullandıktan sonra şu şekilde değerlendirdikleri gözlenmiştir (İstanbul Mülkiyeliler Vakfı 
Sosyal Araştırmalar Merkezi, 1995). Buna göre duyarsızlık özelliği 90 kuşağında baskın olmasına karşılık, “arayışçılık” özelliğinin 
kendini hissettirdiği,  “varolan” siyasetle sorunları olmasına karşılık apolitik bir gençlik olmadığı, arkasındaki ideoloji ve değerler 
bütünü ne olursa olsun “duyarlı”, “devrimci”, “ilgili” olarak adlandırılabilecek bir dizi özellikleri olduğu dile getirilmektedir (İstanbul 
Mülkiyeliler Vakfı Sosyal Araştırmalar Merkezi, 1995).  “Türkiye’nin Gençlik Profili” başlıklı araştırmada ise Türkiye çapında 10.174  
gençle yapılan görüşme bulgularına göre özellikle Doğu Anadolu’daki gençlerin Batı’daki gençlere göre internete erişiminin daha az 
olduğu; genel olarak mobil internet kullanımının Türkiye’de düşük düzeyde olduğu kaydedilmiştir (Gür vd, 2012). Amerikan 
kültüründe ise gençlik, belli belirsiz bir süreç olarak görülür. Gençlik; ne tamamen çocukluk, ne de tamamen bir yetişkinliktir. Bu 
periyod 18. yaş gününde ansızın biter. Bu yaşa gelen bir genç, yasal bir yetişkin olarak görülmeye başlar. Bu doğrultuda 18-25 yaş 
arası görünen yetişkinlik çağı olarak yeni bir kategori ortaya çıkar (Scheidt, 2006: 196-197).  ABD’de çocuklar resmi eğitim sürecinde 
uzun süre kalmakta ve “gençlik” kavramı onların bu evresinden çalışma hayatına geçmesi ve kendi geçimlerini sağlamasına kadarki 
evrede kullanılan yaygın bir sözcük olmaktadır. Ailesi ile uzun süre yaşayanlarla, ailesine destek için çalışacağına inanılanların ise, 
yıllarca çocukluk ile yetişkinlik arasındaki evrede kalması dikkat çekmektedir (Campbell, 2000: 4). Business Week’in “Y Kuşağı” 
başlıklı yazısına göre ise, bu yeni kuşağın popüler söylemi çoğalmaya devam etmektedir. Yazıda 1979-1994 yılları arasında ABD’de 
doğmuş olan genç tüketiciler “yeni kuşak” olarak sunulmuştur. Bu Y kuşağı, “Sayısal açıdan kitlesel, ruhen girişimci, markalaşmaya 
önemli bir biçimde bağlanmış bir kuşak” olarak tanımlanmaktadır. Önemli bir biçimde onların küreselliğe uyum sağlamış bir kuşak 
oldukları da ifade edilmektedir. Diğer yandan ABD’deki Y kuşağının yeniliği ve çeşitliliği açık bir şekilde benimseyen bir kuşak 
olduğu ve bu nedenle de onların şu anda reklamcıların radar ekranında kendini gösterdiği ileri sürülmektedir (Acland, 2004:  43). 
Dolayısıyla akademik ve popüler tartışmaların her ikisinde de, gençlik ve kuşak kavramlarının karmaşık, tartışmaya açık ve nasıl 
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tanımlanacağı ve karakterize edileceği konusunda da tam bir fikir birliği sağlanamamış bir konu olarak (Buckingham, 2006: 4) ele 
alındığı; ancak pazarlama iletişimi çalışmaları açısından da ayrı bir öneme sahip oldukları görülmüştür.

 2. Dijital Çağın Reklamları

Dijitalleştirme gerçek hayattaki sonsuz sayıdaki değerlerin, belirli ve sonlu sayıdaki değerlere dönüştürülmesi olarak 
tanımlanabilmektedir (Atabek, 2001). İnternetin sunduğu interaktif teknoloji, insanların ihtiyaç duyduğu bilgileri onlara etkileşimli 
bir şekilde vermesi ve gereğinde istediği ürünü internet üzerinden satın almasını sağlaması açısından önem taşımaktadır. Söz 
konusu iki yönlü iletişimin sağlanmasında ise, internet reklamları, mobil reklamlar, sanal reklamlar, interaktif reklamlar, çevrimiçi 
video reklamları, oyunsal reklamlar, üç boyutlu reklamlar ve sosyal medya alanındaki reklamların yer aldığı gözlenmektedir. 
Dijital dünyada meydana gelen gelişmeler ise iletişim ve bilgi teknolojilerini olduğu gibi reklam ve pazarlama alanları üzerinde 
de etkisini göstermiştir. Özellikle son dönemlerde yapılan pazarlama iletişimi çalışmalarındaki yatırımlar incelendiğinde bu dijital 
dünyaya doğru önemli bir yönelim olduğu görülmektedir. Nielsen’ın 2013 Online Advertising Performance Outlook raporuna göre 
markaların %70’inin  2013 yılında sosyal medya reklamcılığını, % 69’unun mobil reklamcılığı ve % 64’ünün video reklamcılığını 
artırmayı amaçladığını belirttikleri gözlenmiştir (Nielsen, 2013a: 6). Nielsen’ın 2013 ilk çeyreğinde dünya çapında ülkelere göre 
saptadığı reklam harcamaları incelendiğinde ise, ABD’deki reklam harcamalarının % 0.2, Türkiye’de ise bu oranın %4.8’lik bir 
artış göstermiş olması iki ülke temelinde reklamlara verilen ağırlığın görülmesi adına önem taşıdığı söylenebilir (Nielsen, 2013b: 
9). Aynı rapora göre dünya çapında reklam yatırımının yapıldığı baskın mecranın % 59’luk oranda TV’nin olması ise geleneksel 
mecraların önemini hala devam ettirmekte olduğunu göstermek adına önem taşımaktadır (Nielsen, 2013b: 10). Geleceğe yönelik 
öngörüler incelendiğinde ise özellikle pazarlama alanında izinli pazarlamanın öne çıkacağı; yeni iletişim çalışmalarında ise “Farklılık 
X (Dürüstlük +Sadelik+Samimiyet) odaklı bir yaklaşımın hakim olacağı ve ancak bu şekilde yeni tüketicilerin ikna edilebileceği 
öne sürülmektedir (Şenbir, 2008). Bununla birlikte  dikkat çeken bir başka noktanın dijital çağda  “insan odaklı” bir bakış açısına 
sahip olmadan  etkin, verimli ve sürdürülebilir bir etkileşim  kurmanın imkansız olduğu; bu bağlamda ihtiyaçlar üzerine iletişim 
çalışmalarının yapılması, interaktif olunması, çeken pazarlama çalışmalarına yoğunlaşılması, izinli pazarlama yapılması, insanların 
işin içine katılması gerektiği ileri sürülür (Karahasan, 2013). Kaan Varnalı’nın ise bugünün dijital reklamlarının başarısında eğlence 
ve insanların diğerleriyle yarışma içinde olduğunu hissettirmenin önemli olduğunu ileri sürmesi dikkat çeker (Varnalı, 2012: 91). Bu 
veriler kapsamında ise bu çalışma yeni ya da diijital medyayı kullanan genç kesimin söz konusu mecrayı ve bu mecradaki  reklamları 
ne şekilde gördüğünü, nasıl kullandığını ve kullanım sırasında kültürel yapının etkili olup olmadığını görmek, gelecekte yaygın 
bir biçimde kullanılacağı belirtilen yeni medya reklamcılığının kullanım durumunu İstanbul ve Washington DC temelinde ortaya 
koymak adına önem taşımaktadır. 

 2. Türk ve Amerikalı Gençlerin Dijital Reklamlara Tepkileri üzerine Bir Araştırma

 2.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Bu araştırma ile öncelikle, gelecekte Türkiye’de önemli bir kullanım alanına sahip olacağı öngörülen “Dijital Reklamcılık” 
konusunda sonradan yapılacak akademik ve uygulamalı çalışmalara ışık tutulması ve bu yeni reklam biçimleri uygulanırken “kültür” 
öğesinin bir farklılık yaratıp yaratmayacağının ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda çalışma ile, özellikle İstanbul ve 
Washington DC’ deki üniversiteli genç kesimin yeni medya alanındaki reklamlara nasıl yaklaştığı, onları nasıl değerlendirdiği ve 
kültürel değişkenlerin burada bir role sahip olup olmadığı açıklanmaya çalışılmıştır. 

 2.2. Araştırmanın Önemi

Çalışma genç kitleye, doğru zamanda ve doğru mecra ile etkili bir biçimde erişme amacını taşıyan markaların, gelecekte 
yapacakları reklam çalışmalarında nelere dikkat etmesi gerektiğini ortaya koyması adına önem taşımaktadır.  Çalışmanın ayrıca 
dijital reklamcılık uygulamaları ve kültürel değişkenlerin buradaki rolünü, söz konusu alanı kullanma yoğunluğu yüksek bir kitle 
üzerinden (gençler) değerlendirme imkânı sunması ve Türkiye’de bu alanda yapılmış ilk çalışma olması önemini artırmaktadır.

 2.3. Sınırlamalar

Bu araştırmanın sınırını söz konusu araştırmanın zaman ve bütçe kısıtları nedeniyle iki ülkenin bir ilini ve genç üniversiteli 
öğrencilerini kapsaması ve reklamlar adına genel bir değerlendirme yapılması oluşturmaktadır.

 2.4. Araştırmanın  Örneklemi

Araştırmada kolayda örneklem metodu içinde yer alan tesadüfi olmayan örneklem metodu kullanılmış; İstanbul ve 
Washington DC’de 18-28 yaş aralığında yer alan, internet ve yeni medya araçlarını kullanan (175 İstanbul, 175 Washington DC’deki) 
toplam 350 üniversite öğrencisi, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.

 2.5. Veri Toplama Araç ve Yöntemleri

Araştırmada bilimsel araştırma yöntemlerinden kantitatif araştırma metodu kullanılmış; veri toplama tekniği olarak anket 
tercih edilmiştir; elde edilen verilerin analizinde ise SPSS 11.0 programı kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket formunun 
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oluşturulmasında konunun bütününü kapsayan tek bir ölçek bulunmadığı için, içerikle uyuşan pek çok akademik çalışmada 
kullanılmış ölçekler birleştirilerek yeni bir anket formu oluşturulmuştur. Buna göre çalışmada Akbıyık ve diğerleri tarafından yapılan 
“Mobil Pazarlama Platformlarında İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tüketici Tutum ve Algıları Üzerine Bir Araştırma” 
başlıklı çalışmada hazırlanan ölçekten (2009: 13); Yengin tarafından yapılan “Yeni İletişim Ortamı Olarak Video Oyunu” adlı anket 
çalışmasından (2010: 313); Yurdakul ve Öztürk tarafından İstanbul’daki üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı kullanım boyutları  
ve sosyal medya ile ilgili etik değerlendirmelerinin ölçümlenmek istendiği likert tipinde hazırlanan ölçekten (2010: 55);  Kırık 
tarafından  yapılan yapılan “TV Yayıncılığında  IP Devrimi: IPTV” (2010: 477-478) başlıklı çalışma ve Geert Hofstede’in  Kültürel 
Boyutları ve  (http://medyakulturvetoplum.wordpress.com/, 08.07. 2011) ve  Buckingham tarafından internet kuşağını tanımlayan 
verilerden (2006, s.6) hareketle hazırlanan çalışmalardan yararlanılmıştır. 

 2.6. Hipotezler

Araştırma kapsamında dokuz hipotez yer almaktadır. Bunlar;

Hipotez 1: Amerika’daki  genç üniversite öğrencilerinin yeni medyayı kullanması (internet, sosyal medya, cep telefonu ile 
internete bağlanma, dijital oyunlar) ile, Türk Üniversiteli öğrencilerin kullanması arasında ilgi vardır. 

Hipotez 2: Amerika’daki üniversite öğrencilerinin yeni medya reklam türlerine  (internet, sosyal medya, cep telefonu, 
oyuniçi reklam ve interaktif reklam) verdiği tepkilerle, Türkiye’deki öğrencilerin tepkileri arasında ilgi vardır.

Hipotez 3: İnteraktif olma açısından ABD’deki öğrenciler ve Türkiye’deki öğrenciler arasında anlamlı bir fark vardır. 

Hipotez 4: Amerika’daki ve Türkiye’deki öğrencilerin sosyal medyayı kullanım amaçları arasında ilgi vardır.

Hipotez 5: Amerika’daki ve Türkiye’deki öğrencilerin en çok kullandıkları sosyal medya tercihleri arasında ilgi vardır.

Hipotez 6: ABD’deki ve Türkiye’deki öğrencilerin sosyal medyadaki uygulamaları kendi kültürüne uygun bulma durumu 
arasında ilgi vardır.

Hipotez 7: ABD’deki ve Türkiye’deki öğrencilerin sosyal medyadaki reklamları etik bulma durumu arasında ilgi vardır.

Hipotez 8: ABD’deki ve Türkiye’deki gençlerin kültürlerini değerlendirme biçimleri arasında bir ilgi vardır.

Hipotez 9: Yeni medyanın öz kültür üzerindeki etkisi hakkında ABD ve Türk öğrencilerin görüşleri arasında bir fark vardır.

 2.7.Araştırma Bulgularının Analizi ve Değerlendirilmesi

Araştırmada katılımcılara interneti ne sıklıkla kullandıkları sorulmuştur. Elde edilen yanıtlara göre; Amerikalı katılımcıların 
yarısından fazlasının (%63,4) interneti günde 3 ile 6 saat arası süre boyunca kullandıklarını ifade ettikleri; Türk katılımcıların 
yarısından fazlasının ise (%59,4) interneti günde 1 ile 4 saat arası süre boyunca kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Türk 
katılımcıların %5,1’i interneti hiç kullanmadığını belirtirken, hiçbir Amerikalı katılımcı interneti kullanmadığını belirtmemiştir. 
Buna karşın, interneti günde 7 saatten fazla kullanan katılımcıların oranı her iki örneklem grubunda birbirine yakın oranlarda 
kalmıştır (Amerikan örnekleminde %20,0; Türk örnekleminde %26,9). Araştırmada katılımcılara bugüne kadar internetten alışveriş 
yapıp yapmadıkları sorulmuştur. Elde edilen yanıtlara göre; Amerikalı katılımcıların tamamına yakınının (%98,3), Türk katılımcıların 
ise ancak çoğunluğa yakınının (%73,1), bugüne kadar internetten alıveriş yaptıklarını ifade ettikleri görülmektedir. Türk örnekleminde 
internet üzerinden alışveriş yapmamış olduğunu belirtenlerin oranı, Amerikan örneklemindekilere kıyasla yüksek olduğu için dikkat 
çekicidir. Bu veriye göre ABD’deki katılımcıların Türk katılımcılara kıyasla, internet biraz daha aktif kullandığı söylenebilmektedir. 
Araştırmada ayrıca katılımcılara internette dolaşırken gördükleri reklamlara nasıl bir tepki verdikleri sorulmuştur. Elde edilen 
yanıtlara göre; Amerikalı katılımcıların yarısından fazlasının (%65,7) karşısına çıkan reklamları tek tek kapattığını belirttiği ortaya 
çıkmaktadır. Bu oranın Türk örnekleminde daha düşük (%46,9) olduğu görülmektedir. Her iki örneklem grubunda, bu seçeneği 
benzer oranlarda “başka bir sayfaya geçiyorum” seçeneği izlemektedir. Her iki örneklem grubunda da üçüncü sırada yer alan 
“Reklamı tıklamadan ana sayfaya geçemediğimde çok kızıyorum” seçeneğinin özellikle Türk örnekleminde Amerikan örneklemine 
kıyasla daha yüksek bir orana sahip olması (Amerikan örnekleminde %8,0; Türk örnekleminde %22,9) ise  dikkat çekmektedir.  
Araştırmada yine katılımcılara Facebook, Twitter, Linkedin gibi sosyal ağları kullanma durumları sorulmuştur. Elde edilen yanıtlara 
göre; her iki örneklem grubunda da katılımcıların tamamına yakınının (Amerikan örnekleminde %97,1; Türk örnekleminde %98,9) 
sosyal ağları kullandıkları bulgusu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların en sık kullandıkları sosyal medya türü incelendiğinde, elde edilen 
yanıtlara göre Facebook ve Twitter’ın her iki örneklem grubunda da katılımcıların çoğunluğu tarafından (Örneğin Facebook 
kullanımı Amerikan örnekleminde %79,4; Türk örnekleminde %87,4; Twitter kullanımı ABD’de %70,9, Türk örnekleminde ise % 
69,1’lik bir orana sahiptir) kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte özellikle Facebook için Türk örnekleminden elde edilen 
oranın Amerikan örneklemine göre daha yüksek olduğu dikkat çekicidir. MSN’i ise özellikle Türk örnekleminde çoğunluğa yakın 
(%79,4) katılımcının kullandığını ifade ettiği sosyal medya olarak öne çıkmaktadır. MSN Amerikan örnekleminin ancak %31,4’ü 
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tarafından kullanılmaktadır. Amerikan örnekleminin yarısına yakınının (%47,4) seçeneklerde yer almayan sosyal medyaları (Tumblr 
vb.) da kullandığı görülmektedir. Türk örnekleminde seçenekler dışında kullanıldığı belirtilen sosyal medya çok daha azdır (%18,3). 
Bir Türk sosyal medya aracı olan Mynet Eksenim ise, Amerikan örnekleminde sadece bir kişi tarafından seçilmiş iken Türk 
örnekleminin %6,9’u söz konusu sosyal medyayı kullandığını ifade ettiği görülmektedir. Araştırmada katılımcılara sorulardan biri 
de, sosyal medyayı en çok hangi amaçlarla kullandıkları ile  ilgilidir. Elde edilen yanıtlara göre “arkadaşlarla iletişim kurmak” seçeneği 
her iki örneklem grubunda da katılımcıların çoğunluğu tarafından (Amerikan örnekleminde %90,3; Türk örnekleminde %76,0) 
tercih edilmiştir. Bununla birlikte Amerikan örnekleminde bu sosyal medyayı “arkadaşlarla iletişim kurmak” amacıyla kullandığını 
ifade edenlerin oranının Türk örneklemindekilere kıyasla daha yüksek olduğu dikkat çekicidir. Bu seçeneği, tercih edilme oranının 
yüksekliğine göre Amerikan örnekleminde “bilgi edinmek” (%50,9); Türk örnekleminde ise “eğlenmek” (%66,9) izlemektedir. 
Eğlenmek amacıyla sosyal medyanın kullanımı Amerikan örnekleminde Türk örneklemine kıyasla çok daha düşüktür. Öte yandan 
“İnsanların neler yaptıklarından haberdar olmak”, “Etkinliklerden haberdar olmak” gibi seçeneklerin Amerikalı katılımcılar 
tarafından Türk katılımcılara kıyasla daha fazla tercih edilen amaçlar olarak öne çıktığı görülmektedir. Araştırmada katılımcılara 
“sosyal medyada reklam olmalı mı?” sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen yanıtlara göre, Amerikan örneklemindeki katılımcıların 
çoğunluğa yakınının (%72,6) sosyal medyada reklam olmaması yönünde görüş belirttiği görülmektedir. Türk örnekleminde ise bu 
yönde görüş belirtenlerin oranının çok daha düşük (%56,0) olduğu dikkat çekicidir. Bununla birlikte yine katılımcılara “belirli bir 
markanın Facebook’ta açtığı gruba üye oldunuz mu?” sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen yanıtlara göre her iki örneklem grubundaki 
katılımcıların yaklaşık yarısının (Amerikan örnekleminde %50,9; Türk örneklemimde %48,0) Facebook üzerinde bir markanın 
açmış olduğu gruba üye olmadığını ifade ettikleri görülmektedir. Bu veri, geniş bir kullanım alanına sahip olan Facebook ile 
markaların müşterilerine istedikleri düzeyde erişemediklerini göstermesi açısından önem taşımaktadır. Daha doğrusu bu mecrada 
ulaşılmak istenen hedefin, henüz yarısına erişildiği gözlenmektedir. Araştırmada katılımcılara sosyal medyada gördükleri bir reklama 
nasıl tepki verdikleri sorulduğunda;  Amerikan örnekleminde yer alan katılımcıların çoğunluğunun (%81,1) sosyal medyadaki 
reklamlarla hiç ilgilenmediklerini belirttikleri görülmektedir. Sosyal medyadaki reklamlarla hiç ilgilenmediğini belirten Türk 
katılımcıların oranının Amerikalılara kıyasla daha düşük (%64,0) olduğu dikkat çekicidir. Öte yandan Türklerin %10,3’ü sosyal 
medyada gördükleri bir reklama karşı “ilgili marka eğer benim ihtiyaç duyduğum bir ürün çıkarmışsa ve uygun bir fiyata bunu 
sunuyorsa hemen satın alıyorum.” Yönünde tepki verdiğini ifade ederken; Amerikalıların ancak %2,9’unun bu yönde görüş bildirdiği 
görülmektedir. Ayrıca “eğer facebook grubunun aktif üyesiysem reklamda beğendiğim ya da beğenmediğim yönleri yazma gereği 
duyuyorum” seçeneği hiçbir Amerikalı tarafından tercih edilmezken, Türklerin %2,3’ü söz konusu seçeneği sosyal medyada 
gördükleri bir reklama karşı sergiledikleri bir tepki olarak ifade etmiştir. Buna göre sosyal medyada verilen reklamların ABD 
örneklemine kıyasla Türklerin daha çok ilgisini çekmeyi başardığı; reklama verilen tepki boyutunda da Türk gençlerinin ABD’deki 
gençlerden daha aktif bir kullanıcı niteliğine sahip oldukları söylenebilmektedir. Katılımcılara sosyal medyada reklam verilmesini 
etik bulup bulmadıkları sorulduğunda;  Amerikan örneklemindeki katılımcıların çoğunluğa yakınının (%72,6) sosyal medyada 
reklam verilmesini etik bulduğu; Türk katılımcıların ise ancak yarısına yakınının (%47,4) bu görüşte olduğu görülmektedir. Türk 
katılımcıların yarısından fazlası (%52,6) sosyal medyada reklam verilmesini etik bulmamaktadır. Bununla birlikte  katılımcılara 
sosyal medyadaki paylaşımları kültürel yapılarına uygun bulup bulmadıkları sorulduğunda; katılımcıların çoğunluğunun (%87,4) 
sosyal medyadaki uygulamaları kültürel yapılarına uygun buldukları; Türk katılımcıların ise, ancak yarısından fazlasının (%68,6) 
aynı görüşte olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu veri, Türkiye örnekleminin yarıdan fazlası tarafından kendi kültürel yapıları bağlamında 
sosyal medyanın kabul gördüğünü göstermektedir. Araştırmada kapsamında yine katılımcılara bugüne kadar cep telefonundan 
internete bağlanıp bağlanmadıkları sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen yanıtlara göre; her iki örneklem grubundaki katılımcıların 
çoğunluğunun (Amerikan örnekleminde %88,0; Türk örnekleminde %84,0) cep telefonundan internete bağlandıklarını ifade ettikleri 
ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla her iki örneklem temelinde genç kitlenin cep telefonundan internete bağlanma gereksiniminin 
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Araştırmada katılımcılara cep telefonlarına gelen reklam mesajları hakkında ne düşündükleri 
sorulduğunda, elde edilen yanıtlara göre; Türk öğrencilerin Amerikalı öğrencilere kıyasla özellikle “Cep telefonuma ‘adıma özel’ 
olarak hazırlanmış bir reklam mesajı gelmesi hoşuma gitmektedir.” ve “Karşılığında bir kazanç elde edeceksem (konuşma süresi, 
indirim, kontör vb.) cep telefonuma reklam mesajı gelmesinden rahatsız olmam.” ifadelerine daha olumlu yanıt verdikleri 
görülmektedir. Özellikle ilk ifadeye Amerikalı öğrencilerin yarısından fazlası katılmadığını ifade etmektedir. Ayrıca Amerikalı 
öğrencilerin, Türk öğrencilere kıyasla özellikle “GSM operatörüm bana cep telefonuma gelen reklam mesajlarını filtreleme ya da 
engelleme seçeneği sunmalıdır.” ifadesine daha olumlu yanıt verdiği görülmektedir. Söz konusu ifadeye Türk öğrencilerin yarısına 
yakını katılmadığını ifade etmiştir. Yine Amerikalı öğrencilerin yarısından fazlası “İlginç bulduğum reklam mesajlarını çevremdekilerle 
paylaşırım.”, “Bu reklam mesajlarının bilgilendirici olduklarını düşünüyorum” ifadelerine katılmazken; Türk öğrencilerde bu ifadelere 
katılmama oranı daha düşüktür. Özellikle “Cep telefonuyla ilgili son teknolojik gelişmeleri takip ederim.”, “Firmalara zorunlu 
olmadıkça cep telefonu numaramı vermemeye özen gösteririm.” ifadelerine her iki ülkenin katılımcılarının benzer yanıtları verdikleri 
görülmektedir. Söz konusu ifadelere her iki ülke katılımcılarının çoğunluğa yakını katıldığını belirtmektedir. Buna göre, her iki 
örneklem grubunun cep telefonları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği; ancak kişisel bilgilerine erişim ile ilgili konularda “izin” 
ve “rahatsız edilmeme” durumlarında benzer biçimde hassas oldukları saptanmıştır. Araştırmada katılımcılara cep telefonlarına 
markalardan gelen reklam içerikli mesajlara nasıl tepki verdikleri sorulmuştur. Elde edilen yanıtlara göre Amerikan örnekleminde 
yer alan katılımcıların çoğunluğunun (%90,9) cep telefonlarına gelen reklam içerikli mesajları “okumadan sildiğini” belirttiği 
görülmektedir. Bu oran, Türk örnekleminde çok düşüktür (%14,9). Benzer şekilde Amerikalıların yarısından fazlasının (%60,0) bu 
tür mesajlara karşı “ilgili markayı arayarak bir daha bana mesaj göndermemelerini istiyorum” yönünde tepki verdikleri; ancak bu 
oranın Türklerde yine düşük olduğu (%26,9) ortaya çıkmaktadır. Öte yandan Türklerin yaklaşık yarısının (%48,6) cep telefonlarına 
gelen reklam içerikli mesajları uygun bir fırsat sunması halinde mesajı değerlendirmek için sakladığını belirttiği görülmektedir. Bu 
durumun Amerikan örnekleminde yer alan katılımcıların sadece %25,1’si için geçerli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu verilere bağlı 
olarak her iki örneklemin cep telefonlarına gelen reklamlara verdikleri tepkilerin farklı olduğu; bu reklamların Türk örneklemi 
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üzerinde daha etkili olduğu; gelen reklam mesajlarıdan” rahatsız olma” durumunun ABD’deki örneklemde daha çok hissedildiği 
gözlenmektedir. Araştırmada katılımcılara bugüne kadar dijital oyun oynayıp oynamadıkları sorulduğunda ise; Amerikan 
örneklemindeki katılımcıların çoğunluğa yakınının (%77,1) dijital oyun oynadıklarını belirttiği; Türk katılımcıların ise yarısından 
azının (%44,0) dijital oyun oynadıklarını ifade ettiği görülmektedir. Bu verinin, ABD’deki gençlerde dijital oyun oynama eyleminin 
Türk gençlerine göre daha yüksek olduğunu gösterdiği söylenebilir. Araştırmada dijital oyun oynadığını dile getiren katılımcılara 
hangi ortamlarda dijital oyun oynadıkları sorulmuştur. Elde edilen yanıtlara göre; dijital oyun oynadığını belirten Amerikalıların 
sırasıyla çoğunlukla mobil (%77,8), bilgisayar (%74,8) ve video konsol (%64,4) ortamlarında dijital oyunları oynadıkları görülmektedir. 
Türk katılımcılarda bilgisayar (%31,2) ve video konsol (%31,2) ortamları dijital oyun için daha fazla tercih edilirken; mobil ortamlarda 
(%9,1) dijital oyun oynama düzeyinin diğer alternatiflere göre çok daha düşük olduğu görülmektedir. Araştırmada katılımcılara 
dijital oyun içerisindeki reklamları nasıl buldukları sorulduğunda ise elde edilen yanıtlara göre; her iki ülke katılımcılarının bu tür 
reklamları beğenmedikleri ortaya çıkmaktadır. Türk katılımcılarında olumsuz görüş bildirenlerin oranı Amerikalı katılımcılara göre 
daha yüksektir. Buna karşın, her iki ülke katılımcılarının yarısından fazlası bu tür reklamlarla ilgilendiğini ifade etmektedir. Benzer 
şekilde her iki ülke katılımcılarının yarısından fazlası oyun sonrasında kazanılan ödülleri beğendiğini dile getirmektedir. Öte yandan 
Türk katılımcılar bu tür reklamları Amerikalılara kıyasla daha fazla yaratıcı ve eğlenceli bulduğunu belirtmektedir. Amerikalı 
katılımcıların yarısından fazlası bu tür reklamların zaman kaybı olduğunu düşünürken; Türk katılımcıların çok azının bu görüşe 
katıldığı görülmektedir. Araştırmada katılımcılara bugüne kadar tüketici olarak hiç bir marka için reklam içeriğini belirleyip 
belirlemedikleri sorulduğunda, elde edilen yanıtlara göre; Türk örneklemindeki katılımcıların hiçbirinin bugüne kadar tüketici 
olarak hiç bir marka için reklam içeriği belirlemediklerini ifade ettikleri görülmektedir. Amerikan örnekleminde ise katılımcıların 
%9,7’si soruya olumlu yanıt vererek bugüne kadar bir tüketici olarak, herhangi bir marka için reklam içeriği belirlemiş olduklarını 
ifade ettikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmada bu soruyu takiben, tüketici olarak herhangi bir marka için bugüne kadar reklam 
içeriği belirlememiş olduğunu ifade eden katılımcılara reklam içeriği belirlemek isteyip istemeyecekleri sorulmuştur. Elde edilen 
yanıtlara göre Amerikalı örneklem grubundaki katılımcıların çoğunluğunun (%87,3) reklam içeriği belirlemek istemediğini belirttiği 
görülmektedir. Bu oran Türk katılımcılarda daha düşüktür (%62,9). Bu  iki bulgu bağlamında; tüketen tüketiciden, üreten tüketiciye 
geçişte- daha doğru bir ifadeyle içeriğin müşteriler tarafından oluşturulmasında- ABD’nin bir adım önde olduğu; ancak söz konusu 
reklam içeriğini oluşturmaya duyulan isteğin, Türk gençlerde ABD’deki gençlere kıyasla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Araştırmada ayrıca katılımcılara ait oldukları kültürü bir genç olarak nasıl değerlendirdikleri sorulduğunda; Amerikalıların 
çoğunluğunun kültürlerini “Yeniliğe ve kendini geliştirmeye açık”, “Analitik düşünen, yaratıcı” ve “Rekabet, hırs, güç ve başarı gibi 
değerler ön plandadır.” olarak tanımladıkları görülmektedir. Türklerin çok azının söz konusu unsurları kendi kültürleri için uygun 
buldukları dikkat çekicidir. Türklerin çoğunluğunun anket formunda yer alan kültürel unsurlardan herhangi birini kültürleri için 
uygun görmediği; ancak yarısına yakının kültürlerini “Israr, azim, tutumluluk ve utanç baskın kavramlardır.” olarak tanımladığı 
görülmektedir. Yine “Bağımsız”, “Birey toplumdan bağımsız olarak kendi istekleri ve hedeflerine göre hareket eder.” ve “Eşitlik, 
demokrasi, yaşam kalitesi, uyum ve anlaşma, mutluluk ve huzur ön plandadır.” unsurlarında Türklerin, Amerikalılara göre çok daha 
düşük düzeyde bu ifadelerle kültürlerini tanımladığını görülmüştür. Dolayısıyla “Değişime direnç gösteren” ve “Israr, azim, 
tutumluluk ve utanç baskın kavramlardır” eklindeki ifadeleri, genç Türklerin kültürlerine uygun bulma oranlarının Amerikalılara 
göre daha yüksek bulması dikkat çekmektedir. Araştırmada katılımcılara ait oldukları kültürün yeni medyanın getirdiği kültürden 
etkilendiğini düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda ise elde edilen yanıtlara göre Amerikalı örneklem grubundaki katılımcıların 
yarısından fazlasının (%72,0), ait oldukları kültürün yeni medyanın getirdiği kültürden olumlu yönde etkilendiğini belirttiği 
görülmektedir. Bu oran Türk katılımcılarda çok daha düşüktür (%33,1). Kültürlerinin yeni medyanın getirdiği kültürden olumsuz 
yönde etkilendiğini ifade eden katılımcıların oranı Amerikalılarda %24,0, Türklerde ise %44,6’dır. Kültürlerinin hiç etkilenmediğini 
düşünen ya da bu konunun  farkında olmadığını dile getirenlerin oranı ise Türk katılımcıların yer aldığı örneklemde daha yüksektir. 
Araştırmaya katılanların yaş dağılımları incelendiğinde; Amerikalı katılımcıları içeren örneklemde yer alan katılımcıların 
çoğunluğunun (%84,0) yaşlarının 17 ile 22 arasında; Türk katılımcıları içeren örneklemdekilerin çoğunluğa yakınının (%77,1) 
yaşlarının ise 20 ile 25 arasında yer aldığı görülmektedir. Araştırmaya katılanların gelir düzeylerine göre dağılımları incelendiğinde 
ise; Amerikalı katılımcıların yarısından fazlasının (%68,0) düşük gelir düzeyine sahip olduklarını ifade ettiği; Türk katılımcıların 
yarısından fazlasının (%74,9) ise orta düzeyde gelire sahip olduklarını belirttiği görülmektedir.  Araştırmaya katılanların eğitim 
düzeylerine göre dağılımları incelendiğinde; her iki örneklem grubundaki katılımcıların çoğunluğunun (Amerikan örnekleminde 
%86,9, Türk örnekleminde %90,3) üniversite öğrencisi olduğu görülmektedir. Amerikalıları içeren örneklem grubunun içerisinde 
lisans mezunu olanların oranı %13,1 iken bu oran Türk katılımcıları içeren örneklem grubunda %9,7’dir. 

 2.8. Araştırmanın Sonucu 

Amerikalı genç üniversite öğrencileri yeni medyayı kullanması ile Türk Üniversiteli öğrencilerin kullanması arasında ilgi 
olup olmadığını belirlemek amacıyla Ki-Kare testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre internet ve dijital oyunlar konularında 
her iki ülke katılımcılarının yanıtları arasında ilgi olduğu, sosyal medya kullanımı ve cep telefonuyla internete bağlanma konularında 
ise ilgi olmadığı ortaya çıkmaktadır. Buna göre sosyal medya kullanımı ve cep telefonuyla internete bağlanma unsurları iki ülke 
gençleri arasında farklılık göstermezken, internet kullanımı ve dijital oyunlar konusunda iki ülke gençleri arasında anlamlı farklılık 
olduğu görülmektedir. İlgili bölümlerde verilen analiz sonuçları incelendiğinde görüleceği üzere; Amerikalı gençlerin Türklere 
kıyasla daha fazla süre internette vakit geçirdikleri ve dijital oyunların Amerikalı gençler içerisinde Türklerde olduğundan daha 
yüksek oranda tüketildiği belirlenmiştir. Sosyal medyanın her iki ülke katılımcıları tarafından benzer oranlarda kullanıldığı ve yine 
her iki ülke katılımcılarının benzer oranlarda cep telefonundan internete bağlandığı saptanmıştır. 

Tablo 1: Yeni Medya Kullanımına İlişkin Ki-Kare Sonuçları
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Değişkenler Ki-Kare p
İnternet Kullanımı 39,559 0,00**
Sosyal Medya Kullanımı 1,312 0,25
Cep Telefonuyla İnternete Bağlanma 1,163 0,28
Dijital Oyunlar 40,245 0,00**

        **p<0,01

Amerika’daki üniversite öğrencilerinin yeni medya reklam verdiği tepkilerle Türkiye’deki öğrencilerin verdiği tepkiler arasında 
ilgi olup olmadığını belirlemek amacıyla yine Ki-Kare testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre her iki ülke katılımcılarının 
yeni medya reklam türlerine karşı tepkileri arasında anlamlı düzeyde ilgi olduğu ortaya çıkmaktadır. Başka deyişle Amerikalı 
ve Türk üniversite öğrencilerinin yeni medya reklam türlerine karşı tepkileri farklıdır. İlgili bölümlerde verilen analiz sonuçları 
incelendiğinde görüleceği üzere; katılımcıların internetteki reklamlara karşı tepkileri incelendiğinde, Amerikalıların genellikle tek 
tek reklamları kapatma yönünde tepki verdiği; Türklerin ise bu tepkiye ek olarak reklamı tıklamadan ana sayfaya geçemediğinde 
çok kızdığı görülmektedir. Katılımcıların sosyal medyadaki reklamlara karşı tepkileri incelendiğinde ise; Amerikalıların çoğunluk 
itibariyle reklamlarla hiç ilgilenmediklerini belirttikleri; Türklerin ise bu tepkiye ek olarak Facebook grubunun aktif üyesiyse reklamda 
beğendiği ya da beğenmediği yönlerini yazma gereği duyduğunu ve eğer marka ihtiyaç duyduğu bir ürün çıkarmışsa ve uygun bir 
fiyata bunu sunuyorsa, o ürünü hemen satın aldığını belirttiği görülmektedir.  Her iki ülke katılımcılarının cep telefonlarına 
gelen reklamlara karşı tepkileri incelendiğinde; “Okumadan hemen silme” ya da “okuyup silme” tepkilerinin Amerikalıların 
çoğunluğu için, Türklerin ise çok azı için geçerli olduğu; ek olarak Amerikalıların ilgili markayı arayarak bir daha kendilerine mesaj 
göndermemelerini istedikleri; ancak bu tepkiyi Türklerin çok azının vermeyi tercih ettiği görülmektedir. Öte yandan Türklerin 
Amerikalıların aksine eğer uygun bir fırsat sunuyorsa, cep telefonlarına gelen mesajı değerlendirmek için saklamayı ve eğer uygun 
bir fırsat ise hemen değerlendirmeyi tercih ettikleri görülmektedir. Katılımcıların oyun içerisindeki reklamlara karşı tepkileri 
incelendiğinde; Türk katılımcıların söz konusu reklamlara karşı Amerikalı katılımcılara kıyasla daha olumlu tepkiler vermeye meyilli 
olduğu görülmektedir. Reklam içeriği hazırlama konusunda da Amerikalı öğrencileri reklam içeriği hazırlama istekli görünmezken, 
Türk öğrenciler çoğunluk itibariyle konuya daha olumlu yaklaşmaktadır.

Tablo 2: Yeni Medya Reklam Türlerine Verilen Tepkilere İlişkin Ki-Kare  Sonuçları

Değişkenler Ki-Kare p
İnternette Gördüğü Reklamlara Karşı Tepkisi 20,424 0,00**
Sosyal Medyada Gördüğü Reklamlara Karşı Tepkisi 17,719 0,00**

Cep Telefonuna Gelen 
Reklamlara Karşı Tepkisi 

Okumadan hemen siliyorum 202,822 0,00**
Okuyup siliyorum 113,033 0,00**

İlgili markayı arayarak bir daha bana mesaj göndermemelerini istiyorum 39,121 0,00**

Eğer uygun bir fırsat sunuyorsa o mesajı değerlendirmek için saklıyorum 20,637 0,00**

Eğer satın alma veya taksit imkânından o anda yararlanma içerikli bir 
mesaj ise hemen değerlendiriyorum 7,143 0,01*

Oyun İçerisindeki Reklam 
Uygulamalarına Karşı Tepkisi 

Beğeniyorum 7,776 0,10
İlgileniyorum 15,956 0,03*
Yaratıcı ve eğlenceli buluyorum 14,200 0,00**
Zaman kaybı olduğunu düşünüyorum 57,791 0,00**
Oyun sonrasında kazanılan ödülleri beğeniyorum. 19,074 0,00**

Reklam İçeriği Hazırlamaya Yönelik Tepkisi 26,185 0,00**
**p<0,01  *p<0,05

İnteraktif olma açısından Amerika’daki üniversite öğrencileri ile Türkiye’deki öğrenciler arasında fark olup olmadığını 
belirlemek amacıyla  Ki-Kare testi kullanılmış; elde edilen sonuçlara göre her iki ülke katılımcılarının interaktif olmalarını sağlayacak 
üç farklı eylemin ikisinde aralarında anlamlı düzeyde farklılık olduğu, bir eylemde ise farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. İlgili 
bölümlerde verilen analiz sonuçları incelendiğinde görüleceği üzere; Amerikalı öğrencilerin tamamına yakını internetten alışveriş 
yaparken,  Türk öğrencilerde bu oranın daha düşük olduğu görülmüştür. Bir marka için reklam içeriği yazma eylemini gerçekleştiren 
katılımcıların tamamı Amerikalı öğrencilerden oluşmaktadır; Türk öğrencilerin hiçbiri bu tür bir interaktif eylem içerisinde yer 
almamıştır. Öte yandan Facebook üzerinde bir markanın açtığı sayfaya üye olma konusundan ise her iki ülkenin katılımcıları 
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arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmadığı saptanmıştır. Amerika’daki ve Türkiye’deki öğrencilerin sosyal medyayı kullanım 
amaçları arasında ilgi olup olmadığını belirlemek amacıyla Ki Kare testi kullanılmış; elde edilen sonuçlara göre sosyal medyayı 
kullanım amaçları içerisinden “Bilgi Edinmek”, “Can Sıkıntısını Önlemek” ve “Bir Gruba Ait Olmak” amaçlarının belirtilmesinde 
her iki ülke katılımcıları arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı; ancak diğer tüm amaçlarda Amerikalı ve Türk üniversite 
öğrencilerinin farklı görüşler belirttikleri ortaya çıkmıştır. Buna göre genel olarak Amerikalı ve Türk üniversite öğrencilerinin sosyal 
medyada yer alma amaçlarının farklılık gösterdiğini söylemek mümkündür. İlgili bölümlerde verilen analiz sonuçları incelendiğinde 
görüleceği üzere; Amerikalı öğrenciler daha çok “Arkadaşlarla iletişim kurmak”, “İnsanların neler yaptıklarından haberdar olmak” 
ve “Etkinliklerden haberdar olmak” amaçlarını benimserken; Türk öğrenciler “Arkadaşlarla iletişim  kurmak” amacının yanı sıra 
“Eğlenmek”, “Çevre ile uyum” ve “Yeni Arkadaşlar Edinmek” ve “Sosyalleşmek” amaçlarını benimsemektedir. Amerika’daki ve 
Türkiye’deki öğrencilerin en çok kullandıkları sosyal medya tercihleri arasında ilgi olup olmadığını belirlemek amacıyla yine Ki-
Kare testi kullanılmış; elde edilen sonuçlara göre Twitter ve Friend Feed hariç, diğer tüm sosyal medya tercihlerinde her iki ülke 
katılımcılarının tercihleri arasında anlamlı ilgi bulunmaktadır. Buna göre söz konusu sosyal medya tercihlerinde katılımcıların 
tercihlerinin anlamlı farklılık gösterdiği ortaya çıkmaktadır. İlgili bölümlerde verilen analiz sonuçları incelendiğinde görüleceği 
üzere; MSN, Facebook ve Mynet Eksenim’in Türklerde Amerikalılara kıyasla daha yoğun tercih edilen sosyal medya siteleri olduğu 
belirlenmiştir. Amerika’daki ve Türkiye’deki öğrencilerin sosyal medyadaki uygulamaları kendi kültürüne uygun bulma durumu 
arasında ilgi olup olmadığını belirlemek amacıyla Ki-Kare testi kullanılmış; elde edilen sonuçlara göre her iki ülke katılımcılarının 
sosyal medyadaki uygulamaları kendi kültürüne uygun bulma durumu arasında ilgi olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre katılımcıların 
değerlendirmeleri anlamlı düzeyde farklılık göstermiştir. Amerikalı öğrencilerin çoğunluğu sosyal medyadaki uygulamaların kültürel 
yapılarına uygun olduğunu belirtirken; Türk öğrencilerde bu oranın daha düşük olduğu görülmüştür. Amerika’daki ve Türkiye’deki 
öğrencilerin sosyal medyadaki reklamları etik bulma durumu arasında ilgi olup olmadığını belirlemek amacıyla ise, Ki-Kare testi 
kullanılmış; elde edilen sonuçlara göre her iki ülke katılımcılarının sosyal medyadaki reklamları etik bulma durumu arasında ilgi 
olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre katılımcıların değerlendirmeleri anlamlı düzeyde farklılık göstermiştir. Amerikalı öğrencilerin 
çoğunluğa yakınının sosyal medyada reklam verilmesini etik bulduğu; Türk katılımcıların ise ancak yarısına yakınının bu görüşte 
olduğu görülmüştür. Yine Amerika’daki ve Türkiye’deki gençlerin kültürlerini değerlendirme biçimleri arasında ilgi olup olmadığını 
belirlemek amacıyla Ki-Kare testi kullanılmış; elde edilen sonuçlara göre her iki ülke katılımcılarının kendilerine yöneltilen tüm 
kültür unsurlarına ilişkin yaptıkları değerlendirmeler arasında ilgi olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre katılımcıların değerlendirmeleri 
anlamlı düzeyde farklılık göstermekte başka bir deyişle her iki ülkenin kültürel değerlerinin farklı olduğu ortaya çıkmıştır.

Tablo 3: Kültür Değerlendirmelerine İlişkin Ki-Kare Sonuçları 

Değişkenler Ki-Kare p
Yeniliğe ve kendini geliştirmeye açık, 152,037 0,00**
Analitik düşünen, yaratıcı 118,475 0,00**
Değişime direnç gösteren 85,093 0,00**
Farklılığı kabul eden 67,626 0,00**
Toplumsal bilinç ve sorumluluğa sahip 31,369 0,00**
Bağımsız 52,902 0,00**
Yöneten ve yönetilenler arasındaki ilişki eşit ve alınan kararlar eleştirilmektedir. 52,528 0,00**
Birey toplumdan bağımsız olarak kendi istekleri ve hedeflerine göre hareket eder. 89,451 0,00**
Rekabet, hırs, güç ve başarı gibi değerler ön plandadır. 132,426 0,00**
Eşitlik, demokrasi, yaşam kalitesi, uyum ve anlaşma, mutluluk ve huzur ön plandadır. 75,160 0,00**
Israr, azim, tutumluluk ve utanç baskın kavramlardır. 60,381 0,00**
Geleneklere bağlı 70,134 0,00**

**p<0,01 

Amerika’daki ve Türkiye’deki öğrencilerin yeni medyanın öz kültür üzerindeki etkisi hakkındaki görüşleri arasında 
ilgi olup olmadığını belirlemek amacıyla Ki-Kare testi kullanılmış; elde edilen sonuçlara göre her iki ülke katılımcılarının 
bu konudaki görüşleri arasında ilgi olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre katılımcıların konuya ilişkin değerlendirmeleri 
anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Amerikalı öğrencilerin çoğunluğa yakınının ait oldukları kültürün yeni medyanın 
getirdiği kültürden olumlu yönde etkilendiğini belirtirken, Türk öğrencilerde bu oranın çok düşük olduğu görülmüştür. 

 Sonuç

Bugün yeni medya alanındaki teknolojik değişimler, geleneksel medya reklamcılığındaki yığınsal hedef kitleden, bireysel 
müşteriye doğru yönelme gibi önemli bir devrimi gözler önüne sermiştir. Buna göre büyük bir yığının içinde sesini reklamverene ya 
da markaya duyuramayan bireyin üzerindeki tüm pasiflik gitmiş, sesini elindeki dijital araçlarla her fırsatta en yüksek frekansta ve 
sıklıkta duyuran, sözü geçen, kendine değer verilen, aktif ve üretken bir kişiye dönüşmüştür. Bu heyecan verici gelişme, reklamcılara 
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müşterileri ile nasıl etkileşime geçeceği, ürün ve markaya yönelik kararları ile ilgili bilgiyi nasıl kullanacakları konusunda kayda değer 
bir değişim yaratmış, reklamcılık tabiri yerindeyse yeni bir çağa girmiştir. Dijital çağa geçilmesi, reklamverenlere hedef kitlesini daha 
iyi tanıma, onların istek, ihtiyaç ve gereksinimlerini her an takip edebilme ve bunu karşılamak için zaman kaybetmeden harekete 
geçme, dolayısıyla daha spesifik bir pazara, hatta kimi zaman tek bir bireye, daha etkili bir şekilde erişme avantajı sağlamıştır. Tüm bu 
verilere bağlı olarak yapılan çalışmada, dijital reklam türleri olarak internet reklamları, sanal reklamlar, oyuniçi reklamlar, cep telefonu 
reklamları, interaktif üç boyutlu reklamlar ve sosyal medya reklamları üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmada yapılan 
literatür taramasında yeni medyanın reklamlarda kullanımında kültürün bir etkiye sahip olup olmadığı konusunda bir çalışmanın 
olmaması ise dikkat çekmektedir. Bu noktada çalışmanın çıkış noktasının “Dünyada bir dijital kültürün var olduğu ve bu kültürden 
diğer kültürlerin etkilendiği; ancak bu yeni kültürel olgunun diğer kültürleri etkilese de, öz ya da hakim kültürün, dijital reklam 
uygulamaları için yapılan değerlendirmelerde bir rolü olacak mıdır?” şeklindeki bir soru ile başladığını belirtmekte yarar vardır. Bu 
bağlamda, dijital reklamcılık temelinde kültürel farklılıkların rolünü görebilmek adına yapılan araştırmanın İstanbul ve Washington 
DC’deki genç üniversite öğrencilerinin yeni medyayı kullanma amaçları ve biçimlerini, yeni medya reklam uygulamalarına verdikleri 
tepkileri (benzerlikleri ve farklılıklarını görme açısından) ve bu uygulamaya yönelik ahlaki eğilimlerini ortaya koymaya çalışmak 
açısından önem taşıdığı söylenebilmektedir. Araştırmada yapılan analiz sonuçlarına göre ise; 

 Hipotez 1 ile ilgili olarak; Türk ve ABD’li öğrencilerin internet kullanımı ve dijital oyun oynama yapısı arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu görülmüştür. Buna karşılık, Türk ve ABD’li öğrencilerin sosyal medya kullanımı ve cep telefonu aracılığıyla internete 
bağlanmaları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir.  Buna göre Amerikalı öğrenciler,  Türk öğrencilere kıyasla internette daha çok 
vakit geçirmekte ve daha fazla dijital oyun oynamaktadır. Hipotez 2 ile ilgili olarak;  Yeni medya reklam türlerine ABD’li ve Türk 
üniversite öğrencilerinin verdiği tepkiler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilgi görülmüştür. Özetle, yeni medya reklamlarına 
(internet reklamları, cep telefonu reklamları, interaktif reklam, oyuniçi reklam ve sosyal medya reklamcılığı) ABD’li ve Türk 
öğrencilerin verdiği tepkiler farklıdır. Hipotez 3 ile ilgili olarak; Dört interaktif olma eyleminin, ikisi açısından (çevrimiçi alışveriş ve 
bir marka için reklam içeriği hazırlamak gibi) Türk ve ABD’li gençler arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Ancak diğer interaktif 
eylemlerde böylesi bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Hipotez 4 ile ilgili olarak; Türk ve ABD’li öğrencilerin bilgi edinme, 
sıkıntıyı engelleme, ya da bir grubun üyesi olma dışındaki çoğu seçenekte  aralarında anlamlı bir ilgi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
Buna göre;  biz burada Türk ve ABD’li gençlerin diğer tüm seçenekler temelinde sosyal medyayı farklı amaçlarla kullandığını 
söyleyebiliriz. Hipotez 5 ile ilgili olarak;  Türk ve ABD’li öğrencilerin Twitter ve Friend Feed haricindeki sosyal medya tercihleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.  Buna göre Türk öğrencilerin daha çok Facebook, MSN ve Mynet Eksenim’i tercih 
ettiği; oysaki Amerikalı öğrencilerin tercihlerinin farklı olduğu görülmüştür. Hipotez 6 ile ilgili olarak; Türk ve ABD’li öğrencilerin 
sosyal medya uygulamalarını kendi kültürüne uygun bulma durumları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna göre Amerikalı 
öğrencilerin çoğunluğunun genel olarak sosyal medya uygulamalarının kendi kültürlerine uygun olduğunu belirttikleri; Türk 
öğrencilerin ise çok az bir bölümünün bu görüşte olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

 Hipotez 7 ile ilgili olarak; İstatiksel olarak sosyal medya reklamcılığının etik bulunmasında Türk ve ABD’li gençler arasında 
anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur.  Buna göre ABD’li öğrencilerin çoğunluğu sosyal medyada yer alan reklamların etik olduğunu 
düşünürken; Türk öğrencilerin sadece yarısının bu görüşte olduğu saptanmıştır.  Hipotez 8 ile ilgili olarak; İstatistiksel olarak 
Türk ve ABD’li öğrencilerin kendi kültürlerini değerlendirmeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  Hipotez 9 ile ilgili olarak; yeni medyanın kendi kültürleri üzerindeki etkisi hakkında Türk ve ABD’li öğrenciler 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Buna göre Amerikalı öğrencilerin çoğunluğu yeni medya kültürünün kendi kültürlerini 
olumlu yönde etkilediğini düşünürken; Türk öğrencilerin çok azı aynı fikirde olmaktadır.  Dolayısıyla burada Türk öğrencilerin 
çoğunun yeni medya kültürünün kendi kültürlerini olumlu yönde etkilemediğini düşündükleri söylenebilmektedir. Bu araştırmanın 
sonucu olarak, Türk ve Amerikalı üniversite öğrencilerinin yeni medya kullanımları ve yeni medya reklamcılığına yönelik tepkileri 
karşılaştırıldığında aralarında bir farklılık olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Dijital Çağ, dünyada dijital bir gençlik kuşağı yaratmasına 
rağmen, bu çalışmada da görüldüğü üzere iki farklı ülkedeki gençlerin söz konusu dijital teknolojileri kullanımı ve bu dijital 
alanlardaki reklamlara verdikleri tepkileri, ait olunan kültüre bağlı olarak farklı olabilmektedir.  Bu noktada, dijitalleşmenin kabul 
görürken belirli bir kültürü de beraberinde getirdiği; ancak ulusal kültürün bu örneklem bağlamında tamamen küresel dijital kültüre 
teslim olmadığı söylenebilmektedir. Bununla birlikte ABD’deki ve Türkiye’deki genç üniversite öğrencilerinin yeni medyanın kendi 
kültürleri üzerindeki etkisini değerlendirmelerinde de farklılaşması dikkat çekmektedir. Buna göre ABD’li gençler yeni medyanın 
kendi kültürlerini olumlu yönde etkilediğini belirtmekteyken; bunun Türkiye’deki yansımasının aynı olmadığı gözlenmektedir. Bu 
durum, ABD ve Batı kaynaklı teknolojilerin kültürel etki boyutunda, Türkiye’deki gençlerce olumlu karşılanmadığının görülmesi 
adına önem taşımaktadır. Buna ek olarak, yeni medyanın pazarlama ve iletişim alanına etkileşim, içerik geliştirme, seçicilik, doğrudan 
deneyim, izin gibi yeni kavramlar kazandırdığı gözlenmiştir. Yeni medya ortamında reklam çalışmaları yaparken ise,  bir ülkenin 
kültürünün göz önünde tutulması gerekmektedir. Çünkü kültür, bu çalışmada da görüldüğü üzere gençlerin yeni medya kullanımı ve 
burada gerçekleşen dijital reklam uygulamalarına yönelik tepkiler üzerinde belirgin bir rol oynayabilmekte; buna göre dijital reklam 
alanında faliyet gösteren tarafların dijital reklam kampanya strateji ve planlarını oluşturmadan önce kendi müşterilerinin kültürünü 
göz önünde tutması gerekmektedir denilebilir. Tarihsel açıdan ise, her yeni medya aracının gelişimiyle reklamcılık alanında bir 
değişim yaşandığını belirtmek önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak değişen iletişim çevresiyle reklamcılığın ilerleyen zamanlarda 
büyümeye ve biçimlenmeye devam edeceği ve bunun yeni dijital alanların ya da yeni dijital reklamların oluşmasında yönlendirici 
olacağı söylenebilmektedir. 
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TüRK MEDYASINDA PROPAGANDA ÖRNEĞİ:  
DENİZ BAYKAL KASET SKANDALI
 
 

Murat Güreşci1

 

 Özet

 Propaganda toplulukları etkileme aracı olarak; onların duygu düşünce davranış ve hareketlerini etki altında tutabilmeyi, 
değiştirmeyi amaçlamaktadır ve örgütlü inandırma etkinliği olarak da tanımlayabileceğimiz propaganda çeşitli inandırıcı ya da 
ikna edici araçlarla fikirlerin ve değerlerin yayılmasını sağlamaktadır. Medya yapısı gereği kitlelere çok hızlı ulaşabilmesi nedeniyle 
en etkin propaganda araçlarından biridir. Bu çalışmanın genel amacı gündem belirlemede medyanın propaganda yöntemlerini 
kullanarak bunu nasıl gerçekleştirdiği üzerinde durmaktadır. Medyanın gündem belirlerken ekonomi-politiğinin etkisi üzerinde 
de durulacaktır. Araştırma kısmında Deniz Baykal ve Nesrin Baytok arasındaki ilişkiye ilişkin Zaman ve Hürriyet gazetelerindeki 
haberlerin proganda ve medyanın ekonomi-politiği üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.

Anahtar Kelimer: Proganda, Medya, Gündem Belirleme.

PROPAGANDA IN TURKISH MEDIA: DENİZ BAYKAL TAPE SCANDAL
 Abstract

 Propaganda aims to place an impact on and influence emotions, ideas, opinions, behaviors, acts and movements of 
communities and change them as an influence tool and propaganda that we may define as an organized convincing activity provides 
and supports the promotion and extensification of opinions and values via various persuasive and convincing tools. It is one of the 
most effective propaganda tools due to its nature of media that it can reach masses very fast. The overall objective of this study is to 
dwell on how media use these propaganda methods in determining the agenda. In addition, it will be dwelled on the effect of political 
economy while determining the  genda by media. The evaluation and discussion of news in Zaman and Hurriyet newspapers about 
the relationship between Deniz Baykal and Nesrin Baytok will be made via political economy in the research section of the study.

Keywords: Propaganda, Media, Agenda Setting.

 Giriş

Medya kitleleri etkileyen ve yönlendiren en önemli kitlesel araçlardan biridir. Medyadan yansıyanlar gündelik hayatın 
olağan sıradan yansımaları değildir. Belli amaçlara göre yeniden tasarımlanmış halidir. Bu süreçte kamuoyuna yansıtılacak 
olanlar ilk önce seçilir, yeniden tasarımlanır, biçimlendirilir ve sunulur. Marx’ın ekonomi politik kuramı çerçevesinden medyayı 
değerlendirecek olursak, medyadan yansıtılacak olan olaylar belirli amaçlar doğrultusunda belirli kişilerin, grupların başka bir 
deyişle güç sahiplerinin beklentileri doğrultusunda belirlenir. Bu güç ilişkileri üzerinden belirlenen anlamlar ve iletiler kamuoyunun 
düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını, tavır ve hareketlerini belirleyecektir. Medya kamuoyunu ikna etmek için de kimi 
zaman propagandayı da kullanmaktadır. Medya, propaganda yöntemlerini kullanırken kimi zaman bir tarafı öteki taraf lehine üstün 
çıkarma, lehte gösterme, abartma, övme, daha çok görünür kıldığı kadar öteki tarafı da marjinalleştirme, yok sayma, kötüleme, 
aşağılama tekniklerine başvurur. Medya özellikle de kimi siyasi konularda kendi siyasi görüşüne yakın olan siyasi partinin lehinde 
tavır takınmakta, kendi siyasi görüşüne uzak olan partiye de karşı tavır takınmaktadır. Özellikle karşı tavır takınılan partinin üyeleri 
ya da genel başkanı hakkında çıkan skandal niteliğindeki haberler kamuoyuna daha olumsuz yansıtılmaktadır. Bu nedenle bu 
çalışmada medya da farklı politik ve ekonomik güce ve yönelime sahip Türkiye’nin iki büyük gazetesi, Hürriyet ve Zaman’nın Baykal 
ve Baytok arasındaki seks skandalıyla ilgili olayın ortaya çıkmasından sonra, konuya ilişkin yaptıkları haberleri kendi ekonomik ve 
politik bakış açıları doğrultusunda yönlendirmeye çalıştıkları düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmada birisi iktidara yakın söylemler 
üreten Zaman gazetesi ile iktidara muhalif söylemler üreten Hürriyet gazetesi arasında Ana Muhalefet partisinin başkanın kendi 
partisinden kadın milletvekiliyle karıştığı seks skandalıyla ilgili iki basın kurumunun  karşılaştırması, bağlı oldukları siyasi görüş 
üzerinden kamuoyunu nasıl yönlendirdikleri karşılaştırılmaya çalışılacaktır.

 1.Propaganda ve Medya

1  Yrd.Doç.Dr., Giresun Üniversitesi, Tirebolu İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
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Belirli bir konu ile ilgili kamuoyunun oluşması bazı bilgilere dayanır. Kamuoyunun oluşmasının sağlayan ve iletilerin 
kamuoyunca paylaşılmasını sağlayan en önemli aktör ise medya organlarıdır. Medya organlarının en eskisi ise gazetelerdir. 
Bununla birlikte iletilerin alınması ve algılanması bu sürecin son durağıdır. Kamuoyunun oluşmasında medya organları önemli 
bir unsurdur ve kamuoyunun nasıl oluşacağını onlar tarafından belirlenir. Bu aşamada da belli süreçler ve teknikler kullanılır. Bu 
tekniklerden biri de propagandadır. Verilen bilgileri alıp, ayıklama süreçlerini bilmek, kamuoyunu yönlendirmek isteyenler için çok 
önemlidir. Propaganda, bir topluluğun düşüncelerini, duygularını, davranışlarını, tavır ve hareketlerini etki altında tutmak ve onları 
değiştirmek amacıyla yayınlanan bilgi, belge, doktrin ve görüşlere dayanmaktadır. Propaganda da amaç; etki altına alınacak kitlenin 
bundan haberi olmadan dolaylı yoldan etkilemektir. Tutum değişikliği gerçekleştirilmek istenen kitle bu durumdan habersiz biçimde 
yayınlanan belge, bilgi, doktrin ve görüşlere inanır. Böylece, propagandayı yapana dolaylı ya da doğrudan bir fayda sağlanır. Queens 
College’den (New York) Kimball Young propagandayı şöyle tanımlıyor (Brown, 1992, s.9-11):

“Telkin ve ilgili psikolojik teknikler vasıtasıyla fikirleri ve değerleri değiştirme ve neticede de kararlaştırılmış bir çizgiye 
paralel olarak davranışları değiştirmek amacıyla sembollerin az ya da çok isteyerek, planlı ve sistematik olarak kullanılmasıdır. 
Propaganda açık olabilir, amacını açık ya da gizli tutabilir.” 

Young’ın tanımında da bahsettiği gibi propagandayı yapanların bilinçli bir yönlendirme çabası vardır. Bu yönlendirme 
yapılırken kişi bundan habersizdir. Propagandacı gizli gündemini açıktan değil, gizli ve görünmez bir biçimde inşa eder. İnsanların 
gelecekte karşılaşabilecekler olaylar karşısında verecekleri tepkileri etkileyen ve biçimlendiren propaganda, şartları değilse de 
inançları değiştirebilir. İnsanları inançlarını değiştirmeleri için zorlayamaz fakat onları ikna eder (Oskay, 1993; s. 120).
Propaganda ikna yöntemlerinden biridir. Medya ikna sürecini başlattığında gerçeğin belirli unsurlarını ön plana çıkartıp kimilerini 
görmezden gelir ve bireyde güçlü duygu ve düşüncelerin oluşmasını sağlar. Progandacı şartların değişmesinin zor olduğu durumlarda 
var olan şartlar altında gerçeğin olmasını istediği biçimde bir dönüştürme çabası içine girmektedir.

 2. Propaganda Yöntemleri
 

 Propagandacı kitleler üzerinde tutum, düşünce ve davranış değişikliğini gerçekleştirmek için propaganda tekniklerini 
kullanmaktadır. Propaganda, kişilere her türlü konuyu anlatmada, onların kanaatlerini etkilemede ve yönlendirmede çağın her türlü 
tekniği kullanılarak yapılan bir girişim olduğundan, teknolojik ilerlemelerin sonucunda propaganda teknik ve yöntemleri de hızla 
değişmekte ve gelişmektedir (Bektaş, 2002; s. 20).Kitle istenilen doğrultuya gelene kadar da propaganda devam eder. Brown, bu 
teknikleri şöyle sıralamaktadır (Brown,1964:26-28):

Kalıplaşmış imajların kullanılışı: Kişi ya da durumları var oldukları durumun içinden çıkarıp başka kalıplaşmış kategoriler içine 
sokmaktır. Komünist, Zenci, Yahudi gibi. Bu kategoriler içine sokmak aynı zamanda bir aşağılama, küçümsemeyi de ifade eder ki, 
bireyler kendi bağlı oldukları grupların dışındakilere düşmanca bakarlar.

İsimleri bir başka lakapla değiştirme: Propagandacı kitleleri etkilemek için duygusal çağrışımlar yoluyla olumlu ya da olumsuz 
deyimler ikame eder. Komünist yerine ‘Kızıl’ ya da ‘Kapitalist’ yerine ‘Serbest girişim’ gibi olumsuz ya da olumlu deyimler ikame 
edilmektedir.

Seçme: Propagandacı karmaşık gerçekler yığının dışında, amacına uygun olanları seçer. Sansür de bu yöntemlerden biridir.
Tümüyle yalan: Propagandacı kitleleri etkilemek için tümüyle gerçek olmayan yeni  gerçekler üretir, yayar. Kimi zaman siyasetçileri 
karalamak için olmayan mal varlıklarının iddia edilmesi gibi.

Tekrar: Seçilen sloganlar ve anahtar kelimelerin sık tekrarı yoluyla kitleler üzerinde etki sağlanır. Anlam taşımayan bu slogan ve 
anahtar kelimeler daha çok politikada ve reklamcılıkta oldukça fazla rol oynamaktadır.

İddia: Propagandacı kendi amacını desteklemek için ortaya kimi iddialar ortaya atar. Atılan iddia propagandacının birincil amacını 
destekler niteliktedir.

Düşmanın tanımlanması: Propagandacı, kitlelerin amacını sanki engelleyen hayali ya da gerçek düşmanlarına karşı iletiler ortaya 
atar. Üretilen iletiler grubun var olan geleneklerinin değerleriyle örtüşür, grubun maneviyatını kuvvetlendirir ve karşıt güçlü
saldırgan duyguları geliştirir.

Otoritenin teyidine sığınma: Propagandacı kimi zaman otoriteye sığınır. Bu kimi zaman ünlü bir politikacı ya da dini lider 
olabilmektedir. Özellikle reklamcılıkta daha çok bilim
otoriteleri ya da uzmanlar yer almaktadır.

Propagandacı bu yöntemleri kullanarak gerçekleri olduğundan daha farklı biçimde sunarak amacına ulaşmayı amaçlar. Gerçek 
yeniden inşa edilir ve gerçeği inşa edenlerin ekonomik ve politik düşüncelerinin prizmasından geçerek kamuoyuna ulaşır. Medyada 
bir olayın haberleştirilme süreci çok uzun aşamaya dayanır. Bu aşamalar olay yerine giden muhabirden başlayarak, bağlı olduğu 
şef, yazı işleri, yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni ve daha birçok aşamadan geçerek ve her aşama ayrı işleme tutularak farklı 
anlamlar kazanıp kamuoyuna ulaşır.
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 3. Ekonomi-Politik Yaklaşım Açısından Medya

Ekonomi-politik yaklaşım açısından Marx’da bu duruma “Camera Obscura” demektedir. Kameranın vizöründen baktığımızda 
gördüğümüz görünenin ters edilmiş halidir. Marx’ın ideolojiyi tanımlarken kullandığı bu terimi medya için kullanabiliriz. Medya 
görüneni aslında daha başka biçimde sunmaktadır. Medyanın sundukları oldukça abartılı olabilmektedir. Gerçek olduğundan 
daha büyüktür ve başka bir biçime ve anlama bürünmüştür. Medya bireylerin bilgi, kanaat, tutum, duygu ve davranışları üzerinde 
büyük oranda bir etkileme gücüne sahiptir. Yalnızca bireyler değil, onların yanı sıra toplumsal gruplar, organizasyonlar, toplumsal 
kurumlar, kısacası toplum ve kültür medyanın gücünün etkileme alanının sınırları içindedir. Klapper, medyanın toplumu değiştirme 
doğrultusundaki etkilerini 3 ana kategori içinde toplar (Barrett & raham, 1995, s. 84): Değiştirip dönüştürme, önemsiz değişiklikler 
yapma, kuvvetlendirme.

Herman ve Chomsky’de ‘Rızanın İmalatı’ kitabında medya ile ilgili şu çarpıcı yorumu yapmaktadır: “Medya çağımızda 
devlet iktidarının ve seçkinlerin ihtiyaçlarını karşılayan bir propaganda modeli olarak işlev görür. Gerçekliğin çarpıtılmış bir algısının 
sunulması, belli gerçekler gizlenirken bazılarının öne çıkartılması, seçkinlerin gündeminin toplumun gündemi haline getirilmesi ve 
seçkinlerin politika hedefleri doğrultusunda toplumun siyasi kampanyalarla yönlendirilmesi bu ihtiyaçlar arasındadır.” (Herman-
Chomsky, 2006, s.24)

Zaten toplumsal düzlemde propagandanın kullanılması kitle medyasının ortaya çıkmasıyla başlamıştır. Sürekli, devam 
eden, top yekün bir çevre yaratmak için basın, radyo ve televizyon birlikteliği hemen, hemen, kesin olarak, farkında olunmadan 
propagandayı etkili kılar. Kitle medyası bireyler ve toplumun istekleri arasında asıl bağlantıyı sağlar. (Ellul, 1964, s.22) Topyekün tüm 
kitle iletişim araçlarından gerçeğe dair tek bir anlamın yayılması ve muhalif söylemin yok almasına yol açmaktadır. Bir olayla ilgili 
sadece tek bir anlam ve ileti üretilmesi o olayla ilgili diğer anlam ve iletilerin yok olmasını, kamuoyuna hiç ulaşmamasına neden 
olmaktadır. Medyanın gerçek dışı bilgi vererek veya gerçek bilgilerle, yarı gerçek bilgileri birbirine karıştırıp, harmanlayarak yanlışı 
doğru gibi gösterebildiği göz ardı edilmemelidir, (Semelin 1992, s. 34). Marx Alman İdeolojisi’nde şu görüşe yer vermektedir (Marx-
Engels, 2004: 75): 

“Egemen sınıfın düşünceleri, bütün çağlarda, egemen düşüncelerdir, başka bir deyişle, toplumun egemen maddi gücü 
olan sınıf, aynı zamanda egemen zihinsel güçtür. Maddi üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf, aynı zamanda, zihinsel 
üretimin araçlarını da emrinde bulundurur, bunlar o kadar birbirinin içine girmiş durumdadırlar ki, kendilerine zihinsel 
üretim araçları verilmeyenlerin düşünceleri de aynı zamanda bu egemen sınıfa bağımlıdır. Egemen düşünceler, egemen 
maddi ilişkilerin fikirsel ifadesinden başka bir şey değildir, egemen düşünceler, fikirler biçiminde kavranan maddi, 
egemen ilişkilerdir, şu halde bir sınıfı egemen sınıf yapan ilişkilerin ifadesidirler; başka bir deyişle, bu düşünceler, onun 
egemenliğinin fikirleridir. Egemen sınıfı meydana getiren bireyler, başka şeyler yanında, bir bilince de sahiptirler ve sonuç 
olarak düşünürler; bu bireyler, bir sınıf olarak egemen oldukça ve tarihsel çağı bütün genişliğince belirledikçe, elbette ki, bu 
bireyler sınıflarının bütün genişliğince egemendirler ve öteki şeyler bakımından olduğu kadar, düşünürler, fikir üreticileri 
olarak da egemendirler ve kendi çağlarının düşüncelerinin üretimi ve dağıtımını düzenlerler; o halde onların düşünceleri, 
çağlarının egemen düşünceleridir.” 

Bu doğrultuda, medyayı elinde bulunduran medya sahipleri; editörler, etkin köşe yazarları, patronları, reklamverenler, 
reklam ajansları, iktidarlar ve medya elitlerinden oluşmaktadır. Medyanın bu egemen güçleri toplumsal yapı için en önemli güç 
odaklarından biri haline gelmişlerdir (Astiz, 1969, s. 58). Öyle ki, gerçeğin inşası bu elitler tarafından yapılmakta ve önlendirilmektedir. 
Görebildiğimiz ve duyduğumuz sadece onların ürettiği anlamlar ve iletiler olmaktadır. Insanın çevresindeki her durum ve olayla ile 
ilgili verdiği kararlar ve oluşturduğu algılar medya elitlerinin oluşturduu bu anlamlar yumağının içenden oluşmaktadır.

Medyanın bu şekillendirme ve değiştirme etkisi bireyler ve genel anlamda toplum boyutuyla da sınırlı kalmayıp, toplumsal 
ve siyasi yapı içinde etkin bir konuma sahip olan siyasi liderleri ve meşru hükümetin politikalarını da kapsayacak boyutlara 
ulaşabilmektedir (Rivers, 1982, s. 213), Herman ve Chomsky, medyanın bunu ‘Propaganda Modeli’ adını verdikleri bir yöntemle 
yaptığından bahsetmektedirler. Sözü edilen servet ve iktidar eşitsizliği ile bu eşitsizliğin medyanın çıkar ve seçimlerine çeşitli 
düzeylerdeki etkisi üzerinden odaklanır. Paranın ve iktidarın ne gibi yollarla haberleri eleyip basılmaya uygun olanları seçtiğini, 
muhalif düşünceleri nasıl kenar sütunlara itip önemsizleştirdiğini, hükümete veya egemen özel çıkar çevrelerine ise nasıl mesajlarını 
halka kolayca verme imkânı sağladığını ayrıntılı olarak inceler (Herman-Chomsky, 2006; s. 21-22). Marjinalleştirme, kötüleme, yok 
sayma, hor görme, düşmanlaştırma ve ötekileştirme yöntemleri kullanılarak bir tarafın görüşü öteki tarafa üstün tutularak kamuoyu 
oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu durum ise toplumu kutuplaştırmakta, tarafları keskin biçimde düşmanlaştırmaktadır. Günlük 
hayatımızda bize ulaşan siyasal içerikli mesajların hangi oranda propagandaya veya haber ve bilgi vermeye yönelik olduğu açık 
değildir (Güz 1996, s. 983). Karmaşık ilişkiler sonucu ortaya çıkan kompleks yapı, medyada yer alan haberlerin halkı bilgilendirmek 
için mi, yoksa iş çevrelerini memnun etmek için mi sunulduğunu daha da belirsizleştirmektedir. Oysa ki, demokrasilerde medyanın 
ana işlevinin halkın haber alma hakkını korumak bunu yaparken de tarafsız ve kamuoyunun özgürce oluşmasını sağlamak 
olduğu düşünülmektedir (Bostancı 1996a, s. 60). Medyanın takındığı bu tutum itibarının zedelenmesine, güvenin sarsılmasına, 
itibarsızlaşmasına ve tarafsızlığına da gölge düşürmektedir. Medya organlarında bir tarafı öteki tarafa karşı kayırma ve ötekini yok 
sayarak görmezden gelme, küçük düşürme, hor görme, alay etme gibi yöntemler kullanarak gerçeğin inşasına girişmesi toplumsal 
grupları sivrileştirmekte ve toplumdaki düşmanlığı artırmaktadır.
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Medya zaman zaman gerçek dışı bilgi vererek tarafları taraftar yapmaya çalışmaktadır. Kutuplaşmayı artırmakta, etnik, dinsel, 
cinsel kimlikler üzerinde çok fazla olumsuz klişeler üretmektedir. Toplumdaki bu grupların birbirlerine karşı düşünce, davranış ve 
tutumlarını olumsuz yönde etkilemekte bu grupları birbirine karşı fanatikleştirmektedir. Medya devlerinin gücü ve zenginliği arttıkça, 
katılımcı demokrasinin temelleri de o oranda zayıflamaktadır (McChesney 1999, s. 2). Medyanın ana işlevinin toplumdaki fikir ve 
görüşlerin kendisini ifade etme fırsatı sunarak, kamuoyunun serbestçe oluşumuna katkı sağlaması gerekirken, medyanın sadece 
toplumdaki belirli görüş, düşünce ve kanaatleri kamuoyuna empoze ederek, kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı gözlemlenmektedir. 
Bu ise kamuoyuna yanlış veya eksik bilgi sunulmasıyla birlikte, haber ve bilgi alma-edinme hakkını kısıtlamaktadır.
Zaman ve Hürriyet gazeteleri farklı siyasi ve dünya görüşüne sahiptirler. İki gazetede yer alan Baykal ve Baytok arasındaki seks 
skandalına ilişkin haberlerin de bu bakış açısını yansıtacağı düşünülmektedir. Çalışma, Zaman ve Hürriyet gazetelerinin Baykal
ve Baytok arasında geçen ilişkiyle ilgili yaptıkları haberleri kendi siyasi görüşleri parelelinde yaptıklarını ortaya koymaya çalışacaktır.

 4. Basında Baykal-Baytok Haberlerine İlişkin Haberlerin İçerik Analizi

Deniz Baykal CHP’nin uzun yıllar genel başkanlığını yapmış bir liderdir. 07.05.2010 tarihinde kendi partisinden Ankara 
milletvekili Nesrin Baytok’la yatak odasında çekilmiş gizli kamera görüntüleri bir internet sitesinde yayınlanmıştır. Yayınlanan 
görüntülerin ardından tüm medyanın birinci gündem maddesi Deniz Baykal ve yaşadığı ilişkisi olmuştur. Tüm bu olaylardan 
sonra CHP Genel Başkanı Deniz Baykal görevinden istifa etmek zorunda kalmıştır. Olayın içinde bir parti genel başkanın olması 
ve ilişkinin evli bir kadınla gerçekleşmiş olması medyanın ve kamuoyunun ilgisini fazlasıyla çekecek türdendir. Biz araştırmamızda 
kamuoyunun ilgisini çeken bu olayın Türkiye’de tirajı en yüksek iki gazetede, Zaman ve Hürriyet gazetelerinde nasıl haberleştirildiğini 
tespit etmeye çalıştık. 
Bu iki basın kuruluşundan biri siyasi duruş itibariyle iktidara yakın söylemler üreten Zaman gazetesi olmuştur. Bir diğeri de Hürriyet 
gazetesidir. Hürriyet gazetesi de siyasi görüş açısından CHP ve Baykal’a yakın söylemler üreten, iktidara muhalif duran çizgidedir. 
Dolayısıyla, Baykal ve Baytok arasındaki ilişkiyi içeren kaset haberleriyle ilgili her iki gazetenin benimsedikleri farklı söylemler 
nedeniyle Hürriyet ve Zaman gazetesinin haber içerikleri arasında farklılık olacaktır. Bu temel varsayımdan hareketle iki ayrı hipotez 
oluşturulmuştur. 
1. Gazetelerin haberlerinde attıkları üst başlık olaylara bakış açılarının görünürlük kazandığı yerlerdir. Zaman ve Hürriyet gazetesinin 
Baykal ve Baytok arasında yaşanan görüntülerin internet sitesinde yayınlanması ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili haberleri veriş 
biçimlerinde bir farklılık varsa bu durumun en iyi tespit edileceği yer haberlerin üst başlıkları olacaktır. Zaman gazetesi Baykal 
ve Baytok arasındaki ilişkiyle ilgili haberlerinin başlıklarını komuoyunu CHP ve Baykal’a karşı olumsuz yönlendirme içerecek 
biçimde tasarımlarken, Hürriyet gazetesi de, konuyla ilgili haberlerinin üst başlıklarında CHP ve Baykal’a karşı kamuoyunu olumlu 
yönlendirecek biçimde oluşturacaktır.
2. Haber başlıkları ile gazeteler kamuoyunu olumlu ya da olumsuz yönlendirirken aynı zamanda habere konu olan aktörler içinde bir 
yönlendirme yapabilmektedirler. Gazeteler habere konu olan aktörleri belirli bir davranışı yapmaları yönünde de yönlendirmektedirler. 
Siyasi görüşü nedeniyle CHP’ye muhalif duran Zaman gazetesi Baykal’ın istifa etmesi yönünde yönlendirmeye çalışırken, Hürriyet 
gazetesi de CHP’ye yakın olması nedeniyle konuyla ilgili, Baykal’ın istifa etmemesi yönünde yönlendirmeye çalışacatır.

 4.1. Yöntem

Çalışmamızda içerik analizi yöntemini kullanarak, Türk basınında tirajı en yüksek, iki farklı siyasi görüşe sahip Zaman ve 
Hürriyet gazeteleri nitel veriler toplanarak incelenmiştir. Hürriyet gazetesi iktidar partisi AKP’ye muhalif, CHP’ye yakın söylemler 
üreten tavır sergilemektedir. Zaman gazetesi de iktidara yakın söylemler üreten,CHP’ye muhalif duran bir tavır sergilemektedir. 
İnceleme zamanı olarak CHP genel başkanı Deniz Baykal ve Ankara milletvekili Nesrin Baytok arasındaki ilişkiyi gösteren kasetin 
internet sitesinden yayınlanıp gazetelerin bu olayı haberleştirdiği gün ve CHP genel başkanın istifa etmesi ve sonrasındaki gün 
değerlendirmeye alınmıştır. 14 Mayıs 2010 tarihinden sonra ise gazeteler CHP genel başkanının belirleneceği genel kurultaya 
odaklanmıştır. Çalışmada olayın ortaya çıktığı 8 Mayıs tarihinden başlayarak her iki gazete de konuyla ilgili çıkan tüm haberler 14 
Mayıs 2010 tarihine kadar inceleme kapsamına alınmıştır. Gazete haberlerinin tümünün incelemeye alınmasının nedeni, her iki 
gazetenin de konuyla ilgili CHP’ye karşı tutumlarını tespit edebilmektir.
Seçilen örneklem içerik çözümlemesi yöntemi kullanılarak nitel bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu doğrultuda kategoriler 
belirlenmış, seçilen haberler belirlenen kategorilere göre ayrılmış ve kodlanmıştır. Kategorilere göre kodlanmış haberlerin genel 
toplamları tespit edilerek, genel toplamların yüzdeleri alınmıştır. İçerik çözümlemesi yönteminin uygulanabilmesi için önce 
kategoriler belirlenmiştir. Kategorilerde dörtlü ölçek kullanılmıştır. Haber başlıklarının içeriği, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile 
CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok arasındaki ilişkinin kaset görüntülerini sorgulamayan, ayıplama içermeyen, eleştirmeyen, 
doğrudan onaylanmasa da her hangibir onaylamama içermeyen olumlu öğeler atfedilerek sunulmuşsa o başlık, “Olumlu Yönlendirme” 
kategorisinde değerlendirilmiştir. Bir haber başlığı, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok 
arasında geçen kaset görüntüleri ile ilgili, Baykal ya da Baytok’u istifaya çağıran, aşağılama, ayıplama, alay etme, hakaret etme, küçük 
düşürmeşe içeren öğeler varsa, bu başlıklarla “Olumsuz Yönlendirme” kategorisi içinde değerlendirilmiştir.
Doğrudan hem olumlu hem de olumsuz yargı ve anlam içinde değerlendirilemeyecek başlıklar “Nötr” kategorisi içinde 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Başlıkların kimileri de “Belirsiz” kagerosinin içine yerleştirilmiştir. Bu kategorinin içine yerleştirilen 
başlıklar ancak haberin başlığına bakıldığında anlaşılmayan ancak haberin tam içeriği okunduktan sonra olumlu ya da olumsuz 
yönlendirme içeriğe sahip olduğu anlaşılabilen haber başlıklarıdır.
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 4.2. Bulgular ve Tartışma
 4.2.1. Zaman Gazetesi
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Zaman gazetesi, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok arasındaki gizli kamerayla 
çekilmiş özel görüntülerinin internette yayınlanmasından sonra toplam 25 haber yapmıştır. “Politika” başlığı altında toplanan tüm 
haberler ise 68 adettir. Ancak konuyla ilgili haberler “politika” başlığı altında toplanan haberlerin en başında yer almaktadır. Zaman 
gazetesinde konuyla ilgili haberler gündemin ilk haberleridir. Yapılan haberlerin %44’ü olumlu yönlendirme içerirken, %44’ü olumsuz 
yönlendirme içermekte, %12’side nötr kategorisi içinde değerlendirilmiştir. Bu oranlardan anlaşıldığı üzere, Zaman gazetesinin 
dengeli bir habercilik yaptığını görmekteyiz. Olayı fırsatçılık olarak görmemiş, iktidara yakın bir  yayın politikası izlemesine rağmen 
karşısında durduğu bir partiye bu olayı da bahane ederek acımasız bir saldırı içinde olmamıştır.

 Gizli kamera görüntülerinin çıktığı ilk günün sonrası, 8 Mayıs’ta Zaman gazetesinde politika kategorisinde toplam 12 
haber yer almış, bunun sadece bir tanesi konuyla ilgilidir. Zaman gazetesi konuya aniden giriş yapmamıştır. Konuyu gündemin ilk 
haberi olarak vermenin yanında detaylı haber vermemiştir. Hatta haberi “Baykal’la ilgili görüntüler için soruşturma açıldı” şeklinde 
vermiştir. İkinci gün olan 9 mayıs tarihinde konuyla ilgili yapılan haberler tüm haberlerin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. İkinci 
gün konuyla ilgili yapılan haberlerde ise gazete olumlu bakış açısını yine devam ettirmektedir. Olaya özel hayat penceresinden 
bakmakta, konuyu doğrudan dile getirmemektedir. Öyle ki, yapılan haberler Deniz Baykal’a yapılacak olduğu iddia edilen suikast 
haberi, özel hayata müdahalenin yanlışlığı haberleriyle Deniz Baykal’a doğrudan bir saldırı şeklinde değildir. Ancak Zaman gazetesi 
diğer gazetelerin dile getirdiği Baykal’a istifa çağrısı haberi ile dolaylı yoldan fikrini beyan etmektedir.

 Olayın üçüncü günü olan 10 mayıs tarihinde gazete internethaber.com adlı internet gazetesinden Adnan Okan Berk’in 
haberini gazetesine taşımıştır. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın açıklamalarını detaylı bir 
biçimde yayınlamış. O gün konuyla ilgili başka bir haber yayınlamamıştır. Zaman gazetesinin bu tutumu Baykal’a destek olarak 
yorumlanabilmektedir.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal istifasını açıkladığı gün olan 11 mayıs tarihinde gazete dört haber yayınlamıştır. İlk önce 
Baykal’ın basın açıklamalarını yayınlanmış. Ancak gazetenin internet sürümünde sadece Deniz Baykal’ın fotoğrafı yer almış, basın 
açıklamasının yapıldığı salondan başka bir fotoğraf da yayınlanmamıştır. Ayrıca haberde Baykal’ın açıklamasında hükümet ile ilgili 
olan kısımlar tüm detaylarıyla verilmiştir. Bu haberin hemen ardından Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın Baykal’ın açıklamalarına 
verdiği yanıt yer almıştır. Gazetenin yaptığı olumsuz haberlerden biri de 11 mayıs tarihinden itibaren Deniz Baykal’ın tekrar geri 
döneceği üzerine yapılan haberlerdir.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın istifasını açıkladığı günün ertesi günü, 12 mayısta gazete politika başlığı altında 
toplanan 10 haberin 8’ini bu konuyla ilgili haberlere ayırmıştır. Bu haberlerin 4’ü olumlu yönlendirme içerirken, 4’ü olumsuz 
yönlendirme içermektedir. Olumsuz yönlendirme içeren haberlerde Baykal’ın kongreye evinden gitmeden seçileceği, kaset olayının 
CHP içi bir hesaplaşma olabileceği ve Hollanda’da bir siyasetçinin eşini aldattığı iddia edilince evinden atıldığını aktaran haberler yer 
almıştır. Zaman gazetesinde olumsuz yönlendirme içeren haberler genelde kaset olayının bir CHP içi hesaplaşma olacağına işaret 
eden ve Deniz Baykal’ın tekrar partinin başına geleceğine dönük haberlerde kendini göstermektedir. Ancak gazete yine de dengeli 
haberciliğini korumaktadır.

Zaman gazetesinde, 13 Mayıs 2010 tarihinde yayınlanan “CHP liderine suikastı babasının intikamı için yapmış” haberi ile 
14 Mayıs 2010 tarihlerinde yayınlanan “Kemal Kılıçdaroğlu’na süpriz randevu”, “Baykal’a sitem: Teşekkür beklerdik” başlıklı 3 haber 
ise konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir yönlendirme içermediği için nötr kategorisinde değerlendirilmiştir. Zaman gazetesi son 
haberinde ise daha önceden CHP Genel Sekreterliği yapmış Ertugrul Günay’ın konuyla ilgili görüşlerini haberleştirmiştir. Haberin 
başlığı “Günay’a gore kasetin arkasında CHP içi hesaplaşma var” dır.
Zaman gazetesi araştırma bulgularından çıkan sonuca gore, CHP’ye karşı olması beklenen hipotezimize uygun bir habercilik anlayışı 
sergilememiştir. Dolayısla birinci hipotezimiz araştırmanın bulgularına gore doğrulanamamıştır. Ayrıca Zaman gazetesi CHP lideri 
Deniz Baykal’ı doğrudan ya da dolaylı yoldan istifaya çağıran haberlerde yayınlamamıştır. Bu nedenle de ikinci hipotezimiz de 
doğrulanamamıştır. Zaman gazetesi CHP’ye muhalif tutumunu böylesine hassas bir konuda rafa kaldırmış, dengeli ve ölçülü bir 
habercilik anlayışıyla olaya konu olan tarafları rencide etmeden, istismar etmeden konuyu kamuoyuna aktarmıştır.
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4.2.2.Hürriyet Gazetesi
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Hürriyet gazetesi kaset olayı ve sonrasında üretilen haberlerin toplam haberlerin %18’ini oluşturmaktadır. Hürriyet 
gazetesinin gündem sayfalarında toplam 309 haber yayınlanmıştır. Konuyla ilgili yapılan haberlerde Hürriyet’in bu konu ve etrafında 
gerçekleşen olaylara bakış açısı oldukçu olumludur. Okuyucularda olumlu bir imaj oluşturmaktadır. Öyle ki yapılan haberlerin %79’u 
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve sonrasındaki istifa sürecinde yaşanan olayları pozitif bir perspektiften yansıtmıştır. Çok küçük 
bir oranda ise olumsuz yönlendirme içeren haber yayınlamıştır. Ama olumlu haberler o günkü gündem sayfasının ilk haberi olurken 
olumsuz yönlendirme içeren diğer haberler daha altlarda yer almıştır. Olumlu haberler gündem sayfasının ilk haberleridir. Ayrıca her 
iki gazetede de, hem Zaman hem de Hürriyet’te genelde olumsuz yönlendirme içeren haberlerin yoğunluğu CHP eski Genel Başkanı 
Deniz Baykal’ın istifasından sonra yapılacak kongrede tekrar partinin başına gelmesini engellemek için yapılan haberlerdir. Her iki 
gazete de özellikle 14 mayıs tarihindeki aynı içerikli haberler dikkatimizi çekmektedir.

Hürriyet gazetesinde kaset olayı ve sonrasında gerçekleşen haberleri okuyucularını olumlu yönlendirecek biçimde 
tasarlamıştır. Olayın haberleştirildiği ilk günden 14 Mayıs tarihine kadar olumlu yönlendirme içeren haberlerin oranı %86’dır. 
Olumsuz yönlendirme içeren haberlerin oranı ise aynı tarihlerde, 14 Mayıs’a kadar %14’te kalmıştır. Hürriyet bu olayda Deniz 
Baykal ve CHP’ye açıkça destek olmuştur. Bu destek Deniz Baykal’ın istifasından sonra yapılan ilk kongrede tekrar partinin başına 
geçeceği endişesiyle aniden terse dönmüştür. Gazete partinin yeni bir lider edinmesi konusunda özellikle CHP’ye tam destek 
verirken partinin başına tekrar geçme ihtimali olan Deniz Baykal’dan desteğini aniden çekmiştir. Öyle ki, gazete CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal’ın istifasının ardından 11 mayısta CHP’nin başına kim geçsin başlığıyla anket yapmaya başlamıştır. Gazetenin genel 
eğilimine bakıldığında artık partinin başına başka birinin geçmesi yönünde olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan haberlerle de CHP’ye 
bu değişikliği yapması için cesaret vermektedir. Hürriyet gazetesinde, Zaman gazetesinden farklı olarak olayın kadın aktörü Nesrin 
Baytok hakkında tek bir haber yapılmıştır. Haber 10 mayıs tarihinde “Ailemle üstesinden gelirim” başlığını taşımaktadır. Bu haber 
dışında Nesrin Baytok hakkında tek bir haber yer almamıştır. Bu haberin içeriğine bakıldığında da Nesrin Baytok’u yeren ya da onu 
istifaya çağıran bir nitelik taşımadığı görülmektedir.

Hürriyet, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın istifasının ardından hemen partinin başına Kemal Kılıçdaroğlu’nu uygun 
gören haberler yayınlamıştır. Gürsel Tekin’de genel başkan adayları arasında olmasına karşın Gürsel Tekin ön plana çıkarılmamıştır. 
Okuyucularına internet üzerinden anket yaparak çoğunluğun Kılıçdaroğlu’nun arkasında olduğunu gösteren anket sonuçlarını 
yayınlamıştır. Hürriyet gazetesinin bulgularından gazetenin CHP’yi açıkça desteklediği ve komuoyunu konuyla ilgili olumlu 
yönlendirmeye çalıştığına yönelik birinci hipotezimiz doğrulanmıştır. Bununla birlikte, Hürriyet gazetesi CHP Genel başkanı Deniz 
Baykal’ın istifa etmemesi yönündeki ikinci hipozetimiz ise yanlışlanmıştır. Hürriyet Deniz Baykal’ın açıkça istifa etmesini istememiş 
olsa da, partinin başına tekrar gelmesini engellemeye dönük haberler yayınlamıştır. Deniz Baykal’ın parti genel başkanlığı’ndan istifa 
etmesinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı’nı açıkça desteklemiştir. Bunun için de gazete okuyucularına dönük bir 
anket yayınlamıştır. Bu ankette Önder Sav mı, yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu sorusu okuyucuya sorulmuş ve anket sonucuna göre, 
oldukça yüksek bir oyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geçmesi okuyucular tarafından istendiği aktarılmıştır.

 Sonuç

Haberlerde atılan başlık o konuya ilişkin ana temayı veren, ilk anda okuyucuya genel bir bakış açısı veren haberin en 
önemli temel unsurlarındandır. Haber başlıkları okuyucunun birçok haber arasında konuya dikkati daha fazla çekmek için ve ilk 
anda okuyucuda belirli fikirlerin oluşmasını sağlayacak türden oluşturulur. Hürriyet ve Zaman gazetesinin haber başlıklarında 
incelediğimiz konu olan Deniz Baykal ve Baytok arasındaki ilişkinin haberleştirilmesi açısından baktığımızda kimi otoritelerin 
görüşlerine yer verilmesi, pekiştirme unsurlarının kullanılması, kimi iddiaların dillendirilmesi gibi unsurlar kamuoyu üzerinde 
olumlu ya da olumsuz yönlendirmeler yaparak, onaylanan ya da onaylanmayan ya da her ikisinin birden sunulduğu dengeli bir 
yapının göründüğü haber yapısı incelenmeye çalışılmıştır. Bu açıdan bakıldığında Hürriyet ve Zaman gazetesinin propagandaya 
dönük farklı ideolojik yönlendirmeler yaptıkları tespit edilmiştir. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile kendi partisinin Ankara 
milletvekili Nesrin Baytok arasında yaşanan ilişkinin görüntülerinin internette yayınlanması medyanın ilgi odağı haline gelmiştir. 
Baykal olayla ilgili hemen açıklama yapmazken, başkanı olduğu CHP konuyu hemen başka bir yöne çekmek için Baykal’a suikast 
yapılacağı iddialarını ortaya atarak kamuoyunun ilgisini başka yöne çekmek istemiş ise de, bunda başarılı olamamıştır. Medyanın 
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ilgisini dağıtmak amacıyla yürütülen son dakika girişimlerine rağmen, Baykal ve Baytok arasında yaşanan ilişkinin görüntüleri 
üzerine medya oldukça fazla zaman harcamıştır.

Ancak medya doğrudan Baykal’ın istifasını isteyen manşetler atmamış ise de, dolaylı yoldan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel 
başkanlığını ön plana çıkaran hatta genel başkan seçilmesini destekleyen dolaylı yayınlar yapmıştır. Zaman gazetesi bu süreçte dengeli 
bir yayın politikası izlerken, Hürriyet konuyla ilgili daha olumlu bir tavır takınmıştır ki, bu oran %75 gibi oldukça yüksek bir orandır.
Ancak her iki gazete Baykal’ın parti genel kurultayında tekrar genel başkan adayı olmasını açıkça istememekte, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
adaylığı ve genel başkanlığı’nı ön plana çıkarmaktadır. Zaman bu konuda daha tarafsız davransa da Hürriyet açıkça Kılıçdaroğlu’nu 
desteklemektedir. Hürriyet araştırmaya konu olan 07.05.2010 tarihinden 14.05.2010 tarihine kadar olan en çok haberi yapmıştır. 
Öyle ki, gündemin birinci maddesidir. Tam 309 haber yayınlamıştır. O tarihlerde Zaman gazetesi ise 68 haber yayınlamıştır. Hürriyet, 
Zaman gazetesinden tam 4.5 kat daha fazla konuya önem ermiştir. Konu Hürriyet için en önemli meselelerden biri haline gelmiştir. 
Hürriyet konuyu Deniz Baykal’ın partinin genel başkanlığından çekilmesi için bir fırsat olarak değerlendirip, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
partinin başına getirmek istediği izlenimini vermektedir. 

Zaman ve Hürriyet, Baykal ve Baytok arasında yaşanan ilişkiyi çok fazla gündeme taşımadan hatta bu durumu görmezden 
gelerek, konuyla ilgili hiçbir haber yapmamıştır. Baytok neredeyse görünmez ilan edilip, o tarihlerde de evli ve çocuklu bir kadının 
evli bir erkekle birlikte olması, aynı durum Deniz Baykal içinde geçerli olup, evli ve çocuklu bir kadınla beraberliği ahlaki açıdan her 
iki gazete de sorgulanmamıştır. Konu özel hayat alanı olarak değerlendirilip görmezden gelinmiştir. Haberin başlığından içeriğinin 
belirlenmesine, haberde hangi unsurların ön plana çıkartılacağının belirlendiği haber üretim süreci medyanın hem ekonomi-politiğine 
hem de bağlı kurum değerleri gibi birçok değişken tarafından belirlenmektedir. Haber üretim süreci tesadüfi değil, bilinçli bir üretim 
sürecidir. Haber üretim sürecine müdahil olan bir çok düşünce, fikir, ideoloji, ekonomik değişken bulunmaktadır. Medyada sunulan 
her haber bir çıkara hizmet etmektedir. Gerçeğin kendisinin sunulmayıp, çarpıtılmış parçalarının sunulduğu haberlerle toplumun 
gündemi belirli amaçlar doğrultusunda belirlenmektedir.
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KIRGIZİSTAN’DA SİYASAL OLAYLAR SIRASINDA YAYIMLANAN SOSYAL 
İÇERİKLİ REKLAMLARIN ÇÖZüMLENMESİ

 
Venera Narinova1

 Özet

 Medya araçlarının dünyadaki olup biten tüm olaylara tepki vermesi, onları incelemesi ve işleyerek halka iletmesi toplumun 
durumunu yansıtmaktadır. Tecimsel reklamlardan farklı olarak kar amaçlı değil, kamusal hizmete yönelik olarak üretilen sosyal 
reklamların bu açıdan ayrı bir önemi vardır. İletişimin etkili bir aracı olarak ikna edici güce sahip olan sosyal içerikli reklamlar devlet, 
sivil toplum örgütleri ve diğer kurumlar tarafından halkı bilinçlendirme, yönlendirme ve eğitme amacıyla yaygın kullanılmaktadır. 
Özellikle dünyada ve Kırgızistan’da önemli siyasal, ekonomik ve sosyal olaylar sırasında medyanın üstlendiği rol açıktır. Kırgızistan’da 
Oş bölgesinde Kırgız ve Özbekler arasındaki etnik çatışma gibi sosyo-politik olaylarda barış çağrısı yapan sosyal reklamların 
içeriği, kullandıkları araçlar, yöntemler ve sembolleri saptamakla birlikte, bu reklamların kimler tarafından çekildikleri ve hangi 
kitle iletişim araçlarıyla iletildiklerini açıklamak bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırma, Kırgızistan’da Haziran 
2010’da Kırgız ve Özbek halkları arasındaki çatışma sırasında internette yayımlanan sosyal reklamları ele almaktadır. Bu reklamlar 
şiddete karşı, barış ve birlik içerisinde yaşama çağırıları içeren kısa fılmlerdir. Bu araştırmada, Haziran ve Aralık 2010 tarihleri 
arasında internet sayfalarında yayımlanan ve en çok izlenen sosyal içerikli reklamların Saussure’ün Gösterge-Gösteren-Gösterilen 
Ayrımıyla Analiz modeli temelinde göstergebilim incelenmesi yapılmıştır. İncelenen sosyal reklam filmlerinde çokuluslu bir ülkede 
farklı milletler arasında barış ve hoşgörü içinde birarada yaşamaya çağıran mesajlar saptanmıştır. Sosyal reklamların çoğunun 
uluslararası sivil toplum örgütleri ve gençlerin inisyatifi ile yapıldığı gözlemlenmektedir. Halklar arasında barışı sağlamaya yönelik 
olan bu sosyal reklamların diğer taraftan ayrımcılığı vurguladıkları da saptanmıştır.Çalışmanın bulguları ileride diğer araştırmalarda 
da kullanılabilecek ve medya alanında çalışanlar için de katkı sağlayacaktır. Ayrıca araştırma sonuçları sosyal içerikli reklamların 
kamusal niteliğini vurgulayarak toplumda daha önemli bir konuma çıkmasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Medya, Sosyal Reklam, Kırgızistan, Etnik Çatışma.

ANALYSIS OF PUBLIC ADVERTISEMENTS IN KYRGYZSTAN DURING THE 
POLITICAL EVENTS
 Abstract

 The reaction of media tools to world events, their study and transmission through processing by the media reflects the 
position of the society. In this respect, public advertisement, which is produced for public good, has a specific role different than 
commercial advertisement, which is produced for profit. Public advertisement, which has a persuasive power as an influential tool 
of communication, is used widely by the state, non-governmental organizations and other organizations to raise the awareness 
among the people, to influence and educate the people. Especially during important political, economic and social events in the 
world and in Kyrgyzstan, the crucial role of public advertisement is very clear. The main aim of this study is to define the content, 
tools, methods and symbols of public advertisement in socio-political events calling for peace - as in the example of the ethnic clash 
between the Uzbek and the Kyrgyz peoples in the Osh region of Kyrgyzstan. The study also aims to explain the producers of these 
advertisements and which media tools were applied for their transmission.The study investigates public advertisement broadcasted 
on the internet between June and December 2010, during the conflict between the Kyrgyz and Uzbek peoples in Kyrgyzstan. These 
advertisements are produced as short-films against violence and they include a call to live in peace and unity. In this study, most 
watched three public advertisements broadcasted between June and December 2010 are examined according to semiotic analysis on 
the basis of Saussure’s signifier-signified-sign model. In examined public advertisements messages of peace and tolerance between 
different ethnic groups in a multinational country are determined. Most of public advertisement is produced by international non-
governmental organizations, and youth initiatives. These advertisements are produced to ensure peace between the ethnic groups, 
but on the other hand they also emphasis discrimination.Findings of the study can be used in further investigations and they will be 
beneficial for professionals in the media business. Additionally, research results will help the public advertisement to acquire a more 
prestigious position in the society by emphasizing their social quality.

Keywords: Media, Public Advertisement Kyrgyzstan, Ethnic Clash.
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 Giriş

 Dünya çapında reklamın gücü ve etkisi herkes tarafından bilinmektedir ve reklam, herhangi bir amaç 
doğrultusunda kullanılan bir mekanizmaya dönüşmektedir. Ürün ve hizmetin satış miktarlarını arrtırmada 
pazarlama yöntemleri çok yaygın kullanılmakta olup bu yöntemlerin içinden reklam en etkili, hızlı ve elverişli bir 
araç olarak öne çıkmaktadır. Reklam, uzun zamandır medyada sağlam bir konum edinmiştir. Reklam için büyük 
yatırımlar yapılır, medya planlaması tasarlanır, birçok uzman çalışır ve reklam üreticiler tarafından titizlikle ele alınır.  
 Reklamın günden güne gelişmekte olmasıyla beraber üstlendiği sorumluluk da artmaktadır. Kar elde etme ve toplum 
üzerinde etki yaratma gücü nedeniyle, reklamın etik kuralları ve yasal düzenlemelerinin yapılması önemlidir. Kitleye hitap etmekte 
olan reklam iletilerinin belli norm ve şekilleri vardır. Çünkü reklamın tecimsel fonksiyonunun yanısıra sosyal sorumluluğu vardır. 
Sosyal sorumluluk “en geniş anlamda işletmelerin ve kurumların alacakları kararların toplum üzerinde yarattıkları etkiler olarak 
da tanımlanabilmektedir” (Babaoğul, 2010: 98). Çünkü ürünün satın alınması veya hizmetin kullanılması gibi toplum tarafından 
gösterilen ilginin yanında reklam, toplumda görüşleri, duyguları ve düşünceleri de etkileyebilmektedir. Dolayısıyla reklamın 
toplumda yarattığı her etki reklamın sorumluluğudur. 

Bu sosyal sorumluluk nedeniyle, reklamın üretilen amaçları da değişmiştir. Direkt tecimsel olmayan daha sosyal, daha 
toplumsal boyutta reklam türleri de yayımlanmaktadır. Devlet ve sivil toplum örgütleri, reklamın ikna edici gücünü görerek reklamı 
kar amacından farklı hedeflere ulaşmaya yönelik kullanmaya başlamışlardır. Böylece sosyal veya toplumsal ya da kar amacı gütmeyen 
reklam ortaya çıkmış olmaktadır.

Sosyal reklamların sosyo-politik veya ekolojik gibi hangi sorunlara dikkat çektiği farklılaştığı gibi, reklamın yapıldığı ülke 
veya bölgenin portresini ya da profilini nasıl yansıttığı da değişmektedir. Çünkü sosyal reklam herhangi bir soruna tepki olarak 
ortaya çıkar. Dolayısıyla sosyal reklamlar aracılığıyla onun yapıldığı bölgede yaşanmakta olan sıkıntı ve sorunlar görülebilir.

Bu sebeple sosyal reklamların incelenmesi ve içeriğin tespit edilmesi sosyo-politik yaşamı ve toplumsal bilinci geliştirmede 
büyük katkı sağlayabilir. Bu geliştirme ve iyileştirme çabalarında sosyal reklamlar yol gösterici bir rol oynamaktadır. Ayrıca sosyal 
içerikli reklamlar pazarlamacılar veya siyasetçilerin yanı sıra sosyolog ve psikologlar tarafından da dikkatle ele alınmalıdır. Çünkü 
sosyal reklamlar üzerindeki çalışmalar diğer bilim ve disiplinlere ışık tutar.

Kırgızistan’da sosyo-politik meselelere yönelik medya ve toplumun duyarlılığı; bu meselelerin yansıtılması ve onları çözme 
yolları bulmak çalışmanın temel sorunlarını oluşturmaktadır. Bu meseleleri çözmede hangi yöntemlerin ve araçların kullanılmasının 
daha uygun olduğu da burada ele alınmaktadır. Tüm dünyada sosyal sorunlar önemli bir ilgi alanı oluşturmaktadır. Sosyal sorunlarla 
hükümet ve ilgili organlar ilgilenmekle birlikte, toplumun da ülkede ve dünyada yaşanan sıkıntılardan haberdar olması ve onların 
çözülmesine katkıda bulunmasını teşvik eden sosyal reklamlardır. Çalışmada, bu tür reklamların içeriğinde kullanılan semboller, 
simgeler ve anlamları saptamak amaçlanmaktadır. Ayrıca burada, Kırgızistan’da yaşanan etnik çatışmalara yönelik çekilmiş olan 
sosyal reklamların neyi vurguladığı ve hangi yöntemleri kullandığı incelenmektedir.

Çalışmada internet reytinglerine göre en çok izlenen, halklar arasında barışa çağıran, üç sosyal reklamlar seçilerek 
göstergebilim incelemesi gerçekleştirilmiştir. Bu incelemenin yapılmasında, Ferdinand de Saussure’ün gösteren-gösterilen-gösterge 
modeli temel alınmış; reklamların gösterilen, gösteren ve gösterge öğeleri çıkartılarak reklamın içeriği ve mesajı saptanmıştır. 

1. Kırgızistan’da Reklamcılık

 Sovyet Birliği dağıldığında bağımsızlığını kazanan her ülkenin kendi başına bağımsız bir ülke olarak faaliyet göstermesi 
ciddi zorluklar taşıyordu. Ekonomi, siyaset, kültür alanlarında köklü bir dönüşüm süreci başlamıştı. Medya sektörü de burada 
tarihsel olarak önemli bir aşama geçirmiştir. Yetmiş yıl merkezi iktidarın denetimi altında çalışmış olan kitle iletişim araçları 1986’da 
“glasnost” gelince belli bir özgürlük kazanmıştı. Fakat Kırgız medyasının hemen serbest bir şekilde faaliyet göstermnesi mümkün 
değildi (Kıyazov, 20.04.2012).

 Kırgızistan’da medya araçları arasında en çok basının ilerlediği görülmektedir. Kırgızistan’da hem devlete ait hem özel 
gazeteler bulunmaktadır. 2000’lere kadar sosyal ve kültürel hayatı yansıtan gazete ve dergilerin sayısı çoktu. Ancak sonrasında 
basının ağırlığı siyaset tarafına kaymıştır. Bunun nedeni ülkedeki siyasal durumunun alevlenmesinde yatmaktadır. Günümüzde de 
basının siyasileşme eğiliminde olduğu görülmektedir. (a.g.).

 Kırgızistan’daki pazarlama için ise henüz başlangıç aşamasındadır demek yanlış olmaz. Kırgızistan’da şiddetli bir rekabet 
bulunmamakta, üreticiler pazarlama yöntemlerini doğru düzgün kullanamamaktadır. Ancak Kırgızistan’ın medyası birtakım büyük 
ve ciddi sorunların yaşanmasına rağmen hızlı bir şekilde gelişmektedir. Üstelik bütün dünyadaki dönüşüm ve yenilikler Kırgızistan 
medyasına yansıtılmaktadır. Bunun sonucunda Kırgızistan’da pazarlamanın ve özellikle reklamcılığın ortaya çıkması ve gelişmesi 
olağan seyrini izlemektedir (Murzataliyeva, 25.04.2012). 

Pazar ekonomisinin hızlı ilerlemesi ve rekabetin artması ortaya çıkan yeni kavramların gerektiği gibi anlaşılması ve 
doğru uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Kırgızistan küreselleşme içerisindeki tüm ülkeler gibi, teknolojik gelişmelere ayak 
uydurmaya çalışırken birçok hatalara maruz kalmaktadır. Bununla birlikte reklam alanında yasal denetim aksamaktadır, 
KC reklam kanunu düzenlenmiş olsa da, yeterli düzeyde uygulanmamaktadır. KC Reklam Mevzuatında sosyal reklam ile 
ilgili madde bulunmaktadır, ancak sosyal reklamın kavramsal tanımı verilmemiştir. (KC Reklam Mevzuatı, 1992, madde 18) 
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 Ekspert Araştırma Ajansı’nın verilerine göre 2012 yılında reklam harcamaları 10,5 milyon dolar tutmuş olup, 2011 yılına 
göre harcamalar %38 artmıştır. Toplam 2012 yılında televizyon kanallarında 140.550 tane reklam filmi yayımlanmıştır. Reklam 
bütçesi açısından NTS kanalı %82,7 oranla lider bulunmaktadır. İkinci NBT ve üçüncü olarak eskiden devlet kanalı olan, şimdi 
kamusal kanala dönüşen OTRK görülmektedir (http://www.expert.kg/ru/monitoring).

Şekil 1. Kanalların Reklam Bütçe Oranları, 2012 yıl.

2012 yılında TV’de en çok reklam veren 10 şirket aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Bu şirketlerin başında Alfatelekom 
(Megakom), Nurtelekom (O!) ve Kraft Foods şirketleri bulunmaktadır. Şirketlerin reklam için harcadıkları para miktarı toplam 
10.503 dolar tutmaktadır (http://www.expert.kg/ru/monitoring).

Tablo 1. 2012 Televizyon Reklamcılığın Bütçesi.

Reklam veren şirket Bütçe (bin dolar) Oran, %
Alfatelekom $1.073 10%
Nurtelekom $913 9%
 Kraft Foods $496 5%
 Sky Mobile $377 4%
 Procter&Gamble $321 3%
 Coca-Cola $308 3%
 Aknet internet şirketi $296 3%
 Sandoz $252 2%
 Berlin-Chemie MP $225 2%
 Schwarzkopf&Henkel $172 2%
Toplam $10.503 100%

Verilen reklamların ürün kategorileri içerisinde cep telefonu bağlantı şirketlerinin reklamlarının çok yüksek oranda 
olduğu gözlemlenmiştir. Bunun dışında tıp ürünleri ve kitle eğlence reklamları cep telefon şirketlerinden sonra hemen hemen aynı 
oranda gözükmektedir. 

Tablo 2. 2012 yılında TV’de Reklamları Verilen Ürünler.
Ürün Kategorisi Bütçe, 

(Bin dolar) Oran 

1  Cep telefon şirketi $2.379 23%
2  Tıp ürünleri ve eczacılık $1.665 16%
3  Kitle eğlenceleri $1.603 15%
4  İçecekler $660 6%
5  Siyasal reklam $553 5%
6  Banka hizmetleri $361 3%
7  Gıda ürünleri $358 3%
8  Çay, kahve $343 3%
9 Bağlantı operatörleri $310 3%
10  Sakızlar $274 3%

  Toplam-10 $8.506 81%

  Toplam $10.503 100%
 
http://www.expert.kg/ru
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Kırgızistan’da reklam sektörü daha yeni gelişmektedir. Şirketler reklam bütçesi için önemli bir bütçe ayırmaya henüz 
hazır değildir. Bununla birlikte reklam alanında az sayıda yetkili uzmanın olması ve teknolojik donanımın yetersizliği reklamın 
gelişmesine engel olmaktadır.

 2. Sosyal Reklam Nedir? 

 Reklam sadece satışları arttırmak amacıyla tüketicileri etkilemeye yönelik değildir, üretici ve tüketici arasında iletişimi de 
sağlar. (Babaoğul, 2010: 144). Sosyal reklam, pazarlama bünyesinde bulunmakta olan, reklamcılık sektöründeki reklam çeşitlerinin 
listesinde yer almaktadır. Özkan’ın belirttiğine göre sosyal reklam çevre sorunları, zararlı maddelere bağımlılık, kadına yönelik şiddet 
gibi sosyal sorunları tanıtmak üzere hazırlanmış reklam türüdür (http://www.sosyalhizmetuzmani.org). Parşentseva sosyal reklamı 
“belli bir ürünün değil, “dünyaya davranış” olarak değerlendirmektedir. Ona göre, toplumun gönüllü inisiyatifi ve sosyal değerlere 
olan tutumu sosyal reklamdır (http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/parsh_soc.php). 

 Rusya’da sosyal reklam kavramı ile birlikte “kar amacı gütmeyen reklam” ve “kamusal reklam” kavramlarının kullanıldığı 
görülmektedir. Kar amacı gütmeyen reklam kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından yapılan, bağışlar için teşvik edici, oy vermeye 
çağırıcı veya toplumsal olaylara dikkat çekici amaçlar taşıyan reklam türüdür. Uzmanlar tarafından bedava olarak herhangi bir olumlu 
davranışın propagandasına yönelik kamusal reklam yapılır. Ayrıca medya araçlarında da bu tür reklamların bedava yayımlanması 
lazımdır (http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/parsh_soc.php). 

 Kavramın İngilizcesine baktığımızda “public service advertisement” kavramı önümüzde belirmektedir. “Public service 
advertisement”, ürün veya hizmetin pazarlanmasından ziyade temelde bilgilendirmek ve eğitmek için tasarlanmış bir reklam olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tür reklamın amacı kar elde etmek değil, ama kamuoyunu değiştirmek ve herhangi bir sorunun farkındalığını 
arttırmaktır (http://advertisement.about.com/od/advertisementglossary/g/Public-Service-Advertisement-A-Complete-Definition-
Of-Public-Service-Advertisement.htm).

 Kırgız Cumhuriyetinin 24 Aralık 1998 tarihinde onaylanan ve son kez 18 Aralık 2009’da yeniden gözden geçirilerek 
düzeltmeler ve eklemeler yapılmış Reklam Mevzuatında sosyal reklam ile ilgili konu Madde 18’de belirtilmiştir. Maddede sosyal 
reklam kavramının tanımı bulunmamaktadır. Bununla birlikte sosyal reklamın talepleri ve görevleri belirtilmektedir. Sosyal reklam 
devlet ilgilerine, toplumsal hedeflere ve hayır faaliyetlerine yönelik yapılmalıdır (KC Reklam Mevzuatı, 1998, madde 18).

 Yukarıda belirtilmiş olan tüm tanımları ele alarak sosyal içerikli reklamın tanımını şöyle özetleyebiliriz: kar amacı 
gütmeyen, kamuya hizmet eden ve toplumun mevcut sorunlarına farkındalık yaratmak amacıyla, belli örgüt veya bireyler tarafından 
hazırlanmış tanıtım faaliyetidir.

 2.1. Sosyal Reklamın Sosyo-Politik Rolü 

 Toplumsal ve siyasal alanda yaşanmakta olan sorunlara dikkat çekme ve bu sorunların çözüm yollarının aranmasında 
sosyal içerikli reklamlar son zamanlarda çok yaygın kullanılmaktadır. Reklamların ikna edici gücünün sadece pazarlamada değil 
sosyo-politik yaşamda da etkililiği sivil toplum örgütleri ve hükümet tarafından kullanılmaktadır. Ekolojik, siyasal, ekonomik ve 
sosyal sorunları yansıtmakta sosyal içerikli reklam oldukça başarılı olabilir.

Kırgızistan Reklam mevzuatında sosyal reklamların medyada bedava yayımlanması gerektiği ve sosyal reklamların 
oranının %5’ten az olmaması gerektiği, bu tür reklamların tecimsel reklamlardan ayrı tutulması, medyada onlara önemli bir konum 
verildiğinin göstergesidir. İster işitsel, ister görsel olsun reklamlarda yapılan kurgu, kullanılan efektler, görüntüler mesajı hedef kitleye 
gönderirken, insanların üzerinde iz bırakabilir.

Sovyet Döneminde yaygın kullanılmış olan sosyal içerikli pankartlar ve afişler bugünkü Kırgızistan’da sosyal reklamlarda 
yansıyarak bir süreklilik yaratmaktadır. Her dönem, belli sorunları ortaya çıkarmıştır. Bu sorunlar üzerine sosyal reklamlar 
üretilmektedir. Örneğin, 1990’larda Sovyetlerin dağılması ile birlikte toplumda büyük bir gerilim yaşanmıştır. Birçok insan 
çaresizlikten, stresten alkol ve uyuşturucu kullanmaya başlamıştır. Bu dönemde devlet kanalında alkole karşı duygusal kısa filmler 
yayımlanıp billboardlar asılmıştır. Sonra hükümet ekonomiyi düzeltme çalışmaları çerçevesinde vatandaşlar tarafından vergilerin 
zamanında ödenmesi gerektiğine yönelik sosyal reklamlar çekmiştir. 2005’teki halk ayaklanması ve iktidarın değiştirilmesinden 
sonraki dönemde ülkenin birliği, kuzey ve güneyin bölünmezliğini sembolize eden reklam filmleri gösterilmiştir. 2010’da ikinci kez 
halkın ayaklanması, trajedik ölümler ve hemen ardından Haziranda Oş bölgesinde etnik çatışmaların ortaya çıkması, birtakım sosyal 
içerikli reklamların yapılmasını teşvik etmiştir (Murzataliyeva, 24.04.2012). 

Son yıllarda Kırgızistan’da sosyal reklamların sayısı günden güne artmaktadır. Bu tür reklamlar çoğu zaman sivil toplum 
örgütleri ve uluslararası örgütler tarafından hazırlanır. Bazen gençlerin de spor, sağlıklı yaşam ve ülkenin gelişme sürecinde aktif 
rol oynamaları konularında çekilmiş sosyal reklamlarını internet sayfalarında görebiliriz. Bu vatandaşlık duygusunun artmasını, 
ülkedeki sorunlara duyarlı olmayı, onları çözmeye katkıda bulunmayı, toplumsallaşmayı ve diğer insanların dikkatini çekme istiğini 
temsil etmektedir.

KC Milletvekili Damira Niyazaliyeva, Kırgızistan’da sosyal sorunların sosyal içerikli reklamlar aracılığıyla çözülebileceğini 
iddia etmektedir. Milletvekiline göre ülkede uyuşturucu kullanma, AİDS ve hepatit hastalıkları en keskin sorunlar arasındadır. 
Niyazaliyeva, sosyal reklamların medya araçlarının yardımı ile kitleye aktarılması gerektiğini söylemektedir. Ayrıca sosyal reklam 
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ile ilgili reklam mevzuatındaki maddelerde değişiklik ve eklemelerin yapılması gerektiğini de belirtmektedir. Bununla birlikte sosyal 
reklam ve devlet reklamı kavramlarının netleştirilmesine de ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır (http://www.for.kg/news-205831-
ru.html).  

Sosyal reklamların bol miktarda üretimi, ülkedeki sorunların vurgulanması dışında, vatandaşlık bilincini geliştirme 
ve toplumsal duyarlılığı arttırma yönünde de işlemektedir. Medyada sosyal reklamların yayın içinde önemli bir pay alması, ilgili 
organların çalışmalarını sorunları çözmeye yönlendirmeye teşvik edebilir. Sosyal reklamın sosyo-politik rolüne evrensel anlamda 
bakıldığında tüm insanlarda duyarlılık ve sorumluluk duygularının arttırılacağı umulmaktadır.

3. Kırgızistan’da Oş Bölgesindeki Etnik Çatışmalar ve Sosyal İçerikli Reklamlar

Kırgızistan’da 2005 ve 2010 yıllarında iki büyük darbe ve iktidar değişimi yaşandı. 7 Nisan 2010’da Cumhurbaşkanı Bakiyev 
iktidardan devrildi ve Geçici Hükümet kuruldu. Bundan sonra Haziran’da Kırgızistan’ın göney tarafındaki Oş bölgesinde Kırgızlar ve 
Özbekler arasında etnik çatışmalar ortaya çıktı. Bu çatışmaların altında pek çok sorun ve neden yatmaktadır

3.1. Çatışmaların Çıkışı

Kırgızlar ve Özbeklerin arasında etnik çatışmaların tarihi 1990’lara kadar uzanmaktadır. 4-8 Haziran 1990’da etnik 
çatışmalar sonucunda 336 kişi ölmüş ve 462 kişi yaralanmıştır. Özbek tarafında Adolat Gençlik Derneği ve Kırgız tarafında Oş 
Aymagı Gençlik Derneği’nin öncülüğünde protesto hareketlerinin güçlenmesi çatışmaları ateşlemiştir. İktidarın ve siyasal yönetimin 
zayıflaması ve ifade özgürlüğü talep eden glasnost atmosferi bu özgün tarihsel anda çıkan etnik çatışmaların temel nedenleri olarak 
belirtilmektedir. Lenin Kolhozu’nda toprakların kullanımı üstüne çıkan anlaşmazlıklar sonucunda çatışmalar başlamıştır (Norwegian 
Helsinki Committee, 2010: 4). 

20 yıldır bu çatışmalar tekrarlanmayınca sorunun yatıştığı sanılmıştır. Kırgızistan bağımsızlığını aldıktan sonraki dönemi 
Gürbüz şöyle betimlemektedir: 

“Piyasa ekonomisine geçiş ve sınır ticaretiyle artan ekonomik gelir, Özbeklerin ticaret hayatındaki 
egemenliğiyle birleşince Özbekler açısından olumlu bir ekonomik ortam oluşmuştu. Ancak Özbeklerin 
siyasi etkinlikleri hâlâ kısıtlıydı. Zaman zaman özgürlüklerinin artırılması ya da Özbekçenin üçüncü 
dil yapılması yönünde talepte bulunuyorlardı. Güneydeki Kırgızların ise kolhozların dağılması ve 
hayvancılığın yediği darbeyle bağımsızlık sonrası dönemde ekonomik durumları bozulmuştu. Şehre göç 
edenlerin sayısı artmış, ancak ticaret ve devlet görevleri dışında şehirdeki iş olanakları azalmıştı” (Gürbüz, 
2012: 136).

Siyasette çok fazla faaliyet göstermemekle birlikte, Özbekler monoetnik gruplar olarak neredeyse özerklik koşullarında 
yaşamışlardı. Helsinki Komitesi’nin raporuna göre, bağımsızlığın alınmasından sonra ülkede etnokratik bir modelin uygulanması 
Kırgızlar ve Özbeklerin Kırgızistan’la ilgili ortak bir vizyona sahip olmamasına yol açmıştır. Özbeklerde, kendi durumlarının 
iyileştirilmesi ve statülerinin yükseltilmesi gerektiği düşüncesi oluşurken, Kırgızlarda, Özbeklerin konumlarının fazla güçlü olduğu 
düşüncesi vardı (Norwegian Helsinki Committee, 2010: 8).

Uluslararası bağımsız örgütler tarafından hazırlanan rapora göre, çatışmaları teşvik eden nedenlerinin başında, 
Cumhurbaşkanı Bakiyev’in gitmesinden sonraki iktidar boşluğu ve iktidar için mücadelelerin yer aldığı bildirilmektedir. Bunun 
yanında, ülkedeki kargaşa Kırgız kriminal grupların güçlenmesine ve onların Özbek iş adamlarını ezmeye başladığı belirtilmektedir 
(Norwegian Helsinki Committee, 2012: 13). Genel olarak Oş bölgesindeki şiddet ve saldırıların nedenleri iki etnik topluluğun 
geçmişinde yatmaktadır. 

2010 yılı 9 Haziran gecesi Oş şehrinde başlayan saldırılar ve çatışmalar 12 Haziran’a kadar sürmüş, yaklaşık bir hafta 
daha güneydeki başka yerleşimlerde de çatışmalar çıkmıştır. Bu trajedinin nasıl ve neden başladığı, kimlerin bunu teşvik ettikleri ve 
üçüncü tarafların olup olmadığı ile ilgili birtakım söylentiler vardır, ancak bunların üzerine net bir şey söylemek henüz mümkün 
değildir.  

3.2.Çatışmaların Sosyal İçerikli Reklamlara Etkisi 

Özbek ve Kırgız eylemcileri koalisyonu tarafından gerçekleştirilen bağımsız araştırmalar sonucunda hazırlanan “Oş 
İnisyatifi” raporunda Haziran çatışmaları öncesinde, çatışmalar sırası ve sonrasında Kırgız dilindeki yayınlarda milliyetçi ve şovenist 
karakterdeki materyallerin yayımlandıkları bildirilmektedir. (“Oşskaya İnisiyativa”, 2011: 24). Halklar arası nefreti arttıran ve etnik 
çatışmaları kışkırtan medyanın etkisi inandırıcı olabilir. Aynı zamanda gündem belirlemede önemli rol oynayan bireylerin de bu 
konuda katkısı olabilir. Dolayısıyla medyanın içeriği toplum ve medyacıların etkileşiminin yansımasıdır.

Öbür taraftan ırkçılık ve milliyetçiliğe karşı billboard ve video spotlarının yayımlanması durumu olumlu şekilde 
yönlendirmeye çalışmaktadır. Oş bölgesindeki çatışmalar sırasında ve sonrasında birlik ve barışa çağıran sosyal içerikli reklamların 
sayısı çok artmıştır. Kırgızistan’da çatışmalardan önce vergi ödeme, özürlülerin sorunları, içki içmenin zararları gibi ekonomik ve 
sosyal reklamlar ara sıra yayımlanırdı. Doğal afetler olduğunda deprem ve yangın sırasında güvenlik önlemlerini gösteren video 
spotları yayımlanırdı. Sosyal reklamlar dünyada ve ülkede mevcut olan sorunlara tepki verme ve onlara dikkat çekme amacıyla 
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yapılır. Kırgızistan’da Oş trajedisine ilişkin sosyal reklamların ortaya çıkması da bundan kaynaklanmaktadır.

Kırgızistan’da Haziran 2010’dan itibaren halkar arasında arkadaşlık ve barış çağrıları içeren sosyal reklamlar çoğunlukla 
sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler, bağımsız örgütler ve gençlerin dernekleri tarafından hazırlanmıştır. Oş bölgesinde 
medyayı denetleyen bir özel komite oluşturulmuş ve Belediye Başkanının emiriyle şehirde sosyal içerikli billboardlar asılmıştır 
(Norwegian Helsinki Committee, 2010: 14).

4. Kırgızistan’da Etnik Çatışmalar Sırasında Yayımlanan Sosyal İçerikli Reklamların Göstergebilimsel   
Çözümlenmesi

Burada, bu etnik çatışmalar sırasında internette yayımlanan ve en çok izlenen üç sosyal içerikli reklamlarını göstergebilim 
incelenmesi yapılacaktır. Reklam analizinde en çok göstergebilimden yararlanılır. Diğer yöntemlere göre göstergebilimsel yöntemin 
daha geniş bir uygulama alanı vardır. Her reklam göstergebilimsel açıdan ele alınabilir ve özellikle reklamdaki yananlam ve metaforlar 
açısından irdelenebilir (Elden, 2011: 490). Göstergebilim sözlü ve sözsüz gösterge sistemlerinin ve bu sistemlerin anlamını ele alan 
bir bilimdir. Saussure göstergebilimin klasik tanımını şöyle yapar:

“Toplumda göstergelerin yaşamlarını inceleyen bir bilim...bu bilim, sosyal psikolojinin, dolayısıyla da genel 
psikolojinin bir parçası olacaktır; bu bilimi Yunanca semeion’dan (gösterge) hareketle semiologu (gmstergebilim) 
diye adlandırıyorum. Göstergebilim göstergeleri neyin oluşturduğunu, onları yöneten yasaları gösterecekletir. 
Bu bilim henüz varolmadığından nasıl bir şey olacağını bilemeyiz ama varolma hakkı bulunduğuna kuşku 
yoktur” (Mutlu, 2012: 121).

Göstergebilimde gösteren, gösterilen ve gösterge olarak tanımlanan üç öğe temel alınarak inceleme yapılır. 
Gösteren, bir göstergenin fiziksel biçimi, yani bir sözcüğün sesi ya da yazılı halidir. Gösterilen ise, göstergenin gönderme 
yaptığı zihinsel kavramı dile getirir (Mutlu, 2012: 123). Gösteren ile gösterilen göstergeyi oluşturmaktadır (Barthes, 2012: 
44). Bir gösterge, fiziksel biçime sahip olur, kendisinden başka bir şeye gönderme yapar ve insanlar tarafından bir gösterge 
olarak kabul edilir ve kullanılır (Mutlu, 2012: 120).

Bu çalışmada; gösteren, gösterilen ve gösterge öğeleri temelinde Saussure’ün reklamlara uygulanan modeli, 
Kırgızistan’da Haziran – Aralık 2010 tarihleri arasında sanal ortamda yayımlanan Kırgızistan’ın güneyindeki etnik 
çatışmalara ilişkin ve en çok izlenen sosyal içerikli reklamların incelenmesinde kullanmıştır.

1.Reklam:

Gösteren Gösterilen

Ön plan Farklı milletlerden genç insanlar metni okumaktadır. Gençlik, güç, farklılık, birliktelik, vatanseverlik

Arka Plan Sade mavi, kare şeklinde stüdyo fonu
Mavi rengi sakinliğin, özgüvenin ve suyun sembolüdür. Fon kendisine 
dikkat çekmiyor, konuşan gençleri ön plana çıkararak metin üzerine 
odaklanmayı sağlıyor.

Metin Elindeki kağıtta milleti yazan gençler sırayla çıkıyor ve metnin bir 
cümlesini okuyorlar

Özgüven, kendi pozisyonunu bildirmek, vatanseverlik, birlik ve 
beraberlik, anılar, hedef belirleme.

Slogan Logonun altında açık mavi renkte yazılmaktadır. Kırgızistan 
kelimesi diğer kelimelerden daha büyük. Sonunda ünlem işareti 
var.

Birliktelik, barış, vatanseverlik, vurgu

Logo
Açık mavi renkte Kırgızistan haritası, orta kısmında yeşil fon 
üstünde beyaz güvercin şekli, kenarlarda beyaz renkte ve üç dilde 
slogan (üst sol tarafta: Rusça, üst sağ tarafta: Özbekçe, alt sol 
tarafta Kırgızca)

Mavi, yeşil renkleri sakinleştirici, olumlu duyguları uyandırır. Beyaz 
rengi temizliğin, sadeliğin ve masumiyetin sembolüdür. Güvercin barış 
ve sevgiyi sembolize etmektedir.

2.Reklam:

Gösterge Gösteren Gösterilen 

Ön Plan Kendi milleti belirtilmiş olan 
insanlar

Farklı milletlerden genç 
insanlar metni okumaktadır Gençlik, güç, farklılık, birliktelik, vatanseverlik

Arka Plan Mavi stüdyo Sade mavi, kare şeklinde 
stüdyo fonu

Mavi rengi sakinliğin, özgüvenin ve suyun sembolü. Fon kendisine 
dikkat çekmiyor, konuşan gençleri ön plana çıkararak metin üzerinde 
odaklanmayı sağlıyor.
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Metin

Uygur: biz kardeşiz;

Rus: biz güzel toprağımızın 
çocuklarıyız;

Kırgız: biz tüm Kırgızistanlıları

Kore: tolerans ve barışseverliğe;

Kazak: şefkatlık ve duyarlılığa;

Dungan: merhamet ve 
dayanışmaya çağırıyoruz;

Ukrain: herkese birlikteliğimizi 
ispatlamalıyız;

Türk: biz arkadaşız;

Balkar: kardeş halkız;

Ermeni: kan dökülmesine artık 
izin vermeyeceğiz;

Özbek: yerimizde gözyaşların 
dökülmesine ve acı çekmeye izin 
vermeyeceğiz;

Moldovalı: ülkemizi korumak

Dungan: bu bizim vatandaşlık 
görevimiz;

Alman: milletler arkadaşlığını 
koruma ve geliştirme

Kore: her insanın kutsal bir 
görevi;

Kırgız: biz Kırgızistan’ımızı 
seviyoruz;

Rus: bu bizim evimiz;

Moldovalı: bizim geleceğimiz;

Tatar: bizim vatanımız;

Biz Kırgızistan’da barış iştiyoruz.

Elindeki kağıtta milleti 
yazan gençler sırayla çıkıyor 
ve metnin bir cümlesini 
okuyorlar.

Sorumluluk, görev, duygusallık; milletler arası arkadaşlık, vatanseverlik, 
birlik, coşku, ciddiyet 

Slogan Biz Kırgızistan’da barış istiyoruz

Logonun altında açık 
mavi renkte yazılmaktadır. 
Kırgızistan kelimesi diğer 
kelimelerden daha büyük. 
Sonunda ünlem işareti var.

Birliktelik, barış, vatanseverlik, vurgu

Logo
Ekranın ortasında Kırgızistan’ın 
haritası beliriyor ve yavaş 
büyüyor.

Açık mavi renkte Kırgızistan 
haritası, orta kısmında 
yeşil fon üstünde beyaz 
güvercinin şekli, kenarlarda 
beyaz renkte ve üç dilde 
slogan (üst sol tarafta: 
Rusça, üst sağ tarafta: 
Özbekçe, alt sol tarafta 
Kırgızca)

Mavi, yeşil renkleri sakinleştirici, olumlu duyguları uyandırır. Beyaz 
rengi temizliğin, sadeliğin ve masumiyetin sembolüdür. Güvercin barış 
ve sevgiyi sembolize etmektedir.

 
 Yukarıda incelenen iki reklam Gençlik Derneği tarafından hazırlanan sosyal reklam serisinin parçasıdır. Bu yüzden video 
tasarımı ve öyküsü aynıdır. Fakat metinleri farklıdır. İncelemede reklamların verdiği, farklı milletler arasında arkadaşlık ve birlik 
mesajı çok iyi anlaşılmaktadır. Metni dile getiren gençlerin ciddi ve önemli, ağır bir yüz ifadesi vardır. Bu metnin de ciddiyet ve 
önemini arttırmaktadır. Arka fon çok sade, bütün dikkati ortadaki kişi ve metin üzerine odaklıyor. Fon müziği de metinsiz, ciddiyeti 
çağrıştıran marş şeklindeki bir müziktir.

Reklamların çekirdeğini metin oluşturmaktadır. Metinde farklı milletlerin aynı ülkede (Kırgızistan’da) yaşadıkları, mutlu 
oldukları, planlar yaptıkları, okudukları, çalıştıkları ve vatanlarını sevdikleri ifade edilmektedir. Sloganı; güçlü bir iddia, talep 
içermektedir. Buradaki mesajı genelde “biz bu ülkede yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz, siz de bizi örnek alın ve barış içinde 
yaşayın” olarak nitelendirebiliriz.

Bu sosyal reklamların olumsuz tarafı insanların milleti belirtilmiş olan kağıtları önlerinde tutmalarıdır. Bu görüntü 
insanların damgalanmasını, etiketlenmesini çağrıştırmaktadır. Yapımcılar insanların farklı milletlerden olduklarını vurgulamak 
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istemiş, bunu da kağıtlar aracılığıyla gerçekleştirmişlerdir, ancak bu metot fazla düz anlam taşımaktadır.

3.Reklam:

Gösterge Gösteren Gösterilen 

Ön Plan Farklı yüz ifadeleri gösteren ve 
çeşitli hareketler yapan insanlar

Farklı milletlerden gençler çeşitli 
duyguları ve durumları gösteriyorlar

Farklılık, pozitif, neşe, etkinlik, 
canlılık

Arka Plan Beyaz stüdyo Beyaz sade fon Temizlik, masumiyet, saflık, yenilik

Metin

Siyahlar, beyazlar, Kırgızlar, Ruslar, 
Gürcüler, Özbekler, Koreliler, 
Tatarlar, kızıl saçlılar, sarışınlar, 
esmerler, farklı farklı, birlikte

atletler, şarkıcılar, sunucular, 
kabadayılar, inekler, sertler, 
komikler, kırmızı kıyafetli, siyah 
kıyafetli, birlikte, uzun boylular, 
kısa boylular, gözlüklüler ve 
gözlüksüzler, şapkalılar ve 
şapkasızlar, eğitim alıyoruz, 
çalışıyoruz, bekliyoruz, gülüyoruz, 
ağlıyoruz, susuyoruz, konuşuyoruz, 
teşekkür ediyoruz, düşüyoruz, 
ama ayağa kalkıyoruz, seviyoruz, 
nefret ediyoruz, korkuyoruz, 
hayal ediyoruz, gülümsüyoruz, 
üzülüyoruz, birlikte, hata 
yapıyoruz, kendi yolumuzu 
arıyoruz, tecrübe ediniyoruz, 
özen gösteriyoruz, düşünüyoruz, 
çabalıyoruz, arzuluyoruz, seçiyoruz, 
mutlu olmak, sevilmek, sağlıklı 
olmak istiyoruz, korkmuyoruz, 
gidiyoruz, mutlu, sağlıklı oluruz, 
seviliriz, yaşıyoruz, kalırız, herşey 
iyi olacak, Kırgızistan biz seniz, 
inanıyoruz.

Büyük siyah harflerle yazılar fonda 
beliriyor.

Farklılık, özgürlük, duyguları ifade 
etme, umut, birlik, farklılıktan 
doğan birlik.

Slogan Kırgızistan biz seniz, inanıyoruz. Siyah büyük harfler Kırgızistan bizim hepimizden 
oluşmaktadır.

Logo - - -
 

 Reklam Özüm Çeçem gençlik hareketi tarafından hazırlanmıştır. Diğer iki reklamdan farklı olarak bu reklam daha dinamik, 
canlı ve olumlu bir tarzda çekilmiştir. Reklamda, farklı milletlerden gençler farklı duyguları ifade etmektedir. Arka fon beyaz renkte ve 
aydınlığı simgelemektedir. Gençlerin arasında medyacılar, şarkıcılar ve oyuncular yer almaktadır. Bu, reklamların daha dikkat çekici 
ve daha ikna edici olması amacıyla kullanılan bir metottur. Gençler kendileri konuşmuyor, metin beyaz fon üstüne yazılmaktadır. 
Ayrıca müzik olarak Michael Jackson’un “Black and White” şarkısının seçilmesi reklamın mesajını pekiştirmektedir. Metin çok 
basit, tek kelime ve kısa cümlelerden oluşmaktadır. Metin, “Kırgızistan’ın farklı milletleri, farklı tip gençleri, farklı iş yapanları, farklı 
düşünenleri birleştirdiği” mesajını iletmektedir.

Bu reklamın pozitif ve dinamik olmasına rağmen gencin arka fonunda beliren ve milletlerini belirten kağıtlar yine 
ayrımcılık çağrışımı yapmaktadır.

 Sonuç

 Toplumu etkilemek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren medyanın farklı şekilleri günden güne çoğalmakta 
ve gelişmektedir. Sosyal reklamın temel fonksiyonu toplumda sorunlara karşı duyarlılık yaratmaktır. Fakat sosyal reklam sadece 
toplumsal sorunları yansıtmakla sınırlanmaz. Sosyal reklam birçok mesajı ve sembolleri içermekte olup hedef kitlesine göre sosyal 
reklamın niteliği ve içeriği değişir. Tıpkı tecimsel reklamın kar elde etme amacı dışında birçok mit ve sembolleri içerdiği gibi sosyal 
reklam bir okunacak ve çözümlenecek kodlar topluluğu sunmaktadır. Bu kodlar farklı metotlarla açıklanabilir.

Reklam sektörü yeni gelişmekte olan Kırgızistan’da sosyal reklam için ayrı ve küçük bir endüstrinin gelişmeye başladığı 
iddia edilebilir. Medyada, özellikle TV, internet ve açık havada sosyal içerikli reklamlar görülmektedir. KC Reklam Mevzuatında 
sosyal reklam payının %5’ten az olmaması gerektiği belirtilmekte; bu da sosyal reklamların üretimini teşvik etmektedir.

2010 Haziran’ında Oş bölgesinde gerçekleşen etnik çatışmalar gibi büyük ve ağır siyasi olaylarda medya ve sivil toplum 
örgütlerinin birlikte tepki vermeleri halkın bilincini yönlendirmede son derece önemli olmuştur. Bu çatışmalar sırasında ülkede 
herkes büyük sarsıntı ve gerginlik yaşamış, halkta kızgınlık ve nefret duyguları çoğalmıştır. Bu dönem içerisinde yayımlanan sosyal 
reklamların vurgusu barış, vatanseverlik ve milletler arası hoşgörü üstüneydi. Reklamların çoğu sivil toplum örgütleri tarafından 
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ve gençlerin inisiyatifi ile hazırlanmıştır. Hükümetin bu faaliyetlere katkısı pek görülmemektedir. Bu hükümetin keskin ve ağır 
çatışmaları yatıştırmaya yönelik yönlendirici çabalar ve yönetim stratejilerinde yoğunlaşması ile açıklanabilir.

Çalışmada göstergebilim açısından incelenen sosyal reklamların üçünde de amaç çok açık bir şekilde anlaşılmaktadır. 
Halbuki reklamın etkisini arttırmada bu yeterli değildir. Yapım hataları ve teknolojik imkanların kısıtlılığı reklamların kalitesinde 
kendisini göstermiştir. Hiçbir reklam kusursuz değildir. Fakat reklamlardaki farklı milletlerden kişilerin Kırgızistanlıları barışa ve 
vatanseverliğe çağırmaları diğer taraftan farklı bir çağrışım yaratmaktadır. Kırgızistan’da herkesin farklı olduğunun sert bir şekilde 
vurgulanması milletler arasındaki ayrımcılığı arttırabilir. Reklamlardaki metnin olumlu havada verilmeye çalışılmasına rağmen 
cümlelerde bireysellik ifade edilmektedir. Üstelik konuşan gençlerin bazılarının tonlarında öfke ve gerginlik hissedilmektedir. Sonuç 
olarak, reklamların göstergesi kolay algılanmakta ve kabul edilmektedir. Ancak bu göstergeyi oluşturan gösteren ve gösterilenlerin 
şekli reklamların mesajını algılamata karışıklık yaratmaktadır.  Üstelik reklamların temel amacını oluşturan hoşgörü ve barış 
sembollerinin düz ve açık bir şekilde aktarılmaları ters çağrışımlar ortaya çıkarmakta ve böylece konulan hedeften uzaklaşılmaktadır.

Genel olarak reklamların yapım tekniklerinin düşük olduğu ve bunların arkasında amatör bir çalışmanın olduğu 
görülmektedir. Kuşkusuz, çatışmalar sırasında reklamların hızla organize edilmesi kalite ve yapımda olumsuz etkisini göstermiştir. 
Ancak önemli olan sadece reklamdaki mesaj değildir. Bu mesajın nasıl ve hangi şekilde aktarıldığının, neleri çağrıştırdığının da göz 
önünde tutulması gereklidir.

Reklamların ve özellikle de sosyal içerikli reklamların üretiminde, önce sorunun iyice incelenmesi ve farklı boyutlardan 
ele alınarak çözümlenmesi kesinlikle gereklidir. Bunun için, sektördeki eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve toplumda vatandaşlık 
sorumluluğu ve katılımcılığının arttırılmasında büyük bir fayda vardır. Ayrıca uluslararası sivil toplum örgütlerinin yanı sıra 
Kırgızistan hükümetinin sosyal reklam sektörüne daha çok dikkat göstermesi gereklidir. Hükümet toplumsal sorunları çözme 
sürecinde sosyal reklam yapımı gibi girişimleri her zaman desteklemelidir. Bunun dışında sosyal reklamların yapımında psikoloji, 
antropolji, etnoloji, mitoloji gibi bilimlerin kullanılması reklamların kalitesini artıracaktır.  
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KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA MEDYA, ETİK VE HUKUK İLİŞKİSİNE 
GENEL BİR BAKIŞ

Mehmet Yüksel1

 Özet

 Günümüzde ahlaki değerlere ve normlara hayat veren, bunları aktaran sosyal ilişki ve etkileşim ortamları, 
yerel ya da ulusal sınırlar çerçevesini aşan bir kapsama ulaşmıştır. Bu çerçevede giderek dünya çapında gerçekleşmekte 
olan ilişkiler, alınan kararlar, sergilenen tutum ve davranışlar, başkalarını veya ötekilerini derinden etkileme gücüne 
ulaşmaktadır. Böyle bir durum, hiç kuşkusuz beraberinde küresel düzeyde hukuk ve ahlak tartışmalarını da zorlamaktadır. 
Örneğin, bugün daha ziyade ulus-devlet sınırları ve egemenliği bağlamında düzenlenen vatandaşlık ilkeleri, hakları ve 
görevleri çerçevesinde oluşan hukuk, yaşamın tüm karmaşıklığını, çeşitliliğini, dinamizmini kavramakta ve karşılamakta 
yetersiz kalmaktadır. Her şeyden önce, insani ve toplumsal yaşamın günümüzde kazandığı küresel boyut karşısında 
insan ilişkilerini ve davranışlarını yalnızca hukuki kodlarla çerçeveleme, bunlara hukuki kurallarla yön verme çabaları 
yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada,  esas olarak, gerek tek tek bireylerin ve toplumların yaşamında gerekse bir bütün 
olarak insanlığın hayatında giderek yoğunlaşan bir yer işgal eden medyanın insan ilişkilerine ve davranışlarına yön veren 
ahlaki değerlerin ve normların üretiminde ve aktarılmasında nasıl bir rol oynadığı ve bundan böyle hangi katkılarda 
bulunabileceği tartışma konusu yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Küreselleşme ve Etik, Küreselleşme ve Hukuk,  Medya ve Etik, Medya Etik ve 
Hukuk.

GENERAL ARGUMENT ON MEDIA, ETHICS AND LAW RELATIONSHIP IN THE 
CONTEXT OF GLOBALISATION
  Abstract 

 Media shaping and transferring the ethical values and norms has gone beyond the local and national borders. 
In this context relations, decisions, behaviours and attitudes occurring worldwide has profoundly affected the others. 
By all means this situation has forced the arguments on law and ethics globally. For instance, law to be constituted in 
accordance with civic right, principles and task in the context of national borders cannot meet the whole complexity, 
dynamism and diversity. Above all, trying to frame human relations and behaviour only with law codes and shaping with 
legal principles fail to correspond the globalisation. In this study it is discussed how media, occupying the lives of both 
individual and societies day by day, has a role both in producing and transferring moral values and norms which shape 
human relations and behaviour. 

Keywords: Globalisation, Globalisation and Ethics, Globalisation and Law, Media and Ethics, Media Ethics and 
Law.

 Giriş

 Günümüzde giderek hızlanan küreselleşme süreciyle birlikte insanların eğlence endüstrisi ve medya tarafından 
üretilen ve taşınan simgeler veya işaretler dünyasında yaşamaya başladıkları, toplumsal yaşamlarını bu gelişmeler 
bağlamında ortaya çıkan modellere göre düzenler hale geldikleri; başka bir deyişle, modellerden, işaretlerden ve 
simgelerden oluşan bir ağın, insanların düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını etkilemeye başladığı söylenebilir.
İletişim alanında yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı olarak bilgi, fikir ve haber akışı, bundan böyle sınır tanımaz bir 
1  Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
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aşamaya varmıştır. Televizyon ve bilgisayar ekranlarında, her an neredeyse sınırsız ölçekte haber ve bilgi akışı bireylerin 
önüne gelmektedir. Bütün bu gelişmeler, maddi dünyamızla birlikte düşünce dünyamızı da değiştirmekte; küresel çapta 
etki göstermekte; dünya sistemi içinde bir ülke veya bölgede meydana gelen değişme, sistemin öteki parçalarını ya da 
öğelerini de etkilemekte; bütün bunlardan hareketle sıkça uluslararasılaşma ve uluslarötesileşmeden söz edilmektedir 
(Yüksel, 2001: 128-129). Bu gelişmelerle bağlantılı olarak küresel iletişim yanında, küresel hukuktan da bahsedilmektedir. 
Bu durum, ulusal hukuk yanında gelişen ve onu derinden etkilemeye başlayan uluslarötesi veya uluslarüstü bir hukukun 
da şekillenmekte olduğu anlamına gelmektedir.

 Ancak küreselleşme sürecinin ve bu süreçte şekillenmekte olan iletişim ve medya dünyasının tek yönlü, tek 
boyutlu bir oluşum içinde olduğu ileri sürülemeyeceği gibi, bu süreçte ortaya çıkan ilişkilerin ve dengelerin eşitlikçi bir 
yapıda olduğu da iddia edilemez. Medya yanında hukukun da giderek artan ölçülerde uluslararası örgütlerin ve çokuluslu 
şirketlerin belirleyici olduğu ikili veya çok taraflı uluslararası sözleşmeler ve hukuki düzenlemeler çerçevesinde düzenlenir 
hale gelmesi, gerek ulusal gerekse küresel ölçekte toplumsal ilişkilerin ve toplumlararası ilişkilerin hukuksallaşması 
anlamına gelmektedir. Hukuk kuralları, hukuki kurumlar ve mekanizmalar eliyle düzenlenmeye çalışılan, küresel ölçekte 
büyük sermaye gruplarının egemen olduğu medya düzeninde; önceden belirlenmiş amaçlara ve hedeflere ulaşmak üzere 
planlı ve programlı bir şekilde çalışan örgütlü hiyerarşik bürokratik yapıların ve kurumların oluşturduğu bir sistemler 
dünyası, bundan böyle dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, neredeyse tüm insanların toplumsal yaşam dünyalarını 
çerçeveleyip kuşatmaktadır. Bu da beraberinde ciddi ahlaki tartışmaları getirmektedir. Büyük hiyerarşik nitelikteki güçlü 
örgütlerin ve şirketlerin medyayı kuşatmış olması, bilgi ve haber akışı bakımından çok önemli ahlaki tartışmalara neden 
olmaktadır.

1. Küreselleşme, Medya, Etik ve Hukuk

 Medya örgütlerinin dünya çapında giderek ticarileşmesiyle, bazı medya kuruluşlarının geçmişte dile getirdikleri 
ahlaki ve siyasal ideallerin yerini “verimlilik” ve “kârlılık” ölçütleri almakta; zaman içinde standartlaşan ve klişelere 
bürünen medya ürünleri, kısa süreli olaylarla ilgilenir hale gelerek günlük yaşamın aleladeliğini aşma kapasitesini bir 
yana bırakmaktadır. Böylece medya,  sadece bir tüketim formu, bir heyecan, eğlence ve keyif kaynağı haline gelmektedir 
(Thompson, 2008: 391). Günümüzde medya veya kitle iletişim medyası, toplumsal yaşamın sembolik karakterinin 
yeni bir biçimlendiricisi, enformasyonun ve sembolik içeriğinin üretilmesinin ve değişiminin yeniden şekillendiricisi, 
bireylerin birbirleriyle ve kendi kendileriyle bağlantılarını kuran yeni bir yapılandırıcısı haline gelmiş bulunmaktadır 
(Thompson, 2008: 26-35). Bundan dolayıdır ki bugün, ekonomik ve siyasal iktidar yanında “sembolik iktidar”dan 
da sıkça söz edilmektedir. Sembolik iktidar; sembolik biçimlerin üretimi ve yayılımı sayesinde olayların gelişimine 
müdahale etme, başkalarının tutum ve davranışlarına etki edebilme ve olaylar yaratabilme kapasitesine gönderme yapan 
bir kavramlaştırma olarak karşımıza çıkmaktadır.
Thompson’a göre, yirminci yüzyılda iletişimin küreselleşmesi, esas olarak büyük çaplı iletişim holdinglerinin faaliyetlerinin 
belirleyici hale geldiği bir süreç niteliğini kazanmıştır. Enformasyon taşımasında daha fazla kapasite sağlayan kablo 
sistemlerinin döşenmesi, uyduların ortak kullanımı, sayısal enformasyon depolama ve aktarma kapasitesini muazzam 
ölçülerde artıran yeni teknolojilerin gelişimi de iletişimin küreselleşmesinin başka bir göstergesi olmuştur. İletişimin 
küreselleşmesinin diğer bir can alıcı özelliği ise, medya ürünlerinin uluslararası arenada dolaşır bir niteliğe kavuşmuş 
olmasıdır (243-249). 
 
 Panopticon, bir kavram olarak, ceza tehdidini sürekli, somut ve hissedilir kılarak insanlar üzerinde denetimi ve 
iktidarı sağlamak anlamına gelir. Böylece, yurttaşların, üstlerinin her yerde hazır ve nazır gözetiminden kaçamayacaklarına, 
hiçbir kötü davranışın asla cezasız kalmayacağına inandırılmaları söz konusudur. Panopticon’un temel amacı, disiplini 
sağlamak ve yurttaşların davranışlarını tek bir kalıba sokarak farklılık, tercih ve çeşitlilik karşısında vaziyet almaktır. 
Panopticon’un güncel siberuzaysal versiyonu olarak; bilgisayar ağları, veri tabanları, enformasyon iletimi üzerinden 
insanların sıkı bir gözetim ve kontrol altına alınmalarını ifade etmek üzere ise “süper-panopticon” kavramı kullanılmaktadır. 
Günümüzde kitleselleşen medyanın ve özellikle televizyonun önlenemeyen yükselişiyle “synopticon”dan söz ediliyor. 
Synopticon ile seyredilenden seyredene bir geçiş yaşanmış; insanlar nerede olurlarsa olsunlar, nereye giderlerse gitsinler 
çoğunluk azınlığı, çok azı seyretmekte ve network ağlarına bağlanmaktadır. Panopticon, insanları izlenebilecekleri 
bir duruma zorla sokarken; synopticon, baskıya ihtiyaç duymaksızın insanları seyretsinler diye ayartır. Yani çok, azı 
seyreder. Seyredilen bir avuç insan politika, spor, bilim ve oyun dünyasından gelen, yıldızlaşmış meşhur enformasyon 
uzmanlarıdır. Bunlar, esas olarak yayın sırasında ne söylerlerse söylesinler, kendi hayatlarına, kendi hayat tarzlarına dair 
mesajlar verirler. “Panopticon”da belli bazı seçilmiş yereller öteki yerelleri seyrederken, “synoptican”da yereller küreselleri 
seyrediyor. Küreseller, kelimenin tam anlamıyla “bu dünyanın dışında”dırlar. Onlar, hayranlık duyulan, gıpta edilen, yol 
gösteren bir konumdadırlar. Yeryüzünde coğrafi olarak sınırlanmış ve ayrılmış yerel düzeyde yaşayanlar, küresel niteliğe 
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kavuşmuş olanlarla gökyüzünden gelen düzenli televizyon yayınları aracılığıyla karşılaşırlar. Bu karşılaşmanın yankıları, 
tüm yerel sesleri boğarak, küresel bir biçimde tekrar tekrar duyulur ve böylelikle yerel duvarların hapishaneye benzer 
geçit vermezliği ortaya çıkar ve pekişir (Bauman, 1999: 58-64).

 Bugün küresel iletişim ağı, açıkça seçilmiş çok küçük bir grubun elinde ve hizmetindedir. Dünya çapında piyasa 
düzeninin sürmesini sağlayan ve asıl olarak onun ihtiyaçlarına odaklanan medyada haberler öyle yazılır ve düzene sokulur 
ki; yoksulluk ve sefalet tek başına bir açlık sorununa indirgenir. Dünya nüfusunun çok büyük bir bölümünün yaşadığı 
berbat yaşama ve barınma koşulları, hastalık, cehalet, saldırganlık, parçalanmış aileler, zayıflayan toplumsal bağlar gibi 
sorunlar göz ardı edilecek veya arka plana itilerek yoksulluk ve sefaletin gerçek boyutları gizlenir (Bauman, 1999: 82-85). 
O zamanda sormak gerekir ki, böyle bir dünyada “karşılık beklemeksizin ötekine karşı sorumluluk duygusu” anlamına 
gelen ahlaki veya etik duyarlılık nasıl oluşabilecektir, yeni ahlaki değerler ve yargılar nasıl gelişebilecektir? Medyada sıkça 
karşılaşılan, toplumsal bağlamından ve bağlantılarından koparılmış felaket haberleri, bir anlamda gündelik etik veya 
ahlaki duyarsızlığı bir yandan beslerken diğer yandan giderek genişleyen bir ölçekte yeniden üretir.

 Günümüzün örgütlü modern toplum yapılarında devlet eliyle organize edilmiş bürokratik kuruluşlara fazlaca 
bel bağlanıyor ve ortaya çıkan sorunların kurumsal çözüm politikalarıyla alt edilebileceği düşünülüyor. Örneğin, 
medya kuruluşlarının, mahkemelerin, adliye teşkilatlarının, cezaevlerinin işe koşulmasıyla meselelerin halledilebileceği 
düşüncesi neredeyse yerleşik bir kanaat haline gelmiş bulunmaktadır. Oysa sormak gerekir ki, insanların birbirleriyle 
ilişki ve etkileşimini önemli ölçüde sınırlandıran, resmi çerçeve oluşturan böylesi yapılar,  ahlaki değerlerin ve normların 
oluşmasına ne kadar zemin veya ortam oluşturabilir?
İnsanların hiçbir zaman sadece başkalarının iyi emirlerini ya da iyi planlarını izleyerek iyi olamayacakları hususu üzerinde 
de düşünmek gerekir. Kentsel kamusal mekanların giderek daralması, kent sakinlerini iletilerin anlamını müzakere etme 
ve böylelikle belli sorunları kavrama ve çözme becerisinden ya da bilgisinden yoksun bırakmaktadır. Kentsel mekanın 
örgütlü yapılar eliyle bilinçli bir şekilde dizayn edilmesi, kişileri insani bağlardan ve bu bağların sağlayacağı korumadan 
yoksun bırakmaktadır. Halbuki insani sorumluluğun, insan ilişkilerinde ahlakiliğin gelişebileceği ortam, farklılığın 
ve çeşitliliğin sağladığı belirsizlik ve müphemlik ortamlarıdır. Ancak böyle şartlar altında insanlar, sorumluluklarıyla 
yüzleşebilirler. Ahlaki bakımdan gelişmiş insanlar, bilinmeye ihtiyaç duyan, kendilerini eksikli hisseden, içlerindeki 
ötekiliği sevmeyi öğrenen kişilerdir (Bauman, 1999: 56). 

 Türkiye’de de 1980’li yıllardan itibaren serbest piyasa koşullarında ticari hükümlere göre rekabet düzeni içinde 
çalışan ve diğer özel sektör kuruluşları gibi kar peşinde koşan medyanın en geniş izleyici ve okuyucu kitlesine ulaşmak 
uğruna girmiş olduğu sınırsız yarışla birlikte, gerek yerel gerekse küresel ölçekte ağırlıklı bir yer edinmiş olması, ahlaki 
ve hukuki bakımdan beraberinde ciddi sorunları getirmiş bulunmaktadır. Medyanın mümkün olan en büyük dinleyici, 
okuyucu ve izleyici kitlesine ulaşabilmek uğruna ne yapabildiğini ve yapabileceğini görmek için bir cinayet davası olan 
ABD’deki D.J. Simpson davasının ele alınışına ve 1990’lı yıllarda Ege Denizi’ndeki “Kardak kayalıkları” konusunda 
Türkiye ile Yunanistan arasında ortaya çıkan ve neredeyse iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren sorunun ortaya çıkmasında 
ve ele alınmasındaki medya tutumunu hatırlamak yeterli olacaktır.
Bordieu’ya göre, medyanın reyting uğruna “yabancı düşmanlığı”, “milliyetçilik”, “cinsellik” gibi tutkuları ya da eğilimleri 
sonuna kadar sömürme imkanı sağladığı görülmektedir. Televizyon programlarında zamanın sınırlandırılmış, konuşma 
konusunun önceden belirlenip konuşmacılara ve tartışmacılara dayatılmış olması, yapacakları değerlendirmelere veya 
analizlere ahlak, adap vb. kaygılarla müdahale ihtimalinin varlığı, özgür ve serbest bir tartışma ve izleyici etkileşiminin 
oluşmasına izin vermemektedir. Ancak buna rağmen bir kısım araştırmacı, bilim insanı ve yazar, her ne pahasına olursa 
olsun, televizyona sıkça çıkmayı ve orada her şeye rağmen görünür olmayı tercih etmektedir. Varlıklarını sürdürebilmek 
konusunda yapıtlarına hiçbir şekilde güvenemediklerinden, ekranda olabildiğince sıklıkla belirmekten, başlıca işlevi 
televizyonlara çağrılmalarını sağlamak olan, olabildiğince kısa yapıtları, düzenli aralıklarla yazmaktan başka çareleri 
yoktur. Televizyon ekranı bugün işte bu şekilde bir tür “Narsis aynası,  Narsist bir teşhir mekanı haline gelmiştir. Televizyona 
çıkabiliyor olmanın karşılığında müthiş bir sansürün ve özerklik yitiminin bulunduğunu ileri süren Bordieu’ya göre 
bu durum, başkaca şeylerin yanında, konunun dayatılmış olmasından, iletişimin koşullarının belirlenmiş olmasından, 
özellikle de zaman sınırlamasından dolayı bir takım şeylerin söylenebilmesinin mümkün olamayacağı zorlamalardan 
kaynaklanmaktadır. Bu şekilde ortaya çıkan sansür ve özerklik yitimi, medya sahipliği, ekonomik ve siyasal etkenler 
gibi faktörlerden kaynaklanabileceği gibi, siyasal konformizmden ve otosansürden de kaynaklanabilir. Böylece insanlar, 
onlardan hizaya geçmelerini talep etmeye gerek kalmaksızın bilinçli ya da bilinçsiz bir otosansür biçimiyle uyumlu hale 
gelmektedirler (2000: 14-20). 
 
 Simgesel şiddeti, “ona maruz kalanların ve aynı zamanda da, çoğu kez, onu uygulayanların sessiz suç ortaklığıyla 
ve her iki tarafın da onu uyguladıkları ya da ona maruz kaldıklarının bilincinde olmadıkları ölçüde uygulanan bir şiddet” 
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olarak tanımlayan Bordieu, kan ve cinsellik, dram ve suç gibi temaların her zaman sansasyon basını için satışı yapılacak 
olaylar arasında olduğunu belirtir. Bordieu’ya göre,  böylesi gelgeç olaylar aynı zamanda oyalayıcı olaylardır da, seyircinin 
dikkatini başka bir yere yöneltme işlevi de görürler. Simgesel şiddet çerçevesinde televizyon, dikkatleri herkesin ilgisini 
çekecek, herkes için geçerli olacak olaylara yoğunlaştırır. Bu tür olaylar hiç kimseyi şaşırtmamak zorunda olan, hiçbir 
tercih içermeyen, bölmeyen, uzlaşım sağlayan, herkesi ilgilendiren, ama hiçbir önemli konuya dokunmayan nitelikteki 
olaylardır (2000: 21-22). Bu türden ortalamaya hitap eden, tercih içermeyen, tartışma, sorgulama boyutundan yoksun 
yayınların ağırlıklı yer işgal ettiği bir medyadan ahlaki değerlerin ve normların yaratılmasına ve aktarılmasına katkıda 
bulunması ne kadar beklenebilir? Gösterir veya yansıtır gibi yaparken aslında gizleyen, gerçekliği aktarmaktan ziyade 
bir dünya inşa eden, yeni bir gerçeklik yaratır hale gelen bir medya dünyasından ahlaki değerler ve normlar yaratma 
sürecinde neler beklenebilir? diye sormak gerekir.

 Bir TV habercisinin nesnel haber sunuşunu gerçekleştirmesini engelleyen birçok sınırlama vardır. Bunlardan 
yapısal karakterde olan bazıları şöyle sıralanabilir (Matelski, 2000: 20-26):

 Her bireyin, olayları kendi inançları, davranışları ve değerler sistemi içinde algılama ve görme eğilimi vardır. Bu, 
aynı zamanda bize gerçeğin niçin mutlak olamayacağını, yani ancak ihtimali olabileceğini de açıklar. Haberde (yayında) 
taraf tutma ya da seçicilik, haber zincirinin tüm bağlantı noktalarında ortaya çıkar. İlk olarak muhabirin olayları 
kendi inançları, tutumları ve değerleri çerçevesinde algılaması söz konusudur. İkinci aşamada, neyin gösterilip neyin 
gösterilmeyeceğine bilinçli ya da bilinçsiz olarak karar veren editörlerin ve yöneticilerin değerleri, tercihleri ve eğilimleri 
devreye girer. Üst yönetim, reklamlar, devlet yetkilileri vb. çoğunlukla bilinçli karar verme sürecine dahil olurlar. Kişisel/
profesyonel inançlar, tutumlar ve değerler ise bilinçaltı seçimde rol oynar. Bir sonraki aşamada yorumcu sunucular, 
kendi taraflılıklarını, ses tonlarıyla, mimikleriyle vb. yolla yansıtırlar. Son olarak da izleyiciler de neyin önemli olduğuna 
kendi inançları, tutumları ve değerleri doğrultusunda karar vererek neyi alıp neyi bırakacaklarını belirlerler. Ayrıca 
haberlerin yayılması süresinde  zaman sınırlamaları, görsel estetik, televizyonda eğlencenin ağır basması ve ekonomik 
mülahazaların getirmiş olduğu sınırlamalar da söz konusudur. Haberleri kısa başlıklar halinde sunmak, televizyonlarda 
kabul edilen temel bir norm haline gelmiştir. Yine haberin anında sunulması, atlatma haber yapma rekabeti, bilgi ve 
haberi mümkün olan en kısa sürede izleyiciye ulaştırma eğilimi, doğru haber ve bilgi aktarma sürecine ciddi kısıtlamalar 
getirir. Görsel estetik bakımından da, bazı haberler görsel güçleri olmadığı için tamamen göz ardı edilirken, bazıları da 
bu nitelikleriyle ön plana çıkartılırlar. Televizyonların daha ziyade eğlendirici nitelikleriyle öne çıkmış olması, reyting 
kaybından doğacak ekonomik kaygıların başat bir konumda olması, olayları derinlemesine ele alan, inceleyen, aktaran, 
tartışan bir medya ortamına izin vermez. Böyle bir durumda ahlaki değerler, kaygılar, duyarlılıklar, sorumluluklar nasıl 
oluşturulup aktarılabilecektir. Buna rağmen, medyanın bazı istisnai örneklerden hareketle yararlı işlevlerinden söz etmek 
de mümkündür. 
  
 Örneğin Etiyopya’daki kıtlık konusuna dünya çapında gösterilen ilgi, haber sunuşlarının doğrudan doğruya, 
algılanan izleyici tepkisiyle ilişkili olduğunu gösteren belli başlı örneklerden biridir. Michael Ignatieff şöyle yazıyor:
Etiyopya’ya ilişkin televizyon haberlerinin, her şeyden önce Batı’da merhamet duygularının uyanmasında önemli bir etki yaratığına 
pek kuşku olmasa gerek... TV, kamuoyu baskısının, uzun süredir kendini belli eden bir yiyecek krizinin bir felakete dönüşmesine yol 
açan bürokratik eylemsizliği, lojistik engelleri ve ideolojik mazeretleri aşmasını sağladı. Televizyon, iki halk arasında, karşılıklı resmi 
görüşmeleri bıçak gibi kesen doğrudan bir ilişki kurulmasına yardımcı oldu. Kısa bir an için, zenginin vicdanı ile yoksulun ihtiyacını 
birbirine bağlayan yeni bir tür elektronik uluslararasıcılık yarattı. Televizyon, bir medyum olarak, baskıyla eylem arasındaki, ihtiyaçla 
ihtiyacın giderilmesi arasındaki gecikme süresini dramatik bir biçimde azalttı. Televizyon olmasaydı, içinde bulunduğumuz yüzyıl 
içinde ülkeyi her yirmi yılda bir etkisi altına alan öteki kıtlık olaylarında olduğunca, Batı’nın haberi olmaksızın ve artlarından yas 
tutulmaksızın ölenler gibi binlerce Etiyopyalı daha ölecekti.
 
 Etiyopya olayı televizyonun iki yönünü ortaya çıkartmış gibi görünse bile, felaket anlarında ortaya çıkan çok vahim sorunlar 
söz konusudur. TV haberlerinin, kıtlığa ilişkin destansı görsel malzeme ele geçirilinceye kadar yiyecek sıkıntısını görmezden 
geldiği yolunda suçlamalar yapılmaktadır ve dehşetin odağı, dünyanın herhangi bir başka noktasına kaydığında, bu haberin 
gece bültenlerinden çıkartılacağı yönünde kuşkular vardır. Televizyonun bakışı kısa, yoğun ve rasgeledir. Kendisine özgü ahlak 
gerekçelerinin raf ömrü, zalimce diye nitelendirilebilecek ölçüde kısadır ( aktaran Matelski, 2000: 24).
 
 Yirminci yüzyılın sonlarına doğru dünya çapında meydana gelen beklenmedik değişimler, medyanın karşısına hem 
büyük fırsatlar hem de büyük sorunlar çıkarmıştır. İnsanlar, toplumlar ve kültürler arasındaki ilişki ve etkileşimin giderek artmakta 
olduğu bir dünyada, bilgi alışverişine duyulan kişisel ve kamusal ihtiyaç artmıştır. Küresel çapta yaşanan doğal, sosyal, siyasal ve 
ekonomik sorunlar ve gelişmeler karşısında bilgi alışverişi yapmaksızın söz konusu sorunlardan haberdar olmak ve bunları çözmek 
mümkün olmayacaktır. Örneğin dünyadaki çevre sorunları, açlık meselesi, savaşlar ve çatışmalar milliyetçi, ırkçı, dinsel ve ideolojik 
etnik eğilimlerden kaynaklanan gerilimler, bilgi ve habere özgürce ulaşma imkanları olmadan nasıl tartışılıp çözümlenebilecektir. 
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Günümüzde, kendileri birçok sorunun sebebi veya tarafı olan siyasetçilerle, ülke yönetimlerine güvenilerek böylesi sorunların 
çözümü onlardan ne ölçüde beklenebilir? Bilimin giderek metalaştığı, güç odaklarının ve iktidarların bir aracı haline geldiği bir 
süreçte bilim alanı bu sorunların çözümüne ne kadar katkıda bulunabilir? Aynı şekilde, medyanın kendisinin de bir üretim, dağıtım, 
tüketim, mülkiyet ve denetim meselesi haline geldiği bir dünyada, sorunlar hakkında nasıl bilgi sahibi olunabilecek, bilgi alışverişi 
nasıl sağlanabilecek, ahlaki duyarlılıklar ve sorumluluklar nasıl gelişebilecektir?
 
 Küresel bilgi ve haber akışını tartışırken kaçınılmaz bir ayrıma, biçim ve içerik ayrımına değinmek gerekiyor. Illich’in 
deyimiyle bazı medya biçimleri diğerlerinden daha şenlikli olabiliyor. Örneğin masa üstü yayıncılık ve yerel elektronik ağlar, 
eğer işbirlikçi ve katılımcı yapılar halinde düzenlenirse, cemaatçi ve demokratik tavırların gelişme olasılığını artırabilir. Ulusaşırı 
şirketler tarafından kontrol edilen küresel, tekelci medya kanalları ise daha çok pasif tüketimciliği körükleyerek, olumsuz psikolojik 
ve siyasal sonuçlara yol açıyorlar. Her zaman mutlaka böyle olması gerekmez elbet. Yerel iletişim ağları bölgesel cemaatçiliğe, 
düşmanca milliyetçiliğe yol açabilir. Küresel ağlar ise telefonların ve faks makinelerinin hali hazırda yaptıkları gibi kozmopolitanlığı 
ve enternasyonalizmi destekleyebilir. Enformasyon yapıları hangi biçime bürünürlerse bürünsünler yine de içerik, özellikle de kalite 
sorunu varlığını sürdürecektir (Belsey ve Chaduick, 1998: 18).

 Milyarlarca dolarlık ağırlığı olan dev firmaların birbiriyle boğuştuğu bir piyasa ortamında bağımsız ve dürüst bir bilgi akışı 
sağlanabilir mi? Giderek sadece iş yaşamının gereklerine ve ticaret mantığına uyan firmaların güdümüne giren bir medyadan özgür 
bilgi akışı konusunda güçlü bir beklentiye ne kadar sahip olabiliriz?
Günümüzün medya dünyasında bir kavram olarak “haber”de ciddi bir değişime uğramıştır. Yakın zamana kadar bir haberi iletmek 
sadece bir olay ya da olguyu aktarmak anlamına gelmiyordu; aynı zamanda okurun bu olay ya da olgunun derin anlamını kavramasını 
sağlayabilecek; Kim ne yaptı? Ne zaman? Nerede? Nasıl? Neden? Hangi amaçla? Hangi koşullarda? sorularına yanıt vermek anlamına 
da geliyordu (Ramonet, 2000: 157).

 Ancak, medya hiyerarşisinde televizyonun başat bir yer edinmesiyle birlikte bu durum değişmeye başladı. Televizyon, 
özellikle canlı ve anında yayın ideolojisiyle haber kavramını kökten değiştirerek farklı bir haber kavramının oluşmasına yol açtı. 
Bundan böyle haber vermek, olayın öyküsünü süreç halinde göstermek veya izleyicinin olaylara tanık olmasını sağlamak anlamına 
gelmiyor. Başka bir deyişle, bundan böyle izleyicinin önde gelen amacı, bir olayın önemini ve anlamını kavramak değil, söz konusu 
olayın gözlerinin önündeki oluşunu bilmek ve onu izlemektir. Böylece insanların kafasına, “görmek anlamaktır” yanılgısı da 
yerleştirilmektedir. Böylesi bir haber kavramlaştırması, canlı olarak görüntülenmiş, yürek kaldırıcı, şiddet içeren sahnelerin artan 
ölçüde yer bulmasını sağlamakta ve bu nedenle de izleyicileri sahte belgeseller, yeniden oluşturulan sahneler, yapay görüntüler 
ve aldatmacalar sunulmaktadır. Sonuç olarak haber ile eğlence birbirine karışırken “güncellik” kavramı da değişiyor. Televizyon 
artık güncelliği oluşturuyor, heyecan şokunun oluşmasını sağlıyor ve görüntüden yoksun olayları, ilgisizliğe ve sessizliğe mahkum 
ediyor. Böylece canlı, anında izlenebilen bir olay, gözle görülmeyen, önemi soyut planda kalan bir olayla mukayese edildiğinde daha 
güçlü, daha değerli, daha gerçek bir niteliği kavuşmuş oluyor (Ramonet, 2000: 157- 159). Böylece televizyonun başat olduğu medya 
dünyasında “haberler”in artık üç temel niteliği sahip olması gerekiyor: kolay anlaşılırlık, sürat ve eğlendiricilik.
Küreselleşme sürecinin aktörleri arasında ulus-devletler halen önemli bir yer işgal etmektedir. Modern ulus-devlet yapıları 
tarafından belirlenen ulusal düzeydeki hukuki düzenlemeler ile devletler arası anlaşmalar temelinde şekillenen uluslararası hukuk, 
insanların gerek yerel gerekse küresel çapta ilişkilerine ve davranışlarına düzenlemeler getirmekte, davranış standartları koymakta, 
uluslararası ve uluslarüstü yargı kurumları ve mekanizmalarını oluşturup harekete geçirmektedir. Böylesi büyük, örgütlü yapılar 
tarafından belirlenmeye ve düzenlenmeye çalışılan bir küresel dünyada, halen ulus-devlet çerçevelerine önemli ölçüde bağımlı 
bulunan, onun değerleri ve ideolojileriyle beslenen bir medya,  küresel çapta ahlaki duyarlılıkların oluşmasına beklendiği ölçüde 
katkıda bulunamamaktadır. Modern devlet eliyle şekillenen modern hukuk, belirlilik, kesinlik, hesap edilebilirlik, öngörülebilirlik 
gibi değerleri öne çıkararak ahlaki değerlerin temelini oluşturan müphemliği mümkün olduğunca ortadan kaldırmak yönünde 
işlev görmektedir. Aynı şekilde, modern devlet yanında küresel ölçekte çokuluslu şirketler, uluslararası ve uluslarüstü büyük ölçekli 
bürokratik kuruluşlar, devasa yapılı medya kuruluşları da bugün eriştikleri oldukça hiyerarşik çok katmanlı yapılarıyla; ahlaki 
değerlerin kaynağını oluşturan toplumsal yakınlığı zayıflatarak insanlar arası mesafelerin artmasına katkıda bulunarak ahlaki 
kaygıların, duyarlılıkların, sorumluluk bilincinin gelişmesini, gelişip serpilmesini engelleyen faktörler olarak rol oynamaktadırlar.
Modern devletler, “yerlicilik”i teşvik ederler ve uyruklarını “yerliler” olarak görürler. Ulusal birliği zayıflatacak bütün bağlılık ve 
bölünmeleri azaltmaya çalışarak; etnik, dinsel, dilsel ve kültürel homojenliği över ve dayatırlar. Böylece, hiç bitmeyen ortak tutumlar 
propagandası yürüterek ortak misyon, ortak kader ve ortak istikamet duygusu yaratmaya çalışırlar. Bu, kutsal birliğin dışında kalan 
herkese karşı düşmanlığı besler ya da buna en azından meşruiyet ve açık destek verir. Başka bir deyişle, ulus-devletler tek biçimliliği 
teşvik ederler. Milliyetçilik, bir dostluk ve bütünlük dini haline gelirken ulusal devlet, hedef sürüyü ya da kültü yaşamaya zorlayan bir 
kilise haline gelir. Böylece devletin dayattığı homojenlik, milliyetçi ideolojinin pratiğini oluşturur (Bauman, 2003: 88-89). Böyle bir 
yapıda medyanın ulusal veya yerel sınırları aşarak küresel ölçekte insan ilişki ve etkileşimlerine zemin oluşturarak ahlaki değerlerin 
üretimine ve nakline katkıda bulunması güçleşir. Bununla beraber ulus devlet yapılarının gücünü de her şeyi ve herkesi pasif kılacak 
ölçülerde abartmamak gerekir.
 
 Bauman’a göre, ulusal devlet amacına ulaşacak olsaydı, önce yerlilere sonra da vatanseverlere dönüşen sakinlerinin yaşam 
dünyalarında yabancılara yer kalmazdı. Yalnızca dost olan yerliler ile potansiyel düşman yabancılar olurdu. Ancak bu mümkün 
olmamıştır. Çünkü etnik, dinsel, linguistik, kültürel ve öteki türden heterojenlikleri asimile etme, dönüştürme ve bunların hepsini 
ulusun homojen bünyesinde eritme çabalarından hiçbiri mutlak bir başarı sağlayamazdı. Yabancılar, kesin biçimde “biz” ve “onlar”, 
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dostlar ve düşmanlar olarak bölünmeyi reddederek inatla belirsiz ya da müphem kaldılar ( 2003: 89-90). Her şeyin planlandığı, 
belirlendiği, öngörüldüğü koşullarda ahlaki yargıların oluşumu beklenmemelidir. Çünkü ahlakın temeli, insan ilişkilerindeki 
ve davranışlarındaki belirsizlik veya müphemiyettir. Ahlaki tutum, ancak başkalarıyla birlikte olmanın toplumsal bağlamında 
anlaşılabilir bir olgudur. Ahlakın ortaya çıkışı ya da temellenmesi, bireyler üstü bir eğitim alanında değil, insanların bir arada 
olmasında aranmalıdır (Bauman, 1997: 226).
 
 İnsan var oluşunun en başta gelen ve değişme niteliği olan başkalarıyla birlikte olmanın, esas olarak “sorumluluk” anlamına 
geldiğini belirten Levinas, kendisine ilham kaynağı olan düşünceyi Dostoyevski’den bir alıntıyla destekler: “Biz hepimiz her şeyden 
sorumluyuz ve her şeyden önce tüm insanlardan sorumluyuz ve tüm diğerlerinden daha çok da kendimizden sorumluyuz (aktaran 
Bauman 1997: 230.).” Levinas için sorumluluk, öznelliğin asıl, birincil ve temel yapısıdır. “öteki için sorumluluk” demek, kendi 
eylemim olmayan veya benim için önemi olmayan şeylerden de sorumluluk anlamına gelir. Ahlakın temeli,  bir yapı veya bütün 
olarak toplum değil özneler arası ilişkidir. Yani, özneler arası ilişkinin temel yapısı ahlaktır. Bauman’a göre, sorumluluk, yani tüm 
ahlaksal davranışın bu temel taşı, ötekine yakınlıktır. Yakınlık sorumluluk demektir, sorumluluk ise yakınlıktır. Yakınlığın alternatifi 
toplumsal uzaklıktır. Yakınlığın ahlaksal niteliği sorumluluk iken, toplumsal uzaklığın ahlaksal niteliği ise ahlaksal ilişkinin yokluğu 
ya da yabancı korkusudur. Ahlaki yasaklar uzaktan etkili olmaz. Çünkü onlar, insan yakınlığına sımsıkı bağlıdır. Bunun aksine, 
toplumsal uzaklığın artması, ahlak dışı eylemin yapılmasını kolaylaştırır (1997: 230- 242).

 Günümüzün modern, akılcı, endüstri ve teknoloji alanında ilerlemiş dünyasında ahlaki kayıtsızlığın önemi ve tehlikesi 
giderek artmaktadır. Böyle bir dünyada insan eylemleri belli bir uzaklıktan etkili olabilmekte ve bu uzaklık da bilimsel, teknolojik 
ve bürokratik gelişmelerle aşılmaktadır. Böylece yakınlık ilkesiyle sınırlı olan ahlaki dürtülerin görüş kapasitesi sabit kalırken insan 
eylemlerinin etkili olabildiği mesafe ve bu eylemlerden etkilenebilecek insan sayısı hızla artmaktadır (Bauman, 1997: 243). Kendisi 
giderek teknolojik ve bürokratik niteliğe kavuşmuş devasa sermayeye dayalı medya kuruluşları ve bu kuruluşların bünyesinde 
çalışanlar, toplumsal mesafelerin azaltılarak yakınlıkların artmasında kendilerinden beklenen ahlaki sorumluluğu gösterebilirler 
mi? Böylesi devasa yapıların, ahlaki duyarlılıklardan ziyade ahlak dışı davranışı daha fazla beslediği söylenemez mi, örneğin 
Mısır’da ve Suriye’de yaşananlar karşısında “devlet denen” hiyerarşik bürokratik devasa yapıların ahlaki bir duyarlılık ve sorumluluk 
gösterdiklerinden söz edilebilir mi? Ahlaksal dürtülerin asıl kaynağının toplumsal örgütsel yapılar değil, bireyler ve bireyler arası 
ilişki ve etkileşimler bağlamında oluşup şekillendiği söylenebilir.
 
 Gerek modern yasa koyucular gerekse modern düşünürler, ahlakı, insan yaşamının doğal veya olağan bir özelliği olmaktan 
ziyade tasarlanması ve insan davranışına sokulması gereken bir şey olarak hissettiler ve bu nedenle de; her şeyi kapsayan birleştirici 
bir etik, yani insanların öğrenebilecekleri ve itaat etmeye zorlanabilecekleri tutarlı bir ahlaki kurallar bütünü oluşturmayı ve bunu 
dayatmaya çalıştılar. Dinsel temelli ahlaki değerlerin ve duyarlılıkların bıraktığı boşluğun, dikkatle ve ustalıkla uyumlaştırılmış bir 
dizi rasyonel kurallarla doldurabileceğine; inancın bundan böyle yapamadığını aklın yapabileceğine; gözlerini dört açar ve tutkularını 
bastırırlarsa insanların karşılıklı ilişkilerini barışçıl ve rasyonel bir şekilde düzenleyebileceklerine içtenlikle inandılar. Bu doğrultuda 
tüm rasyonel insanların benimseyeceği ve boyun eğeceğini düşündükleri ahlaki bir kod ya da kodlar oluşturmak yönünde çaba 
gösterdiler. Bu çerçevede insanların bir arada yaşamalarını rasyonel bir şekilde düzenleme bağlamında kaleme alınacak bir yasalar 
bütünü arayışından hiçbir zaman vazgeçmediler (Bauman, 1998: 15-16).
Bauman’a göre, toplumsal olarak inşa ve teşvik edilen doğru davranış kuralları, bize öğretilmeden ve biz bunları öğrenmeden önce zaten 
ahlaki tercihler yapmak durumunda kalıyoruz. Diğer bir deyişle biz kaçınılmaz olarak, varoluşsal anlamda ahlaki varlıklarız. Yani, 
öteki’nin meydan okumasıyla, öteki için sorumluluğun meydan okumasıyla, bir “için-olmak” durumuyla karşı karşıya bulunuyoruz. 
“Ahlaki olmak”, “iyi olmak” anlamına değil, fakat insanın iyi ile kötü arasında bir tercih olarak aktörlük özgürlüğünü kullanma 
anlamına gelir. Biz, neyin “iyi” ve neyin “kötü” olduğu bize söylenmeden çok önce iyi ile kötü arasında seçim yapma durumunda 
kalıyoruz. Öteki ile karşı karşıya geldiğimiz anda bu seçimle de yüz yüze gelmiş oluyoruz. Bunun olağan bir sonucu olarak da herhangi 
bir sözleşme, çıkar hesabı ya da bir davaya bağlılık yoluyla doğacak herhangi bir somut sorumluluk üstlenmeden çok önce ahlaki 
sorumlulukları taşımış oluyoruz. İyi ve kötü arasındaki seçimle karşı karşıya kalmak, kişinin kendisini bir müphemlik durumunda 
bulması demektir. Ahlaki yaşam, sürekli bir belirsizlik ya da müphemiyet içinde yaşamak demektir. İyi ile kötü arasındaki sınırlar, 
daha önceden çizilmediği için, eylem sırasında çiziliyor. Ahlaki dürtüleri izlemenin yerine kural izlemenin konması veya geçirilmesi, 
aktörü yalnızca yapılan yanlışlar karşısındaki kişisel sorumluluğundan değil aynı zamanda da bizzat günahı işleme olasılığından 
kurtarma sonucunu doğuruyor (Bauman, 2001: 10- 13). Böylece etik kodlar sayesinde, sorumluluğu din, bilim, teknik, siyasal vb. 
alanlardaki otoritelere ve referanslara atfederek kendimizi kurtarmış oluyoruz.

 Modern zihniyet için “ahlaki olmak”, kuralları öğrenmek, ezberlemek ve izlemek anlamına geliyordu. Modernlik, bu amaç 
için biri “bürokrasi”, diğeri “iş dünyası” olan iki büyük kurum yarattı. Aralarında farklılık ve yer yer çatışmalar olsa da, her iki kurum 
da duyguların öldürülmesinde veya en azından sınırlandırılmasına dayanır. Bunlar duygunun, ki ahlakın temelidir, düşmanları 
olduğu için her ikisi de ta başından beri cisimleşmiş, rasyonalite ve rasyonalizasyon araçları olarak yüceltilirler. Örgütler, etkin 
işlemek için, iş arkadaşlarına bağlılık ve kişinin kendi görevini veya ödevini yapmaya hazır olma duygusuna ihtiyaç duyarlar ve 
dolayısıyla da bunları yayarlar. Ödevini yapmaya hazır olma duygusu, bu ödev her ne ise onu yapmaya hazır olma anlamına gelirken; 
iş arkadaşlarına bağlılık, “aynı gemideyiz” duygusuna, “arkadaşlarını yüz üstü bırakmama tutumuna sahip olmak anlamına gelir. 
Bunun dışındaki bütün öteki duygular dışarıya atılır. Dışarıda bırakılan duyguların en önemlisi ahlaki duygulardır. Yani kişiyi 
açı çekene itebilen ve acıya neden olmaktan kaçınmasını sağlayabilen çıkıntılı ve kuralsız “vicdanın sesi”dir. Örgüt üyelerinden 
görevlerini yaptıkları sırada beklenen şey, ahlaki değerlendirmeden muaf davranma eğilimidir. Çünkü modern örgütlenme, ahlaki 
kısıtlamalardan bağımsız bir iş yapma biçimidir. Bundan dolayı da modern örgütler, ilke olarak, üyelerinin kendi başlarına oldukları 
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zaman asla yapamayacakları türden gaddarca eylemleri işleyebilirler. Böylece bürokratik yapı içinde insanlar sorumlu ahlaki özneler 
olmaktan çıkıyor, ahlaki özerkliklerinden sıyrılıyor ve kendi ahlaki yargıları doğrultusunda davranmama korusunda eğitiliyorlar 
(Bauman, 2001: 333-337).
 Küreselleşme, esas olarak bütün insanların birbirine bağımlı olduğu veya bağımlı hale geldiği anlamına gelir. Ellerinde 
bulundurdukları kaynaklar, teknik araçlar ve bilgiler sayesinde insanların eylemleri zaman ve mekan bakımından çok geniş mesafelere 
erişebilir. Bugün için yaptığımız veya yapmaktan kaçındığımız şeyler, hiç gitmediğimiz yerlerde yaşayan ve hiç bilemeyeceğimiz 
insanların yaşam koşullarını etkileyebilir. Küreselleşme süreci, şimdiye kadar dünyanın neredeyse her yerine nüfuz eden bir karşılıklı 
bağımlık ağı yaratmakla birlikte bundan daha fazlasını sağlayamadı. Bugün için üstlenmeye hazır olduğumuz sorumluluklar, 
gündelik davranışlarımızın çok daha uzaktaki insanların hayatları üzerinde yarattığı sonuçlar kadar uzak mesafelere erişemiyor. 
Küresel bir yönetim biçiminden, küresel bir kanundan, küresel bir toplumdan ya da kültürden bahsetmek için çok erken (Bauman, 
2010: 64-65). İnsanların yaşama biçiminin, hayallerinin, umutlarının sınırlarını belirleyen güçleri, finans, sermaye ve ticaretin dünya 
çapındaki akışını kontrol altında tutan güçleri kontrol altına almak ve denetlemek mümkün olmadı. Küresel düzeydeki siyasal 
gelişmeleri etkileyebilecek bir demokratik denetim geliştirilemedi. Kısacası küresel ilişkiler dünyasının gerekli kıldığı değerler, 
normlar, kurumlar ve mekanizmalar yaratılabilmiş değil. Böyle bir yapılanmanın ya da kurumsallaşmanın oluşmasında medya nasıl 
bir rol oynayabilir? sorusuna cevap vermeye daha fazla kafa yormak gerekiyor. Yeni bir dünya kurabilmek için yeni bir zihniyet, yeni 
değerlerle bezeli insanlar, hareketler ve güçler gerekli. Tek tek insanları buluşturacak, aralarında iletişimi gerçekleştirecek böyle bir 
dünyanın kurulmasına bugünkünden farklı yapıdaki bir medya ciddi katkılarda bulunabilir.
Küreselleşme sürecinde kamusal mekanlar, yerel ölçekteki hayatın dışına taşarak genişlemektedir. Bu süreçte; yerel birimler, “anlam 
yaratma” veya “anlam müzakere etme” kapasitelerini kaybederek kendilerini aşan anlam yaratma ve yorumlama eylemlerine veya 
etkinliklerine bağımlı hale gelmektedirler. Başka bir deyişle, anlam ve değer üretim merkezleri, yerel kısıtlamalardan ve denetim 
mekanizmalarından kurtularak yurt ötesi bir niteliğe kavuşmaktadır. Ancak bu noktada giderek küresel ve yurtsuz bir hale gelmekte 
olan “elit” kesimle gerideki “yerel” kalmış kesim arasında tedrici bir iletişimin kopukluğu yaşanmaktadır. Değer ve anlam üretenler 
ile bunların sunulacağı insanlar arasındaki mesafe artmaktadır (Bauman, 1999:8- 11).”
Modern tarihin belirgin özelliği, ulaşım aralarındaki sürekli gelişme olmuştur. Bu yerel nitelikteki toplumsal ve kültürel bütünlüklerin 
aşınmasında büyük ölçüde etkili olmuştur. Ancak iletişim alanındaki gelişmeler, enformasyonun giderek sınır aşan ölçekte 
hızlanması ve yoğunlaşması, bilgisayarlar aracılığıyla kurulan küresel ağın ortaya çıkması, bizatihi “seyahat” ve seyahat edilecek 
“uzaklık” kavramını geçersiz kılarak enformasyonun gerek teoride gerekse pratikte dünya çapında aynı anda kullanılabilir olmasını 
sağladı (Bauman, 1999: 22). Böylece zamansal ve mekansal mesafelerin teknolojik iptali, homojenleştirmek yerine kutuplaştırma 
eğilimi taşımaktadır. Bu durum, bazıları için anlam yaratma özgürlüğü sağlarken, başkaları için anlamsızlığa işaret eder, yerele 
mahkum insanların barınmayı sürdürdüğü toprağı, anlam ve kimlik bahşetme kapasitesinden arındırır. Bunun sonucunda farklı 
yerleşim alanlarından gelen insanların özel sorunlarını kamusal düzleme taşıyabildikleri, kamusal meseleleri özel kaygıları haline 
getirebildikleri, birbirleriyle yüz yüze görüşebildikleri, tartıştıkları, kavga ettikleri, görüş ayrılıklarına düştükleri, fikir birliğine 
vardıkları kentsel mekanlar sayı ve hacim olarak hızla küçülmektedir. Böylece kamusal mekanların yerini kamusal yığılma mekanları 
ve tüketim mekanları almaktadır (Bauman 1999: 26- 29). Düzensizliğin, öngörülemezliğin ve verimsizliğin başat olduğu böyle 
bir mekanda yüksek düzeyli denetim sağlamaya çalışılır. Böyle bir ortamda, ahlaki değerler nasıl yaratılıp aktarılabilir? Denetimi 
sağlamak üzere daha fazla hukuka başvurmak ihtiyaç haline gelmez mi? Daha fazla hukuk, aynı zamanda “daha az ahlak”a götürmez 
mi? gibi sorulara cevap aramak gerekir.

 Sonuç

 Bundan böyle insanların kaderinin giderek ortak olduğu anlayışının filizlendiği, insanlar, toplumlar ve kültürler arasında 
etkileşimin yoğunlaştığı, dünyanın bir yöresindeki sorunların veya gelişmelerin diğerlerini de hemen ciddi ölçülerde etkiler hale 
geldiği küreselleşme koşullarında, “ben sadece kendimden, ailemden, toplumumdan sorumluyum” demek giderek güçleşiyor. 
İnsanlar arası iletişim ve etkileşimde giderek başat bir konuma gelmiş medyanın da kendisini yerel, ulusal veya bölgesel sınırlara 
kapatması mümkün görünmemektedir. Ancak, bu çerçevede gerçekleşebilecek yapısal ve zihinsel dönüşümle medya, insanlar, gruplar 
ve toplumlar arasındaki ırk, etnik, cinsiyet, cinsel tercih, din, mezhep gibi toplumsal mesafelerin açılmasına yol açan faktörleri 
aşarak insanlar arası yakınlaşmalara katkıda bulunarak küresel ölçekte ahlaki duyarlılık ve sorumluluk bilincinin gelişmesine katkıda 
bulunabilir.
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SİYASAL İKTİDARIN MEDYA YOLUYLA YENİDEN üRETİMİ:  
AK PARTİ DÖRDüNCü OLAĞAN BüYüK KONGRESİ ÖRNEĞİ
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Pelin Ügümü3, Özlem Yazıcı4

 

 Özet

 Bu bildiride Adalet ve Kalkınma Partisi Dördüncü Olağan Büyük Kongresi’nin medyada sunumu, siyasal iktidarın medya 
yoluyla yeniden üretimine örnek olacak biçimde analiz edilmiştir. Öncelikle ilgili haberlerin gazetelerde nasıl yer bulduğu sorusu-
na yanıt aranmıştır. Araştırma için sahiplik yapılarıyla bağlantılı olarak farklı görüşleri yansıtması bakımından Akşam, Zaman ve 
akredite edilmeyerek kongreye alınmayan Cumhuriyet gazetesi örneklem olarak seçilmiştir. Kongrenin gerçekleştiği günü, öncesini 
ve sonrasını da içerisine alacak şekilde 29.09.2012 ile 02.10.2012 tarihlerinde yer alan ilgili tüm haberler analiz edilmiştir. Araştır-
mada Teun Van Dijk’ın ideolojik söylem çözümlemesi yönteminden yararlanılmış ve haberler ilgili kategoriler altında neden-sonuç 
bağlantıları da dikkate alınarak karşılaştırmalı bir analize tabi tutulmuştur. Aynı zamanda çözümlemenin eksiksiz bir biçimde ya-
pılabilmesi için haberlerin görsel boyutu da ihmal edilmemiştir. Bu bağlamda Akşam, Zaman ve Cumhuriyet gazetesinde yer alan 
ve konuyla doğrudan bağlantılı tüm fotoğraflar Roland Barthes’ın göstergebilim kuramından yola çıkılarak incelenmiştir. Yapılan 
çözümlemeler sonucunda, gazetelerin sahiplik yapılarıyla kongreye dair haberlerinin söylem yapısı arasında doğrudan bir ilişki 
olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: AK Parti, Kongre, Siyasal İktidar, Söylem, Göstergebilim.

REPRODUCTION OF POLITICAL POWER THROUGH THE MEDIA: 4th ORDI-
NARY CONGRESS OF AK PARTY 

 Abstract

 In this paper, the presentation of the 4th Ordinary Congress of Adalet ve Kalkınma Partisi (Justice and Development Party) 
in media was analyzed as an example to reproduction of political power. First of all, it was searched that how related news was rep-
resented in the newspapers. For the research, Akşam, Zaman and Cumhuriyet –which was not accredited for the congress- were 
chosen as samples to reflet different points of view related to their ownership structure. All related news between the dates 29.02.2012 
and 02.10.2012 was analyzed. In this research, the news was comparatively analyzed with the approach of Teun Van Dijk’s ideologi-
cal discourse analysis. News were comparatively analyzed in the related categories by considering the cause and effect. To make a 
complete analyse, the visual aspect of the news was analyzed too. In this context, all photographs in Akşam, Zaman and Cumhuriyet 
newspapers which were related to the subject were analyzed with Roland Barthes’s semiotic theory. As a result of the analysis, a direct 
relation between the ownership structure of the newspapers and the discourse structure of the news was determined.

Keywords: Ak Parti, Congress, Political Power, Discourse, Semiotic.

 Giriş

      Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dördüncü ve son kez aday olduğu genel başkanlık seçimleri-
nin gerçekleştirildiği ve parti yönetiminde köklü değişikliklerin yapıldığı AK Parti 4. Olağan Büyük Kongresi, 30 Eylül 2012 tarihinde 
gerçekleştirildi. Dünya Basketbol Şampiyonası için 2010 yılında inşa edilen ve 13.000 kişilik kapasiteye sahip Ankara Arena Spor 
Salonu’nda yapılan kongre, saat 10.00’da yaklaşık 30 bine yakın delege, partili ve davetli katıldı (Milliyet, 2012). 

Konuşmasına şair-yazar Sezai Karakoç’un “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” isimli şiirinin “Sevgili! En sevgili! Ey sevgili! 
Uzatma dünya sürgünümü benim…” dizeleriyle başlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı dinlemeye gelen yabancı konuklar şöyle-
dir (Zaman, 2012): Mısır’ın askerî bir darbeyle görevden alınan devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Kırgızistan Cumhurbaş-
kanı Almazbek Atambayev, Irak Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani, Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi, Sudan Devlet Başkanı 
Yardımcısı Ali Osman Muhammed Taha, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi, KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Pakistan 
Eyalet Başkanı Shahbaz Sherif, Bosna Hersek eski Devlet Başkanı Haris Sladjzic, Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Pakistan 
eski Başbakanı Yousaf Raza Gilani, Irak eski Başbakanı Iyad Allawi, Irak eski Bölgesel Yönetim Başkanı Behram Salih, Tunus Hare-
1 Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, nurdanakiner@akdeniz.edu.tr
2  Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalı Doktora Programı Öğrencisi, sukriye_eren_pr@hotmail.com
3  Araş. Gör., Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, pelinugumu@gmail.com
4  Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalı Doktora Programı Öğrencisi, ozlembuyukgul@yahoo.com
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ket Lideri Rashid Al-Ghannushi, Filistin Harekat Lideri (HAMAS) Halit Meşal, AB Parlamenteri Jan Zahradil, Asya Parlamentolar 
Assamblesi KAPP Başkanı Chung Eui-Yong, Lübnan Fature Movement Genel Başkanı Ahmed Hariri. 

Planlaması Altus Organizasyon tarafından yapılan ve Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongrenin düzeni ise 
ABD’deki siyasal reklam kampanyalarını aratmadı. Salon süslemelerinde partinin kurumsal renklerinden mavi, ağırlıklı olarak 
kullanıldı. Salonun ortası delegeler için ayrılırken, Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımcıları selamlaması 
için yerden 1,5 metre yükseklikte ve salonu çevreleyen bir de platform kuruldu. Salonda, “Her şey Türkiye için, bu ışık sönmeyecek”, 
“Şimdi Türkiye zamanı”, “Hayallerimiz var, sevdamız var”, “Durmak yok, yola devam” yazılı pankartlar yer aldı. Sahne tasarımında 
mavi zemin üzerine, mavi ışıklarla belirginleştirilen büyük bir dünya haritası kullanıldı. Sahnenin sağ tarafındaki locada Bakanlar 
Kurulu üyeleriyle eski bakanlar, sol taraftaki locada ise Erdoğan ile AK Parti MKYK üyeleri kongreyi izledi. Salonda hazırlanan do-
kuz locadan yedisinde yabancı konuklar, ikisinde ise siyasi parti temsilcileri yer aldı. Türkiye’de ilk defa bir parti, kongre için şarkı ve 
klip hazırlattı. Sözleri ve bestesi Özhan Eren’e ait şarkı için klip de çekildi. Klipte 81 il teşkilatından partililer rol aldı. Özel ışıklandır-
ma sistemiyle görsel şovların da yapıldığı kongrede, salon içine ve dışına büyük LED ekranları kuruldu. Kongre salonunda “Engelleri 
Aşan Büyük Güç, Hedef 2023” sloganıyla engelli vatandaşlar için de özel düzenlemeler yapıldı. Davetli engelliler, sahne önünde yer 
ayrılırken, kongreyi izlemeye gelen engelli vatandaşlar için de üç özel loca ayrıldı. Erdoğan’ın konuşması da üç işaret dili tercümanı 
tarafından çevrildi (Radikal, 2012).

Bu araştırmada organizasyonun boyutu, kullanılan teknikler, katılım ve verilen mesajlar açısından Türkiye’de eşine rastlanmamış 
bir siyasi etkinlik olan AK Parti 4. Olağan Büyük Kongresi’nin medyada sunumu, siyasal iktidarın medya yoluyla yeniden üretimine 
örnek olacak biçimde analiz edilmiştir. Öncelikle ilgili haberlerin gazetelerde nasıl yer bulduğu sorusuna yanıt aranarak kongrenin 
öncesini ve sonrasını kapsayacak şekilde, Akşam, Zaman ve Cumhuriyet gazetesindeki ilgili tüm haberler ve fotoğraflar analiz edil-
miştir.  Araştırma bize göstermektedir ki; siyasal iktidarın, dolayısıyla hakim ideolojinin medya yoluyla yeniden üretimi, medyanın 
sahiplik yapısı ve hükümetlerle arasındaki organik bağla doğrudan ilgilidir. Gazeteler analiz edildiğinde siyasal iktidara yakın gaze-
telerde yer alan haberlerde, egemen söylemlerin desteklendiği, muhalif söylemlerin ise neredeyse yok sayıldığı bulgulanmıştır. 

1.  Siyasal İktidar ve Medya: Egemen Söylemin Yeniden üretimi

 İktidar ve sermaye sahipleri kitle iletişim araçlarındaki içeriklerde kendileriyle ilgili bilgilerin ne kadar ve ne şekilde su-
nulacağı konusunda söz sahibidir. Medya metinleri bu doğrultuda kurgulanır. Herman ve Chomsky (2006, s. 81-82), haberleştirme 
sürecinde etkili olan beş süzgeçten bahseder. Birinci süzgeç; hakim kitle medyası firmalarının büyüklüğü, tekelleşmiş mülkiyeti, 
sahibinin serveti ve kar yönelimi; ikinci süzgeç, kitle medyasının temel gelir kaynağı olarak reklamcılık; üçüncü süzgeç, medyanın 
hükümet, iş dünyasının bu temel kaynakların ve gücün faillerinin finanse ettiği ve onayladığı “uzmanlar”ın sağladığı bilgilere da-
yanması; dördüncü süzgeç, medyayı disiplin altına alan bir araç olarak “tepki üretimi; ve beşinci süzgeç ulusal bir din ve denetim 
mekanizması olarak anti-komünizmdir”. 

 Sermayeyi ellerinde bulunduranlar kendi çıkarları doğrultusunda bazı araçları kullanarak iktidarı sürdürme gücüne sahip 
olabilmektedir. Althusser bu araçları iki kategoriye ayırır. Bunlardan ilki Althusser’in deyişiyle Devletin Baskı Aygıtları’dır ve hükü-
meti, orduyu, polisi ya da hapishaneleri bu araçlar içerisine yerleştirir (Althusser, 2003, s. 134). İkinci grup ise Althusser’in okullara, 
kliselere, siyasal partilere, kitle iletişim araçlarına ve aileye yer verdiği Devletin İdeolojik Aygıtlarıdır (Althusser, 2003, s. 169). Alt-
husser, Devletin İdeolojik Aygıtları arasında yer verdiği kitle iletişim araçlarının egemen ideolojinin yeniden üretilmesine hizmet 
ettiğini savunur. Sermaye ilişkileri haber üretim sürecinde oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Günümüzde büyük holdingler şeklinde 
varlıklarını sürdüren medya kuruluşları haberleştirme ve bilgi iletme konusunda güçlü bir etkiye sahiptir. Bu etki, iletişim sürecinde 
tek sesliliğe yol açar ve böylelikle iktidarın sesi toplumsal arenada çığlık şeklinde yer bulurken, düşük sermayeli medya kuruluşların-
da yer alan muhalif sesler birer fısıltıya dönüşür. Öyle ki bu durum muhaliflerin var olan haber ekosisteminde daha fazla yaşamlarını 
sürdürememelerine neden olmaktadır.

1.1. Egemen İdeoloji

 Medyanın en önemli işlevlerinden biri, toplumsal iktidar ve çıkar ilişkilerinin sürdürülmesidir. Özyiğit (2008), toplumsal 
iktidarı kısaca “bir grubun ya da üyelerinin bir başka grubun ya da üyelerinin üzerindeki denetimi” olarak tanımlamaktadır. Toplum-
sal iktidar gruplar, sınıflar ve toplumun mensubu kişiler arasındaki ilişkinin bir özelliğidir ve bunlar arasındaki etkileşimde kendini 
gösterir (Özyiğit, 2008, s. 29). Toplumsal iktidarın uygulanmasında ve belirli kimseler lehine işleyen toplumsal ilişkilerin yeniden 
üretilmesinde ideoloji önemli bir işlev görmektedir. Farklı bakış açılarına göre ideoloji farklı biçimlerde tanımlanabilmektedir. Ör-
neğin “ideoloji, toplumsal yaşamdaki anlam, gösterge ve değerlerin üretim süreci, toplumsal çıkarlar tarafından güdülenen düşünme 
biçimleri, eylem amaçlı inançlar kümesi, dilsel ve olgusal gerçekliğin karıştırılması gibi farklı biçimlerde tanımlanabilmektedir. İde-
olojiyi toplumsal yaşamın doğal gerçekliğe dönüştürüldüğü süreç olarak gören bir anlayış da bulunmaktadır” (Eagleton, 1996’dan 
aktaran Özyiğit, 2008, s. 35).  Gramsci ideoloji sözcüğünü genel olarak iki anlamda kullandığımızı ileri sürmüştür. Bir yanda her 
insanın toplumda belirli bir sınıfsal konum içinde yaşadığını, insanın içinde bulunduğu konumunun bir parçası olduğunu ve bu 
sınırlamanın ideoloji tarafından çizildiğini öne sürmüş öte yandan ise ideolojinin gerçeğe karşı gösterilen bir tepki olduğunu ve bu 
durumun yaygın bir alışkanlık haline geldiğini belirtmiştir (Lukacs,1978, s. 149). İdeoloji kendilerini haklı görmek isteyen, göster-
mek isteyen egemen oluşuma yardım eder. O, bir dünya görüşüdür ya da dünya görüşünü temsil eder ”(Lefevbre’den aktaran Kazancı, 
2013, s. 4). Medya haberlere konu olan olaylara ilişkin kendi dünya görüşünü yeniden üreterek var olan ideolojisini, farklı olayları ve 
konuları araçsallaştırarak yeniden üretmekte ve egemen hale getirmektedir (Devran, 2010, s. 121).

1.2. Medyanın Sahiplik Yapısının İçeriklere Etkisi
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 Haberler, ideolojik temsillerle örülüdür. Farklı birçok söylem söz konusu olabilecekken söylemi belirleyen bazı faktörler 
vardır: Kişinin ideolojisi, yaşam biçimi, ileti aracının kendisi, ileti aracının ideolojik yapısı ve hedef kitlenin karakteristik özellikleri 
gibi (Devran, 2010, s. 118).

 Teknolojik yatırımların düne oranla çok daha fazla sermaye gerektirmesi (Bayramoğlu, 2003’den  aktaran Aslan 2004, s. 
19) medya kuruluşlarının, yüksek sermaye sahibi holdinglerin bünyesine girmesine neden olmuştur. Yayın kuruluşlarının bu ticari 
yapısı, iktidar ile aralarındaki ilişkiyi önemli ölçüde etkilemektedir. Medya için artık önemli olan büyümelerini sürdürecek karar-
ların alınması için iktidarlarla vardıkları konsensusun sürdürülmesidir (Akıner, 2004, s. 59). En temeldeki amacı kar elde etmek 
olan sermaye sahipleri, çıkarları doğrultusunda hareket etmekte ve sonuçta da eylemleriyle iktidarın yeniden üretilmesine hizmet 
etmektedir. Noam Chomsky ve Edward S. Herman bu durumu “Propaganda Modeli” ile açıklar. Propaganda modeli servet ve iktidar 
eşitsizliği ile bu eşitsizliğin, medyanın çıkar ve seçimlerine çeşitli düzeylerdeki etkisi üzerine odaklanır (Chomsky ve Herman, 2004, 
s. 36). Hakikaten de medyanın kar amaçlı oluşu hangi haberin hangi şekilde yer bulacağını da etkilemektedir. Haberciliğin sosyal, 
ekonomik ve politik bir boyutu olduğu için her bir haber farklı bir içerikle ve bakış açısıyla inşa edilerek iletilmektedir. Dolayısıyla 
farklı gazete ve televizyonlar aynı haberi farklı şekilde hazırlamakta ve sunmaktadırlar (Devran, 2010, s. 121)

 1.2.1. Akşam Gazetesi

 20 Eylül 1918’de Necmettin Sadak, Kazım Şinasi Dersan, Falih Rıfkı Atay ve Ali Naci Karacan tarafından kurulan Akşam 
Gazetesi’nin imtiyaz sahibi T Medya (TurkMedya) Yatırım Tic. San. ve A.Ş.’dir. TurkMedya Grubu, bünyesinde iki ulusal gazete; biri 
haftalık, dördü aylık olmak üzere beş dergi ve biri ulusal, biri bölgesel olmak üzere iki radyo kanalı bulunduran bir medya grubudur. 
Grubun bünyesindeki yayınlar, Akşam ve Güneş gazeteleri; Alem, Platin, Stuff, Autocar ve 442 dergileri; Alem FM ve Lig Radyo’dur. 
Ayrıca grup reklam (in door-out door) sektöründe de faaliyet göstermektedir. 

 1.2.2. Zaman Gazetesi

 Zaman Gazetesi iş adamı Alaattin Kaya tarafından 3 Kasım 1986 yılında Ankara’da kurulmuştur. Gazetenin şu anki imtiyaz 
sahibi Ali Akbulut’tur. Akbulut Grubu, Ortadoğu Tekstil, Global Denim Tekstil, BJ Tekstil, Denim Dizayn Yıkama, Odtex UK, Akbu-
lut Tekstil şirketlerinden oluşan ve enerji, inşaat, tarım ve hayvancılık alanlarında yatırımlar yapan bir grup olarak göze çarpar.

 1.2.3. Cumhuriyet Gazetesi

 Cumhuriyet gazetesinin isim babası Atatürk’tür. Yeni Gün’ü yayımlamakta olan Yunus Nadi (Abalıoğlu), 7 Mayıs 1924’te 
Cumhuriyet’i iki ortak, Nebizade Hamdi ve Zekeriya Sertel ile birlikte kurmuştur. Cumhuriyet gazetesinin şu anki imtiyaz sahibi 
Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç’tir. 2003 yılında gazetenin genel yayın yönetmeni İbrahim Yıldız’ın belirttiğine göre, Cumhu-
riyet Vakfına bağlı dört şirket vardır. Yeni Gün A.Ş., Çağ Pazarlama A.Ş, Yeni Gün Holding A.Ş., Yapım- C A.Ş.‘dir.

 2.  Yöntem

 Araştırma için sahiplik yapılarıyla bağlantılı olarak farklı görüşleri yansıtması bakımından Akşam, Zaman ve akredite edil-
meyerek kongreye alınmayan Cumhuriyet gazetesi örneklem olarak seçilmiştir. Kongrenin gerçekleştiği günü, öncesini ve sonrasını 
da içerisine alacak şekilde 29.09.2012 ile 02.10.2012 tarihlerinde yer alan ilgili tüm haberler ve fotoğraflar analiz edilmiştir.

 Araştırmada Teun Van Dijk’ın ideolojik söylem çözümlemesi yönteminden yararlanılmış ve haberler ilgili çözümleme kate-
gorileri altında neden-sonuç bağlantıları da dikkate alınarak karşılaştırmalı bir analize tabi tutulmuştur. Söylem kavramı, toplumsal 
alanda süregiden iktidar ilişkilerini, dilin anlamlandırma mücadelesi üzerinden okumayı öneren ve böylece toplumsal gerçeklik 
tanımlarının bu anlamlandırma mücadelesi boyunca sürekli değiştiğini varsayan bir kuramsal yaklaşımın kilit kavramıdır (Durna 
ve Kubilay, 2010, s. 48). İnsanlar kendi zihinlerini oluşturmak ve değiştirmek için kişilerarası söylemler de dahil olmak üzere çok 
çeşitli söylemlerden ve bunlardan türetilen enformasyondan yararlanır (Van Dijk, 1994, s. 325). Van Dijk, zihinsel temsillerin en 
çok “biz-onlar” karşıtlığı biçiminde eklemlendiğini ifade etmektedir. Bu karşıtlık “biz”e ilişkin eylemlere bir olumluluk atfederken, 
“onlar”ın eylemlerinin olumsuz biçimde sunulmasına ve bu yolla önyargıların ve ırkçılığın yeniden üretilmesine neden olmaktadır 
(Durna ve Kubilay, 2010, s. 70).  AK Parti 4. Olağan Büyük Kongresi’nin ele alındığı bu araştırmada da temelde söylemlerin hangi 
karşıtlıklar üzerine kurulduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Dil ve söylemler toplum, tarihsel uğrak ve bağlamdan soyutlanamaz. 
Yani, dili ya da söylemi anlamak ancak ve ancak bunların arka planını araştırmakla mümkündür. Anlam, koşullar ve zaman içerisin-
de sürekli yeniden üretilir. Bu çalışmada da anlam, bağlamı içerisine alan tüm bu noktalar göz önünde bulundurularak irdelenmiştir.

 Aynı zamanda çözümlemenin eksiksiz bir biçimde yapılabilmesi için haberlerin görsel boyutu da ihmal edilmemiştir. Bu 
bağlamda Akşam, Zaman ve Cumhuriyet gazetelerinde yer alan ve konuyla doğrudan bağlantılı tüm fotoğraflar Roland Barthes’ın 
göstergebilim kuramından yola çıkılarak incelenmiştir. Kongre haberlerinde kullanılan fotoğraflar göstergebilimsel çözümlemeye 
tabi tutulmuş ve özellikle Roland Barthes’ın düz anlam-yan anlam kavramsallaştırmalarından da yola çıkarak analiz edilmiştir. Bir 
haberin göstergebilimsel çözümlemesi yapılırken metnin hem yazılı hem de görsel boyutu dikkate alınır. Metindeki fotoğraflar analiz 
edilirken fotoğraf bir gösterge olarak değerlendirilir. Bu gösterge içerisinde yer alan objelerin görüntüleri, insanlar, mekânlar ve 
sözcükler birer gösterendir ve belli zihinsel konseptleri gösterirler (Devran, 2010: s. 39-40). Bu bağlamda bu çalışmada AK Parti 4. 
Olağan Kongresi’ne yönelik haber fotoğrafları bir gösterge olarak ele alınmış ve fotoğraflardaki yan anlamların keşfi için çeşitli baş-
lıklar altında detaylı bir incelemeye tabi tutulmuştur. Barthes yan anlamla ilgili olarak şunları söyler (Barthes, 2009, s. 85):  “Gelecek 
hiç kuşkusuz bir yan anlam dilbiliminindir, çünkü toplum durmaksızın, insan dilinin kendisine sağladığı birinci dizgeden kalkarak 
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ikinci anlam dizgeleri geliştirir. Bazen açık, bazen örtülü, usçullaştırılmış biçimde gelişen bu oluşturucu eylem, gerçek bir tarihsel 
insan bilimle çok yakından ilgilidir. Kendisi de bir dizge olan yan anlam, gösterenler, gösterilenler ve bunları birbirine bağlayan bir 
oluş (anlamlama) kapsar.”

 Volosinov tarafından gösterge kavramı ile ilgili olarak ileri sürülen düşünceler de anlam üzerine girişilen toplumsal mü-
cadele çerçevesinde ele alınabilir. Volosinov bireyler arasında bir yaratım olan, başka bir gerçeği yansıtan ya da saptıran göstergeler 
dünyasından söz eder. Ona göre nerede bir gösterge varsa, orada bir ideoloji vardır. Volosinov’a göre farklı eğilimleri olan toplumsal 
çıkarlar aynı gösterge topluluğunu kullanır ve gösterge tek vurgulu hale getirilmek için sınıf mücadelesinin alanına dönüşür (Volosi-
nov 2001; akt. Özyiğit, 2008, s. 45). 

 Susan Sontag, bazı fotoğrafları iyi bilmenin, bizim şimdiki zaman ile yakın geçmişe dair duygularımızın şekillenmesinde 
önemli bir rol oynadığını savunur. Sontag’a göre fotoğraflar referans yollarını döşer ve uğruna mücadele edilen davaların totemleri 
işlevini görürler: Bir fotoğrafa baktığınızda duyguların billurlaşması ihtimali, sözlü bir sloganı zihninizde canlandırmaya kıyasla 
daha fazladır (Sontag, 2005, s. 85-86). Bu yüzden gazete haberlerinde kullanılan fotoğrafların “neyi” “ne şekilde” temsil ettiği ve “neye 
işaret ettiği” büyük önem taşımaktadır.

 Berger’e (2003, s. 10) göre her imgede bir görme biçimi yatar, fotoğraflarda bile. Çünkü fotoğraflar çoğu zaman sanıldığı 
gibi mekanik kayıtlar değildir. Her bir fotoğrafa baktığımızda ne denli az olursa olsun, fotoğrafçının sınırsız görünüm olanakları 
arasından o görünümü seçtiğini fark ederiz. İncelenen gazete haberlerinde kullanılan bu fotoğraflar da bir şekilde binlerce fotoğrafın 
arasından seçilmiştir. Bu fotoğrafların haber metinleriyle bütünlük gösterecek şekilde egemen söylemi desteklediği görülmüştür. 
 Gazete tasarımında görsel elemanlar sayfa üzerine yerleştirilirken okura rehberlik edecek bir yol oluşturulmaktadır. Tasa-
rımcı okurun ilk önce bakmasını istediği haberi, başlık ya da fotoğraf gibi büyük bir görsel elemanla dikkat çekici duruma getirir 
(Onursoy, 2005, s. 143). Haberlerin sunuluş biçimlerinde seçilen fotoğraflar önemli bir rol oynamaktadır.

 3. Ak Parti 4. Olağan Büyük Kongresinin Analizi

 3.1. Haber Metinlerinin Analizi

 Konular

 Kendimizin iyi şeylerini ya da onların kötü şeylerini vurgulamak istiyorsak, yapacağımız ilk şey böyle bir bilgiyi konulaş-
tırmaktır. Ve tersine olarak bizim kötü şeylerimizi ve onların iyi şeylerini vurgulamamak istiyorsak, o zaman da böyle bir bilgiyi 
konulaştırmamaya eğilimli oluruz (Van Dijk, 2003, s. 59). Bu durum incelenen haberlere de açık bir biçimde yansımıştır.

 ‘Biz’ ve ‘onlar’ hakkındaki söylem, özelde de ırkçı söylem bizim iyi eylemlerimiz ve onların kötü davranışları hakkındaki 
hikâyeler şeklinde örneklerle ve açıklamalarla tanımlanır. Bu tarz hikâyeler işlevsel olarak bir başkasını kanıt ya da delil olarak suna-
bildiği için, genellikle daha önceden ifade edilen bir önermeyi desteklemeye hizmet eder. (Van Dijk, 2003, s. 63) 

	  Akşam Gazetesi

 İncelenen haber metinlerinde ve Erdoğan’ın konuşmasından aktarılan parçalarda konulaştırma örneklerine rastlanmıştır. 
Bu örneklerde Erdoğan’ın ve AK Parti’nin olumlu yönleri, icraatleri ve çalışmaları konulaştırılmıştır:

“Gerek demokratikleşme, gerek teröre karşı mücadelede hep yalnız bırakıldık. Türkiye’de terörün bir piyasası oluşturulmuş…” 
(01.10.2012)

AK Parti’nin olumlu özelliklerinin ve çalışmalarının detaylı bir şekilde sunulduğu ancak eksik yönlerine hiçbir şekilde yer veril-
mediği görülmektedir:

“On yıllarca sürdürülen ret, inkar ve asimilasyon politikalarına AK Parti son verdi…” (01.10.2012)

	 Zaman Gazetesi

 Kürt kökenli vatandaşlar terör konusu içerisinde konulaştırılmıştır. 

 “Kürt kardeşlerimize karşı yüzlerce adım attık. Şimdi onlardan bir adım atmalarını bekliyoruz. Kardeşliğin diliyle sesleni-
yorum: Gelin sorunları birlikte çözelim.” (01.10.2012)

  AK Parti ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, olumlu cümleler içerisinde olumlu kelimelerle konulaştırılmıştır.

 “Erdoğan yaptıkları icraatları, demokratikleşme yolunda attıkları adımları anlattı.” (01.10.2012)

  CHP’ye darbe konusu içerisinde yer verilmiş ve olumsuz kelimeler ile birlikte konulaştırılmıştır.

“Ana muhalefet partisinin içinde olmadığı bir darbe yoktur.” (01.10.2012)
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 İncelenen haberlerde genel olarak AK Parti’nin “iyi şeyleri” ve ötekilerin “kötü şeyleri” hakkında daha belirli ve daha ay-
rıntılı bir dil kullanılırken, AK Parti’nin “kötü şeyleri” hakkında oldukça belirsiz bir dil kullanılmıştır ya da bu konulara hiç yer 
verilmemiştir. Ötekilerin “iyi şeylerine” ise hiçbir haberde rastlanmamıştır. Zaman Gazetesi kongre ve hazırlıklar hakkında çok fazla 
ayrıntıya yer vermiş, bunun yanında kongreye alınmayan gazete ve gazetecilere yönelik hiçbir haber yer almamıştır. Terör sorunu ise 
son verilmesi gereken bir olgu olarak haberleştirilmiş, bu sorunun nasıl ortaya çıktığı, nedenleri ya da ne şekilde çözüme ulaştırıla-
bileceği konusunda ise yetersiz sayıda ayrıntı verilmiş ya da hiçbir şekilde bu konulara değinilmemiştir.

	 Cumhuriyet Gazetesi

 Cumhuriyet Gazetesinin de içerisinde bulunduğu altı gazete ve iki televizyon kanalına konulan kongre yasağı Cumhuriyet 
gazetesindeki haberlerin esas gündemini oluşturmuştur. İncelenen haberlerde basına yapılan sansüre tepki olarak kongreye 
katılmayan CHP Genel Başkan yardımcısı Adnan Keskin’in aşağıdaki ifadesi ile CHP’nin olumlu özelliklerinin sunulduğu, AK 
Parti’nin ise olumsuz özelliklerine yer verildiği görülmüştür.
“İsimlerimizin okunması AKP’nin ilkesizliğini, halkı aldatma konusundaki ikiyüzlülüğünü ve yalana dayalı politika anlayışlarını 
yansıtmaktadır. CHP heyeti olarak AKP kongresine gitmedik, onları ayıplarıyla baş başa bıraktık.” (01.10.2012)
İncelenen haberlerde AKP’nin yasakçı anlayışının protesto edildiği gözlemlenmiştir.

 Karşıtlık ve Dışlamalar

 İdeolojik söylemin genel stratejisi, anlamsal olarak ‘karşıtlık’ tarafından yürütülen bir kutuplaşma şekli olarak, bizim iyi 
şeylerimizi ve onların kötü şeylerini vurgulamaktır (Işık, 2006, s. 98). Bu bağlamda incelenen haberlerde karşılaşılan “Biz” ve “Onlar” 
sınıflandırmaları şu şekildedir:

	 Akşam Gazetesi

 İncelenen metinlerde karşıt söylemlere sıkça rastlanmıştır. Gazete, AK Parti’yi diğer partilerden ayrı bir yere koymuş ve 
haberlerinde AK Parti’nin olumlu imajına vurgu yapmıştır. Bu bağlamda, “biz” ve “onlar” ayrımını sık sık tekrarlamıştır. 

Tablo 1. Akşam Gazetesi Biz-Onlar Sınıflandırmaları

BİZ ONLAR
AK Parti CHP, BDP, MHP

Kürtlerle kucaklaşanlar Terörü çözüm olarak görenler
Cesur Korkak

Çözüm odaklı Çözüme yanaşmayan
Barışçı Darbeci

Yenilikçi Statükocu

	 Zaman Gazetesi

 İncelenen metinlerde karşıt söylemlere sıkça rastlanmıştır. Haberlerde AK Parti’nin olumlu imajına vurgu yapılmıştır. Bu 
bağlamda, “biz” ve “onlar” ayrımını sık sık tekrarlamıştır. 

Tablo 2. Zaman Gazetesi Biz-Onlar Sınıflandırmaları

BİZ ONLAR
AK Parti CHP, BDP, MHP

Kürtleri kardeş olarak görenler Kürtleri reddeden, inkar eden, asimile edenler ya 
da kullananlar

Milleti, milletin değerlerini esas alanlar, milli iradeye 
sahip çıkanlar

Millete, milletin değerlerine savaş açanlar, darbeci-
ler, ana muhalefet

Cesur, yenilikçi Korkak
Demokratlar İç düşmanlar, hukuku çiğneyenler

	 Cumhuriyet Gazetesi

  Cumhuriyet gazetesi 01.10.2012 günü yayımladığı “Cumhuriyet’ten Kamuoyuna” başlıklı yazısında AK Parti’nin basına 
koyduğu ambargoyu anti-demokratik bir uygulama olarak nitelendirmiştir. Bu haberler biz-onlar temel karşıtlığı içerisinde, Cumhu-
riyet gazetesi tarafından bakılarak şekillenmiştir. Cumhuriyet gazetesinin de içinde bulunduğu muhalif görülen gazeteler “biz” yani 
haber kuruluşları olarak ifade edilirken, “onlar” ise AK Parti anti-demokratik parti olarak kategorize edilmiştir:
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 “Biz gücümüzü demokrasiden, basın özgürlüğünden, okurlarımızın ve demokrasi yandaşlarının destek ve dayanışmasından 
alıyoruz.’ (01.10.2012)

 “Türkiye toplumuna ileri demokrasi vaat eden AKP yöneticileri, sanki anayasa ve Siyasi Partiler Yasası kendilerini 
bağlamıyormuş gibi davranarak ileri demokrasi anlayışlarının aslında yasakçı bir zihniyet olduğunu sergilemekten çekinmedi.” 
(01.10.2012)

Tablo 3. Cumhuriyet Gazetesi Biz-Onlar Sınıflandırmaları

BİZ ONLAR
Cumhuriyet, CHP, MHP AK Parti

Demokratik Anti-demokratik
İlkeli İkiyüzlü

 Resmi Yapılar

 Haberin Cümle Yapıları ve Sözcük Seçimi

	 Akşam Gazetesi

 Cümle yapısındaki sözcüklerin sırası, etken ve edilgen cümleler ve adlaştırmalar ideolojik değişimleri olanaklı kılar. İncele-
nen metinlerde, Erdoğan’ın eylemlerine etken cümlelerle yer verilerek haberin merkezinde konumlandırılmaktadır:

 “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağan Büyük Kurultayı’nda merakla beklenen konuşmasını yaptı, yeni 
dönemin sayfasını açtı.” (01.10.2012) 

 Ancak terör konusunda edilgen yapıya başvurulmuş ve faillerden çok eylem odağa alınmıştır:

 “Gerek demokratikleşme, gerek teröre karşı mücadelede hep yalnız bırakıldık. Türkiye’de terörün bir piyasası oluşturul-
muş…” (01.10.2012)

 Bir cümle bir veya birden fazla önermeyi ifade eder. Bu önermeler, doğru veya yanlış yargısı konulabilecek düşünceyi temsil 
ederler. Bu önermeler oluşturulurken, konu ‘ötekiler’ olduğunda temel olumsuz yüklemleri ifade eden sözcüklere sıklıkla başvurul-
duğu görülmektedir.

 “Bu ülkede vesayet, bu statüko kendisine zemin bulamayacak.” (01.10.2012)

 Kongre öncesinde ve sonrasındaki haberlerin sunumunda, kongrenin önemini ve olumlu noktalarını vurgulayacak başlıklar 
seçilmiştir.

- “Kader Kongresi” (30.09.2012)

- “AK Parti’de Final Günü” (30.09.2012)

- “2014 Yazına Kadar Erdoğan’la” (01.10.2012)

- “Bu Bir Veda Değil ‘Es’” (01.10.2012)

- “Hedef 2071” (01.10.2012)

	 Zaman Gazetesi

 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı cümlelerin çoğunlukla etken cümleler olduğu görülmektedir. Bu yolla Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan haberin odağına alınmakta ve vatandaşlarının çıkarları için çalışan bir fail olarak konumlandırılmaktadır. 

 “MKYK listesi üzerinde son rötuşları yapan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün de Genel 
Merkez’de çalışmaya devam etti. …günlerdir gece yarılarına kadar çalışan Erdoğan, güncellenen programı önceki gece tamamla-
dı.” (29.09.2012)

 Terör isimleştirilerek kendiliğinden ortaya çıkmış faili belirsiz bir durum olarak metne aktarılmıştır. Bu noktada bir diğer 
bakış açısıyla da Kürt kökenli vatandaşlar, teröre son verme gücüne sahip failler olarak konumlandırılmışlardır.

 “Gelin yeni bir sayfa açalım, teröre “artık yeter” diyelim” (01.10.2012) 
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 “Kürt kardeşlerimize karşı yüzlerce adım attık. Şimdi onlardan bir adım atmalarını bekliyoruz. Kardeşliğin diliyle sesleni-
yorum: Gelin sorunları birlikte çözelim.” (01.10.2012)

 Haberlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “birey” olarak temsil edildiği, Kürt kökenli vatandaşların ise toplumsal 
rolleri içerisinde temsil edildikleri saptanmıştır. Televizyon haberlerinde güçlü kişiler, “birey” olarak sunulup tanıdık kılınırken, 
güçsüz kişiler ya da muhalif sesler, toplumsal rolleri içinden tanıdık kılınmaktadır. Erdoğan, çalışkan, duygusal, halkını düşünen ve 
barışı isteyen bir siyaset adamı olarak temsil edilirken, Kürt kökenli vatandaşlar ya da alternatif görüşlere sahip kişiler yalnızca ait 
oldukları grup içerisinde temsil edilmektedir.

 “Başbakan… Terör örgütünün Kürtlere ağır bedeller ödettiğini belirtti.” (01.10.2012)

 Söylem biçimleri konusu içerisinde ele alındığında tarihler arasında kongreye yönelik haberler, gazetenin hakim söylemi 
içerisinde şekil almıştır. Kongrenin ertesi günü basılan gazetenin manşetindeki “Gelin yeni bir sayfa açalım, teröre artık yeter di-
yelim” ifadesi büyük puntolarla ve tırnak işareti kullanılmaksızın yer bulmuştur. Yine aynı günde haber öyküsünün sırası dikkate 
alındığında Kürt kökenli vatandaşlara yönelik söylemlerin daha önlerde yer bulduğu gözlenmiştir.

	 Cumhuriyet Gazetesi

 Kongreye alınmayan Cumhuriyet gazetesi Erdoğan’ın eylemlerine etken cümlelerle yer vermiştir. Böylece olumsuz olarak 
yansıtılan bu olayın bütün sorumluluğu Erdoğan’a yüklenmiştir.
“Erdoğan, bakanlardan yalnızca iç işleri bakanı İdris Naim Şahin’i MKYK dışı bıraktı.”(01.10.2012)
“Erdoğan, yerel seçimlerde İzmir’den aday olması beklenen Binali Yıldırım ile İstanbul için adı konuşulan Egemen Bağış’ı MKYK’ye 
almadı.” (01.10.2012)

Cumhuriyet gazetesindeki haber başlıklarında  ‘onlar’ hakkında olumsuz anlamlar ifade eden cümleler tipik şekilde en önde yer 
almıştır.
      “Yeni vitrinle ‘Köşk’ hazırlığı”(01.10.2012)
      “Manifesto fare doğurdu” (01.10.2012)
      “AKP’de köşe kapma yarışı” (29.10.2012)
      “ Yer kapma yarışı”(29.10.2012)

 Retorik

 Gruplar arası iktidar mücadelesi sürecinde temel olarak bize dair iyi şeyler ve onlara dair kötü şeyler retoriksel olarak vur-
gulanır. Bu başlık altında metinlerde yer alan yufimizm örnekleri, metaforlar ve metanomiler incelenmiştir. Redhouse sözlüğünde 
“kaba ve ağır bir söz yerine aynı anlamı veren daha haifif bir söz” anlamına gelen Euphemism’in (Yufimizm), 11 Eylül saldırılarının 
ardından gerek Afganistan’a düzenlenen operasyona gerek Irak üzerine savaşa dair söylemde önemli bir yer tuttuğu gözlemlendi 
(Akıner, 2004, s. 146). Savaşın korkunç detaylarını, askeri mühimmatların siviller üzerinde yarattığı hasarın boyutlarını ve nitelikle-
rini saklamak için savaş zamanlarında sık başvurulan euphemism, kısaltmalardan oluşmaktadır. Askeriyenin kullandığı euphemism, 
basın açıklamaları, röportajlar, basın toplantıları sırasında duyduğu terimleri olduğu gibi sorgulamadan aktaran medya tarafından 
haberler söylemine aktarılır (Akıner, 2004, s. 146-147).

	 Akşam Gazetesi

Tablo 4. Akşam Gazetesi Yufimizm Örnekleri

YUFİMİZM TANIM
Arap Baharı Ortadoğu’da yaşanan halk isyanları / çatışmalar

Kan dökülmesine son verme Savaşı / çatışmayı sona erdirme
Yeni bir sayfa açmak Yaşanan çatışmaları geride bırakmak

Hücre değişimi Bazı MKYK üyelerinin görevine son vermek

 Haber metinlerinde dikkat çeken metaforlar ise şöyledir:

- “Bizim için bu kongre bir milat değil. Bizim miladımız 14 Ağustos 2001’dir.” (Milat: Yeni bir dönemin başlangıcı)

- “Hedef 2071 gençler. Bizler 2023’ü, inşallah sizler de 2071’i inşa edeceksiniz.” (İnşa etmek: Kurmak)

- “Bizi birbirimize hasım, rakip gibi göstermeye çalışan karanlık çevrelere karşı çok ama çok dikkatli olacağız. Biz manşetle-
re karşı şerbetliyiz. Biz manşetlerle çarpışarak bugünlere geldik.” (Karanlık çevreler: AK Parti’nin karşısında olan, kimliği 
net olmayan çevreler / Şerbetli olmak: Alışık olmak, bağışıklık sahibi olmak, etkilenmemek)

- “Bu bir veda değil, ‘es’tir, bir duraktır. Bitmeyen şarkının notaları arasında bir moladır.”

- “Omurgayı korudu, hücre değişimi yaptı.” (Omurga: Sabit kadro / Hücre değişimi: Görevine son verilenler ve yeni göreve 
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gelenler)

	 Zaman Gazetesi 

Tablo 5. Zaman Gazetesi Yufimizm Örnekleri

YUFİMİZM TANIM
Silahların gömülmesi Barış

Arap Baharı coğrafyası Tunus, Mısır, Libya… halk hareketlenmelerinin, iç çatışmaların 
yaşandığı ülkeler

Hücre yenilemesi Parti yönetiminde artık “işlevi” olmayan üyelerin (bir nevi ölü 
hücre) yerine yenilerinin getirilmesi

Ayrımcılığın-şiddetin-öfkenin dili/Kardeşliğin dili Savaşa çağırma/Barışa çağırma

 İncelenen tarihler arasında gazete haberlerinde dikkat çeken ve bol miktarda kullanılan metaforlar şu şekilde sıralanabilir:

- “Erdoğan’ın silahların tamamen gömülmesi çağrısını yineleyeceği, bu sağlanmadan hiçbir müzakerenin anlamının ol-
mayacağını ve BDP’ye artık kararını vermesi çağrısı yapacağı belirtiliyor. (Gömmek: Yerin altına koyarak üstünü toprakla 
örtmek.)

- “Erdoğan, yüzde 45 oranında ‘hücre yenilemesine’ gitti.”

- “Başbakan Erdoğan’ın ‘omurga korunacak’ açıklamasının da karşılığı da bu şekilde gerçekleşmiş oldu.

- “Benim Kürt kardeşimin başka ülkelerin, başka rejimlerin Türkiye düşmanlarının taşeronu haline gelmiş bu eli kanlı terör 
örgütüyle hiçbir ortak yanı yoktur.”

- “Devletin hücrelerine kadar sirayet etmiş çetelerle mücadele ettik, ediyoruz. Bütün tehditlere, engellemelere, bütün karanlık 
senaryolara rağmen bu milletin enerjisini tüketen asalaklara karşı kıyasıya mücadele verdik.”

İncelenen tarihler arasında gazete haberlerinde rastlanan metanomiler şu şekilde sıralanabilir:

Tablo 6. Zaman Gazetesinde Rastlanan Metanomi Örnekleri

Kullanılan İfade Temsil Ettiği
Yeni vitrin AK Parti’nin MKYK listesi

Darbeci zihniyet CHP ve temsil ettiği tüm değerler

2023 Cumhuriyet’in 100. Yılında da varlığını sürdüren AK Parti ikti-
darı

2071 Malazgirt zaferinin 1000. Yılında AK Parti iktidarıyla dünya 
liderliğine talip olma

Terör örgütü yandaşları BDP ve tüm destekçileri

	 Cumhuriyet Gazetesi

Tablo 7. Cumhuriyet Gazetesi Yufimizm Örnekleri

YUFİMİZM TANIM
Ses yükseltmek Terörle mücadele etmek

Taze kan Parti yönetimine yeni kişilerin getirilmesi
Dizayn etmek Parti yönetimini yeniden oluşturmak

Yeni bir sayfa açmak Yaşanan çatışmaları geride bırakmak

 İncelenen tarihler arasında gazete haberlerinde dikkat çeken metafor ve metanomiler ise şu şekilde sıralanabilir:

- “Erdoğan yine beklendiği gibi tüzük gereği bu kongrede genel başkanlığa son kez aday olduğunu açıklarken veda etmek 
yerine, köşk yolculuğunun başladığının mesajını verdi.” (01.10.2012) (Köşk Yolculuğu: Cumhurbaşkanlığı -Metanomi)
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- “Anayasamızın basın hürdür, sansür edilemez temel ilkesi ve hükmü maalesef AKP iktidarında ayaklar altına alınmıştır.” 
(Metafor)

- “Belge, AKP’nin şimdiye kadar amaçlayıp da yapamadığı ancak önümüzdeki dönemde yapmayı planladığı icraatının yol 
haritası niteliğinde.” (Metafor)

- “MKYK’yi, 2014’de köşk hesaplarına uygun isimlerden oluşturdu.” (Köşk hesabı: Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığına taşımak 
için gerekli olan strateji -Metafor)

- “Erdoğan, MKYK’deki isimlerin tamamını kongrede MKYK listesine alarak, ana gövdeyi de koruyacağını göstermiş oldu.” 
(Gövde: Bir şeyin asıl bölümü) (Metafor)

- “AKP’de köşe kapma yarışı” (29.09.2012) (Köşe kapma yarışı: AK Parti milletvekillerinin MKYK listesine girebilme yarışı 
-Metafor)

- “Manifesto ‘fare doğurdu” (01.10.2012) (Metafor)

1.1. Göstergebilimsel Analiz

 Bir haberin göstergebilimsel çözümlemesi yapılırken metnin hem yazılı hem de görsel boyutu dikkate alınır. Metindeki 
fotoğraflar analiz edilirken fotoğraf bir gösterge olarak değerlendirilir. Bu gösterge içerisinde yer alan objelerin görüntüleri, insanlar, 
mekânlar ve sözcükler birer gösterendir ve belli zihinsel konseptleri gösterirler (Devran, 2010, s. 39-40). Bu bağlamda bu çalışmada 
AK Parti 4. Olağan Kongresi’ne yönelik haber fotoğrafları bir gösterge olarak ele alınmış ve incelenmiştir. Gazete tasarımında gör-
sel elemanlar sayfa üzerine yerleştirilirken okura rehberlik edecek bir yol oluşturulmaktadır. Tasarımcı okurun ilk önce bakmasını 
istediği haberi, başlık ya da fotoğraf gibi büyük bir görsel elemanla dikkat çekici duruma getirir (Onursoy, 2005, s. 143). İncelenen 
haberlerde de bu durum göz önünde bulundurulmuştur.

	 Akşam Gazetesi

 Şekil 1. Yabancı Liderlerle Samimiyet Vurgusu

 30 Eylül tarihli Akşam gazetesinde yer alan bu haber fotoğraflarında öncelikle Erdoğan’ın konuklarına verdiği yemekte çe-
kilen genel çekim fotoğraf dikkat çekmektedir. Genel çekim fotoğraflarda insanın doğal ve toplumsal çevresiyle ilişkilerinin verilmesi 
amaçlanır (Dursun, 2001, s. 187). Bu çekimle fotoğrafta yer alanlar arasındaki doğal ilişkiler vurgulanmaktadır. 

Diğer fotoğraflarda ise konuklarını karşılayan ve onlarla samimi bir şekilde selamlaşan Erdoğan’ın belden çekimleri vardır. Bel 
çekimleriyle Erdoğan ve konukları arasındaki ilişki toplumsal bağlama yerleştirilmektedir. Bel çekimleriyle, kişi toplumsal bağlama 
yerleştirilir (Dursun, 2001, s. 186). Diğer bir fotoğraf ise genel çekimle kongre salonundaki hazırlıkları göstermektedir. Bu da kongre 
için yapılan hazırlıkların titizliğini vurgulamaktadır.
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 Şekil 2. “Tek Adam” Vurgusu

 1 Ekim tarihli gazetenin ön sayfasında yer alan fotoğraflar incelendiğinde ise ilk göze çarpan, ön sayfada yer alan bel çekim 
fotoğraftır. Bel çekim fotoğraf özneyi toplumsal bağlama yerleştirirken, Erdoğan’ın elini göğsüne koyarak verdiği selam da toplumsal 
anlamın altını çizmektedir. Bu hareketiyle ve yüzündeki gülümsemesiyle Erdoğan, toplumuyla bütün, samimi, saygılı ve güçlü bir gö-
rüntü çizmektedir. Bu fotoğrafın fonunda yer alan başka bir fotoğrafta ise kırmızı halıda yürürken kongreye katılanlarla selamlaşan, 
onlara kırmızı karanfil atan Başbakan ve eşi görülmektedir. 

 Boy çekim fotoğraflarla dış dünya ve diğer insanlarla ilişkiler vurgulanırken, dramatik amaç ön plana çıkar (Dursun, 2001, 
s. 186).  Bu fotoğrafla, halkıyla bütünleşmiş bir başbakan görüntüsü çizilmektedir. Ancak aynı zamanda halktan ayrılmış, mesafesini 
koruyan üstün bir duruşu da vardır. Kırmızı halı serili podyumda yürüyüşü ve fotoğrafın aşağıdan çekilişi de bu üstünlük algısını ve 
tek lider vurgusunu pekiştirmektedir.

 Şekil 3. Akşam Gazetesinin Kalıcı İktidar Vurgusu

 Yine 1 Ekim tarihli gazetenin iç haber sayfasında kullanılan fotoğraflara bakıldığında, Erdoğan’ın bel çekim bir fotoğrafı 
dikkat çekmektedir. Katılımcıları selamlarken çekilen bu fotoğrafla, Başbakan’ın halkla olan ilişkisinin doğallığı, içtenliği vb. vurgu-
lanmaktadır. Bel çekimi olması ve Erdoğan’ın selam verirken ve gülümserken görüntülenmesi, bu ilişkinin olumlu imajını güçlen-
dirmektedir. Fonda yer alan toplu çekimde ise kongreye katılan kalabalık dikkat çekmektedir. Kullanılan bir diğer fotoğrafta ise AK 
Parti ve Türk bayrağı taşıyan ve coşkulu, destekli görünen kalabalığın bir kısmı gösterilmiştir. Bu üç fotoğrafın ayrı ayrı anlamlarının 
yanında, bir araya geldiklerinde yarattıkları imaj da dikkate değerdir. Erdoğan’ı dinlemeye gelenlerin fazlalığı, Erdoğan’a olan destek 
ve sevgileri, Erdoğan’ın onlara duyduğu saygı ve samimiyet bir arada kullanılarak aradaki ilişkinin olumlu durumunun altı çizilmek-
tedir.
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 Bu fotoğrafın baskın rengi ise mavidir. Serinlik, sakinlik, sadakat, güveni temsil eden mavi renk dinlendirici renktir ve yatıştırıcı 
etkiye sahiptir. Madden ve arkadaşları (Madden vd., 2000’den aktaran İçli ve Çopur, 2008, s. 28) mavi rengi; sağlık, dürüstlük ve 
güvenle ilişkilendirmiş ve bankaların logolarında ve levhalarında mavi rengi kullanmalarının da bununla ilgili olduğunu belirtmiş-
lerdir Aynı zamanda haberin başlığında dikkat çekilmek istenen noktaya -2071 tarihine- yine kırmızı renkle yapılan vurgu dikkat 
çekmektedir. Haber başlıklarında kırmızı rengin baskın kullanımı söz konusudur. Gözümüzün en iyi algıladığı sıcak bir renk olan 
kırmızı; güç, tehlike, tutku, heyecan, cinsellik, dışa dönüklüğü çağrıştırır. Dalga boyu yüksek bir renk olduğundan dikkat çekicidir 
(Uçar, 2004’den aktaran İçli ve Çopur, 2008, s. 26). Burada da kırmızı renk hem gücü temsil etmekte hem de habere dikkat çekmeyi 
sağlamaktadır. 

•	 Zaman Gazetesi

              Şekil 4. Zaman Gazetesi’nden “Büyük Güç” Vurgusu

 Fotoğrafta kullanılan boy çekimi insanın dış çevresi ile dış dünyayla ve öbür insanlarla ilişkilerinin vurgulandığı, psikolojik 
çözümlemenin geri planda kaldığı ve dramatik amacın öne çıktığı çekimdir (Dursun, 2001, s. 186). Fotoğrafta Başbakan Erdoğan 
ve eşi Emine Erdoğan gülen yüzleriyle kalabalığı selamlamaktadır. Kalabalığın da aynı güler yüzlülükle alkışladığı ve selama karşılık 
verdiği görülmektedir. Burada dikkat çekilmek istenen, Erdoğan’ın çevreyle olan samimi ilişkisidir. Ayrıca arka fonda dünya hari-
tasının yer aldığı mavi renk ve kongre sloganının en büyük puntolarla yazılan iki kelimesi “BÜYÜK GÜÇ” göze çarpmaktadır. Dil, 
insanlara konuşma eylemlerinin gerçekleşmesi için nasıl izin veriyorsa, göstergebilimsel açıdan bakıldığında renkler de söz konusu 
iletişim sürecinin bir parçasıdır. Renkler uyarır, etkiler, engeller, gözdağı verir, baskı altına alır, rahatlatır (Kress ve Van Leeuwen, 
2002, s. 348-349). Renkler o kadar güçlüdür ki stres seviyesini arttırıp azaltabilir. Kongre fotoğraflarında en çok dikkat çeken renk 
mavidir. Mavi, sakinleştirici etkisi açısından en güçlü renk olarak görülür. Bu rengin kongre salonunun tam merkezinde kullanılması 
korkacak hiçbir şey olmadığına, kontrolün elde tutulduğuna vurgu yapar. Bu renk aynı zamanda erkeği temsil eder, keskindir ayrıca 
manevi bir boyutu da vardır (Kress ve Van Leeuwen, 2002, s. 348-349). Bu noktada Türk toplumunun ataerkil yapısı göz önünde bu-
lundurulduğunda erkeğin, gücün de temsilcisi olduğu görülür. Bu durum AKP’nin kongrede kullandığı “Büyük Millet, Büyük Güç, 
Hedef 2023” sloganı ile de desteklenmiştir. Slogandaki “Büyük Güç” ifadesinin daha büyük puntolarla ekranda yer bulması AKP’nin 
güce yaptığı vurguyu da ortaya koymaktadır. Bu fotoğrafta dikkat çeken bir diğer konu da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan’ın kıyafetinde kullandığı sarı renktir. Dilbilimci Wierzbicka (1996), sarıyı “sıcak ve aydınlık” olarak adlandırır (Kress 
ve Van Leeuwen, 2002, s. 353). Sarı rengin bu özelliği AKP’nin logosunda yer alan renklerle ve ampul simgesi ile de örtüşmektedir. 

 

Şekil 5. Zaman Gazetesi’nde “Tek Adam” Vurgusu

 Kesintisiz görüntü bombardımanının (televizyon, video, filmler) bütün hayatımızı kuşatmış olduğu şüphesizdir, ancak iş 
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‘hatırlatma’ya geldiğinde fotoğraf hala daha derinden bir can acıtma, insan zihninde daha derin bir iz bırakma gücüne sahiptir. Ha-
fızada yer ederek donmuş olan karelerin temel birimi, tek bir görüntüdür. Oysa fotoğraf, enformasyonla dolup taşan bir çağda, bir 
şeyi kavramanın hızlı bir yolunu ve onu hatırda tutmanın yoğunlaşmış bir formunu sağlar bize. Bu haliyle fotoğraf bir alıntıya veya 
bir veciz söze veya bir özdeyişe benzer. Hepimiz kendi zihnimizde, anında hatırlanmaya hazır yüzlerce fotoğraf biriktiririz. (Sontag, 
2005, s. 21)

 Erdoğan’ın kürsüden yaptığı konuşmada kullanılan bu çekim, onun resmiyetine, çevresine sözünü geçirebilen hâkim kişili-
ğine vurgu yapar. Bu fotoğrafta da yine mavi renk ve kongre sloganı göze çarpar. 

 Kongre, parti ve tüm parti üyeleri için önemli bir olay olmasına karşın, tüm haberlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
öne çıktığı görülmektedir. Gazete haber metinlerinde rastlanan bu “Tek Adam” vurgusu haber fotoğraflarıyla da desteklenmiştir. 
Fotoğrafların bugün hayal gücünü aşan bir ağırlığı vardır; tıpkı dün basılı sözcüklerin, daha önce de konuşma dilinin olduğu gibi. 
Çünkü baştan sona gerçek görünüyorlar (Lippman, 1922’den aktaran Sontag, 2005, s. 25). Lippman’ın da vurguladığı gibi Erdoğan’ın 
hâkimiyeti ve gücü bu fotoğraflarda baştan sona gerçek görünmektedir.

 
 Şekil 6. Kongreyi Milli Bayram Havasında Tüm Ülkeye Mal etme 
 
 Kullanılan bir diğer fotoğrafta da dikkatler genel çekim ile salondaki kalabalığa çekilmiştir. Kongrede dikkati çeken bir 
başka durum da katılımcıların ellerinde genellikle Türk bayrağının bulunmasıdır. Siyasi kongreler bir nevi partilerin görselleriyle 
sarmalanan gösteriler olmasına karşın AKP bu kongresinde farklı bir strateji uygulamış ve kongre katılımcılarına partinin bayrak-
ları yerine Türk bayrakları dağıtmıştır. Türk bayraklarıyla toplanmış kalabalıklar genellikle milli bayramlarda görülür. Bu durum 
kongrenin bir milli bayram havasında kutlandığına vurgu yapmaktadır. 

Sol alt köşedeki fotoğrafta ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kongre salonundakileri selamlarken kırmızı karanfil dağıttığı 
görülmektedir. Birçok toplumda çiçek özel bir anı kutlama ya da sevgiyi ifade etme aracı olarak kullanılır (Doğum, terfi, sevgililer 
günü, anneler günü vb). Burada da kongrenin bir kutlama olarak temsil edildiği fikri desteklenmektedir.

 

 

Şekil 7. Erdoğan’ın İslam Coğrafyasındaki Önemine Vurgu

Mısır’ın askeri bir darbeyle görevden alınan devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kongre ile ilgili haberler de çokça yer 
almıştır. “Mısır lideri Mursi, AK Parti tecrübesini yerinde görecek” başlığı ile yayınlanan Mursi’ye yönelik haber de Genel Başkan ve 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam coğrafyasında ne kadar etkili bir lider olduğunu vurgular niteliktedir. Yabancı bir devlet 
adamının AK Parti’den “tecrübe” elde etme fırsatı yakaladığının vurgulanması, bunun en büyük göstergesidir. 
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	 Cumhuriyet Gazetesi

   

 

    Şekil 8. Erdoğan-Meşal Buluşması ve İslami Liderlik İmajı

 Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberler incelendiğinde kongreden sadece tek fotoğrafa yer verilmesi dikkat çekmektedir. 
Kongreyle ilgili hiçbir fotoğraf kullanılmazken 1 Ekim 2012 tarihli gazetenin iç haber sayfasında Erdoğan ve Meşal’in büyütülmüş 
bel çekimi fotoğrafı kullanılmıştır. Bel çekimleriyle, kişi toplumsal bağlama yerleştirilir (Dursun, 2001, s. 186).

 Bu bağlamda Erdoğan ve Meşal’in gülümseyerek birbirlerini samimi bir şekilde selamlaması toplumsal anlama vurgu 
yapmaktadır. Bu çekimle mutlu bir ruh hali içerisinde gülümseyen başkan ‘herşey yolunda mesajı’ vererek, Meşal’in kolunu sıvazla-
maktadır. Arka fona bakıldığında AK Parti ve Türk bayrakları flu bir görüntü içerisinde sunulmaktadır. Bayrakların bu şekilde sıra-
lanması parti kongresinden çok uluslararası bir toplantı imajı vermektedir. Büyütülmüş olan bel çekimi fotoğraf sayesinde mekânın 
gereksiz diğer ayrıntıları çıkartılıp, arka fonda beyaz renge dikkat çekilmiştir. Cumhuriyet gazetesinin sadece bir fotoğraf kullanarak 
kongrenin Ak Parti Kongresi olmaktan çok, Erdoğan’a İslam aleminin lideri imajını yüklemeye yönelik bir etkinliğe dönüşmesini 
eleştirdiği söylenebilir.

 Sonuç

 Gazeteler analiz edildiği tarihlerde Zaman ve Akşam gazetelerinde yer alan haberlerde egemen söyleme vurgu yapılarak bu 
söylemin güçlendirildiği ve alternatif görüşlere yer verilmeyerek ya da yalnızca olumsuz sözcüklerin yer aldığı cümleler içerisinde 
yer verilerek bu görüşlerin önemsizleştirildiği ve dahası yok sayıldığı bulgulanmıştır. 

 Zaman ve Akşam gazetesindeki haberlerin anlatısal yapıları dikkate alındığında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ko-
nuşmasından birebir alıntı yapılarak kullanılan cümlelerin özellikle başlıklarda tırnak işareti içerisine alınmadan kullanıldığı görül-
müştür. Elbette ki aktarma işaretlerinin kullanımının haberde nesnelliği sağlayıp sağlamadığı konusu tartışılabilir ancak Erdoğan’ın 
konuşmasının aktarma işaretleri olmadan sunulması, Erdoğan’ın konuşmasının muhabir tarafından da doğrulandığını düşündü-
rebilir. Ayrıca kongre esnasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı iki buçuk saatlik konuşmadan hangi bölümlerin neye 
göre seçildiği konusu da analiz için önemlidir. Bu konunun önemi, seçilen ve vurgulanan bölümlerin bundan sonra tartışılacak ana 
konuları çerçevelendirmiş olmasında yatar. Akşam gazetesindeki haberlerin genel olarak Erdoğan’ı olumlar nitelikte sunuldukları 
görülmüştür. Erdoğan’ın konuşmasının kritik ve genelde muhaliflere seslenen kısımları aynen aktarılmıştır. Bu da haberi yapanların 
bu konuşmalardaki söylemleri desteklediğine işaret etmektedir. Eleştirel söylemlerinse –diğer partilerin ya da kongreye kabul edil-
meyen medyanın tepkileri gibi-  haberler içerisinde çok küçük boyutta ve çok az dikkat çekecek şekilde yer tuttuğu görülmüştür. 

 Zaman ve Akşam gazetelerinde, kongreye katılan konukların konuşmalarının, Erdoğan’ı över nitelikteki kısımlarına yer 
verilmiş; yaratılan ve pekiştirilen olumlu imaj bu şekilde de desteklenmiştir. Her türden toplumsal ilişkide olduğu gibi siyasal imaj-
larla iletişim kurmaya çalışma da anlam temellidir. Lider ile seçmenler arasında gelişen mesaj alışverişi her zaman anlam kurmaya 
yöneliktir ve bu anlam göstergelerle, sembollerle, kodlarla inşa edilmektedir (Sağlamtimur, 2013). Ayrıca haberler için kullanılan 
başlıkların da Erdoğan’ın imajını olumlu yönde desteklediği görülmüştür.  İki gazetenin de haberlerindeki tüm öğelerin Erdoğan’ın 
ve AK Parti’nin bakış açısına ve söylemlerine destek verici nitelikte olduğu söylenebilir.

 29 Eylül ve 2 Ekim aralığında dört gün boyunca analiz edilen haberlerde Cumhuriyet gazetesinin de için de bulunduğu 
altı gazete ve iki televizyon kanalına konulan yasak Cumhuriyet gazetesinin esas gündemini oluşturmuştur. Yaşanan bu gelişmelerden 
dolayı gazetedeki haberler bu yasağı eleştirel niteliktedir. Gazetede Erdoğan’ın konuşmalarının önemli kısımları olduğu gibi aktarıl-
mıştır. Zaman ve Akşam gazetelerinde kongre ile ilgili birçok fotoğraf kullanılırken, Cumhuriyet gazetesinde yalnızca bir fotoğraf yer 
almıştır. Bu fotoğraf ile kongreye yabancı konukların çağrılmasını eleştiren muhalefet partisi MHP’nin Ak Parti kurultayını protesto 
etmesini destekler niteliktedir. Gazetenin haberleri sunumundaki eleştirel söylemi bu haber fotoğrafı ile de desteklenmektedir. 
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 Zaman ve Akşam gazetelerinde incelenen haber fotoğraflarında, Ak Parti’ye ve Erdoğan’a haberlerle yüklenen olumlu ima-
jın desteklendiği ve pekiştirildiği görülmüştür. Fotoğraflarla ve renklerle, Erdoğan’ın güçlü, otoriter, merkezi konumu güçlendiril-
mekte ve ‘tek adam’ algısı desteklenmektedir. Fotoğraflarda hem Erdoğan’ın halka yakınlığı hem de mesafesi ve üstünlüğü görsel 
olarak sunulmakta ve halkın desteği vurgulanmaktadır. Toplumsal ve siyasal bir boyuta sahip olan ideoloji, bir kültürün göstergeleri, 
yan anlamları ve mitlerini uygun bir şekilde kullanmaktadır. Giyim tarzından duruş şekline, parti ambleminden kullanılan renklere 
kadar her şey ideolojiyi göstermektedir (Fiske, 1996, s. 221). Kullanılan fotoğrafların haber metinleriyle ve birbirleriyle olan ilişkileri 
de AK Parti’ye ve Erdoğan’a verilen ideolojik desteği pekiştirmektedir.
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MEDYA-SİYASET İLİŞKİSİ VE BİR İMKÂN OLARAK YENİ MEDYA

Yusuf Özkır1

 
 Özet

 Bu çalışmada medya-siyaset ilişkisi ve bu kapsamda ortaya çıkan problemlerin aşılması sürecinde yeni medyanın po-
zisyonu değerlendirilmektedir. Medya ve siyaset ilişkisihem genel olarak hem de Türkiye özelinde kuramsal ve tarihsel nitelikleri 
bağlamında ele alınmakta, 1980’lerle birlikte sermayenin medya ile bütünleşmesiyle kendini göstermeye başlayan yeni koşulların 
neden olduğu pratik durum aktarılmaktadır. Literatür taraması yöntemine başvurularak, konu, ayrıntılı bir arka plan eşliğinde 
sunulmaktadır. 2013 yılında Hasan Cemal’in Milliyet Gazetesi’nden ayrılarak t24 sitesinde yazı yazmaya başlaması; Taksim Gezi 
Parkı protestolarının ilk iki gününde ana akım medyanın yayınlarındaki yetersizlik ve bunun sonucunda yeterli bilgi alamayan 
okuyucu-izleyicilerin sosyal medya aracılığıyla bu ihtiyaçlarını giderdiğinin kamuoyuna yansıması, iki örnek olay şeklinde ince-
lenmektedir. Örnek olay incelemesi sırasında ilgili verilerin aktarılması siyasi ve kültürel çıktılarından çok yeni medyanın mevcut 
durumunun ve gelecekteki işlevinin önemine atıf yapacak şekilde kullanılmaktadır. Medya-siyaset-sermaye üçgenindeki tartış-
malar veri olarak kullanılırken de bu noktaya dikkat edilmektedir.Son kertede ise medya-siyaset-sermaye ilişkisinin seyri içinde, 
siyasetin ve sermayenin tutumundan kaynaklanan; medya çalışanlarının ve okuyucu-izleyicilerin bilgilenme özgürlüğünü sek-
teye uğratan fiili durumların aşılmasında yeni medyanın internet gazeteciliği ve sosyal medya aracılığıyla bağlantısız bir ortamı 
sunduğu sonucuna varılmaktadır. Bu nitelikleriyle internet gazeteciliğinin ve sosyal medyanın medya-siyaset-sermaye üçgeninde 
şekillenen alanın dışına çıkılabilecek bir ortamı sunduğu belirtilmektedir.

Anahtar Kelimeler:Medya, Siyaset, Sermaye, Yeni Medya, Hasan Cemal, Taksim Gezi Parkı.

THE MEDIA AND POLITICS RELATIONSHIP AND NEW MEDIA AS  
A POSSIBILITY
 Abstract

 Through this research, the relationship Media and politics, and the position of new media in the process of eliminating 
problems emerged in the context of this relationship is examined. The relationship of Media and Politics is not only examined from 
a broader perspective but also from a particular point of view of its theoretical and historical characteristics in the context of Tur-
key. Besides, a situation caused by the then new conditions revealing through the convergence of the capital and media is cited. By 
using the method of literature surveying, the subject is presented along with a comprehensive background.That Milliyet columnist 
Hasan Cemal’s leaving the newspaper, and starting to write for web based T24; the deficiency on the publications of the mainstream 
media during the first two days of the events of Gezi Park; an as a result of this, the turning out of the fact that the readers’ fulfilling 
their needs through social media is investigated as two examples. As examining the examples, that the related data’s being given, 
rather than their political and cultural outputs, is used in a way referring to the importance of the present situation of new media 
and its function at the future. This point is also taken into consideration as the discussions around the trio of Media, Politics and 
Capital is used.And finally, a conclusion is arrived that new media has presented a disconnected environment by way of web jour-
nalism and social media in overcoming the actual situations, arising from the stances of the politics and capital, and interrupting 
the freedom of knowledge acquisition of media workers and readers-audiences through the course of the relationship of media, 
politics, capital. In addition to this, it is concluded that, with its these features, web journalism and social media presents a field 
away from the space shaped by the trio of media, politics and capital. 

Keywords:Media, Politics, Capital, New Media, Hasan Cemal, Taksim Gezi Park

 Giriş

 Medya-siyaset ilişkisi yaşadığımız çağın temel tartışma alanları arasındadır. Tartışmanın görünür olduğu düzlem ise ge-
nelde iki ana çizgi üzerinde yoğunlaşır. İki yaklaşımdan ilkine göre siyaset kurumu, devlet aygıtı aracılığıyla veya elindeki maddi 
gücü kullanarak medyayı propaganda ve baskı aygıtı olarak kullanır. Medyanın tanımlanmasında bir aforizma niteliği kazanan 
“Devletin ideolojik aygıtı” (Althusser, 2006) tanımlaması bu bağlamda siyasetin medya üzerindeki denetim arzusunu göstermek-
tedir. Bununla birlikte Medya-siyaset ilişkisi, siyasal sistemlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Otoriter yönetimlerin medya üze-
rinde kesin tekeli bulunurken liberal demokrasiyle yönetilen ülkelerde medyanın özgürlük alanı siyaset kurumu kadar güvence 
1  Yrd. Doç. Dr. İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, yozkir@ticaret.edu.tr
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altındadır. Medyanın özgürlük sınırları ile siyasal sistem arasında bulunan doğrudan ilişki, o ülkenin kendi tarihi, gelenekleri ve 
kültürel birikimi (Işık, 2002, s. 3) ile paralellikler taşır. Medya sistemlerinin ülkelere göre değişkenlik göstermesi temelde siyasi 
yapılarla ilgilidir.

 İkinci yaklaşıma göre medya, siyasete ve dolayısıyla devlet politikasına yön veren bir aygıt olarak modern dönemde güçlü 
bir pozisyona sahiptir. Köşe yazarları, haber dairesi yöneticileri, radyo ve televizyon yorumcuları için medya organları, siyaset 
kurumuna veya devlete kendi fikirlerini kabul ettirmelerine imkan tanıyan bir alandır. (Tüfekçioğlu, 1992; s. 45-96)Medyanın 
siyaseti yönlendirme ve kendi çıkarları için siyasete baskı yapma aracılığını öncüleyen yaklaşım genellikle bu çerçevede şekillenir. 
İki yaklaşımın temsil ettiği bakış açısı gündelik değerlendirmelerde sıkça kullanıldığı için gelinen noktada medyanın mı siyaseti 
yönlendirdiği yoksa siyasetin mi medyayı baskı altında tutarak propagandaya alet ettiği konusunda mihenk noktası sürekli değişen 
bir tablo bulunmaktadır.

Bu çalışma ise medya-siyaset ilişkisini kuramsal bir düzlemde ele almakta; Türkiye’deki medya-siyaset ilişkisini sermaye 
faktörünü de ekleyerek açıklamakta ve üç yapı arasındaki mücadelenin tezahürü sonucunda ortaya çıkan problemli durumun 
aşılmasında yeni medya ortamını bir imkan olarak sunmaktadır. Araştırma kapsamında Türkiye’nin yakın tarihinde cereyan eden 
ve medya-siyaset-sermaye üçgeninde değerlendirilebilecek nitelikleri taşıyan iki olay örnek olarak irdelenmektedir. Bu bağlamda 
öncelikle Gazeteci-Yazar Hasan Cemal’in 2013 yılında Milliyet Gazetesi’nden ayrılmasını konu edinmekte; ardından 2013 yılında 
yaşanan Taksim Gezi Parkı protestoları süresince sosyal medyanın elde ettiği pozisyon üzerinde durulmaktadır. İki olayın tercih 
edilmesindeki gerekçelerden bir diğeri ise bir yandan yeni medyanın kazandığı aktör pozisyonuna dikkat çekmek iken diğer yan-
dan iki olayın da Türkiye’de devam eden medya-siyaset-sermaye üçgenindeki tartışmalarda öncelikli yere sahip olmasıyla açık-
lanabilir. Bu çalışmada yöntem olarak betimleme/tasvirci bir yol izlenmekte, medya ve siyasete dair, literatür taraması yapılarak 
genel bir çerçeve çizilmektedir.Yeni medya bağlamında irdelenen iki örneğin ortaya koyduğu veriler bu yaklaşımlardan hareketle 
değerlendirilmektedir. 

 1. Medya - Siyaset İlişkisi

Buraya kadar temel kavramların analizi yapılarak siyaset, medya ve yeni medya hakkında bilgiler verildi. Bu bölümde ise 
örneklemde aktarılacak verilerin anlamlandırılabilmesi, medya-siyaset ilişkisinin belirli bir bağlam içinde yorumlanabilmesi; iki 
yapının aktörleri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarttığı sonuçların yeni medya özelinde sunulabilmesi için medya-siyaset ilişkisinin 
dinamikleri üzerinde durulmaktadır. Medya ve siyaset, karşılıklı etkileşime ve etkilemeye dayalı bağımlı bir ilişki içindedir. İki yapı 
arasındaki dinamik sürecin tarihi, farklı tezahür biçimleriyle görünür olsa da, ilişkileri, ilk insandan bu yana varlığını sürdürmek-
tedir. Günümüzde, medya ve siyaset ilişkisi iki tarafın tarihsel süreç içinde değişimi ile gerçekleşmiştir. Bunlardan ilki, demokra-
sinin, temsili demokrasiye dönüşmesi; diğeri ise yüz yüze konuşmanın, medya iletişimi ile yer değiştirmesidir. (Özer, 2013, s. 3)

İletişim, insanlığın başlangıcıyla birlikte varlığını gösteren, insanın sözel, görsel, yazılı ve pek çok yöntemle kendini ifade 
etme biçiminde belirginleşen bir süreçtir. Mağara resimlerinden ateş yakmaya ve güvercin uçurtmaktan tam tam çalmaya kadar 
bölgeden bölgeye ve yöreden yöreye değişebilen niteliklere sahiptir.(Çamdereli: 2008, s. 14-31) İletişimin kitle iletişimi olarak in-
san hayatına girişi Batı Avrupa’da 17. 18. ve 19. Yüzyılda yaşanan siyasi, ticari ve teknolojik gelişmelerin sonucudur. Sanayi kapita-
lizmine geçişle birlikte Fernand Braudel’in “yenilmez bir düşman” dediği coğrafi mesafe yenilmeye başlanmış ve 1840’larda telgraf, 
iletişimi akıl almaz bir hıza kavuşturarak haberi “lüks meta” olmaktan çıkartmıştır. İletişim teknolojilerinde devam eden teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak telgraftan televizyona (bugün internete) ulaşan kitle iletişim araçları çizgisi “kendisine gidilmeyen, kendisi 
gelen bir dünyayı” insanoğluna sunmaktadır. (Oskay, 2000, s. 6-10).

Öte yandan ulus devletlerin belirginleşmeye başladığı zaman dilimiyle kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışı büyük ölçüde 
paraleldir. 16. Yüzyıldan itibaren toplumsal yapı olduğu kadar bir siyasal yapı olarak ulus devletler oluşmaya başlar. Sürekli bir ta-
mamlanma haliyle devam ederek bugünlere kadar ulaşırken; (Aydın, 2002, s. 10) bugünkü anlamda ilk gazetenin yayınlandığı tarih 
de aynı döneme denk gelir. 16. Yüzyılın sonları ve 17. Yüzyılın başları ilk gazetelerin okuyucu ile buluştuğu zaman dilimleridir. Bu 
gazeteler ilkin Hollanda, Almanya ve Belçika’da görülmeye başlanmış, (Thompson, 2008) sonrasında tüm Avrupa ve Amerika’ya 
yayılmıştır. Basın, modern devletin en önemli kurumlarından biridir. (Tüfekçioğlu, 1993, s. 5).

Medya ve siyaset arasındaki ilişkinin belirginleştirdiği dinamikte siyaset kurumu medyayı toparlayıcı, bütünleştirici ve 
kendi (kutsal) amaçları uğruna harekete geçirici bir unsur olarak görmektedir. Basılı yayınlar aracılığıyla belirli toplulukları bir ana 
dil etrafında sabitleyerek, o dili, devletin resmi dili haline getirmek, modern ulusal kimliğin ve milliyetçiliğin ortaya çıkışında rol 
oynar. Benedict Anderson “Hayali Cemaatler” kavramıyla ulusun inşasında kitle iletişim araçlarının işlev gördüğünü belirtir. Ona 
göre Avrupa’da ulus devletlerin ortaya çıktığı dönemde, basımcılar ve yayıncılar anadil kullanımına yöneldiklerinde, Latinceden 
daha farklı ve konuşulan çoğul şivelerden daha az farklı olan bütünleşik iletişim alanları yaratırlar. Bireyler, anadillerinde okumak-
la, giderek asla doğrudan etkileşime geçemedikleri ancak basılı eserler aracılığıyla bağlandıkları bir sanal okuyucu cemaatine ait 
olduklarının farkına vardılar. Anderson’a göre bu sanal okuyucu cemaati, hayal edilmiş ulus cemaatini (Anderson, 1991, s. 43-46) 
nitelemekte ve bunu medya üzerinden gerçekleştirmektedir. 

Bugünkü anlamda kitle iletişim araçlarının siyasi anlam taşıyan bir unsur olarak algılanması ise on dokuzuncu yüzyıl 
sonlarında okuryazarlığın kitleler arasında yaygınlaşması ve popüler basın anlayışının ortaya çıkmasından sonra belirginleşmiştir. 
Toplumsal ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle medya, zaman içinde siyasal hayatı çok daha yakından etkileyen ve siyasete nüfuz 
etmeye başlayan siyasi bir aktör kimliği kazanmıştır. Düşüncede, kültürde, teknolojide ve yönetim biçimlerinde yaşanan değişimle 
birlikte insanların yaşadıkları çevreden ve aile ortamından bağımsızlaşmaları, kendi gelecekleri ile ilgili kararları verme noktasında 



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
287

ve yaşam biçimleri alanında onları medyanın sunduklarına daha açık hale getirmiştir. Medya, güncel sorunlar, kişisel problemler, 
kültür ve sosyal politikalar gibi konularda enformasyon sunan bir araç olduğu için siyasi tercihlerin belirlenme noktasında etkin-
dir. Bu durum medyanın siyasal yaşamda nüfuz etme alanını genişletmiştir. (Heywood: 2006, s. 294). Medya, kendine özgü bir 
kültürün taşıyıcısıdır ve (İrvan, 1997, s. 11) bir konuyu sürekli gündeme getirerek siyasal gündemi etkileyebilmektedir. Siyasetçiler, 
medyanın kamu üzerindeki etkilerini gözardı edemeyecekleri ve yapmış oldukları çalışmaların medyada yer almasını isteyecekle-
rinden dolayı, medya ile sıkı ilişkiler içerisine girmektedir. (Terkan, 2005, s. 24).

Medyanın siyasal yaşamı etkileyen bir aktör olarak belirginleşmeye başlaması, aynı zamanda yeni bir iktidar ilişkileri 
döngüsünü beraberinde getirir ve salt medyanın siyaseti etkilediği bir düzlem yerine birden fazla güç merkezinin karşılıklı ba-
ğımlılık halinde sürdürdüğü ve ağırlık merkezi zaman zaman değişen bir olgu ortaya çıkar. (Heywood, 2006, s. 300).Medya, kimi 
zaman devletin elinde rejimi haklılaştırmaya, devletle toplum arasındaki ilişkileri düzenlemeye veya geniş kesimleri belli amaçlar 
doğrultusunda yönlendirmeye dönük, soyut değerler sisteminin, belirli bir toplumsal kimliğin taşıyıcısı olmakta, toplumu mevcut 
statükonun korunmasına yönelik hedeflere kanalize etmekte; kimi zaman da tam tersine mevcut toplumsal statükoyu, siyasi kon-
jonktürü değiştirmeye yönelik çabalarda kullanılan bir muhalefet aracı olmaktadır. (Tüfekçioğlu, 1993, s. 4).

Bununla birlikte çağdaş demokrasilerde medyanın toplumsal işlevi üzerine yapılan analizlerde ona siyasal sistemi yakın-
dan ilgilendirecek şekilde etkin bir görev yüklenmektedir. (Keane, 1993, s. 20)Gazete Batı’da devleti ele geçiren burjuva sınıfının, 
kendi siyaseti etrafından geniş bir yandaş bulma ihtiyacına yanıt veren bir araç olduğu için önem kazanmıştır. Gazete ile devlet 
arasında ilk bakışta görülen bu paralellik, gazeteyi tanımlarken başvurulan en temel kavramlara da yansır. Gazetelerin/Basının 
Batılı modern demokrasilerin “vazgeçilmez” bir unsuru olarak kabul edilmesi ve “dördüncü güç” olarak nitelendirilmesi bu ilişki-
nin somut bir ifadesi olmaktadır. (Tüfekçioğlu, 1993, s. 5)Görevi ise, vatandaşla devlet arasındaki ilişkileri düzenleyerek bir kamu 
görevi yapmaktır. Demokrasi ve diğer özgürlüklerin korunmasında öteki güçlerin en büyük destekçisi olmaktır.(Perin, 1974, s. 13 
)Kapitalizmin günümüzdeki yeni aşamasında ise, devlet-medya-sermaye ilişkisi köklü bir biçimde değişerek yeniden kurulmuş-
tur. Kamusal tekeller, özelleştirmeler yoluyla kaldırılırken, oluşan yeni mülkiyet yapısıyla birlikte devlet-sermaye-medya ‘üçgeni’ 
tamamlanmıştır(Kaya, 2009, s. 8-9).  Küre ölçeğinde geçerli olan yeni durum sermaye sahibi güçlü iş adamlarının satın aldıkları 
medya organlarıyla etki ve nüfuz alanını genişlettiği bir dönemin kapısını aralamıştır.

 2. Türkiye’de Medya-Siyaset İlişkisi

 Türkiye’nin siyasi ve toplumsal yapısı ve dolayısıyla gelişim süreci Batı’dan farklı olduğu için Osmanlı İmparatorluğu’nda 
ilk gazete Batı’dakininaksine devlet tarafından çıkartılmıştır. Bu yüzden medya-siyaset ilişkisi açısından Osmanlı gazeteciliğinin, 
basınımızın bugünkü özelliklerini anlamamıza yardımcı olacak nitelikleri barındırır(Tüfekçioğlu, 1993, s. 6). İlk gazetelerin bu 
niteliği, Türkiye’nin basın tarihi üzerinde kalıcı bir etki bırakmış ve sonraki süreçte pek çok değişiklik olmuşsa da devletin ve siya-
set kurumunun gazete üzerindeki etkisi ya da etki kurma amacı kalıcı olmuştur (Demir, 2007, s. 3). Medya kurumları da ilk etkiyi 
kanıksayarak devlete bakış açısını değiştirmemiş, devleti beslenecek ve gücünü pekiştirecek bir mekanizma olarak görmeye devam 
etmiştir. Basın ve devlet arasındaki ilişkide devletin lehine bir tablo sürekliliğini koruduğu için ‘basın özgürlüğü’ alanında temel 
problemler yaşanmakta, devlet kendi denetim alanını basının etkisine açmak istememektedir. Yine de basının toplum üzerindeki 
etkisi oldukça güçlü olabilmektedir. Bu etki siyasal yapının meşruiyet ve demokrasiye geçiş dönemlerinde yaşadığı siyasi değişim 
dönemlerinde çok daha güçlüdür.Bununla birlikte güçler ayrımı konusunda klasik sınıflama Türkiye için her zaman geçerli de-
ğildir. Medyanın kaçıncı güç olduğu zaman zaman tartışılmıştır. Toplumsal sınıfların güçleri, bunların siyaset sahnesindeki tem-
silcileri olan partilerin konumları her zaman çok belirgin olmamıştır. Bütün bunların üstüne çıkabilen ordu gücü siyasal hayatta 
alışılan analizleri yapabilmeyi imkansız kılabilmekte ya da sıralamayı değiştirmektedir. İletişim teknolojilerindeki gelişmelere ko-
şut olarak yenilenen medyanın kendini yasamanın, yürütmenin ve yargının yerine koyduğu düşünceleri yaygındır(Alemdar, 1999, 
s.15-16-17).

Türkiye’de medyanın kendisini nasıl konumlandırdığına dair, Hürriyet Gazetesi sahibi Erol Simavi’nin 1988 yılında dö-
nemin Başbakan’ı Turgut Özal’a yazdığı mektup örnek gösterilebilir. Hürriyet’in sürmanşetinden yayınlanan mektubunda Simavi, 
çağdaş demokrasilerdeki erkler ayrımından bahseder ve Türkiye’nin durumunun biraz farklı olduğunu belirtir. Mektubunun son 
paragrafında ise Simavi, Türkiye’de medyanın birinci güç olduğunu, çünkü orduyu darbe yapmaya medyanın hazırladığını vurgu-
layarak (Simavi, 1988) Başbakan Özal’a medyanın ‘birinci güç’ pozisyonunu hatırlatmaktadır.

 2.1. Türkiye’de Medya-Siyaset İlişkisi ve Sermaye Faktörü

 1970’lerin ikinci yarısı ve 1980’lerle birlikte Türk basını önemli değişikliklere sahne olmuştur. Sadece Türkiye için değil, 
küreselleşen dünya için de bu yıllar iletişim alanındaki değişimin görüldüğü yıllarıdır. Yeni kitle iletişim teknolojilerinin dünyada 
yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye’de de radyo ve TV yayıncılığı başta olmak üzere, genel olarak, basın hayatında da hızlı bir değişim 
süreci kendini göstermiştir(Kejanlıoğlu, 2004, s. 28).Bu hızlı değişimle birlikte medya-siyaset ilişkisi de farklı boyutlara taşınmak-
ta, medya ve siyasetin yanına sermaye de eklenerek ilişkiler daha karmaşık bir hal almaktadır(Demir, 2007, s.2).Basına sermaye 
girişinde yeni dinamiklerin ortaya çıkması hem gazete yöneticileri, hem de gazete sahipleri için yeni bir dönemin kapısını arala-
mıştır. Aydın Doğan’ın bir tüccar olarak 1979’da Milliyet’i satın alarak Babıâli’ye adım atması o güne kadar önemli bir geleneğin 
temsilcileri olan aile gazeteleri için sonun başlangıcı olarak değerlendirilebilir. 

12 Eylül darbesinden sonra Türkiye’de en gözde meslek profilini iş adamları oluşturmaya başlamış ve aynı zamanda bu 
iş adamlarının yeni yaşam tarzını, seyahatlerini, toplantılarını haberleştiren, köşelerine taşıyan yeni bir gazetecilik algısı ve köşe 
yazarlığı modeli yerleşmeye başlamıştır. İş adamları Türkiye’yi küresel piyasalara taşımakta, gazeteciler ise yenidünyanın konforlu 
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yaşam biçimini model olarak; iş adamlarını ise örnek insanlar olarak sunmaktadır. Gazeteci ve iş adamları karşılıklı olarak bir-
birlerini korumaya, kollamaya ve isimlerini yüceltmeye uğraşmaktadır.İşadamlarının gücü temsil etmesinden dolayı gazeteciler, 
işadamlarına yakın olmaya ve onlarla samimiyet kurmak istemektedir (Bali, 2007, s. 107).Sermaye ve basın arasında ortaya çıkan 
dayanışma arzusu bu yıllardan sonra medya sahipliği ve genel yayın politikası alanında daha yerleşik bir alan bulmuştur. Bu deği-
şimin yansıması olarak Babıâli gazeteciliğinin maziye terk edildiği günlerin başlangıcının da bu dönemde şekillendiği söylenebilir. 
Geleneksel basın, yerini, modern basına bırakmaktadır. 1980’lerden itibaren basın sektörü ekonominin önde gelen sermaye ku-
ruluşlarıyla bütünleşmeye başlamış ve sonuçta piyasaya egemen olan karteller ve holdingler basını da avuçlarına almıştır(Çavdar, 
2007, s.554). 

Gazeteciliğin bir meslek olarak yapılmasından çok iş dünyasına eklemlenerek, aynı anda farklı iş kollarındafaaliyet göste-
ren bir gazete sahibinin iş ilişkilerini takip eden gazeteci-yönetici prototipi bu yıllarda ortaya çıkmıştır.Büyük holdingler, yatırım ve 
üretim şirketlerinin işlerinin yürümesine yardımcı olmak amacıyla kendi gazete-radyo-televizyonlarını kurmaya, kendi pazarla-
ma, dağıtma ve reklam mekanizmalarını da tekeller şeklinde yürütmeye giriştiler. Gazete yönetim kadrolarının da meslek ilkeler-
ine uymaktan çok, bu ticari çıkarlara hizmet verecek kimselerden seçilmesine dikkat etmektedir. Sendikasızlaştırma operasyonu da 
alt kademelerin kontrolda tutulması için işletilmiştir(Koloğlu, 1999).1980’lerde bu tabloyu ortaya koyan projelerden birisi Sabah 
Gazetesi örneğinde Dinç Bilgin ve Zafer Mutlu’ya aittir. Burada yapılan şey, “Doğrudan patron adına gazeteyi bir işletme olarak 
yöneten yayın yönetmeni modelinin”(Adaklı, 2006, s. 417)çıkmasıdır. Genel yayın yönetmenleri ve başta Ankara temsilcileri olmak 
üzere etkin gazeteciler patronlarının iş ilişkilerini takip ederek, gerek siyasetçilerle gerekse bürokratlarla kurdukları diyaloglarla, 
gazeteciliğin dışında şirketin bir elemanı gibi hareket etmektedir. Zafer Mutlu’nun “Ne gazeteciliği kardeşim, biz burada dükkân 
açtık patronumuza para kazandırmaya çalışıyoruz”(Görmüş, 2012)ifadeleri, dönüşümün 2000’li yılların başında eriştiği noktayı 
göstermektedir. 1998 yılında kamuoyuna yansıyan bir örnekte Hürriyet Gazetesi genel yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Ekono-
miden Sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner ile Hürriyet’in sahibi Aydın Doğan’ın Kocaeli’ne kurmayı planladığı kağıt fabrikası için 
130 milyon dolar teşvik istemekte ve pazarlık yapmaktadır. (Sönmez, 2012.)Bu süreç İnceoğlu tarafından “Gazete sahibi olmayı 
bir silahlanma faaliyeti olarak gören holding sahiplerinin dönemi”(İnceoğlu, 2012 )olarak tanımlamaktadır.Dönüşümün sonuç-
larından birisi de mekân bağlamında görülür. 90’lı yılların başı aynı zamanda gazetelerin Babıâli’den ayrılarak şehrin dışındaki 
boş arazilere göç ettiği yıllardır. Ülkenin önemli gazeteleri İkitelli’de ve şehrin farklı bölgelerinde yaptırdıkları plazalara taşınır. 
Gazeteciliğin ve gazetecilerin yeni toplumsal statülerini göstermesi bakımından plazalar simgesel bir anlam taşır. Bu binalar aynı 
zamanda zenginliği ve sıradan insandan farklı olan bir yaşam biçimini de göstermektedir. (Kızıltaş, 2011).

Dolayısıyla burada ana hatlarıyla aktarıldığı gibi 1980’li yıllarla birlikte netleşmeye başlayan ve 90’lı yıllar geride kaldı-
ğında artık tamamlanmış olan medya-sermaye bütünleşmesi, sonraki yıllarda gündemdeki yerini korumuş; hem siyasetle giriştiği 
güç ve çıkar mücadelesinde hem de kendi içinde yaşadığı dönüşüm süreçlerinde sıcaklığını koruyan bir tartışma konusu olarak 
bugünlere erişmiştir. Derya Sazak, 2013 yılı Mart ayında kaleme aldığı ve Hasan Cemal’in işten çıkartıldığını beyan eden köşe 
yazsısında ‘100 yıllık bir mevzu’ diyerek medya-sermaye tartışmasının uzun hikâyesine atıf yapmaktadır.

AK Parti’nin iktidarda bulunduğu 3 Kasım 2002 tarihinden bu yana Türkiye’de medya-siyaset-sermaye ilişkileri, farklı çık-
tılarıyla görünür olmakta; bu ilişkiler sonucunda bazı gazeteciler ya köşesini kaybetmekte; kurum değiştirmek zorunda kalmakta 
veya tam tersine medya, siyasetin yol haritasını belirleyen öncülüğü kendisinde görecek bir politika izleyebilmektedir. Siyaset ve 
sermaye ilişkisinin medya özelinde öne çıkan çekişmelerinde gazeteciler için öne çıkan bir diğer alanın ise yeni medya ortamı ol-
duğu görülmektedir. İşini kaybeden, kurumunu değiştirmek zorunda kalan gazeteciler ve aynı zamanda kendi görüşünü kamuoyu 
ile paylaşmak isteyen herkes için yeni medya ortamı alternatif bir mecra oluşturmaktadır. Siyasetin ve sermayenin etki alanının 
dışında, kamuoyunun ilgisi ölçüsünde gündem belirleyebilme gücüne sahip olan yeni medya ortamı kendine özgü nitelikleriyle bir 
çok olay esnasında ön plana çıkmaktadır. Bu olaylar arasından ikisi, hem medya-siyaset-sermaye üçgeni çerçevesinde değerlendi-
rilebilecek güçlü noktalar taşımasıyla hem de yeni medyayı bir aktör olarak sürece dahil etmesiyle inceleme nesnesi olarak tercih 
edilmektedir.Öncesinde ise medya ve yeni kavramlarına değinmek gerekir.

 3. Medya ve Yeni Medya

 Medya, kavramsal olarak kitle iletişim araçlarının tümünü kapsamaktadır. Radyo, TV, Gazete veya Dergi denildiğinde 
tek bir kitle iletişim aracından bahsedilirken medya kavramıyla söze başlandığında hem bu araçlara hem de aynı kapsamda de-
ğerlendirilebilecek diğer araçlara işaret edilir. Bu yüzden medya kavramı geneli ifade eden bir anlamı taşır ve tek tek kitle iletişim 
araçlarına yöneltilen değerlendirmelerin tümüne muhatap olur. Medya, Latincede ortam, araç anlamına gelen “medium”kelimesi-
nin çoğuludur. Türk Dil Kurumu sözlüğü ise kavramı “Büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen ad. İletişim ortamı, 
iletişim araçları, kitle iletişim araçlarının tümü” (TDK, 2013) şeklinde tanımlamaktadır.

Modern medyanın tarihini 17. Yüzyılın başından gazete ile başlatmak mümkündür. İngiltere’de 1848 yılında gerçekleşen 
Sanayi Devrimi öncesi ve sonrasında bilimde ve teknolojide meydana gelen buluşların iletişim alanına uyarlanmasıyla gerçekleşen 
iletişim devrimi ise gazeteyi takip edecek şekilde medyaların sayısını artırmış, telgraftan radyoya, sinemadan televizyona uzanan 
(Girgin, 2008, s.6) geniş bir medyalar dünyasını günümüze taşımıştır. Bugün ise hayatın her alanına sirayet eden kitle iletişim araç-
ları, en görünür etkisini artık bir başka araç ‘internet’ üzerinden göstermekte ve hızla kitleselleşmektedir. Telgrafın bulunmasıyla 
(Held, 2008, s. 298-299) ilk adımı atılan İletişim Devrimi, o günden bugüne hızla gelişerek bugünkü internet çağına ulaşmıştır. 
Hem 1840’larda telgrafın hem de 1960’larda internetin (Aktaş, 2007) Amerika’da icat edilerek dünyaya yayılması, iletişim araçları-
nın taşıdığı kültürel kodların rengi açısından da fikir verebilir. 

Bununla birlikte internetin geleneksel medya aygıtları gazete, radyo, dergi ve TV’ye alternatif oluşturacak şekilde yeni bir 
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medya ortamı olarak yaygınlaşması, kişisel ve kurumsal olarak kullanılmaya başlanması ise 1990’lardan sonrasına denk gelmek-
tedir. Türkiye’de internetin yaygın olarak kullanılmaya başlandığı tarihler 1990’ların ortalarına denk gelmekle birlikte gazetelerin 
interneti aktif olarak kullanması ve internetin, yeni bir medya mecrası olarak yazılı, sözlü ve görsel medyanın tüm pratiklerini 
bünyesinde toplamayı başarması kademeli olarak gerçekleşmiştir. Böylece internet, gazeteciliğin yapıldığı yeni bir mecra olarak 
öne çıkmıştır (Tokgöz, 2000, s. 34-38).

Ayrıca İnternet teknolojisinin gelişmesine paralel olarak yaygınlaşan sosyal medya kavramı yeni medyanın popüler alanı 
olarak öne çıkar. Sosyal medyada katılımcıların pozisyonu ise herhangi bir zorlama olmadan, herkesin kendi rızasıyla düşünceleri-
ni paylaşmasına dayanmaktadır. Sosyal medya, içeriğin büyük çoğunluğunu kullanıcılardan alır, hemen herkes üretici konumun-
dadır. Sosyal medyada içerik bireyler tarafından oluşturulabilmekte veya başka sitelerden yapılan alıntılar paylaşılabilmektedir. 
Facebook, Linkedin, Twitter, Blog, Sözlük, Ansiklopedi gibi popüler sosyal medya ortamlarının temel özellikleri 5 maddeyle özet-
lenebilir. Bunlardan ilki içeriğin paylaşılabilmesi için bir alanın bulunmasıdır. İkincisi, katılımcıların hemen tüm içeriği oluştura-
bilmesi, paylaşabilmesi, değerlendirebilmesidir. Üçüncüsü, sosyal medya platformlarının etkileşime dayalı olmasıdır. Dördüncüsü, 
tüm içeriklerin diğer ağlara bağlantı olarak verilebilmesidir. Beşinci özellik ise siteye aktif olarak katılımda bulunan tüm üyelerin 
diğer kullanıcılarla, içeriklerle ve muhtemel uygulamalarla bağlantıya sahip kendilerine ait hesapları olmasıdır. (Lietsala ve Sirkun-
nen: 2008, s. 19-24).

Sosyal medyanın sahip olduğu özelliklerin kullanımı hayatın tüm alanlarını kapsamakta, bireyler neye ilgi duyuyorlar-
sa veya hangi konuda görüş beyan etmek istiyorsa sosyal medya aracılığıyla görüşünü belirtmektedir. Bu faaliyetler içine sosyal 
medyanın örgütlenme veya istenilen konuda kampanya gerçekleştirme girişimi de girmektedir. Bütün bu özellikler, yeni medya 
olarak internet ortamına, alternatif bir yayın mecrası niteliğini yüklemektedir. Gazeteciliğin siyaset ve sermaye gibi güç odakları 
karşısında yaşadığı tıkanıklık durumlarında da internet gazeteciliği ve sosyal medya herkese istediği fikri beyan edebilmeyi sunan 
bir imkan olarak öne çıkmaktadır.

 3.1. Hasan Cemal’in Milliyet’ten Ayrılma Süreci ve Bir İmkan Olarak İnternet Gazeteciliği

 Örneği oluşturan olaylardan ilki Nisan 2013 tarihinde Türkiye’nin PKK terörünü bitirme çabasıyla başlayan İmralı gö-
rüşmeleri sonrasında gerçekleşmiştir. Demirören Grubu’nun sahibi olduğu Milliyet Gazetesi, Namık Durukan imzasıyla, İmralı 
Adasında terör örgütü lideriyle Devlet yetkilileri arasında nelerin görüşüldüğüne dair tutanakları manşet haber olarak yayınlar. 
Haberin yayınlanmasından sonra Başbakan Tayyip Erdoğan, Milliyet Gazetesi’ni “Batsın senin gazeteciliğin!” ifadesiyle (ntvmsn-
bc, 2013)eleştirir ve bu yayınların çözüm sürecini akamete uğratmaya dönük olduğunu belirtir.Milliyet Gazetesi ekseninde gelişen 
tartışma sürecinde gazetenin yazarlarından Hasan Cemal, hem ilgili haberin yayınlanmasını savunur hem de Başbakan Erdoğan’ın 
Milliyet’e yönelik yaklaşımını “Gazete yapmak ayrıdır, devlet yönetmek ayrıdır. İkisi birbirine karıştırılmasın. Kimse de kimsenin 
işine öyle karışmasın” ifadeleriyle eleştirir. Milliyet’in doğru olanı, yani gazetecilik yaptığını belirterek, aksi durumun gazetecilik 
adına kabul edilemeyeceğini ve basın özgürlüğüne sığmayacağını vurgular. (Cemal, 2013). 

Bu yazının ertesinde Hasan Cemal, Milliyet Gazetesi yönetimi tarafından 15 gün zorunlu izne çıkartılır. İzin dönüşü 
Hasan Cemal’in medya-siyaset-sermaye ilişkisini eleştirel bir bakış açısıyla sorgulayan yazısı Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak 
tarafından yayınlanmayınca Cemal istifa ederek Milliyet’le yollarını ayırır. Cemal’in istifası “Patron Baskısı Milliyet’i sarstı” (Ta-
raf, 2013) ifadesiyle haber olur. Kamuoyunda medya-siyaset-sermaye ilişkisi kapsamında değerlendirilen istifa haberi, Cemal’in 
istifasının arkasında hükümet baskısının olduğu üzerinde yoğunlaşır. Hasan Cemal ise, Cine5 televizyonunda Avni Özgürel’in 
7’de 7 programında yaptığı açıklamada “Milliyet gazetesinden ayrılma aşamasında Başbakan Erdoğan’ın etkisi olmadığını düşü-
nüyorum. Şu ana kadar bu konuda hiç konuşmadım. Sanmıyorum ki, Başbakan Erdoğan doğrudan doğruya kalkıp işten 
çıkarılmam konusunda bir şey dememiştir. O günkü sert çıkışından gazete patronları durumdan bir vazife çıkarıp yol 
almışlardır,” (Cemal, 2013)ifadelerini kullanarak medya üzerinde siyasetten çok iş adamı medya patronlarının etkisi olduğuna 
işaret eder.Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak, Hasan Cemal’in yazısının yayınlanmamasında sorumluluğun 
kendisine ait olduğunu ve Demirören’in konudan sonradan haberdar olduğunu belirtir. (Sazak, 2013)Başbakan Erdoğan ise açık-
lamasında, “Hasan Cemal olayının benimle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Geçmişte Uğur Dündar, Emin Çölaşan gibi isimler 
ayrılırken benzer dedikodular çıkarılmıştı. Orada da bir dahlim olmamıştır” ifadelerini kullanarak hükümete yöneltilen eleştiri-
lere cevap vermektedir.Başbakan Erdoğan’ın başdanışmanı Yalçın Akdoğan da Hasan Cemal’in atılmasında kendilerinin bir dahli 
bulunmadığını, bu konuda medyanın kendi özeleştirisini yapması(BİANET, 2013) gerektiğini belirterek iktidara yöneltilen eleşti-
rilerin dayanaksız olduğuna vurgu yapar. 

Hasan Cemal’in Milliyet Gazetesi’ndeki köşesini kaybetmesiyle medya-siyaset-sermaye üçgeninde tartışmalar devam 
ederken Cemal, yazılarını t24 ismiyle yayın yapan internet haber sitesinde sürdürmeye başlamıştır. Cemal, internet sitesinde yaz-
maya başlamadan önce verdiği röportajda internet gazeteciliğinin sunduğu imkana değinerek; “İyi ki internet var, iyi ki internet 
gazeteciliği var”(Cemal, 2013) ifadelerini kullanır.Hasan Cemal’in yazıları bu tarihten sonra t24 sitesi aracılığıyla okuyucuyla bu-
luşmaktadır. Bu durum, medya-siyaset-sermaye üçgeninde yaşanan çekişmelerin gazeteciler açısından ortaya çıkardığı muhtemel 
olumsuzlukların internet gazeteciliğinin sunduğu alternatif bir seçenek aracılığıyla aşılabileceğini göstermesi açısından önemlidir. 

Aynı zamanda; iş adamı medya sahiplerinin siyaset kurumunun doğrudan baskısına gerek kalmadan kendi kurumlarında 
çalışan gazetecilerin işine son verirken, Maurice Duverger’in “çoğulcu bir rejimde, iletişim araçları devlet karşısında özgürdür, ama 
para karşısında özgür değildir” (Özerkan, 1997, 84) yaklaşımına uygun görünmektedir. 

 3.2. Taksim Gezi Parkı Protestoları ve Sosyal Medya
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 Taksim Gezi Parkı protestoları başladığında ve sonrasında medyanın izlediği genel yayın politikası tartışmaların merke-
zinde yer alır. Genel olarak medyayı ‘destekleyenler ve desteklemeyenler’ şeklinde ikiye ayırmak mümkün olsa da ağırlıklı olarak 
ana merkez medyanın ne tür bir yayıncılık yaptığı ön plana çıkar. Genel olarak hem protestoyu yapanlar ve destekleyenler hem de 
protestoların ülkeye zarar verdiğini düşünenler merkez medyaya tepki göstermektedir. Tepkilerin yoğunlaştığı noktada ise merkez 
medyanın ‘taraflı’ yayın yaptığına yönelik eleştiriler yer almakta ve bir yandan göstericiler, medyayı siyasetin baskısından dolayı 
haklı davalarına yeterli yer ayırmaması nedeniyle eleştirirken diğer yandan hükümet yetkilileri ve gösterileri yanlış bulanlar mer-
kez medyayı, olayları aktarırken daha da büyütecek şekilde provoke etmekle ve siyasete yön vermeye çalışmakla suçlamaktadır. 
Burada ise merkez medyanın genel yayın politikası, ilk iki gün içindeki tutumu çerçevesinde ele alınmakta ve olayın niteliğinden 
ziyade sosyal medyanın geleneksel medya karşısında elde ettiği pozisyona odaklanılmaktadır. Söylem analizinden çok içerik ana-
lizine başvurularak eldeki veriler destekleyici mahiyette kullanılmaktadır.

27 Mayıs 2013 tarihinde başlayan Taksim Gezi Parkı protestosu, polisin sert müdahalesi sonrası 31 Mayıs tarihinde kit-
leselleşerek ülke gündeminde ilk sıraya oturmuştur. Bununla birlikte 31 Mayıs gecesi ve 1-2 Haziran tarihlerinde Taksim’de ne 
yaşandığına dair detaylı bilgi akışına TV’lerde rastlanmamaktadır. Haber bültenlerinde bile çok sınırlı bir enformasyon aktarımı 
yapılmaktadır. Ana akım medyanın öne çıkan yayın organları olarak NTV, HABERTÜRK ve CNN TÜRK ile AK Parti hükümetine 
yakın bir duruşu benimseyen 24, TVNET, SHABER ve ÜLKE TV gibi yayın organları Taksim’de ne yaşandığına dair doyurucu bilgi 
vermemektedir. (Güven, 2013)Gezi Parkı protestolarından medya hakkında öne çıkan ilk eleştirel tartışma bu kapsamda yapılmış-
tır.Ana akım medyanın konuya yeterince ilgi göstermemesi protestocular tarafından tepkiyle karşılanmış, eylemleri destekleyen 
birçok köşe yazarı ve televizyon yorumcusu da protestocuları desteklemiştir. Medyanın olayı aktarmaması Hükümetin sansürü 
olarak değerlendirilmektedir. (Yurt, 2013).

Taksim’de olaylar devam ederken CNN TÜRK ekranında penguen belgeseli yayınlanması protestocuların tepkisine neden 
olmuş, penguen yürüyüşü yapılarak hem bu kanal hem de ana akım medyanın duruşu eleştirilmiştir. Sonraki gösterilerde ise Pen-
guen yürüyüşü medyanın duruşunu eleştirmek için artık sık sık yapılmaktadır. (Habersol, 2013) Gezi Parkı olaylarından medyaya 
yönelen eleştirilerden birisi de maymun yürüyüşüdür. Protestocular ana akım medyanın gösterilere gerekli anlamı yüklemediğini 
ve yeterli önemi vermediğini düşünerek medyanın üç maymunu oynadığını belirtmişlerdir. Üç maymun eleştirisi bazen de medya 
kuruluşları önünde toplanılarak yapılmıştır. (Bilgin, 2013).

Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında haber kanallarının protesto edilmesine neden olan ‘sessizlik’ döneminde okuyu-
cu-izleyici için haberdar olma mecrasının sosyal medya olduğu görülmektedir. Bir yandan medyanın siyaset ve sermaye denkle-
minde kalarak duyarsızlaştığı eleştirileri yapılırken diğer yandan sosyal medya üzerinden yapılan örgütlenmelerle haber kanalları 
ikinci günden itibaren protesto edilir. Twitter’da ‘Korkak medya’ başlığıyla açılan hastag, trendtopic olurken yazılan mesajlarda 
medyanın çıkar ilişkilerinden dolayı yandaşlığı üzerinde durulur. (internethaber, 2013)Sosyal Medya kullanımına yönelik rakam-
lar Gezi Parkı protestolarını takip etmek isteyenlerin haber kaynağını ortaya koymaktadır. Danışmanlık şirketi KONDA’nın 6 ve 7 
Haziran tarihlerinde Gezi Parkı’nda 4411 kişiyle yaptığı ankete göre Protestolara katılanların %69’luk bir kısmı olaylardan sosyal 
medya aracılığıyla haberdar olduğunu ifade etmektedir. Buna karşın arkadaş vasıtasıyla öğrenenlerin oranı %15.4, internet haber 
sitelerinden öğrenen kişilerin oranı %8.6 ve televizyondan öğrenen kişilerin oranı ise %7 civarındadır(Konda, 2013).Gezi Parkı 
protestoları süresince sosyal medya mecralarının yoğun kullanımı hakkındaSomemto tarafından 1-6 Haziran tarihleri için yapı-
lan araştırmaya göre ilk 6 günlük süre zarfında 91 milyondan fazla twit atılmıştır. Sadece 1 Haziran tarihinde atılan twit sayısı 18 
milyondur(Aktuel, 2013).

Olayların ertesinde AK Parti Hükümetinin yaptırdığı araştırma da sosyal medyanın etkinliğini ortaya koymaktadır. Baş-
bakan Erdoğan’a sunulan rapora göre, polisin sert müdahalesinin gerçekleştiği 31 Mayıs’ta dakikada 3 bin twit atıldığı, her iki twit-
ten birinin İstanbul’dan paylaşıldığı, bazı hesaplardan otomatik paylaşımlarda bulunulduğu ve yurt dışından da yoğun tweet atıl-
dığı belirtilmektedir. Rapora göre pek çok twit eylemlere katılımı artırmak amacıyla dezenformasyon içermektedir. (CNNTURK, 
2013)Sosyal medyada paylaşılan ve toplumu tahrik etmeyi hedefleyen böylesi haberlerden bir kısmı ‘Gezi Parkı protestolarının 
en büyük 17 yalanı’ başlığı altında yayınlanmıştır(t24, 2013).Geleneksel Medyanın özellikle ilk günlerde gezi parkı protestolarını 
aktarmamasının arka planında ise yayıncılık dışı işlerle uğraşan iş adamı medya sahiplerinin hükümetle ve Başbakan Erdoğan’la 
arayı iyi tutma, hiç olmazsa amiyane tabirle ‘papaz olmama’ kaygısı (Güven, 2013) yer almaktadır. Bununla birlikte rakamlar, sos-
yal medyayı, okuyucu-izleyici için birinci dereceden haber alma kaynağı olarak göstermekte ve siyaset ya da sermaye baskısıyla 
olsun geleneksel medya aygıtlarının sessizliğe büründüğü durumlarda, alternatif bir mecranın oldukça etkin olabildiğini ortaya 
koymaktadır.

Ayrıca Taksim Gezi Parkı protestolarının yoğunlaştığı 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde çekimser bir yayın politikası 
izleyerek olaylara yeterli ilgi göstermeyen merkez medya, tepkiler sonrasında gerekli yayınlarına başlamıştır. Yayınların içeriğin-
den kaynaklanan nedenlerle merkez medya yine eleştiriye uğramıştır. Bu eleştirilerden birinde Sedat Laçiner, merkez medyanın 
habercilik yerine başka bir amaca hizmet edildiğini belirtir. Olayların habere dönüştürülme sırasında öne çıkan anormal noktalar-
dan birisi medyanın şiddet yanlılarını masum gösterirken, güvenlik güçlerini anarşist gösterme çabasıdır. Bazı gazetelerin internet 
siteleri adeta ‘gerilla’ gibi gazetecilik yapmakta, halkı galeyana getirecek gerçek dışı haberlere yer vermekten çekinmemektedir. 
Örneğin Milliyet gazetesinin internet sitesi olayları bu bakış açısıyla okumakta ve habere dönüştürmektedir. Site adeta bir gösterici 
gibi hareket etmekte, sadece polise taş atmadığı kalmaktadır. Aynı gazetenin 4 Haziran Salı akşamı saatlerce ekranda tuttuğu habe-
rin başlığındaki “Polis, 50 bin kişiyi dağıttı” ifadesi Laçiner’e göre gerçeği yansıtmamakta ve en fazla 5 Bin kişinin orada olabileceği 
belirtilmektedir. Bu haberi destekleyecek şekilde siteye konulan başka bir haberin başlığı ise “Taksim Alev Alev. Türkiye Şokta” 
şeklindedir. Laçiner’e göre Hürriyet Gazetesi de olaylara provoke edici şekilde yaklaşmaktadır. Polisin üzerine molotof atarak her-
kesin hayatını tehlikeye atan SDP’li göstericinin, (gerçeğe aykırı olarak) Hürriyet Gazetesi sitesi tarafından ‘polis provokasyonu’ 
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olarak aktarılması Laçiner tarafından toplumu tahrik etmeye yönelik bir içerik (Laçiner, 2013) şeklinde değerlendirilmektedir. 

Bir başka eleştiride ana akım medya, mevcut hükümeti darbe yoluyla görevden uzaklaştırmaya yönelecek bir darbe girişimine 
zemin hazırlamak için protestoları ajite etmekle ve taraflı yayın yapmakla eleştirilmiştir. (Gök, 2013), (Tuna, 2013) Hürriyet ve 
Radikal gazetesinin genel yayın politikası, Gezi Parkı protestolarını manipüle ederek, çiçek çocuklar, okuyan çocuklar, apolitik 
y kuşağı gibi kavramlarla romantikleştirerek örtmesi ve Hükümet karşıtı darbeci bir kimliğin örtülmeye çalışılması (Selvi, 2013) 
ifadeleriyle değerlendirilmiştir. Genel olarak merkez medyaya yönelen eleştirilerin temelinde, medyanın provokasyon içeren ve 
protestoları teşvik eden yayınlarıyla sokakları sıcak tutma amacında olduğu, bu vesileyle siyaseti ve hükümeti etki altına almak 
istediği şeklindedir.Bu çalışma ağırlıklı olarak medya-siyaset ilişkisi özelinde yeni medyanın gazetecilere ve okuyuculara sunduğu 
imkanlara odaklandığı için meselenin medya-siyaset-sermaye arasındaki mücadele boyutu, sınırlı olarak ele alınmakta; her iki 
taraftan medyaya yöneltilen eleştirilerin siyasi ve sosyolojik çözümlemesi üzerinde durulmamaktadır.

 Sonuç

 Tarihin başlangıcından bugüne uzanan zaman diliminde medyanın ve siyasetin karşıladığı anlamlandırma biçimi, dö-
nemsel şartların belirlediği ve sağladığı imkanlar çerçevesinde sürekliliğini koruyan karşılıklı bir iletişime ve etkileşime sahiptir. 
Burada özellikle modern döneme dayanılarak ortaya konulan görüş ve yaklaşımların vurguladığı temel saik de medya-siyaset 
ilişkisinin tarihsel olarak köklü dinamiklere sahip olduğu; sermaye gibi yeni faktörler kazanarak günümüzde de varlığını güçlü bir 
şekilde koruduğu yönündedir. Siyaset-medya-sermaye üçgeninde gerçekleşen ilişki biçiminin taşıdığı renk tonları için mutlak ve 
her zaman için aynı sonucu doğuracak şekilde benzer sonuçlar doğuran ifadeler kullanmak zordur.

Genel görüntü, tarihin inşasında üç yapının oynadığı rolün zaman zaman kesişmesiyle zaman zaman mücadelesiyle şekil-
lenir. Siyasetin medyayı baskı altında tuttuğu yönündeki yaklaşım ile medyanın siyaseti yönlendirdiği yönündeki yaklaşım ortak 
yaşam alanı içinde çoğu zaman gündelik çıkar ve güç mücadelelerinde pozisyon elde etmek ya da mevcut durumu koruyabilmek 
için kullanılır. Böylesi zamanlarda özellikle medyanın bilgilendirmeye dayalı kendi işlevini yerine getirmesinde sıkıntılar yaşan-
maktadır. Bu sıkıntıların aşılmasında yeni medyanın ciddi bir imkan sunduğu, sermaye ve siyasetin kontrol edemeyeceği bir alanı 
sağladığı örnek olayların ışığında görülmektedir. 

Hasan Cemal’in Milliyet Gazetesi’nden ayrılarak t24 isimli sitede köşe yazmaya başlaması ve Taksim Gezi Parkı pro-
testolarının özellikle ilk 2 gününde okuyucu-izleyici kategorisindekilerin bilgilenme, örgütlenme ve kampanya oluştur-
ma süreçlerinde yeni medyanın internet ve sosyal medya aracılığıyla gösterdiği performans bu açıdan önemlidir. Gelenek-
sel medyanın siyaset kurumu veya sermaye etkisi altında kalarak gerçekleştirdiği kısıtlamaların aşılmasında, yeni medya, hem 
okuyucuların bilgilenmesinde hem de köşe yazarlarının fikir beyan edebilmesinde rol oynamaktadır. İki örnek olay internet 
gazeteciliğinin ve sosyal medyanın, geleneksel medya karşısındaki alternatifliğini kuvvetlendirmektedir. Ayrıca yeni medya-
nın farklı bir mecra olarak, güç ilişkilerinin dışında kalacak nitelikleri barındırması, bu sayede, ne sermayenin ne de siyasetin 
müdahalesine açık olması medya-siyaset-sermaye ilişkileri açısından da kendine özgü bir çıkış kapısı olarak değerlendirilebilir.  
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ÇÖZüM SüRECİNDE OLUŞTURULAN AKİL İNSANLAR HEYETİNİN 
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N. Tülay Şeker1

Fatma Nisan2

 
 
 Özet

 PKK, Türkiye’nin doğu ve güneydoğusu, Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeydoğusu ve İran’ın kuzeybatısını kapsayan bölgede 
bir devlet kurmayı amaçlayan ve söz konusu toprakların Türkiye sınırları dâhilinde kalan kısmına sahip olabilmek için güvenlik 
güçleri ve sivillere karşı silahlı eylem yapan yasadışı silahlı bir örgüttür. 80’li yıllardan sonra ortaya çıkan bir terör örgütü olan 
PKK, Türkiye’nin önemli bir iç sorunu olmuştur. Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ortaya çıkıp Kuzey Irak’ta yaygınlık 
gösteren bu örgüt, çoğu zaman ülkenin önemli gündem maddelerinden birini oluşturmuştur. PKK, uzun yıllar boyunca Türk ve 
Kürt toplumlarını karşı karşıya getirmiş ve ülke genelinde etnik kimliklerin ayrışmasına neden olmuştur. Bu terör örgütü ortaya 
çıktığı günden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri çok sayıda kayıp vermiştir. Şüphesiz bu noktada PKK’nın da kayıpları az değildir. 
Üç dönemdir iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti ile PKK’nın başı Abdullah Öcalan’ın tutuklu bulunduğu İmralı 
arasında çözüm arayışları sürecinde görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda her iki taraf arasında anlaşmaya varılmış ve 
taraflar isteklerini birbirlerine iletmişlerdir. Yapılan anlaşma neticesinde halkı, ikna etmek amacıyla bir heyetin oluşturulması kararı 
alınmıştır. Böylelikle, yıllardır süren kaosu çözme amacıyla ‘akil insanlar heyeti’ oluşturulmuştur. Çözüm sürecine destek olması ve 
kamuoyunun nabzını yoklaması için farklı alanlardan 63 isim, hükümet tarafından seçilmiştir. Akil İnsanlar Heyeti fikrinin ilk ortaya 
çıkması, bu heyetin oluşturulma aşaması ve daha sonrasındaki protestolar basının önemli gündem maddesi olmuştur. Her gazete 
olayı kendi ideolojisine ve yayın çizgisine göre bir söylem oluşturarak işlemiştir. Dolayısıyla farklı söylemler ortaya çıkmıştır. Bazı 
gazeteler süreci desteklerken bazıları orta bir yol izlemiş bazıları ise, sürecin tam karşısında yer almıştır. Dolayısıyla bu çalışmada, 
aynı olayı ele alırken gazetelerin söylemlerinin nasıl farklılaştığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma akil insanlar heyetinin 
belirlenmesi ve bunun üzerine oluşan protestoların olduğu dönemle sınırlandırılmıştır. Konunun uzun süre gündemde kalması ve 
hassasiyeti çalışmaya önem kazandırmaktadır. Çalışmada örneklem olarak farklı ideolojilere sahip gazeteler seçilmiştir. İdeolojik 
çizgileri birbirinden farklı olan Evrensel, Yeni Şafak, Yeni Çağ ve Milliyet gazetelerinde konuyla ilgili çıkmış haberler eleştirel söylem 
analizi yöntemiyle incelenmiştir. Haberler, vanDijk’in ortaya attığı eleştirel söylem çözümlemesinin temeli oluşturan makro ve mikro 
yapılarıyla analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akil İnsanlar Heyeti, çözüm süreci, söylem analizi, Kürt meselesi, PKK. 

THE REPRESENTATION OF WISE PEOPLE COMMISSION TASKED WITH 
PROMOTING PEACE ON THE NEWSPAPERS

 Abstract

 PKK (the Kurdish worker’s party) is an urban armed terrorist organization which is aiming to preaching separatism and 
establish its state on the region of the south eastern of Turkey including the north of Iraq, north eastern of Syria and north western 
of İran by using urban violence towards civil people and local safeguards. PKK, structured as a terrorist group after 1980s, has been 
a serious problem for Turkey. The organization that hit and run activities northern of Iraq has often been a hot topic in media.  PKK 
has been waging a tension between Turkish and Kurdish people for many years and caused an ethnic problem spanning Turkey. 
Since its first formation, it has been having violence attacks against Turkish Armed Forces and caused many fatalities. Surely, this 
ongoing struggle caused many loses on two sides Turkey’s ruling party AKP (Justice and Development Party) has had meeting with 
Abdullah Öcalan, leader of PKK and is now in jail, on the peace process between Turkish and Kurdish people. Thus, two sides started 
the negotiation and reach an agreement. According to the agreement, it is decided that an commission will be formed to convince 
public about this ongoing peace process and therefore, wise people commission was formed for this aim.In summary, it goes like 
this: The delegation is made up of 63 people from different fields and selected by the ruling government. After such an idea came 
out, it brought many parallel talks and following protests. This case became one of the top topics in media. Accordingly, different 
kinds of views and discussion about the peace process rise up and while some newspapers are supporting the process, the others are 
against and some of them are in between.In this study, it is aimed to demonstrate the different representation of this peace process in 
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newspapers. The study is limited with the formation of wise people commission and following protests on it. Being very high crucial 
and hot topic in media gives more importance to the regarding study. The newspapers that have different ideologies were selected as 
samples in the study. These are; Evrensel, Yeni Şafak, Yeni Çağ and Milliyet. The critical discourse analysis was used. The news were 
analyzed with macro and micro approaches that are principles of critical discourse analysis by vanDijk.

Keywords:  Wise People Commission, Peace Process, Discourse Analysis, Kurdish Problem, PKK.

 Giriş

Günümüzde medya/basın ile siyaset arasındaki karşılıklı ilişki artık yadırganmayacak bir gerçek olarak kabul edilmektedir. 
“Medya ile devletin/siyasetin ilişkisi sanıldığı gibi, birbirinden ayrı bütünlükler şeklinde işlemez. Liberal yaklaşımın vaaz ettiği gibi 
medya aslında yönetimlerin uygulamalarını denetleyen dördüncü bir güç olarak siyasal alanın dışında bir yerde durmaz. Haber değeri 
ve haber kaynakları gibi stratejik kavramlar, siyasal alanda süregiden iktidar ilişkilerinin medyanın söylemini etkilemesine neden 
olur. Zira toplumsal ve siyasal alan bürokratik bir biçimde şekillenmiştir; medya da bu bürokratik yapılanmaya haber kaynağı olması 
nedeniyle bağımlıdır” (Durna ve Kubilay, ?, s. 61-62). Dolayısıyla toplumsal ve siyasal alanda her gün olup biten binlerce olaydan 
hangisinin yayınlamak amacıyla seçilip seçilmeyeceği, dil bakımından nasıl bir üslup kullanılacağı ve nasıl bir söylem üretileceği o 
günün iktidarı tarafından belirlenmektedir. Böylelikle medya/basın siyasal söylemi kendi arzusu dâhilinde yeniden üretmektedir. 

PKK terör örgütü, Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda faaliyet gösteren, bağımsız bir devlet kurmayı amaçlayan ve bu 
amacına ulaşabilmek için güvenlik güçleri ve sivillere karşı silahlı eylem yapan yasadışı silahlı bir örgüttür. 70’li yıllarda temelleri atılan 
ve 80’li yıllardan sonra ortaya çıkan PKK, Türkiye’nin günümüzde bile uğraştığı önemli bir iç sorunu olarak karşımızda durmaktadır. 
Türkiye’nin önemli gündem maddelerinden biri olan PKK, uzun yıllar boyunca Türk ve Kürt toplumlarını karşı karşıya getirmiş ve 
ülke genelinde etnik kimliklerin ayrışmasına neden olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK ile giriştiği çatışmalarda önemli kayıplar 
verirken PKK’nın kaybı çok daha fazla olmuştur. 2000’li yıllardan beri iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti3) hükümeti 
ile PKK’nın başı Abdullah Öcalan’ın tutuklu bulunduğu İmralı arasında dönem dönem çözüm arayışları münasebetiyle görüşmeler 
yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda toplumun her kesimini çözüm sürecine ikna etmek ve bilgilendirmek amacıyla Akil İnsanlar 
Heyetinin oluşturulmasına karar verilmiş ve bu yönde adım atılmıştır. Bu nedenle siyaset, sanat ve akademik dünyadan 63 isim bu 
işle görevlendirilmiştir. Gittikleri yerlerde zaman zaman protestolarla karşılaşmalarına rağmen Akil İnsanlar Heyeti iki aylık süreçte 
yurdu karış karış gezmiş ve görevlerini yerine getirmişlerdir. 

Akil İnsanlar Heyetinin oluşturması fikri ilk ortaya çıktığı andan itibaren ve daha sonraki süreçlerde konuyla ilgili çok 
sayıda eleştiri ve protesto olmuştur. Basın da olaya duyarsız kalmamış ve her gazete konuyu kendi ideolojisine ve yayın çizgisine 
göre bir söylem oluşturarak işlemiştir. Bazı gazeteler süreci desteklemiş bazı gazeteler muhalif olmuş bazı gazeteler ise, tarafsız 
kalmayı başarmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada, ‘Akil İnsanlar Meselesini’ ele alırken gazetelerin söylemlerinin nasıl farklılaştığını 
ortaya koymak amaçlanmıştır. Bunun için medyanın Akil İnsanlar Meselesini hangi bağlamlarda nasıl sunduğu ve bu sunumun 
yordamlarının hangi siyasal komplikasyonları ortaya çıkardığı temel sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışma, Nisan- Mayıs 2013 
tarihlerini kapsamaktadır. Konunun uzun süre gündemde kalması ve hassasiyeti çalışmaya önem kazandırmaktadır. Çalışma için 
mümkün olduğunca farklı yaklaşımları temsil eden gazetelerin bakışları inceleme kapsamına alınmaya çalışılmıştır. Çalışmada 
örneklem olarak sol (Kürt solu) bir ideolojiye sahip olan Evrensel gazetesi, iktidara yakın ve dini bir çizgisi olan Yeni Şafak gazetesi, 
milliyetçi sağ kesimi temsil eden ve meseleye ulusal kaygılarla yaklaşan Yeni Çağ gazetesi ve ana akım medyada merkezi temsil eden 
ve yaygın bir okur kitlesine sahip olan Milliyet gazetesi seçilmiştir. Gazetelerde konuyla ilgili yer bulan haberler vanDijk’in ortaya 
attığı eleştirel söylem çözümlemesinin temelini oluşturan makro ve mikro yapılarıyla analiz edilmiştir. 

 1.PKK Meselesinin Tarihsel Gelişimi ve Akil İnsanlara Giden Yol Haritası

Fransızca “terreur” sözcüğünden gelen terör kavramı, “şiddet kullanarak veya kullanmakla tehdit ederek toplumda güvensizlik 
havası yaratmaya yol açan eylemleri (Ünsal ve Keleş, 1982, s. 21) ifade etmektedir. Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı Türkçe sözlükte 
ise terör kavramı “yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş” (TDK, 1998, s. 2200) olarak tanımlanmaktadır. 
Terörün temel amacı, terör eylemlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla toplumda korku kültürünün egemen olması ve psikolojik şiddetin 
toplum geneline yayılıp sürekli kılınmasıdır (Saran ve Bitirim, ?, s. 92). Terör eylemlerinin diğer amaçları ise; varlığından haberdar 
etme, sesini duyurma ve gücünü gösterme, taraftarlarına ve işbirlikçilerine moral sağlama, kendinden yana olmayanları korkutma 
ve sindirme, mevcut yönetimin otoritesini sarsma, devleti halka baskı oluşturmaya zorlama, örgüt üyelerini eğitme, örgüt üyeleri 
üzerinde otorite kurma ve disiplin sağlama, karmaşa yaratarak ilgi uyandırma ve dikkat çekmedir (Dilmaç, 1997, s. 19).

Terörizm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri de yuva olarak seçmekte ve buralardan 
yayılarak giderek tüm dünyayı etkisi altına almaktadır (Saran ve Bitirim, ?, s. 92). Etnik temele dayalı terör olayları özellikle 1900’lü 
yılların ikinci yarısından itibaren dünyada gittikçe daha fazla görülen bir terör çeşidi olmuş ve bu tür terör olaylarının ortaya çıktığı 
ülkelerde diğer terör biçimleri ile mukayese edildiğinde daha fazla şiddet içerdiği görülmüştür (Baharçiçek, 2000, s. 12). Etnik terör 
örgütleri, ideolojik terör örgütlerine göre daha dar kapsamlı amaçlar doğrultusunda hareket etmektedir. İdeolojik terör örgütleri 
bir ülkede veya bölgede siyasi düzenin topyekûn değişmesini hedeflerken, etnik terör örgütleri belirli bir etnik unsura yönelik özel 

3  Adalet ve Kalkınma Partisi için ‘Ak Parti’ kısaltmasının kullanılması yasayla kararlaştırılmıştır. Ancak bazı gazeteler söylemlerinde ‘AKP’ kısaltmasını 
kullanmaktadır. Bu çalışmada ki kısaltma kullanış şekli yasayla belirlendiği gibi ‘Ak Parti’ şeklindedir. 
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hedefler tayin etmektedir. Etnik ayrılıkçılık ekseninde faaliyet gösteren terör örgütlerinin başvurduğu şiddetin, diğer terör örgütlerinin 
eylemlerine göre daha çok işlevi vardır. Etnik terör örgütü şiddet eylemleri gerçekleştirdikçe aynı etnik topluluğa mensup mutedil 
aktörlerin barış girişimleri başarısız olmakta, sosyal kutuplaşma derinleşmektedir (Sandıklı ve Kaya, 2012, s. 13). Etnik terör örgütleri 
Soğuk Savaş sonrası dönemde ideolojik terör örgütlerine nazaran daha kolay dış destek temin edebilir konuma gelmiştir. Bir etnik 
unsuru temsil iddiası ve özgürlük mücadelesi adı altında yürüttüğü propagandayla ayrılıkçı terör örgütleri özellikle Batılı ülkelerde 
belirli ölçüde kamuoyu desteği sağlayabilmiştir (Sandıklı ve Kaya, 2012, s. 13).

Türkiye açısından diğer terör çeşitleri yanında etnik temele dayalı terör sorunu, ASALA ve PKK örneği ile yaşanmıştır 
(Baharçiçek, 2000, s. 12). PKK Türkiye’nin topraklarının bir kısmında bağımsız bir Kürt devleti kurmayı amaçlayan ayrılıkçı bir 
terör örgütüdür (Taşdemir, 2012, s. 107). Dolayısıyla PKK’nın temelinde Kürt meselesi söz konusudur. Kürt meselesi; Türkiye’de 
yaşayan Kürt kökenli vatandaşların siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel haklarıyla ilgili Cumhuriyet tarihiyle yaşıt bir meseledir. PKK 
terör örgütü ise Kürt meselesiyle bağlantılı olmakla birlikte etnik ayrılıkçılığa dayalı gelişen bir terör sorunudur. PKK terör örgütü 
kurulduğu dönemden bu yana Kürt meselesi içinde ayrı bir problem haline gelmiştir (Sandıklı ve Kaya, 2012, s. 14). Kürt meselesi, 
PKK terör örgütünün ortaya çıkışı ve varlığını sürdürmesinde temel sebep olsa da yegâne faktör değildir. Terör örgütünün ortaya 
çıkış sürecinde küresel ve bölgesel dinamiklerin etkisi oldukça belirgindir. Soğuk Savaş dönemindeki ideolojik akımların tesiri, 
örgütün kuruluş felsefesini ve tercihlerini doğrudan etkilemiştir. PKK, ilk etapta Doğu bloğu ülkelerinden önemli destek almıştır. 
Örgütün varlığını sürdürebilmesi de büyük ölçüde bu ayrılıkçı eğilimi Türkiye aleyhine kullanmaya çalışan aktörlerin iradesiyle 
mümkün olmuştur. Güneydoğu’da terörün belirli ölçüde sosyal destek bulmasında yerel şartlar kadar dış aktörlerin ideolojik 
olgunlaştırma ve tahrik stratejileri rol oynamıştır. Dolayısıyla terör örgütünü var eden uluslararası dinamiklerin işlevi göz ardı 
edilemez. Öcalan’ın mahkeme dosyasındaki veriler örgüte uluslararası ölçekte sağlanan himaye ve somut desteği ortaya koymaktadır. 
Bu nedenlerden ötürü, Türkiye’de ki PKK kaynaklı terörizmin etnik çatışmadan ziyade etnik ayrılıkçılığa dayalı bir terör sorunu 
olduğu vurgulanmalıdır (Sandıklı ve Kaya, 2012, s. 15). Özellikle 1980’lerde başlayarak 90’larda yoğunlaşan ve düşük yoğunluklu 
bir iç savaş halini alan (Durna ve Kubilay, ?, s. 57) Türkiye’de ki Kürt meselesinde, Türk ve Kürt kökenli topluluklar arası yatay bir 
çatışma biçimi mevcut değildir. Silahlı çatışmanın tarafları etnik ayrılıkçılık hedefiyle faaliyet gösteren PKK terör örgütü ve Türkiye 
Cumhuriyeti devletidir. Türkiye, Kürt kökenli sivilleri de hedef alan terör örgütüne karşı vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için 
mücadele etmektedir (Sandıklı ve Kaya, 2012, s. 14).

PKK (Kürdistan İşçi Partisi), 1970’li yıllarda dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak, Marksist-Leninist ideoloji üzerine 
kurulmuş (Özeren, Sözer ve Başıbüyük, ?, s. 59) olan bir örgüttür. 10 yılı aşkın süredir İmralı Adasında tutuklu bulunan Abdullah 
Öcalan ve birkaç arkadaşının 27 Mart 1973 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda PKK (Partiya Karkerên Kurdistan – Kürdistan 
İşçi Partisi)’in temeli atılmış ve 1973 – 1977 yılları arasında da örgütün ideolojik alt yapısı oluşturulmuştur. Öcalan ve arkadaşları, 
Apocular veya Ukocular(Ulusal Kurtulus Ordusu) adı altında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaptıkları çalışmalar sonucunda 27 
Kasım 1978’de Diyarbakır’ın Lice ilçesi Fis (Ziyaret) köyünde yapılan toplantı sonucunda adını PKK (Partiya Karkerên Kurdistan – 
Kürdistan İşçi Partisi) olarak değiştirmiştir. Bu toplantı PKK’nın ilk kongresi olarak kabul edilmiştir. Öcalan kendini Genel Sekreter 
ilan etmiştir (İşeri, 2008, s. 59-60 ve Özmen, 2010, s. 91). PKK (Kürdistan İşçi Partisi) uzun vadede, Türkiye’nin güneydoğusunu, 
Irak’ın kuzeyini, İran’ın kuzeybatısını ve Suriye’nin kuzeydoğusunu içerisine alan bölgede bağımsız bir Kürdistan devleti kurmayı 
amaç edinmiştir. Bu amaçla öncelik hedef olarak, kendilerince sözde Kürdistan olarak kabul ettikleri bölgenin kuzeyini oluşturan 
Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan vatandaşların Kürt ırkından geldiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
tarafından sömürüldüğünü ve devlet tarafından dil ve kültürlerinin asimile edildiğini iddia ederek, Kuzey Kürdistan’ın kurtuluşu 
mücadelesini hedeflemiştir (İşeri, 2008, s. 74). PKK’nın 1978’de kurulmasından sonra Kürt siyasi hareketi önemli bir dönüşüm 
geçirmiştir. 1970’lerin ortalarından günümüze gündemdeki en sıcak konulardan olan PKK terör örgütü, Türkiye’nin çok acı bir 
tecrübe yaşamasına sebep olmuştur. 1984’ten itibaren devletle silahlı mücadeleye girişen örgüt, bugüne kadar canlı kalabilmeyi 
başarabilmiştir (Ceceli Köse, ?, s. 102). 1985 yılında Örgütün illegal siyasi faaliyetlerini yürütmek maksadıyla “Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Cephesi-ERNK”, 1986 yılında ise silahlı eylemlerin yeni bir yapılanmayla sürdürülmesi maksadıyla sözde “Kürdistan Halk 
Kurtuluş Ordusu-ARGK” kurulmuştur. Körfez Krizi sonrasında Örgüt, Irak’ta ki otorite boşluğundan yararlanarak, Irak’ın kuzeyine 
yerleşmiştir (Özmen, 2010, s. 91). PKK terör örgütü, kendi hedefleri doğrultusunda devletle Kürt kökenli vatandaşları karşı karşıya 
getirmeye çalışmaktadır. Örgüt, Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde gençleri ve çocukları serhildan eylemlerine yönlendirerek 
il ve ilçe merkezlerinde kargaşa ortamına yol açmaya gayret etmektedir (Sandıklı ve Kaya, 2012, s. 30). Dolayısıyla “Kırsal kesimde 
yaşayan ve sistem içinde sesini duyuramayan gençler için, ideolojik bir takım gerekçelere de sığınarak, bir suç örgütüne katılıp silah 
sahibi olmak, en kolay ve kestirme bir yol olarak algılandığı” (Çaycı, 2007, s. 61) için PKK terör örgütü, doğu ve güneydoğudan çok 
sayıda eleman toplayabilmiştir. Bunların PKK’ya katılma ve destek verme nedenleri arasında; işsizlik, eğitimsizlik ve zor kullanma/ 
zorla götürülme ilk üç sırada yer almaktadır (Bilgiç ve Akyürek, 2009, s. 88). Buna göre dezavantajlı bölgelerde terör örgütünün 
sosyo-ekonomik vaatleri, terörün varlığının temel nedenleri arasında görülebilmektedir (Saran ve Bitirim, ?, s. 89). 

Öcalan’ın yakalanmasının ardından İmralı Adası’nda kurulan Mahkeme ile 31 Mayıs 1999 tarihinde yargılamasına başlanmış 
ve TCK’nın 125. Maddesi’ne göre oy birliği ile ölüm cezasına çarptırılmıştır. Ancak, Türkiye’de idamın kaldırılması ile birlikte Öcalan 
ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır (İşeri, 2008, s. 70). Ancak Abdullah Öcalan’a idam cezası verilmesi ile birlikte, 
Örgüt başta büyük şehirler olmak üzere yurt çapında eylemlerini yoğunlaştırmaya yönelmiş; Diyarbakır, Adana ve Batman illerinde 
intihar saldırıları, Elazığ’da fedai türü eylemlere girişmiştir (Özmen, 2010, s. 95).
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Terör örgütü, 1984 yılında ilk eyleme başladığı tarihten 1999 yılına kadar “coğrafi alan kazanma stratejisini” uygulamaya 
çalışmıştır. 2000’li yılların başından itibaren ise “psikolojik alan kazanma stratejisi” benimsenmiştir (Özeren, Sözer ve Başıbüyük, ?, s. 
60). Türkiye’nin PKK terör örgütüyle mücadele süreci de nitelikleri bakımından önemli farklılıklar arz eden üç döneme ayrılmaktadır. 
Birinci dönemde, terörle mücadele sadece teröriste karşı yürütülen silahlı mücadele olarak tasarlanmış ve güvenlik merkezli çözüm 
seçenekleri geliştirilmiştir. İkinci dönemde, yarı-askeri bakış açısıyla terörün önlenmesine yönelik tedbirler uygulanmış, terör 
örgütünün propaganda malzemesi yapabileceği daha az hata işlenmiştir. İkinci dönem aynı zamanda PKK terörünün uzun vadede 
nasıl bitirilebileceğine ilişkin yaklaşımların düşünüldüğü bir zihniyet dönüşümüne işaret etmektedir. 2000’li yıllarda Türkiye’nin 
terörle mücadelede girdiği üçüncü dönem ise çok boyutlu bir mücadele anlayışının yerleşmeye başladığı bir dönemdir. Bu dönemde, 
PKK terör örgütü meselesinin sadece güvenlik güçlerine havale edilmemesi gerektiği kanaati doğrultusunda önemli adımlar atılmıştır 
(Bal, 2010, s. 40-41). Üçüncü dönemin oluşmasını sağlayan iktidar partisi ise, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’dir. Bu anlamda, en 
başından beri Türkiye partisi olma hedefine sahip olan AKP için Kürt sorununu çözme iradesini ortaya koymak çok önemli olmuştur 
(Akdoğan, 2011, s. 25). 

Terör örgütü, bölgedeki ekonomik geri kalmışlığı ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini eylemlerine gerekçe göstermektedir 
(Sandıklı ve Kaya, 2012, s. 24). Bunun bilincinde olan iktidar partisi, bu durumu değiştirebilmek için PKK’nın faaliyet gösterdiği 
doğu ve güneydoğu bölgelerinde daha fazla yatırım yapmaya başlamıştır. Ak Parti hükümeti bölgede sadece yatırım yapmakla 
kalmamış aynı zamanda hukuksal anlamda da yenilikler getirmiştir. 2000’li yıllarda Türkiye’de işkence ve kötü muamelenin tanımı 
genişletilerek bu suçlara verilen cezalar artırılmış ve cezaların tecili veya paraya çevrilme olanağı kaldırılmıştır. 1978’den 1987’ye 
sıkıyönetim, 1987’den itibaren de OHAL (olağanüstü hal) olarak bölgede uygulanan olağanüstü yönetim 2002’de yürürlükten 
kaldırılmıştır. 2004 yılında da Türkiye’de yakın geçmişteki işlevi nedeniyle demokrasinin yerleşmesine engel teşkil eden Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri kaldırılmıştır (Sandıklı ve Kaya, 2012, s. 24). 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 
Karşılanması Hakkındaki Kanun (Tazminat Kanunu) 2004 yılında çıkarılmış ve uygulanmaya başlamıştır. Kanun kapsamında, PKK 
terör örgütünün eylemlerinden ve terörle mücadele faaliyetlerinden zarar gören kişilerin ve kamu görevlilerinin maddi zararlarının 
yargı yoluna gitmelerine gerek kalmadan karşılanması hedeflenmiştir. İl merkezlerinde valilikler bünyesine oluşturulan zarar tespit 
komisyonları aracılığıyla tazminatların ödenmesini öngören 5233 sayılı kanun, Kürt sorununun çözümü sürecinde önemli bir 
adımdır (Kaya, 2007, s. 41-42). Bu durum Ak Parti’nin bölgede sempati toplamasını sağlamıştır. 22 Temmuz milletvekili seçiminde 
bu sorunun yoğun şekilde yaşandığı bölgeden AK Parti’nin aldığı yüksek oy bölge halkının AK Parti Hükümetinin politikalarına 
olumlu baktığına işaret etmektedir (Özmen, 2010, s. 138).

29 Temmuz 2009 tarihinde Türkiye’de Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, demokratik ya da daha bilinen adı 
ile “Kürt Açılımı” sürecini başlatmıştır. Demokratik açılım ile ilk etapta Türkiye genelinde temel hak ve özgürlüklerin daha iyi 
korunması, Güneydoğu’da ki günlük hayatın doğal mecrasına yerleşmesi ve Kürt kökenli vatandaşların kültürel hak ve özgürlerinin 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır (Sandıklı ve Kaya, 2012, s. 25). İçişleri Bakanı Beşir Atalay, açılım çalışmalarını koordine etmekle 
görevlendirilmiştir. Hükümetin başlattığı ve müzakereci demokrasi yönteminin benimsendiği bu açılım politikası, tarihsel olarak 
Cumhuriyet’in ilanından öncesine dayanan yaklaşık 200 yıldır çözülememiş bir sorunun farklı bir mecrada ele alınması anlamına 
gelmektedir. Kürt meselesinin bir “açılım paketi” olarak devletin en yüksek mevkilerindeki kişilerce dile getirilmesi sorunun 
devlet tarafından inkâr yerine farklı bir şekilde anlaşılmasına imkân sağlamıştır. Çünkü sorun ülkedeki bir grubun kimlik sorunu 
bağlamında ele alınmıştır. Mevcut bunalımı gidermek için katılımcı bir süreç planlanmıştır (Ceceli Köse, ?, s. 101). Dolayısıyla 
2000’li yıllar, AB süreci ile beraber, Kürt siyasetinin yükselişi ve Kürt kimliğinin kamusal alanının genişlemesine sahne olmuştur. Bu 
dönemde, bölgede DTP’nin etki alanı dışında Kürt kimliğini siyasi tercihlerinin öncelikli bileşeni olarak görmeyen AKP’ye destek 
veren Kürtler de Kürt kimliğini reddetmemekte aksine sahiplenmektedirler (Çiçek, 2010, s. 108). Bugüne kadar şiddeti bir yöntem 
olarak seçmiş olan PKK ise, kurdurmuş olduğu partiler aracılığıyla siyaset yapmaya (Arınç, 2010, s. 11) başlamıştır. Örgütün lideri 
Abdullah Öcalan’ın 1999’da yakalanmasıyla büyük kan kaybeden örgüt de bugün geldiğimiz noktada siyasi müzakereye kapı aralamış 
gibi görünmektedir (Ceceli Köse, ?, s. 102). Hem PKK’nın hem toplumum hem de iktidar partisinin çözüm istediği bu noktada Nisan 
2013’te yıllardır var olan soruna çözüm üretebilmek için Akil İnsanlar Heyeti oluşturulmuş ve bu heyet Türkiye’nin her tarafını iki 
ay gibi bir sürede gezerek süreci topluma anlatmış, onların talep ve şikâyetlerini dinlemiştir. İki ayın sonunda heyet edindiği bilgi ve 
izlenimleri rapor halinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a iletmiştir.

 
 2. Çözüm Sürecinde Oluşturulan Akil İnsanlar Heyetinin Gazetelerdeki Sunumu

 2.1. Metodoloji

Çalışmada yöntem olarak van Dijk’ın yazılı basın haberlerine ilişkin olarak geliştirdiği söylem çözümlemesi yöntemi 
kullanılmıştır. Haberi bir söylem olarak ele alan van Dijk’ın çözümlemesi makro ve mikro olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 
Makro yapılar, tematik ve şematik analiz olmak üzere iki boyuta sahiptir. Tematik analiz, haber başlıkları, alt başlıkları ile haber girişi 
ve spotlardan oluşurken, tematik yapı, esas itibariyle bir haberin makro örgütlenmesini ifade etmektedir. Bu anlamda haberin makro 
düzeyde içeriğinin resmi temsilleri olarak haberin anlamını karakterize eder. Şematik analiz ise durum ve yorumdan oluşmaktadır. 
Haber metninin incelenmesinin temel ölçütleri, arkaplan bilgisi, bağlamsal bilgi, sonuçlar ve haber kaynaklarıdır. Durum bölümünde, 
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hikâye örgüsü incelenmekte, durum hakkında bilginin tamam olup olmadığına bakılmaktadır. Ana olayın işleniş biçimi ile sonuçlar 
incelenirken, arka plan bilgisi, olayların sosyal ve politik yönünü ifade etmektedir. Yorum bölümünde ise, haber kaynakları ve habere 
konu olmuş olayın taraflarının sözlü tepkileri incelenir. Mikro düzeyde ise sözcük seçimleri, cümle yapıları, cümleler arasında kurulan 
nedensellik ilişkileri ile retorik incelenmektedir. Cümle yapılarında, cümlenin basit ya da karmaşık, aktif ya da pasif gibi dilbilgisel 
özellikleri incelenir. Sözcük seçimleri ise ideolojik yapılanma bağlamında oldukça önemlidir. Retorik haberin inandırıcılığını 
sağlamaya yöneliktir. Rakamların, istatistiklerin kullanımının yanı sıra olaya tanık olan kişilerin görüşlerinden yapılan alıntılar ikna 
ve inandırıcılığı sağlar (Van Dijk, 1988, 1985, 2008).

 2.2. Haber Metinlerinde Akil İnsanlar Meselesi

Haber metinlerinde “Akil İnsanlar Meselesi” sunum biçimlerinin çözümlemesine geçmeden önce, incelenen dört gazetenin 
(Yeni Şafak, Yeni Çağ, Milliyet, Evrensel) konuya ilişkin yaklaşımlarının genel bir değerlendirmesini yapmak yerinde olacaktır. 
Konuya ayırdıkları yer açısından bakıldığında Milliyet gazetesinin en çok Evrensel gazetesinin ise, en az yer ayırdığı görülmüştür. 
Konu bazında söylemsel mücadele ise, en belirgin şekilde zıt ideolojilere sahip olmaları nedeniyle Evrensel ve Yeni Çağ gazeteleri 
arasında gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Milliyet, ana akım medyanın en önemli temsilcilerinden biri olarak ve merkezi bir 
yerde olması nedeniyle konulara diğer gazetelere oranla daha tarafsız yaklaşmış, her görüşe haber satırlarında nesnellik boyutuyla 
yer vermiştir. İktidara yakın tavrıyla Yeni Şafak gazetesi egemen devlet söylemini yeniden ürettiği görülmüştür. Konuya ilişkin 
yaklaşımı, milliyetçi ideolojinin söylemsel sınırları içine hapsolan Yeni Çağ, “Akil İnsanlar Meselesi’ni büyük ölçüde terör örgütü 
PKK ile bağdaştırarak haberleştirmiştir. Yeni Çağ gazetesinin konuyu ele alış biçimini belirleyen unsurun daha çok ulusal kaygı ve 
hükümete yönelik muhalefeti olduğu söylenebilmektedir. Evrensel ise, meseleye daha çoğunlukla Kürt Meselesi diye bakmakta ve 
Yeni Çağ gazetesinin aksi yönde bir söylem geliştirerek eleştirel/muhalif duruşuyla öne çıkmaktadır. Bu anlamda Evrensel ile Yeni 
Şafak gazetelerinin haber dili itibariyle benzer özellikler gösterdiği ve süreci destekledikleri görülmüştür. Bu anlamda Evrensel, daha 
çoğunlukla meseleyi ‘Kürt kimliği’ üzerinden bir söylem üreterek Yeni Şafak gazetesinden ayrıldığı söylenebilmektedir.   

 2.2.1 Akil İnsanlar Listesinin Oluşturulma Aşamasında Gazetelerdeki Sunumu

Akil İnsanlar Heyeti’nin oluşturulma aşamasında hem siyaset camiasında hem kamuoyunda hem de medyada konu 
tartışmalara neden olmuştur. Tartışma ve sorgulamanın temelinde amaca hizmet edecek böyle bir heyetin oluşturulmasının gerekliliği, 
çözüm sürecine katkısı ve ideolojik olarak belli bir söylemi üretip üretmediği gibi faktörler yer almaktadır. Farklı çevrelerden farklı 
tepkilerin gelmesi medyanın da farklı farklı söylemleri üretmesine neden olmuştur. Medya ürettiği söylemleri daha çoğunlukla 
kendi yayın çizgisi ve ideolojisine göre belirlemiş olmasına rağmen bu noktada hem iktidar hem de muhalefet siyaset adamlarının 
söylemlerinden yararlanmıştır. 

 
 Sahip olduğu ideoloji bakımından sol bir çizgide yer alan Evrensel gazetesi, heyetin oluşturulmasını “‘Akil İnsanlar 
Komisyonu’ netleşti” (Evrensel, 04 Nisan 2013) başlığıyla sayfalarına taşırken bir başka haberde muhalefet partisi olan Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP)’nin bu konudaki tavrına “MHP’den Akil İnsanlar tepkisi” (Evrensel, 15 Nisan 2013) başlığıyla yer vermiştir. 
Gazete, haberin içeriğinde MHP’de yer alan yetkili bir ağızdan çıkan ifadelere yer verirken ‘öne sürdü’, ‘iddiasında bulundu’ şeklinde 
kullandığı yüklemlerle MHP’nin bu yöndeki söylemine eleştirel bir gözle yaklaşılması gerektiğini savunmuştur. Evrensel gazetesinden 
zıt yönde bir ideolojiye sahip olan Yeni Çağ gazetesi, konuyu daha çoğunlukla Akil İnsanlar Heyetini desteklemeyen bir üslupla 
işlemiştir. Yeni Çağ, desteklemeyen üslubunu kimi zaman siyasilerin söylemleriyle kimi zamansa kendi ideolojisine ters düşmeyen 
söylemlerle yansıtmıştır. Akil İnsanlar Heyeti oluşturulması fikri konuşulmaya ilk başlandığı dönemden itibaren ve devam eden 
süreçte Yeni Çağ, konuya eleştirel yaklaşmıştır. Heyette yer alacak kişilerin listesinin açıklanmasıyla birlikte “Akil İnsanlar oyunu 
sahnede!” (Yeni Çağ, 05 Nisan 2013) başlığını kullanan Yeni Çağ, heyetin oluşturulmasını kurgulanan ve tehlikeli bir oyun olarak 
yansıtmıştır. Gazete haberin devamında “İşte psikolojik çalışma elemanları” ara başlığını kullanarak da olayın halkı ikna etmeye 
zorlamak olduğunu vurgulamıştır. “Akil insanlar, milleti hipnoz projesidir” (Yeni Çağ, 08 Nisan 2013) ve “Sonunda sıtmaya razı 
edecekler” (Yeni Çağ, 15 Nisan 2013) şeklindeki ifadeler de toplumu sahtekârlıkla ikna etmeye, razı etmeye çalıştıklarına işaret 
etmektedir. 

Yeni Çağ, konuyu milliyetçilik duyguları üzerinden yorumlamış ve MHP’nin söylemlerini kendi söylemleriymiş gibi 
yansıtmıştır. Heyetin oluşturulması olayını PKK-AKP işbirliğine dayandırmış ve bu süreci ‘vatana ihanetle’ eşdeğer tutmuştur. Akil 
İnsanlar Heyetinin gizli bir amaca hizmet ettiği ve bu amacın vatanı bölme, Türk kimliğine zarar verme şeklinde olduğu yansıtılmaya 
çalışılmıştır. Gazetede farklı zamanlarda yer alan; “Gizli savaş yürütülüyor” (Yeni Çağ, 09 Nisan 2013), “MHP’li Şandır: İhaneti millete 
hazmettirme ekibi” (Yeni Çağ, 05 Nisan 2013), “Türk kimliği silinmek isteniyor” (Yeni Çağ, 09 Nisan 2013) şeklindeki haberler de 
bu amaca hizmet etmiştir. PKK terör örgütünün uzun yıllar boyunca ülkeye maddi- manevi büyük zararlar vermiş olması ve çıkan 
çatışmalarda ülkede çok sayıda şehidin verilmiş olması Türk kamuoyunda PKK aleyhtarlığını güçlendirmiş ve PKK ile müzakere 
süreci kamuoyunda yapılabilecek en son ve kabul edilemez şey olarak görülmüştür. Bu noktada Yeni Çağ, Akil İnsanlar Heyetinin 
amacını terör örgütüyle müzakere sürecini başlatma ve PKK’yı meşrulaştırma şeklinde yani kabul edilemez bir şekilde yansıtmıştır. 
“Bunların asıl adı İmralı iknacıları” (Yeni Çağ, 15 Nisan 2013) ve “63’lükler PKK tetikçisi” (Yeni Çağ, 18 Nisan 2013) şeklindeki 
başlıklar ve haberlerin içerikleri bu noktaya işaret etmektedir. Gazete haberde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin heyet için 
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kullandığı ‘PKK’nın tetikçisi’, ‘AKP’nin propagandacısı’ nitelemelerine ve Akil İnsanlar Heyeti’nin, “bölücülüğün kabullendirilmesi 
için ikna turlarına ve psikolojik harekete başladığı” şeklindeki ifadelerine yer vererek en baştan beri öne sürdüğü söylemlerini yeniden 
üretmiş ve heyetle PKK’yı birbiriyle bağdaştırmıştır.   

Yeni Çağ, Akil İnsanlar Heyetinde yer alan kişilerle ilgili olarak muhalefetten gelen söylemleri özellikle vurgulayarak 
kendisinin de bu söylemlerin destekçisi olduğunu göstermiştir. “Muhalefetten Damat Ferit benzetmesi” (Yeni Çağ, 04 Nisan 2013) 
başlığıyla verdiği haberde MHP’nin yetkili bir isminin açıklamalarına yer vermiştir. Açıklamada, Akil İnsanlar Heyetinin AKP ve PKK 
kontenjanından seçildiğine dikkat çekilmiştir. AKP ve PKK’nın yan yana yansıtılmaya çalışılmasının gerekçesi, olayın hiç de masum 
olmadığını vurgulamaya çalışmak istenmesinden kaynaklanmaktadır. “Koç: Bunlar Erdoğan’ın memurları” (Yeni Çağ, 05 Nisan 
2013) ifadelerinde de heyetin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından halkı ikna etmek amacıyla oluşturulduğu ve bunların bu 
süreçte tam anlamıyla Erdoğan’ın direktifleriyle hareket ettiği belirtilmeye çalışılmıştır. Gazetenin MHP lideri Bahçeli’nin “Kendini 
akil zanneden söz konusu 63 isim, Başbakan Erdoğan’ın çözülme ve çöküş projesini anlatmaya memur edilmişlerdir” (Yeni Çağ, 06 
Nisan 2013) şeklindeki ifadelerine yer vermesi de bu duruma örnek teşkil etmektedir. Haberde Bahçeli’nin ağzından, Akil İnsanlar 
Heyetinin psikolojik bir hareket olduğu vurgusu yapılmış ve şu ifadelere yer verilmiştir:
“Başbakan Erdoğan, aziz milletimizin tümüyle karşı çıktığı ve reddettiği ihanet sürecini kabullendirebilmek için artistleri, dönekleri, 
bölücüleri, terörist stepnelerini, yandaşları, menfaatperestleri, fikirsizleri, vicdansızları ve batı beslemelerini aceleyle seferber 
etmiştir. 63 karanlık yüz, Türkiye’nin nasıl bölüneceğini, Türk milletinin etnik kamplara nasıl ayrılması gerektiğini, PKK’nın ne 
şekilde meşrulaştırılacağını ve milli devlet yapısının hangi yollarla çökertileceğini Türkiye genelinde hevesle anlatacaktır. Sözde 
barış ve çözüm propagandası adı altında, Türk milletine fitne ve bozgunculuk taşıyıcılığı yapmaya yönlendirilen 63’lüklerin, yanlıştan 
dönmesi, ihanetten cayması, işbirlikçilikten kurtulması için henüz önlerinde vakitleri vardır. Unutulmasın ki, Türk milletinin ihanete 
kanması, yıkıma ikna olması ve vatanın parçalanmasına onay vermesi hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir hayaldir.”  

Bu ifadelerde çok açık bir şekilde Akil İnsanlar Heyeti ihanetle suçlanmış ve teröristlerle bir tutulmuştur. Gazetenin 
kullandığı ‘63 karanlık yüz’ ifadesi ülkeyi aydınlatmaktan ziyade karartmaya yönelik bir girişim olduğu ve bu girişimin PKK’yı 
meşrulaştırmaya çalıştığına işaret edilmiştir. Akil İnsanlar için ‘hazmettirme takımı/ekibi’, ‘mesaj taşıyıcıları’ nitelemeleri de bu 
anlamda kullanılmıştır. Yeni Çağ gazetesinin Akil İnsanlar Heyetiyle ilgili söylem geliştirirken heyetle bütünleştirmeye çalıştığı kişi 
PKK’nın İmralı’da ki tutuklu liderleri Abdullah Öcalan’dır. “Bebek katili Abdullah Öcalan ile pazarlık masasına oturan Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan,  terör örgütü elemanlarının ellerini kollarını sallaya sallaya sınır ötesine çekilmesini güvence altına almak için 
63 kişilik “Akil İnsanlar”ı seçti.” (Yeni Çağ, 05 Nisan 2013) ifadelerinde Öcalan için ‘bebek katili’ nitelemesi özellikle yapılmış ve böyle 
bir kişiyle nasıl pazarlık masasına oturulabildiği eleştirel bir üslupla yansıtılmıştır. “Hangi yüzle” (Yeni Çağ, 05 Nisan 2013) başlıklı 
haberde “Ellerinde, Kürt bebekleri ve Türk askerinin kanı olan cani Öcalan adına Türk milletinden nasıl “helallik” isteyeceksiniz!” 
ifadeleriyle beraber öldürülen bir bebek fotoğrafı ve bunun yanında sırıtan bir Öcalan portresi kullanılmıştır. Buna göre, Yeni Çağ 
gazetesi sürekli olarak ‘cani Öcalan’, ‘bebek katili Öcalan’ gibi nitelemelere yer vererek süreçle geçmişte yaşanılan kötü olayların 
unutturulmaya çalışıldığı ve olumsuz bir figürün masumlaştırılarak onunla pazarlık yapılmaya çalışıldığını vurgulamaya çalışmıştır. 

İnceleme kapsamında yer alan bir diğer gazete olan Yeni Şafak gazetesi, Akil insanlar heyetiyle ilgili daha çoğunlukla 
destekleyen ve olumlu tarzda bir söylem geliştirmiştir. “Akil Adamlar listesi tamam” (Yeni Şafak, 30 Mart 2013) ifadesinde yer alan 
‘tamam’ ifadesi bile sürecin dört gözle beklendiği ve gazete tarafından desteklediği izlenimini vermektedir. Yine aynı haberde yer 
alan “Hükümet, çözüm sürecini topluma anlatacak Akil İnsanlar Komisyonu’na girecek isimleri belirledi. Terör örgütü PKK’nın 
silahsızlandırılması sürecini topluma anlatmaları için hükümet tarafından oluşturulan Akil İnsanlar listesi tamamlandı” ifadeleri 
uzun yıllardır süregelen bir sorunun halli için bir çözüm süreci oluşturulduğu ve bu sürecin amacı belirtilmeye çalışılmıştır. Yeni 
Şafak gazetesi, burada çözüm heyetinin amacını belirtirken Yeni Çağ gazetesinden tam tersi bir tavır sergilemiş ve olaya daha farklı 
bir perspektiften yaklaşmıştır. Gazetede yer alan; “Akil insanlar adil yaşamı anlatacak” (Yeni Şafak, 05 Nisan 2013), “Arınç: Akil 
İnsanlar 62 isimden oluşuyor” (Yeni Şafak, 04 Nisan 2013), “İşte Akil İnsanlar”/ “Çözüm sürecini topluma anlatacak akil insanlar 
heyeti netleşti” (Yeni Şafak, 03 Nisan 2013) ifadelerinde de bu durumu görmek mümkündür. Gazetede, heyetin amacını çözüm 
sürecini halka anlatmak şeklinde yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Yeni Şafak, her ne kadar egemen söylemi her defasında yeniden üretmiş de olsa kimi zamanda muhalefetin söylemlerine de 
yer vermiştir. “Akil İnsanlar listesine ilk tepki CHP’den” (Yeni Şafak, 04 Nisan 2013) başlığıyla verdiği haberde aslında bu tepkilerin 
beklenildiği gibi olağan olduğu ve sürpriz olmadığını göstermeye çalışmıştır. Haberin içeriğinde CHP’nin yetkili bir ağzından, heyetin 
başbakanın fikirlerini topluma yaymakla görevlendirilen bir memur kadrosu olduğu dile getirilmiştir. “CHP’den Akil İnsanlara yeni 
benzetme” (Yeni Şafak, 06 Nisan 2013) başlıklı haberin içeriğinde heyetle ilgili CHP tarafından bu sefer, “Başbakanın pazarlamacı 
memurları’ olmakla suçladı” ifadelerine yer verilmiştir. ‘Suçladı’ ifadesinde bile gazetenin bu iddiaya inanmadığı ve bunun her 
zamanki gibi beklenen bir iddia olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), PKK’nın tarafında duran 
bir parti olduğu kabul edilmektedir. Konuyla ilgili birebir bağlantılı olması nedeniyle bu kanattan da konuya dair sık sık yorumlar 
gelmiştir. “Akil İnsanlar toplumu kapsayıcı olmalı” (Yeni Şafak, 03 Nisan 2013) başlıklı haberde BDP yetkilisinin ağzından verilen 
“helalleşme için hakikatler komisyonu kurulmalı”/ “çözüm konusunda Öcalan en iradeli aktör”/ “MHP’yi sorumlu davranmaya 
çağırıyoruz” şeklindeki ifadeler egemen söyleme muhalif olabilecek söylemlerdir. Bu ifadelerde, MHP suçlanmış konuyla ilgili 
Abdullah Öcalan’ın muhatap alınması gerektiği vurgulanmaya çalışılmıştır. 
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Akil İnsanlar Heyeti oluşturulmaya başlandığı ilk andan itibaren birçok konuda eleştirinin hedefi olmuştur. Heyete yöneltilen 
en önemli eleştirilerden biri de ‘heyetin bu süreçte maddi anlamda bir karşılık alıp almadığıdır.’ Gazete, bu durumu bazı haberlerinde 
soru sorarak bazı haberlerinde ise bu sorunun cevabını vererek ifade etmiştir.  “Akil İnsanlar maaş alıyor mu?” (Yeni Şafak, 18 Nisan 
2013) sorusunun yanıtı, “Bunlar gönüllü hizmetlerdir. Ülkelerinin geleceklerini düşünen vatansever kişilerdir” (Yeni Şafak, 16 Nisan 
2013) ve “Şöyle hayırlı bir işten bile para alacak kadar tırnak içinde şerefsiz görüyorsanız benimle niye karşılıklı konuşuyorsunuz?” 
(Yeni Şafak, 18 Nisan 2013) ifadelerinde yer bulmaktadır. 

 Çalışmada incelenen dördüncü gazete olan Milliyet, konuya merkezi bir açıdan yaklaşmış ve konuyla ilgili tüm söylemlere yer 
vermiştir. Akil İnsanlar listesi açıklanmadan önce gazete CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İktidar güdümünde olacak” (Milliyet, 
27 Mart 2013) şeklindeki ifadelerini vurgulamıştır. “Akil adamlar listesi tamam” (Milliyet, 01 Nisan 2013) başlıklı haberinde Milliyet, 
heyetin amacını “PKK’nın silahsızlandırılması çalışmasına hız veren hükümet bu kapsamda oluşturmaya çalıştığı “akil insanlar” 
listesine son şeklini verdi” ifadeleriyle yer vermiştir. “Erdoğan’dan medyaya ‘akil insanlar’ tepkisi” (Milliyet, 27 Mart 2013) başlıklı 
haberde yer alan “Akil insanları medya değil biz belirleriz, sorumluluk bizde” ile “Akil İnsanlar karar mercii olmayacak” ifadelerin 
yansıtmıştır. Bu ifadelerde Erdoğan’ın sert ve otoriter tavrı vurgulanmıştır.
 
 2.2.2. Akil İnsanların Çözümü Anlatması Aşamasında Gazetelerdeki Sunumu
 

Akil İnsanlar listesi açıklandıktan sonra ‘Akil İnsan’ seçilen kişiler bölgelere göre il il dolaşıp halka çözüm sürecini anlatmaya 
başlamışlardır. Basın bu aşamaları da adım adım izlemiş ve haberleştirmiştir. Evrensel gazetesi çözüm sürecinde “Bu sorun çok 
büyük bir sorun” (Evrensel, 20 Nisan 2013) ifadesini kullanmış ve bu sorunu çözme sürecinde ‘Açıkça konuşmayı beceremiyoruz’ 
(Evrensel, 20 Nisan 2013) diyerek problemin konuşamamaktan kaynaklandığını burada ki amacın ise görmek, dinlemek ve 
anlamaktan geçtiğini vurgulamıştır. “Akil İnsanlar: Hükümet sorunu çözmeye mecbur” (Evrensel, 15 Nisan 2013), “Akil İnsanlar: 
Artık reformlar konuşulmalı” (Evrensel, 26 Nisan 2013) ifadelerinde de çözüm istekliliğinde ne kadar kararlı olunduğuna işaret 
edilmektedir. Gazetenin “Akil İnsanlar taraflara eşit mesafede olmalı” (Evrensel, 02 Nisan 2013) şeklindeki ifadeleri süreçte herkese 
eşit muamele yapılmasının olumlu sonuçlar doğuracağını belirtmektedir. 

Akil İnsanlar Heyeti fikrinin ilk ortaya çıktığı andan itibaren Evrensel gazetesi tarafından Kürt ve Türkler arasında 
kurulması gereken ‘barış’ ve ‘kardeşlik’ vurgusu yapılmıştır. “‘Ama’sız barışa evet” (Evrensel, 16 Nisan 2013), “Barış, sınıf kimliğini 
güçlendirecek” (Evrensel, 14 Nisan 2013), “Barışı halk getirecek” (Evrensel, 08 Nisan 2013), “Eşitlik ve barış istiyorlar” (Evrensel, 14 
Nisan 2013) ifadeleri çözüm sürecine ne kadar olumlu yaklaşıldığını ve beklenti içinde olunduğunu göstermektedir. Evrensel bu tarz 
barışa yönelik söylemleri sürekli geliştirerek hem bir savaşın varlığını kabul etmiş hem de çözüm noktasında bunun önemine dikkat 
çekmeye çalışmıştır. Evrensel gazetesi Akil İnsanlarla oluşturulabilecek çözüm sürecinde söylemini daha çoğunlukla Kürt nüfus 
üzerinden gerçekleştirmiş ve onların isteklerini daha çok ön plana çıkarmıştır. Doğu Anadolu Bölgesi heyetinin gittiği her ilde ki 
çalışmalarını haberleştiren gazete, oradaki halkın tavırlarını ve isteklerini de kendi istekleriymiş gibi haber başlıklarına ve metinlerine 
taşımıştır. “Barış için failler bulunsun!” (Evrensel, 21 Nisan 2013) başlıklı haberde daha öncesinde doğu ve güneydoğu Anadolu 
bölgesinde işlenmiş olan faili meçhul cinayetlere dikkat çekilmeye çalışılmış ve barışa giden yolun bu cinayetlerin çözümünde saklı 
olduğu vurgulanmıştır. Aynı haberin ara başlığında yer alan ‘Bin kez barış istiyoruz’ ifadesi Kürt halkının barışa olan özlemine 
dikkat çekmektedir. Haber metninde yine Kürt- Türk kardeşliğine ve halkın birliğine dikkat çekilmiştir. “Gerçekler ortaya çıkarılsın” 
(Evrensel, 02 Nisan 2013) başlıklı haberde yine gazete tarafından kabul edilen savaş sürecinde işlenmiş suçların ortaya çıkarılması, 
tazmin ve telafisinin önemli olduğu belirtilmiş, barışın ancak böyle bir durumda mümkün olabileceği vurgulanmıştır. Gazetenin bir 
başka haberinde yer alan “Barış, ete kemiğe bürünüyor” (Evrensel, 03 Mayıs 2013) ifadelerinde ise çözüm sürecinden duyulan umut 
dile getirilmiştir. 

Doğu Anadolu heyetinin temasları sırasında gittikleri illerde en sık karşılaştıkları olay oradaki toplumun çözüm sürecinde 
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın muhatap alınması ve serbest bırakılması yönünde olmuştur. “Öcalan’ın özgürlüğünü istediler” 
(Evrensel, 14 Nisan 2013) başlıklı haber ve “Akil İnsanlar Öcalan’ı da dinlesinler” (Evrensel, 03 Mayıs 2013) ara başlığıyla verilen 
haberin metninde, “Akil İnsanlar da kendi aralarında temsili bir heyet seçip İmralı ile görüşebilirler. Çünkü çağrıyı yapan Öcalan’ın 
kendisi. Süreci başlatan O. Dolayısıyla Akil İnsanlar gidip onu da dinledikten sonra kamuoyuna, halka çok daha rahat bir şekilde 
anlatabilirler ne olup bittiğini. Sayın Başbakanı dinlediler. Orada da bir dinlesinler, görecekler ki ortada MHP’nin, CHP’nin 
bağırıp çağırdığı gibi tehlikeli bir süreç yok” şeklindeki söylem olaya çok daha farklı bir boyut kazandırmaktadır. Bu habere göre, 
Türk kamuoyunda ve medyasında sürekli yansıtılan PKK tehlikesinin olmadığı kabul edilmektedir. Ayrıca Erdoğan’la Öcalan aynı 
kefeye konularak terör örgütü lideri meşrulaştırılmaya çalışılmıştır.

 “‘Akil İnsanlar’ toplantısına ülkücü engeli” (Evrensel, 19 Nisan 2013), “Akil İnsanlar Afyon’da protesto edildi” (Evrensel, 
05 Mayıs 2013), “Kütahya’da Akil İnsanlar Heyetine saldırı girişimi” (Evrensel, 28 Nisan 2013) başlıklarında da görüldüğü gibi Akil 
İnsanlar Heyeti faaliyetleri sırasında gittikleri illerde protesto edilmiş ve birçok kesimden tehdit mesajları almıştır. Bu tehditlerden 
ülkücü hareket ve MHP’ninkiler en çok öne çıkanlar olmuştur. Evrensel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tehditkar ve 
kışkırtıcı konuşmalarına sürekli yer vererek MHP’nin bu anlamdaki tavrını desteklemediğini göstermiştir. Gazete, AKP Genel Başkan 
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Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’nin “Akil insanların başına geleceklerden Bahçeli sorumludur” (Evrensel, 22 Nisan 2013) şeklindeki 
ifadeleri de bu noktaya işaret ederken haber metninde şu ifadelere yer vererek desteklemediğin göstermiştir: “Şahin, şunları söyledi; 
‘Burada ilan ediyorum. Bu akil insanlardan birinin başına bir hal gelirse sorumlusu Devlet Bahçeli’dir. Dün militanlarına İzmir’de 
akil insanları hedef göstermiştir. Diyecek ki şimdi ‘hayır efendim biz onları kastetmedik’. Neyi kastettiniz? Kimi vuracaksınız? Kimi 
öldüreceksiniz? Kürt vatandaşları mı? Bölüneceğini zannettiğiniz ama bu ülkeye en az bizler kadar bağlı, bu ülkenin birliğinden, 
bütünlüğünden yana olan Kürt vatandaşlarımıza mı bu tehdidiniz?’  İzmir’deki MHP mitinginde de ‘vur de vuralım, öl de ölelim’ 
sloganları atıldığını söyleyen Şahin,  ‘Bursa’da, ‘Onun da zamanı gelecek’ demişti. Dün de diyor ki ‘akil insanlar bu sözden 
ürpermelidir’. Bu ne demektir? Sayın Bahçeli, zamanı gelince talimat verdiğinizde partinizin mensupları, bu sloganları atanlar 
kime uyacak? Kimi öldürecekler? Kimi vurmak, kimi öldürmek için talimat vereceksiniz’ dedi”
 
 Yeni Çağ gazetesi kendisinin de karşı olduğu Akil İnsanlar çözüm sürecini Akillerin gittikleri yerlerde karşılaştıkları 
protestolar manşetlerine taşıyarak yansıtmıştır. Gazete, şehit ve gazilerin sürece tepkilerini başta olmak üzere her türlü protestoyu 
göstermiştir. Bu duruma, “Akillerin gittiği her yerde yoğun tepki” (Yeni Çağ, 30 Nisan 2013), “Zonguldak’ta akillere Türk bayrağıyla 
tepki” (Yeni Çağ, 18 Nisan 2013), “Tepkiler yayılıyor” (Yeni Çağ, 21 Nisan 2013), “Çılgın Türkler Ege’de şahlandı” (Yeni Çağ, 30 
Nisan 2013), “Akillere protesto çığ gibi” (Yeni Çağ, 28 Nisan 2013), “Şehit babasının süreç tepkisi” (Yeni Çağ, 29 Nisan 2013), 
“Şehit babasından Bakan’a tepki” (Yeni Çağ, 29 Nisan 2013), “Akiller sokağa çıkamıyor” (Yeni Çağ, 29 Nisan 2013), “‘Kürtçe eğitim’ 
övgüsü yapan akile protesto!” (Yeni Çağ, 01 Mayıs 2013), Akil adamlara tepki çığ gibi! (Yeni Çağ, 03 Mayıs 2013), “Şehit babasının 
isyanı!” (Yeni Çağ, 03 Mayıs 2013), “İstanbul ve Trabzon’da protesto” (Yeni Çağ, 08 Mayıs 2013) şeklindeki ifadeler örnek olarak 
gösterilebilir. Bu ifadeler, Akil İnsanlar Heyetinin gittikleri hiçbir yerde istenmedikleri, tepkilerden korktuklarından Akillerin sokağa 
çıkamadıkları okuması yapılabilmektedir. “İktidarın görev verdiği, ancak sokağa çıkamadıkları için salonlara sığınan akillere tepki 
her geçen gün artıyor” (Yeni Çağ, 03 Mayıs 2013) ifadelerini de bu duruma örnek göstermek mümkündür. Yine ayın şekilde, “Millet 
akillerin hapını yutmadı” (Yeni Çağ, 14 Nisan 2013) başlıklı haberde de bunu görmek mümkün olmaktadır. Bu ifadelerde ve haberin 
devamında yer alan “Terör örgütüyle uzlaşma” ifadesi Akiller üzerinden üretilen gizli söylemi toplumun kabul etmediği ve gözünün 
açık olduğu vurgusu yapılmaktadır. “İkna için gezmiyorlarmış...” (Yeni Çağ, 29 Nisan 2013) ifadesi de Akil İnsanlara ve dolayısıyla 
çözüm sürecine duyulan güvensizliğe işaret etmektedir. ‘-mış, -miş’li ifadeler burada güvensizlik anlamında kullanılmıştır. Bir başka 
haberin ara başlığında geçen ‘Gönüllü eşeğiz’ (Yeni Çağ, 03 Mayıs 2013) ifadesi ise Akil İnsanlar için kullanılmış olup esprili bir dille 
eleştirilmiştir. Eşek, binek amacıyla kullanılan bir canlıdır. Akil İnsanlar için öyle bir tabirin kullanılması Akillerin bu süreçte binek 
rolü üstlendikleri ve çıkarlara hizmet ettikleri anlamı çıkartılmaktadır. 

 
 Yeni Çağ gazetesi, Akil İnsanlar heyetinin göreve başlamasıyla birlikte sürece karşı duruşunu daha çoğunlukla gazi ve şehit 
yakınları üzerinden bir söylem üreterek yürütmüştür. “Gazilere biber gazı talimatını kim verdi!” (Yeni Çağ, 28 Nisan 2013), “Şehit 
annesine biber gazı!” (Yeni Çağ, 08 Mayıs 2013) gibi haberlerle çok hassas bir konuya uygulanan olumsuz tavırlar üzerinden süreci 
olumsuz etkileyen bir söylem üretilmiştir. Gazete böylelikle halkın dikkatini çekmeye çalışmıştır. “Şehit ve gazi aileleri: Kapımıza 
gelmesinler”/ “Milleti rencide etmeyin” (Yeni Çağ, 07 Nisan 2013), “Hakkımızı helal etmiyoruz” (Yeni Çağ, 30 Nisan 2013) ve “Şehit 
yakınları isyanlarda” (Yeni Çağ, 27 Nisan 2013) başlıklarıyla verilen haberlerde de bu durumu görmek mümkün olmuştur. Dağlarda 
PKK’yla çarpışarak hayatını kaybetmiş olan asker yakınlarının bu durumu kabul etmediği vurgulanarak sürecin hem şehit ailelerine 
hem de şehadet mertebesine ihanet olabileceği vurgulanmıştır. “Şehit yakınları isyanlarda” (Yeni Çağ, 27 Nisan 2013) başlıklı haberin 
metninde yer alan “Terör örgütünün çekilme takvimini açıkladıkları toplantı, şehit yakınları ile gazileri incitti. Şehit ailelerinin, 
‘Hiç kimse evladımız adına teröristleri affedemez, hakkını da helal edemez. Dinimizde de kısasa kısas vardır’ şeklindeki ifadeleri bu 
durumu örneklendirebilecek niteliktedir. Yine aynı haberin devamında yer alan  “Terör örgütü PKK, Başbakan Tayyip Erdoğan ile 
oturduğu pazarlık masasında kazandıklarını Kandil’de yaptığı şovla taçlandırdı” şeklindeki ifadelerde ise, Başbakan Erdoğan’ın bu 
süreçte PKK ile işbirliği içerisinde olduğu ve iki taraf arasında yapılan pazarlık sonucundan PKK’nın kazançlı çıktığı, bu durumu 
şova dönüştürdüğü vurgulanmaya çalışılmıştır. Akil İnsanlar heyetinin gittiği bazı illerde toplantı öncesinde İstiklal Marşı’nın 
okunmaması da bazı çevreler tarafından eleştirilmiş ve Yeni Çağ’da “İstiklal Marşı krizi” (Yeni Çağ, 30 Nisan 2013) şeklinde yer 
bulmuştur. 

 
 Akil İnsanlar Heyetine ve çözüm sürecine olan tepki ve kışkırtmayı “Çılgın Türkler Ege’de şahlandı” (Yeni Çağ, 30 Nisan 
2013) başlıklı haberde görmek mümkündür. Bu haberde MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin İzmir’de gerçekleştirdiği mitingde ki sert ve 
kışkırtıcı söylemleri ön plana çıkmaktadır. Haberde geçen “Ellerinde Türk bayraklarıyla yüzbinlerce vatandaşın katıldığı mitingde…” 
ifadesi mitingin büyüklüğüne ve dolaylı yoldan sürecin desteklenmediğine işaret etmektedir. Bahçeli’nin, “Bayrak bağımsızlığımızın, 
şerefimizin simgesidir. Seni yırtmaya çalışan bölücülere ant olsun ki fırsat tanımayacağız. Seni lekelemeye çalışanları şaşkına 
çevireceğiz. Seni indirmeyi aklından geçirenlere ant olsun ki izin vermeyeceğiz’” şeklindeki ifadelerinde çözüm süreciyle bayrak 
bağımsızlığı ve şeref arasında bir bağlantı kurulmuştur. Bir yemin niteliği taşıyan bu ifadeler ortada var olan tehlikeli bir duruma 
işaret etmekte ve bir savaş ortamı varmış havası yansıtılmaya çalışılmaktadır. Bir meydan okuma niteliği de taşıyan bu ifadelere 
gazete tarafından vurgu yapılmış olması gazetenin de aynı söylemi kendi bünyesinde geliştirdiğine işaret etmektedir. ‘Öcalan eve 
çıksın’ (Yeni Çağ, 14 Nisan 2013) ifadeleri ise, çözüm sürecinde PKK kanadının isteklerine işaret etmektedir. “Kimse İmralı canisinin 
affını beklemesin” (Yeni Çağ, 08 Mayıs 2013) ifadesi ise, gazetenin bu isteğe verdiği bir yanıt niteliği taşımaktadır. 

 
 Akil İnsanlar süreci hem Türkleri hem de Kürtleri ilgilendiren bir süreç olarak ortaya çıkmıştır. Yeni Çağ gazetesinin 
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kullandığı “İlk ayar Erdoğan’a: Terörizm demeyin!”/ “‘Terörizm’ ifadesi Akilleri rahatsız etti”/ “Dikkatli olmalısınız”  (Yeni Çağ, 07 
Nisan 2013) ifadelerinde bu süreçte konunun birebir muhatabı olması nedeniyle Kürtlere karşı duyulan hassasiyeti, kaygıyı gözler 
önüne sermektedir. Akil İnsanlar Heyetinin oluşturulmasını isteyen iktidar partisine ve Başbakan Erdoğan’a yönelik olarak muhalefet 
tarafından çok sayıda eleştiri olmuştur. “Erdoğan hiçbir zaman ülkeye başkan olamaz” (Yeni Çağ, 07 Mayıs 2013), “PKK’nın muhatabı 
Tayyip Erdoğan...” (Yeni Çağ, 15 Nisan 2013) ve “Müzakereci iktidar konuştukça batıyor” (Yeni Çağ, 05 Mayıs 2013) şeklindeki 
söylemlerde ise, iktidar ve Başbakan Erdoğan birebir PKK’yla muhatap olması nedeniyle eleştirilmiş ve suçlanmıştır. 

 
 Yeni Çağ gazetesi tarafından Akil İnsanlar Çözüm sürecine yönelik olarak her zaman olumsuz bir söylem geliştirilmiştir. 
“63’lükler bozguna uğrayacak”/ “Aklı kararmışlar bozguna uğrayacak” (Yeni Çağ, 11 Nisan 2013) başlıklı haberde 63’lüklerle Akil 
İnsanlar kast edilmektedir. Aynı haberin metninde ise, Akil İnsanlar için ‘Aklı kararmışlar’ tabiri kullanılmış olup takip ettikleri 
süreçte bozguna uğrayacakları dile getirilmiştir. ‘Aklı kararmış’ tabirini kullanma nedenleri giriştikleri çözüm sürecine katılmadığını 
göstermek ve çözüm sürecinin aydınlık bir yol olmadığını vurgulamak içindir. Dolayısıyla cümlenin devamında ‘bozguna uğrayacaklar’ 
ifadesini kullanmaları Akil İnsanların bu süreçte başarılı olmayacakları aksine kötü bir imajla ve fırtına sonrasındaki gibi hasarla 
dönecekleri ima edilmeye çalışılmıştır. “PKK’yı bırak, Akile bak” (Yeni Çağ, 15 Nisan 2013) ifadelerinde ise, Akil İnsanların PKK’dan 
bile daha tehlikeli olduklarının altı çizilmiştir. “Sürecin adı çözüm değil çözülmedir!”/ “Akiller neyi çözecek!” (Yeni Çağ, 15 Nisan 
2013) ifadeleri de bu duruma örnek niteliği taşımaktadır. “Sözde akil adamlar “Türk’e kin dolu!” (Yeni Çağ, 22 Nisan 2013) ve 
“Asıl provokasyon akil adamlardan!” (Yeni Çağ, 07 Mayıs 2013) ifadelerinde ise Akil İnsanların Türk düşmanı oldukları ve birçok 
provokasyona neden oldukları ima edilmeye çalışmaktadır. Akil İnsanlar Heyetinin oluşturulması sürecinde bunun karşılığının ne 
olacağı yönündeki soru işareti toplumun her kesiminden yanıt aranmış olup “Bedeli ne olacak!” (Yeni Çağ, 15 Nisan 2013) sorusu 
her defasında gazetelerde de yer bulmuştur. Bu sorunun arkasında aslında düşünülen ve korkulan bir yanıt da yer bulmaktadır. 

Yeni Şafak gazetesi, çözüm süreci için eyleme geçen Akil İnsanlar Heyetiyle ilgili olumlu ve destekleyici yönde bir söylem 
geliştirmiştir. Yeni Şafak, süreçteki kişilerle ilgili “Akil İnsanlar ‘sivil bir göz’ (Yeni Şafak, 18 Nisan 2013)/ “Akil İnsanlar son virajda” 
(Yeni Şafak, 27 Mayıs 2013)/ “Akil İnsanlar şikayeti kabul edilmedi” (Yeni Şafak, 10 Nisan 2013)/ “Akil insanlar Uludereli hüngür 
hüngür ağladı” (Yeni Şafak, 21 Nisan 2013)/ “Akil İnsanlara karanlık kafesi yıkmalıyız” (Yeni Şafak, 13 Nisan 2013) şeklinde olumlu 
yönde ifadeler kullanarak onları desteklediğini gösterirken Akillere yönelik olarak yapılan saldırıları ise, “Akillere çirkin saldırı” 
(Yeni Şafak, 20 Nisan 2013) ifadesiyle sunmuştur. Gazete, böylelikle çözüm süreci oluşturulmuş olan Akil İnsanlar Heyetinin yanında 
yer aldığını göstermiştir. Süreçle ilgili destekleyici bir söylem geliştiren Yeni Şafak gazetesinin haber metinlerinde her iki tarafın 
maruz kaldığı bir mağduriyettin okumasını yapmak mümkün olmuştur. Bu mağduriyetin giderilmesi için her iki tarafın istekli 
olması ve birbirleriyle ‘helalleşerek’ barışa imza atılmasını Yeni Şafak, “Erdoğan: Şimdi helalleşmenin zamanı” (Yeni Şafak, 05 Nisan 
2013) ifadeleriyle vermiştir. Gazete, böyle bir isteğin olumsuz bir sonuçla karşılaşmadığını ise, Akil İnsanların ağzından çıkmış olan 
“Hayır diyen yok” (Yeni Şafak, 27 Mayıs 2013) ara başlığını kullanarak ilan etmiş ve böylelikle tüm toplumun süreci desteklediğini 
göstermiştir.

Yeni Şafak gazetesinde Yeni Çağ gazetesinin aksine şehit aileleri ve gaziler daha farklı yansıtılmış ve barışı isteyen taraf olarak 
vurgulanmıştır. Şehit ailelerinin söylemiş olduğu “Artık bu olaylar yaşanmasın. Birbirimizi öldürmeyelim. Ölenlerin yakınlarının içi 
yanıyor. Gençler, çocuklar, yaşlılar ölüyor. Hükümet artık bu işi bitirsin. Hep beraber bitirelim” ve “Bu olaylar artık bitsin. Başka analar 
ağlamasın. Hep beraber kardeş olalım” (Yeni Şafak, 14 Nisan 2013) şeklindeki ifadeler bu durumu örnekler niteliktedir. “‘Kardeşlik’ 
vurgusu” (Yeni Şafak, 02 Nisan 2013) ara başlığında olduğu gibi gazetede daha çok Kürtler ve Türkler arasındaki kardeşliğe yönelik bir 
söylem geliştirilmiştir. “Akil İnsanlar Heyeti şehit ailesi ve Alevileri dinledi” (Yeni Şafak, 12 Nisan 2013)/  “Akil İnsanlar Heyetinden 
şehit ailelerine ziyaret” (Yeni Şafak, 13-14 Nisan 2013) ifadelerinde de görüldüğü gibi heyetin şehit ve gazileri önemsediği ve bu 
süreçte onlardan habersiz eyleme geçilemeyeceğinin altı çizilmeye çalışılmaktadır. 

Gazete, Akil İnsanlar Heyetinin sadece şehit ailelerini değil aynı zamanda ölen PKK’lıların ailelerini de dinlediğine dikkat 
çekmiştir. “Akil İnsanlar Hakkâri’de ölen PKK’lıların ailelerini dinledi” (Yeni Şafak, 19 Nisan 2013) başlıklı haberin devamında 
“Evlatları PKK terör örgütü saflarında iken çıkan çatışmalarda ölenlerin yakınları, akan kanın bir an önce durdurulmasını istedi” 
yer alan şeklindeki ifadelerde PKK örgütünde yer alanlar için ‘terörist’ yerine tam anlamıyla ‘şefkati’, ‘sevgiyi’ içinde barındıran ‘evlat’ 
tabiri kullanılması gazetenin olayı daha farklı bir çerçevede okuduğunu ve bu konuda iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu 
göstermektedir. “Bir kişinin “terörist” ya da “özgürlük savaşçısı” olarak adlandırılması, gazetecinin/gazetenin ideolojik tercihini 
ortaya koyar” (Van Dijk, 1988, 1985, 2008). Aynı haber metninde, “Akan kan bir an önce dursun, insanlar ölmesin, analar gözyaşı 
dökmesin” ve “Hem ölen oğlumun, hem uzman çavuşun yasını tuttum” şeklindeki ifadelere ağırlık vermesi barışın sağlanmasının 
ne kadar gerekli olduğuna ‘yumuşatma’ politikasıyla dikkat çekmektedir. Gazetenin heyetten yer alanların ağzından sürekli olarak 
“Hangi coğrafyada bulunursa bulunsun. Ölen çocuklar terör örgütü bünyesinde olsa dahi Türkiye nüfusuna kayıtlı çocuklar. Hiç 
kimse ölmesin” (Yeni Şafak, 15 Nisan 2013) şeklinde ifadelere yer verilmesi çözüm sürecine olan desteğinden kaynaklanmaktadır. Bu 
ifadelerde terör örgütünü de bağlı olsa ölenlerin bu ülkenin vatandaşı olduğu vurgusuyla onlara karşı bir sahiplenmeye gidildiğini 
göstermektedir. Bu anlamda, gazetenin 12 Nisan 2013 tarihli haberinde çözüm sürecinde barışı en çok isteyenlerin Kürtler olduğu 
vurgusu da yapılmıştır. 

Akil İnsanlar Heyeti çalışmalarına başlayıp Türkiye’nin her tarafını karış karış gezmeye başladıktan sonra gittikleri birçok 
yerde protestolarla karşılaşmıştır. Milliyet gazetesinin konuyla ilgili haberlerinin çoğunluğu bunlardan oluşmaktadır. Milliyet 
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gazetesi bu protestoları yanlı bir şekilde değil olabildiğince olayların gidişatına göre vererek anlatmıştır. Heyeti protesto edenlerin 
başında şehit aileleri gelmiştir. Milliyet bu süreçte de olabildiğince nesnelliğini korumaya çalışmıştır. Milliyet, “‘Akil İnsanlar’a şehit 
ailelerinden tepki” (Milliyet, 18 Nisan 2013) başlığıyla verdiği haberde şehit yakınlarının, “Sizler gidin İmralı canisi ile görüşün. 
Bizler evlatlarımızı boşuna mı şehit verdik? Bizler bu yapılan çalışmalardan rahatsız oluyoruz” şeklindeki ifadelerine yer vermiştir. 
Milliyet bir başka haberinde “Şehit annesinin sözleri akilleri şoke etti” (Milliyet, 30 Nisan 2013) ifadelerine yer vererek şehit annesinin 
Akillere ‘helal etmiyorum’ diye bağırdığını yazmıştır. Milliyet aynı haberde, akillerin de “Bu topraklarda bu ezan susmayacak, bu 
bayrak inmeyecek” şeklindeki demecine yer vererek merkezi bir noktada durduğunu göstermiştir. “Şehit babasından Bakan’a süreç 
tepkisi” (Milliyet, 29 Nisan 2013) başlıklı başka bir haberinde Milliyet yine hem şehit yakınlarının hem de Akil İnsanların “bu sorunu 
çözmek için elimizi değil kellemizi taşın altına koyduk” ve “bu sorumluluğa ortak olanlar adını tarihe altın harflerle yazdıracak” 
şeklindeki ifadelerine de yer vermiştir. Gazete, diğer haberlerinde de akillere yönelik yürütülen protestolara yer vermiş ve tepkinin 
şiddetini bir haberinde “Akiller bu kez otele sığındı” (Milliyet, 28 Nisan 2013 ) başlığıyla vermiştir. 

Haberlerin içeriklerinde protestocuların ‘AKP’nin akili defol’, ‘Kahrolsun PKK, işbirlikçi AKP’, ‘Türk-Kürt kardeştir, AKP 
kalleştir’, ’Ne mutlu Türküm diyene’, ‘Vatan sana canım feda’, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’, ‘Vur de vuralım öl de ölelim’, ‘Her Türk 
asker doğar’, ‘Hükümet istifa’ şeklindeki sloganlarına da yer verilmiştir. Protestolarla ilgili olarak Milliyet gazetesinde diğer öne çıkan 
başlıkların ise, şunlar olduğu görülmüştür: “Akillere gazi protestosu” (Milliyet, 28 Nisan 2013)/ “Protez bacağını attı” (Milliyet, 27 
Nisan 2013)/ “‘Akil İnsanlar’ın zor anları” (Milliyet, 23 Nisan 2013)/ “İçeride ‘barış’ sözleri dışarıda protesto” (Milliyet, 24 Nisan 
2013)/ “Akil İnsanlar buluşmasında arbede” (Milliyet, 22 Nisan 2013)/ “‘Çözüm süreci’ne karşı bayrak açtılar” (Milliyet, 14 Nisan 
2013)/ “Şehit annesinden ‘helalleşme tepkisi’” (Milliyet, 08 Nisan 2013)/ “Türk bayrağı açtı dışarı atıldı” (Milliyet, 12 Nisan 2013)/ 
“Şehit ağabeyinden akil insana tepki” (Milliyet, 10 Mayıs 2013)/ “Kahramanmaraş savaş alanına döndü” (Milliyet, 07 Mayıs 2013)/ 
‘Akıllı insanların sinirleri alınmış’ (Milliyet, 05 Mayıs 2013). Protestocular eylemlerinde Türk bayrağını, İstiklal Marşı’nı, gazileri, 
şehitleri ön plana çıkarmaya ve onların üzerinden tepkili söylemlerini göstermeye çalışmışlardır. “Türk bayraklı protesto” (Milliyet, 
17 Nisan 2013), ‘Bir bayrak bile yok’ (Milliyet, 18 Nisan 2013), Akil İnsanlar toplantısında İstiklal marşı krizi (Milliyet, 29 Nisan 
2013), “Türk bayrağı tepkisi”/ “Atatürk posteri tepkisi” (Milliyet, 14 Nisan 2013) başlık/ ara başlıklarıyla verilen haberler bu duruma 
örnek teşkil etmektedir. Gazete, Akillere yönelik olan protestolarla ilgili haberlere yer verdiği gibi Akilleri destekleyen eylemleri de 
vermiştir. Gazete 23 Nisan 2013 tarihli haberinde “Akillere destek için yürüdüler” başlığını kullanarak Akillere destek çıkanların da 
var olduğunu gözler önüne sermiştir. Milliyet gazetesi, bir toplantıda akillere yöneltilen ‘Siz vatan haini misiniz?’ sorusunu “Akilleri 
şoke eden soru” (Milliyet, 27 Nisan 2013) başlığıyla yansıtmıştır. Gazete sorunun yanıtını ise, sorunun muhataplarının, “Ben şimdi 
vatan hainiyim ama barış olsun, silahlar sussun istiyorum” ve “Bugün atılan adımlar bölünmeyi engelleme adımıdır” şeklindeki 
ifadeleriyle vermiştir. 

Genel anlamda kendine merkezi bir rol çizen Milliyet gazetesi, haberlerinde sürecin doğru işlemesi halinde oluşabilecek 
olumlu gelişmelere ve Akil İnsanlar Heyetinin bu yönde ki önemli performansına da dikkat çekmiştir. Bu açıdan düşünüldüğünde 
“Artık yüreğimiz değil parmaklarımız yansın” (Milliyet, 04 Mayıs 2013) başlığını kullandığı haberde sabrın artık tükenme seviyesine 
geldiği ve cesur adımların atılması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Yine aynı şekilde, “‘Nefretin değil, barışın dilini’ yaygınlaştırmalı” 
(Milliyet, 03 Mayıs 2013), “Şehit ailesinden barışa tam destek”(Milliyet, 07 Mayıs 2013), “‘Gelin birlik olalım çok geç olmadan’” 
(Milliyet, 06 Mayıs 2013), ‘Barıştan yanayız’ (Milliyet, 16 Mayıs 2013), “Türkiye’ye sınırsız bir ufku hep birlikte kazandırmış olacağız” 
(Milliyet, 06 Mayıs 2013),  ‘Barışın kaybedeni olmaz’ (Milliyet, 15 Nisan 2013), Artık bölünme bitmiştir (Milliyet, 15 Nisan 2013), 
’Sürecin amacı silaha son vermek’(Milliyet, 14 Nisan 2013), ‘Barıştan başka şansımız yok!’ (Milliyet, 14 Nisan 2013) ve “Barış taçları 
sürecin en etkili karesi” (Milliyet, 25 Nisan 2013) ifadeleri de barışı yaygınlaştırmaya ve çözüm sürecine destek olunması gerektiğine 
vurgu yapmaktadır.  Milliyet gazetesi, Akil İnsanlar olayında hem muhalif kanadın hem de iktidar kanadının değerlendirmelerine 
eşit derecede yer vermiştir. Milliyet gazetesi, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural: “PKK terör örgütü olmaktan çıkarılıyor” (Milliyet, 
29 Nisan 2013), “Halkın aklıyla dalga geçiyorlar” (Milliyet, 19 Nisan 2013), MHP’li Oktay Vural: “Ortaya konulan Öcalan’ın planıdır” 
(Milliyet, 15 Nisan 2013), “Kılıçdaroğlu: Akil adam aklını kiraya vermeyen adamdır” (Milliyet, 14 Nisan 2013), “Bahçeli’den ‘Âkil 
İnsanlara’ ihanet suçlaması” (Milliyet, 06 Nisan 2013), “Kılıçdaroğlu: Psikolojik hareketle görevlendirildiler” (Milliyet, 06 Nisan 2013), 
“MHP’li Vural: Akil İnsanlar Heyeti’ndeki isimlerin yarısı AK partili yarısı PKK’lı” (Milliyet, 04 Nisan 2013), “Kışanak: Bahçeli’yi 
sorumluluğa davet ediyoruz” (Milliyet, 03 Nisan 2013), ‘Zorbalar milleti bölüyor’ (Milliyet, 09 Mayıs 2013) şeklinde muhalefet 
kanadının söylemlerine yer verirken diğer taraftan Başbakan Erdoğan’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalarına ve muhalefete olan 
yanıtına da haberlerinde yer vermiştir.  

 Sonuç
Türkiye’nin yakın tarihinde önemli bir iç sorun olarak ortaya çıkan PKK terör örgütü ülkeyi başta maddi olmak üzere çok 

fazla zarara uğratmıştır. PKK’nın bitirilmesi yönünde ilk dönemlerde silahlı mücadele verilirken 2000’li yıllardan sonra mücadelenin 
seyri değişerek siyasal bir hal almış ve karşılıklı görüşme yollarına başvurulmuştur. Nisan 2013 tarihinde ortaya çıkan Akil İnsanlar 
Heyeti de bu amaçla oluşturulmuştur. Heyet Nisan ve Mayıs aylarında yurdun dört bir tarafını karış karış gezip çözüm sürecini halka 
anlatmış ve onların görüşlerini de alarak bunu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a rapor olarak iletmiştir. 

Bu sürecin farklı ideolojilere sahip Evrensel, Yeni Çağ, Yeni Şafak ve Milliyet gazetelerinde nasıl yer bulduğunun araştırıldığı 
çalışmada söylem analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre; Kürt solunu temsil eden Evrensel gazetesinin süreçle ilgili 
haberleri verirken daha çok Kürt kimliği üzerinden bir söylem geliştirdiği görülmüştür. Konuya en az yer veren Evrensel gazetesinin 
7 bölgede oluşturulan Akil İnsanlar Heyetinden en çok Doğu Anadolu Bölgesi Heyetiyle ilgili haberlere yer verdiği görülmüştür. Bu 
durumun, Kürt nüfusunun  doğu ve güneydoğu Anadolu’da yoğun olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Evrensel gazetesinin 
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konuyla ilgili haberlerinde, söylemlerini her defasında yeniden ürettiği Kürt kesiminin barıştan yana olduğu ve en çok zararı onların 
gördüğü şeklinde bir okuma yapmak mümkündür. 

Milliyetçi sağı temsil eden Yeni Çağ gazetesi ise, bu konuyla ilgili olarak tam anlamıyla kendi ideolojisi yönünde hareket 
ettiği söylenebilmektedir. Bu süreçte iktidar ve PKK arasında ne türden anlaşmaların yapıldığı, bu sürecin oluşması için ne türden 
tavizler verildiği sürekli gazetenin sorguladığı konular arasında olmuştur. Gazete, sürece karşı olan söylemlerini daha çoğunlukla 
şehitler ve şehit aileleri üzerinden üreterek süreçle ilgili protestoları ağırlıklı olarak işlemiştir. 

İktidara yakın tavırlarıyla bilinen ve iktidarın söylemlerini üreten Yeni Şafak gazetesi, bu sefer de çizgisini bozmadan 
iktidarın söylemlerini yeni baştan üretmiştir. Gazetenin konuyla ilgili haberlerin okuması yapıldığında gazetenin daha çoğunlukla 
çözüm sürecinin desteklenmesi, Kürt ve Türklerin kardeş olduğu, birbirinden ayrılamayacağı yönünde bir söylemi geliştirdiği 
söylenebilmektedir. Konuya iyimser ve umutlu bir çerçeveden bakan Yeni Şafak gazetesi, bu yönde Akil İnsanlar sürecinin 
desteklenmesi yönünde bir mesaj sunmuştur. Ana akım medyayı temsil eden Milliyet gazetesi ise, süreçli ilgili yayınladığı haberlerde 
çoğunlukla orta bir yol izlemiş ve sadece süreci anlatmakla yetinmiştir. Konuya en çok yer veren gazete olduğu halde Milliyet 
gazetesinin haberleri için “oldukça nesnel” yorumu yapılabilmektedir. Gazetenin süreci anlatırken hem muhalefet hem de iktidar 
kanadının söylemlerine yer verdiği görülmüştür. Bu durum gazetenin merkez olma rolünü başarıyla yerine getirdiğini söylemeyi 
gerekli kılmaktadır. 

Sonuç itibariyle, Türk basınından örneklem olarak seçilen farklı ideolojilere sahip dört gazetenin de Akil İnsanlar Meselesine 
ilgi duydukları ve bunları sahip oldukları ideolojilere göre haberlerinde işledikleri şeklinde bir okuma yapılabilmektedir. Bu durum, 
konunun hassas olması nedeniyle gazetelerin egemen söyleme göre hareket ettiği savını doğrulamanın aksine yanlış çıkartmaktadır. 
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1915 ERMENİ OLAYLARINA YÖNELİK “SOYKIRIM”  ALGISI YARATMADA 
KULLANILAN GÖRSEL MATERYALLERİN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ
  

 
 
 
Canay Umunç1

                                                                                                                                 

 Özet

 Geçmişten günümüze propaganda ikna yöntemi olarak, özel fikirleri desteklemek ve yaymak amacıyla kullanılmaktadır. 
Harold Lasswell’in tanımıyla propaganda, temsilleri (simgeleri) manipüle ederek insan davranışlarını etkileme tekniğidir. Bu tem-
siller konuşma, yazım, resimsel ve müzikal şeklinde olabilir. Algı yönetimi kavramı, ‘’stratejik iletişim’‘ ‘’kamu diplomasisi’’, ‘’bilgi 
savaşları’’, ‘’propaganda’’ ve ‘’psikolojik operasyonlar’’ gibi kavramlar ile birlikte düşünülmekte, kavramların içeriği ve bu kapsamda 
yapılan faaliyetler birbirini tamamlamaktadır. İlk defa ABD Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan ‘’algı yönetimi’’  kavramı, he-
def kitlenin duygu, düşünce ve motivasyonlarını etkilemek maksadıyla seçilmiş bir bilginin veya işaretlerin inkar edilerek ve/veya 
açığa çıkarılarak hareket edilmesi, algı yönetimini uygulayanın hedefine uygun bir şekilde davranılmasını sağlamaktır. Geleneksel 
propaganda yöntemleri, psikolojik operasyonlar, askeri müdahale ve ekonomik yaptırım gibi sert tedbirler artık tek başlarına eskisi 
kadar etkili olamamaktadırlar. Algıların yönetilmesi isteniyorsa, kullanılan bu sert yöntemlerin yumuşak güç, kamu diplomasisi ve 
stratejik iletişim ve kitle iletişim araçları ile desteklenmesi gerekmektedir. Algı yönetimi çerçevesinde kitle iletişim araçları, bilginin 
üretildiği, abartıldığı ve çarpıtıldığı araçlar olarak tanımlanır. İletişim araçlarının etkili kullanımıyla gruplar arası kardeşlik ve birlik 
duyguları yaratılabildiği gibi düşmanlıklar da körüklenebilmektedir. Kitle iletişim araçları, iktidara gelmek, muhalifleri yıpratmak, 
seçimleri etkilemek, düşünceleri manipüle etmek, bir ideolojiyi yaymak gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Algı yönetimi, hedef 
kitlenin duyguları, davranışları, düşünceleri ve eylemlerini ideolojik, politik ve ticari amaçlarla tek yönlü ve kimi zaman gerçeklere 
dayalı olmayan iletilerle yönlendirmek için kitle iletişim araçlarının yoğun kullanımı ile yürütülür. Bu çalışmada, tarihsel bakış açı-
sından farklı olarak 1915 olaylarının, dünya kamuoyu nezdinde “soykırım” olarak adlandırılmasına yönelik faaliyetlerde kullanılan 
görsel materyaller eleştirel söylem analizi ile analiz edilecek olup, metinsel ve görsel çözümlemelerde Van Dijk ve Roland Barthes’ın 
kuramsal yaklaşımları temel olarak alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Roland Barthes, Teun A. Van Dijk, Eleştirel Söylem Analizi, Göstergebilim, İdeoloji, Kitle İletişim Araçları, 
Kültür, Algılama Yönetimi, Propaganda.

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF VISUAL MATERIALS USED FOR CREATING “GENOCIDE” PERCEPTION 
ON THE ARMENIAN EVENTS OF 1915

 Abstract

From the past to the present, propaganda has been used as a method of persuasion to support and spread specific ideas. Harold 
Lasswell’s definition of propaganda in the broadest sense is the technique of influencing human action by the manipulation of rep-
resentations. These representations may be spoken, written, pictorial or musical form. The concept of perception management is 
considered in conjunction with concepts such as ‘’strategic communication’’, ‘’public diplomacy’’, ‘’information wars’’, ‘’propaganda’’ 
and ‘’psychological operations’’.  The content of these concepts and activities carried out in this context complete each other. The per-
ception management concept was used for the first time by United States Defense Ministry, in order to affect emotions, thoughts and 
motivations of the target audience (acting to expose selected signs or information as denial). The goal is to provide a convenient way 
of dealing with and management of the perception of the practitioner. Traditional methods of propaganda, psychological operations, 
military intervention and drastic measures such as economic sanctions are no longer effective as they are used alone. If you desire a 
managed perception, these harsh methods should be supported by soft power, public diplomacy, and strategic communication and 
by mass media. Mass media within the framework of perception management is defined as instruments which produce exaggerate 
and distort the knowledge. Effective use of communication, can create, such feelings as brotherhood and unity, but also can reinforce 
hostility between groups. Mass media is used for various purposes such as, to come to power, to wear down opponents, influence 
elections, to manipulate thoughts and to spread an ideology. Perception management is carried out by extensive use of mass media 
for political and commercial purposes, sometimes leading with messages that are not based on facts, emotions, behavior, thoughts 
and ideological actions of the target audience. In this study, visual materials used in global activities for the events of 1915 which are 
called “genocide” in the world public opinion, will be analyzed with critical discourse. Analyses will be taken using Van Dijk and 
Roland Barthes theories in text and visual solving. 

 Keywords: Roland Barthes, Teun A. Van Dijk,  Critical Discourse Analysis, Semiotics, İdeology, Mass Media, Culture, Pro-
paganda, Perception Management.
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 Giriş

‘Ermeni meselesi’ olarak bilinen ve Ermenistan ile sınırın açılması gibi başka konuların yanında soykırım iddialarını da 
içeren sorun, özellikle AB üyeliği sürecinde, Türkiye’nin önüne giderek daha fazla çıkmaktadır. AB kurumlarında Ermeni meselesi 
ile ilgili alınan kararlar ve hazırlanan raporlar AB’nin ve önde gelen AB üyesi ülkelerin Ermeni sorununa yaklaşım biçimini ortaya 
koymaktır (Altınbaş, 2011). 

Türkiye ve Ermenistan, aralarındaki problemlerin çözümü imkansız görünen iki komşu ülkedir. Ermeni Diasporası Türkiye 
üzerine baskı uygulamaktadır ve Ermeni Hükümeti de aynı şekilde Ermeni olaylarının “soykırım” olarak tanımlanması ve gerçek 
bir diyaloğa başlanması amacıyla Türk hükümetin soykırım için özür dilemesi ve ilişkilerin normalleşmesi adına sınırların açılması 
konusunda ısrar etmektedir. Türk Devleti diasporanın taleplerini yerine getirmemektedir çünkü 1915 yılında meydana gelenler 
trajik olaylar olarak kabul edilmektedir ve genel inanış karşılıklı gerçekleşen ve iki tarafın da acı çektiği katliamların soykırım olarak 
adlandırılamayacağı şeklindedir (Altınbaş, 2010: 171).

Ermeniler, 1915 olaylarını dünya kamuoyunda “soykırım” olarak algılatmak için kitle iletişim araçları yoluyla ideolojik 
propagandalarını tek taraflı söylemleriyle kurgulamakta,  uluslararası arenada çeşitli tezler ileri sürmekte ve bu sayede Türkiye Cum-
huriyeti’ni tartışmasız bu tezleri kabullendirmeye çalışmaktadırlar. Bunu yaparken de özellikle bazı kelimeler vurgulu olarak kulla-
nılmakta ve görsel medya bu hususla ilgili olarak yönlendirilmektedir. Medya vasıtasıyla kelimelere ucu açık anlamlar yüklemek Er-
meni Diasporasının uluslararası propaganda yaparken kullandığı en önemli malzemedir. Kelimelerin ucu açık ve vurgulu olması ve 
bu kelimelerin Avrupa ülkeleri ve ABD gibi güç merkezleri tarafından kullanılması, Türkleri anti tez oluşturma hususunda sıkıntıya 
sokmaktadır. Genocide (Soykırım), Tehcir, ve son olarak ABD Başkanı Barak Hüseyin Obama tarafından kullanılan Meds Yeghern 
(Büyük Felaket) kelimeleri, bu oyunda yer alan önemli vasıtalardır (Çoruh, 2010: 307-310).

Haber medyası, toplumsal olayları bizlere yansıtan araçlar olmayıp, toplumsal güç ve iktidarın kurulduğu, inşa edildiği 
araçlardır (İnal, 1996: 75). Noam Chomsky’nin  propaganda modeli başından beri, medyanın güçlü kesimlerin devletin yöneti-
cilerini eleştirmesini değil, bu kesimlerin çıkarlarını koruyacağını ileri sürmektedir (Chomsky, 1999: 224). Güç ve iktidarı elinde 
bulunduranlar yerel ve küresel düzlemde medyada egemen durumdadır ve propagandayı etkin bir şekilde kullanmaktadır. Dini, 
etnik özellikleri ve siyasal çıkarların etkisiyle dünyada belirli bir desteği yanına çeken Ermeniler de güçlerini aynı zamanda etkin bir 
propaganda yapmaya borçludur. 

Bu çalışmada, Fransa’da yer alan ermeni haber sitelerinde kullanılan görsel materyaller ve metinler Van Dijk ve Roland 
Barthes’ın kuramsal yaklaşımları temelinde çözümlenerek, 1915 olaylarının, “soykırım” olarak adlandırılmasına yönelik faaliyetlerde 
kullanılan bu araçların salt haber ve tarihi bir olayın aktarımı şeklinde olmadığı, ideolojik ve siyasal bir işlev gördüğünün ortaya 
konulması amaçlanmaktadır.  Haberlerin ve görsel unsurların gerçeğin birebir yansıması olmadığı, üreticinin bilişsel sürecinden 
geçerek alıcıya sunulduğu düşüncesinden yola çıkarak, tarihi bir olayın haber veya propaganda malzemesi olarak sunulma süre-
cinde eşitsiz temsiliyet ve ötekileştirmenin nasıl gerçekleştiği gözler önüne serilmeye çalışılacaktır. Çalışmada önce algı yönetimi ve 
propagandanın önemi, işlevleri ve etkileri üzerinde durularak, “soykırım” algısı yaratılmasında kitle iletişim araçlarının ve görsel 
materyallerin rolü ele alınacaktır. Van Dijk’ın haber söylemine ilişkin incelemeleri çerçevesinde eleştirel söylem analizi açıklandıktan 
sonra, Barthes’ın göstergebilimde yer alan mit ve mitleştirme kavramları ile anlamlandırma süreçleri (düz anlam/ yan anlam) üzerine 
görüşleri ve tespitleri ele alınacaktır. 

 Yapısalcılık ve post yapısalcılık arasında köprü oluşturan kavramları ve kuramları ile edebi çözümlemelerde öne çıkan Roland 
Barthes, ideoloji, gösterge ve metin kavramlarına ilişkin araştırmalarda bulunmuş, yapıtlarında fotoğraf, reklam ve sinema filmleri-
nin öykü ve sunuluş biçimlerini incelemiştir. Barthes’ın göstergebilime ilişkin edebi metin ve görsel iletişimi kapsayan tespitleri bir-
çok eleştirel söylem çalışmalarına da ışık tutmuştur. Postyapısalcılardan Teun A. Van Dijk haberde söyleme dair yaptığı derinleme-
sine incelemelerde haberin üreticisini çözümlemeye kattığı gibi, tıpkı Roland Barthes gibi okurun da yaratıcı etkisini önemser. Her 
okurun haberi kendi penceresinden okuduğunu ve farklı etkilendiğini belirtir. Van Dijk’a göre medya haberleri gerçek olaylardan 
oluşsa bile, onların aynısı değildir, gerçek olaylardan beslenmiş ve çeşitli üretimsel süreçlerden geçmiş kurmaca anlatılardır. Van Dijk, 
yaptığı söylem çözümlemelerinde makro ve mikro yapıları inceler. Makro yapıda semantik çözümleme yaparak metnin anlamını ve 
haber başlıklarından üst yapıyı inceler. Metnin özet bilgisi, üst bilgide verilir. Haberin başlığı üst bilgidir. Mikro yapıda ise biçem ve 
retorik yapısına ilişkin çözümlemede bulunmaktadır. 

Çalışmanın son kısmında tamamı Ermeni basınında yer almış olan iki adet görsel ve iki adet de haber metni seçilmiştir. 
Burada, Görsel1 ve Görsel2 olarak tanımlayacağımız ilk iki örnek üzerinde daha çok “ısrarla vurgulanan ideolojik söyleme dayalı 
politik propaganda” izlekleri üzerinde durulacaktır. Ancak örnekler her ne kadar görsel olarak da adlandırılsa söylem düzeyinde 
irdelenmesi gereken yapıları da içermektedir. Dolayısıyla örnekler üzerinde salt görsel çözümlemesi değil aynı zamanda söylem 
çözümlemesine de gidilecektir.

Haber metni olarak ise, yine Ermeni basınında yer alan iki haber üzerinde söylem çözümlemesi yapılacaktır ve bu metinler 
Haber 1, Haber 2 başlıklarıyla kullanılacaktır. Ancak yine belirtmek gerekir ki haber metinleri de özgün yapıları içerisinde görsel 
içerdiği için doğal olarak söylem çözümlemesi, görsel çözümlemeleriyle iç içe yer alacaktır. Çözümlemede kullanacağımız Görsel 
1, Görsel 2 ve Haber 1 aşağıda verilmiştir: Haber 2’nin ise sadece makro analizde kullanılacak başlık ve iç görseline yer verilmiş, 
özgün metin ek olarak bildirinin sonuna eklenmiştir. Çözümlemelerin ardından sonuç olarak genel bir tartışma ve değerlendirme 
yapılacaktır.
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 1.Propagandanın Algı Yönetiminde Rolü ve Kitle İletişim Araçları

 Algılama yönetimi, çeşitli yolları kullanarak, gerçekleri yansıtma, operasyon güvenliğini sağlama, gerçeği gizleme ve 
çarpıtma, psikolojik operasyonları yönetme gibi unsurların bileşkesinden oluşur. Bu açılımdan hareketle uluslararası ilişkilerde algı-
lama yönetimi; yabancı ülkelerdeki hedef kitlenin, görüşlerini etkilemek için yapılan aktivitelerin tamamını içerir. Propaganda, algı 
yönetimi ile beraber düşünülen kavramların başında gelmektedir. Günümüzde geleneksel propaganda yöntemleri artık tek başına 
geçerli değildir, stratejik iletişim, kitle iletişim araçları ve sosyal medya ile beraber düşünülmektedir çünkü iletişimin temel işlevi 
hedef kitleyi etkileyebilmektir. 

Marksistler tarafından benimsenen ve uyarlanan anlamıyla propaganda genel olarak ilkin, Roma Katolik Kilisesi tarafından 
kullanılmıştır (Lasswell, 1995:13). Latinceden gelen << congregation de propaganda fide>> (İnancı yayma meclisi), Roma Katolik 
Kilisesinin inancını yaymak için toplanma anlamına gelmektedir. Kelimenin kullanımı daha sonra küçültücü/alçaltıcı propagandaya 
dönüşmüştür. Bir mesajın propaganda olarak belirlenmesi için negatif ve dürüst olmayan bir şeyler gereklidir. Propagandayla ilgili 
olarak, “yalan”, çarpıtma”, “aldatma”, “manüplasyon”, “psikolojik savaş” ve “beyin yıkama” eş anlamlı (sinonim) olarak kullanılmakta-
dır. Bu sinonimlerin birçoğu amaç ve süreçten çok mesaj üretim tekniklerini düşündürmektedir (Jowett, 1986:15). 

 Kullanım amacı vurgulandığında, propaganda, propagandacı için avantaj olan güç dengesinin sürdürülebilmesi veya değiş-
tirilmesi için bilinçli bir teşebbüsle ve kontrolle ilişkilidir. Lasswell, 1927 yılında yazdığı “Propaganda Technique in the World War” 
kitabında, “Kitlelere kasıtlı olarak tek yönlü önerilerde bulunma anlamına gelen bir sözcüğe gereksinim var” demiştir. Bilinçli (kasıt-
lı) girişim, açık bir kurumsal ideoloji ve amaçla bağlantılıdır. Gerçekte propagandacının amacı hedefindeki halka kendi ideolojisini 
aktarmaktır. Propaganda yapabilmek için, halk ile gerçek olay arasında bariyer oluşturup yaratılan sahte bir çevre (pseudo-environ-
ment) ile gerçek çevreye ulaşım sınırlandırılmalıdır (Lippman: 1921). 

 2. Teun A. Van Dijk ve Eleştirel Söylem Analizi 

 Algılama yönetiminde, mesajların güvenilirliği, etkinliği ve geçerliliği, kritik öneme sahiptir. Kitleleri etkilemede ne söylen-
diğinden daha çok, nasıl söylendiği önemlidir. Yaygın inanışa göre, “Mantık ikna eder, ancak duygular motive eder’’. Göstergebilim 
ve Eleştirel Söylem Analizi çalışmaları da söylenen şeyin kendisinden çok nasıl söylenildiğini incelemektedir. “İdeoloji 2000 ” adlı 
yapıtında Van Dijk, ideolojiyi anlayabilmenin en geçerli yolunun, onu oluşturan söylemsel yapının nasıl oluştuğu, nasıl üretildiği 
ya da değişime uğradığının çözümlenmesiyle mümkün olduğunun altını çizer. Van Dijk’e göre ideoloji söylemde ifadesini bulur ve 
söylem aracılığıyla da sürekli yeniden üretilir. Kitle iletişim araçları da bu söylemleri üreten ve yayan en önemli ideolojik aygıtlardır. 
Stuart Hall’a göre haber, tarafsızlık kisvesi altında önemli bir ideolojik araçtır (Güngör, 2011:217).  

 Söylem çözümlemesinin,  içerik çözümlemesinden en önemli farkı, metin içindeki egemen söylemin nasıl inşa edildiği-
nin ortaya konmasıdır. Eleştirel Söylem Analizi (CDA), öncelikle sosyal ve politik bağlamda konuşma ve metine dayandırılan ve 
yeniden üretilen kamusallaşmış eşitsizlik, egemenlik ve toplumsal güç kullanımı yollarına çalışan analitiksel söylem araştırmasının 
bir türüdür. Bu muhalif (çoğunluktan ayrılan) araştırmayla, eleştirel söylem analizciler, böylece anlamak, açıklamak ve sonuçta 
toplumsal eşitsizliğe direnmek için açık bir pozisyon almaktadır.

 Norman Fairclough ve Wodak (1997 271-80) CDA’nın temel ilkelerini aşağıdaki şekilde özetlemişlerdir: 1. CDA sosyal 
problemlere yöneliktir. 2. İktidar ilişkileri karmaşıktır (tutarsızdır). 3. Söylem toplum ve kültürleri oluşturur. 4. Söylem ideolojik 
çalışır. 5. Söylem tarihseldir. 6. Metin ve toplum arasındaki bağlantıya aracılık eder. 7. Söylem analizi yorumlayıcı ve açıklayıcıdır. 8. 
Söylem bir sosyal eylem şeklidir (Dijk, 2013:2) .  

 Eleştirel Söylem Analizi (CDA) araştırmacılarının temel kavramları şöyledir: iktidar, egemenlik, hegemonya, ideoloji, sınıf, 
cinsiyet, ırk, ayrımcılık, ilgiler, yeniden üretim, enstitüler, sosyal yapı, sosyal düzen bunların yanında en bilinen analitiksel söylem 
kavramları vb. Dil, sosyal düzenin mikro düzeyine ait iletişim, sözlü etkileşim ve söylemden faydalanır. İktidar, egemenlik ve sosyal 
gruplar arasındaki eşitsizlik, genellikle makro düzey analizlere ait kavramlardır. Bunun anlamı CDA, kendi başına bir sosyolojik yapı 
olan ayrımdan gelen mikro ve makro yaklaşımların bilinen boşlukları arasında köprü vaziyeti görür.  Günlük etkileşim ve deneyim 
makro ve mikro düzeyde birleşik bir bütün oluşturur. Örneğin, parlamentoda ırkçı bir konuşma, bir tartışmanın belirli durumunda 
sosyal mikro seviyedeki bir söylemdir, ama aynı zamanda makro seviyede ırkçılığın yaygınlaşması veya bir kısım yasaların oluşturul-
ması veya kanunlaştırma da olabilir. 

 Geleneksel olarak, sık sık eleştirel medya çalışmalarında analitiksel içerik yaklaşımlarının metinler, resimler ve fotoğraflar-
da cinsiyetçi ya da ırkçı, önyargılı, basmakalıp görüntüler ortaya koyduğu gibi bu çalışmada da aynı görüntüler ortaya konmuştur. 
Medya dili bazen kolayca gözlemlenebilir yüzey yapılara odaklanır: Eylemcilerin temsilindeki sosyo-politik çizgiler boyunca, Biz ve 
Onlar açıklamasındaki kelimelerin önyargılı (taraflı) ya da partizan kullanımı (ve Bizim / Onların eylemleri ve özellikleri) gibi. Van 
Dijk, medya eleştirel çalışmalarının birçoğunda, bir eleştirel çalışma gibi, sözdizim içinde geçişkenlik analizi, sözcük yapıları, şekli 
ve konuşma eylemi gibi şeyler için dilbilimsel “araçlara” odaklanır.  Van Dijk aynı şekilde, haber söylemleri kuramını uluslararası 
haberlerin, basındaki ırkçılık ve Amsterdam’daki gecekonducuların içeriğinden oluşan eleştirel çalışmalarında da uygular.

 İktidar ve egemenliğin kanunlaştırılması, çoğaltılması ve yasalaştırmadaki siyasal söylemin rolü göz önüne alındığında, 
biz aynı zamanda birçok siyasal metin ve konuşmaların eleştirel söylem çalışmalarını bekleyebiliriz. Şimdiye kadar bu çalışmaların 
birçoğu dilbilimciler ve söylem analistçiler tarafından ele alındı. Çünkü analitiksel söylem yaklaşımıyla retorik örtüşme ve siyasal 
iletişime dair birçok çalışma ve söyleme bazı “postmodern” yaklaşımların etkisi olmasına rağmen, siyasal bilim aslında söylem 



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
310

analizinin bilinmediği bazı sosyal disiplinler arasındadır. Siyasi bir metin ve konuşma analizi içindeki “çerçeveler” e (siyasal söylemi, 
politikaları ve söylemi organize eden kavramsal yapılar veya inanç setleri) olan mevcut yaklaşıma söylem analizi hala yakındır. 

 Irksal ve etniksel yeniden üretim ve yasalaştırmada söylemin rolü çalışmaları eleştirel söylem araştırmalarında yeni ortaya 
çıkmaktadır.  Geleneksel olarak bu tür çalışmalar, kitle iletişim araçları, edebiyat ve filmlerdeki ırkçı ve etnikçi temsillere odaklanır.  
Elit söylemlerin diğer şekilleri arasında tarihçiler, felsefeciler, askerler, tüccarlar, araştırmacılar, Avrupalı yolcuların söylemlerinde 
“öteki” imajlarının eski egemen böyle temsilleri sürmektedir. Yabancı farklılıklar arasındaki vurgular değişirken ve diğer taraftan 
üstünlük yanlısı ayrıklıklar, ötekileri entelektüel, ahlaki ve biyolojik aşağılamayla vurgularken, diğer taraftan böyle söylemler aynı 
zamanda kamuoyunu etkilemektedir ve genel olarak sosyal temsillerin paylaşılmasına yol açmaktadır. Bu, medya ve filmin çağdaş 
söylemlerindeki temsilin baskın kalıplarındaki ısrarını kısmen de açıklayabilen öteki hakkında olumsuz imajların sosyo kültürel 
geleneğinin devam etmesidir. Sonraki söylem çalışmaları ötekilerin imajlarının analitiksel analizini içererek daha gelenekselin öte-
sine gitmektedir ve öteki insanlar, göçmenler ve azınlıklar hakkında metin ve konuşmadaki dilbilim, anlambilim ve diğer söylemsel 
özellikleri daha derinlemesine araştırmaktadır (Dijk, 2013: 1-10). 

 Etnik ve ırksal eşitsizlik üzerine birçok çalışma, basmakalıplar, önyargılar, medya ve ulusal sınırların ötesinde söylem türleri 
sözlü küçültmelerin diğer formları arasında dikkat çekici benzerlikleri ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, 1980’li yılların başından beri 
Amsterdam Üniversitesi’nde yürütülen geniş bir araştırma programı çerçevesinde, Surinamlıların, Türklerin ve Faslıların genellikle 
etnik ilişkilerinin söyleşilerde, günlük hikayelerde, haberler, ders kitapları, parlamento tartışmaları, kurumsal söylem,  bilimsel metin 
ve konuşmalarda nasıl sunulduğu incelenmiştir (Van Dijk 1984, 1987a, 1987b, 1991, 1993). Farklılık, sapma ve tehdit konuları, hikaye 
yapıları, konuşma özellikleri (ötekileri belirtirken düzeltme ve tereddütler gibi), itirazlar gibi semantik hareketler (Biz siyahlara karşı 
değiliz ama… vb.), ötekilerin sözlük tanımı ve diğer bir dizi söylem özelliklerine de çalışılmıştır.  Bu projelerin amacı, sosyal ve siya-
sal bağlamda ötekilerin sosyal sunumlarının altında yatanların nasıl yeniden üretildiği ve söylem yoluyla ifade edildiğini göstermek 
içindir. 

 Van Dijk’ın çalışmasının ana konusu ırkçılıktır (antisemitizm, yabancı düşmanlığı ve ırksal ve etniksel olarak ötekilerin 
tanımlanmasına yönelik nefret türleri ile ilgili), genelde söylem özellikle elit söylemler yoluyla yeniden üretilen sosyal ve siyasal eşit-
sizliğin karmaşık sistemidir. Burada Van Dijk, dil/iktidar ilişkilerinin iki büyük yönüne odaklanır, söylemdeki iktidar ve söylemin 
arkasındaki iktidar. Medyada söylem ilginçtir çünkü iktidar ilişkileri çoğu zaman kendi içinde açık değildir ve gizli iktidar ilişkilerini 
içerdiğini görmek için nedenler mevcuttur. Yüz yüze söylem ve medya söylemi arasındaki en belirgin fark ikincisinin tek taraflılığı-
dır. Yüz yüze etkileşimde metin yorumlayıcıları, üreticileri ve katılımcılar değişmektedir, fakat medya söyleminde genellikle yazım-
da, yorumlayıcılar ve üreticiler arasında keskin bir bölünme vardır, çünkü medya ‘ürünü’ üreticiler ve tüketiciler arasında eşyanın 
özelliklerinden bazılarını alır. Bir önemli farklılık daha vardır. Yüz yüze söylemde, üreticiler, ortak katılımcılardan elde ettikleri ‘geri 
bildirim’in çeşitli türleri ışığında bir karşılaşma boyunca uyumu ve kullandıkları dili korumakla etkileşim içinde belirli insanlar için 
katkılarını tasarlamaktadırlar. Ama medya söylemi kitle izleyicileri için tasarlanmıştır hatta üreticiler izleyicilerin kim olduğunu bil-
seler bile farklı bölümlere tek başlarına uymalarına izin veren bir yol yoktur. Medya üreticilerinin yaptığı ideal konuya yönelmektir, 
bu izleyici veya dinleyici veya okuyucu olabilir. Medya söylemi ideal bir konu için özne pozisyonu inşa etmiştir. Fakat medya söy-
lemindeki iktidar ilişkilerinin doğası nedir? Üreticilerin tüketiciler üzerinde güç uyguladıklarını söyleyebiliriz. Sadece onlar üretim 
haklarına sahiptir ve ne içerdiği ve dışladığına, olayların nasıl sunulduğu ve izleyicilerin özne durumlarına karar verebilirler. Fakat 
kesin olarak bu üreticiler kimlerdir? Bunlara bakılmalıdır (Fairclough, 1996: 49).

 Görsel Materyallerin Çözümlemelerinde ana odak, metin veya görsel içinde gerçekten kimin güç uyguladığıdır. Fairclou-
gh’un belirttiği gibi şu soru üzerinde odaklanılmaktadır: Haber ve söylemlerde geçen iddialarda kim gerçekten güç uygulamaktadır? 
Haberi yazan belki bir gazetecidir. Ama iyi bilinir ki gazeteciler editoryal kontrol altında çalışmaktadırlar. Bu nedenle bu editördür 
ya da daha belirsiz bir şekilde kurumsal kollektif bir tür olarak gazetenin kendisidir. Aynı zamanda afiş, film, poster vb. görsellerde de 
propagandistin hakim güç olduğu unutulmamalıdır. Oldukça açık olan bir şey var ki medyanın haberlerde kaynak olarak kullandığı 
insanlar ve organizasyonlar nüfus içerisindeki bütün sosyal grupları eşit şekilde temsil etmemektedir. Sosyal grupların eşitsiz etkisi 
örneğin, röportaj kimin açısından oldukça açık olsa da, haberlerde kimin perspektifinin benimsendiği açısından önemlidir. Medya 
egemen sınıf ve blok iktidarlarının yeniden üretimi ve ifadenin bir aracı olarak faaliyet göstermektedir. Var olan iktidar sahiplerinin 
aracılı iktidarı aynı zamanda gizli iktidardır çünkü bu medya uygulamaları içinde açıktan çok üstü kapalıdır. Ermenistan nüfus ola-
rak Türkiye’den küçük olmasına karşın, soykırım meselesinde etkin bir propaganda yürüterek dünya kamuoyu ve medya üzerinde 
egemen konuma yerleşmeye çalışmaktadır.

 Yukarıdaki örnekleri biraz daha somutlaştırırsak; Nedensellik üzerine odaklanalım: Propaganda malzemesi görsellerde 
olanlara sebep olarak sunulan kişiler, kime ne yaptığı ile sunulmaktadır. Başlıktaki gramatikal biçim adlandırılma biçimdir: süreç 
sanki bir varlık gibi isim olarak ifade edilir. Bu gramatikal şeklin etkilerinden biri belirsiz bırakılan bir sürecin önemli yönleridir: 
Örneğin özelde, biz Ermenilerin neden göçe zorlandığını veya öldürüldüğünü bilmiyoruz. Nedensellik belirtilmemiştir. Metin in-
dirgemeci bir yaklaşım sergileyen Van Dijk’e göre, haber gerçek olaylara dayansa dahi sonuçta olayı izleyen gazetecinin (muhabirin) 
zihinsel sürecinden geçer ve orada işlenir. Burada habere konu olan olayı haberin ham maddesi olarak ele alınırsa, bu hammadde 
muhabirin bilişsel, algı, yorum ve değerlendirme ortamında işlenerek habere dönüştürülmektedir. Gerçek olayı gözlemleyerek ya 
da olay hakkında birtakım görgü tanıklarından, ilgili kaynaklardan, olayın taraflarından, olayı değerlendiren başka haber kaynakla-
rından vb. çeşitli kesimlerden veri toplayan muhabir bu bilgileri birde kendi bilişsel süreçlerinden geçirerek haber metnine dönüş-
türür. Dolayısıyla haber metni, gerçek olayın birebir yansıtılması olmaktan uzaklaşır. Böylece medya haberi aslında gerçek olaylara 
dayansalar bile onların tıpkısı değil, gerçek olaydan beslenmiş ve çeşitli üretimsel süreçlerden geçerek oluşturulmuş “kurmaca” bir 
anlatısı olabilir ancak. Fotoğrafı çeken fotoğrafçılar da aynı amaçlarla bir fotoğrafı kurgulayabilmekte ve ortaya kurmaca bir anlatı 
sunabilmektedir. 
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 Van Dijk, en önemli çalışmalarını farklı ırklardan olan grupların haberde eşit biçimde temsil edilmemeleri sorununu ser-
gilemek üzere yapmıştır (İnal, 1996:74). Haber metinlerinde alternatif açıklamalar, farklı görüş açıları her zaman bütünüyle dışlan-
masa da, bu alternatif söylemlerin haberin anlatı yapısı içinde temsili yine sorunlu bir durumdur. Metin içinde alternatif veya karşıt 
açıklamalar çoğu kez inanılır bir konuma yerleşmekten çok egemen söylemlerin içinde eritilir. Böylece karşıt olabilecek açıklamalar, 
olayları çerçevelendirecek bir konuma ulaşamaz. Metinsel kapanma söylemsel hiyerarşi içinde oluşur (İnal, 1996:100).

 3.Roland Barthes ve Göstergebilimsel Yaklaşım

 Göstergebilimci ve Postyapısalcılardan Roland Barthes, “Çağdaş Söylenler” de egemen söylemlerin kurduğu hegemonyayı 
“mitler” ile açıklamaktadır. Barthes, örnekleminde burjuva ideolojisini mitler dolayımı ile ele alır ve ardında kapitalist çıkarların 
yattığı düşünme biçimlerinin nasıl mitler haline dönüşerek doğallaştırıldığını inceler. Barthes, bu fikirlerin desteklediği iktidar ve 
toplumsal değişim biçimlerini, yapılarını incelemekle birlikte asıl bu fikirlerin kendilerini sunuş mekanizmaları üzerinde dikkatini 
yoğunlaştırır. Mitleşerek doğallaşan ve herkese ait kılınan anlamlandırma biçimleri üzerine giriştiği bu tartışmada Barthes’ın gözler 
önüne sermek istediği ideolojinin nasıl işlediği ve mitleştirme yoluyla çıkar ilişkilerinin üstünü nasıl örttüğüdür. Dolayısıyla Bart-
hes’a göre mitler, politikadan arınmış izlenimi verilen sözlerdir. Diğer bir deyişle okunduklarında veya mitleştirme yoluyla kurulan 
belli ritüellere katıldığında politik olan gözlerden silinir anlamlar doğallaşır (İnal, 2003:6). 

 Barthes’e göre, bir mit bir şey üzerinde düşünme, onu kavramlaştırma ya da anlamanın kültürel yoludur. Barthes miti bir-
biriyle ilişkili kavramlar zinciri olarak düşünür. Barthes, mitlerin ana işlevinin tarihi doğallaştırmak olduğunu ileri sürer. Bu işlev 
mitlerin aslında belirli bir tarihsel dönemde egemen olmayı başarmış toplumsal sınıfın ürünü oldukları gerçeğine işaret etmektedir. 
Mitlerin yaydıkları anlamlar bu tarihi beraberlerinde taşırlar, ancak mit olarak işleyebilmeleri için yaydıkları anlamların tarihsel ya 
da toplumsal değil doğal olduğunu vurgulamaları gerekmektedir (alıntılayan Özgür, 2006: 40).

 Barthes, “Çağdaş Söylenler” denemeleriyle doğrudan doğruya olayları değil, olayların yansıtılma biçimlerini, olayları yansı-
tan dilin eklemlerini ele alır genellikle: Bisiklet yarışlarını değil, bu yarışları yansıtan dili, kibar çevre evliliklerini değil, bu evliliklerin 
resimli basında nasıl algılandığını, şarabı ve sütü değil, şarabın ve sütün nasıl yorumlandığını kavramaya kavratmaya çalışır. Ermeni 
meselesi konusunda üzerinde durduğumuz asıl mesele de soykırım meselesi değil, bu soykırımın sunulma biçimi, görsel iletişim 
araçlarında nasıl algılandığı ve algılatıldığı meselesidir. Barthes’in kuramının merkezinde anlamlandırmanın iki düzeyi düşüncesi 
yer almaktadır.

 a. Düz Anlam  
 Anlamlandırmanın birinci düzeyi, Saussure’un üzerinde çalıştığı düzeydir. Bu düzey, göstergenin göstereni ve gösterileni 
arasındaki ilişkiyi ve göstergenin dışsal gerçeklikteki göndergesiyle ilişkisini betimler. Barthes bu düzeyi düz anlam olarak adlandırır. 
Düz anlam, göstergenin ortak duyusal, aşikar anlamına gönderme yapar. Bir sokak manzarası fotoğrafı belirli bir sokağı gösterir, 
“sokak” sözcüğü binalar arasında uzanan bir şehir yolunu anlatır. Ama aynı sokak önemli derecede farklı biçimlerde fotoğraflanabilir. 
Renkli bir film kullanılabilir, donuk bir gün ışığı seçilebilir, yumuşak bir odak ayarı yapılabilir ve sokağı çocuklar için mutlu, sıcak, 
şefkat dolu bir oyun alanı haline getirilebilir. Ya da siyah beyaz bir film, sert odak ayarı, güçlü kontrastlar kullanıp aynı sokağı oyun 
oynayan çocuklar için soğuk, zalim, barınılamaz ve yıkıcı bir mekan haline getirebilirsiniz. Bu iki fotoğraf, aynı anda ve birbirine 
yalnızca birkaç santimetre uzaklıkta iki fotoğraf makinesi tarafından çekilmiş olabilir. Bu iki fotoğrafın düzanlamsal anlamı aynı 
olacaktır. Farklılığı yaratan yan anlamlarıdır ( aktaran Özgür, 2006:37-38).

 b. Yan Anlam
 Yananlam, Barthes’in ikinci anlamlandırma düzeyinde göstergelerin işlediği üç yoldan birisini betimleme için kullandığı 
bir terimdir. Yan anlam göstergenin, kullanıcıların duygularıyla ya da heyecanlarıyla ve kültürel değerleriyle buluştuğunda meydana 
gelen etkileşimi betimlemektedir. Bu, anlamın öznelliğe ya da en azından öznelerarasılığa doğru kaydığı andır. Barthes’e göre, yan an-
lamdaki en önemli etmen, ilk düzeydeki gösterendir. İlk düzey göstereni yan anlamın göstergesidir. Bizim hayali fotoğraflarımız aynı 
sokağın fotoğraflarıdır; aralarındaki farklılık, fotoğrafın biçiminde, görünümünde, yani gösterende yatmaktadır. Barthes yananlam 
ve düzanlam arasındaki farklılığın en azından fotoğrafçılıkta belirgin olduğunu ileri sürer (aktaran Özgür, 2006:37-38).
1.Ermenilerin Kullandığı Görsel Materyal ve Metinlerin Eleştirel Söylem Analizi

                                       Görsel 1                               Görsel 2
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 Haber1

 Haber 2

 Türkiye ve onun büyük laneti

 Bu çalışma kapsamında ele alınacak olan haber ve görsellere temel olarak Teun Van Dijk’ın geliştirdiği söylem çözümlemesi 
yöntemi ekseninde odaklanılacak olup, görsel çözümlenmelerde ise Roland Barthes’tan yararlanılacaktır. Söylem çözümleme modeli 
olarak Van Dijk’ın yönteminin tercih edilmesinde en önemli etken, Van Dijk’ın haberi salt bir tür olarak değil, temelde bir söylem 
olarak ele alması ve haber söylemini toplumdaki egemen söylemlerin bir ürünü olarak görmesindendir (Van Dijk,1988:138).  Haber 
metnini makro ve mikro yapılar olarak ele alan Van Dijk, makro yapı ekseninde metnin tematik ve şematik analizi çıkartırken, mik-
ro yapıda ise kullanılan sözcükleri, ifade biçimlerini, cümleler arası mantıksal ilişkileri ve biçemi ölçüt olarak almıştır. Greimas’ın 
yazınsal metinler için önerdiği “yüzeysel yapı/ derin yapı” çözümlemesi, Van Dijk’ın haber metinlerine uyguladığı “makro ve mikro 
yapı “ çözümlemesiyle paralellik göstermektedir. Van Dijk, makro yapı çözümlemesi içinde giriştiği tematik analiz sürecinde haber 
başlıkları, alt başlıklar, haber girişi ve spotları tasnif eder ve bir anlamda metnin tematik yapısını çözmekle, o haberin makro düzey-
deki biçimsel örgütlenişini ortaya koyar (Van Dijk, 1985:56). Bunun ardından bir tür içerik çözümlemesi olarak derin yapıya girer 



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
313

ve mikro düzeyde cümle yapılarının; etken, edilgen, yalın, karmaşık olma gibi biçimsel ve biçemsel özelliklerini çözümler. Sözcük 
seçimleri ise ideolojik yapılanma bağlamında oldukça önemlidir. Örneğin bir kişinin “terörist” ya da “özgürlük savaşçısı” olarak 
adlandırılması, gazetecinin/gazetenin ideolojik tercihini ortaya koyar. Retorik haberin inandırıcılığını sağlamaya yöneliktir. Rakam-
ların, istatistiklerin kullanımının yanı sıra olaya tanık olan kişilerin görüşlerinden yapılan alıntılar ikna ve inandırıcılığı sağlar (Van 
Dijk, 1988, 1985, 2008).

 Görsel 1

Görsel1 olarak adlandırılan ilk afiş bir propaganda afişidir ve 26 Ekim 2010 tarihiyle “CULTURAL GENOCIDE” isimli 
bir Ermeni propaganda sitesinde yer almaktadır.1 Görsel, siyah zemin üzerinde büyük harflerle yazılmış bir “OTTOMAN EMPIRE 
HISTORY” ifadesi ile başlamakta ve hemen onun altında bir kitaplık rafına sığdırılmış Osmanlı tarihi ciltleri devam etmektedir. 
Ciltlerin üst sırt kısımlarına ait oldukları yılları gösterir rakamlar yerleştirilmiştir.  Ciltler 1914 yılından başlamaktadır ve 1915 yılı 
boş bırakılmıştır; ardından 1916, 1917, 1918 ve 1919’da son bulmaktadır. Ciltler, Türk bayrağını temsil eden kırmızı renkte tasarlan-
mış ve tüm ciltleri kapsayacak şekilde üzerlerine beyaz renkte ay-yıldız konumlandırılmıştır.  1915 yılının olması gereken cilt kayıp 
gösterilmektedir.  Özellikle boş bırakılmıştır. Cildin eksikliği ile ay-yıldızın da o cilde denk gelen kısımları da yok olmuştur. Rafın 
alt kısmında dikdörtgen bir çerçeve içinde iri puntolarla 1915 tarihi verilmiş ve hemen altında büyük harflerle “TEKMİLİ BİRDEN 
OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİ” ifadesi yer almaktadır ve hemen altında ana mesaj verilmektedir: “1915 ERMENİ SOY-
KIRIMINI TANIYIN”. Görselin en sağında ise kanıt belge niteliğinde açlıktan iki çocuğuyla birlikte ölmüş bir kadın resmi ve hemen 
resmin sağ tarafında “ERMENİ SOYKIRIMININ GENÇ KURBANLARI” açıklaması yer almaktadır.

Sanatsal bir sunum içinde tasarlanmış bu görsel, doğrudan ideolojik bir propaganda içermekte olup bu ideolojik içerik me-
taforik göstergelerle ortaya konmaktadır. Roland Barthes’a göre gösterge, kendisi o şey olmadığı halde, o şeyi çağrıştırarak iletişimde 
bulunan araçtır. Göstergenin biçim ve içerikten oluşan ikili bir yapısı bulunmaktadır; ‘’gösteren’’ biçim, ‘’gösterilen’’ ise içeriğin 
karşılığıdır.’ (Elden, Ulukök, Yeygel, 2008:472). Görselde kırmızı beyaz egemenliğinde, ay-yıldız ile düz anlatım tekniği içinde doğru-
dan Türkiye Cumhuriyeti işaret edilirken, yan yana dizilmiş Osmanlı tarihi ciltleri ile ve özellikle eksik gösterilen 1915 tarihli cilt ile 
yan anlamsal olarak bir bilinç kaybını, inkârı, yok saymayı, görmezden gelmeyi ima etmektedir. Barthes’a göre yan anlam özneldir ve 
ideolojik kökenlidir. Dolayısıyla kırmızı-beyaz renk birlikteliği ve ay-yıldız ikilisi simgesel anlamda Türklüğün göstergesidir. Roland 
Barthes’ın diğer bir anlamlandırma öğesi olarak gördüğü metafor (eğretileme), iki şey arasındaki bir ilişki benzerliğinin kurulması-
dır. Bu benzerlik kurma öznel bir anlamın oluşturulma sürecini başlatır. Çünkü normalde iki olgu arasında doğrudan bir ilişki söz 
konusu değildir. Ama imgelem ve zihinsel çaba ile metafor yaratılır. Nitekim burada da rafta boş bırakılan Osmanlı Tarihinin 1915 
cildi ile ifade edilmek istenen metaforik söylem aynıdır. Yine görsel üzerinde gözlemlenen bir diğer öğe, metonim (düz değişmece) 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Görselin, eksik bir ciltle metaforik ifadesinin ardından toplamda söylemek istediği mesaj “TEKMİLİ 
BİRDEN OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİ, 1915 ERMENİ SOYKIRIMINI TANIYIN” söylemiyle bütünleşmekte ve bu söy-
lem biçimi Türkiye’yi soykırımla özdeşleştirme çabasını göstermektedir. Barthes’ın da ifade ettiği gibi, metonim (düz değişmece) ise 
bütünün küçük bir parçasının bütünü temsil etmesidir ve adlandırmanın yerini tutan bir anlamı kapsamaktadır. Dolayısıyla görselin 
yaymaya çalıştığı imaj, Osmanlı tarihindeki bir kesiti topyekün Osmanlı imparatorluğunu betimlemek için kullanılan bir metonime 
dönüştürmektir (Batı, 2010:261).

Görselin sağında yer alan, açlıktan iki çocuğuyla birlikte ölmüş bir kadın resmi, inandırıcılık etkisini artırmaya yönelik 
olarak konmuş kanıt belgedir. İletiyi artistik söylemle estetik bir ambalaj içinde sunarken bilimsellik ve tutarlılıktan sapmadığını gös-
termenin en kolay yolu, konuya uygun bir ikinci görselle ideolojik propagandayı tamamlamaktır. Kaldı ki bununla da yetinilmeyip, 
hemen resmin sağ tarafına “ERMENİ SOYKIRIMININ GENÇ KURBANLARI” şeklinde açıklama satırı konarak izleyiciyi görsele 
hapsetmek istenmiştir.

 Görsel 2

Historyoftruth (Doğruların Tarihi) sitesinde, 27 Eylül 2013 tarihiyle yer alan ikinci görsel de propaganda amaçlı olarak 
tasarlanmış bir afiştir.2 Her iki afişte de özne, yani söyleyen Ermeni toplumudur. Söylenen, yani Ermeni soykırımının tanınması 
da aynıdır. Farklı olan sadece dinleyenin ilk görselde Türkiye iken, ikinci görselde doğrudan Obama olmasıdır. Edimsel olarak, 
birinci görselde Osmanlı tarihinde 1915 cildinin yok gösterilmesi ve ikinci görselde Obama’nın sırtını dönmesi metaforik anlamda 
görmezden gelme, duyarsızlık, yok saymanın ifadesidir. “Sayın Başkan, Sırtınızı dönmeyin! “ifadesi ünlem işareti ile bitirilirken bu 
sırt dönüşün anlamsızlığı vurgulanmış ve hemen altta “ERMENİ SOYKIRIMINI TANIYIN” ifadesine yer verilmiştir. ABD Başkanı 
Obama’nın kafasını “RECOGNIZE” (TANIYIN) emir kipinin “O” harfi olarak kullanılması, başkanın ve onun nezdinde Amerika’nın 
olaya bertaraf kalamayacağı, bizzat olayın içinde olduğu imajını vermektedir. Doğaldır ki, sözcükler, cümleler ve diğer metinsel ifa-
deler, arka plan bilgisine dayanılarak çıkarımda bulunulabilecek içerikleri ya da iddiaları, ima yoluyla ortaya koyabilme özelliğindeki 
söylem ve iletişim önemli ideolojik boyutlara sahiptir (Dijk, 1991: 114). Yine “ERMENİ SOYKIRIMI” ifadesinin kırmızı renkle 
yazılmış olması kan ve savaşı simgelemektedir. Görsel, birçok sitede kullanılmış ve katledilmiş çocuk resimleriyle tamamlanmıştır.

 Haber 1

 Yukarıda ele aldığımız görseller sonrasında ele alacağımız haber metni, Armenews. com’dan alınan, Kirkor AMIRZAYAN 
imzalı ve 7 Nisan 2013 tarihli ideolojik propaganda içerikli haberdir.

1  Bkz. http://jughaculturalgenocide.blogspot.com/2010/12/blog-post.html (erişim 26.10.2010). Ayrıca ekler bölümü. 
2 Bkz. http://www.historyoftruth.com/news/billboards-on-armenian-allegations-to-be-displayed-in-us (erişim 27 Eylül 2013). Ayrıca ekler bölümü.
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 Makro yapı düzleminde habere odaklandığımızda dikkati çeken ilk nokta haberin başlığıdır. “L’İntermountain Jewish News 
Ermeni Soykırımını tanıması için Türkiye’ye 98 yıl yetmediğini yazdı”  Normal cümle düzeninde yazılan başlığın kırmızı renkle 
yazılmış olması, soykırım sözcesiyle eşleştirilebilir. Ermeni basınında çıkan haberler ya da görsellerde geçen soykırımı çağrıştırır her 
ifade kırmızı renkle yazılmaktadır ve bu tesadüfi değildir. Mikro ölçekte dikkatimizden kaçmayan bu ayrıntı, Van Dijk yönteminde 
de en sık başvurulan bir yöntemdir. Çünkü haberin söz dizimi, açılış ve kapanış söylemi, öykünün kurgulanması, başlıkları, haberin 
bütünsel anlamı, söylemin konusu, retoriği gibi biçimiyle, bağlamıyla ikna edici soyutlamaların toplumsal bağlama yerleştirilmesiyle 
gerçekleştirilir” (Van Dijk,1988:126). Van Dijk’e (1991: 111-112) göre, dil kullanıcıları bu tür makro yapıları, bir metni geniş çaplı 
olarak anlamak ve özetlemek için kullanırlar. Haber söyleminde, bu makro-yapının üst kısmı başlıkta ve giriş paragrafında ifade 
edilir. Makro yapının parçalarından biri olan başlıklar, haberin giriş ve sonuç kısımlarınki gibi fikir verme işlevine sahiptir. 

 Metnin haber kısmında kendini gösteren en önemli öğe, haberin referans kaynağı göstermesidir. “ … haftalık olarak ya-
yınlanan Jewish News’de, Ermeni Soykırımı hakkındaki bir makalede “Suçu tanıması için 98 yıl Türkiye’ye yetmedi denmektedir”. 
Bu haber gövdesinde aslında verilmek istenen, üstü örtük bir propagandayı nesnel haber şeklinde sunabilmek için kendi dışında 
referanslarla süslemektir. Genel geçer normlarda bu tür propaganda amaçlı haber kurgulanırken inandırıcılığı arttırmak için resmi 
kaynaklar referans gösterilebilmektedir. Ekonomik zorunluluklar ve karşılıklı çıkarlar, medyanın güçlü haber kaynakları ile ortak-ya-
şamlı (sembiyotik) bir ilişki kurmasına neden olur. Böylece, medya da haberleri “nesnel” biçimde ilettiği iddiasını desteklemiş olur. 
Çünkü medya kuruluşları nesnellik izlenimini sürdürmek ve kendisini önyargılı olma eleştirilerinden ve hakaret davalarından kur-
tarmak için, doğruluğu kolayca iddia edilebilecek malzemeye gerek duyarlar. Devlet görevlileri, bürokratlar, siyasetçiler de “haber 
kaynağı” olarak medyayı kullanarak okuyucu/izleyicilere ulaşmaya çalışırlar (Chomsky, Herman, 1998: 60-72). Bu durumda, haberin 
elde edilmesinde ve haber içinde kullanılan alıntılarda sıklıkla, haber kaynaklarının seçimindeki ve kaynak metinlerin kullanımında-
ki tarafgirlik etkili olabilmektedir (Van Dijk, 1991: 115).

 Haberin başlık altında hemen kendi dışında bir kaynağa resim olarak yer verilmesi de ideolojik öngörünün gereğidir.  Yer 
verilen resimde söz edilen makaleye yer verilmeyip genel görüntüsüyle üst üste dizilmiş gazeteler imajı tümüyle görsel bir etki 
yaratmaya yöneliktir. Bugün yayınlanan gazetelerin neredeyse hepsinin ilk sayfalarında görsel öğelerin öne çıktığını ve yazılı dilin 
kaybolduğunu söyleyen Van Dijk, mikro yapılarda haberi destekleyen unsurların önemine işaret etmektedir (Van Dijk, 1997: 268). 
Ayrıca haber söylemini ele alırken kullandığı makro ve mikro yapılarının sınırlarını çok geniş tutan Van Dijk, uluslararası haberlerin 
yapısı üzerine yaptığı bilinen çalışmasında tüm dünya ülkelerinin haber ajanslarına bağımlılığını ortaya koymuştur.

 Haber 2

 Çözümleme kapsamına alacağımız ikinci haber metni, 15 Nisan, 2013 tarihli, Jean ECKIAN imzasıyla armenews.com’da 
yayınlanmış “Türkiye ve Onun Büyük Laneti” (La Turquie et son Grand İmprécateur) başlıklı haberdir. Makro yapı düzeyinde haber 
başlığı, daha baştan taraflı bir haberin propaganda amaçlı kullanımını işaret etmektedir. Başlığın hemen altında yer alan karikatürde 
ise Başbakan Recep Tayyib Erdoğan minareye tırmanmış zafer işareti yaparken görülmektedir. Başbakanın sağ tarafında ise Osmanlı 
padişahlarından Yıldırım Beyazıt’ın resmi ve açıklama cümlesi olarak şu ifade yer almaktadır: “Mevcut Türk Başbakanı Recep Tayyip 
Erdoğan, modern bir Beyazıt gibi davranmaya hevesleniyor.” Burada eğretileme yöntemiyle Recep Tayyip Erdoğan-Yıldırım Beyazıt 
ilişkilendirmesi anlamlandırma sürecinde bilgisel (cognitif) bir süreç gerektirmektedir. Yani eğer okur, Yıldırım Beyazıt’ın hüküm-
darlığı süresince İslam topraklarında lider olma çabasını güden bir padişah olarak tarihte yer aldığı bilgisine sahip değilse görseli an-
lamlandırmada bağlamsal ilişki kuramayacaktır. Dolayısıyla karikatürün altına konan açıklama cümlesi sadece ipucu niteliğindedir 
ve tümüyle görseli açıklamada yetersizdir. Ancak bunun önemi yoktur. Çünkü medyadaki söylem, toplumdaki iktidar sahiplerinin 
söylemini yeniden üretirken hangi kaynakların kullanılacağına, hangi aktörlerin kamuya sunulacağına, haber başlıklarının seçimine, 
ne söyleneceğine ve özellikle de nasıl söyleneceğine karar verilerek oluşturulur. Kaynaklarla bağlantılar haberin üslubu, nasıl su-
nulduğu, hangi alıntıların yapıldığı, egemen başlıkların neler olduğu, metinde ne gibi çağrışımların üretildiği, haberdeki anlamı ve 
ideolojiyi oluşturan söylemin unsurlarıdır (Dijk, 1999: 367-375). 

 Metne mikro yapı düzeyinde odaklandığımızda ilk göze çarpan, söylem biçimindeki ötekileştirmedir. Başbakan Recep Tay-
yib Erdoğan’ı tanımlamaya yönelik olarak hep olumsuzlamalara gidilmektedir. “O bağırıyor, kınıyor, haykırıyor ve her şeyin üstüne 
iftira atıyor: Fransa’yı Cezayir’de soykırım yapmakla, İsrail’i “terörist devlet” olmakla, Rusya’yı ve Çini Suriye’de ticaret yapmakla, 
Başer Esad’ı kasap olmakla, Fransızları Mali’ye müdahalede bulunmakla suçluyor ve Siyonizm’i insanlığa karşı suçlarla eşit görüyor. 
Burada, bağırmak, çağırmak, haykırmak, iftira atmak gibi sözcüklerle tanımlanmaya çalışılan insan profiliyle olumsuz bir profil 
çizilmek istenmektedir. Başbakandan yola çıkarak gerçekte kendi ideolojik söylemini ortaya koymak isteyen yazar tavrını nesnelleş-
tirecek argümanları da kullanmaktadır:  “Eğer bu büyük suçlamalar on yıldır Avrupa Birliğine katılmak isteyen ülke olan Türkiye’nin 
başbakanı tarafından yapılmasaydı, komik olmasalar bile bizi sadece palyaçonun herhangi bir ifadesi gibi güldürebilirdi”. Biçemsel 
düzlemde haber anlatımlarında abartma veya küçültme işlevi gören sözcükler kullanılabilir, cümlelerde zıtlıklar, anlatımda doruk 
noktası oluşturmak için öne çıkarılabilirler. Yine belli yazılara ve tavırlara canlılık getirilebilir, bir gösteriyi şiddet çerçevesinden 
anlatmak için, askeri yazılardan ödünç alınan hücum, savunma gibi karşılaştırma ve mecazlar kullanılabilir. Benzer şekilde muhabir-
ler, doğruluğunu önemsemeden sürekli rakam ve sayı verirler. Haberin ikna edici olması için olayın taraf ve tanıklarından alıntılar 
yapılır. (Dijk, 1988: 28). Tümüyle tarihi süreçte tarihçilerin argümanlarıyla ortaya konması gereken bir konu artık bir haber forma-
tından çıkıp tümüyle propaganda amaçlı bir bildiriye dönüşmüştür. Van Dijk’ın haber çözümlemelerinde yer verdiği   “biz” ve “onlar” 
ayrıştırması burada açıkça görülmektedir. Muhabire göre “biz” doğru ve uygun olan, “onlar” ise uygun olmayandır. Bu bağlamda “dil, 
ayrılmaz biçimde ideolojiye bağlıdır ve ondan ayrı ne çözümlenebilir ne anlaşılabilir”. Van Dijk’e (1995: 136) göre, “Dil kullanıcıları 
toplulukların, grupların veya örgütlerin üyeleri olarak tanımlanır” ve “belirli bir toplumsal bakış açısına göre konuşmaları, yazmaları 
veya anlamaları beklenir”. Medya metinleri “gerçekliğin sürümlerini” oluştururken üreticilerinin “toplumsal konumlarına, çıkarla-
rına ve amaçlarına” bağlı kalırlar (Fairclough, 1995: 103-104). Bu yüzden, gazetelerin “gerçekleri olduğu gibi yansıttığını” sanmak 
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saflık olur (Fairclough, 1995: 103). “Eğer ideolojilerin neler olduğunu, nasıl işlediğini ve nasıl yaratılıp değiştirildiğini ve türetildiğini 
bilmek istiyorsak söylemsel oluşumlarını incelemeliyiz, çünkü söylemsel uygulamalar çoğunlukla dildeki ve dil aracılığıyla kurulan, 
onaylanan, yerleştirilen, değerlendirilen ve yasallaştırılan toplumsal yapıların içine yerleştirilirler” (Oktar, 2001: 314). Diğer bir de-
yişle, “söylemlerin yapılanışı ve belirli türlerdeki ifadesi” ideolojiler tarafından belirlenir (Kress, 1990: 83). Bütün metin türlerinde 
olduğu gibi, haber metinlerinde de ideolojiler “bazı söylemsel yapılar ve stratejiler” kullanılarak işlenir (Dijk, 2006: 124). “İdeolojile-
rin kendini açığa vurduğu çeşitli söylem düzeyleri arasında, anlam düzeyi ve gönderim ana rol oynar”( Dijk, 1995: 256). Sonuç olarak 
Haber 2 de ele alınan metin propaganda amaçlı, taraflı ve kendi öznel tutumu içinde yapılandırılmış “biz” ve “onlar” ayrışımına dayalı 
bir propaganda haberidir.

 Sonuç

 Barthes’ın ve Van Dijk’ın medyanın işlev ve etkileri üstüne yürüttüğü fikirler, yaptığı incelemeler ve tespitler sadece iletişim 
bilimi açısından değil, beşerî ve sosyal bilimlerin çeşitli dalları açısından da önem teşkil etmektedir. Barthes, göstergebilimsel çözüm-
lemeleriyle gerçek gibi algılanan ve/veya algılatılmaya çalışan birçok olaya şüpheci bir yaklaşım sergilemiş ve burada okuyucunun 
rolüne değinmiştir. Metinler üzerinde yaptığı incelemelerde metnin yapılaşması üzerinde dururken, anlamın anlatı içinde sabitlendiği 
ve kırıldığı yerleri okuyucuya gösterirken, ısrarla ideolojik boyutu gözden kaçırmamalarını istemiştir. Barthes’ın studium ve punctum 
ikiliğiyle ortaya atmaya çalıştığı, okurdan beklenen ve okuru heyecanlandıran anlamlandırma biçimleridir. Özellikle savaş propagan-
dalarında, siyasi propagandalarda okurdan beklenen anlamlandırma biçimi (studium) öne çıkmaktadır. “Studium” genelde ussal bir 
okumadır ve kültürel ortak anlamlara dayanır. Bu ussallığı bozan ve fotoğraftan taşıp okuyucuyu çarpan ise “punctum”dır. Barthes, 
basın fotoğraflarında bunun olmadığını, ayrıntıları öne çıkarmadığını söyler. Punctum, studiumdan farklı olarak “kodlanmamış” 
“adlandırılmamış” olandır.  İnceleme nesnesi olan görsellere baktığımızda, sadece okuyucunun görmesi istenen öğelerin kullanıldığı, 
okuyucudan istenen anlamlandırmanın dışına çıkmasına izin verecek unsurların fotoğraflarda yer almadığı göze çarpmaktadır.  

Görselller üzerinde gerçekleştirilen çözümlemelerde en belirgin noktanın “ısrarla vurgulanan ideolojik söyleme dayalı po-
litik propaganda” izlekleri olduğu saptanmıştır. Görsellerin ve haberlerin hem metin hem de resim içermesi dolayısıyla, salt göster-
gebilimsel çözümlemesi değil aynı zamanda söylem çözümlemesi de yapılmıştır. Van Dijk’ın haber söylemlerinde üzerinde durduğu 
“ötekileştirme” ve “ırkçılık” vurgularından yola çıkılacak olursa,  gerek haberlerin ve gerekse görsellerin politik söylem içerisinde 
baştan beri kurgulanmış politik bir propaganda mantığı içinde eritildiği ve soykırım tezini güçlendirme amacıyla sunulmuş ol-
duğu görülebilir. Düz anlamıyla nesnel ve gerçek gibi görülen metin ve görseller, yan anlamlarda gizlenmiş subjektif bir görüşü 
barındırmaktadır. Okurda yaratılmak istenen etki, görsellerde kullanılan yan unsurlarla pekiştirilmek istenmiştir. Tarafların eşitsiz 
bir temsiliyet, öznel bir tutum, “ biz “ ve “onlar” ötekileştirmesi şeklinde sunulduğu bu metin ve görsellerin arka planında Ermeni 
tezinin her koşulda gündemde tutulması ve geniş kitlelere ulaştırılması gibi amaçlar saptanmıştır. Soykırım tezini güçlendirme bağ-
lamında Ermeni gruplar ve taraflarının, erk ve politik söylemde üstünlük sağlayarak kendi ideolojilerini okuyucuya empoze etmeyi 
hedefledikleri açıkça görülmektedir. 

Tarihsel olayların, ideolojik aygıtlar tarafından, kitleleri yönlendirme amaçlı, maniple edilmiş, çarptırılmış ve tek yönlü ola-
rak sunulması, gerçeklik algısını olumsuz yönde etkilemekte, nesnel ve doğru bilgiye ulaşımı engellemektedir. İftira ve aşağılamadan 
uzak bir çizgide, toplum adına doğruları araştırarak kamuoyunu doğru bilgilendirme ve demokrasinin teminatı şeklinde işlev 
görmesi gereken medyanın bugün 4. Kuvvet olması tartışılır duruma gelmiştir. Günümüzde kitle iletişim araçları ve sosyal medya, 
her türlü bilginin dolaştığı ve hızla yayıldığı önemli vasıtalardır. Hangi bilginin doğru olduğunun tespitinin zorlaştığı böyle bir or-
tamda, tarihi olaylar ve bu olayların konu edildiği her türlü, haber, metin ve görsel materyaller bugün tek başına tarih bilimi ile ele 
alınamaz. Söylemin tarihsel olduğu ve tarihin de söylemde ifadesini bulduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Toplumlar çoğunlukla 
ideolojik hegemonyalarını tarihsel olaylar üzerinde yaptığı kurgu ve manipülasyonlarıyla gerçekleştirmektedir. Tarihsel söylemin 
olduğu yerde mutlak doğrudan bahsedilemez. Van Dijk’ın da dile getirmiş olduğu gibi, ideolojiyi anlayabilmek, onu oluşturan söy-
lemsel yapının nasıl oluştuğu, nasıl üretildiği ya da değişime uğradığının çözümlenmesiyle mümkündür. Bu çalışma, çoğunlukla 
tarihsel perspektifle ele alınan 1915 olaylarının sunuluş mekanizmalarına dikkat çekmeyi ve konunun propaganda, söylem boyutuyla 
ilgili çalışmalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.  
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EK: HABER 2 (TAM METİN)

Haber Başlığı: Türkiye ve onun büyük laneti  Orijinal Başlığı: La Turquie et son grand imprécateur

 

Mevcut Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, modern bir Beyazıd gibi davranmaya hevesleniyor.

O bağırıyor, kınıyor, haykırıyor ve her şeyin üstüne iftira atıyor: Fransa’yı Cezayir’de soykırım yapmakla (sadece bununla bitse…) İsrail’i “terörist 
devlet” olmakla, Rusya’yı ve Çini Suriye’de ticaret yapmakla, Başar Esad’ı kasap gibi (hoş, bu sonuncuda haksız olmadığına dikkat edin, “direnişçile-
rin” bir bölümü Erdoğan’ın dostlarıdırlar.) Fransızları Mali’ye müdahalede bulunmakla suçluyor ve Siyonizm’i insanlığa karşı suçlarla eşit görüyor, 
daha devam edebilirim…

Eğer bu büyük suçlamalar on yıldır Avrupa Birliğine katılmak isteyen ülke olan Türkiye’nin başbakanı tarafından yapılmasaydı, komik olmasalar 
bile bizi sadece palyaçonun herhangi bir ifadesi gibi güldürebilirdi. Durum yine de ciddidir ve doğru bir analiz ve özet gerektiriyor. Türkiye tarihin-
de Erdoğan’ın görmezden gelmeye çalıştığı önemli olayları bilmek ilginç. Açık yürekle söylüyorum ki Osmanlı’nın mükemmel ve sadık bir takipçisi 
olarak Türkiye, aşama aşama ve çoğu kez de eş zamanlı olarak; sömürgeci, katliamcı, köleci ve soykırımı inkâr eden barbar ülke oldu.

11-yüzyıldan itibaren,  Yakın ve Orta Doğu’yu ele geçirerek Arap krallığının başkenti olan Bağdat’ın yönetimine el koyan Selçuklu Türk orduları 
İslam dinine geçtiler. Liderlerine sultan denilirdi. Zaman içerisinde Kuzey Afrika’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyadaki halklara bir dizi istila 
ve boyun eğdirme ile adına Osmanlı denen bir imparatorluk yarattılar ve 17. Yüzyılda Viyana kapılarında durdurulabildiler.
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Fetihleri her yerde tarifsiz zulümlerle birlikte gerçekleşiyordu:

Yaşlı, kadın ve çocuk ayrımı yapmaksızın sivillere yönelik kitlesel cinayetler işlediler.

İslam’ı kabul etmeyerek “ zimmi “ statüsüne geçenlere; özel vergilerle, ikinci sınıf vatandaş muamelesiyle, ibadet özgürlüklerini kısıtlamayla, hukuki 
eşitsizliklerle İslam’a dönme baskısı yapılıyordu.

Çocuklar, eğitilerek orduda yeniçeri olmak üzere görevlendirilmek üzere alıkonuyordu.

Kadınlara tecavüz ediliyordu ve en genç ve güzel olanlar,  Türk yetkililerin haremleri doldurmak üzere alıkonuyordu.

14. Ve 15. Yüzyılda Balkanlarda korsan haracı alınıyordu ve İspanya ve İtalya’ya ya yapılan deniz seferleriyle köleler getiriliyordu. Bazı köle çocuklar, 
haremlerde haremağası olarak hizmet etmesi için hadım ediliyordu.

Fethedilen ülkeler özel vergiler ödemeye mahkûm ediliyordu, bunun yanı sıra Osmanlı egemenliği altındaki illerin başına prens ya da yönetici 
olarak, «Bâbıâli» ye en yüksek teklifi sunan atanıyordu.

Erdoğan’ın hatırlamayı reddettiği tüm bu olaylar, Hıristiyan topluluklarına tahayyülü imkânsız vahşetle yapılan katliamların yanında devede kulak-
tır.  Çok ayrıntılı değil, ben sadece  nispeten yeni birkaç örnekten, söz edeceğim:

1840 ile 1860 yılları arasında;  sadece 1847’de bir yılda Müslümanlar tarafından katledilen Süryani Hıristiyan topluluğu üyesi 30.000 kadardır.

Nisan ve Ağustos 1876 tarihleri   arasında hilafet güçleri tarafından hunharca 12.000 erkek, kadın ve çocuk Bulgar katledildi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında, Kuzey Mezopotamya›da, bugünkü Türkiye’nin Güneydoğusu ve İran›ın kuzeybatısındaki Süryani nüfusuna yapılan 
ve  ‹Süryani ya da Arami veya Keldani ‹ olarak bilinen katliamda ölenlerin toplam sayısıyla ilgili tahminler değişmektedir. Bazı raporlarda 270.000 
ölü olduğuna yer verilmektedir. Ancak, o dönemde Süryani nüfusunun yaklaşık yüzde 70’ini temsil ettiği noktasında bu sayının 500.000 ila 750.000 
arasında olduğu yönünde revize edilmesi daha gerçekçidir ve bu konuda,

Anti-Yunan katliamlarının ayrıntılı listesine başvurulabilir.

Ama hiçbiri, geçen yüzyılın ilk soykırımı, Ermeni Soykırımı ile karşılaştırılamaz. Bu soykırım Nisan 1915-Temmuz 1916 tarihlerinde gerçekleşti-
rildi. Türkiye’nin bugünkü topraklarında yaşayan Ermenilerin üçte ikisi korkutucu bir büyüklükte sürgünler ve katliamlar sırasında yok edildi. Bu 
katliam, dönemin iktidarında bulunan ve daha çok “ jön türkler” olarak bilinen, Osmanlı İmparatorluğunu yönlendiren ve İttifak Devletleri yanında 
Birinci Dünya Savaşına sokan İttihat ve Terakki partisi tarafından planlı bir şekilde yapıldı.

Bu katliam bir milyon iki yüz bin Anadolu Ermeni’sinin hayatına mal oldu. Ve 1896 ila 1898 arasında köylerde katledilen 200.000 Ermeni de buna 
eklenmelidir.

Pazartesi, Nisan 15, 2013,

Jean ECKIAN©armenews.com
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TBMM’DEKİ MİLLETVEKİLLERİNİN TWITTER KULLANIMI ÜZERİNE  
BİR ANALİZ1

Gülüm Şener2, Beyrut Yıldırım 3,  
Haydar Özkömürcü4, Safa Zengin5

 
 Özet

 Çevrimiçi sosyal ağlar, etkileşime dayalı özellikleriyle siyasetçiler ile yurttaşlar için yeni ifade ve iletişim imkanları 
yaratarak temsili demokrasinin çıkmazlarını aşmaya, birbirinden kopuk olan kitle toplumu insanlarının yakınlaşmasına ve diyaloğa 
geçmesine olanak tanıyorlar. Bu çalışmada yeni ve alternatif kamusal alanlar yaratarak siyasi alanı dönüştürme potansiyeline sahip 
sosyal ağlardan biri olan Twitter’ın temsili demokrasinin başlıca aktörlerinden milletvekilleri tarafından kullanımını sorguluyoruz. 
Çalışmada 301 milletvekilinin Twitter hesabı incelenerek ne kadar zamandır Twitter kullandıkları, ne kadar etkin oldukları, 
takipçileriyle etkileşim düzeyleri, kimleri takip ettikleri, en çok haftanın hangi günü hangi saatte paylaşımda bulunduklarına 
ilişkin veriler toplanarak milletvekillerinin cinsiyeti, bağlı oldukları siyasi parti ve seçildikleri bölge değişkenlerine göre incelendi. 
Türkiye’de Twitter kullanımının yurttaşlar arasında yaygın olsa da milletvekilleri arasında yeterince yaygınlaşmadığı, ana akım 
medyada popüler olan milletvekillerinin Twitter’da da popülerliğini sürdürdükleri, Twitter kullanıcılarının büyük oranda parti 
liderlerini takip ettikleri, milletvekillerinin Twitter üzerinden yurttaşlarla yeterince etkileşime girmedikleri, Twitter kullanımında 
bölgesel  uçurumun olduğu gibi sonuçlar elde edildi.  

Anahtar Kelimeler: Siyasi Parti, Sosyal Medya, Twitter, Demokrasi, Milletvekili Kamusal Alan, Yurttaş.

AN ANALYSIS OF TWITTER USE BY MPs in TURKISH PARLIAMENT

 Abstract

  Online social networking sites, based on interactivity between users, create new expression and communication spaces 
for politicians and citizens to overcome the dilemmas of representative democracy and to improve dialogue and interaction 
between atomized people in mass society. In this study, we have focused on the usage of microblogging site Twitter by TBMM 
deputies, one of the principal actors of Turkish political life, and  questionned the potential of Twitter for transforming political 
area  and creating new alternative public spheres. The study examined 301 deputies’ Twitter accounts and gathered data on how 
long they use Twitter, if they use effectively or not, interaction rate with followers, which day of the week and at what time they 
tweet most. This data has been analyzed according to the variables such as gender of deputy, region she or he has been elected and 
political party affiliation. Some results from the study are as follows: Even though Twitter usage among citizens is widespread, 
deputies have not yet adapted microblogging effectively, deputies who are already popular in mainstream media attract most 
followers, the majority of Twitter users follow only political leaders, deputies do not interact enough with citizens on Twitter, digital 
gap among regions influence Twitter usage of deputies. 

Keywords: Political Party, Social Media, Twitter, Democracy, Deputies, Public Sphere, Citizen.

 Giriş

 Sosyal medya siyaseti nasıl değiştiriyor? Dijital kültürün siyaset üzerindeki etkilerini araştıran bilimsel çalışmaların 
artışıyla birlikte medya, enformasyon ve demokrasi ilişkisi üzerine Habermas’ın geliştirdiği kamusal alan (öncelikle burjuva 
kamusal alanı) kuramı eleştirilmekte, güncellenmekte ve yeni boyutlar kazanmaktadır (2012). Tekno-iyimser bir bakış açısıyla 
yapılan analizlerde sosyal medya; siyasi aktörler ile yurttaşlar arasında daha anlık, daha yatay, yani hiyerarşiyi yıkan, ve daha 
çok etkileşime dayalı bir iletişim sağlayan, bu yönleriyle geleneksel siyaseti canlandıran ve temsili demokrasinin açmazlaarını 
aşan bir teknoloji olarak ele alınmaktadır. Bu liberal bakış açısına göre Arap Baharı sürecinde Kuzey Afrika ve Ortadoğu 
ülkelerindeki toplumsal hareketlerin arkasındaki en önemli itici güçlerden biri olarak sosyal medya gösterilmektedir. Toplumsal 
hareketler, dijital ağlar etrafında örgütlenerek ‘devrim’ yapmışlardır. Tekno-karamsar düşünürler ise tam tersine sosyal medyanın 
devletlerin, sermayenin ve çıkar gruplarının elinde birer gözetim ve denetleme araçlarına döndüğünü, otoriter rejimlere yol açma 
potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulamaktadır. Türkiye’de Mayıs 2013’ten beri sürmekte olan Gezi Direnişi eylemleri de bu iki 
bakış açısından değerlendirilebilir. Sosyal medya üzerine yapılan bir analiz bu iki görüşten de izler taşıyabilir, üçüncü ve kullanıcı 
1  Bu çalışma, USMED Sosyal Medya ve Siyaset Çalışma Grubu’nun yayınladığı  “TBMM’deki Milletvekillerinin Twitter Kullanım Raporu”nun bildiriye 
dönüştürülmüş halidir. 
2 Yrd. Doç. Dr. , İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi, gulumsener@arel.edu.tr
3 USMED Sosyal Medya ve Siyaset Çalışma Grubu Üyesi, beyrut.yildirim@usmed.org.tr
4 USMED Sosyal Medya ve Siyaset Çalışma Grubu Üyesi, haydar.ozkomurcu@usmed.org.tr
5 USMED Sosyal Medya ve Siyaset Çalışma Grubu Üyesi, safa.zengin@usmed.org.tr
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odaklı bir analize de girişilebilir. İçeriğini kullanıcıların belirlediği bir iletişim alanı olarak sosyal medyanın kullanıcı araştırmaları 
ve kullanımlar sosyolojisi açısından değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. 

Sosyal medya siyaset alanında yeni pratiklerin doğmasına yol açmaktadır. Çevrimiçi sosyal ağlar enformasyonun, 
düşüncelerin, değerlerin ve öznelliklerin rakipler arasında dile getirildiği ve potansiyel olarak yeni siyaset yapma biçimlerini ortaya 
çıkaran yeni bağlamların bulunduğu çatışmacı meydanlardır (Rahimi, 2011: 158). Elektronik sosyal ağların yaygınlaşmasıyla 
birlikte siyasetçiler de bu yeni iletişim platformuna adapte olmaya ve siyasetlerinin bir aracı olarak kullanmaya başlamışlardır. 
Siyasetçiler sosyal medyada kamusal ve özel yaşamlarını paylaşarak kimlik performansı sergilemekte, siyasi ‘persona’lar olarak 
paylaşımda bulunmakta, kamuoyunun gündemini etkilemekte ve siyasete yön vermekte, yüzyüze iletişimin sınırlarını aşarak çok 
sayıda yurttaşla ve rakip siyasi görüşteki kimselerle etkileşime girmektedirler.  

Sosyal medya yurttaşların hükümetlerin politikaları ve kamusal meseleler hakkında daha fazla ve çeşitli bilgi edinmelerini 
sağlamakta, toplumdaki farklı görüşlerin ve toplumsal hareketlerin sesini duyurmasında alternatif medya işlevi görmektedir. Ancak 
toplumsal hareketler dijital ağlar etrafında hızlıca birleşerek yaratıcı protesto biçimleri üretirlerken siyasi partilerin kendilerini 
yeni iletişim ortamına adapte etmekte zorlandıkları ya da geç kaldıkları ileri sürülebilir. Türkiye’de siyasi partilerin yeni medyayı 
kullanımları üzerine yapılan birçok araştırma da internetin siyasetçi ile yurttaş iletişimi üzerinde büyük bir etkisinin olduğuna 
dair fazla bir kanıt sunmamakta, daha ziyade siyasi partilerin ve siyasetçilerin bürokrasiye, hiyerarşiye ve patriarkaya dayalı klasik 
iletişim tarzını yeni medyada da sürdürdüğünü göstermektedir. 

Siyasal partilerin interneti kullanımının dünyada ilk örnekleri ABD’de ortaya çıkmıştır. İnternetin yaygınlaşmasının erken 
devresinde 1992 ABD Başkanlık seçimlerinde Clinton/Gore kampanyasında internet kullanılmış, web browserlar henüz olmasa da 
e-posta, e-bülten panosu ve çevrimiçi tartışma gruplarında kampanyaya ilişkin enformasyon paylaşılmıştır.  (Wagner & Gainousi 
2007 akt. Carpenter, 2010:219). Clinton’ın tartışma grubu alt.politics.Clinton’a günde ortalama 800 mesaj atılmıştır. 1996’da 
Bob Dole Başkanlık seçimlerinde web sitesinden kampanya yürüten ilk başkan adayı olmuştur. 2008 ABD Başkanlık seçimleri 
sosyal medyanın siyaset üzerindeki etkilerini tüm dünyaya duyuran önemli bir gelişme olmuş ve Barack Obama’nın seçim 
kampanyasında kullanıdığı sosyal medya araçları ve stratejileri üzerine birçok analiz yapılarak dünya liderlerine ve siyasetçilerine 
örnek olarak gösterilmiştir. Obama’nın seçim başarısından sonra sosyal medya yalnızca seçim zamanı değil seçim dışı zamanlarda 
da siyasetçilerin gündemine girmiş ve önemli iletişim mecralarından biri olarak siyasal iletişim stratejileri arasında yerini almıştır. 
Twiplomacy’nin araştırmasına göre 2007’de dünya liderlerlerinin ve siyaset adamlarının yalnızca beşinin Twitter hesabı varken 
2013’te bu sayı 428’e yükseldi (twiplomacy, 2013). Aynı araştırmaya göre Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Barack Obama, 
Papa ve Beyaz Saray’dan sonra Twitter’da 3,429,168 takipçiyle en çok takip edilen dördüncü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise 
3,409,433 takipçiyle beşinci sırada yer alıyor. Avrupa Parlementosu üyelerinin sosyal medya kullanımı üzerine gerçekleştirdiği bir 
araştırmaya göre de Avrupalı parlamenterlerin sosyal medya kullanımı 2009 yılında % 33 oranındayken 2011’de % 69’a yükselmiş 
(AB, 2011). Yine aynı araştırmaya göre parlamenterlerin % 34’ü Twitter kullanıyor. 

İnternetin kitleselleşmeye başladığı 1990’ların başından itibaren akademik çevreler internetin müzakereye dayalı 
demokrasiye katkıları (internetin fikir alışverişini, tartışma kültürünü ve karşılıklı saygıyı desteklemesi anlamında) üzerine birçok 
araştırma gerçekleştirdi ve öngörülerde bulundu. İnternetin Web 1.0 döneminde dmeokrasiyle ilişkisini inceleyen Timisi’ye göre 
internet-demokrasi ilişkisini inceleyen yazarlar beş ana fikir etrafında odaklanıyorlar: kolay erişim ve enformasyona erişimde 
yeterlilik, internetin otoritelerden bağımsız örgütlenmesi, internette ifade özgürlüğünün sınırsız ve içerik denetiminin zor olması, 
siyasal katılımın artması, sivil toplumun genişlemesi ve küreselleşmesi (2003). Ancak günümüzde siyasi ve ticari gözetimin giderek 
daha etkin hale gelmesi bu fikirlerin sorgulanmasını gerekli kılıyor. Yine de Web 2.0 uygulamalarının yaygın hale gelmesiyle ve 
internet kullanıcılarının geçmişe oranla daha da katılımcı ve etkileşime dayalı iletişim pratikleri geliştirmesiyle birlikte internetin 
demokratikleşmeye katkısına olan inanç daha da pekişti. Roberts’a göre sosyal medyanın internetin demokratikleştirici işlevine 
yapılan vurguyu canlandırmasının ardında iki güç yatıyor: ilki temsili demokrasinin açmazları, özellikle yurttaşların siyasetten 
soğumaları ve seçim dönemleri dışında ilgilerinin azalması; ikincisi ise teknolojiye iyimser yaklaşım (2009). Keren’a göre örneğin 
sosyal medyanın önde gelen türlerinden biri olan blog evreni,  insanları radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının tek yönlü 
iletişiminden kurtararak ‘cafe’ ve ‘salon’ kültürünü yeniden canlandırıyor (2010:111). Elektronik demokrasinin etkileşime dayalı 
modeli, yurttaşların siyasi tahayyülünü yönetmektense onlarla birlikte çalışmanın önemine vurgu yapıyor (Barry, 2006: 178). 
Sosyal medyanın siyaset alanında yaygınlaşmasının arkasında yalnızca yeni medya ortamından siyasetçilerin de faydalanması 
değil aynı zamanda insanların haber almak ve haber yaymak için giderek internete yönelmeleri yatıyor. İnsanlar artık giderek 
daha fazla oranda güvendikleri kaynaklardan özel haberler almak, haberlere katılmak, haberleri tartışmak, hız ve fayda talep 
ediyorlar (Senak, 2010:2). Böyle bir ihtiyacın bulunduğu yeni medya döneminde siyasetçiler de yurttaşları yakından takip etmek, 
kendi gündemlerini yaratmak, alternatif bilgiler sunmak ve yakın temas kurmak gibi nedenlerle sosyal medyayı kullanıyorlar. 
Sosyal ağlar, kitle toplumunun yönetim biçimi olarak temsili demokrasinin siyasetçi-yurttaş arasında yol açtığı mesafenin ve 
yabancılaşmanın yurttaşların taleplerini görünür kılarak ve onlarla diyaloğa imkan vererek katılımın araçlarını oluşturuyor. 

Bu çalışmaya konu olan araştırmanın temel amacı TBMM’de görevli milletvekillerinin Twitter’ı ne kadar etkin 
kullandıklarının belirlenmesidir. Bu amaçla Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Sosyal Medya ve Siyaset Çalışma Grubu, 
18 Mart-1 Nisan 2013 tarihleri arasında Twitter’da hesabı bulunan 301 milletvekilinin performanslarını ölçümlemiştir. Türkiye’de 
ilk kez tüm milletvekillerinin kişisel Twitter hesaplarının incelenmesi çalışmanın özgün boyutunu oluşturmaktadır. 

 1. Twitter ve siyasetçiler

 Çalışmamıza konu olan mikroblog sitesi Twitter’ın Türkiye’de 7.2 milyon kullanıcısı bulunuyor (Sabah, 2013) ve 
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Facebook’un ardından en yaygın ikinci sosyal ağ konumunda. Twitter’la birlikte siyasetçi-yurttaş arasındaki resmi iletişim, mesafe 
ve hız değişmekte; birbirleriyle etkileşime girme olanağı artmakta, yurttaşlar siyasete ilişkin daha hızlı ve daha alternatif bilgiler 
edinmekte, siyasetçiler kişiliklerini, ‘ben’ dilini öne çıkarmakta, samimi bir dille topluma seslenmektedir. Özellikle toplumsal 
kutuplaşmanın yoğun olduğu bir siyasi gündemde Twitter farklı ve karşıt görüşlerin çatışma alanı haline gelmekte, hashtagler 
etrafında oluşturulan mikro, anlık, esnek kamusal alanlarda yurttaşlar siyasi meseleleri tartışmaktadır. Siyasetçiler açısından 
değerlendirildiğinde Twitter, yalnızca yurttaşların farklı görüşlerini su yüzüne çıkarmakla kalmıyor destekçiler ve rakipler için 
de yeni bir siyaset mekanı yaratıyor. Twitter mesajları yüzyüze karşılaşmaların erişemeyeceği ölçüde insana temas ederek yeni 
bir siyasi zemin yaratıyor. Diğer yandan ise bireysel kullanıma dayalı bir iletişim mecrası olarak Twitter profili, siyasetçinin 
resmiyetten uzak, kendine özgü ve kimi zaman sosyal medyanın viral biçimde yayılan duygusal dilini kullanmasını sağlayarak 
siyasi partinin kurumsal dilinin dışına çıkmasını sağlıyor. Siyasetçinin de ‘sıradan’ bir yurttaş olduğu fikrini destekliyor. 

Siyasetçilerin Twitterı kullanma biçimleri çeşitlilik arz ediyor. Siyasetçilerin bu mecrayı birçok amaçla ve farklı işlevleriyle 
kullandıklarını söylemek mümkün. Parmalee ve Bichard’ın çalışmasında ABD’de siyasi liderlerin Twitter kullanma nedenleri 
arasında daha geniş kitlelere ulaşmak, geleneksel medyayı pas geçerek seçmenlere doğrudan erişmek, mesajlarını alternatif 
kanallardan sunmak, kullanıcılarını eyleme geçirmek, fikirlerini hızlıca yaymak yer alıyor (2012: 11-13).  Siyasetçiler  gündelik 
siyasi pratiklerini  Twitter ortamına da  taşıyarak takipçilerini bilgilendirmekte, anaakımda yer bulmayan konuları gündeme 
getirmekte ve kamuoyu oluşturmakta, özel hayatlarına ilişkin bilgi ve duygu paylaşarak vatandaşlarla kişisel bağlar kurmakta, 
duygudaşlık yaratmakta, siyasi partiler düzeyinde partililerle dayanışma göstermekte, siyasetçi kendi savunduğu siyasi görüşe 
ilişkin destekçi toplarken muhalif olduğu görüşü eleştirmek için yeni bir zemin bulmaktadır. Siyasetçiler, yabancılaştıkları uzak 
kaldıkları yurttaşlar ve özellikle gençlerle yeniden bağ kurmak için sosyal medyadan yararlanıyorlar (Keren, 2010:111). Çalışma 
çerçevesinde milletvekillerinin Twitter hesaplarına ilişkin yaptığımız gözlemler, ki bu gözlemlerin bir sonraki araştırmada 
milletvekillerinin Twitter paylaşımları üzerine yapılacak bir içerik analiziyle doğrulanmaya ihtiyacı var, milletvekillerinin Twitter’da 
paylaştıkları konular arasında günlük siyasi icraatler ve yer bildirimi, siyasi ve kamuoyu gündemine ilişkin görüşleri, rakip 
partileri eleştiri, kendi partililerini retweet ederek destekleme, yaptıkları konuşmaların özetleri, medyada kendileriyle ilgili yer 
alan haberlerin paylaşımı, teşekkür ve destek mesajlarına yanıt,  dilek/temenni veya taziye/başsağlığı gibi mesajların yer aldığını 
söylüyor. 

 2. Araştırmanın  Yöntemi 

Araştırma, ABD Kongresi ve Temsilciler Meclisi’nde Twitter kullanımı üzerine yapılan “Twocongress, The Power of 
Twitter in Congress” (Senak, 2010) başlıklı araştırmayı temel almaktadır. Söz konusu araştırmada siyasilerin Twitter kullanımları 
Twitalyzer adlı program kullanılarak beş kritere göre (etki, sinyal, açıklık, hız, nüfuz etme) incelenmiştir. Bu araştırmada ise Twitter 
hesaplarının analizini yapan farklı programlar kullanılmıştır. 

 Araştırmanın temel amaçları TBMM’de görevli milletvekillerinin Twitter’ı ne kadar etkin kullandıkları  ile  Twitter 
üzerinden yurttaşlarla ne kadar etkileşime girdiklerinin belirlenmesidir. Bu amaçla Uluslararası Sosyal Medya Derneği 
(USMED) Sosyal Medya ve Siyaset Çalışma Grubu, TBMM’deki  milletvekillerinin Twitter’daki performanslarını ölçümleyerek  
“Milletvekillerinin Twitter Kullanımı Raporu”nu hazırlamıştır. Rapor, 18 Mart – 1 Nisan 2013 tarihleri arasında Twitter’da hesabı 
bulunan 301 milletvekilinin hesaplarından elde edilen veriler temel alınarak hazırlanmıştır. Araştırmada milletvekillerinin 
Twitter performanslarını ölçümlemek üzere Twitter’a giriş tarihleri, takip ve takipçi oranları, toplam ve günlük tweet sayısı, sahte 
takipçi oranları (fake), takipçilerle etkileşime geçme oranı (outreach), takipçileri etkileme potansiyeli (clout), Twitter’da en aktif 
oldukları gün ve saat, en çok hangi platformdan tweet paylaştıkları gibi ölçütler milletvekilinin üyesi olduğu siyasi parti, seçildiği 
bölge ve cinsiyet değişkenleriyle ilişkilendirilerek analiz edilmiştir. Araştırmanın gerçekleştirildiği tarihe dek 20’den az tweet 
atan milletvekillerinin hesapları araştırma dışında tutulmuştur. Türkiye’de daha önce siyasi liderlerin, siyasi partilerin ve yerel 
yönetimlerin sosyal medya kullanımı üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Dursun 2012, Genel 2012, Çildan 2012, Agos 2013). 
Ancak ilk kez tüm milletvekillerinin kişisel Twitter hesaplarının incelenmesi çalışmanın özgün boyutunu oluşturmakta ve alana 
katkı sağlamaktadır. 

 3. Bulgular:  
 3.1. Milletvekillerinin Twitter Hesapları

TBMM’de görev yapan milletvekillerinin %55’inin kendi adıyla Twitter’da hesabı bulunmaktadır. Meclisteki Twitter 
kompozisyonunun siyasi partilere göre dağılımında Ak Parti birinci sırada yer almaktadır. Ak Parti’li milletvekillerin Twitter 
kullanan toplam milletvekillerine oranı %56, CHP milletvekillerinin %30, MHP milletvekillerinin %8 ve BDP milletvekillerinin 
%5’tir. Siyasi partilere göre değerlendirildiğinde meclisteki milletvekili sayısına oranla en çok Twitter hesabına sahip siyasi 
parti CHP’dir. Siyasi partilere göre Twitter hesabı bulunan milletvekillerinin oranları şu şekildedir: CHP milletvekillerinin 
%67’sinin, BDP milletvekillerinin %55’inin, Ak Parti milletvekillerinin %51’inin, MHP milletvekillerinin %47’sinin Twitter hesabı 
bulunmaktadır.Twitter hesabı bulunan milletvekillerinin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde ise sırayla Marmara Bölgesi 
(%29), İç Anadolu Bölgesi (%17), Ege Bölgesi (%14), Akdeniz Bölgesi (%11), Doğu Anadolu Bölgesi (%11), Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi (%9) ve Karadeniz Bölgesi (%9) gelmektedir. Mecliste 255 erkek, 46 kadın milletvekilinin Twitter hesabı bulunmaktadır. 
Bu rakamlar, meclisteki kadın ve erkek milletvekili sayılarına oranlandığında erkek milletvekillerinin %54’ünün, kadın vekillerin 
%58’inin Twitter hesabı bulunmaktadır.
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  Grafik 1: Yıllara göre Twittera Kaydolan Milletvekili Sayıları, USMED, Mayıs 2013.

Twitter’da ilk hesap açan milletvekili CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’dur. Dudu, 13 Nisan 2009’dan beri Twitter’da 
690 tweet paylaşmıştır ve 1309 takipçisi bulunmaktadır. 2009 yılında Twitter hesabı açan milletvekillerinin oranı yalnızca %5’tir. 8 
Ak Partive 6 CHP milletvekili 2009 yılında Twitter hesabı açmışlardır. MHP ve BDP milletvekilleri arasında 2010’dan önce hesap 
açan bulunmamaktadır. 2010’da Twitter hesabı açan milletvekillerinin oranı %23’e yükselmiştir. Milletvekillerinin yarıya yakını 
(%48.5) genel seçimlerin yapıldığı 2011 yılının ilk dört ayında, özellikle Nisan ayında, Twitter hesabı açmışlardır. Ak Parti ve CHP 
milletvekillerinin %49’u 2011’de Twitter hesabı açmıştır. Milletvekilllerinin Twitter’da hesap açmayı seçim kampanya stratejilerinin 
bir parçası olarak gördükleri açıktır. Seçim sürecinin ardından Twitter hesabı açma trendi devam etmiş ve 2012’de Twitter’da hesap 
açan milletvekillerinin oranı %20 olmuştur. 2013’te ise 8 Ak Parti‘li vekil daha Twitter’da hesap açmıştır. Twitter’a son olarak 12 
Mart 2013 tarihinde Ak Parti Milletvekili Safiye Seymenoğlu katılmıştır.

 3.2. Milletvekillerinin Takip ve Takipçi Oranları

Siyasetçilerin sosyal medyada takipçi sayıları erişebildikleri potansiyel kitle, takip ettikleri kişi sayısı ise sosyal mecrayı tek 
yönlü değil, vatandaşların paylaştıkları enformasyonu önemseyip önemsemedikleri konusunda fikir vermektedir. Siyasi partilere 
göre milletvekillerinin takipçi sayılarına bakıldığında başı Ak Parti çekmektedir. Ak Parti milletvekillerinin Twitter’da 6.878.849, 
CHP milletvekillerinin 2.377.693, MHP milletvekillerinin 773.753 ve BDP’nin 741.945 takipçisi bulunmaktadır. Vekil başına düşen 
takipçi sayısında ise BDP 46.371 takipçiyle birinci sırada yer almaktadır. İkinci sırada 40.945 takipçiyle Ak Parti, üçüncü sırada 
30.950 takipçiyle MHP ve dördüncü sırada 26.418 milletvekiliyle CHP gelmektedir. TBMM’de milletvekili başına düşen takipçi 
ortalaması 35.895’tir.  

 
 
  Grafik 2: Milletvekillerinin Twitter Takipçilerine Göre Türkiye Haritası, USMED, Mayıs 2013. 

Kadın milletvekillerinin ortalama takipçi sayısı 18.447, erkek milletvekillerinin ise 39.043’tür. En fazla takip edilen kadın 
milletvekilleri takipçi sayılarına göre sırayla Ak Parti’li Fatma Şahin (205.401), CHP’li Şafak Pavey (183.048), CHP’li Emine Ülker 
Tarhan (77.448), BDP’li Sebahat Tuncel (52.368), Ak Parti’li Nimet Baş’tır (205.401). Meclisteki milletvekillerinin toplam takipçi 
sayılarının (10.804.562) %92’si erkek milletvekillerine aittir. Ak Parti milletvekilleri diğer siyasi partilerle karşılaştırıldığında 
Twitter’da daha çok kişiyi takip etmektedir. Siyasi partilere göre milletvekillerinin toplam takip ettiği kişi sayıları şöyledir: 47.758 
(Ak Parti), 33.044 (CHP), 20.307 (MHP) ve 3959 (BDP). Twitter’da milletvekilleri kişi başına 

ortalama 350 kişiyi takip etmektedir. Milletvekillerinin takip ettiği kimselerin sayısının siyasi partilere dağılımı incelendiğinde ise 
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elde edilen veriler şunlardır: 812 (MHP), 367 (CHP), 284 (AK PARTİ) ve 247 (BDP). Milletvekillerinin siyasi partilere göre sahte 
takipçi oranlarında BDP %29’le birinci partidir, bunu %15 ile CHP, %13 ile MHP ve Ak Parti takip etmektedir. Milletvekillerinin 
Twitter’da aktif olmayan takipçilerinin siyasi partileri göre dağılımı şu şekildedir: BDP (%37), CHP (%33), Ak Parti(%27) ve 
MHP (%26). Meclis ortalaması ise %29’dur. Siyasi partilere göre milletvekillerinin toplam takipçi sayısı içerisinde siyasi parti 
başkanlarının takipçi sayılarının ağırlığına bakıldığında şu tabloyla karşılaşılmaktadır: MHP (%61), CHP (%47), Ak Parti(%36), 
BDP (%16). Görüldüğü gibi Twitter’da siyasi parti başkanlarının takipçi oranı diğer milletvekillerinin toplam takipçi sayılarının 
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra milletvekillerinin takipçilerinin önemli bir bölümünün aktif Twitter 
kullanıcıları olmadıkları anlaşılmaktadır.

 3.3. Milletvekillerinin Twitter Paylaşımları

Milletvekillerinin Twitter’da ne kadar ve hangi sıklıkla tweet attıkları bu mecrayı ne kadar etkin kullandıklarına ilişkin 
bir fikir vermektedir. TBMM milletvekilleri 2009’dan bugüne kadar toplam 452.389 tweet atmışlardır. Milletvekillerinin sildikleri 
tweet’ler araştırma kapsamına alınamamıştır. Twitter’daki toplam tweetlerin %56’sı Ak Parti, %29’u CHP, %10’u MHP ve %5’i 
BDP milletvekilleri tarafından paylaşılmıştır. Görüldüğü gibi Ak Parti, Twitter’da en çok tweet atan parti olarak başı çekmektedir. 
Ancak milletvekili başına düşen tweet sayısında durum farklılaşmaktadır. MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 12.974 tweet 
atarak Twitter’da en çok tweet atan milletvekilleri sıralamasında birinci sırada yer almaktadır. Ağustos 2010’da Twitter hesabı açan 
Türkkan’ın 20.324 takipçisi bulunmaktadır. Tek başına Türkkan, MHP ortalamasını yükseltmektedir. Türkkan’ı 10.660 tweetle 
Ak Parti Milletvekili Veysel Eroğlu takip etmektedir. Buna göre milletvekili başına düşen ortalama tweet sayısı siyasi partilere 
göre değerlendirildiğinde şöyle bir sıralama ortaya çıkmaktadır: MHP (1766), Ak Parti(1503), BDP (1497) ve CHP (1455). 
Milletvekillerinin günlük ortalama tweet sayısı 2.43’tür. Siyasi partilere göre bakıldığında Ak Parti milletvekilleri günde ortalama 
3.02, CHP milletvekilleri 2.83, MHP milletvekileri 2.43 ve BDP milletvekilleri 2.41 tweet atmaktadır. Günlük ortalama en çok tweet 
atan milletvekilleri Ak Parti‘li iki milletvekilidir: Şirin Ünal her gün ortalama 34, Fatma Şahin 31.5 tweet atmaktadır.  
 Milletvekilleri en çok öğleden sonra tweet paylaşmayı tercih etmektedirler. Milletvekillerinin Twitter paylaşımlarının 
ortalama saati 14:33’tür. En çok tweet atan ilk on milletvekilinin en aktif olduğu saat ise 13:36’dır. Ortalama olarak BDP 
milletvekilleri saat 14:00, Ak Parti milletvekilleri saat 14:08, CHP milletvekilleri saat 15:08, MHP milletvekilleri 15:36 civarında 
tweet atmaktadır.  
 Milletvekillerinin en aktif oldukları günler genellikle haftasonlarıdır. Milletvekillerinin %39’unun en aktif olduğu günler 
Cumartesi ve Pazar, %16’sının Salı, %14’ünün Perşembe, %12’sinin Çarşamba, %11’inin Cuma’dır. Milletvekillerinin Twitter’da 
en pasif olduğu gün ise Pazartesi’dir (yalnızca %9’u tweet paylaşmaktadır). Milletvekilerinin tweetlerini hangi platformlardan 
paylaştıkları, özellikle mobil cihazlardan paylaşıp paylaşmadıkları, Twitter kullanımlarının etkinliği konusunda fikir vermektedir. 
Milletvekillerinin %42’si tweetlerini iPhone’dan paylaşmaktadır. Milletvekillerinin %31’i tweetlerini web sitesi üzerinden, %9’u 
Android işletim sistemine sahip cihazlardan, %7’si otomatik olarak Facebook üzerinden, %4’ü Blackberry, %4’ü iPad’den ve geri 
kalanı ise diğer platformlardan paylaşmaktadır. 

 3.4. Milletvekillerinin Etki ve Etkileşim Düzeyleri

Twitter siyasetçiler açısından tek yönlü bir propaganda aracı değil, siyasetçi-vatandaş etkileşiminin doğrudan 
sağlanabildiği mecralardan biridir. Twitter’da takipçi kitlesiyle etkileşim, siyasetçilerin vatandaşlarla diyalog kurması, onları dikkate 
alması ve sorunları ile taleplerine yanıt vermesi açısından önemlidir.  Araştırma kapsamında milletvekillerinin takipçileri etkileme 
potansiyeli (Klout[1]) ve takipçilerle etkileşime geçme oranları (outreach[2]) incelenmiştir. Milletvekillerinin siyasi partilere 
göre ortalama Klout skorları şöyledir: Ak Parti 51.24, MHP 51.52, CHP 51.08 ve BDP 50.5. En yüksek etkileme potansiyeline 
sahip milletvekili 79 puan ile Ak Parti‘den Veysel Eroğlu’dur. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Klout skoru 74, Kemal 
Kılıçdaroğlu’nunki 69, Devlet Bahçeli’nin 64’tür.

 
 Grafik 3: Partilere Göre Klout Skorları, USMED, Mayıs 2013. [1] Takipçileri etkileme potansiyeline sahip olan 
kullanıcılar için 100 ile 10 arasında verilmiş bir puanlama sistemi.
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Grafik 4: Partilere Göre Outreach Skorları, USMED, Mayıs 2013. [2] Takipçilerle etkileşime geçme oranına göre hesaplanan 
(Mention atma, RT etme, Takip etme) 12 ile 0 arasında verilmiş bir puanlama sistemi.

 Milletvekillerinin takipçilerine cevap veriş oranı (12 üzerinden) partilere göre şöyledir: Ak Parti 3.61, BDP 3.5, CHP 3.38 
ve MHP 3.28. Milletvekillerinin takipçileriyle etkileşime geçme oranı ortalaması 3.5’tir. Bu veriler milletvekillerinin takipçileriyle 
çok az etkileşim içerisinde olduğunu gözler önüne sermektedir. MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan 8 puan ile milletvekilleri 
arasında takipçilerine en fazla yanıt verme puanına sahiptir. Türkkan’ın ardından Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel 
Eroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan  
milletvekilleri arasında en yüksek cevap veriş puanına sahiplerdir: 7. En fazla mention atan milletvekili ise  MHP’li Lütfü Türkkan. 
Siyasetçilerin Twitter’da etkisini arttıran ve tweetlerini kitleselleştiren araçlardan biri de retweet(RT) sayılarıdır. Bugüne dek en çok 
RT edilmiş Tweet’e sahip milletvekili Ak Parti‘li Hakan Şükür’dür (5790 kez). Şükür’ü 2872 RT ile Recep Tayyip Erdoğan, 2285 RT 
ile Kemal Kılıçdaroğlu, 1538 RT ile Egemen Bağış, 1446 ile Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar,  1441 RT ile Devlet Bahçeli, 1360 RT 
ile CHP Milletvekili Muharrem İnce takip etmektedir.

 Sonuç

Varılan en önemli sonuçlardan biri Türkiye’de milletvekillerinin Twitter kullanım oranının oldukça düşük olmasıdır. 
Milletvekillerinin önemli bir oranı Twitter hesaplarını 2011 seçim kampanyası esnasında açmış olması, hatta Nisan ayında 
birkaç gün  içerisinde hesap sayısında artış gözlenmesi ve seçim sonrası dönemde az sayıda milletvekillinin Twitter’ı aktif olarak 
kullanmaya devam etmesi siyasi partilerin Twitter’ ı seçim kampanya stratejilerinin bir parçası olarak gördüğüne, milletvekillerinin 
kişisel bir karardan ziyade parti siyaseti içinde hareket ettiğine işaret ediyor. Mecliste en çok milletvekiline sahip olan Ak Parti’nin 
diğer siyasi partilerle karşılaştırıldığında Twitter’da daha etkin olduğunu görmekteyiz. Siyasi partinin maddi ve teknik altyapısı, 
iletişim vizyonu sosyal medya kullanımına etki eden faktörler arasında yer alıyor. Twitter kullanımının milletvekilleri arasında 
yaygınlaşmamasının nedenlerinden biri de geleneksel yüzyüze iletişimin hala Türkiye’deki siyaseti belirleyen faktörlerden biri 
olması gösterilebilir. 

Türkiye’de siyasi kültüre egemen olan lider/önder kültünün dijital ortama da yansıdığını Twitter’da siyasi parti liderlerinin 
açık ara farkla kendi partileri içerisindeki diğer milletvekillerinden fazla takipçiye sahip olduklarını görüyoruz. Parti liderlerinin 
ve parti içerisindeki medyatik isimlerin Twitter’da daha fazla izlendiğini ve daha aktif olduklarını görüyoruz. Anaakım medyadaki 
popülerliğini Twitter’ a da taşıdıklarını söylemek mümkün. Bu açıdan Twitter, siyasetçilerin popülerliğini sürdürme işlevi görüyor. 
Bunun yanı sıra anaakımda öne çıkmayan bazı milletvekillerinin ise Twitter’ı alternatif bir kamuoyu olarak kullandıklarını 
anlıyoruz. 

Türkiye’de yeni iletişim teknolojilerine erişimde yaşanan uçurum milletvekillerinin Twitter kullanımlarına da yansıyor. 
Marmara Bölgesi vekilleri Twitter’ı daha etkin olarak kullanırken diğer bölgelerden seçilen vekillerin Twitter’ı yeterince 
kullanmadığı gözleniyor. Bölgeler arası internete ve yeni medyaya erişim arasındaki farklılıklar nedeniyle özellikle erişimin 
düşük olduğu illerde milletvekillerinin siyaseti daha geleneksel yollardan yaptıkları ve internet üzerinden iletişime daha az 
gereksinim duydukları ileri sürülebilir. Benzer bir uçurumun cinsiyet alanında gözlendiğini söylemek zor. Her ne kadar TBMM’ 
de kadın milletvekili sayısı erkek milletvekiline oranla oldukça düşük olsa da kadın milletvekilleri arasında Twitter kullanım oranı 
erkeklerinkine yakın olduğu görülmekte.  

Sosyal medyanın etkileşim ve diyaloga dayalı özelliğinin kullanımının düşüklüğü dikkat çekici. Bu durum 
milletvekillerinin Twitter’ı yurttaşla etkileşime girmek amaçlı değil de tek yönlü propaganda amacıyla kullandığı fikrini doğuruyor. 
Milletvekillerinin Twitter’da gündelik siyaseti sürdürdükleri pek azının yurttaşları takip etmesi de bu fikri doğruluyor.

Sonuç olarak Türkiye’de Twitter kullanımının yurttaşlar arasında yaygın olsa da milletvekilleri arasında yeterince 
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yaygınlaşmadığı, anaakım medyada popüler olan milletvekillerinin Twitter’da da popülerliğini sürdürdükleri, Twitter 
kullanıcılarının büyük oranda parti liderlerini takip ettikleri, milletvekillerinin Twitter üzerinden yurttaşlarla yeterince etkileşime 
girmedikleri, Twitter kullanımında bölgesel uçurumun olduğu gibi sonuçlara varmak mümkün. 

Sosyal medyanın etkileşime dayalı özelliğinin siyasetçiler tarafından da benimsenmesi, siyasetçilerin geleneksel iletişim 
araçlarından farklı bir şekilde iletişim kurmayı gerekli kılan sosyal medya üzerine eğitim almaları faydalı olacak ve katılımcı 
demokrasinin önünü açacaktır. 

Bu çalışmada yer alan analiz, milletvekillerinin paylaştıklara tweetlere ilişkin yalnızca istatistiki bilgi içermekte; tweetlerin 
türlerinin belirlenmesi için ayrıntılı bir içerik analizine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ve benzer çalışmaların her yıl yenilenmesi 
ve yalnızca Twitter değil diğer sosyal medya mecralarını kapsayarak genişletilmesi, Türkiye’de siyasetçilerin sosyal medya 
kullanımlarının gelişimini tespit etmek açısından önemli olacaktır.  
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GÜNCEL BİR DİSTOPYA OLARAK 1984: İKTİDARIN ZAMANI/MEKÂNI  
VE İLETİŞİM ARAÇLARI
 

Emre Canpolat1

 Özet
 
 Bu çalışmada, George Orwell’ın 1984 romanı ve distopyanın güncelle olan ilişkisi, iktidar ve iletişim araçları açısından 
ele alınmıştır. Anlatılan gelecek ütopyalarda oldukça belirsizken, distopyalarda güncelle daha yakından bir bağ kurar. 1984’te 
partinin zaman ve mekân üzerinde kurduğu denetim ve yeniden biçimlendirme, somut örneklere atıflarda bulunularak ve iletişim 
olanakları gözetilerek değerlendirilmiştir. Bu anlamda, ütopya ve distopya arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, 
1984’te anlatılan iktidarın medyayı kullanma pratikleri, hem 20. yüzyılda deneyimlenmiş hem de günümüzde deneyimlenen iletişim 
araçlarının yarattığı olanaklarda karşılığını bulmaktadır. Bu çalışmanın temel sonucu, 1984’teki iktidarın örgütlenme biçiminin 
reelde deneyimlenmiş iktidarların örgütlenme biçimleriyle ciddi benzerlikler taşıdığı ve bu benzerliklerin iletişim araçları ve zaman 
ve mekânın kontrolü noktasında ortaya çıktığıdır.  

Anahtar Kelimeler: 1984, İktidar, İletişim Teknolojileri, Zaman, Mekân, Distopya.

1984 AS AN ACTUAL DYSTOPIA: TIME/SPACE of POWER AND  
COMMUNICATION DEVICES 

 Abstract
 In this study, George Orwell’s 1984 and its relation to actuality are discussed from the point of power and communication 
devices. Although the described future is ambigous in utopias, it builts closer connetions with the actuality in dystopias. In 1984, the 
party control and re-formating of time and space are evaluated refering concrete examples and taking possiblities of communication 
into account. In this sense, considering the differences between utopia and dystopia, the media practices of the described power in 
1984, are matching up the possiblities which are created by the communication devices both during 20. century and today. The main 
conclusion of this study is that the organizational form of the power in 1984 has critical smilarities to powers in reality and that these 
smilarities appear in the point of controlling time and space.
 
Keywords: 1984, Power, Communication Technologies, Time, Space, Dystopia.

 Giriş
 

 George Orwell’ın 1948 yılında kaleme aldığı 1984 romanı dünya çapında üne kavuşmuş ve belki de en iyi bilinen distopya 
örneklerinden biridir. 1984’ün 20. yüzyılda ortaya çıkmış nasyonal sosyalizmi (Almanya), faşizmi (İtalya) ve stalinizmi (SSCB) 
benimsemiş rejimleri eleştirdiği sık sık ifade edilmiştir. Bu bilgiler ışığında dahi, onun ütopik gelecek tasavvurlarında farklı bir eğilim 
taşıdığını söyleyebiliriz. Bilindiği gibi ütopyalar, nasıl gerçekleşeceği belirsiz bir geleceği anlatırlar. 1984 ise, bir distopya olmasından 
ziyade, özellikle soğuk savaş koşullarında adından çokça söz ettirerek politik bir misyon çerçevesinden algılanmıştır ve belirsiz bir 
geleceğe yaptığı vurgunun yanında, okuyucularına her zaman 20. yüzyılda yaşananları anlatması ölçüsünde değerlendirilmiştir. 
1984, bu yanıyla, 20. yüzyılın en etkili kitapları arasında değerlendirilip Batı düşüncesini şekillendiren eğilimleri güçlü bir biçimde 
taşıdığı vurgulanmıştır (Rodden, 2003: 62). 

 
 1984’ün güncel politik anlamını gözeterek, çalışmanın birinci bölümünde, ütopya ve distopyalar arasındaki temel fark 
ortaya konulmuş ve distopyaların güncelle olan ilişkisi açısından bir tartışma yürütülmüştür. 1984 özelinde yürütülen bu tartışma, 
iktidarın iletişim teknolojileri üzerinden mutlak egemenliğini sürdürdüğü romanın, 20. yüzyıl gerçeğiyle kurduğu bağın somut bir 
şekilde oraya konulmasına olanak vermektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise romandaki somut örnekler üzerinden bir tartışma 
yürütülmüştür. 1984’teki partinin iletişim araçları dolayımıyla sürdürdüğü distopik iktidarının, ütopya ve distopya arasındaki tarihsel 
ilişkiyle uyumu gözetilerek bir değerlendirme yapılmıştır. Bu uyum, hem distopyanın 20. yüzyıldaki politik anlamına hem de iletişim 
1  Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri Anabilim dalı. E-posta: 
canemrepolat@gmail.com
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olanaklarının iktidarlarla olan ilişkisine ışık tutmaktadır.
En nihayetinde, ütopyalarda karşımıza çıkan belirsiz geleceğin distopyalarda çok daha farklı işlendiğinden hareketle, 

totaliter iktidarı işleten odak olarak partinin zaman ve mekân üzerinde kurduğu iktidar, iletişim boyutuyla somut örneklere atıflarda 
bulunularak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler, hem distopyaların daha az bilinen önemli bir farklılığına ışık tutmayı 
amaçlamış hem de iletişim teknolojilerinin yarattığı otoriter olanakların tarihsel bir incelemesi yapılmaya çalışılmıştır. Bu minvalde 
ilerleyen çalışma, 1984’te betimlenen iktidarın örgütlenme biçiminin reelde deneyimlenmiş iktidarların örgütlenme biçimleriyle 
ciddi benzerlikler taşıdığı ve söz konusu benzerliklerin iletişim araçları dolayımıyla zaman ve mekânın kontrolü noktasında 
belirginleştiğini ortaya koymaya çalışmıştır. 

1. Güncelle Kurulan Bağ Açısından ütopya ve Distopya
 
Ütopya kavramının tarihi, Antik Yunan’da Platon’un Devlet’iyle başlamıştır, ancak günümüzdeki anlam ve adına Thomas 

More’un ünlü Ütopya adlı eseriyle kavuşmuştur. Günümüze bir metin olarak ulaşmasa da ütopyacı fikirlerin hep var olduğunu 
söyleyen Bertell Ollman (2008: 114-115) Devlet’i ilk ütopyacı imgelem olarak nitelerken, Antik Yunan’dan More’un yaşadığı 14. yüzyıl 
kadar ütopyacı diyebileceğimiz somut bir örneğin var olmadığını belirtmiştir. Bu nedenle More’un ünlü eseriyle beraber bir yazın 
türü olarak ütopyanın tarihi gerçek anlamda başlamıştır. Ütopya yazınında görülen patlama ise Batıda “özgürlük, eşitlik, kardeşlik” 
düşüncesinin yaygınlaştığı Aydınlanma Çağı olarak da bilinen, 18. yüzyıla denk düşmüştür (Ağaoğulları, 2010). Bu anlamda ütopya 
yazınının daha iyi bir dünya arayışını ifade ettiğini ve insanlığın bu arayışının metin olarak ifadesi olduğu söylenebilir. 

Daha iyi bir dünya arayışının farklı formlarından ütopyayı ayıran şey, onun, “mümkün olamayacağı için var olmayan 
toplumları nitelemek üzere kullanılmasıdır. Yani burada ütopya imkânsız bir hayali yansıtıyor” (Ollman, 2008: 109). Bu açıdan 
bakıldığında, ütopyanın en temel kaynağı insan hayalidir. Nitekim Ollman, ütopyacı düşünüşün en önde gelen özelliğini şu şekilde 
ifade etmiştir:

“Gerçekleştirilebilir veya değil bir gelecek tahayyülü; bir insanın umutları, arzuları, istekleri ve 
hayallerini kullanarak gelecek hakkında bazı spekülasyonlar yapma dürtüsü; ve sadece saydığımız 
malzeme temelinde birinin bir gelecek tahayyülü inşa etmesi. Ütopyacı düşünüşün en önde gelen 
özelliği işte bu sonuncusudur (s. 110-111).”

Ollman’ın ütopyacı düşünüşü var eden malzeme olarak sıraladığı insanın umutları, arzuları, istekleri ve hayalleri gibi son 
derece geniş ve öznel olan bu alan, ütopyaların günümüzle olan bağının oluşmasında da belirleyici roller üstlenir. Ütopyayı yaratan 
malzeme ya da bir başka ifadeyle, onun ortaya çıkmasına neden olan, bireysel ya da toplumsal düzeydeki itki, umut, arzu, istek veya 
hayal niteliğinde olduğu için, “ütopyanın değeri güncel uygulanabilirliğinde değil, olası bir gelecekle olan ilişkisindedir” (Kumar, 
2005: 12).

Her ne kadar Kumar, aynı yerde, ütopyaların güncel açıdan uygulanamaz olduğunu kabul etse de, onun amacı, ütopyaların 
hayali dünyada da olsa gelecekte kurulmuş güzel yarınlara işaret ederken güncel olana bir vurgu taşıdığını kanıtlamaktır. Ona göre 
ütopya, hayali ve uygulanamaz da olsa, yazıldığı dünyaya alternatif iyi bir dünya arayışını ifade ettiği için, “her zaman bir ayağı 
gerçekliğe basmaktadır” (2005: 12).

Ütopyanın her zaman bir ayağının gerçekliğe basması, Kumar için de, apaçık bir gerçeklikten ziyade altta yatan bir mesaj 
düzeyindedir.  Ona göre ütopyanın amacı, nasıl olacağı belirsiz bir gelecekte olanları en ince ayrıntısına kadar tanımlarken, “birlik 
bütünlük içinde mutlu bir hayali dünyanın farklı yönlerini birer birer, elden geldiğince canlı ve inandırıcı hale getirmektir” (Wells, 
1967:6’dan aktaran Kumar, 2005: 12). Bu nedenle ütopyanın bugünle doğrudan bir bağı bulunmaz fakat bugünle olan ilişkisi, bugün 
yaşayanlara daha iyi bir dünyayı düşündürme yeteneğiyle ortaya çıkar.

Marx ve Engels’in ütopyaya bakış açıları da benzer şekildedir. Genel olarak onlara göre ütopya, (1) “bireysel tasavvurlardan” 
doğar, “umutların, arzuların ve sezgilerin üzerine inşa edilir” (2) bu nedenle “mevcut koşulların analiziyle dışsal bir ilişki içindedir”, 
(3) yaşanılan toplumun analizini yapmaz, (4) fakat yapılacak toplumsal analizin öncesinde merkezi bir konuma yerleşir, (5) geçmişe 
ve geleceğe yönelik analizde “değerlendirme ve yargıların bağımsız bir ölçütü olma işini görür” ve (6) somuttaki anlamı her zaman 
çok abartılır, dolayısıyla bu sıralamada en belirleyici olan özellik en baştakidir (Ollman, 2008: 112-113).

Görüldüğü gibi, yaşadıkları dünyayı sadece yorumlamayı değil, değiştirmeyi de amaçlayan Marx ve Engels’e göre ütopya, 
günümüze dolaylı bağlarla tutunmuş olsa da, esas olarak umutların, arzuların ve sezgilerin yol gösterdiği bireysel tasavvurlardan çok 
da fazlası değildir. Bugünü değiştirmeyi amaçlayan sistematik fikirlerin ortaya çıkmasından önce anlamlıdırlar, fakat değişimin nasıl 
olacağıyla ilgilenmezler. Nitekim Ağaoğulları (2010: 21) Fransız devrimini önceleyen yüzyılı “ütopyanın altın çağı” olarak nitelemiştir. 
Devrimin şiarı olan “eşitlik, özgürlük, kardeşlik” ideali, açıkça bu ütopik geçmişten beslenmiştir. Ama ütopya asla devrimi hazırlayıcı, 
öncü bir rol oynamamıştır. “Ütopyalarda, ne var olan somut sosyo-ekonomik koşulların bir çözümlemesi, ne de herhangi bir siyasal 
eylem programı vardır. Açıkçası Devrim’i yapan ütopyalar değildir; ama Devrim –bir ölçüde ütopyalar ile ütopist yapıtlar tarafından 
beslenmiş Devrim aktörleri nedeniyle- ütopik bir renk alır” (Ağaoğluları, 2010: 22).

Ütopyalar ve devrim ilişkisine bakan Ağaoğulları da, ütopyanın somut koşullarla ve çözüm önerileriyle ilgilenmediğini 
söyleyerek, güncelle olan bağının oldukça sınırlı olduğunu vurgulamıştır. Ütopyanın güncelle olan bağı, başka bir dünya olabileceğini 
düşündürtmesiyle sınırlıdır. Hatta Marx ve Engels, ütopyaların somuttaki anlamının her zaman abartıldığını da vurgulayarak yine 
belirli bir mesafeyle yaklaşmışlardır.
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Bu açıdan distopyalar farklı bir görünüm sergilerler. “-dys öneki, yadsıma olarak değil de, Yunanca’dan gelme ‘eu’ (=iyi) adılı 
gibi kabul edilen ‘u’ya karşıttır” (Riot-Sarcey, vd., 2003: 132). Bir başka ifadeyle distopya, aynen günümüzde de kullanıldığı şekilde 
kötü, olumsuz ütopyaları ifade etmektedir, ancak ütopyadan ayrılan yanı bununla sınırlı değildir. Şöyle ki, “Zamyatin, Huxley ve 
Orwell’in2 romanları gelecek içinde projelenseler de, bunu ütopyacıl kurmacalarda eleştirilebilecek olan tarihsel gerçekdışıcılıkla 
yapmazlar. Her üç romanın da, gerçek tarihle tutkulu ve şiddetli münasebetleri vardır” (s. 136). Bu anlamda distopyalar, ütopyalardan 
belirgin bir biçimde ayrılırlar.

1.1. ütopya Distopya Diyalektiğinin Tarihçesi

Yeni bir yazın türü olarak distopyanın ortaya çıkışı, 19. yüzyılda ütopya kavramının sosyalist ütopyalarla özdeşleşmesiyle 
yakından ilişkilidir. Kumar’a göre (2005: 99-100) 19. yüzyılda başka dünya arayışlarında sosyalizmin ağırlığı tartışılmazdır, bu nedenle 
“Ütopya yazarlarının cidden dikkatini çekebilen tek ütopya biçimi sosyalist ütopya idi” (s. 100). Modern ütopyanın gündemini 
sosyalizm belirlediği için, gelecek yıllarda sosyalizmin yarattığı düşünülen hayal kırıklığı da distopyanın doğuşunda kilit önemde 
olmuştur. Sosyalizm ve sosyalist ütopya bu anlamda o kadar belirleyicidir ki, tüm distopya örnekleri, sosyalizmin açık bir eleştirisi 
şeklinde kurgulanmıştır:

“En itibarlı Batılı aydınlar onu benimsediler, yeni Sovyetler Birliği gibi büyük toplumlar onu 
gerçekleştirme eşiğinde gözüküyorlardı. Bunun karşısında dehşete kapılanlar için barındırdığı derin 
tehlikeleri göstermenin en iyi yolu sosyalizmi ütopyaların merkezine yerleştirip korkunçluğunu ve 
kısırlığını herkesin gözleri önüne sermekti. Madem ki sosyalizm modern ütopya idi, modern anti 
ütopyanın da ana konusu olmalıydı. (Onun gerçekten 20. yüzyıl anti ütopyasının tek konusu olduğunu 
bile söyleyebiliriz. Bu anlamda modern anti ütopyayı sosyalizm yaratmıştır)” (s. 100-101).

 Ollman ise, kapitalizmi yeren pek çok ütopya örneğinin çıkmasına rağmen hiçbirinin distopyanın önde gelen örnekleri 
(Yevgeniy Zemyatin’in Biz’i, Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya’sı –ki eleştirileri kapitalizm için de geçerlidir ve George Orwell’in 
1984’ü) kadar tanınmadığı ve ses getirmediğini vurgulamaktadır. Bu örneklerin ortak özelliği de belirgin bir şekilde, “Sovyetler 
Birliği’ndeki çarpık sosyalizm biçimini eleştirmek için kullanılmasıydı” (Ollman, 2008: 118).
 Bu anlamda, güncellikle kurduğu ilişki açısından, ütopyadan farklı olarak distopyanın yaşanılan dünyayla doğrudan 
ilgilendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ütopyalar, başka bir dünya tasavvurunu ince ayrıntılarına kadar anlatıp, şu anda yaşayan insana 
bunu düşündürtmeyi amaçlarken güncel bağlamdan son derece kopuktur. Distopyalar ise tarihsel olarak sosyalist ütopyalara ve 
pratiklere karşı ciddi bir politik misyonla yüklüdürler. Bu nedenle anlattıkları karanlık gelecek, zaten orada bir yerlerde yaşanandır.
 Ütopya ve distopya arasındaki tarihsel ilişkide üzerinden atlanılmaması gereken bir diğer unsur da, Ollman’ın da yukarıda 
belirttiği gibi, “ütopik” toplumsal hareketlerin ve sosyalizmin başarı kazandığı 20. yüzyılda distopik eleştirinin, esas olarak, sözü 
edilen reel pratik eleştirisi üzerinden yükseldiğidir. Bu temel sonuca varıldığında, Orwell’ın 1984’ünün popülerliği ve tarihsel olarak 
temas ettiği gerçekliğin incelenmesi daha da önem kazanır. 
 Hâlihazırda, Orwell’ın distopyasının sıklıkla bu minvalde değerlendirildiği belirtilmiştir. Ancak 1984, içeriğinden ve güncel 
anlamından bağımsız olarak, anti-komünist bir yazarın ürünü değildir. Orwell, kapitalizmden azade tutmadığı distopik eleştirilerini 
kendine özgü sayılabilecek bir sosyalizm anlayışıyla öne sürmüştür. 1984 bu anlamıyla, basit bir anti-komünist metin olmaktan uzak, 
sosyalist bir eleştirel nitelik taşıdığı iddiasındadır. 

1.2. Orwell’de Totalitarizm ve Sosyalizm

Romanda doğrudan bir işaret bulunmasa da 1984’ün esas olarak SSCB’de deneyimlenen sosyalizm pratiğini konu edindiği 
kabul edilebilir. Örneğin, romanın kahramanı Winston’ın yaşadığı Londra’ya hâkim, İngiliz Sosyalizmi’nin kısaltılmışı İngsos 
ideolojisini benimseyen Okyanusya’daki parti örgütünde “herhangi bir ırk ayrımı yapılmadığı gibi, bir eyaletin başka bir eyalete 
belirgin bir üstünlüğü de söz konusu değildir. Partinin en üst kademelerinde Yahudilere, Zencilere ve saf Yerli kanı taşıyan Güney 
Amerikalılara rastlanabilir” (Orwell, 2011: 240). Nazilerin ya da İtalyan faşistlerinin sayılan etnik ve dini kesimlere karşı gösterdiği 
açık düşmanlık düşünüldüğünde, böyle bir kurgusallığın her iki iktidar deneyimi için geçerli olamayacağı ve sosyalist hareketlerin 
sahip olduğu enternasyonalizmin konu edindiği düşünülebilir. Romanda, İngsos’u yaratan devrimin tüm insanlar arasındaki 
eşitsizliği kaldırmayı amaçladığını ama sonradan bu amaçtan saptığı da sık sık vurgulanmıştır.

Robert Paul Resh’e göre (1997: 141-142) Orwell’in 1984’te çizdiği parti, yapısı itibariyle her ne kadar az önce belirttiğimiz 
faşist yönetimleri işaret etmiyorsa da, Orwell’in genel olarak totalitarizm kavramsallaştırması Nazi Almanya’sını ve Mussolini 
İtalya’sını da içermektedir. Orwell ve çağdaşı olan pek çok sol düşünür, Mussolini, Hitler ve Stalin dönemlerini totalitarizm olarak 
nitelemişlerdir. Ona göre, SSCB’de sosyalist idealler Stalin’le beraber sapmış, parti diktatörlüğü tüm toplumu kontrol altına almıştır. 
Bu açıdan Orwell, sınıfsal farklılıklar söz konusu olsa da, SSCB’yi Mussolini ve Hitler’le beraber değerlendirmiştir. 

Oysa Hobsbawn (2012: 529-530), özellikle Stalin döneminin, ne kadar acımasız ve diktatörce olursa olsun, totalitarizm 
olarak adlandırılan politik sistemle açıklanamayacağı uyarısını yapar. Hobsbawn’a göre totalitarizm, İkinci Dünya Savaşı’na kadar 
İtalya ve Almanya için kullanılan ve “sadece kendi halkı üzerinde tam bir fiziksel denetim kurmakla kalmayan, aynı zamanda 

2  Yazarlara göre bu üç isim distopyanın kurucularıdır.
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propaganda ve eğitim tekeli sayesinde kendi değerlerinin halk tarafından içselleştirilmesini de başaran, herkesi kapsayacak şekilde 
merkezileştirilmiş bir sistemi” ifade eder. Stalin dönemi, her ne kadar tartışmasız bir parti ve lider iktidarını hedeflemişse de,  
“düşüncenin dönüştürülmesi”ni başaramamış ve hatta geniş halk kitlelerini politik dünyanın dışında tutmuştur. Ancak, İkinci Dünya 
Savaşı’na kadar Almanya ve İtalya’daki diktatörlükleri tanımlamak için kullanılan totalitarizm eleştirisi, soğuk savaş koşullarında 
günümüzdeki anlamına kavuşarak, özellikle SSCB’yi niteleyecek şekilde kullanılmaya başlamıştır.

Bu minvalde Orwell, kendi totalitarizm tarifini yaparken, esas olarak SSCB ve özelde Stalin dönemini ele almış fakat Hitler 
Almanya’sı ve Mussoli’ni İtalya’sını içerecek şekilde genişletmiştir. Orwell için esas olan SSCB’dir. Diğer totaliter örnekler sözünü 
ettiğimiz esas örneğin yanında değerlendirilir. 

Yine Resh’e göre (1997: 150-152), Soğuk Savaş döneminde, kapitalist dünyanın özenle uyguladığı anti sosyalist propagandanın 
başını totalitarizm söylemi çekiyordu, fakat Orwell’in totalitarizm anlayışı kapitalist dünyanın sürdürdüğü propagandadan oldukça 
farklıdır. Orwell, totalitarizmi, hümanist kolektivizme dayanan kendi demokratik sosyalizm anlayışının karşısında koyarak, 
“kapitalist çelişkilerinin kendisinin bir ürünü olarak” görür (s. 150). Soğuk Savaş boyunca sürdürülen totalitarizm propagandası, anti 
kapitalizmi, kategorik olarak totalitarizm içine yerleştirirken, Orwell’in demokratik sosyalizminin kendisi anti kapitalisttir. Doğal 
olarak bunun mantıksal bir sonucuyla Orwell, SSCB, Almanya ve İtalya’da karşımıza çıkan ve tüm toplumu kontrol eden bürokratik 
organizasyon eleştirisini kapitalist toplumlardan azade tutmamaktadır.  

Bu anlamda Orwell’in popüler distopyası olan 1984, ütopik sınırları son derece zorlayarak belirsiz bir gelecekten 
seslenmektense, yazıldığı yıl olan 1948’de yaşanan iktidar biçimlerine, başta SSCB olmak üzere, Hitler Almanya’sı ve Mussolini 
İtalya’sında yaşananlara dayanarak, yazıldığı anın gerçekliğine yaslanma iddiasındadır. Orwell’e göre bu gerçeklik totalitarizmdir. 
Ancak, her ne kadar Orwell, 1984’ü soğuk savaş günlerinin Batı kapitalizmi yararına yürütülen anti-komünizm propagandaları 
dâhilinde yazmadığı iddia edilse de, bu en ünlü eserinde kapitalizme yönelik somut bir eleştirinin izlerine pek rastlanmaz.

2. 1984’te İktidarın İletişimi 

İngsos ilkelerine dayanan Okyanusya’daki parti iktidarı, iletişim araçlarına dayanan güçlü bir izleme ve dinleme ağına 
sahiptir. Tele-ekranlar ve gizli mikrofonlar hemen her yerdedir. Bunun yanında Büyük Birader’in3 posterleri, parti sloganları ve 
illüstrasyonlar hemen her duvarı süslemektedir. Eski İngilizcenin (günümüzde kullanılan İngilizce) yerini alan Yenisöylem adını 
verdikleri ve parti üyesi hemen herkesin düşünme kapasitesini sınırlamak üzere oluşturulmuş yeni bir dil almak üzeredir. Tarih 
sürekli olarak (kelimenin gerçek anlamıyla dünden bugüne doğru) yeniden yazılmaktadır ve bu yeniden yazım süreci için basınçlı 
borulardan oluşan bir iletişim ağı kullanılmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında, 1984’te iktidarın işleyişi yönünden iletişim teknolojilerinin kullanımının merkezi bir rol oynadığı 
rahatlıkla söylenebilir. Romanda işleyişi detaylıca anlatılan ve Büyük Birader’le cisimleşen iktidarın, belki de en çarpıcı yönü zamanı 
ve mekânı mümkün olduğunca kontrol altında tutmasıdır. Zaman ve mekânı oldukça sıkı bir biçimde denetim altına alan partinin 
tartışılmaz, mutlak bir iktidarı söz konusudur.

İktidarın sürdürülmesi açısından zaman ve mekânın kontrolü kritik önemdedir: “İletişim zaman ve yer içerisinde gerçekleşir 
ve zaman ve yerle kısıtlıdır. Yer ve zaman üzerindeki egemenlik örgütlü yaşamdaki egemenlik ve mücadelenin zorunlu bir gereğidir” 
(Erdoğan, 1999: 39). Bir başka ifadeyle, iktidarın işlediği en temel alan olarak zaman ve mekân, egemenliğin iletişim olanaklarıyla 
sürdürülmesinin de en temel konusu haline gelir.

Nitekim İmparatorluk ve İletişim Araçları isimli eserinde Harold Innis (2006) iktidarların zamana ve mekâna hitap eden 
iletişim araçlarıyla donanmaları durumunda uzun soluklu ve başarılı olabildiğini belirtmiştir: “Bizans imparatorluğu, farklı medya 
yanlılıklarını yansıtan örgütlenmeler arasındaki bir uzlaşı temeli üzerinde gelişti” (s. 172). Bu anlamda, zamana ve mekâna yönelik 
kontrol, iktidarın yetkinliğini arttırarak sürekliliğini sağlamaktadır.  

Bu yetkinlik ve sürekliliğin sağlanmasında, iletişim araçlarını kontrol ve kullanma olanakları açısından, “uygarlıklar, 
ancak imparatorlukları da içerecek biçimde, sırasıyla bilgi tekellerinin ve kurumlarının sınırlarının ne olması konusuyla sürekli 
ilgilendiğinde canlılıklarını koruyabilirler” (s. 24). Bu nedenle, iktidarın etkili ve güçlü bir şekilde sürmesi için, zaman ve mekânın 
kontrolünün yanında, bilginin de iktidarın tekeli/hizmetinde bulunması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu yönden bakıldığında, 1984’te zamanın ve mekânın kontrolü, Orwell’in totalitarizm kavrayışı açısından temel bir öneme 
sahip olur. Çalışmanın temel izleği doğrultusunda, ütopya ve distopya arasındaki ilişki düşünüldüğünde, 1984’te mutlak iktidarın 
zamanı ve mekânı düzenleyişi incelenmeye değerdir.

2.1. Zaman üzerinde Kontrol ve Yeni Dil 

Parti iktidarının en önemli müdahalelerinden biri insan belleğine yöneliktir. “Geçmişi denetim altında tutan, geleceği de 
denetim altında tutar; şimdiyi denetim altında tutan, geçmişi de denetim altında tutar” (Orwell, 2011: 282). Romanda bu ilkeyi 
gerçekleştirmek Gerçek Bakanlığı’nın işidir. Aynı zamanda romanın kahramanı Winston’ın çalıştığı yer olan Gerçek Bakanlığı’nın 
işi ise:

“Okyanusya yurttaşlarının gazetelerini, filmlerini, ders kitaplarını, tele-ekran programlarını, 
oyunlarını, romanlarını –heykelden slogana, lirik bir şiirden biyolojik bir incelemeye, çocuklar için 
alfabelerden Yenisöylem sözlüğüne, akla gelebilecek her türlü haber, bilgi ve eğlenceyi- sağlamaktır” (s.67).

3  Orwell Büyük Birader’i ”kırk beş yaşlarında, kalın siyah bıyıklı, sert bakışlı, yakışıklı bir adamın yüzü” şeklinde betimlemiştir (2011: 25). Bu Büyük Birader’in 
Stalin’den yola çıkılarak düşünüldüğü izlenimi uyandırmaktadır.
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 Sözü edilen bakanlığın Arşiv Dairesi’nde çalışan Winston’ın işinde ise, sürekli değişen parti politikaları gereğince “Times’ın 
belirli bir sayısında gerekli görülen tüm düzeltmeler bir araya getirilip harman edilir edilmez, o sayı yeniden basılıyor, asıl nüsha 
yok ediliyor ve arşive onun yerine düzeltilmiş nüsha konuluyordu” (s. 64). Bu işlem yalnızca tek bir resmi nüshaya yapılmıyor, 
dışarıda dolaşımda olan ve artık parti için yalan olan yayınlar imha ediliyordu. “Bu sürekli değiştirme işi yalnızca gazeteler için 
değil, kitaplar, süreli yayınlar, broşürler, posterler, kitapçıklar, filmler, ses bantları, karikatürler, fotoğraflar, siyasal ya da ideolojik 
bakımdan önem taşıyabilecek her türlü kitap ve belge için geçerliydi” (s. 64). Böylelikle partinin güncel ihtiyaçlara göre değişen 
politikalarının tutarsızlığını kanıtlamak, en azından belge düzeyinde imkânsız bir hale gelmektedir. “Kayıtlar ve bellekler neyi kabul 
ediyorsa, geçmiş odur. Parti tüm kayıtları da, üyelerinin zihinlerini de tam bir denetim altında tuttuğuna göre, geçmiş de parti nasıl 
olmasını istiyorsa öyle olacaktır. Ayrıca, geçmiş değiştirilebilir olsa da, değiştirildiğine ilişkin tek bir örnek bile yoktur” (s. 245).

Söz konusu durum, Sovyet gizli servisinin, o zamanki adıyla NKVD’nin4 1940 yılında idam edilen şefi olan Nikolai 
Yezhov’un yerine gelen Levrentiy Beria’nın 1953 yılındaki idamından sonra yaşananları anımsatmaktadır. Stalin’in ölümünden 
sonra “ajanlık” ve “ihanet” gibi suçlamalarla idam edilen Beria’nın Büyük Sovyet Ansiklopedisi’nden çıkarılış öyküsü ilginçtir:  

“Ansiklopedi’nin Sovyet aboneleri B harfindeki maddeleri içeren cildi aldıkları zaman, elbette, 
Beria üzerine iki sayfa, yani bir yaprak uzunluğunda bir makale vardı, makale onu Sovyetler Birliği’nin 
büyük bir kahramanı olarak övüyordu; fakat onun bir hain ve casus ilan edilerek gözden düşürülmesinden 
sonra, yayınevi bütün abonelere Beria’nın yer aldığı sayfanın kesilip gönderilmesini isteyen bir mektup 
gönderdi; onun yerine Bering Boğazı ile ilgili (resimli) bir yapraklık madde göndereceklerdi, yani bu 
yaprak cilde eklendiği zaman, bütünlüğü tekrar sağlanmış olacaktı, tarihin aniden yeniden yazımına 
tanıklık edecek bir boşluk kalmayacaktı… Buradaki gizem şudur: eğer bütün aboneler bu değişikliği 
biliyorsa (sonuçta bunu kendileri yapacaktı), bu bütünlük (görüntüsü) kimin için korunuyordu?” (Zizek, 
2008: 33).5

Bu olay, SSCB’de geçmişi belgeler üzerinde değiştirmenin ilk örneği olmasa da (Yezhov da Stalin’le beraber olduğu 
fotoğraflardan çıkarılmıştı) Zizek’in sorduğu bu soru romanda cevaplanmıştır.  “Tüm yazılı kayıtların o günün bağnazlığıyla 
uyuşmasını sağlamak mekanik bir iştir. Ama olayların istendiği biçimde meydana geldiğini anımsamak da gerekir. Ve birinin anılarını 
yeniden düzenlemek ya da kayıtları çarpıtmak gerekliyse, o zaman bunları yaptığını unutmak da gereklidir” (Orwell, 2011: 245).

1984’te insanların tüm bu değişiklikleri unutması ve yeni şekliyle anımsamasını olanaklı kılmak için yenisöylem isminde bir 
dil ve çiftdüşün diye adlandırılan bir ilke belirlenmiştir. “Çiftdüşün, insanın iki çelişik inancı zihninde aynı anda bulundurabilmesi 
ve ikisini de kabullenebilmesi anlamına gelir. Partili aydınlar, anılarının ne yönde değiştirilmesi gerektiğini bildiği gibi, gerçeklikle 
oyun oynandığını da bilir; ama çiftdüşün uygulayarak kendini gerçekliğin çiğnenmediğine de inandırır” (s. 246). Bir başka ifadeyle, 
partinin söylediği şey, öyle ya da böyle, her zaman gerçekliğin kendisi olarak kabul edilmektedir. Bu kusursuz bir biçimde içselleştirilir.

“Yenisöylem’in amacı, yalnızca İngsos’un sadık izleyicilerinin dünya görüşü ve düşünsel alışkanlıklarına uygun düşecek bir 
anlatım ortamı sağlamak değil, aynı zamanda bütün öteki düşünce biçimlerini olanaksız kılmaktı” (s. 335-336). Yenisöylem’le beraber, 
esas olarak, sözcük dağarcığı mümkün olduğunca azaltılarak düşünce ufkunu geliştirecek ve ifade edilmesine olanak sağlayacak 
araçlar ortadan kaldırılmıştır. “Eskisöylem tümden unutulduğu zaman, her türlü sapkın düşüncenin –yani İngsos ilkelerinden sapan 
her türlü düşüncenin- olanaksızlaşması amaçlanıyordu” (s. 336). 

Dil ve özgürlük arasındaki ilişkiye dikkat çeken Erdoğan’a göre (1999: 43-44), özgürlüklerin kısıtlanması doğrudan dilin 
kullanım pratikleri üzerinden okunabilir:

“Dilin varlığı, dilin özgürce kullanılacağı anlamına gelmez. Dil yansız, nesnel ve evrensel 
gerçeklerin tanımlanmasını ve anlamlandırılmasını getirmez. Özellikle, toplumsal yaşam içinde dilin 
kullanımı (neyin nasıl, ne koşulda kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi ve egemenliği) nesnelliğin 
ve hatta kişinin kendisine göreliğin bile ötesine ve üstüne geçebilir....Dilin görevi, bu durumda, egemenin 
çıkarları ve dünya görüşü çerçevesi içinde hapsedilmiştir. Bu hapsedilmede, elbette bu dili kullanan insanın, 
sadece alternatifleri kapatan zorlamayla değil aynı zamanda katılmayla hapsedilişi vardır”

1984’te, kelimelerin sözcük dağarcığından çıkarılıp kullanılmasının yasaklanmasıyla, düşüncenin ifade edilmesi ve dahası, 
onun fikir olarak zihinde belirmesi engellenmiştir. Çiftdüşün ilkesinin parti üyelerince içselleştirilmesi ise, İngsos’un buyruklarından 
çıkmayan bir parti aygıtı yaratılmasında kritik önemde olmuştur. Yenisöylem’le parti üyeleri, Erdoğan’ın vurguladığı anlamda, 
hem alternatifler üretecek düşünme pratiklerinden alıkonuluyor hem de partinin belirlediği çizgide konuşuyor. Bu çiftyönlü bir 

4  İçişleri Halk Komiserliği.
5  Bu duruma uygun bir diğer örneği ise Stalin’in sağ kolu olarak bilinen ve uzun yıllar SSCB’nin Dışişleri Bakanı olarak çalışmış Vyeçeslav Molotov anlatmıştır: “Büyük 
Vatan Savunması sırasında Vannikov beklenmedik bir şekilde hapisten çıkarılıp Stalin’in karşısına getirildi ve savaş sanayisi halk komiseri olarak görevlendirildiği 
bildirildi. Buna karşılık Vannikov: Yarın komiserlikte olacağım. Eski tutuklu olarak personelim üzerinde nasıl bir nüfuzum olabilir?
-Sizin nüfuzunuz bizim işimiz, dedi Stalin. Ertesi sabah Vannikov masasının üstünde içinde kendisine sosyalist emek kahramanı ünvanının verildiği kararnameyi 
içeren Pravda’yı buldu.” (Çuyev, 2010: 79).
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hapsedilişin ifadesi olarak görülebilir.
İkinci Dünya Savaşı’nın acılarını yaşamış Yahudi aydın Victor Klemperer’in Nazi Almanya’sında dilin dönüşümü üzerine 

benzer izlekleri takip eden bir dizi çalışması vardır. 1984’ün yayınlanmasından iki yıl önce Klemperer, Hitler’in yarattığı yeni 
eğilimleri, büyülü kelimeleri ve ekleri incelemiştir. Bu incelemeler de benzer sonuçlara işaret eder:  

“Bazı ön-ekler evrensel kılınıyor: Almanya ve Almanlar daima ‘büyük’ (gross); ‘halkın’ (Volks-) 
dedin mi akan sular duruyor; ‘dünya’ (Welt) ya da ‘dünya çapında’, ‘dünya görüşü’ (Weltanschauung) ise 
hep ‘jeopolitik konum ve çıkarlarıMIZ’ anlamına geliyor. Bir takım ‘hüsnütabir’ler (euphemisms), klişeler, 
slogan-sözcükler (buzzwords) yerleştiriliyor adım adım: Yahudilerin ‘bize’ yönelik ‘ölçüsüz nefret’i; savaşın 
‘barışsever’ Führer’imize ‘dayatılmış’ olması; ‘türümüze yabancı’ (Artfremd; misal ‘Türk olmayan’ gibi); sonra 
cinayet yerine ‘özel muamele’ (Sonderbehaldung). Sözcükler, küçük dozda arsenik almaya benzeyebilir: Fark 
edilmeyen yutulur, etkisi yokmuş gibi görünür, ama toksik reaksiyon bir süre sonra başgösterir. ‘Nazizm halkın 
eti ve kanına milyonlarca defa tekrarlanmak suretiyle dayatılan ve bilinçsizce devralınıp kabullenilen tek tek 
sözcükler, deyimler ve cümle kuruluşlarıyla nüfuz etti” (Berktay, 2009: 5).

 Bu anlamda kullanılan dil, resmi ideolojinin kabullenilmesi ve insanlar tarafından sürdürülmesinin sağlanması açısından 
önemli işlevlere sahip olmuştur. Dahası 1984’te Orwell, Nazi Almanya’sında karşımıza çıkan bu gibi pratikleri, Ingsos ideolojisi için 
yeni bir dilin oluşturulması ve çiftdüşün gibi ilkelerle zamanı kontrol etmeye yönelik taktiklerin içine yerleştirmiştir. Çizilen distopik 
dünyada zamanı geriye dönük bir şekilde düzenlemek, parti çizgisinin kadir-i mutlaklığının temelini oluşturmuştur.

 2.2. Mekân üzerinde Kontrol, İzleme/Dinleme ve Bakışın Gücü

İktidarın hükmetme yeteneğini belirleyen zamana yönelik bu sıkı yeniden düzenleme süreci, mekâna yönelik diğer kontrol 
mekanizmalarıyla tamamlanmıştır. Büyük Birader’in posteri görülebilecek hemen her yerdedir: “Her katta, asansörün tam karşısında 
asılmış olan posterdeki kocaman yüz duvardan ona bakıyordu. Resim öyle yapılmıştı ki, gözler her davranışınızı izliyordu sanki. 
Posterin altında, BÜYÜK BİRADER’İN GÖZÜ ÜSTÜNDE yazıyordu” (Orwell, 2011: 25-26). 

Tele-ekranlar ise tüm evlerde, salonun her yanını görebilecek şekilde konumlandırılmış, ekranı biraz karartılabilen ama 
kapatılamayan bir izleme-bilgilenme aracıdır. Doğrudan bir propaganda aracı olarak çift yönlü çalışır ve kusursuz bir gözetleme 
ve dinleme aracıdır. Şehir içinde tele-ekranların görüş açısına girmeyen yer hemen hemen yok gibidir. Şehir dışı ise tele ekranlar 
aracılığıyla olmasa da gizli mikrofonlar aracılığıyla geniş bir dinleme ağıyla örülmüştür ama yine de izlenmeyen/dinlenmeyen yerler 
bulmak olasıdır.

Gerçek Bakanlığı’nda çalışan ve orta sınıfa mensup roman kahramanı Winston’ın işi, daha önce de söylediğimiz gibi, güncel 
parti politikalarına ters düşen eski tarihli haberleri veya belgeleri ortadan kaldırarak geçmişi değiştirmektir. İş yerindeki odasına 
üç basınçlı boru vardır. Bunlardan ikisi, merkezden gelen emirlerin ve yok edilecek haberlerin alınmasında, diğeri ise yok edilmek 
istenen belgenin yanıp kül olacağı yere gönderilmesinde kullanılır. “Binada yalnızca odalarda değil, neredeyse her koridorda bile kısa 
aralıklarla buna benzer binlerce, belki on binlerce yarık vardı. Nedense bellek delikleri deniyordu bunlara” (s. 62). 

Sözü edilen bellek delikleri zamana dönük kontrol çabasının bir ürünü olduğu kadar, gözetleme ve dinleme sistemleriyle 
beraber mekâna dönük önemli bir iktidar ağına işaret ederler. Michel Foucault Panoptikon’u özetlerken, modern toplumlarda 
iktidarın işleyişinde, 18. yüzyıldan sonra yerleşen “loş uzam korkusu”yla beraber mekânın gözetim yoluyla kontrol edilmesinin 
önemine dikkat çeker. “Hem uzamı bölmek hem de açık bırakmak, gözetlenecek bireyleri titizlikle birbirinden ayırarak hem top 
yekûn hem de bireyleştirici bir gözetim sağlamak” (Foucault, 2007: 86-93). 1984’te mekânın iktidar tarafından kontrol edilmesi 
bundan farklı değildir. Meydanlardan tuvaletlere kadar, hemen her yere yerleştirilmiş tele-ekranlar, dinleme sistemleri ve basınçlı 
borularla kurulan iletişim ve gözetim düzeni, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde izleyen bir göze işaret eder. Bu göz hem mekânı 
denetim altında tutar, hem de istihbaratın akışını sağlar. “İktidarın işlediği odak, aynı zamanda da bilgi kayıt yeri olan merkezi bir 
noktanın varlığı” Büyük Birader’le cisimleşmiş panoptik bir iktidarı özetler (s. 87). Tele-ekranlar ya da dinleme cihazlarıyla beraber 
posterlerden çıkıp insanlara dikilen gözler izleme-dinleme kıskacını tamamlamıştır. 

İzleme pratiklerinin bu şekilde düzenlenmesi, Foucault’a göre, modern zamanların iktidarı sürdürme pratiği açısından 
öncekilerden ayrıldığı yere işaret eder. Örneğin Monarşilerde, iktidarın daha çok fiziksel şiddete başvurması ve çok az suçlu 
yakalaması bir sorundur. “18. yüzyılın yeni teorisyenleri buna şu karşılığı veriyorlardı: Bu pek az sonuç elde eden çok masraflı bir 
iktidar. Çok büyük şiddet kullanılmış, ama sonuçta emsal teşkil etmemişti; hatta daha çok şiddet uygulamak zorunda bile kalınmış 
ve böylelikle isyanlar artmıştır” (s. 94).

Bu noktada, iktidarın hükmetme gücünün modern öncesi zamanlarda daha az etkin olduğuna dair bir vurgu ön plana 
çıkmaktadır. 

“Buna karşılık, pek az harcama talep edecek olan bakış vardır. Silaha, fiziksel şiddete, maddi 
kısıtlamalara ihtiyaç yoktur. Yalnızca bir bakış. Gözetleyen bir bakış ve bakışı üzerlerinde hisseden herkes, 
bakışı öyle içselleştirir ki, sonunda kendini gözleme noktasına varır; böylece herkes kendi üzerinde ve 
kendine karşı bu gözetlemeyi işletecektir” (s. 96).

Romana sık sık bir yerlerden giren Büyük Birader’in gözleri de benzer şekilde hikâyeye dâhil olur. “O ipnotize eden gözlerle 
bakıştı. Sanki büyük bir güç üzerinize yükleniyordu; kafatasınızda bir delik açıp beyninizi tepikliyor, yüreğinize korku salarak 
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inançlarınızı koparıp alıyor, handiyse aklınızın tanıklığını yadsımaya razı ediyordu sizi” (Orwell, 2011: 105). Foucault, gözetlemenin 
gücünü betimlerken insanın yaşadığı bu umarsızlığa dikkat çekmektedir: “Tam anlamıyla Devrim’in kaygıları içindeyiz: İnsanların 
kötülük yapmasını engellemek, suç işleme arzusunu ortadan kaldırmak; tümü şöyle özetlenir: Yapamamak ve isteyememek” (2007: 
94).

Yine Foucault’ya göre (s. 95) iktidarlar, özellikle Fransız Devrimi’nden sonra modern toplumların, kamusal alanda her şeyin 
görünür olması/gizli hiçbir şeyin kalmaması gibi bir düsturla hareket ederek, pek çok diğer yöntemle beraber bakışın caydırıcılığını 
keşfetmiştir. Dahası, panoptik iktidarlar kapitalist toplumlarla sınırlı kalmamıştır. “Bu iktidar ilişkileri sosyalist toplumlara dolayımsız 
olarak aktarılmıştır” (s. 100).

Winston’ın özenle sakladığı “çarpıklıklarını” fark eden ve onu tutuklayan üst düzey düşünce polisi O’Brien, işkence seanslarını 
ikna yöntemleriyle devam ettirmiştir. Amacı Winston’u öldürmek değildir, ikna etmektir. O’Brien bunu denerken, Foucault’nun 
özetlediği gibi, iktidarların uyguladığı zorun tarihsel değişimine yönelik bir konuşma yapar:

“Engizisyon’un diri diri yaktığı her sapkının yerine binlercesi çıktı….Sonraları, 20. yüzyılda 
totaliter denenler ortaya çıktı. Alman Nazileri ve Rus Komünistleri. Ruslar sapıklığı Engizisyon’dan daha 
acımasızca bastırdılar. Geçmişteki hatalardan ders çıkarmışlardı; en azından şehitler yaratmamak gerektiğini 
öğrenmişlerdi. Kurbanlarını halk mahkemesine çıkarmadan önce onurlarını yerle bir ediyorlardı. Ama 
yine de yalnızca birkaç yıl sonra aynı olayın tekrarlanmasına engel olunamadı….Peki niçin bir kez daha 
böyle olmuştu? Bir kere, işkence altında konuşturuldukları ve itiraflarının doğru olmadığı açıkça bilindiği 
için. Oysa biz böyle hatalar yapmayız. Burada ağzından çıkan itirafların hepsi doğrudur. Doğru olmalarını 
sağlarız. En önemlisi de, ölülerin ayağa kalkıp karşımıza dikilmelerine izin vermeyiz….Gelecek kuşaklar 
senin adını bile duymayacak. Tarihten silineceksin….Geçmişten silindiğin gibi, gelecekten de silineceksin” 
(2011: 288-299).

Sonuçta, Okyanusya’nın yine zaman üzerindeki iktidarına ulaşılır. Mekâna tele-ekranlar, gizli mikrofonlar ve Büyük 
Birader’in hükmedici bakışlarıyla yayılan iktidar, bireyleri sürekli baskı altında tutarak, Ingsos ilkelerinden sapmayı istenemez 
hale getirmektedir. Eğer Winston gibi, bunu bir şekilde başaranlar çıkabilirse, sadece fiziki olarak yok edilmemektedir. Geçmişten 
geleceğe uzanan tüm zamanlardan silinmektedirler.

1984’te karşımıza çıkan totaliter pratik, esas olarak, iktidarın zamanı ve mekânı mutlak kontrolü üzerinden geliştirilmiştir. 
Sözünü ettiğimiz kontrolün merkezinde, iletişim olanaklarının etkin bir biçimde kullanımı vardır. Zamanın kontrolü, Yenisöylem 
ve Çiftdüşün aracılığıyla parti üyelerini belleksizleştirme ve iktidarın istediği gibi düşünmelerini sağlamak biçimiyle mümkün 
olmuştur. Ayrıca, gerçekliğin günümüzden geçmişe doğru değiştirilmesi ve yeniden yazılması da bu kontrolün önemli bir parçasıdır. 
Mekânın kontrolü ise, Büyük Birader’in posterleriyle simgeleşmiş bakışın gücü, tele-ekranlar, gizli mikrofonlar ve bellek delikleri 
olarak isimlendirilmiş geniş bir ağ örgütlenmesiyle karşılığını bulmuştur. Böylece, panoptikon metaforuyla anılan mekanın mutlak 
denetimi sağlanmış olur. 

Dolayısıyla, önemli bir distopya olarak 1984’te karikatürize edilmiş biçimleriyle karşımıza çıkan iletişim olanakları, 
Orwell’in totaliter rejimler olarak nitelendirdiği Hitler Almanya’sı, Mussolini İtalya’sı ve en çok da Stalin SSCB’si göz önünde 
bulundurulduğunda somut karşılığını bulmaktadır. Sözünü ettiğimiz bu ilişki, aynı zamanda, ütopya ve distopya arasındaki diyalektik 
ilişkiyi de özetlemektedir. 

 Değerlendirme ve Sonuç

Güncel olanla kurduğu ilişki açısından, ütopya ve distopya birbirinden belirgin bir şekilde ayrılırlar. Ütopyalar, somut 
bir biçimde deneyimlenen bağlamdan son derece kopuk bir şekilde, insanların umutları, arzuları, istekleri ve hayalleri üzerinden 
şekillenir. Bu nedenle ütopyalar, güzel bir gelecek tasavvurunu ince ayrıntılarına kadar anlatırken, okurlarına daha iyi bir dünyanın 
olabileceğine yönelik ütopik bir vizyon verebilmeleri sayesinde güncellikle bağını biraz da dolaylı bir yolla kurarlar. Marx ve Engels’e 
göre, ütopyaların somuttaki anlamı insanlara hayalî bir uzak görüşlülük kazandırmasından çok da fazla değildir ve bu nedenle önemi 
her zaman abartılmıştır.

Distopyanın tarihsel olarak ilk örneklerinin çıkışının, sosyalist ütopyaların reelde karşılık bulduğu zamanlara rastlaması bir 
tesadüf değildir. Zaman zaman kapitalist sistemi eleştiren örnekler ortaya çıkmış olsa da, distopyaların en birincil konusu sosyalist 
ütopyaların ve pratiklerin somut eleştirisidir. Bu anlamda, distopyayı var eden en birincil etken sosyalist ütopyalar ve pratiklerin 
varlığıdır. Distopyalar tarihsel olarak sosyalist ütopyalara ve pratiklere karşı ciddi bir politik misyonla yüklüdürler. Doğal olarak, 
distopyanın güncelle kurduğu bağ ütopyalarla karşılaştırıldığında, çok daha belirgindir. Anlattıkları karanlık gelecek, zaten orada bir 
yerlerde yaşananlardır. 

George Orwell’ın 1984 distopyası ise, yazarın kendi politik bakış açısı çerçevesinde, “demokratik sosyalizm” anlayışının 
karşısına koyduğu totalitarizm kavrayışıyla şekillenmiştir. Yazar esasında totalitarizmi kapitalist ilişkilerin bir sonucu olarak 
görmektedir, fakat özellikle 1984’te anlatılanların –faşist ve nasyonal sosyalist yönetimlerini de içerse de, çoğunlukla SSCB’de yaşanan 
pek çok olayın karikatürü olmasından dolayı soğuk savaş döneminde anti sosyalist eğilimler çerçevesinde okunmuş ve özellikle Batılı 
emperyalist-kapitalist devletlerin propagandalarına belirgin bir destek sunmuştur. Sözü edilen nedenden ötürü, bir distopya olarak 
1984, güncel politik meselelerle son derece ilişkili bir metindir ve güncel politik mücadelelere güçlü bir şekilde eklemlenebilir.  
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Nitekim bu gerçekliğe dayanılarak, 1984’ten hareketle, Batıdaki pek çok toplumsal eleştiri, hak mücadelesi ve toplumsal 
duyarlılık, totaliter eğilimler taşıdığı ve demokrasi dışı tehlikeler barındırdığı gibi iddialarla, toplumsal muhalefeti marjinalize etmeye 
dönük propagandalar temelinde değerlendirilmiştir. Bu yalnızca komünist partiler için geçerli olmamıştır. Özellikle SSCB’nin tarih 
sahnesinden silindiği 1991’den itibaren azınlıklar, kadınlar ve eşcinsellerin hak arama mücadelelerine karşı olarak ve işçi sınıfı karşıtı 
yeni sağ söylemler içinde kullanılmıştır (Goldstein, 2000: 54). Buna verilebilecek en güncel örnek, ABD’nin haber alma ve ulusal 
güvenlik kurumlarının gizli olarak yürüttüğü kitlesel izleme ve dinleme programına ait bilgileri basınla paylaşan Edward Snowden 
üzerinden yürütülen tartışmalardır. Sözü edilen olay, ABD ve Batı kamuoyunda 1984’teki izleme/dinleme pratikleri üzerinden ele 
alınmıştır. Ancak tıpkı Goldstein’ın vurguladığı gibi, bireysel özgürlükleri gözeten eleştirilere verilen tutucu yanıtlar, 1984’ün SSCB 
gibi totaliter ülkeler için geçerli olduğu ve hatta bu olayın kendisinin Batı kamuoyunda tartışılıyor olmasının bile 1984’ten hiçbir şey 
anlaşılmadığı anlamına geldiği yönünde olmuştur (Moyhinan, 2013). En nihayetinde 1984, hem bu tartışma özelinde hem de Batının 
fikir dünyasını şekillendiren diğer meselelerde, iktidarın izleme ve dinleme pratiklerine destek olacak biçimlerde kullanılmıştır. 

Ütopya ve distopya arasındaki tarihsel ilişki düşünüldüğünde, iktidarın iletişim olanaklarını kullanması açısından 1984’ün, 
SSCB’de deneyimlenen pratiklerle güçlü bir ilişki kurduğu söylenebilir. Bunun yanında, romanın iletişim teknolojileri ve baskıcı 
iktidarlar arasındaki ilişkiyi bütünüyle yanlış değerlendirdiğini ileri süren tartışmalar da vardır.  Green (1984: 48-50), 1984’te parti 
üyelerinin telekomünikasyon teknolojileri dolayımıyla kontrol altında tutulmasında en önemli alet olarak karşımıza çıkan ve iki 
yönlü iletişim olanağı sağlayan tele ekranları gözeterek, teknoloji ve iktidarların baskıcı karakteri arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 
Ona göre, 1984’te anlatılan dünyanın gerçekleşmemesinin (burada, gerçek 1984 yılında Orwell’in betimlediği gibi bir dünyanın 
olmaması kastediliyor) temel nedeni yeni teknolojilerin iktidarın mutlaklığını sarsan bir rol oynamasıdır. Örneğin, Vietnam işgali 
esnasında ABD’li aileler, çocuklarının hangi acılarla yüzleştiğini televizyon ekranlarından öğrenmiştir. 1984’te Büyük Birader 
insanları tele ekranlarla kontrol ederken, Vietnam işgali sırasında ABD vatandaşları ise kendi Büyük Birader’lerini televizyonlar 
aracılığıyla kontrol etmiştir.

Bu noktada tartışmaya dair iki temel sonuç bahsedilmeye değerdir. Tarihsel bir ironi olarak 1984’ün, Batı dünyasındaki 
somut anlamı düşünüldüğünde, Orwell’in kavradığı biçimiyle totalitarizmin bir aracı olarak kullanıldığı söylenebilir. Bu durum ise, 
bizi, ütopya ve distopya arasındaki diyalektiğin yeniden ve daha kapsalı bir biçimde düşünülmesi gerektiği sonucuna götürür. Diğer 
bir sonuç ise iktidarlar ve iletişim arasındaki ilişkinin son derece tartışmalı olabileceğidir. İletişim araçları, pek çok somut örnekte 
görüldüğü gibi, iktidarların anti demokratik uygulamalarına uygun bir zemin hazırlarken, diğer yanıyla, bu olanakları parçalayan ve 
gerileten bir rol de oynayabilir. 
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Stratejik Halkla İlişkiler ve Yönetişim
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STRATEjİK HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN KURUMSAL YÖNETİŞİM:
Üçlü Sorumluluk Yaklaşımı Çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarının 
Analizi

 
 
Fulya Erendağ Sümer1

 
 Özet

 Bu çalışmada, Türkiye’de kurumsal yönetişimi benimseyen büyük örgütlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum 
raporları üçlü sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde analiz edilerek, stratejik halkla ilişkilerin kurumsal yönetişime olan yansımasını 
değerlendirmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda içerik analizi yöntemi ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporları 
Ho ve Taylor’ın (2007) üçlü sorumluluk yaklaşımı için geliştirdikleri kategoriler temel alınarak incelenmiştir. Araştırma 
sonucunda; örgütlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarını üçlü sorumluluk yaklaşımının ekonomik, sosyal ve ekolojik 
boyutunu referans alarak raporlamış oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca; bu süreçte tüm örgütler için paydaşların önceliklendirilerek 
doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim sürecinin bir unsuru olduğu tespit edilirken; paydaşların ihtiyaç, istek ve değerlerini 
yönetime sunma sürecinde çift yönlü iletişimin uygulanabilirliği somutlaşmış ve bu bağlamda stratejik halkla ilişkilerin bu 
süreçteki önemi değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetişim, üçlü Sorumluluk Yaklaşımı, Sürdürülebilirlik, Stratejik Halkla İlişkiler. 

 
CORPORATE GOVERNANCE FROM THE STRATEGIC PUBLIC RELATIONS PERSPECTIVE: The Analysis Of 
Corporate Governance Principles Compliance Reports Depending On The Triple Bottom Line Approach

 Abstract 
 

 The aim of this study is to evaluate the reflection of strategic public relations on corporate governance by analyzing 
the corporate governance principles compliance reports depending on the triple bottom line approach. Therefore; the corporate 
governance principles compliance reports were examined with content analysis basing the categories Ho and Taylor (2007) 
developed. The results of the study indicate that the organizations compose their corporate governance principles compliance 
reports depending on the economic, social and environmental aspects of triple bottom line approach. Furthermore, stakeholders 
become more important for all the organizations and take part of the management process. And also, the applicability of two way 
communication becomes more significant in the process of articulating the values of stakeholders. 

Keywords: Corporate Governance, Triple Bottom Line Approach, Sustainability, Strategic Public Relations.

 Giriş

Günümüzde örgütlerin içinde bulundukları ortam koşullarını tanımlayan değişkenlerin farklılaşması ile örgütsel sistemde 
yaşanan dönüşümün en önemli unsuru paydaşların örgütleri sorgulaması ve örgütler üzerinde sosyal baskı uygulamasıdır (Lotila, 
2010). Nitekim, paydaşların örgüt üzerinde oluşturduğu bu sosyal baskı örgütlerde sürdürülebilirliğin anlamını değiştirmiştir. Artık 
sadece finansal paydaşları dikkate alarak kar ve büyüme odaklı örgütler yerine birden çok paydaşa değer veren, toplumsal fayda 
yaratan ve kurumsal itibarını güçlendirmiş örgütler hayatlarını sürdürebilmektedirler (Petya, 2008; Rindova vd., 2010). Nitekim, 
katılımcı bir süreçle toplumsal kaynakların tümünün dengeli kullanımını sağlayan sürdürebilirlik (Gladwin vd., 1995) uzun dönemde 
kurumsal değeri artırarak karlılığı devam ettirmek için temel bir gereksinim haline gelmiştir (White, 2005: 36). 

Geleneksel yönetimden modern yönetim anlayışına geçilmesiyle birlikte örgütler için temel paradigmalardan birisi haline 
gelen sürdürülebilirlik örgütlerin farkındalıklarının kapsamını finansal olgulardan, insan ve doğal kaynaklara doğru genişletmektedir 
(White, 2005:36). Dolayısıyla, sürdürülebilirlik örgütlerin salt kendi kazanımlarına değil, toplumsal geleceğe yatırım yapmalarını 
da gerektirir (Tokgöz ve Önce, 2009). Nitekim, Brundtland raporunda (1987) da sürdürülebilirlik, toplumun ihtiyaçlarını gelecek 
nesillerin ihtiyaçlarını dikkate alarak bu ihtiyaçlara zarar vermeden karşılamak olarak tanımlanmıştır. 

Artık örgütler, kendi çıkarları ile toplumsal çıkarlar arasında denge kurmak için amaçlarını gerçekleştirirken ekonomik, 
sosyal ve çevresel sonuçlarını da dikkate aldıkları bütüncül bir bakış açısıyla sürdürülebilirliği sağlamaktadırlar (Young ve 
Thyil, 2008:95). Bu durumda, örgütün ekonomik, sosyal ve çevresel performansının sürdürülebilir gelişme olgusu ile bağlantısı 
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açıklanırken, çevresel sorumluluk, ekonomik kalkınma ve sosyal adalet olarak üç boyutlu bir sorumluluk modeli referans alınmaktadır 
(O’Donovan, 2002). Tablo 1’de de görüldüğü gibi; örgütlerin topluma kattığı ekonomik, çevresel ve sosyal değere odaklanan üçlü 
sorumluluk yaklaşımı olarak adlandırılan bu model kar, paydaşlar ve çevre kavramlarına ekonomik büyüme, sosyal ilerleme ve 
ekolojik denge kavramlarıyla açıklama getirmektedir (Steyn, 2011).

 Tablo 1: üçlü Sorumluluk Yaklaşımı
Boyutlar Tanım Kriterler

EKONOMİK

Örgütün mevcut finansal 
konumunu ve uzun dönemli 

rekabet stratejisini tanımlamak; 
bu stratejilerin örgütlerin 

paydaşları üzerindeki ekonomik 
etkilerini belirlemek

Büyüklük/karlılık bilgisi, 
Pazar payları, 
Kar payı dağılımı, 
Temel yatırım politikaları, Çalışanlara yönelik ücret politikaları, 
Temel tedarikçi bilgileri, 
Temel yatırımcı bilgileri, Vergiler, 
Sosyal konulara yönelik sermaye bilgisi, 
Satış/kar raporları

SOSYAL

Örgütün temel toplumsal 
paradigmasını tanımlamak, 

mevcut ve gelecek nesilleri bir 
arada düşünerek, söz konusu 
nesillerin fırsat eşitliğini göz 
önüne alarak hareket etmek

Sosyal performans bilgisi, Toplumsal konulara yönelik 
etkinlikler, 
İnsan haklarına yönelik temel ilkeler,
Müşteri güvenliği ve sağlığı üzerine temel politikalar,
Haksız rekabeti önlemeye yönelik politikalar, 
Rüşvet ve yolsuzluk üzerine politikalar, 
Çalışanlara yönelik temel politikalar (işgücü devir hızı, eğitim 
seviyesi, çalışma ortamı, çalışanların tatmini), 
Tüketici gizliliği politikaları

EKOLOJİK

Örgütün temel ekolojik 
tutumunu belirlemek, reaktif 
veya proaktif yaklaşımlarla 
ekolojik dengeyi koruma 

stratejileri belirlemek

Çevresel çıktılar, 
Çevre konulu ödüller, 
Enerji kullanımı, 
Su kullanımı, 
Doğal kaynakların kullanımı, Geri dönüşüm politikaları, 
Ürün ve hizmetlerin çevresel etkileri, 
Atık politikaları, 
Hava kirliliğine yönelik politikalar, 
Çevresel hesap verme politikaları, 
Çevre konulu davalar-kazalar

 
Kaynak: Ho ve Taylor, 2007; O’Donovan, 2002; Sarıkaya vd., 2010 çalışmalarından uyarlanmıştır.

Ekonomik, çevresel ve sosyal değere odaklanan üçlü sorumluluk yaklaşımı paydaş beklentilerini içine alan örgütsel karar 
alma sürecine yönelik bir yaklaşımdır (O’Donovan, 2002, Sustainability, 2007). Bu yaklaşımı benimseyen örgütler, kurumsal 
amaçlarını paydaşların ihtiyaç ve beklentilerine uyumlu hale getirerek uzun vadede paydaş değerinde sürdürülebilir olmayı 
hedeflemektedirler. Nitekim, topluma saygı duymaya dayalı sosyal bir bakış yaratan (Gladwin vd., 1995) ve tüm paydaşları dikkate 
alarak ekonomik, çevresel ve sosyal performans arasında denge kurmak için örgütün yapısı ve kültüründe değişimi gerektiren 
sürdürülebilirliği (Gao ve Zhang, 2006) sağlayabilmek için örgütler ortak ilke ve standartların oluşturulmasını zorunlu kılan kurumsal 
yönetişimi benimsemektedirler (Becht vd., 2002). Sorumluluk, hesap verebilirlik, şeffaflık ve adil olmak gibi etik kavramlar üzerine 
yapılandırılan kurumsal yönetişim kavramı, belli bir birimin diğer birimleri yönettiği yönetim kavramının içeriğini değiştirerek 
mevcut yönetim kavramına iletişim, etkileşim, birliktelik ve katılım kavramlarını ekleyerek örgütler için fark yaratmıştır (Pelenk, 
2008). Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte (2007) sorumluluk, hesap verebilirlik, şeffaflık ve adillik kavramlarını 
aşağıdaki gibi açıklamaktadırlar:

Sorumluluk (Responsibility), örgüt yönetiminin yaptığı tüm faaliyetlerin ilgili mevzuata, örgüt içi düzenlemelere, 
toplumsal ve etik değerlere uygunluğunu ve bunun denetlenmesini kapsar. Bu ilke; örgütlerin paydaşlarına karşı ne tür çevresel, 
ekonomik ve sosyal etkiler yarattığını ölçmeleri, yaratılan olumsuz etkileri azaltarak toplumun ve örgütün aynı anda gelişmesine 
katkı sağlayabilecek uygulamalar yapmasını gerektirir. 

Hesap Verebilirlik (Accountability), örgütün pay sahipleri temelde olmak üzere tüm paydaşlarına karsı olan hesap verme 
zorunluluğunu ifade etmektedir. Örgütün bağımsız hareket etmesi etkili bir hesap verebilirlik çerçevesinde gerçekleşmeyi gerektirir. 
Örgütün ve paydaşların karşılıklı hesap verebilmesi için gerekli mekanizmaların kurulmuş olması gerekmektedir; çünkü karşılıklı 
hesap verebilirlik eylemlerin koordinasyonunu ve sürekliliğini sağlayan önemli bir araçtır.

Şeffaflık (Transparency), ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, örgüt ile ilgili 
finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, kolay erişilebilir bir şekilde kamuya 
duyurulması yaklaşımıdır. Bu ilke, faaliyet öncesini, faaliyetlerin devam ettiği süreci ve faaliyetler sonrasını kapsamaktadır. Bu ilke 
kapsamında aynı zamanda örgütler politikaları ve uygulamalarından sorumlu tutulabilmektedirler.
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Adillik (Fairness), örgüt yönetiminin bütün paydaşlarına karsı eşit davranmasını ve bu sürecin güvence altına alınmasını 
ifade etmektedir. Bu ilke, tüm hak sahiplerinin haklarının korunmasını ve bu hakların kolay kullanılabilmesini ifade etmektedir. 
Bu bağlamda örgüt, faaliyetlerini yerine getirirken, alınan kararlardan etkilenen tüm paydaşlara karşı sorumluluk hissetmeli ve eşit 
davranmalıdır. 

Paydaşlarıyla şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde ilişki kuran ve örgütsel süreçlere 
paydaşları dahil ederek ya da paydaşlarla ortak olarak kurumsal yönetişimi benimseyen örgütler (Steyn, 2011) bu süreçte paydaşların 
ihtiyaç, istek ve değerlerini bilerek ona göre davranmaya ihtiyaç duyarlar (Tokgöz ve Önce, 2009).  Bu durumda, örgüt ve paydaşları 
arasında koordinasyon mekanizması olarak hareket eden stratejik halkla ilişkiler, paydaşların beklentileri ile örgütsel amaçları 
dengelemeyi amaçlayarak dışarıdan bir bakış açısıyla paydaş beklentilerini yönetime sunan kritik bir önem taşımaktadır (Steyn, 
2009). Stratejik halkla ilişkiler işlevinin özellikle sosyal strateji düzeyindeki bu misyonu örgütün ‘kar’ bileşenlerinden daha çok 
‘paydaşları ve ortamı’na odaklanan üçlü sorumluluk yaklaşımına olan katkısı olarak da değerlendirilmektedir (Steyn, 2007). 

Özçelik (2013) de üçlü sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde örgütlerin kendi ihtiyaçları ile paydaşların ihtiyaçları arasındaki 
dengeye odaklanarak ekonomik, çevresel ve sosyal beklentileri örgütsel faaliyetlere ve karar mekanizmasına uyarlaması koşuluyla 
riskleri yöneterek uzun vadeli değer yaratarak sürdürülebilir olacaklarını vurgulamıştır. Bu kapsamda ortak ilke ve standartların 
oluşturulmasını zorunlu kılan kurumsal yönetişimi benimseyen örgütler (Becht vd., 2002) kurumsal yönetim ilkelerini yayınlayarak 
paydaşlarını dikkate aldıklarını göstermektedirler. Nitekim, örgütün iç ve dış paydaşlarına karşı sorumluluklarını düzenleyen 
kurumsal yönetim ilkeleri kurumsal sürdürülebilirliğin çerçevesini belirleyen temel dayanaktır (Kavut, 2009). Bu çalışmada da 
Türkiye’de kurumsal yönetişimi benimseyen büyük örgütlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarını üçlü sorumluluk 
yaklaşımı çerçevesinde analiz etmek amaçlanmıştır. Bu analizin aynı zamanda stratejik halkla ilişkilerin kurumsal yönetişime olan 
yansımasını değerlendirmeye imkan sunması beklenmektedir. 

 Yöntem

Bu araştırmada içerik analizi yöntemi ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporları üçlü sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde 
incelenmiştir. Kurumsal itibar konusunda referans kaynağı olan Capital’in her yıl düzenlediği “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri 
2012” araştırmasında dereceye giren ve ismi açıklanan 20 örgüt araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırma evrenin en itibarlı 
örgütlerden oluşmasının temel nedeni artık paydaşların örgütlerin meşruiyetinin kanıtı olarak kurumsal itibarı değerlendirmelerinden 
kaynaklanmaktadır. Nitekim, paydaşlar kurumsal itibara odaklanarak örgütleri daha güvenilir olarak algılamakta ve bu da örgütler 
için sürdürülebilirliği desteklemektedir (Petya, 2008; Walker, 2010). Örgütler, sürdürülebilir uygulamaların ve onları raporlamanın 
kurumsal itibarlarını ve verimliliği artırdığı, yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştirmelerine yardım ettiği ve risk yönetimini entegre 
ettiğini belirtmektedir (Özçelik, 2013). 

Tanımlayıcı araştırma modeli temelinde gerçekleştirilmiş bu araştırmanın temel kısıtı “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri 
2012” araştırmasında dereceye giren ve ismi açıklanan 20 örgütün kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarının internet 
sitelerinde olup olmamasıdır. Bu doğrultuda internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarını veren 15 örgütün 
raporu incelenmiştir. 

Veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. İçerik analizi, incelenecek bir metnin içeriğindeki bilgilerin, 
önceden tanımlanmış kategoriler çerçevesinde, sayısal ve niteliksel olarak kodlanmasını gerektirir (Guthrie ve Abeysekera, 2006). 
Bu araştırmada da Ho ve Taylor’ın (2007) üçlü sorumluluk yaklaşımı için geliştirdikleri kategoriler temel alınmıştır. Kodlama 
araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiş ve güvenilirliğin sağlanması için farklı dönemlerde kodlamalar tekrarlanarak tutarlılık test 
edilmiştir.  

 Bulgu ve Yorumlar

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarının sayfa sayıları analiz edildiğinde; sayfa sayılarının 8 ile 35 arasında değiştiği 
gözlemlenmiştir (ortalama sayfa sayısı 16’dır). Bu durum; aynı alt başlık altındaki bir içeriğin bazı raporlarda bir ya da iki paragraf 
ile açıklanırken; başka bir raporda iki sayfa detaylandırılarak açıklanmasına yol açmıştır. 

Tüm raporlar SPK’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu formatına göre hazırlanmış ve bu formattaki alt başlıklardan 
oluşmaktadır. Bazı alt başlıklar kapsamında tüm raporlar oldukça sınırlı ve aynı ifadelerle birbirini tekrarlar niteliktedir. SPK’nın 
önerdiği formattaki cümleleri değiştirmeden kullanan raporlar mevcuttur. Bu da doğal olarak her bir alt başlıkta farklı örgütlerin aynı 
açıklamaları yaptıklarını göstermektedir. Bu bulgu SPK’nın (2013) yaptığı araştırma sonucu elde edilen bulgu ile örtüşmektedir. 
O araştırma sonucunda da incelenen raporların kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu formatında belirtilen detayda bilgiyi 
içermediği, raporlarda yer verilen ifadelerin oldukça standart olduğu tespit edilmiştir. 

 üçlü Sorumluluk Yaklaşımının “Ekonomik” Boyutuna Yönelik Bulgular: 

Analiz edilen kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarında üçlü sorumluluk yaklaşımının “Ekonomik” boyutuna yönelik 
elde edilen bulgular Tablo 2’de görülmektedir: 
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Tablo 2: “Ekonomik” boyuta yönelik bulgular 

EKONOMİK A B C D E F G H I J K L M N O

Büyüklük/karlılık ile ilgili bilgi + + + + +
Hizmet/ürün açıklamaları + + + + + + + + + +

Pazar payları
Temel tedarikçi bilgileri + + + + + + +

Çalışanlara yönelik ücret politikaları + + + + + + + + + + + + +
Çalışanlara yönelik ücret dışı ödemeler + + + + + + + + + +

Çalışanlara yönelik maddi ödül politikaları + + + + + + + + + + +
Temel yatırımcı bilgileri + + + + + + + + +

Kar payı dağılımı + + + + + + + + + + + + +
Vergiler +

Yardım, bağış gibi sosyal konulara yönelik sermaye bilgisi + + + + + + + +
Temel yatırım politikaları + + + + + + + +

Yatırımların ekonomik performansı +
Bilgi teknolojilerine yönelik yatırımlar + + +

Satış/kar raporları +

Ekonomik boyuta yönelik kriterler incelendiğinde; raporlarda en çok açıklama yapılan kriterler sırası ile “kar payı dağılımı” 
(%86), “çalışanlara yönelik ücret politikaları” (% 86), “çalışanlara yönelik maddi ödül politikaları” (%73), “çalışanlara yönelik 
ücret dışı ödemeler” (%66) ve “hizmet/ürün açıklamaları”na (%66) yöneliktir. 

Hiçbir raporda “pazar payları”na yönelik açıklama yapılmamıştır. “Satış/kar raporları”, “yatırımların ekonomik performansı” 
ve “vergiler” kriterlerinde ise sadece 1’er örgütün raporunda açıklama mevcuttur. 

Ekonomik boyuta yönelik kriterler içerisinde çalışanlara ait kriterlerin raporların büyük bir kısmında açıklanması dikkat 
çekicidir. Bu bulgu örgütlerin iç paydaşlarına karşı kendilerini sorumlu hissettikleri ve iç paydaşları dikkate aldıklarını göstermektedir. 
Nitekim; tüm örgütlerin insan kaynakları politikaları mevcuttur. Raporların çoğunda insan kaynakları politikalarını “en önemli 
sermaye insan kaynağı” felsefesine dayandırdıkları gözlemlenirken; araştırma dahilindeki raporların bir tanesinde “çalışanlar 
örgütü geleceğe taşıyan en önemli değer” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca; örgütler raporlarında çalışan memnuniyet anketleri, çalışma 
hayatı değerlendirme anketleri, paylaşım toplantıları, çalışan etik hattı, kurumsal çalışan portalı, çalışanlara yönelik Akademi ve 
kariyer grupları gibi programlarla çalışanların motivasyonlarını güçlendirmeyi amaçlarlarken; aynı zamanda çalışanların gelişimini 
sürdürülebilir olarak desteklediklerini de ifade etmektedirler. Nitekim; raporların bazılarında çalışan sendikalarının da sosyal paydaş 
olarak nitelendirilmesi ve çalışanların örgütlenme ve sendikalaşma hakkına saygı gösterdiklerinin belirtilmesi de çalışanların 
öncelikli paydaş gruplarından birisi olduğu bulgusunu desteklemektedir. 

Araştırma kapsamında incelenen bazı örgütler kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarının özellikle ekonomik boyuta 
yönelik bazı kriterlerinde açıklama yapmak yerine faaliyet raporlarına atıfta bulunmaktadır. Bu durum SPK’nın kurumsal yönetim 
ilkelerine uyum raporu formatındaki “yıllık faaliyet raporlarında, uyum raporunda açıklanması istenen bazı bilgilerin kamuya 
açıklanması halinde, uyum raporunda bu bilgilere atıf yapılarak yer verilmesi mümkündür” açıklaması ile paraleldir. 

 üçlü Sorumluluk Yaklaşımının “Sosyal” Boyutuna Yönelik Bulgular: 

Analiz edilen kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarında üçlü sorumluluk yaklaşımının “Sosyal” boyutuna yönelik 
elde edilen bulgular Tablo 3’te görülmektedir:

   
Tablo 3: “Sosyal” boyuta yönelik bulgular

SOSYAL A B C D E F G H I J K L M N O
Kurumun paydaşlarına açıkladığı toplumsal tutumu + + + + + + + + + + + + + + +

Sosyal performansa yönelik açıklama + + + +
Çalışan sayısı + + + +

İşgücü devir hızı
Çalışanların eğitim seviyesi + + + + + + + + + +

Çalışanlara sunulan olanaklar (emeklilik, sağlık vb.) + + + + + + + + + + + +
Çalışanların tatmini + + + + + + + + + + + + +

Çalışma ortamına yönelik temel politikalar + + + + + + + + + + + + + + +
İnsan haklarına yönelik temel ilkeler + + + + + + + + + + + + + +
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Müşteri güvenliği ve sağlığı üzerine temel politikalar + + + +
Toplumsal konulara yönelik etkinlikler + + + + + + + + +

Bölgesel/yerel işgücüne destek + + +
Haksız rekabeti önlemeye yönelik politikalar + +

Rüşvet ve yolsuzluk üzerine politikalar + +
Tüketici gizliliği politikaları +

Sosyal boyuta yönelik kriterler incelendiğinde ilk ve en önemli bulgulardan bir tanesi tüm örgütlerin raporlarında 
“paydaşlarına karşı mevcut toplumsal tutumları”nı (%100) açıklamış olmalarıdır. Bu bulgu Gladwin vd.’nin (1995) de belirttiği 
gibi paydaşlara ve topluma saygı duymaya dayalı sosyal bir bakış yaratan sürdürülebilirlik için tüm örgütlerin paydaşlarına karşı 
sorumluluk hissettiklerini somutlaması bakımından dikkat çekicidir. Nitekim paydaş kavramı tüm raporlarda önceliklendirilen bir 
kavram olarak yer almaktadır. Örneğin; “paydaşlara değer yaratmak”, “tüm paydaşlarla birlikte doğal kaynakları korumaya odaklı 
yenilikçi üretim yapabilmek”, “paydaşlarla şeffaf, değer katan, esnek, doğruluk temelinde birlikte başarma ilkelerine dayanan bir 
ortaklık kurmak” gibi ifadeler raporlarda benimsenen ve tekrarlanan ifadelerdir. Ayrıca, raporlarda paydaşların doğrudan ya da 
dolaylı olarak yönetim sürecinin bir unsuru olduğu ifade edilmektedir. Bu doğrultuda iç ve dış paydaşlara yönelik memnuniyet 
araştırmalarının sonuçlarının değerlendirildiği, dilek ve şikayetlerin değerlendirilerek üst yönetime sunulduğu görülmektedir. 
Örneğin, “süreç iyileştirme amaçlı iç ve dış paydaşlara yönelik araştırmalar” gerçekleştirildiği ve bu süreçten de kurumsal iletişim 
direktörlüğünün sorumlu olduğu belirtilmektedir. Yine bir başka raporda da “paylaşımcı, şeffaf, katılımcı, farklılığa ve yaratıcılığa 
değer veren bir örgüt kültürü”nün oluşturulması gerekliliğine vurgu yapılmakta ve bu sorumluluk da kurumsal iletişim birimine 
yüklenmektedir. Özellikle paydaşlar kapsamında, raporlarda kurumsal iletişim birimine yüklenen bu sorumluluklar dikkat çekicidir.  

 
 Bu bulguya paralel olarak raporlarda stratejik halkla ilişkilerin en temel kavramlarından birisi olan “çift yönlü iletişim” 
kavramının da kullanılıyor olması önemli bir bulgudur. Nitekim, paydaşlara yönelik araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yönetimle 
paylaşmak çift yönlü iletişimin bu örgütler için uygulanabildiğini somutlaştırmaktadır. Ayrıca, bazı raporlarda paydaşların 
sınıflandırıldığı ve beklentileri doğrultusunda her bir paydaş grubuna yönelik diyalog platformlarının oluşturulduğu gözlemlenmiştir. 
Bu bulgu da çift yönlü iletişim sürecini desteklemektedir.  

 
 Sosyal boyuta yönelik bir başka dikkat çekici bulgu; tüm örgütlerin “çalışma ortamına yönelik temel politikalar”ını (%100) 
açıklamış olmalarıdır. Bu boyut içerisinde en çok açıklama yapılan diğer kriterler sırası ile “insan haklarına yönelik temel ilkeler” 
(%93) ve “çalışanların tatmini” (%86), “çalışanlara sunulan olanaklar” (%80), “çalışanların eğitim seviyesi” (%66)dir. Sosyal 
boyuta yönelik kriterler içerisinde de, ekonomik boyuta yönelik kriterlerde olduğu gibi çalışanlara ait kriterlerin raporların büyük bir 
kısmında açıklandığı görülmektedir. Sosyal boyut içerisinde de çalışanlar öncelikli paydaş grubu olarak değerlendirilmiştir. Nitekim 
incelenen raporlarda; İnsan Kaynakları Kalite Standardı IIP (Investers in People) sertifikası alan örgütler mevcuttur. Ayrıca, insana 
ve çalışana verdikleri değeri tüm raporlarda paylaştıkları etik ilkeler ile de güçlendirmektedirler. Tüm raporlarda etik ilkeler hem iç 
paydaşları hem de dış paydaşları temel alarak somutlaştırılmıştır. 

Hiçbir raporda “işgücü devir hızı” konusunda bir açıklama yapılmamıştır. “Rüşvet ve yolsuzluk üzerine politikalar” ve 
“tüketici gizliliği politikaları” kriterlerinde ise sadece 1’er örgütün raporunda açıklama mevcuttur. 

 üçlü Sorumluluk Yaklaşımının “Ekolojik” Boyutuna Yönelik Bulgular: 
Analiz edilen kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarında üçlü sorumluluk yaklaşımının “Ekolojik” boyutuna yönelik 

elde edilen bulgular Tablo 4’te görülmektedir:

Tablo 4: “Ekolojik” boyuta yönelik bulgular

EKOLOJİK A B C D E F G H I J K L M N O
Kurumun çevreye yönelik genel tutumu + + + + + + + + + + + + + + +

Çevresel düzenlemelere yönelik açıklama + + + + + + +
Çevresel çıktılar + + + + + +

Çevre konulu aldıkları ödüller + + + +
Yeşil satın alma gibi konulara yaklaşım

Enerji kullanım bilgisi
Su kullanım bilgisi

Doğal kaynakların kullanımına yönelik açıklama + +
Geri dönüşüm politikaları

Dağıtım kanallarında kullanılan ulaşımın hava kirliliğine yönelik etkisi
Ürün ve hizmetlerin çevresel etkileri +

Atıklar konusunda açıklama +
Çevresel hesap verme politikaları + + + +

Çevreye yönelik harcamalar + +
Çevre konulu davalar-kazalar + + +

Ekolojik boyuta yönelik açıklamalar diğer iki boyuta (ekonomik ve sosyal) göre oldukça sınırlıdır.  Bu boyuta yönelik 
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kriterler incelendiğinde tüm örgütlerin raporlarında “çevreye yönelik genel tutumları”nı açıkladıkları gözlemlenmektedir. Bu 
açıklamada da tüm örgütler ortak paydada toplanmıştır ve çevreye yönelik genel tutumlarını; “çevreye ve toplumun ihtiyaçlarına 
duyarlı, çevre ve doğal kaynakları korumaya odaklı, çevresel yasa ve standartlar ile ilgili sürdürülebilir olmayı hedefleyen,  çevreye 
uyumlu bir örgüt” olarak ifade etmektedirler. 

 
 Ekolojik boyuta yönelik diğer kriterler içerisinde “yeşil satın alma gibi konulara yaklaşım”, “enerji kullanım bilgisi”, 
“su kullanım bilgisi”, “geri dönüşüm politikaları” ve “dağıtım kanallarında kullanılan ulaşımın hava kirliliğine yönelik etkisi” 
kriterlerinde hiçbir örgüt raporunda açıklama mevcut değildir. Bu boyuta ait diğer kriterlerde ise sadece ikişer ya da üçer örgüt 
raporunda açıklama mevcuttur. Nitekim, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarının %86’sı Ekolojik boyuta yönelik detaylı 
açıklama yapmak yerine sürdürülebilirlik raporlarına yönlendirme yapmıştır. Üç boyut içerisinde sürdürülebilirlik raporlarına yapılan 
atıfların sıklıkla Ekolojik boyuta yönelik olması örgütlerin sürdürülebilirliği çevre ile ilişkilendirdikleri şeklinde yorumlanabilir. 

 Sonuç 

Türkiye’de kurumsal yönetişimi benimseyen büyük örgütlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarını üçlü 
sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde analiz ederek stratejik halkla ilişkilerin kurumsal yönetişime olan yansımasını değerlendirmeyi 
amaçlayan bu çalışmanın ortaya çıkan sonuçlarından birisi; araştırma kapsamında incelenen örgütlerin; kurumsal sürdürülebilirliğin 
çerçevesini belirleyen ve örgütün iç ve dış paydaşlarına karşı sorumluluklarını düzenleyen kurumsal yönetim ilkelerini (Kavut, 
2009) üçlü sorumluluk yaklaşımının ekonomik, sosyal ve ekolojik boyutunu referans alarak raporlamış olmalarıdır. Bu sonuç 
literatürde yer alan; “artık örgütler, kendi çıkarları ile toplumsal çıkarlar arasında denge kurmak için amaçlarını gerçekleştirirken 
ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlarını da dikkate aldıkları bütüncül bir bakış açısıyla sürdürülebilirliği sağlamaktadırlar” (Young 
ve Thyil, 2008) tezini de desteklemektedir. 

Bu sonuca paralel bir diğer önemli sonuç da; paydaşların tüm örgütler için önceliklendirilerek doğrudan ya da dolaylı olarak 
yönetim sürecinin bir unsuru olduklarıdır. Bu sonuç; paydaşların örgütler üzerinde kurduğu sosyal baskının örgütler tarafından 
dikkate alındığı göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Nitekim; sürdürülebilirlik, meşruiyet, kurumsal yönetişim, üçlü 
sorumluluk yaklaşımı, itibar yönetimi, stratejik yönetim gibi kavramlarla örgütsel süreçte yaşadıkları dönüşümü yansıtan örgütler; 
bu dönüşümün temeline paydaşları yerleştirmişlerdir. Ayrıca, iç paydaşları örgütlerin geleceği için en önemli değerlerden bir tanesi 
olarak görmeleri de bu sonuçları güçlendirmektedir. 

İç ve dış paydaşlara yönelik araştırma yapma; bu araştırmalar sonucunda paydaşların ihtiyaç, istek ve değerlerini yönetime 
sunma süreci çift yönlü iletişimin bu örgütler için uygulanabildiğini somutlaştırırken; bu sürecin sorumluluğunun kurumsal iletişim 
birimlerine yüklenmesi de stratejik halkla ilişkilerin bu süreçteki konumunu ortaya koymaktadır. Bu sonuç aynı zamanda literatürde 
yer alan “örgüt ve paydaşları arasında koordinasyon mekanizması olarak hareket eden stratejik halkla ilişkiler, paydaşların 
beklentileri ile örgütsel amaçları dengelemeyi amaçlayarak dışarıdan bir bakış açısıyla paydaş beklentilerini yönetime sunan kritik 
bir önem taşımaktadır” (Steyn, 2009) tezini de desteklemektedir. 

Üçlü sorumluluk yaklaşımının “Ekonomik” ve “Sosyal” boyutlarına göre “Ekolojik” boyuta yönelik açıklamaların daha 
sınırlı olması ve örgütlerin çevreye yönelik genel tutumlarını açıklamakla sınırlı kalmasının temel gerekçesi örgütlerin kurumsal 
yönetim ilkelerine uyum raporlarında açıklama yapmak yerine sürdürülebilirlik raporlarına yönlendirme yapmaları ile açıklanabilir. 
Bu da benzer bir araştırma tasarımının sürdürülebilirlik raporları kapsamında gerçekleştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
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STRATEjİK HALKLA İLİŞKİLER YAKLAŞIMLARININ LİTERATÜRE YANSIMALARI

Çiğdem Karakaya Şatır1

 

 Özet 

 Bu çalışmada stratejik halkla ilişkilerin temel çerçevesini oluşturan “stratejik halkla ilişkiler yaklaşımı”, “strateji düzeyleri”, 
“strateji perspektifleri ve bu düzeylerdeki “uygulayıcıların rolleri”ni ele alan James E. Grunig ve Benita Steyn’in stratejik halkla 
ilişkilere bakış açıları karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Karşılaştırılan yazarların halkla ilişkilerin stratejik olma durumunu 
benzer kavramlarla ancak farklı perspektiflerden ele aldıkları tespit edilmiş ve bu perspektiflerin nasıl ortaya konulduğu açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Stratejik Halkla İlişkiler, James E. Grunig, Benita Steyn. 

REFLECTION OF STRATEGIC PUBLIC RELATIONS APPROACHES  
ON LITERATURE
 Abstract 

 This paper aims to study Benita Steyn and James E. Grunig’s perspective on strategic public relations comparatively in 
terms of “strategic public relations approach”, “strategy levels”, “strategy perspective” and the “practitioner’s role” in these levels. 
The paper suggests both Steyn and Grunig explain strategic public relations in similar concepts; however, they approach strategic 
public relations from different perspectives. The paper presents how these perspectives are expressed. 

Keywords: Strategic Public Relations, James E. Grunig, Benita Steyn. 
 

 Giriş 

Değişen örgüt paradigmaları paralelinde halkla ilişkiler fonksiyonunun yapısı ve işlevleri değişerek halkla ilişkiler üst 
düzey strateji formülasyon sürecine eklemlenen stratejik bir fonksiyona dönüşmüştür. Bu sürece stratejik olarak eklemlenen halkla 
ilişkiler artık iletişim uygulamalarının yönetimi olan geleneksel-destek fonksiyon olarak değil örgütün finansal yükümlülükleri ile 
sosyal-toplumsal (paydaş odaklı) davranışları arasındaki dengeye işaret eden ve köprü kurucu rolünün sınır aşıcı fonksiyonuyla 
örgütü dışarıdan içeriye bir perspektifle görme sorumluluğunu da taşıyan stratejik iletişim yönetimi olarak tanımlanmaktadır. 
Stratejik halkla ilişkiler her şeyden önce toplumsal alana yönelik örgütsel davranışın sonuçlarını önemseyen ve bu nedenle stratejik 
olarak örgütü ‘dışarıdan’ bir perspektifle görme süreci olarak tanımlanır. Bu yönüyle halkla ilişkiler stratejik bir yetkiyle örgütün 
makro ve mikro çevresine uyum sağlaması konusunda, stratejik paydaşları, toplumsal konuları ve sorunlar etrafında oluşan kamuları 
örgütün strateji formülasyon sürecine dahil eder (Steyn, 2007; 2011). Halkla ilişkilerin bu stratejik yönelimi üst düzey stratejik 
formülasyon sürecine tam katılım olarak tanımlanır.

Nitekim halkla ilişkiler akademisyenleri ve profesyonelleri halkla ilişkilerin önemli bir stratejik fonksiyon olarak ele 
alınması gerekliliği konusunda literatürde ortak görüşü paylaşırken halkla ilişkilerin stratejik olma durumunu farklı perspektiflerden 
ele almış ve açıklamışlardır. Bu durum stratejik halkla ilişkilerin temel çerçevesini oluşturan “stratejik halkla ilişkiler yaklaşımı”, 
“strateji düzeyleri”, “strateji perspektifleri ve bu düzeylerdeki “uygulayıcıların rolleri”nin farklı perspektiflerden ele alındığını 
ortaya koymaktadır. Bu çalışmada da literatürdeki bu farklı perspektiflerin stratejik halkla ilişkileri tanımlamak için nasıl ortaya 
konulduğunu analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda James E. Grunig ve Benita Steyn’in stratejik halkla ilişkilere bakış 
açıları karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

1. Stratejik Halkla ilişkiler Yaklaşımı:

Grunig ve Repper (2005) halkla ilişkilerin stratejik yönetimi için stratejik yönetim aşamalarını örgütten ziyade kamular 
açısından tanımladıkları 3 aşamalı (paydaş, kamu ve konu2 evresi) ve 4 adımdan oluşan bir model geliştirmişlerdir. Bu modelin ilk 3 
aşaması halkla ilişkilerin stratejik olma durumunu açıklamada Steyn ve diğer akademisyenlerin stratejik halkla ilişkiler çalışmalarında 
da ele alınmaktadır. Ancak dört adım süreci ve taktikleri (araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme) modelde tanımlanan 

1  Yrd. Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü csatir@akdeniz.edu.tr
2  Issue kavramı bazı Türkçe kaynaklarda gündem şeklinde çevrilmiştir.
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3 evre (paydaş, kamu, konu evresi) olmadan halkla ilişkiler alanında çalışan birçok akademisyen ve uygulayıcı tarafından bugüne 
kadar bir destek fonksiyon olarak genelde farklı örgütsel düzeylerde geliştirilen veya üst yönetimin aldığı kararların iletişim planları 
doğrultusunda uygulanması ve değerlendirmesi olarak tanımlanır. Nitekim geleneksel halkla ilişkiler literatürü de 4 adımı açıklayan 
salt bu örneklerden oluşmaktadır (Karakaya-Şatır, 2011). Bu 4 adım süreci Grunig ve Repper’ın modelinde stratejik halkla ilişkileri 
açıklarken de yer almaktadır. Ancak bu kez bu 4 adım öncelikle ortam taraması yapılarak paydaş kamu ve konu evrelerinden elde 
edilen girdiler doğrultusunda planlanır. Nitekim bu modele göre stratejik halkla ilişkilerin ilk evresi olan paydaş evresinde halkla 
ilişkilerin stratejik yönetimindeki ilk adım örgütle bir bağı olan ya da örgütten kazanacak ya da kaybedecek bir şeyi olan insanların 
listesini çıkarmaktır. Paydaş haritası oluşturma olarak adlandırılan bu süreçte örgütün faaliyet alanında bulunan paydaşların listesi 
hazırlanır. 

Kamu evresinde ise paydaşlar hedef aldıkları örgütü etkileyebilecek güçte olduklarının farkındadır. Bu nedenle örgütler 
kamu evresine paydaşlar sonuçları sorun olarak algılamaya başladığında girerler. Çoğu durumda kamular örgütün sorunu proaktif 
bir şekilde çözeceği umuduyla örgüte yaklaşırlar. Ancak örgüt yanıt vermede başarısız olursa kamular çözüm için farklı otorite 
kaynaklarına yönelirler. Bu nedenle bu evrede kamu segmentasyonu yapılması gerekmektedir3. Konu evresinde ise kamular 
algıladıkları sorunlardan konular yaratırlar ve bu evrede konu yönetimi4  uygulanması gerekmektedir. Nitekim konu yönetimi örgüt 
ve kamuları arasındaki anlaşmazlıkları azaltmak ve uyumu artırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Stratejik halkla ilişkilerin önemli bir bileşeni olan konu yönetimi etkili ve proktif olarak uygulanmazsa, eylem grupları 
örgütlere baskı yapmak üzere örgütlenmektedirler. Oysa konular gündeme dönüşmeden önce kamularla diyaloğa dayalı ilişkiler 
geliştirmek, daha fazla kurumsal şeffaflığın oluşmasına katkı sağlayarak ve kamu endişelerine karşı duyarlılık yaratarak, kurumsal 
yönetişimin uygulanabilirliğini sağlamaktadır (Zoller ve Tener, 2010). Böylece kamuların endişeleri karar alma sürecine dahil edilerek 
kamuların eylemci kamulara ve konuların krize dönüşümü engellenmektedir. Nitekim konu yönetiminde konular ve sorunlar krize 
dönüşmeden belirlenmeye ve doğru şekilde yorumlanmaya çalışılır. Dolayısıyla büyük sorunlara dönüşmeden harekete geçmeye 
odaklanan önleyici bir yöntem ve proaktif bir süreçtir. Bu süreçte örgütler belirsizliklerle karşılaştığında bu belirsizlikle başa çıkmak 
için senaryoları araç olarak kullanmaktadırlar. Senaryolar, gelecekteki belirsizlikleri yönetmek için kullanılan stratejik planlamanın 
bir parçasıdır (Ringland, 2002). Nitekim Georgantzas ve Acar’a (1995) göre senaryolar örgütsel strateji geliştiricilere çoklu 
perspektifler sağlamaktadır. Çünkü senaryoların amacı geleceği tahmin etmek değil, muhtemel alternatif geleceği tanımlamaktır. 
Muhtemel geleceğin nasıl ve niçin gerçekleşeceğini senaryolar aracılığı ile yöneticilere göstermek, karar alıcılara planlama ve 
programlama yapmaları için bir bağlam sunar, belirsizlik seviyesini azaltır, alınan ya da alınacak olan eylemlerin sonucuyla ilişkili 
bilgi seviyesini yükseltir.

Bu 3 evreyi kontrol edebilmek için öncelikle değişen dış çevrenin beklentilerini öğrenmek ve böylece ortama adapte 
olabilmek için stratejik halkla ilişkilerin en temel bileşenlerinden biri olan “ortam taraması”nın yapılması gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca bu 3 evrenin literatürde stratejik halkla ilişkiler üzerine çalışan akademisyenler tarafından halkla ilişkilerin 
stratejik olma durumunu açıkladığı görülmektedir.

2. Strateji düzeyleri

Halkla ilişkiler literatüründe halkla ilişkilerin stratejik olma durumu örgütün üst düzey strateji düzeyine yaptığı katkı ile 
açıklanmaktadır. Üst düzey stratejik yönetim düzeyleri örgütün finansal boyutu ile ilişkili kurumsal strateji (corporate strategy) ile 
örgütün toplumla kurduğu ilişkiye odaklanan sosyal strateji (enterprise strategy) düzeyinden oluşmaktadır. Kurumsal (corporate) 
strateji finansal yönelimlidir ve yönetim kurulunun ve üst yönetiminin örgütün finansal performansı, stratejisi ve amaçlarına yönelik 
sorumluluğu olarak tanımlanabilir (Pearce ve Robinson, 1997; Steyn ve Puth, 2000). Bu düzey bir stratejide üçlü sorumluluk 
yaklaşımının odağı Kârdır. 

Sosyal (enterprise) strateji, örgütün siyasi meşruiyetinin ele alındığı en geniş strateji düzeyidir (Ansoff, 1977; Schendel ve 
Hofer, 1979). Sosyal (enterprise) strateji, kapsayıcı strateji olarak, kurumsal (corporate) stratejilerin ve diğer stratejilerin geliştirildiği 
ve uygulandığı bir çerçeve olarak hareket eder (Steyn ve Niemann, 2010). Dolayısıyla sosyal strateji bir örgütün doğrudan toplumla 
kurduğu ilişkisini ele almaktadır.  Sosyal strateji, meşruiyet, güven, iyi bir itibar kazanmak, iyi bir kurumsal vatandaş olmak, 
toplumsal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir olmak, paydaşlar ve çıkar gruplarıyla iyi ilişkiler ve ortaklıklar kurmak gibi örgütün 
finansal olmayan amaçlarının gerçekleştirilmesine odaklanmaktadır. Bu strateji, örgütün toplumsal rolünün, paydaşlarının ve iletişim 
yaklaşımının, değerlerinin ve toplumsal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir davranışına ilişkin standartlarının ve etik davranışının bir 
portresini çizer. Sosyal strateji, aynı zamanda örgütsel stratejilerin, davranışın ve faaliyetlerin örgüt dışı beklentilere uyacak şekilde 
uyarlanmasına odaklanan ‘köprü kurma’ (bridging) stratejisi (Meznar ve Nigh, 1995; Fennell ve Alexander, 1987) veya ‘sosyal’ 
(social) strateji (Hemphill, 1996) olarak tanımlanabilmektedir. Paydaş kavramının temel yazarı olan Freeman’a göre (1984), sosyal 
strateji örgütün ne yapması gerektiği sorusunu yanıtlar. 

Halkla ilişkilerin stratejik olma durumunu açıklayan literatürdeki bir diğer strateji düzeyi ise işletme düzeyidir. Bu düzey 
örgütün belli pazarlarda nasıl rekabet etmesi gerektiğine odaklanan ve ayrıca örgütün finansal hedeflerine ulaşmasını doğrudan 
etkileyebilecek ikincil stratejidir.

Halkla ilişkilerin stratejik olma durumu üst düzey strateji düzeyiyle açıklanırken, halkla ilişkilerin örgüt içerisindeki yeri 
3  Grunig tarafından geliştirilen Kamuların Durumsal Kuramı, etkili ilişkiler geliştirmek amacıyla örgüt için en önemli olan stratejik kamuları segmente etmek ve 
iletişim davranışları aktiften pasife sıralanan kamularla farklı iletişim stratejilerini planlamak için paydaşları bölümleyerek kamuları oluşturan bir araçtır. 
4  Konu yönetimi örgüt üzerinde önemli etki yaratabilecek sosyal ve politik konuların belirlendiği, değerlendirildiği ve yanıt verildiği bir süreçtir (Johnson, 1983) 
ve bu sürecin temel amacı şu anki ve uzun dönemli performansı geliştirmek ve değişimi öngörerek fırsatları değerlendirip tehditlerden kaçınmaktır (Renfro, 1993).
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işlevsel strateji düzeyinde konumlanmaktadır. İşlevsel strateji düzeyi üst düzey stratejileri gerçekleştirmek için örgütün içerisindeki 
farklı fonksiyon alanlarının her birisinin ne yapması gerektiğini kapsar. Böylece her bir farklı faaliyet alanı strateji formülasyonuna 
kendi alanına yönelik katkı sağlar.

Halkla ilişkilerin stratejik olma durumunu açıklayan diğer bir düzey ise çıktı odaklı olan operasyonel düzeydir. Bu örgütün 
tüm stratejilerinin eyleme geçtiği uygulama düzeyidir.

Halkla ilişkiler akademisyenleri ve profesyonelleri halkla ilişkilerin önemli bir stratejik fonksiyon olarak ele alınması 
gerekliliğini bu stratejik düzeyler bağlamında açıklarken iki temel varsayım üzerinden konuya yaklaşmış ve stratejik halkla 
ilişkilerin temel çerçevesini oluşturmuşlardır. Bunlar; halkla ilişkilerin örgütün stratejik yönetim sürecine hangi stratejik düzeylerde 
nasıl katkı sağlayabileceği ve işlevsel düzeyde yani halkla ilişkiler departmanının konumlandığı düzeyde halkla ilişkiler stratejisinin 
nasıl geliştirilebileceğidir. Bu temel iki çerçeve doğrultusunda halkla ilişkilerin stratejik olma durumunu açıklarken akademisyenler 
örgütün strateji düzeylerine nasıl katkı sağlayabileceği konusunda farklı görüşler sunmaktadırlar. Nitekim Grunig halkla ilişkilerin 
stratejik olma durumunu açıklarken stratejik yönetim için üç düzeyi temel almaktadır; kurumsal düzey, işletme düzeyi ve işlevsel 
düzey. Ancak Grunig ideal olarak halkla ilişkilerin stratejik olabilmesi için karar alıcılara ortamdaki paydaşlarla ilgili girdileri 
sunacağı üst düzey strateji olarak kurumsal düzeye işaret etmektedir. Grunig bu düzeyde örgütsel etkinliğe katkıda bulunabilmek 
için halkla ilişkiler uygulayıcısının örgütün stratejik yönetimine katılma zorunluğunu ortamı tarayarak ve örgütün misyon amaç ve 
hedeflerinin belirlenmesine yardım etmek olarak açıklar (Grunig ve Repper, 2005). 

Stratejik katılım düzeylerini üç aşamada tanımlayan Grunig stratejik halkla ilişkileri her ne kadar paydaş - kamu odaklı bir 
yaklaşımla da olsa makro kurumsal (corparate) stratejik düzeye yerleştirdiği için ne yazık ki bu düzeyin daha çok finansal ve kurumsal 
odaklı olması nedeniyle hem toplumsal onayın kriterlerini sağlayamamış hem de örgütün üst yönetiminin tüm etkinliklerinin bu düzey 
içinde yer alması nedeniyle halkla ilişkileri Ehling’in (2005) de ifade ettiği gibi örgütün yönetsel etkinliklerinin tümüne eşitleyerek 
yönetsel bir paradoksa yol açmıştır (Karakaya- Şatır, 2011s.53). Oysaki Steyn halkla ilişkilerin stratejik olma durumunu sosyal, 
işlevsel ve operasyonel strateji düzeyleri ile ilişkilendirmektedir. Steyn halkla ilişkilerin stratejik halkla ilişkilere dönüşümünü üst 
düzey stratejilerden biri olan sosyal strateji (enterprise strategy) düzeyine sağlayacağı katkı ile açıklamaktadır (Steyn, 2007; 2011). 
Çünkü Örgütün üst düzey strateji oluşumunda uzun süre sürdürülebilirliliği artık salt kurumsal (corporate) stratejik düzeyin finansal 
temelli girdileri ile değil günümüzde sosyal (enterprise) stratejik düzeyin toplumsal ve paydaş odaklı girdileriyle strateji oluşum 
sürecine sağladığı katkı ile açıklanabilir (Karakaya-Şatır, 2011, s.51). Bu durum günümüzde örgütsel meşruiyet için toplumun 
örgütün eylemlerine gösterdiği onayın bir diğer adıdır. Steyn’a (2007; 2009) göre halkla ilişkiler stratejik bir yetkiyle makro ve 
mikro ortam taraması aracılığıyla paydaş endişelerini ve beklentilerini göz önünde tutarak dışarıdan biriymiş gibi üst yönetime 
bilgi sağlar ve sosyal konular ve bu konular etrafında ortaya çıkan kamuları tanımlar, bilgiyi itibar risklerini belirterek yorumlar 
ve bu bilgiyle kurumsal (corporate) stratejileri destekleyerek uyumlaştırır. Böylece halkla ilişkiler örgütsel önceliklerle toplumsal 
sorumluluk davranışı arasında dengenin kurulmasını sağlayan stratejik yönetim işlevine dönüşmüştür (Steyn, 2011). Sonuç olarak 
bu durum örgütün finansal yükümlülükleri ile sosyal-toplumsal (paydaş odaklı) davranışları arasındaki dengeye işaret etmektedir. 
Grunig ve Hunt’a (1984) göre de bu durum örgütün paydaşlarıyla misyonu arasındaki ilişkilerinin stratejik olarak yönetilmesiyle 
de açıklanabilir. Sonuç olarak her iki yazar da halkla ilişkilerin stratejik olma durumunu örgüt ile toplum arasındaki dengenin 
kurulabilmesini halkla ilişkilerin üst düzey stratejilere sağlayacağı katkı ile açıklamışlardır. Ancak her iki yazar da farklı üst düzey 
stratejilere işaret etmektedirler. 

Steyn (2011) örgüt içerisinde halkla ilişkilerin önemli bir stratejik fonksiyon olarak görülmesi gerekliliğini halkla ilişkilerin 
örgütün üst düzey strateji formülasyonuna sağlayacağı katkı ile açıklarken aynı zamanda halkla ilişkilerin nasıl stratejik olarak 
planlanıp yönetilebileceği sorusuna da cevap vermiştir. Bu doğrultuda halkla ilişkiler işlevsel düzeyde yer almaktadır ve bu düzeyde 
yeniden tanımlanmış yönetici rolüyle önce örgütün üst düzey stratejilerine paralel olarak halkla ilişkiler stratejisi geliştirir, daha 
sonra bu stratejiye dayandırdığı stratejik iletişim planını oluşturur ve bu durum dört adım sürecini (araştırma, planlama, uygulama, 
değerlendirme) de stratejik olarak açıklar. Ayrıca halkla ilişkiler stratejik yetkiyle bu düzeyde sosyal (enterprise) düzey stratejide 
ortam taraması ile ortaya çıkan ve iletişim müdahalesi gerektiren stratejik konuların ayırımının yapılmasını, bu konulara ilişkin kamu 
segmantasyonunu ve en önemlisi de bunların öncelik sırasının oluşturulma sürecini üstlenir. Bu düzey stratejide iletişim kurulması 
gereken her bir stratejik paydaş, kamu, eylemci grup ile ilişkilerin yönetilmesi için stratejik halkla ilişkiler planı oluşturularak üst 
yönetime salt departmanın görev alanını tanımlayan iletişim sorumlulukları konusunda danışmanlık yapılır.

Bu düzeyde oluşturulan stratejik iletişim planı doğrultusunda operasyonel düzeyde teknisyen rolündeki halkla ilişkiler 
uygulayıcısı iletişim uygulamalarını (halkla ilişkiler kampanyaları ve programları) gerçekleştirir. Bu durumda iletişim uygulamaları 
stratejik halkla ilişkiler çalışmalarının uygulama basamağını oluşturur. Bu uygulamalar örgütün genel stratejileri doğrultusunda 
geliştirilen halkla ilişkiler stratejisi ve stratejik iletişim planlarını görünür kılar.

3. Strateji perspektifleri:

Stratejik halkla ilişkiler literatürü incelendiğinde akademisyenlerin stratejik halkla ilişkilere bakış açılarını yansıtan 
farklı strateji perspektifleri üzerine yoğunlaştıkları görülmektedir. Nitekim örgüt stratejiyi değişen ortamla baş edebilmek için 
kullanır dolayısıyla strateji kavramının temelini çevrenin örgütten ayrı düşünülmeyeceği anlayışı oluşturur (Chaffee, 1985). Bu 
bakış açısıyla Chaffee (1985) üç strateji perspektifini temel almaktadır; doğrusal, uyumlayıcı ve yorumlayıcı strateji perspektifi. 
Nitekim kar ve verimlilik çıktısına odaklanan ve ortamı stratejik bir unsur olarak görmeyen; salt örgütsel amaçlara ulaştırabilecek 
bütünleşik kararları, eylemleri ve planları içeren doğrusal strateji (Chaffee,1985) halkla ilişkiler stratejisi için dayanak oluşturan bir 
strateji değildir (Steyn, 2011). Çünkü doğrusal strateji önceden belirlenen hedeflere ulaşma amacı doğrultusunda geleneksel karar 
alma sürecine katkıda bulunan yöntemli, güdümlü ve sıralı planlamanın bir şekli olarak görülür (Moss ve Warnaby, 1997) ancak 
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halkla ilişkiler literatüründe stratejiyle ilgili baskın görüş, stratejinin planlamanın bir şekli olduğu yönündedir. Çoğu yazar stratejik 
planlama sürecini mantıksal sıralı bir süreç – ki bu doğrusal strateji yaklaşımının bir şeklidir- olarak tanımlama eğilimindedir. 
Nitekim Grunig’in 3 aşamalı modeli sıralı planlama sürecini takip etmektedir. Bu model statik ortamlarda etkili olabilirken çevrenin 
daha çalkantılı karmaşık olduğu ortamlarda halkla ilişkiler stratejisinin nasıl şekilleneceğine dair bir yaklaşım sunup sunmayacağı 
tartışmaya açıktır. Oysa çevrenin çok daha değişken ve dinamik olduğu varsayımına dayanan ve Steyn’in stratejik halkla ilişkiler 
için dayanak olarak gördüğü uyumlayıcı strateji yaklaşımı örgütün stratejisini ortama kabul ettirmeye çalışmaktansa kendisini 
ortama göre değiştirmek ya da uyumlaştırmak gerektiğini varsayarak; örgütsel eylemlere karar verirken ortamı önemli bir odak 
olarak değerlendirir. Çünkü bu yaklaşımda ortam; rakipleri, trendleri ve önemi her geçen gün artan paydaşları kapsayan kompleks 
bir yapı olarak algılanmaktadır ve dolayısıyla, ortamı taramak ve değişimler yapmak eşzamanlı ve sürekli bir fonksiyondur. Steyn’in 
benimsediği bir diğer strateji perspektifi olan yorumlayıcı strateji yaklaşımında da ortam kritik bir unsurdur; ancak uyumlayıcı 
strateji yaklaşımında olduğu gibi örgütün ortamla birlikte değişimini öngörmek yerine ortamı değiştirmeyi amaçlar ve bu amaçla 
strateji yeterince bireyi etkileme ve örgüt açısından motive etme yeteneğine dönüşür. Dolayısıyla; paydaşları örgüt açısından istenen 
yönde inandırmaya ve harekete geçmeye motive eden (Chaffee, 1985) asimetrik bir yapıya sahiptir (Karakaya- Şatır, 2011). Sonuç 
olarak Steyn’in benimsediği uyumlayıcı ve yorumlayıcı strateji perspektifleri örgütler için asimetrik ve simetrik iletişime vurgu 
yaptığından dolayı stratejik halkla ilişkileri en iyi açıklayan karma motifli modelle de uyumludur (Karakaya-Şatır, 2011).

4. Roller:

Stratejik halkla ilişkiler literatüründe halkla ilişkilerin stratejik halkla ilişkilere dönüşümü halkla ilişkilerin katkı sağladığı 
üç stratejik düzey ile açıklanmaktadır; makro (kurumsal ve sosyal), meso (orta-işlevsel) ve mikro (operasyonel). Literatürde halkla 
ilişkiler uygulayıcılarının rolleri üzerine çalışmalarda tarihsel olarak iki temel rol üzerinde durulur (Broom ve Smith, 1979; Grunig 
ve Hunt, 1984; Dozier ve Broom, 1995): yönetici ve teknisyen. Halkla ilişkiler “yöneticisi” iletişim politikaları kararlarını verir, 
tüm halkla ilişkiler karar alımlarına katılır, çalışmalarını planlamak veya ölçmek amacıyla sıkılıkla araştırma kullanır ve yönetime 
danışmanlık yaparken, Halkla ilişkiler “teknisyeni”, ise halkla ilişkiler programlarını uygulamak amacıyla gerekli olan iletişim 
ve gazetecilik becerilerini kullanır. Bu iki temel rol meso ve mikro düzeye işaret etmektedir. Ancak Grunig yönetici rolünü makro 
düzeydeki uygulamalar için önerirken Steyn makro düzey uygulamalar için stratejist rolünü önermektedir. Steyn yönetici rolünü 
meso düzeyde ancak yeniden tanımlanmış yönetici rolü rolü5 ile tanımlar. Teknisyen rolü için ise her iki yazar da mikro düzey 
uygulamaları işaret etmektedir.

Grunig yönetici rolünü makro düzeyde tanımlarken ilk kez Steyn’in makro düzeyde stratejist rolünü tanımlamasının temel 
gerekçesini Verwey (1998) örgütlerle paydaşlar arasındaki ilişkinin temel değişimine dayandırmaktadır. Ayrıca van Riel (1995) 
halkla ilişkiler uygulayıcısına ayna işlevini eklemleyerek “ilgili çevresel gelişmelerin izlenmesi/takibi ve örgütün politikaları ve 
stratejileri için, özellikle paydaşlarla ve toplumdaki diğer ilgili gruplarla ilişkilerde, sonuçlarının öngörülmesi” olarak genişletmiştir. 
Steyn’e (2000) göre bu faaliyetler halkla ilişkiler “stratejisti” rolündeki uygulayıcının sorumluluğundadır. Nitekim Steyn’in makro 
düzey için yeniden bir rol tanımlama gerekliliği stratejik yönetim kuramındaki köprü kurucu rolünün iki boyutuyla açıklanabilir: 
ilki örgütü dışarıdan görerek sınır aşıcı fonksiyonu ile dışarıdan içeriye yaklaşımla örgüte girdi sağlayan ayna işlevi iken ikincisi 
ise anlatıcı fonksiyonu ile içeriden dışarıya yaklaşımla bilgiyi salt örgütten çıktı olarak gönderen vitrin işlevidir. Makro düzey için 
ayna işlevine işaret eden ilk boyut yeni bir rol tanımlama gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda Steyn makro düzey için 
yönetici rolü yerine üst yönetime sosyal çevredeki konular ve paydaşlara ilişkin dışarıdan içeriye girdi sağlayan ve örgütü dışarıdan 
içeriye bir perspektifle görerek yansıtıcı yaklaşımla ayna işlevini yerine getiren stratejist rolünü önermektedir. Steyn’e göre yönetici 
ve teknisyen rollerinin literatürdeki sorumlulukları köprü kurucu rolünün anlatıcı fonksiyonu ile içeriden dışarıya yaklaşımla bilgiyi 
salt örgütten çıktı olarak gönderen vitrin işlevine işaret etmektedir.

Halkla ilişkilerin ‘stratejist’ ve yeniden tanımlanmış yönetici rolleri halkla ilişkiler fonksiyonu için stratejik roller olarak 
görülürken, halkla ilişkiler teknisyeni uygulama rolüdür (Steyn, 2000). 

 Değerlendirme

Eylemci kamuların yükselişi, sosyal medyanın kullanım ağının genişlemesi ve küresel vatandaşlık ağlarını içeren küresel 
ekonomik ve siyasi eğilimler (Anon, 2005) nedeniyle üçlü sorumluluk yaklaşımı, yönetişim, kurumsal vatandaşlık, sürdürülebilir 
kalkınma, toplumsal sorumluluk davranışı, itibar, güven, meşruiyet ve şeffaflık gibi örgüt ve çevresi arasındaki ilişkinin dönüşümünü 
açıklayan kavramlar daha önce hiç olmadığı kadar strateji kavramını şekillendirmektedir (Steyn, 2011). Bu durum örgütün tüm 
fonksiyonlarının strateji formülasyon sürecine katılımını öngörmektedir. Aynı zamanda bu katılım halkla ilişkilerin de stratejik 
bir yetkiyle örgütün makro stratejilerine sağlayacağı katkıya işaret etmektedir. Nitekim halkla ilişkilerin stratejik halkla ilişkilere 
dönüşümü örgütün makro stratejilerinden biri olan sosyal stratejiyle ilişkilendirilmedir. Çünkü halkla ilişkiler örgüt içerisinde 
finansal yönelimli olan kurumsal düzey ile değil - ki muhtemelen pazarlama, finans, insan kaynakları gibi departmanlar bu alanla 
ilişkilendirilirken - örgüt ile toplum arasındaki dengeye odaklanan paydaş yönelimli sosyal strateji düzeyi ile somutlaşır. Bu stratejik 
halkla ilişkilerin yeni işlevlerini, sorumluluklarını ve rollerini gündeme getirmektedir. Artık stratejik halkla ilişkiler stratejist rolü ile 
uyumlayıcı ve yorumlayıcı strateji perspektifi çerçevesinde sosyal strateji düzeyine sosyal konular, paydaşlar ve kamular ile ilgili 
ortam taraması yaparak mevcut konuları senaryolar doğrultusunda yöneterek girdi sağlamaktadır. Böylece stratejik halkla ilişkiler 
örgütsel fırsatları artırmaya ve tehditleri azaltmaya yardımcı olarak örgütün misyonu ile toplum arasındaki dengeyi sağlamaktadır. Bu 
durum aynı zamanda halkla ilişkilerin işlevsel ve operasyonel strateji düzeyinde de stratejik olarak planlanmasına ve yönetilmesine 
yol açar. Bu süreç belki de gerçek anlamda ilk kez halkla ilişkilerin pro-aktif olma durumunu açıklamaktadır.

5  Halkla ilişkiler yöneticisi “yeniden tanımlanmış yönetici” olarak kavramsallaştırılmadığında örgüt için geleneksel destek fonksiyon rolündedir.  
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KAMULARIN DURUMSAL KURAMI ÇERÇEVESİNDE STRATEjİK HALKLA 
İLİŞKİLERDE KAMU SEGMENTASYONU

Zuhal Gök Demir1

 
 Özet

 Bu çalışma kamuların durumsal kuramının geçerliliğini test ederek, kamuların durumsal kuramının sorun algısı, ilgi derecesi 
ve kısıt algısı değişkenleri temelinde, kamuları belirlenen konuya ilişkin olarak aktif, uyanmış ve gizli kamu olarak segmente etmeyi 
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Mayıs 2013’te Antalya ilinde kamuların durumsal kuramının değişkenleri ve demografik sorulardan 
oluşan 418 anket formu ile alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda kuramın Türkiye’deki kamuları segmente 
etmek için geçerli bir araç olduğu ve belirlenen bankacılık konusuna ilişkin en kalabalık kamu türünün uyanmış kamu olduğu tespit 
edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Stratejik Halkla İlişkiler, Kamu Segmentasyonu, Kamuların Durumsal Kuramı.

PUBLIC SEGMENTATION IN STRATEGIC PUBLIC RELATIONS IN THE 
CONTEXT OF SITUATIONAL THEORY OF PUBLICS
 Abstract 

 Testing the validity of situational theory of publics, the paper aims to segment the publics into active, aware and latent 
publics on the basis of problem recognition, level of involvement and constraint recognition. Research is carried out in Antalya in 
May 2013 with 418 participants. The questionnaire form consists of items both demographics and the variables of the situational 
theory of publics. The results suggest that the situational theory of publics is valid to segment the publics in Turkey, and the most 
crowded public is found to be the aware public towards the banking issue.

Keywords:  Strategic Public Relations, Public Segmentation, Situational Theory of Publics

 Giriş 

Modern toplumun teknolojik ilerlemesi günümüzde yan etkilerini göstermeye başlamıştır. Riskler ve tehditler toplumun 
teknolojik ilerlemesi sonucu oluşan refahtan kaynaklanmaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler çevremizi ve geleceğimizi 
tehdit eden endüstriler yaratmıştır. Artık bilim günümüz toplumunun sorunlarına yanıt verememekte ve hatta insan ve doğanın 
global kirlenmesinin koruyucusu haline gelmektedir. Bu doğrultuda günümüz örgütleri mal ve hizmetlerin yanı sıra toplumsal 
riskler de (sağlık, savaş, çevre, sömürü vb) ürettiği için içinde yaşadığımız toplum risk toplumu olarak adlandırılmaktadır. Bu 
toplumda ortamın dinamikliği ve kompleksliğinden dolayı örgütlerin meşrulukları dışsal tehditlerle karşı karşıya kalmakta ve 
sorgulanmaktadır. Eskiden tüm yetkiyi seçilmiş otoritelere bırakan bireyler artık kendilerini de bu konuda sorumlu hissetmeye 
başlamış ve artık bireyler sanayi toplumunun oyuncuları değil, yeni iletişim teknolojilerinin enformasyonu hızla sunduğu bu 
süreçte kendi geleceği için aktif karar alıcılara dönüşmüştür. Böylece bireyler toplumdaki bu örgütleri yeniden değerlendirmeye, 
sorgulamaya ve eleştirmeye başlamıştır (Jones, 2002).

Bu doğrultuda son yıllarda çevreye, insan haklarına, hayvan haklarına ve işçi haklarına karşı işlenen suçlara ilişkin gerçekleştirilen 
kolektif eylemlerde önemli bir artış medyana gelmiştir. Gelecek kaygısı, çevrenin kirlenmesi, savaş, ekonomik sorunlar, işsizlik 
gibi olumsuzluklardan dolayı kaygı duyan kamular çevre hareketi, anti nükleer hareket, feminist hareket gibi bir takım eylem 
gruplarına dönüşmüştür. Li’ye (2001) göre toplum acımasız ve sadece kendini düşünmekle suçlanan örgütlere ve hükümetlere artık 
güvenmemekte ve uzun süredir şüpheyle yaklaşmaktadır. Bu durum etik olmayan uygulamalarla kamu refahına zarar veren örgütlere 
karşı çatışma başlatmak ve (Hung, 2003) dağınık kamuların örgütlenerek hedeflerine ulaşmak için medya taraflığı  (Wallack vd., 
1993), dava, yasama ve düzenlemeler (Mintzberg,1983) gibi taktikler geliştirerek örgütler karşısında karşılayıcı güç (Grunig, 2001) 
olmaları ile sonuçlanmaktadır. 

Günümüzde örgütlerden hesap verilebilirlik ve sosyal sorumlu bir yaklaşımı talep eden kamular (Karakaya-Şatır, 2011) 
örgütlenerek bir hareketi gündeme getirirken bu talebe yanıt veremeyen örgütler de varlığını sürdürememektedir (Mintzberg, 
1 Araş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, zuhalgok@akdeniz.edu.tr
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1983). İster politik, sosyal ya da ekonomik temelli olsun artık yirmi birinci yüzyıl örgütlerinin eylemleri ve çıktıları toplumun 
değerleriyle uyumlu olduğu sürece örgütler meşru olarak algılanmaktadır (Sutton, 1993). Bu süreçte tüm örgütler meşruluk adına 
topluma bağımlı hale gelmiştir. Böylece örgütler itibar kazanabilmek, sosyal açıdan sorumlu ve güvenilir olarak algılanabilmek için 
toplumun ve paydaşların değerlerini, normlarını, beklentilerini göz önünde bulundurmaya ve bunlara uyum sağlamaya çalışmaktadır. 
Örgütler sürdürülebilirliği sağlamak için stratejilerinin sadece finansal performanslarını değil aynı zamanda çevreyi ve içinde 
bulundukları toplumu da etkilediğini göz önünde bulundurmaktadır. Çünkü artık günümüzde örgütlerin içinde bulundukları ortam 
ile olan ilişkilerini kendi etkinliklerini temel alarak kurması örgütün sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Nitekim Gollner’a (1984) 
göre paydaşların eğilimleri ve beklentileri doğrultusunda her iki taraf için de kabul edilebilir yeni stratejiler oluşturmak günümüz 
yönetim anlayışının stratejik temelini oluşturmaktadır. Bu bakış açısı halkla ilişkilerin stratejik bir yetkiyle örgütün makro ve mikro 
çevresine uyum sağlaması konusunda, stratejik paydaşları, toplumsal konuları ve sorunlar etrafında oluşan kamuları örgütün strateji 
formülasyon sürecine dahil etme (Steyn, 2007) gerekliliğini ortaya koymaktadır. Nitekim stratejik halkla ilişkiler örgütsel ortamın 
dinamikliğinden dolayı sürekli değişen doğasındaki değer sistemine örgütün uyum sağlamasına yardımcı olmakta (Holtzhausen ve 
Voto, 2002) ve örgütün misyonu ile ortamdaki kamular arasındaki ilişkilerin yönetilmesine işaret etmektedir. Bu doğrultuda stratejik 
halkla ilişkilerin misyonu önemli bir tehdide dönüşmeden önce kamuların tespitidir (Stolz, 1983). Böylece örgütün misyonunu 
destekleyen ya da sınırlayan stratejik kamularla ilişki kurarak halkla ilişkiler stratejik yönetime katkıda bulunur. Bu nedenle stratejik 
yönetim arenasına farklı sorunları ve olası çözümleri getirme rolünü halkla ilişkiler senaryolar üreterek üstlenmektedir. Bu noktada 
halkla ilişkiler uygulayıcıları senaryolarla önceliklendirilen konular doğrultusunda, kamuları ile ilişkilerinde asimetrik ya da simetrik 
bir eylem yönü ile iletişim programları planlar. Dolayısıyla halkla ilişkilerin asimetrik ya da simetrik iletişim davranışını belirleyen 
unsur ise sosyal baskıdır. Sosyal baskıyı ortamdaki kamular oluşturur (Lotila, 2010). Sonuç olarak örgütün iletişim yönünün asimetrik 
mi yoksa simetrik mi olacağını ortamdaki kamular belirlemektedir. Nitekim 1968 yılında Grunig stratejik halkla ilişkiler yönetimi 
çerçevesinde kamuların segmentasyon analizi Kamuların Durumsal Kuramını geliştirmiştir. Bu kuram etkili ilişkiler geliştirmek 
amacıyla örgüt için en önemli olan stratejik kamuları segmente etmek ve iletişim davranışları aktiften pasife sıralanan kamularla 
farklı iletişim stratejilerini planlamak için paydaşları bölümleyerek kamuları oluşturan bir araçtır. Bu noktada “kamu” belirli bir 
sorunu algılayıp bu sorunla yüz yüze kalan ve eylem için organize olan homojen bir grup olarak tanımlanmaktadır (Grunig, 2005). 
Kamuların Durumsal Kuramı, insanların neden iletişimde bulunduklarına ve iletişimin ne zaman en yüksek olasılıkta olacağına dair 
bir açıklama getirerek, tahmin edilen iletişim davranışının kamuların segmentasyonunda nasıl kullanılacağını açıklar. Bu noktada 
halkla ilişkilerin stratejik görevi, farklı kamuların mevcut konu çerçevesinde nerede olduklarını ve ne beklediklerini ortam taraması 
ile tespit ederek stratejik yönetime danışmanlık etmesidir. Kuram ayrıca birbirine bağlı olmayan bir grup bireyin eylemci gruba 
dönüşüp örgütün kararlarını etkileyen kamuların geliştiği durumları da belirtir. Kuramın asıl amacı ise, belli konu ve sorunlarda 
kamunun tepkisini öngörebilmektir. 

Bu doğrultuda bu çalışma öncelikle kuramın geçerliliğini Türkiye’de2 test ederek, kamuların durumsal kuramının sorun 
algısı, ilgi derecesi ve kısıt algısı değişkenleri temelinde, kamuları belirlenen konuya ilişkin olarak aktif, uyanmış ve gizli kamu 
olarak segmente etmeyi amaçlamaktadır. 

 1. Kamuların Durumsal Kuramı

Kamuların Durumsal Kuramı örgüt kuramlarından biri olan ve “en iyi”nin durumdan duruma değiştiğini ve çevre 
koşullarına bağlı olarak örgüt yapılarının ve örgütsel süreçlerin farklılaştığını belirten durumsal (situational) kuramdan esinlenilerek 
geliştirilmiştir. Kamuların durumsal kuramı, kamuların örgüt davranışının sonucu olan belli sorunlar, durumlar ya da konular 
etrafında toplandığı varsayımına dayanmaktadır. Bu nedenle kamunun oluşumu için anahtar kavram sorundur (Grunig ve Repper, 
2005). Örgütsel sonuçlardan yaratılan sorun kamular tarafından algılanır ve çözüldükçe ortadan yok olur. Bu nedenle kamuların 
algıladığı sorunlar durumsaldır (Kim vd., 2008). 

Sorun bir kamunun sorunu çözme görevini yerine getirmesi için gerekli bir koşuldur ancak yeterli değildir. Bir kamu ciddi 
bir sonucu deneyimliyor olabilir ancak soruna ilgi duymaması ya da kısıt algılaması (zaman, kaynak, bilgi) nedeniyle herhangi 
bir sorun çözme faaliyetinde bulunmayabilir. Bu nedenle Kamuların Durumsal Kuramı, kamuların iletişim davranışlarını, tutum 
değişimini ve davranış değişimini tahmin etmek amacıyla üç bağımsız değişken (sorun algısı, kısıt algısı ve ilgi derecesi) ve iki 
bağımlı değişken (bilgi işleme ve bilgi arama) kullanır (J. E. Grunig, 1978, 1983, 1997; J. E. Grunig ve Hunt, 1984; J. E. Grunig ve 
Ipes, 1983; J. E. Grunig ve Stamm, 1979).

1.1. Bağımsız Değişkenler:

1.1.1. Sorun Algısı:

Kuramın ana varsayımı aktif bir şekilde iletişimde bulunan insanların daha fazla gelişen organize olmuş bilişlere, daha 
fazla tutuma sahip olma olasılığına ve durumla ilişkili daha fazla belli davranışlarda bulunma sıklığına sahip olduğu yönündedir 
(Grunig, 1983). Kuram, bilişsel uyumsuzluk kuramlarında olduğu gibi insanların bir sorunu algıladıkları durumlarda aktif şekilde 
ekstra bilgiler aradıklarını varsaymaktadır (Grunig, 1983, 1997). Bu yüzden ilk değişken sorun algısı olarak adlandırılmıştır. Major 
(1993) iletişim olasılığının sorun algısı ile arttığını tespit etmiştir, öyle ki bir sorunla karşılaşan insanlar arasında bilgi arama ve bilgi 
işleme ilgi derecesi düşük olsa dahi büyük ihtimalle yine oluşmaktadır. 

1.1.2. İlgi Derecesi 

2  Kuramın geçerliliği 2012 yılında Çıralı’daki yapılaşma sorununa ilişkin çalışmada küçük bir örneklemle (119 katılımcı) test edilmiştir (Karakaya-Şatır 
ve Gök-Demir, 2012).
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İlgi derecesi bir birey için bir soruna kişisel olarak nasıl ilgi duyduğunun ölçümüdür (J. E. Grunig ve Hunt, 1984). Algılanan 
duygusal bağ ya da ilişki olarak da tanımlanan ilgi, bireylerin mesajları kavrama ve mesajlara dikkat etme olasılığını da artırmaktadır 
(Pavlik, 1988). Eğer bir kişi kişisel olarak bir konu ya da bir mesajla ilgileniyorsa, muhtemelen onu daha iyi kavrayacak ya da ona 
karşı daha dikkatli olacaktır (J. E. Grunig ve Hunt, 1984; Pavlik, 1988). İlgi derecesi yüksek olan kişiler konuyu daha sık analiz eder, 
daha fazla ve daha iyi argümanları içeren mesajları tercih ederler (Heath, Liao, ve Douglas, 1995) ve daha fazla bilgi sahibi olurlar 
(Chaffee ve Roser, 1986; Engelberg, Flora ve Nass, 1995). Ayrıca, yüksek ilgi aktif olarak bilgi aramaya da yol açabilir.

1.1.3. Kısıt Algısı:

Son olarak, kısıt algısı bireylerin harekete geçme ya da davranış değiştirme yeteneğini sınırlayan faktörleri algılama 
kapsamıdır. Algılanan yüksek kısıt iletişimi azaltma eğilimindedir (Grunig, 2005).

1.2. Bağımlı Değişkenler: Bilgi İşleme ve Bilgi Arama

Kuram üç bağımsız değişkenin bireylerin iki iletişim davranış şekli olan bilgi işlemeyi ve bilgi aramayı ne kadar etkilediğini 
kanıtlamaya çalışmaktadır (J. E. Grunig, 1997; J. E. Grunig, Clifford, Richburg ve White, 1988; J. E. Grunig ve Hunt, 1984;  J. E. 
Grunig ve Ipes, 1983). İnsanlar bir mesaja dikkatini verdiklerinde ve bir kısmını özümsediklerinde, hatta bunu niyetli bir şekilde 
yapmadıklarında dahi, bilgi işleme oluşur. Diğer yandan bilgi arama ise belli bir konu hakkında bilgiyi kasıtlı bir arayıştır. Bu aktif 
iletişim insanların daha organize bilişler geliştirmelerine, bir durum hakkında bir tutum sahibi olmalarına ve durum üzerine bir 
şeyler yapmak için davranışta bulunmalarına yol açar. Kamuların durumsal kuramına göre, ilgi derecesi yüksek, kısıt algısı düşük 
ve sorun algısı yüksek olduğu zaman insanlar bilgiyi arar ve işler (Grunig 1983). Durumsal algıların bu kombinasyonu bireyi bir 
durum hakkında aktif olarak bilgi aramaya teşvik eder.

Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiye dayanarak, Grunig (1997) farklı kamuları ve onların muhtemel aktif 
iletişimlerini ve potansiyel davranış değişimlerini açık ve kesin bir biçimde belirtmiştir. Kurama göre kamular eyleme geçme 
olasılığına göre üçe ayrılmaktadır; aktif kamular, uyanmış kamular ve gizli kamular. 

1.3. Aktif Kamu:

Aktif kamular düşük kısıt algısına, yüksek ilgi derecesine ve yüksek sorun algısına sahiptir. Örgütle ilgili bir sorun ya da 
gündem algılamış kamulardır ve bu konuda organize olmaya hazırlanmaktadırlar. Bu kamular bir sorun hakkında aktif bir biçimde 
bilgi ararlar ve muhtemelen bu bilgiyi paylaşır ve bu sorunun eylemcisi olurlar.

1.4. Uyanmış Kamu:

Uyanmış kamular ise yüksek sorun algısına ve yüksek ilgi derecesine sahiptir, ancak yüksek kısıt algısı nedeniyle harekete 
geçmezler. Kısıtların ortadan kalktığını hissettikleri anda uyanmış kamuların aktif olmaları muhtemeldir. 

1.5. Gizli Kamu:
 
 Gizli kamular düşük sorun algısına sahiptir, fakat ilgi dereceleri biraz yüksektir. Örgütsel eylemlerin sonuçlarından 

etkilenmiş insanlardır ve bu yüzden örgütle bir bağı vardır. Ancak gizli kamular bu sonuçların farkında değildir; yani henüz bir 
sorun algılamamıştır. Gizli kamular kampanya mesajlarının sıklıkla hedefi olarak belirtilmişlerdir (J. E. Grunig, 1989; J. E. Grunig 
vd., 1988)

 
 Stratejik halkla ilişkiler, uyanmış ve gizli kamulardan bilgi toplamayı ve onlarla iletişim kurmayı gerektirir. Ancak gizli 

kamularla iletişim kurmak zordur. Çünkü gizli kamular bir sorunun ayırımında değildir. Sunulan bilgiyi işlemeleri de, farkında 
olmadıkları bir sorun konusunda bilgilenmeye çalışmaları da düşük olasılıklıdır. Diğer taraftan örgütler için aktif kamularla iletişim 
kurmak gizli kamulara göre daha kolaydır. Çünkü aktif kamular bilgiyi edilgen bir şekilde almaktan çok ona ulaşmaya çalışırlar. 
Ancak aktif kamuları ikna etmek oldukça zordur. Çok sayıda farklı kaynaktan bilgiyi arar ve başkaları tarafından ikna edilmekten 
çok kendi kendilerini ikna ederler. Aktif kamular örgütlü kamulardır ve amaçlarına ulaşana dek mücadelelerini sürdürürler. Bu 
nedenle aktif kamular örgütten gelen iletişimi yetersiz bulursa, bilgiyi başka kaynaklardan arama yoluna giderler. Bu yüzden aktif 
kamular halkla ilişkilerden gelen güncel bilgiyle sürekli beslenerek örgütün stratejik karar süreçlerine dahil edilmelidir. Çünkü aktif 
kamular sürece erken bir aşamada katılırlarsa, taşıdıkları kaygılar çatışmaya dönüşmeden önce ele alınabilir ve böylece bu kamu 
türünün eylem grubuna dönüşüp örgüte baskı yapması önlenebilir (Grunig ve Repper, 2005; Dozier ve Ehling, 2005).

 Bu çalışmada ise kamuların durumsal kuramının geçerliliği test edilerek, kamuların durumsal kuramının sorun algısı, 
ilgi derecesi ve kısıt algısı değişkenleri temelinde, kamuları belirlenen konuya ilişkin olarak aktif, uyanmış ve gizli kamu olarak 
segmente etmek amaçlanmaktadır.

 2. Yöntem 

 Kamuların Durumsal Kuramının Türkiye’deki kamuları segmente etmek için uygulanabilir bir araç olup olmadığını 
test edecek çalışmanın amacı kamuları belirlenen konuya ilişkin segmente etmektir. Kamular, kendileri üzerinde sonuçları olan 
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sorunlar etrafında geliştiği ve sorunlar kamuları belirlediği için öncelikle araştırmanın yapıldığı dönemde ülke gündeminde mevcut 
olan, medyada geniş yer bulmuş ve toplumun büyük bir bölümünü ilgilendiren “bankaların aldıkları ücretler3” konusu seçilmiştir. 
Veriler alan araştırması yöntemi ile Antalya şehir merkezinde, 2013 Mayıs ayında toplanmıştır. Verilerin toplanmasında önceden 
oluşturulmuş kapalı uçlu anket formu kullanılmıştır. Ankette kamuların durumsal kuramının değişkenleri ile demografik sorular yer 
almaktadır. Çalışmanın Antalya’yı temsil etmesi için örneklem olarak tabakalı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Tüik’ten elde edilen 
nüfus dağılımı verileri baz alınarak Antalya şehir merkezindeki mahalleler sosyo ekonomik sınıflara göre A, B, C, D ve E olarak 
ayrılmış, tabakalı örnekleme kullanarak her sosyo ekonomik sınıf için yapılması gereken anket sayısı belirlenmiştir. Bu doğrultuda 
%95 güven aralığında Antalya ilini temsil etmesi için tabakalı örneklemenin aşağıdaki gibi olması gerektiği hesaplanmıştır (Not: 
ondalıklar bir üste yuvarlanmıştır):

•	 A grubu mahallerden 56
•	 B grubu mahallerden 86
•	 C grubu mahallerden 100
•	 D grubu mahallerden 89
•	 E  grubu mahallerden 55

 Toplamda 386 anket yapılması planlanmıştır. Veri toplama sırasında kayıp veriler göz önüne alınarak toplam 431 anket 
yapılmıştır. Kayıp verilerden dolayı 418 kullanılabilir anket elde edilmiştir.

 Çalışmanın iki amacı bulunmaktadır: öncelikle Kamuların Durumsal Kuramının Türkiye’deki kamuları segmente etmek 
için kullanımının uygun olup olmadığını belirlemek. Kavramsal modele göre sorun algısı ve ilgi derecesi arttıkça ve kısıt algısı 
düştükçe kamuların aktif olma eğiliminde olacakları önerilmektedir (Şekil 1). 

 Model I 

 

_ 
+ 

Aktif İletişim  

Sorun Algısı 

İlgi Derecesi 

Kısıt Algısı 

+ 

 
 Şekil 1: Kamuların Durumsal Kuramı

 Kavramsal modeldeki her bir ok, bir hipoteze karşılık gelir, bu doğrultuda test edilecek araştırma hipotezleri şu şekilde 
ifade edilebilir:

•	 H1: Sorun algısı ile aktif iletişim arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.
•	 H2: İlgi derecesi ile aktif iletişim arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.
•	 H3: Kısıt algısı ile aktif iletişim arasında negatif yönlü bir ilişki vardır.

Çalışmanın ikinci amacı ise bankaların aldıkları ücretler sorununa ilişkin kamuların aktif iletişim sergileyip sergilemediğini 
ortaya koyarak kamuları aktif, uyanmış ve gizli kamu olarak segmente etmektir. 

 2.1. Analizler ve Bulgular

 2.1.1. Ölçme Aracının Geçerliliği ve Güvenilirliği 

 Ölçeğin güvenilirliğini test etmek amacıyla Kamuların Durumsal Kuramının değişkenleri için Cronbach Alfa değeri 0.813 
olarak hesaplanmıştır. Bu değer istatistiksel olarak güvenilir bir ölçeğe işaret etmektedir. Yapı geçerliliğini test etmek amacıyla ise 
faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonuçları tablo 1’de verilmiştir.

3  Türkiye’de bankalar dosya masrafı ve kredi kartı aidatı başta olmak üzere 35 ayrı işlemden ücret alıyorlar (yeniden yapılandırma ücreti, komisyon masrafı, 
ekspertiz ücreti, ipotek kaldırma yazısı ücreti, kredi kullandırma ücreti, ipotek tesis ücreti,  kredi izleme bedeli, kiralık kasa ziyareti ücreti, bozuk para sayma ücreti, 
ödeme talimatı poliçe ücreti, istihbarat ücreti, kredi tespit ücreti, KKDF tespit ücreti, bankacılık ve sigorta muameleleri vergisi ve yangın sigortası adı altında) ve 
bunu belgelendirmiyorlar (bankaların verdiği dekontlar resmi belge yerine geçmemekte çünkü dekontu banka kendisi düzenliyor). Ayrıca tüketicinin bilgisi olmadan 
“hesap işletim ücreti”, “hesap özeti ücreti” gibi ücretler de almaktadırlar. Bilgi Edinme Yasasına aykırı olarak da tüketicilerin istediği bilgi ve belgelerden çok yüksek 
ücret almaktadırlar. Dahası bankalar bütün yargı kararlarına rağmen bu paraları almaya devam ediyorlar.
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Tablo 1. Döndürülmüş Bileşen Matrisi

Bileşen
1 2 3 4

Geleneksel Bilgi Arama 1 ,828    

Geleneksel Bilgi Arama 2 ,824    

Sosyal Medyadan Bilgi Arama ,821    

Bilgi Arama 4 ,815    

Bilgi Arama 3 ,814    

Bilgi Arama 3 ,813    

Kısıt Algısı 2  ,875   

Kısıt Algısı 4  ,812   
Kısıt Algısı 3  ,808   

Kısıt Algısı 1  ,796   

Sorun Algısı 2   ,892  
Sorun Algısı 1   ,891  
Sorun Algısı 3   ,839  
İlgi Derecesi 2    ,860
İlgi Derecesi 3    ,797
İlgi Derecesi 1    ,729

 Ölçeği oluşturulan sorular temel bileşen analizi yöntemi ve varimax döndürmesi kullanılarak faktör analizine tabi 
tutulmuştur. Sonuçta 16 soru 4 faktör altında toplanmıştır. Aktif iletişim, kısıt algısı, sorun algısı ve ilgi derecesi olarak faktörler 
isimlendirilmiştir. 4 faktör toplam varyansın %75,915’ini açıklamaktadır. Oluşan faktör yapısı literatür ile uyumludur. 

2.1.2. Demografik veriler
 
418 katılımcının 233’ü (%55.9) kadınlardan 184’ü (%44.1) ise erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları 14 ile 77 

arasında değişmekte ve yaş ortalamaları 37.98’dir. Katılımcıların %19.9’u ilköğretim, % 31.7’i lise, %46,5’i lisans ve %1.9’u lisans 
üstü düzeyinde eğitime sahiptir. Katılımcıların aylık hane gelirleri 250tl ile 25.000tl arasında değişmekte ve aylık ortalama hane 
geliri 2677.26tl olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların %62,4’ünün sosyal medya üyeliği bulunmaktadır.

 2.2. Hipotez Testleri:

Önerilen hipotezleri test etmek amacıyla ilişkinin yönü ve gücü hakkında kanıt sunan regresyon analizi uygulanmıştır. 
Regresyon analizinde bağımlı ve bağımsız değişken araştırmacı tarafından belirlenir; araştırmada Sorun Algısı, Kısıt Algısı ve 
İlgi Derecesinin bağımsız değişken, Aktif İletişim’in ise bağımlı değişken olduğu önerilmiştir. Kavramsal modelde Sorun Algısı, 
Kısıt Algısı ve İlgi Derecesi’nin birlikte Aktif İletişimi etkilediği, Sorun Algısı ve İlgi Derecesinin pozitif, Kısıt Algısının ise Aktif 
İletişim üzerinde negatif etkisinin olduğu önerilmektedir. 

Regresyon denklemi enter yöntemi ile hesaplanmıştır. Tablo 2’ye göre Model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(Sig<0,001). Anova testinin istatistiksel olarak anlamlı çıkması kuramsal modelin bir bütün olarak Türkiye’de de bu konu üzerinde 
kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. 

Tablo 2. Kamuların Durumsal Kuramının ANOVA Sonuçları

Model Kareler Toplamı df Karelerin Ortalaması F Anlamlılık

1

Regresyon 172,179 3 57,393 80,363 ,000a

Residual 295,666 414 ,714

Toplam 467,846 417
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Regresyon denklemi için hesaplanan determinasyon katsayısı R2 = 0,368 olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). Determinasyon 
katsayısı bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkendeki değişimin %36,8’ini açıkladığı şeklinde yorumlanır. Bu bulgu aktif 
iletişimdeki değişimin %36.8’inin sorun algısı, ilgi derecesi ve kısıt algısı değişkenleri ile açıklanabileceğini göstermektedir. Sonuç 
olarak bu bulgu Kim ve Sriramesh (2009) ve Karakaya-Şatır ve Gök-Demir’in (2012) de belirttiği gibi kuramın önerdiği üç bağımsız 
değişken dışında aktif iletişimi etkileyebilecek başka faktörlerin olabileceğine işaret etmektedir.

Tablo 3. Kamuların Durumsal Kuramının Model Özeti

Model R R Kare Uyarlanmış R kare Standart Sapma Hatası

1 ,607a ,368 ,363 ,84509

a. Bağımsız değişkenler: (sabit), ilgi derecesi, sorun algısı, kısıt algısı
 

 Regresyon denkleminde elde edilen bir diğer analiz katsayılar tablosudur. Katsayılar tablosu bağımlı değişkenlerin 
regresyon denkleminde aldığı katsayıları ve istatistiksel olarak anlamlı olup olmadıklarını vermektedir, tüm katsayılar istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 4). 

Aktif İletişim = 0,418*Sorun Algısı+(-0,200)*Kısıt Algısı+0,342*İlgi Derecesi+1.013
                         (0,000)                       (0,000)                     (0,000)                        (0,000)
Tablo 4. Katsayılar Tablosu

Model
Standardize edilmemiş katsayılar Standardize 

edilmiş katsayılar t Anlamlılık .
B Std. Error Beta

1

(sabit) 1,013 ,274 3,693 ,000

Sorun A ,418 ,053 ,353 7,933 ,000
KISITA -,200 ,036 -,220 -5,616 ,000

İLGİ D ,342 ,054 ,282 6,312 ,000

Katsayılar tablosu kullanılarak oluşturulan regresyon denklemine göre Sorun Algısı, Kısıt Algısı ve İlgi Derecesi’nin Aktif 
İletişim üzerinde istatiksel olarak anlamlı etkilerinin olduğu, Sorun Algısının (0,418) ve İlgi Derecesinin (0,342) pozitif yönlü, 
Kısıt Algısının (-0,200) ise negatif yönlü bir etkisinin olduğu görülmektedir. Sonuç olarak bu bulgu sorun algısı ile aktif iletişim 
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu belirten H1; ilgi derecesi ile aktif iletişim arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu belirten 
H2 ve kısıt algısı ile aktif iletişim arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu belirten H3’ün kabul edildiğini doğrulamaktadır. Ayrıca 
bu analize göre aktif iletişim üzerinde en fazla etkiye sahip olan değişkenin sorun algısı olduğu tespit edilmiştir. Nitekim kuram 
insanların bir sorunu algıladıkları durumlarda aktif şekilde ekstra bilgiler aradıklarını varsaymaktadır (Grunig, 1983, 1997). Ayrıca 
Major’a (1993) göre de iletişim olasılığı sorun algısı ile artmaktadır.

Araştırmada kamuları aktif, uyanmış ve gizli kamu olarak sınıflandırmak amacıyla kümeleme analizi uygulanmıştır. İki aşamalı 
kümeleme analizi sonucunda katılımcılar 3 küme altında toplanmıştır. 1. Küme 64, 2. Küme 190 ve 3. Küme 163 kişiden oluşmaktadır. 
Tablo 5, 6, ve 7 analiz edildiğinde Birinci kümeyi oluşturan katılımcıların sorun algılarının net olmadığı, kısıt algıladıkları ve ilgi 
derecelerinin güçlü olmadığı görülmektedir. Bu durum 1. Kümeyi oluşturan katılımcıların gizli kamu özelliklerini taşıdığı anlamına 
gelmektedir. 2. Kümeyi oluşturan kamuların sorun algılarının, ilgi derecelerinin ve kısıt algılarının tamamının güçlü olduğu tespit 
edilmiş ve bu kümeyi oluşturan katılımcıların uyanmış kamu özelliklerini taşıdığı görülmektedir. Kümeleme analizi tablolarına göre 
3. Kümeyi oluşturan katılımcıların ise sorun algılarının ve ilgi derecelerinin yüksek olduğu ancak kısıt algılarının ise nispeten düşük 
olduğu görülmektedir ki bu durum bu kümeyi oluşturan katılımcıların aktif kamu olarak tanımlanabileceğine işaret etmektedir.

Tablo 5. İki aşamalı Kümeleme Analizi (Sorun algısı)

Sorun algısı kümesi
Küme Sorun ToplamNegatif Pozitif

İki aşamalı kümeleme sayısı 

1 Sayı 33 31 64
Yüzde 51,6% 48,4% 100,0%

2 Sayı 0 190 190
Yüzde 0,0% 100,0% 100,0%

3 Sayı 0 164 164
Yüzde 0,0% 100,0% 100,0%

Toplam Sayı 33 385 418
Yüzde 7,9% 92,1% 100,0%
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Tablo 6. İki aşamalı Kümeleme Analizi (Kısıt algısı)

Kısıt Algısı Kümesi
Küme Kısıt algısı

Toplam
Negatif Pozitif

İki Aşamalı Kümeleme 
Sayısı

1
Sayı 23 41 64

Yüzde 35,9% 64,1% 100,0%

2
Sayı 0 190 190

Yüzde 0,0% 100,0% 100,0%

3
Sayı 164 0 164
Yüzde 100,0% 0,0% 100,0%

Total
Sayı 187 231 418
Yüzde 44,7% 55,3% 100,0%

Tablo 7. İki aşamalı Kümeleme Analizi (İlgi Derecesi)

İlgi Derecesi Kümesi

Kume İlgi Derecesi
Toplam

Negatif Pozitif

İki Aşamalı Küme Sayısı 

1
Sayı 50 14 64

Yüzde 78,1% 21,9% 100,0%

2
Sayı 0 190 190

Yüzde 0,0% 100,0% 100,0%

3
Sayı 0 164 164

Yüzde 0,0% 100,0% 100,0%

Total
Sayı 50 368 418

Yüzde 12,0% 88,0% 100,0%

Bu araştırmada Grunig’in kamuların durumsal kuramı çerçevesinde önerdiği üç kamu türü segmente edilmiş ve en kalabalık 
kamu türü olarak uyanmış kamu türü tespit edilmiştir. Bu durum Sriramesh ve diğerlerinin (2007) Singapur’da yapmış olduğu 
çalışma ile paralellik göstermektedir. Çalışmalarında sorunun farkında olan ve soruna karşı ilgi duyan ancak sorunun çözümü 
için sosyo-politik nedenlerden dolayı kısıt algılayan bir kamu türü belirlenmiştir. Benzer şekilde Karakaya-Şatır ve Gök-Demir 
(2012)’in Çıralı sahilinde yapılaşma sorununa ilişkin çalışmalarında da kamuların yüksek sorun algısı, yüksek ilgi derecesi ve kısıt 
algısına sahip olduğu tespit edilmiş ve bu kamu türü kısıt algısı nedeniyle aktif iletişimde bulunmayacağı için uyanmış kamu olarak 
adlandırılmıştır.

 Değerlendirme

Günümüzde kaos ortamında faaliyette bulunan örgütler için halkla ilişkilerin stratejik yönetime katkısı ortam taraması 
aracılığıyla ortamdaki paydaşların, kamuların ve sorunların gelişiminden örgütü haberdar ederek, özellikle kamuların beklentilerini 
karar alma sürecine taşımaktır. Çünkü günümüz yönetim anlayışının stratejik temeli, kamuların eğilimleri ve beklentileri 
doğrultusunda her iki taraf için de kabul edilebilir yeni stratejiler oluşturmakta yatmaktadır. Bu doğrultuda stratejik halkla ilişkilerin 
en kritik misyonu önemli bir tehdide dönüşmeden önce kamuların belirlenmesidir. Böylece örgütün misyonunu destekleyen ya da 
sınırlayan stratejik kamularla ilişki kurarak halkla ilişkiler stratejik yönetime katkıda bulunur. Bu bakış açısıyla halkla ilişkilerin 
proaktif olma teorisini kamu segmentasyonu ile uygulanabilir kıldığını söylemek mümkündür. Kamu segmentasyonu proaktif 
uygulamaların ne olduğunu şekillendiren stratejik halkla ilişkilerin görevidir.

Stratejik halkla ilişkilerin en önemli uygulama alanlarından biri olan kamu segmentasyonu için bu çalışmada Kamuların 
Durumsal Kuramı incelenmiştir. Kamuların Durumsal Kuramının Türkiye’deki kamuları segmente etmek için uygun bir araç 
olup olmadığını test etmeyi amaçlayan çalışmanın sonucunda kuramın Türkiye’deki kamuları kısıt algısı, ilgi derecesi ve sorun 
algısı bağımsız değişkenleri ve aktif iletişim bağımlı değişkeni doğrultusunda aktif, uyanmış ve gizli kamu olarak segmente 
etmek için uygun bir segmentasyon yöntemi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak modelde kısıt algısı ilgi derecesi ve sorun 
algısı değişkenlerinin aktif iletişim üzerindeki değişiminin %36.8’ini açıklaması, aktif iletişim üzerinde başka değişkenlerin de 
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etkili olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle Kim ve Sriramesh’in (2009) aktif iletişim üzerinde etkili olduğunu belirttiği 
beş bağlamın (medya, siyasal, ekonomik, kültürel ve örgütlenme bağlamı) kamuların durumsal kuramı doğrultusunda incelenmesi 
önerilmektedir. Nitekim Karakaya-Şatır ve Gök-Demir’in (2012) çalışmalarında sosyal medya kullanımının kamuların oluşumunu 
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde kuram farklı araştırmacılar tarafından kurama farklı değişkenlerin eklenmesi ile de 
araştırılmıştır. Örneğin Sha (2006) referans kriterini4 kimlik bağlamında inceleyerek kurama eklemlenmesini önermektedir. Werder 
(2006) ise “amaç uygunluğu”nu bağımsız değişken olarak kurama eklemiştir. Bu doğrultuda kuramın Türkiye özelinde eklenen 
değişkenler ve bağlamlar doğrultusunda farklı konular üzerinden yeniden araştırılması önerilmektedir.
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Toplumsal Cinsiyet ve Medya
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AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE YEREL GAZETECİLİKTE CİNSİYETE DAYALI 
AYRIMCILIK: ANTALYA ÖRNEĞİ

 

Gözde Yirmibeşoğlu1

 Özet

 Günümüzde kamusal alanda kadının temsili incelendiğinde kadının ikincil konumunu açık bir biçimde görmek mümkündür. 
Kadınlar siyasal alan ya da çalışma yaşamı gibi kamusal alanın en önemli birimlerine hem girme aşamasında hem de girdikten 
sonra yükselme aşamasında önemli engellerle karşılaşmaktadır. Avrupa Sosyal Şartı’nın “İstihdam ve meslek konularında cinsiyete 
dayalı ayrım yapılmaksızın fırsat eşitliği ve eşit muamele görme hakkı” başlıklı 20. maddesinde istihdam ve meslek konularında 
cinsiyete dayalı ayrım yapılmaksızın fırsat eşitliği ve eşit muamele görme hakkından söz edilmektedir.  Ancak Sosyal Şart’ta 
belirtilmiş olmasına rağmen kadınlar işe girişte, istihdam koşulları ve ücreti de kapsayan çalışma koşullarında ve yükselmeyi de 
kapsayan meslekte ilerlemede sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların temelinde cinsiyete dayalı ayrımcılık yatmaktadır. Bu çalışmada 
gazetecilik alanında çalışan kadınların bu alana katılma imkânları ve çalışma koşulları incelenmektedir. Çalışma yerel gazetecilik 
alanına odaklanmakta ve bu alanda çalışan kadınların işe giriş ve yükselmelerde yaşadıkları tecrübeleri cinsiyete dayalı ayrımcılık 
bağlamında irdelemeyi amaçlamaktadır. Gazetecilik mesleği cinsiyete dayalı işbölümünün öngördüğü biçimde bir erkek mesleği 
olarak algılanır. Dolayısıyla bu meslek içinde yer almak, kadınlar için erkek egemen bir yapıda savaş vermeyi göze almak anlamına 
gelmektedir. Bu çalışma kadın gazetecilerin verdiği savaşı kapitalist üretim biçimini ve neo-liberal politikaların etkilerini göz 
önünde bulundurarak incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Sosyal Şartı, Cinsiyet Ayrımcılığı, Gazetecilik, Yerel Düzey.

EUROPEAN SOCIAL CHARTER AND DISCRIMINATION AGAINST WOMEN IN 
LOCAL JOURNALISM: EXAMPLE OF ANTALYA
 Abstract

 It is possible to observe the secondary position of women when their representation in the recent public sphere is investigated. 
Women face serious barriers while climbing the steps towards higher levels and while entering the important stages of the public 
sphere such as politics and work. The Article 20 of the European Social Charter titled “the right of men and women workers to equal 
pay for work of equal value” underlines the right to equal opportunity and treatment to end gender segregation. However, although 
it is written in the European Social Charter, women encounter problems while having a job, and face difficulties in work conditions 
including employment opportunities and wages. Gender is the basic reason for such problems. This study investigates the social 
dimension of the incessant problem of inequality between women and men in the work arena and explores the secondary position 
of women and the obstacles that they come across in the journalism sector with regards to the European Social Charter although 
there has been a lot of changes in the legal structure of the country. In this context, the study investigates the problems of women 
working as a journalist in one of the important cities of Turkey, Antalya, and it explores the inequalities stemming from their gender. 
Journalism is perceived as a man job according to the gender based job segregation. Therefore, to participate in this arena means to 
struggle against the patriarchal structure of journalism. This study investigates this struggle of women by considering the capitalist 
mode of production. 

Keywords: European Social Charter, Gender Discrimination, Journalism, Local Level.

 Giriş

 Avrupa Konseyi üyesi hükümetler tarafından 18 Ekim 1961 tarihinde imzalanan Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi, ırk, 
renk, cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal soy veya sosyal köken ayrımı gözetmeksizin herkesin sosyal haklardan yararlanmasının 
sağlanması ilkesinden hareketle, çalışma yaşamıyla ilgili çeşitli hükümler getirmiştir. Bu hükümler dikkate alındığında sık sık 
gündeme gelen konulardan biri kadın erkek eşitliği konusundaki hak ihlâlleridir. Diğer adı Avrupa Sosyal Şartı olan Avrupa Sosyal 
Haklar Sözleşmesi, özellikle kadın erkek eşitliğinin sağlanması konusunda da çalışma yaşamına ilişkin önemli hükümler getirmiştir. 
Türkiye Avrupa Sosyal Şartı’nı imzalayan devletlerarasında yer almış; ancak Sosyal Şart 1989 yılında onaylanarak yürürlüğe 
1  Doç. Dr. Gözde Yirmibeşoğlu, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi
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girmiştir (14 Ekim 1989, 20312 sayılı Resmi Gazete). Avrupa Sosyal Şartı’nın gözden geçirilmiş bazı maddeleri de 2007 yılında 
kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur (9 Nisan 2007, 26488 sayılı Resmi Gazete).

  Türkiye’de çalışma yaşamında kadın erkek eşitliğinin sağlanması açısından son derece önemli olan bu iki tarih öncesinde 
konuyla ilgili önemli Yargıtay kararları vardır. Örneğin kadın ve erkek çalışanlar açısından ücrette eşitliğin sağlanması, Avrupa 
Sosyal Şartı’nın öngörüleri arasındadır.  Avrupa Sosyal Şartının kabulünden çok önce daha 1967 yılında verilen bir kararda Yargıtay,   
eşitlik ilkesinin Anayasal temeline vurgu yapmış ve eşitlik ilkesinden  “İş Hukukunun temel kuralı” olarak söz etmiştir. Benzer 
şekilde Yargıtay kararlarında,   kadın ve erkek işçiler bakımından ayrım yasağının yanı sıra işçinin cinsel tercihi sebebiyle de bir 
ayrım yapılamayacağı kabul edilmiştir. Aynı kararda eşit davranma borcuna aykırılığın yaptırımı da dört aya kadar ücret ve yoksun 
kaldığı hakların tamamının ödetilmesi olarak belirlenmiştir (2008).

İstihdam ve Meslek Konularında Kadın ve Erkeğe Eşit Muamele ve Fırsat Eşitliği İlkesinin Uygulanmasına Dair 5 Temmuz 
2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2006/54/EC Sayılı Direktifi’nin 9. maddesinde kanunla veya anlaşmayla tanınan 
ve işveren tarafından ücreti ödenen doğum veya ailevi sebepler dolayısıyla alınan izinlerden söz edildiği görülmektedir (2006:  
8-9). Bu dönemde hakların iktisabını veya muhafazasını askıya alma ayırımcılık olarak değerlendirilmiştir. Aynı Direktifin 14/1-c. 
maddesinde işten çıkarmalar ve ücret de dâhil istihdam ve çalışma koşulları bakımından kamu veya özel sektörde cinsiyete dayalı 
olarak doğrudan veya dolaylı ayrımcılık yapılamayacağı belirtilmiştir. “Analık (doğum) İzninden Dönüş” başlıklı 15. maddede 
ise “doğum iznindeki bir kadının, doğum izninin bitiminden sonra işine veya eşdeğer bir pozisyona kendisi için daha dezavantajlı 
olmayan koşul ve şartlarda geri dönmeye ve çalışma koşullarında yokluğu sırasında yararlanmış olacağı her türlü iyileştirmeden 
yararlanmaya hakkı vardır” kuralına yer verilmiştir.

Yargıtay 2008’de bu konuda önemli bir karar vermiştir. Dava konusu olan olayda, doğum yapan bir kadın işçi doğum 
öncesi ve sonrası yasal izinlerini kullanmış ve doğumdan sonra talebi üzerine işverenden 6 ay ücretsiz izin almıştır. İzin bitiminde 
işe başladığında işveren, daha önce yönetici konumda çalışmış olan kadın işçinin yerine yeni bir eleman aldığı gerekçesiyle izinden 
dönen işçiyi daha alt bir görevde çalıştırmak istemiştir. Davacı işçi,  işi kabul etmemesi üzerine istifaya zorlanmıştır. Yargıtay, 
İstihdam ve Meslek Konularında Kadın ve Erkeğe Eşit Muamele ve Fırsat Eşitliği İlkesinin Uygulanmasına Dair 5 Temmuz 2006 
tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2006/54/EC Sayılı Direktifi’nin  “Analık (Doğum) İzninden Dönüş” başlıklı 15. 
maddesindeki kuraldan söz ederek, işçi lehine değerlendirme yapmış ve işçiyi eski işine iade etmiştir (2008).

Türkiye Sosyal Şart’ın toplam 11 maddesini ve toplam 46 fıkrasını kabul etmiş; ancak adil çalışma koşulları hakkı ( madde 
2), iş güvenliği ve sağlığı hakkı ( madde 3), sendika hakkı (madde 5), toplu pazarlık hakkı (madde 6); çalışan kadınların hakkı 
(madde 8) bedensel ve zihinsel özürlülerin mesleki eğitim ve yeniden uyum hakkı (madde 15)  yönlerinden çekince koymuştur 
(Ertürk, 2008: 76-77). Gözden Geçirilmiş Sosyal Şart (GGSŞ) ile toplam 31 sosyal hak güvence altına alınmıştır. GGSŞ yeni haklar 
getirmekle kalmamış, 1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartı’nda yer alan hakların içeriğini de geliştirmiştir. Sonuç olarak Avrupa Sosyal 
Şartı’nın sosyal haklar bakımından ileri hükümler içeren önemli bir belge olduğu açıktır ve Türkiye’de çalışma yaşamı alanında da 
kadın erkek eşitliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir.

Çalışma yaşamını düzenlemek ve kadınları ikincil ve mağdur konumlarından kurtarmak üzere yapılan bütün uluslar arası 
ve ulusal hukuksal düzenlemeler, Türkiye’de kadın ve erkek arasındaki eşitsizlikleri gidermekte yeterli olmamıştır. Çünkü, bu 
eşitsizliklerin temelinde kapitalist üretim biçiminin yarattığı ve neo-liberal politikalarla da desteklenen giderilmesi çok güç olan 
toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü vardır. Sosyal yapı aracılığıyla toplumun beynine kazılan bu toplumsal cinsiyet ayrımcılığı 
kapitalist üretim biçiminin pekiştirilmesine hizmet etmektedir. Dolayısıyla yasalardaki değişiklikler kadının yükselmesine engel 
olan unsurların yok edildiği anlamına gelmez (Lazaridis, 1994: 207).

Bir ülkede yürürlükteki yasalar ne kadar modern ve o ülke insanları için ne kadar yararlı düzenlemeler getirmiş olsa da 
geçerli olan sosyal normlara uygun olmadıkları sürece kabul görmezler. Dolayısıyla ceza içeren yaptırımları da olsa ülke insanları 
modern olduğu düşünülerek getirilen yasal hükümleri kabul etmez ve uygulamazlar. Daha açık bir ifadeyle hukuksal normlar ile 
sosyal normlar birbirleriyle uyumlu olmalıdır ki, toplum bunları içselleştirsin ve uygulasın. Bu nedenle uluslar arası ve ulusal 
hukuki düzenlemeler yapılırken toplumun sosyal yapısının da göz önünde bulundurulması zorunludur. 
 
 Türkiye’de de kadın erkek eşitsizliğini kontrol altına almak üzere yapılan hukuki düzenlemeler, ülkede geçerli toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin tüm öğeleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Çünkü özellikle bu çalışmanın konusu olan çalışma yaşamında 
kadın erkek eşitsizliği sorunu temelde bir hukuksal sorun olmaktan çıkma yolunda eğilim göstermektedir. Bunun kanıtları da 
yukarıda özet olarak söz edilen Türkiye’nin kabul edip uygulamaya koyduğu uluslar arası ve ulusal hukuki düzenlemelerdir. 
Araştırmalar ve gözlemler,  hukuksal planda sağlanan ilerlemelere rağmen,  toplumsal pratikte modern devlet olma yolunda henüz 
mesafe alınamadığını göstermektedir. Bunun en belirgin örneklerinden birisi sendikal örgütlenme konusudur. Sendikal örgütlenme 
Anayasal bir hak olmasına rağmen özellikle kadın çalışanlar sendikalar yerine enformel ilişkilerle çalışma ortamında dayanışma 
oluşturma çabası içindedir. 
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Yukarıda kısa çerçevesi çizilen yaklaşımla kaleme alınan bu çalışma, Avrupa Sosyal Şartı bağlamında kaydedilen tüm 
hukuki gelişmelere rağmen, çalışma yaşamında devam eden kadın erkek eşitsizliği sorununun toplumsal boyutunu irdelemekte, 
kadınların çalışma yaşamındaki ikincil konumlarını ve maruz kaldıkları engelleri gazetecilik alanında çalışan kadınlar özelinde 
incelemektedir. Bu bağlamda çalışma, Türkiye’nin önemli büyük şehirlerinden biri olan Antalya’da yerel düzeyde çalışan gazeteci 
kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları ve kadın olmalarından kaynaklanan eşitsizlikleri irdelemektedir. 

 1. Çalışmanın Amacı ve Yöntemi
 
 Batıda 1960’larda ortaya çıkan ve 1970 sonrasında birçok ülkeye yayılan feminist hareketten Türkiye de oldukça 
etkilenmiştir. Aslında bütün dünyada her iki cins için tanımlanmış olan roller üzerinde kadın hareketinin 1960’lardan beri önemli etkisi 
olmuştur (Barry ve diğ.,  2007:  355). Özellikle 1980 sonrası dönemde kadının hem özel, hem de kamusal alandaki ikincil konumu 
Türkiye’de de tartışılmaya başlanmıştır. Günümüzde medyanın ve akademik çalışmaların konuya yoğun bir şekilde eğilmesine ve 
Avrupa uyum yasaları çerçevesinde gerçekleştirilen tüm hukuki değişikliklere rağmen kadın erkek eşitliği konusunda olumlu bir 
gelişmeden söz etmek güçtür. Özellikle çalışma yaşamında kadının yaşadığı sorunlar var olan eşitsizlikleri derinleştirmektedir. 
Bu belirlemeden hareket eden çalışmada yerel alanda çalışan gazeteci kadınların mesleğe girişte yaşadıkları zorluklar ve mesleğe 
girdikten sonra karşılaştıkları engeller, Avrupa Sosyal Şartı’nın kadın erkek eşitliği hakkındaki hükümleri göz önünde bulundurularak 
irdelenmektedir. 

  Çalışma feminist kuramdan hareket ederek kadın bakış açısı ile kaleme alınmıştır. Çalışmada feminist metodolojinin 
sık başvurulan öğelerinden biri olan ve kadın deneyimini incelemekte daha etkin olacağı düşünülen bire bir görüşme tekniği 
uygulanmıştır. Stanley ve Wise’ın belirttiği gibi “tüm kadınlar kadın olmakla bir ortak deneyimler kümesini paylaşırlar. 
Paylaşılan bu deneyim, neden olduğu varsayılan biyolojik olgulardan değil, kadınların yaşadıkları ortak baskı deneyiminden 
kaynaklanmaktadır” (1990: 20-40). Çalışma kapsamında Antalya’da yerel alanda çalışan 9 gazeteci kadınla görüşülerek 
deneyimlerinin ortaya çıkarıldığı sohbetler, ses kayıt cihazına kaydedildikten sonra yazılı dökümü alınıp gazeteci kadınların 
çeşitli konulardaki görüşlerine çalışma kapsamında yer verilmiştir. Görüşme yapılan kadın gazetecilerin hepsi 30’lu yaşlarında ve 
üniversite mezunudur; ikisi evli, diğerleri bekârdır.

 2. Yerel Gazetecilikte Çalışan Kadınların Karşılaştığı Genel Sorunlar ve Nedenleri 

 2.1. Kapitalist üretim İlişkileri 

 Sanayi Devrimi İngiltere’den başlayarak tüm dünyada ev ve iş yaşamı alanında açık şekilde gözlemlenen bir işbölümü 
yaratmış ve bu bölünme kadın ve erkek arasındaki geleneksel işbölümünü pekiştirerek derinleştirmiştir. Buna bağlı olarak erkek, 
para kazanan kişi olurken kadına da çocuk ve yaşlı bakımı ve ev işleriyle ilgilenmek görevi kalmıştır.  Sanayi Devrimi sonrasında 
kadının ailenin gelirine destek olmak için ev dışında çalışmak durumunda kalması sonucu sermaye sahipleri tarafından kadınlar, 
ucuz işgücü kaynağı ve yedek işgücü deposu olarak kullanıldı. İhtiyaçları olduğunda ve özellikle büyüme dönemlerinde işverenler 
onları çalışmaya teşvik ettiler ama ekonomik kriz dönemlerinde evlerine geri gönderip işlerini erkeklere bırakmalarını istediler. 
Siyasal iktidarlar ise özellikle ekonomik durgunluk dönemlerinde bu yer değiştirmenin kolayca sağlanabilmesi ve kadınların eve, 
özel alana, dönmelerine ikna edilmeleri için gereken hukuki düzenlemeyi yaptılar. Özel alana dönmeyip kamusal alanda kalabilen 
kadınlar için aşılması gereken engeller söz konusudur. Özel alandan farklı olarak kamusal alan kadının özgürleşmesi için gerekli 
şartları sağlayabilir. (Kumar, 2004: 485). Ancak bu şartların sağlanması hiç kolay olmamıştır ve günümüzde de mücadele devam 
etmektedir.   Erkeklerden daha düşük ücret alarak çalışmaya razı olan kadınlar erkekler tarafından kendi işlerine ve ücretlerine karşı 
bir tehdit unsuru olarak görülmektedir. Bu durumda erkek çalışanlar ücret konusunda birlik içinde mücadele etmek yerine kadınları 
çalışma yaşamından uzak tutma yoluna gitmektedir. Sanayi Devrimi sonrasında temel olarak pamuk fabrikaları ve ev hizmetlerinde 
istihdam edilen kadının durumu günümüzde değişim göstermiştir. 20. yüzyılda kadının ücretli işgücüne katılım oranında küçük bir 
artış görülse de kadın erkek arasındaki eşitsizlik devam etmiştir (Yirmibeşoğlu, 2008: 83). Kadınların çoğu hizmet sektörü ağırlıklı 
olsa da hem kamu, hem de özel sektörde istihdam edilmektedir. Kadınların en çok istihdam edildikleri alanlar, hizmet sektörünün 
kadın işi olarak görülen sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler alt sektörleridir. Kadınların ücretleri ise erkeklere oranla her işkolunda 
daha düşüktür. Gazetecilik de hem ulusal hem de yerel düzeyde kadının yoğun sömürü altında çalıştığı bir alandır. Yerel anlamda 
Antalya örneğinin irdelendiği bu çalışmada görüşme yapılan kadınların tümü eşit işe eşit ücret ödenmediğinden yakınmışlardır:

 “Erkeklerle aynı işi yapıyoruz ama aynı ücreti almıyoruz. Antalya’da ücretlendirme konusunda örnek gösterebileceğim iki 
ya da üç ulusal gazete eki var. Onun dışında çalışan kadın muhabir, istihbarat şefi vb. görevi ne olursa olsun erkekten her zaman çok 
daha az maaş alıyor. Aylık 150-200 TL fark eder, bu da maaşın yaklaşık üçte biri gibi büyük bir orandır”.

Günümüzde işyerinde daha merkezi konumlara sahip olan kadınların sayısının artmasına rağmen kadının yerinin evi 
olduğu görüşü hâkimdir. Tarihsel olarak bakıldığında kadın emeği göreli olarak daha esnektir. İşverenler için çok kârlı olan yarı-
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zamanlı çalışma hem evli olmayan kadınlar için evleninceye kadar geçici bir iş olarak görülmekte ve hem de evli ve özellikle 
çocuk sahibi kadınlar tarafından tercih edilmekte; dolayısıyla bu çalışma türü çalışan kadının sömürü aracı olmaktadır. Sanayi 
Devrimi sonrası gelişen kapitalizm sağlıksız ve çok uzun çalışma koşulları nedeniyle tüm çalışanları kötü yaşam şartlarına maruz 
bırakmanın yanında kadına yönelik yoğun sömürü aracılığıyla kadına karşı ayrımcılığı pekiştirmiştir.  Görüşülen kadınlardan biri 
kapitalizmin yarattığı bu sömürü düzenini yerel gazetecilik alanında işveren tarafından sigortasız çalıştırılma örneğinde şöyle ifade 
etmiştir:“Bu alanda sigortasız çalıştırma Antalya’da çok yaygın. Ben iki sene sigortasız çalıştım sektörde. Yeni Basın Kanununa 
göre reklam alabilmek için bir miktar sigortalı personel bulunduruyorlar ama çalışanların hepsi aldıkları ücretlerden çok daha az bir 
ücret üzerinden sigortalandırılırlar. Bu sektörde çalıştığı gün sigortası başlayan insanlar gerçekten çok şanslıdırlar”. 

Sigortasız çalıştırmanın medya alanında çok yaygın olduğu açık bir olgudur ve görüşme yapılan bütün kadınlar sigortasız 
çalıştırma durumunda çalışanın şikâyette bulunmasının, gazetecilik sektöründe bir daha iş bulamaması sonucunu doğuracağının 
altını çizmişlerdir:
 
“Genelde sigortasız çalışılır, sigortasız çalışmayı kabul etmezseniz işinizden olursunuz. Gazetecilik küçük bir sektör. Herhangi biriyle 
bir polemiğe girdiğiniz zaman kapılar kapanır. Sigortam yok diye şikâyet ettiğinizde bu sizin önünüze gelecektir ve güvensizlik 
yaratacaktır. Tek yönlü olarak işverene güvenmek zorunda kalıyorsunuz, bunun takipçisi sigortalıdan ziyade devlet olmalıdır. Bana 
göre sigortasız çalışanla işvereni karşı karşıya getirmek çözüm değil”.
 
  Egemen sınıflar sanayi devriminden günümüze dek kadına yönelik ayrımcılığın temel aktörleri olmuşlardır. Günümüzde 
ise işsizlik oranı arttıkça kadına yönelik baskı ve ayrımcılık da artmaktadır. Tarım ve turizm sektörü nedeniyle kadınların işgücüne 
katılım oranı Antalya ve civar illerde oldukça yüksektir ancak bu durum kadınlara yönelik baskının azalması anlamına gelmiyor. 
Tersine yüksek oranlı işsizliğin ortamında daha yüksek sayıda kadının işgücüne katılmaya hazır olması, ücretleri ve çalışma 
koşullarını aşağı çeken bir etkide bulunuyor.  Bu nedenle Antalya’da basın sektörünün dâhil olduğu hizmetler kesimi, kadınların 
yoğun olarak sömürüldüğü bir alandır. Bu çalışma kapsamında görüşülenlerden biri bu sömürü düzeni içinde genelde çalışanların 
birbirine destek olması durumunu dile getirmiştir: 

 “Bu camiada herkes birbirine destek çıkar. Bu noktada bir işçi bilincinden söz edemeyiz ama eşekten düşenin halini eşekten düşen 
anlar anlayışı hâkimdir. Bugün birinin başına gelen yarın başkasının başına gelebilir gibi bir bilinç vardır bu sektörde. Çok sahip 
çıkılan bir sektör olmadığı için herkes birbirine sahip çıkmak zorundadır”. 
  20. yüzyılda Batıda gündeme gelen ve yoğun mücadele verilen konular arasında en önde geleni eşit işe eşit ücret 
meselesidir. İlk olarak 1885’te Trades Union Congress (TUC) , kadınlara eşit ücret ödenmesinin desteklenmesi yönünde bir karar 
aldı. Eşit ücret ilk kez beyaz yakalıların örgütlü olduğu sendikalar tarafından hayata geçirildi. 1930’larda, eşit ücret, erkek işçiler 
için bir koruma şekli olarak görülüyordu, aksi takdirde daha az ücretle çalışan kadınlar yüzünden işten atılma olasılığı vardı. II. 
Dünya Savaşı sonrasında kadınlar lehine alınmış bir başka karar  TUC’un savaştan dönen erkeklerin iş bulmaları için kadınları 
işlerini bırakmaya çağıran bir önergeyi  reddetmesidir. 

  İngiltere’de 1956’da, aralarında kadınların ağırlıkta olduğu gaz, elektrik ve sağlık da dâhil olmak üzere pek çok kamu 
hizmetinde eşit ücret uygulaması kabul görmüştür. Kadın çalışanlar lehine bütün bu gelişmeler sonucunda yürürlüğe konan yasaların 
çoğunun günümüzde bile uygulanmasında sorunlar yaşanmaktadır. 1996 tarihli Gözden Geçirilmiş Sosyal Şart’ın Adil bir Ücret 
Hakkı başlıklı 4. Maddesi’ne göre ‘Âkit Taraflar, adil bir ücret hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışan 
erkekler ile kadınların eşit işe eşit ücret hakkına sahip olduklarını tanımayı taahhüt ederler’. Ancak  durumun böyle olmadığı, 
erkeklerin kadınlardan daha fazla ücret aldıkları bilinmektedir. Görüşülen tüm kadınlar bu konuya dikkat çekmiş ve ayrıca  temel 
sorunlardan birinin  işsizlik olduğunu vurgulamıştır. Görüşülen gazeteci kadınlardan biri, basın sektöründe  kadın erkek arasındaki 
ücret eşitsizliğini ifade etmiştir:

“Antalya’da 1000TL’nin üzerinde ücret alan gazeteci sayısı 20’yi geçmez. Genelde erkekler 800 TL gibi alırken kadınlar 600 TL civarında 
alır. Bu arz-talep meselesidir. Antalya’da 600 TL’ye çalışacak kadın gazeteci o kadar fazla ki! 600 TL’ye çalışacak insan rahat bulunur”. 
 Kapitalist sistemde uzun yıllar içinde elde edilen kazanımlar sürekli saldırıya maruz kalmakta ve bu durumda öncelikle 
kadınlar mağdur olmaktadır. Tarihsel olarak bakıldığında kuşkusuz çok yol alınmıştır ama günümüzde yine en çok sömürülen ve 
baskı altında olan kadınlardır. 

 2.2. Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık  

 Cinsiyete dayalı ayrımcılık temel olarak toplumsal cinsiyet kavramına dayanmaktadır. Toplumsal cinsiyet ise toplumsal 
inşa yoluyla yaratılır. Toplumsal cinsiyet ideolojisi bir dizi yetenek ve niteliğin bir cinste diğerine göre daha çok bulunduğu görüşünü 
içerir (Schein,  1978:  259). Toplumsal cinsiyet anlayışına dayalı eşitsizlikler günlük hayatın her anında önemli ölçüde yer alırlar 
(Scott and Nolan, 2007: 90). Toplumsal cinsiyet kavramına bağlı olarak çalışma alanında kadınların karşısına çıkan en önemli 
sorunlardan biri cinsiyete dayalı işbölümüdür. Toplumsal cinsiyet kavramı, cinsiyetin son derece karmaşık toplumsal ilişkiler ağı 
içinde kurulduğunu, bu karmaşık ilişkilerin basitçe biyolojik cinsiyetlerin referans çerçevesi olarak kullanılarak anlaşılmasının 
mümkün olmadığını ifade eder (Bora: 2010: 22). Cinsiyete dayalı işbölümü her alanda olduğu gibi gazetecilik alanında da bazı işleri 
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kadın işi, bazı işleri de erkek işi olarak adlandırmıştır. Bu konuda bir kadın gazeteci görüşlerini şöyle ifade etmiştir:

“Yerel basında kadın yazarların yazılarına fazla değer biçilmiyor. Erkekler siyaset, ekonomi ve spor haberleri ile ilgileniyorlar. 
Kadınlar da genelde kozmetik, moda, sağlık, güncel yaşam gibi alanlara hapsolmuş durumdalar. Sağlık, moda gibi konular zaten 
kadınların doğal ilgi alanları ve çalışma şartları daha hafif, muhatap olduğunuz kişiler farklı.  Başbakanı takip eden muhabir olmakla, 
herhangi bir güzellik salonunda yapılan bir uygulamayı takip eden bir muhabir olmak arasında farklar var. Kadınlar buna eğilim 
gösteriyorlar. Yerel olarak politika ve ekonomi ile ilgilenen kadınların sayısı zaten çok az”.

Diğer taraftan erkek egemen yapı nedeniyle yerel basında kadınlar, daha çok alt seviyelerde örneğin muhabir olarak 
istihdam edilmektedir (Yirmibeşoğlu, 2009: 132). Gazetecilik sektöründe var olan ve diğer sektörlere göre oldukça yoğun olan 
erkek hegemonyası da görüşme yapılan bütün kadınlar tarafından eleştirilmiştir:

“Erkek hegemonyası yüksek bir sektördür gazetecilik. Gazete sahipleri erkek ve kadın yöneticilerin olduğu bir sektör değil Antalya’da. 
Sadece kadın dergileri var ama kadın yöneticileri olan dergi yok Antalya’da. Burada yerel gazeteci olarak çalışıyorsunuz, haliyle 
kadın olarak yükselmek kolay olmaz, beklenen bir şey değildir. Bu erkek egemen topluma ayak uyduranlar, onlar gibi davrananlar 
tutunabiliyorlar”.

  Erkeklerle kadınlar arasında bir ilişkiler sistemi olarak patriyarkanın kapitalizmde var olduğunu ve kapitalist  toplumlarda  
patriyarka ve sermaye arasında sağlıklı ve güçlü bir ortaklığın olduğunu öne süren  Heidi Hartmann’a  göre daha az sayıdaki 
kapitalist erkek, çok sayıda kadının (kendi kadınlarının değil) ücretli işgücü piyasasında çalışmasını isteyebilir (2008: 180). Ancak 
çok sayıda kadının ücretli olarak işgücü piyasasına katılması onların egemen bir gücü oluşturdukları anlamına gelmemektedir. 
Geleneksel istihdam yapısında erkekler yönetici ve kadınlar bağımlı çalışandır. İş yaşamında en sık rastlanılan ayrımcılık 
biçimleri, işe alma ve işte yükseltmede önceliğin erkeklere, işten çıkartmada ise önceliğin kadınlara verilmesidir (Toksöz, 1998: 
93). 

  Bu çalışma kapsamında kadın gazetecilerle yapılan görüşmeler yerel gazetecilik sektöründe sadece erkek egemenliğinin 
değil siyasal otoritenin de egemenliğinin var olduğunu göstermektedir. Bu konudaki görüşlerini bir kadın gazeteci açık olarak 
belirtmiş ve Türkiye medyasının bugünkü durumunu özet olarak betimlemiştir:

“Antalya’da yerel basın üçe ayrılmıştır. İktidar yanlısı basın ve ana muhalefetin iki partisinden yana olan basın şeklinde. Ulusal 
medyada nasıl gerçek anlamda gazetecilik yapılamıyorsa yerelde de durum aynı”.

 2.3. İş Güvenliği: Cinsel Taciz ve Kadınlar Arası Rekabet

  Çalışma yaşamında kadının en çok karşılaştığı ve iş hayatından bile çekilmesine neden olabilecek zorluklardan bir 
diğeri cinsel tacizdir. Genel olarak her sektörde yaşandığı gibi gazetecilik alanında da kadınlar cinsel tacize oldukça sık maruz 
kalmaktadır. Cinsel taciz ortaya açık bir şekilde çıkartılması zor bir meseledir. Kadın işyerinde ya da işiyle ilgili kişiler tarafından 
cinsel tacize maruz kaldığını iddia ettiğinde cezalandırılanın tacizi yapan erkek değil kendisi olacağından emindir. Bu nedenle 
kadınlar bu konuda başlarına gelen olayları anlatmaktan çekinirler ya da bunu bir arkadaşının başına gelmiş gibi, hiçbir ipucu 
vermeden anlatırlar. Görüşme yapılan kadınların çoğu tacizi önemli bir sorun olarak dile getirmiş ve hem işyerinde hem de iş 
dışında meslekleri ile ilgili çalışmaları sırasında tacize uğradıklarını ifade etmiştir. 
  Tacize meydan vermemek ve önlemek amacıyla kadınlar giysi, davranış biçimi türünden kadınsı özelliklerinden 
vazgeçmek ve erkek gibi giyinmek ve erkeksi davranmak gibi bir tutum içine girmişlerdir. Örneğin gazeteci kadınlar konuşma 
tarzlarını bile erkeksi bir tarza dönüştürmüşlerdir.  Kadınların dili güçsüz olarak nitelendirilir (Lahtinen and Wilson, 1994: 17). 
Bu nedenle kadınlar güçlü bir ses tonu ile konuşmayı tercih etmektedir. Bu çalışma kapsamında  görüşülen kadınlar bunu bilinçli 
olarak yaptıklarını açık biçimde ifade etmişlerdir:

“Kadınlar tavırları ve kıyafetleriyle erkekleşmek zorunda kalıyorlar ayakta kalabilmek için ve sektörde kaybolup gitmemek için. 
Gazetecilik belki de kadınları en çok erkekleştiren sektörlerden biridir”. 

  Tacize uğrayan kadınların tutumu genellikle susmak ve olayı kapatmak şeklindedir. Çünkü kendisine taciz yapıldığını 
iddia ettiğinde kadın işyerinde iş arkadaşları tarafından baskıya uğrayacağını, suçlu olmadığı halde suçlanacağını ve dışlanacağını 
bilir. Bu nedenle kendisine yapılan tacizi genelde dile getirmez. Genelde her sektörde kadının taciz karşısında takındığı bu 
tutumun yerel gazetecilik alanında da benzer olduğunu görüşme yapılan gazeteci kadınlardan birisi şöyle belirtmiştir: “Tacizde 
cezayı kadın alıyor çünkü işverenler hep erkek. Erkek kendinden mevki olarak üstündeki bir kadını çok nadir taciz eder. Taciz 
ortaya çıkarsa kadın işten gönderilir. Kadını işten göndermek daha kolay ve daha pratiktir. Erkek bir şeylere güvenmese böyle 
bir şey yapmaz. Böyle bir gerçek var. Koltuğunu ve kariyerini kaybetmek kaygısı yaşayan insanların bu konularda biraz daha 
dikkatli olduğunu düşünüyorum. Ama birilerinin vesilesiyle o koltuğa gelmişse erkekler her konuda çok daha rahat ve fütursuzca 
davranıyorlar çünkü kaybedecek bir şeyi yok, en fazla yanında çalışan eleman gider”.

 Cinsel tacizin yanında kadınları en çok zorlayan sorunlardan bir diğeri çalışma yaşamlarında işyerinde diğer kadınlar 
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tarafından yapılan tacizdir. “Kadın kadının kurdudur” sözünü doğrularcasına yaşanan kadınlar arası sıkı rekabet genelde her 
meslek türünde söz konusudur. Aslında ulusal medyada var olan kadınlar arası yoğun rekabet yerel medyaya odaklanan bu 
çalışmada farklı bir görüntü sergilemektedir. Antalya’da yerel gazetecilik alanında çalışan kadın sayısı çok yüksek değildir ve 
yapılan görüşmelerde kadınlar arası rekabete pek rastlanmadığı saptanmıştır. Görüşmeler sonucunda bu ilginç durumun temel 
nedeni, kadınların yükselme ümitlerinin olmaması ve bu alanda çalışan kadın sayısının azlığı olarak saptanmıştır.

“Dergilerde kadınlar arası rekabet var ama gazeteciler arasında yok çünkü sayı çok az. Ayağınızı kaydıran kadın değil erkek 
oluyor. Yerel anlamda koltuk sevdasına düşeceğiniz bir durum yok. Antalya’da yerel gazete sayısı belli, sahipleri ve yazı işleri 
müdürleri belli, ancak örneğin gözünüz yazı işleri müdürlüğünde ise erkeklerle rekabet edebilirsiniz. Şu anda 3 önemli ulusal 
gazetenin 3 yazı işleri müdürü, haber şefi ve istihbarat şefi erkek. Hangi kadınla rekabet içinde olacaksınız?”.

  Antalya’da yapılan derinlemesine görüşmeler, genel olarak her sektörde yoğun olan kadınlar arası rekabet yerine yine 
her sektörde gözlemlenen erkeklerden kadına yönelen  baskıların yoğun olduğuna işaret etmektedir. Antalya’da yerel gazetecilik 
alanında erkeklerin koltuklarını kaybetmek kaygısı ile hareket ederek kadınların önüne koydukları engeller görüşmeler sırasında 
gazeteci kadınlar tarafından şöyle ortaya konmuştur: 

“Erkekler koltuğumuzda gözü var gibisinden tehdit hissediyorlar bizden. Erkekler kendilerine bağlı çalıştırdığı kadın elemandan 
rekabet hissederse önünü kesmek isterler. Haberinizi yayınlamazlar, makaslarlar, iki hafta sonraya atarlar, çalışma saatlerinizle ve 
nöbetlerinizle oynarlar yani bezdirmek için her şeyi yaparlar”.

  Türkiye’de yıllardır ekonomi geliştikçe kadının ekonomiye ve buradan siyasete ve diğer toplumsal yaşam alanlarına 
katılımının artacağı görüşü savunulmaktadır. Ancak gerçeğin bu olmadığı ortadadır. Türkiye de dâhil olmak üzere birçok ülkede 
kişi başına gelirin yükselmesine rağmen kadın-erkek eşitliğini sağlandığını iddia etmek mümkün değildir. Dünya Ekonomi 
Forumu Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporunda 134 ülkede kadının durumunu ekonomiye katılım ve fırsat olanağı başlığını da 
içerecek şekilde 4 başlıkta son beş yılı ele alarak incelemiştir ve bu rapora göre yapılan sıralamada Türkiye 126. , başka bir deyişle 
sondan sekizinci olmuştur (2010). Rapora göre ekonomi, eğitim, sağlık ve siyaset bileşenlerinin ortalaması Türkiye’yi 126. sıraya 
koydu. Ayrıntıya bakıldığında  çok daha olumsuz bir durum söz konusudur.  Türkiye,  kadının ekonomiye katılma ve ekonomide 
fırsat olanağı sıralamasında 134 ülke arasında 131.  olarak  daha da aşağılardadır. Sondan sekizinci değil, dördüncüdür. Oysa 
ekonomik yaşama katılmanın, kadının özgürleşmesinin temeli olduğu tartışılmazdır. Türkiye’de toplumsal yapı, kadını ekonomik 
faaliyetlerin dışında tutmaktadır. Ekonominin hızla büyümesine karşın, kadının ekonomideki ve toplumdaki yeri güçlenmemekte 
ve bunun bir sonucu olarak da çalışma yaşamında erkeklerle eşit konuma gelmesi mümkün olamamaktadır.

 Sonuç

 Avrupa Sosyal Şartı her ne kadar kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği önlemek üzere bir dizi yasal düzenlemeler getirmiş 
olsa da en gelişmiş ülkelerde bile bu konuda sorunlar yaşanmakta ve çalışma yaşamında kadına yönelik ayrımcılık yapılmaktadır. 
Örneğin Avrupa Sosyal Şartı eşit işe eşit ücret hükmünü getirmiş olsa da günümüz Türkiye’sinde bunun gerçekleşmediğini 
görmekteyiz. Açık bir ifadeyle, Türkiye’de kişi başına milli gelir son dönemde yükselmiş olsa da kadınlar bundan pay 
alamamaktalar ve eşitsizlik içeren uygulamalara maruz kalmaktadır. 

  Bu çalışmada söz konusu ulusal ve genel eşitsizlikler göz önünde bulundurularak yerel gazetecilik alanında çalışma 
ortamında kadınların yaşadıkları genel sorunlar nedenleri de kısaca irdelenerek incelenmiştir. Çalışmada, sorunların temel 
kaynağının kapitalist üretim biçiminden kaynaklanan sıkıntılar olduğu tespit edilmiştir. Yerel gazetecilik alanında iş yeri sayısı 
bellidir ve her gün artan sayıda genç bu mesleğe talip olmaktadır. Arz-talep arasındaki bu dengesizlik nedeniyle, Türkiye’de 
çalışma yaşamını düzenleyen yasaların güçsüz olan işçi değil güçlü olan işveren yanlısı olması ve Türkiye’de kemikleşmiş 
işsizlik oranı nedeniyle kadınlar işten atılma korkusu ile birçok sorun yaşamakta ve bu sorunlarını dile getirmekten çekinmektedir. 
Çalışmada yapılan birebir görüşmeler sonucunda Antalya’da yerel gazeteci kadınların en önemli sorunu işin kadın ve erkek işi 
olarak nitelenmiş olması ve kadınların siyaset ve ekonomi muhabirliği gibi ciddi alanlar yerine moda, güzellik, hastalık, güncel 
yaşam gibi uzmanlık gerektirmeyen konulara hapsedilmesidir. 

  Çalışmada saptanan diğer bir sorun ise yerel gazetecilik alanında Avrupa Sosyal Şartına uygun bir şekilde eşit işe eşit 
ücret uygulamasının yer almamasıdır. İncelenen Antalya örneğinde kadınlar erkeklerden  daha az ücret almaktadır. Bir başka 
sorun ise yerel sektörde çalışan gazeteci kadınların kural olarak yükselme ve müdür olma gibi bir imkânlarının olmamasıdır. Bu 
nedenle kadınlar asla kendilerinden yukarıda görev yapan erkeklerle rekabet içine girmemekte ve haklarını aramamaktadır çünkü 
yerel gazetelerin üst makamlarının kapıları tamamen kadınlara kapalıdır. Çalışma alanı olarak kadınlar yerel gazeteler yerine 
dergilerde yoğunlaşmışlardır çünkü bu dergiler yine kadınlara atfedilen moda, güzellik, gündelik yaşam, magazin, vb. konularla 
ilgilenmektedir. Kadının hapsedildiği bu ikincil konum nedeniyle kadın yerel gazetecilik mesleğinde her an işten atılma korkusu 
içinde çalışmaktadır.  
  Bu alanda çalışan kadınların çoğu bekârdır çünkü evli ve çocuklu kadının bu işi asla yapamayacağı düşünüldüğü için işe 
alınmaz ve kadın işe girdikten sonra evlenirse genelde bu işi bırakıp, halkla ilişkiler uzmanlığı gibi başka sektörlere geçmektedir. 
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Yerel gazeteci kadının iş yaşantısı boyunca yaşadığı en önemli sorunlardan biri de cinsel tacizdir. Kadın hem iş yerindeki 
erkekler hem de mesleği nedeniyle görüşmek zorunda olduğu erkekler tarafından tacize uğramakta ve bunu hiçbir zaman dile 
getirememektedir. Çünkü taciz ortaya çıktığında cezayı alanın yani işten atılanın kendisi olacağını bilir ve bunu paylaşamaz, iddia 
edemez ve çare bulamaz. Bu çalışmada elde edilen bir başka ilginç  sonuç, ulusal alandakilerle yerel medya çalışanı gazeteci 
kadınlarla karşılaştırıldığında yerel alanda çalışan gazeteci kadınlar arasında rekabet olmamasıdır. Bunun da en temel sebebi 
kadınların yükselme ve daha ciddi konumlarda çalışma olanaklarının ve ümitlerinin olmamasıdır. Bu sebeple kadınlar hiçbir risk 
almadan çalışma ve haklarını aramama gibi bir tutum içindedir. Bunun sonucunda da ne diğer kadınlarla ne de erkeklerle rekabet 
etmezler. 
  Sonuç olarak Avrupa Sosyal Şartı’nın çalışma yaşamında kadın ve erkek arasındaki eşitsizlikleri gidermek üzere 
getirdiği hükümler Türkiye tarafından onaylanmış  ve ulusal hukuki mevzuat buna göre geliştirilmiş ve uyarlanmış olsa da, 
çalışma yaşamında uygulamalar farklıdır ve yasal hükümlere iş yaşamı uyum göstermemektedir. Yerel gazeteci kadınların 
sayısı giderek artıyor olsa da, güçlü ve erkeklerle eşit bir konuma gelememişler ve bu alanda ikincil konumdadırlar. Kadınlar 
gazetecilik mesleğini hayat boyu yapabilecekleri sabit bir iş olarak görmemekte ve genelde evleninceye kadar geçici bir süre için 
bu işi yapmaktadır. Türkiye şartlarında yaşanan yoğun işsizlik nedeniyle bu sektörde kadınlar her an işlerini kaybetme korkusu 
içindedir. Bu temel kaygıları nedeniyle kadınlar,  sorunlarını dile getirememekte, haklarını arayamamakta ve en önemlisi işlerinde 
ikincil konumda kalmayı kabullenmekte; üst konumlara gelmeyi akıllarından bile geçirmemektedirler. Çalışma süresince yapılan 
görüşmeler yerel gazeteci kadınların yaşadıkları başlıca sorunları ortaya çıkartmış ve kadının bu alandaki ikincil konumunu ve 
mağdur olduğu uygulamaları vurgulamıştır. 
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MEDYANIN OLUMSUZ İNŞASINA KARŞI FEMİNİZMİ YENİDEN  
KONUMLANDIRMAK: MARKA DEĞER YÖMETİMİ BAĞLAMINDA  
BİR İMAj ÇALIŞMASI
 
 
Altın Aslı Şimşek1 
Recep Volkan Öner2

 Özet

 Egemen güce karşı verilen her mücadele gibi feminist hareket de geniş kitlelerin gözünde olumsuz bir imaja bürünmüştür. 
Bu imajın oluşmasındaki en önemli araç, pasif kamuları aktif kamulara dönüştürmedeki etkin rolüyle medyadır. Feminizm; top-
lumun kolektif zihninde ayrılıkçı, erkek düşmanı ve mevcut toplum düzenine karşı gelen marjinal bir grubun sakınılması gereken 
ideolojisi olarak inşa edilmiştir. Bu imaj, üç ulusal gazetedeki haber/köşe yazılarının söylem analizi aracılığıyla çözümlenmiştir.
Söz konusu imajın toplumsal yansımaları da kamusal alan bağlamında Ekşisözlük üzerinden incelenmiştir. Feminist hareketin daha 
geniş bir toplumsal temele yayılabilmesi için medya tarafından oluşturulan imajının ortadan kaldırılması gerekmektedir.  Bunun 
gerçekleştirilebilmesi için David A. Aaker’ın Marka Değer Yönetimi yaklaşımı bağlamında feminizm ele alınarak bir imaj çalışması 
yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Marka Değer Yönetimi, Feminizm, İmaj, Medya.

 

RELOCATING FEMINISM AGAINST ITS NEGATIVE CONSTRUCTION  
BY THE MEDIA: AN IMAGE CREATION IN THE CONTEXT OF BRAND EQUITY 
MANAGEMENT”
 Abstract

 As every movement against sovereign, feminist movement also has a negative image in the eyes of large masses. The most 
important instrument which creates this image is media has an active role on transforming inactive publics to active publics. Femi-
nism is constructed as seperatist, misandrist and a marginal group against status quo in the collective consciousness of the society. 
The image was examined by means of discourse analysises of the three national newspapers’ news/columns. The social reflection 
of the image mentioned was also examined in terms of Ekşisözlük in the context of public sphere. In order to reach large masses, 
the negative image created by media should be eliminated. Therefore a study on the image of feminism was done in the context of 
Aaker’s Brand Equity Approach by examining feminism.

Keywords: Gender, Brand Equity Management, Feminism, Image, Media.

 Giriş

Ataerkil toplumsal cinsiyet düzenine karşı mücadele yürüten feminizm toplumsal bellekte olumsuz bir imaja sahiptir. Di-
siplinlerarası bir inceleme olan bu çalışmada önce kısaca toplumsal cinsiyet, feminizm ve medya ilişkisine; feminizmin bahsedilen 
olumsuz imajının nedenlerine ve özellikle medyanın bu olumsuz imajın inşasındaki etkisine değinilmiştir. Medyanın olumsuz et-
kisi, üç ulusal gazetenin söylem analizi yöntemiyle çözümlenmesiyle ortaya konmuştur. Söylem analizi yöntemi uygulanırken 
gazetelerin internet sayfalarında yer alan feminizm ve feministler hakkındaki haber/köşe yazıları taranmış ve içlerinden dörder 
tanesi seçilmiştir. Medyanın feminizme dair yarattığı olumsuz imajın toplumsal yansımaları, çalışmanın ekonomik ve zamansal 
sınırlılıklarından dolayı, bir saha çalışması yapılarak değil; kamusal alan bağlamında Ekşisözlük ele alınarak ölçümlenmiş ve fe-
minizm başlığındaki giriler toplumsal cinsiyet bakış açısı ile incelenmiştir. Bir ideoloji olarak feminizm, tespit edilen bu olumsuz 
imaja karşı, ideolojilerin markalar gibi ele alınabileceği tartışılarak David A. Aaker’ın Marka Değer Yönetimi yaklaşımı bağlamında 
değerlendirilmiş ve bir imaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu yapılırken markacılık ve feminizmin çeliştiği noktalarda feminizmin 
değerleri çerçevesinde hareket edilmiştir. Kendine özgü yöntemlerinden ve bugün geldiği aşamadan da yararlanılmış ve bir insan 
hakları mücadelesi olarak feminizmin daha geniş kitlelerce benimsenmesi adına öneriler tartışılmıştır. 

1  Öğretim Görevlisi, Atılım Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, asimsek@atilim.edu.tr
2  Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi – Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, recepvolkanoner@gazi.edu.tr  
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 1.   Toplumsal Cinsiyet, Feminizm ve Medya

1.1. Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm

 Feminizm kısaca cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürüyü ve baskıyı sona erdirmeyi amaçlayan bir harekettir (Hooks, 2012: 12). 
Dolayısıyla feminizm; sistemin herkes tarafından ve herkes için cinsiyetçi dezavantajlar yaratabileceğine vurgu yapar. Feminist ha-
reketin genel amacı var olan ataerkil düzendeki cinsiyetçi yapıyı dezavantajlı grupların durumu eşitleninceye kadar dönüştürmektir. 
Feminist ideoloji başta kadın hareketleri olmak üzere LGBT’lerin hak mücadelelerini ve erkeklik çalışmalarını (men’s studies ya da 
masculinity studies) yönlendirmekte ve etkilemektedir.

 Peki o halde feminizm denince akla neden öncelikle ve sadece kadınlar gelmektedir? Bunun nedenini basitçe şu şekilde 
açıklamak mümkündür: Hem kamusal hem de özel alanı kapsayan beyaz üstünlükçü kapitalist egemen ataerkil sistemden derhal ve 
en fazla olumsuz etkilenen kadınlar; cinsiyetçilik ve erkek tahakkümü üzerine fikir yürütmeye ve kurumsal bir hareket haline gel-
meye başlamışlardır. Bu sistemden daha az zarar gören ve birtakım avantajlarından yararlandığı için bu zararı daha az hisseden ve 
imtiyazlardan vazgeçmek istemeyen erkeklerin ise feminist harekete dahil olmaları daha geç bir tarihe tekabül eder. Ayrıca harekete 
dahil olmak bakımından feminizme ilişkin önyargılarından dolayı bir çekince duydukları görülmektedir. Bunun yanında feminist 
olmayan ve hatta feminizme karşı olan kadınların varlığı da malum olduğuna göre feminizmi sadece kadınları kapsayan bir hak 
mücadelesi olarak değerlendirmek feminizmin sınırlarını daraltır.

  Günümüzde artık cinsiyetçi zihniyeti bir tek erkeklerin taşımadığı anlaşılmış bulunmaktadır ve kadınlar da en az erkekler 
kadar cinsiyetçi bir düşünce yapısına sahip olabilmektedirler. Bu nedenle erkek karşıtı bir feminist anlayış çoktandır feminist hare-
keti şekillendiren bir öge olmaktan çıkmış ve hareket toplumsal cinsiyet adaletinin yaratılmasına odaklanmıştır (Hooks, 2012: 14).

1.2. Feminizmin Olumsuz Bir İmajının Olmasının Başlıca Nedenleri

 Kültürel, tarihi ve coğrafi bağlamı bakımından Türkiye’de liberal, sosyalist, radikal ve islamcı feminizmler gibi3 farklı 
feminizmlerin kendi aralarında tek bir düşünüş biçimi mevcut değildir. Zaten feminizm kavramının kendisi sabit olmayan ve farklı 
bakış açılarından, farklı amaçlar doğrultusunda çeşitli biçimlerde tanımlanan bir kavramdır (Kırca Schroeder, 2007: 46). Feminizm-
lerin her birinin yol haritası benzer yanları olmakla birlikte farklılık göstermektedir. Burada hepsi bakımından ortak nokta, toplum-
da/kolektif bilinçte medyanın da aracılık ettiği olumsuz bir imajlarının olmasıdır.

 Bu olumsuz imaj; mevcut ataerkil ana akım medya ve kolektif bilinç arasında karşılıklı bir zihniyet alışverişine işaret 
etmekte ve birbirine sirayet etmektedir. “Devlet Baba” geleneğinden gelen bir toplumda feminizm; her türlü otorite ve hiyerarşiyi 
sorgulayan olarak itaatsizdir, başkaldırandır. Halihazırdaki toplum yapısı ataerkildir ve bu yapıda kadının itaatkar olanı, erkeğin 
otorite kurabileni makbul kabul edilir.

 Buradan hareket edecek olursak feminizmin olumsuz bir imajının olmasının bir diğer nedeni; toplumda erkekliğin ve ka-
dınlığın belli kalıp yargılar üzerine kurulan görüş ve beklentilerden ibaret olmasıdır. Bu beklentilerin dışında davrananlar toplum 
tarafından kınanabilir bir davranışta bulunmuş olup, dışlanır ve cezalandırılırlar. Feministler erkek egemen çoğunluk karşısında 
azınlıkta kalmakta ve çoğunluk tarafından kınanabilir bir davranışta bulundukları şeklinde etiketlenmektedirler.

 Türkiye gibi merkezi ve hiyerarşik bir yönetime sahip otoriter toplumlarda her türlü otorite ve hiyerarşiyi sorgulama çaba-
sında olan feministlere ve feminizme yönelmiş ayrımcı ifadelerden bazıları şunlardır: Kızıl Kezban, erkek düşmanı/karşıtı, marjinal, 
ahlaksız, lezbiyen, kara kuru, çirkin, saldırgan, cadaloz, aykırı, sapkın, isyankar, kendine bakmayan, agresif kadın gibi. 

 Bundan başka, nasıl ki bazıları medya aracılığıyla feministleri “erkek düşmanı” olarak damgalıyor ve bütün bir eşitlik mü-
cadelesi bilgi birikimini bir kalemde harcıyorsa, bir kısım feministlerin de aynı harcayıcı üslup içinde oldukları ve erkekleri tek bir 
kategoriye indirgeyerek “kadın düşmanı” olarak etiketledikleri görülmektedir. İki ayrı uçta yer alsa da, her iki tutum da feminizmin 
imajına zarar vermektedir.

 Feminizmin olumsuz imaja sahip olduğu coğrafya Türkiye ile sınırlı değildir. Amerikalı feminist akademisyen Hooks’un 
belirttiğine göre feministler erkeklerden nefret eden, doğaya ve Tanrı’ya karşı çıkmak isteyen, hepsi lezbiyen olan, bütün işleri ele 
geçirerek karşılarında hiçbir şansı olmayan beyaz erkeklere dünyayı zehir eden bir grup olarak algılanmaktadır. Hooks feministlere 
bu şekilde yaklaşanlara şu soruyu sormaktadır: “Hangi feminist kitap ya da dergileri okuyorsunuz, hangi feminist söyleşileri dinle-
diniz, hangi feminist aktivistleri tanıyorsunuz?” Bu soruların içini dolduran bir yanıt alınamamakta ve bilinenlerin kulaktan dolma 
şeyler olduğu ortaya çıkmaktadır (Hooks, 2012: 7-8).

1.3. Mevcut Olumsuz İmaja Medyanın Etkisi

 Feminizmin daha geniş kitlelere ulaşabilmesinde medya aracı görevi görmektedir. Peki medya feminizmi kitlelere nasıl 
3 Günümüzde siyah feminizm, sosyalist feminizm, üçüncü dünyalı feminizmler, post-kolonyal feminizm, lgbt ve kuir feminizmler ile feminizmin kapsamı ve iddiası 
genişlemektedir. (Özkazanç, 2013, s.2).
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sunmaktadır?

 Medyanın bize sunduğu imgeler aracılığıyla dünya görüşümüz ve değer yargılarımız şekillenmektedir. Bu görüş ve yargıla-
rın başında da cinsiyet rejimine ilişkin olanlar gelir. Medya erkekliğin ve kadınlığın anlamlarının üretilmesine aracılık ederek ideal 
kadın ve erkek imgelerini tanımlar (Kırca Schroeder, 2007: 15).

 Ataerkil medyanın feminist imge inşasına karşılık feministler kendi imgelerini nasıl yaratabilirler? Ana akım medyada fe-
minizm hakkında yapılan haberler ve köşe yazıları, cinsiyetçi bir tutum sergilemeleri nedeniyle toplumun kolektif zihninde olumsuz 
bir imaja neden olmaktadırlar. Bu çalışma kapsamında feminizmin kendi yöntemsel olanakları dahilinde ve marka değer yönetimi 
bağlamında bu sorunu çözmeye yönelik uygulamalar tartışılacaktır.

 Yukarıda sayılan cinsiyetçi ifadeler ve bunlarla birlikte gelişen davranış kalıpları elbette çoğaltılabilir. Ancak mevcut olum-
suz imaj, sadece medyanın kolektif zihinde inşa ettiği kalıp yargılara dayanmamaktadır. Tartışmalı da olsa, feminizm özeleştiride 
bulunmalı ve bu olumsuz imaja feministlerin birtakım yanlış tanıtım ve propaganda faaliyetlerinin etkisi olabileceğini hesaba kat-
malıdır. 

 2.   Metin Çözümlemesi ve Toplumsal Yansımalar

 Bu bölümde belirlenen üç gazeteden alınan toplam 12 haber/köşe yazısı çözümlenerek medyanın yarattığı feminizm söy-
lemi ortaya konulacak ve bu söylemin toplumsal yansımaları bir kamusal alan ekseninde Ekşisözlük özelinde incelenecektir. 

 2.1.   Yöntem, Kapsam, Sınırlılıklar ve Örneklem

İlk bölümünde belirtildiği üzere çalışmada feminizme dair değişik yaklaşımlar ele alınmamış; kavramın, toplumun en 
geniş temeline yayılan imajı üzerinde durulmuştur. Feminizmin kendine özgü ve sorgulanmaya açık olan yöntemlerinin bu imajın 
oluşmasında rolü bulunduğunu reddetmemek suretiyle söz konusu imajın medya tarafından nasıl inşa edildiği ele alınacaktır. Tüm 
topluma yayılmış bir imajdan bahsedildiği için; analizi yapılacak mecralarda kolay ulaşılabilir olma ve yüksek tiraj şartları aranmış-
tır. Bu şartlara uygun olması itibariyle 2012 yılında en yüksek tiraja sahip on gazete arasından Hürriyet, Sabah ve Milliyet gazeteleri 
seçilmiş ve her gazeteden 04.03.2010 ile 01.06.2013 tarihleri arasında yayınlanmış 4 köşe yazısı ya da haber incelenmiştir. Tablo 
1’de günlük gazetelerin 2012 yılında, aylık olarak tiraj sıraları görülmektedir.

Tablo 1 2012 Yılı Aylık Tiraj Sıraları

2012 Yılı Aylık Tirajları Hürriyet Milliyet Sabah
Ocak 3 7 4
Şubat 3 8 4
Mart 3 9 4
Nisan 3 9 4
Mayıs 3 9 4
Haziran 3 9 4
0Temmuz 3 9 4
Ağustos 3 9 4
Eylül 3 7 4
Ekim 3 7 4
Kasım 3 7 4
Aralık 3 7 4

Kaynak: Basın İlan Kurumu http://www.bik.gov.tr/ (E.T. 10.07.2013)

Köşe yazıları ve haberler incelenirken söylem çözümlemesinden yararlanılmıştır. Söylem çözümlemesini nesnel bilgi ara-
yışından öznel bilgi arayışına doğru bir gidişe işaret ettiği ölçüde, pozitivist olmayan bir konum olarak nitelendirmek mümkündür 
(Atabek ve Şendur Atabek, 2007: 152). Bu çerçeveden baktığımızda söylem çözümlemesinin “yanlı bir okuma” olduğu söylenebilir. 
İlgili literatür incelendiğinde kendisini söylem çözümlemeci olarak tanımlayan akademisyenlerin bu konuda bir görüş birliği sağ-
ladıkları görülmektedir. Örneğin Van Dijk söylem çözümlemesinin bir pozisyon alma olduğunu dile getirmektedir (Van Dijk’dan 
aktaran Atabek ve Şendur Atabek, 2007: 152). Bu yaklaşımlardan hareketle çalışmada, analiz edilen metinlerin içinde yer alan bazı 
ifadelere dikkat çekilmiş ve bu ifadelerin alt metinleri, metnin ait olduğu toplumsal, kültürel ve politik bağlamları gözetilerek; araş-
tırmacıların kendi toplumsallıkları dahilinde, eleştirel feminist bir bakış açısıyla ortaya konmuştur. “Medyanın metinler aracılığıyla 
yarattığı feminizm söylemi nedir?” sorusuna cevap aranmıştır.
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 2.1.1.   Metin Çözümlemesi

Bu bölümde haber/köşe yazısı çözümlemeleri yapılmıştır. Milliyet Gazetesi Tablo 2’de Hürriyet Gazetesi Tablo 3’de, Sa-
bah Gazetesi ise Tablo 4’de yer almaktadır.

Tablo 2 Milliyet Gazetesi Analizi

Haber / Köşe Yazısı 
Başlığı

Yayınlanma 
Tarihi Çözümleme

Yeni hedef Müslüman 
ülkeler 29.11.2011

Haberde “Ukraynalı çıplak feministler” ifadesi kullanılmıştır. Bu ifadeyle feministlerin protesto 
ettikleri ana meseleden ziyade protesto biçimleri ön plana çıkarılmıştır. Feministler toplum düze-
nini tehdit eden bir grup olarak konumlandırılmaktadırlar.

Vallaha ben feminist de-
ğilim bizim kızlara sorup 

yazdım...
04.03..2010 Köşe yazısında “Öyle feminist, erkek düşmanı kadın imajına bürünecek değilim.” ifadesi kullanıl-

mıştır. Bu ifadeyle feministler, erkek düşmanı olarak konumlandırılmaktadırlar.

Bu tuvaletlere tepki yağ-
dı! 10.10.2013

Haberde “Feminist grupların hedefi olan restoran sahipleri cinsiyetçilikle suçlanırken, sert eleştiri 
oklarından da nasibini aldı.” ve “öfkeli protestocular” ifadeleri kullanılmıştır. Bu ifadeler aracılı-
ğıyla feministler saldırgan ve agresif bir grup olarak konumlandırılmaktadırlar.

Evde çocuğuna bakan 
kadına para yardımı femi-

nistleri kızdırdı
16.06.2012

Haberde “Almanya’da Şansölye Angela Merkel’in koalisyon hükümetinin küçük yaştaki çocukla-
rına evde kendileri bakan ebeveynlere ayda 150 euro para yardımı yapması kararı alması feminizm 
tartışması çıkardı.” ifadesi kullanılmıştır.. Feministler, sosyal yardımı engelleyen bir grup olarak 
konumlandırılmaktadırlar.

Tablo 3 Sabah Gazetesi Çözümlemesi

Haber / Köşe Yazısı Başlığı Yayınlanma Tarihi Çözümleme

Obama’ya Feminist Tepki 14.02.2013

Haberde Obama’nın kadınlara “annelerimiz, kız çocuklarımız ve eşlerimiz” şeklin-
de seslenmesinden feminist grupların rahatsız olduğu vurgusu ön plana çıkarılmıştır. 
Feminizm, toplumda kutsal kabul edilen anneliğe karşı bir hareket olarak konumlan-
dırılmaktadır.

Avrupa, Karakucak, Femen 30.01.2012
Köşe yazısında “feminizmin saçmalayan uçları”; “fuhuş müşterisi olmayan erkekleri 
bile azdıran”, “eylemcilik değil de teşhircilik midir?” ifadeleriyle bir kısım feminist 
düşünce saçma ve bazı feminist eylemler teşhirci olarak konumlandırılmıştır.

Feminizm!.. 03.09.2011 Köşe yazısında bir kadın yazar “feminizm saplantısına koşma” ifadesi ile eleştiril-
mektedir. Bu ifadeyle feminizm bir saplantı olarak konumlandırılmaktadır.

Çarpıtmadan Feminizm 24.08.2011

Köşe yazısında yazar, “Amerika’da feminizm iyice yoldan çıkıp kadın-erkek ilişki-
lerini büsbütün çarpıttı. O gün ters tarafından kalkmış bir hanıma bluzun rengi mev-
sime çok uygun derseniz cinsel taciz suçundan hapse atılabiliyorsunuz.” İfadelerini 
kullanmıştır. Bu ifadeler aracılığıyla feminizmi keyfi suçlamalara teşvik eden, yoldan 
çıkaran, mevcut toplum düzenini tehdit eden bir akım olarak konumlandırılmıştır.

Tablo 4 Hürriyet Gazetesi Çözümlemesi

Haber / Köşe Yazısı Başlığı Yayınlanma 
Tarihi Çözümleme

Sirk gibi seçim 25.02.2013 Haberde “Çıplak feministler Berlusconi’nin oy verdiği sandığı bastı.” ifadesi kullanılmaktadır. Bu 
ifadeyle protesto edilen unsurdan ziyade protesto biçimi ön plana çıkarılmıştır. Feministler, mevcut 
toplumsal düzeni tehdit eden, saldırgan bir gurup olarak konumlandırılmaktadırlar.

Evlilikleri kurtarmak için 
biraz çaba yeterli

17.12.2011 Köşe yazısında “Bütün dünyada kadını ikinci cins konumunda görmek yaygın. Buna tepki olarak çıkan feminist 
hareket ise kadın-erkek savaşlarını artırıyor.” ifadeleri kullanılmıştır. Bu şekilde feminizm çözümü zorlaştıran, 
kadın-erkek ilişkilerini olumsuz etkileyen bir hareket olarak konumlandırılmaktadır. 

Güzellere lezbiyen tepki 07.11.2011 Haberin başlığında “Güzellere lezbiyen tepki” ifadesi bulunmaktadır. Feministlerin Londra’da düzenlenen 
güzellik yarışmasını engelleme isteklerinden bahsedilmekte ancak herhangi bir lezbiyen guruptan 
bahsedilmemektedir. Dolayısıyla feministler lezbiyen olarak nitelendirilmekte ve feminizm bir cinsel 
tercihe indirgenerek lezbiyenlik olarak konumlandırılmaktadır. 

Kadınların partisi yok 
ama bağımsız adayı 
var

04.03.2011 Haberde “1972’de kurulan Türkiye Ulusal Kadınlar Partisi gibi feminist değil, eşitlikçi 
bir yaklaşımı savunuyorlar.” ifadesi kullanılmaktadır. Seçimlere iki bağımsız adayla gire-
cek olan Kadın Partisi Girişimi’nden bahsederken kullanılan bu ifadeler feminizmi kadın 
cinsiyetini yücelten, erkek karşıtı bir hareket olarak konumlandırmaktadır. 
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 2.3.   Söylemin Toplumsal Yansımaları

 Bu bölümde medyanın feminizm söyleminin toplumsal yansımaları Ekşisözlük üzerinden incelenecektir. Ekşisözlük’ün bu 
yansımaları ölçmede kullanılma nedeni ve yeterliliği internet ve kamusal alan bağlamında tartışılacaktır. 

 2.3.1.İnternet, Ekşisözlük ve Kamusal Alan

 Medya tarafından yaratılan ve metinlerin çözümlenmesi aracılığıyla ortaya konan feminizme dair olumsuz söylem; kamu-
sal alana ve toplumun kolektif zihnine ne kadar sirayet etmiştir? Bu sorunun cevaplandırılması adına büyük ölçekli bir saha çalışma-
sı yapılması en etkili yöntem olacaktır. Buna karşın çalışmanın ekonomik ve zamansal sınırlılıkları dolayısıyla böyle bir araştırma 
yapmak mümkün olmamıştır. Ancak söz konusu sorunun yanıtına daha mikro bir alanda da olsa ulaşmak için kullanılabilecek farklı 
bir yöntem; internetin ve internette yer alan kimi mecraların, kamusal alanın kriterlerini ne kadar karşıladığını tartışan çalışmalarda 
yatmaktadır.

İnternet; düşünce özgürlüğünün yeni bir ifade alanı olma, gerçek hayatın bir yansıması olarak sanal bir dünya sunma, 
anonim olma, anında ve serbestçe ulaşılan bir kaynak olma ve yazılanları tam olarak denetlenmenin çok güç olması gibi kendine has 
özelliklere sahip bir ortamdır. Bu şekilde tanımlanan internetin, Habermas tarafından “sosyal ve politik sorunların çözümü amacıyla 
kişilerarasında değerler ve ölçütler üzerinde anlaşmaya varılma imkanının bulunduğu kamusal yaşam alanı” (Habermas’tan aktaran 
Mutlu, 2008: 165) olarak tanımlanan kamusal alanın ölçütlerine belirli oranda uyumlu olduğu görülmektedir.

Soyut bir kavram olan kamusal alan; belirgin bir mekanı ifade etmediği gibi her kamusal mekana da denk düşmemektedir. 
Bir kamusal mekanın kamusal alan olabilmesi için insanların birbiriyle iletişime geçip, fikir teatisinde bulunarak kamuoyu oluştur-
dukları alanlara ihtiyaç vardır. Sokak ve kahve gibi internet de kamuoyunun oluşmasında ortaya çıkan yeni bir kamusal mekandır 
(Çığ, 2012: 49). Bir kamusal mekan olarak internet bireylere yeni bir tartışma ortamı sunmaktadır. Onu bir kamusal alan olarak ele 
alabilmek için fikirlerin demokratik olarak teatisini kolaylaştırma potansiyelinin incelenmesi gerekmektedir (Papacharissi, 2002: 
11). İnternet; ekonomik olarak herkesin ulaşamayacağı, teknolojik bağlamda ise herkesin kullanmayı bilmediği bir ortamdır. Bu 
sınırlılıklar onu belirli bir kesime ait kılmaktadır.  Literatürde internetin kamusal alan olabilme konusundaki yeterliliği üzerine bir 
fikir birliği sağlanabilmiş değildir. 4

İletişim alanında konuyla ilgili farklı uçta yer alan iki görüşün var olduğu unutulmamalıdır. Bunlardan ilki; internetin, Ha-
bermas’ın tabiriyle “yeniden feodelleşme” nedeniyle zarar gören kamusal alanı tekrar canlandıracağıdır. İkinci görüş ise söz konusu 
aracın bireyleri birincil kamusal alan sayılan alanlara gitmekten alıkoyan, yapılan tartışmaların fiiliyata dökülmesini engelleyen ve 
dolayısıyla kamusal alanın çöküşüne neden olan bir yapı olduğu şeklindedir.

İnternet, küreselleşen toplum yapısı içinde önemli bir rol üstlenmektedir. Küreselleşmenin getirdiği bütünsellik vurgusunun 
şekil verdiği günlük hayatta, iktidar tarafından sınırları belirlenen bir odak olmayı kabullenmeyerek dışarıda kaldığını düşünen ve 
kendisine kaçış noktaları arayan bir özne tipi ortaya çıkmıştır. Bu özne tipi internet üzerinde, sanal kimliklerini kullanarak özgürce 
var olabileceği “sanal cemaatler oluşturmaktadır (Sağır, 2013: 2-3). Türkiye özelinde bu sanal cemaatlerin en büyüklerinden bir ta-
nesi Ekşisözlük’tür. Ancak internet ile kamusal alan arasındaki ilişkinin aydınlatılmış olması Ekşisözlük ve kamusal alan arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymak için yeterli midir?

Ekşisözlük üzerine yapılan birçok araştırma vardır ve bu araştırmaların bazıları Ekşisözlük’ün kamusal alan olduğunu iddia 
etmektedirler. Bu çalışmalar, genellikle, sözlüğün girilerinin analiz edilmesi aracılığıyla bu iddialarını desteklemektedirler. Ancak 
sözlük büyük ölçekli reklam verenlerin doğrudan ya da dolaylı etkisi altındadır. Bir internet sitesinin kamusallığını yalnızca içerdiği 
muhalif ifadeleri analiz ederek anlamak mümkün değildir. Sitenin sahiplik yapısının ve pazar dinamikleriyle olan ilişkisinin de in-
celenmesi gerekmektedir (Susar Özdil ve Narin, 2012: 230). Bu noktadan baktığımızda Ekşisözlük’ün Habermas’ın kamusal alan 
olabilme kriterlerinden “sermaye egemenliği altında olmama” unsurunu karşılamadığını görmekteyiz. Unutulmamalıdır ki kamusal 
alanın özgürlükçü olmasının nedeni eleştirelliğinde yatmaktadır. Bu alanda fikir teatisinde bulunan bireyler her türlü sınırlamadan 
ayrı tutulmuş olabilmelidirler. Eleştirelliğin işlemesi için özgürlüğün var olduğu bir yer ön koşuldur. Özgürlük sayesinde bireyler 
her türlü duygusallığa, kutsallığa ve otoriteye karşı akılcı bir eleştirelliği sürdürebileceklerdir (Kırık’tan aktaran Çığ, 2012: 62). 

Her ne kadar emsallerinden daha özgürlükçü bir yapıya sahip olsa da; son kertede Ekşisözlük kar amacı güden ve kapitalist 
sistemde var olmaya çalışan bir şirkettir. Bu da onu kamusal alan olmak için gerekli olan özgürlükçü yapıdan uzaklaştırmaktadır.

Ekşisözlük’ün kamusal alanın tüm niteliklerini taşımaması, onu toplumun kolektif zihnini ölçümleme noktasında değersiz 
kılmamaktadır. Ekşisözlük,“sermaye egemenliği altında olmama” unsurunu içermese de, Türkiye’de fikirlerin en rahat beyan edil-
diği ve tartışıldığı sanal kamusal mekanlardan birisidir. Sözlük; 2.925.769 başlık, 19.148.056 giri, 336.284 kullanıcı barındırmakta5 
4  İnternet ve kamusal alan tartışması literatürde daha çok katılımcı demokrasi bağlamında incelenmektedir. İnternetin sınırlılıkları dolaysıyla kamusal alan olma 
yeterliliğini bu eksende tartışan çalışmalar için bkz: Zizi Papacharissi “The Virtual Sphere: The İnternet As A Public Sphere” 2002, AntjeGimmler “Deliberative 
Democracy, ThePublic Sphere AndThe İnternet” 2001, Peter Dahlgren “The İnternet, Public Spheres, AndPoliticalCommunication: Dispersion And Deliperation” 
2005.
5 Veriler Ekşisözlük’ün “Genel İstatistikler” bölümünden alınmıştır. E.T. 15.07.13.



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
376

ve farklı hayat görüşlerine ve politik fikirlere sahip, birçok farklı sosyo-ekonomik ve kültürel seviyeden kesimi bir araya getirerek 
konular hakkında fikir beyan etmelerini sağlamaktadır. Ancak her ne kadar bu niteliğe sahip olsa da kullanıcı profili incelendiğinde 
yazarlarının çoğunluğunun 18-60 yaş aralığında, lisans ve lisansüstü eğitime devam eden veya bitirmiş bireylerden oluştuğu gö-
rülmektedir. Bu perspektiften baktığımızda Ekşisözlük’ün Türkiye’nin yukarıda özellikleri sayılan kesiminin mikro bir temsilini 
oluşturduğunu söylemek mümkündür. Bu noktadan hareketle Ekşisözlük, medyanın yarattığı feminizm söyleminin toplumun belirli 
bir kesimine yansımasını ortaya koymak için bir araç olarak kullanılacaktır.  Toplumun kolektif zihnini temsil etmedeki yeterliliği 
göz önünde bulundurularak feminizme dair başlıklar ve giriler incelenecektir.

 2.3.2.   Ekşisözlük Feminizm Başlığının İncelenmesi

 Ekşisözlük’te yer alan “feminizm” başlığı altındaki 350 giri incelenmiştir. İnceleme sonucunda giriler feminizmi olumla-
yanlar, olumsuzlayanlar ve nötr olanlar şeklinde üç kategori altında toplanmıştır. Olumlu giriler, feminizmi eleştirenler ve eleştir-
meyenler olarak ikiye; olumsuz giriler eleştirenler, eleştirmeyenler ve cinsiyetçi yorumlar şeklinde üçe; nötrgirilereleştiren ve tanım 
şeklinde ikiye ayrılmıştır. Her guruba ait bir örnek Tablo 5’te, inceleme sonucu ulaşılan veriler ise Tablo 6 ve 7’de yer almaktadır. 

Tablo 5 Giri Örnekleri

Olumlu –Eleştiren Severiz. Saygı duyarız ama Türkiye Cumhurşyeti’nde feminizm örgütlenmesinin teyzeleri, nineleri es geç-
mesi gerçekten anlamsız. Kendilerinin ana problemi olan, kadını insan saymayan erkekleri ve kadın olma-
sına rağmen öz saygısını hiçe sayanları yetiştirenler, büyütenler, şekillendirenler hep bu teyzeler ve nineler. 
Bence bu teyze ve ninelere karşı bir hareket başlatarak, gelecek nesilleri güvence altına almalılar.

Olumlu –Eleştirmeyen Kadınların, insani haklarını talep etmesidir. Kadınları ikinci sınıf insan olarak gören tüm yasalara, gele-
neklere/örf adetlere bir tür isyandır feminizm. Çok da haklıdır. Zira, yılların erkek egemen anlayışı, erkek-
lere sosyal hayatın her türlü alanında sınırsız sorumluluk/yetki verirken, kadınları ev içinde adeta köleliğe 
mahkum etmiştir. Günümüz kadını bugün, “biraz” nefes alabiliyorsa, bu abuk erkek anlayışına “ha … 
lanordan” diyebilen – çoğu insanın burun kıvırdığı -  feministler sayesindedir. 

Olumsuz – Eleştiren Kadınlarla erkekler arasındaki kültürel farklılıkların, toplumların ekonomik etkinliklerin ve bunların şekil-
lendirdiği geleneklerden – yetiştirilme tarzlarından kaynaklandığı düşünülürse sosyalizmin olduğu yerde 
gereksiz olan ve birçok ülkede erkek egemenliğinin karşısına kadın egemenliği olarak çıkarılan akım.

Olumsuz –Eleştirmeyen Günümüzdeki hali ile dünyanın en saçma ideolojisidir.
Olumsuz – Cinsiyetçi Lezbiyenliğin ilk adımı frijitliğin bahanesi.
Nötr–Eleştiren Tamamen iktidarla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum, fakat feministler işin bu tarafına pek bakmak 

istemezler.
Nötr ve tanım 18. yüzyılda Batı Avrupa’da bazı düşünürlerin ve aydın kadınların öncülüğünde başlayan, erkeklere tanın-

mış hakların bayanlara da tanınmasını savunan görüş.

Tablo 6Girilerin Sayısal Dağılımı

OLUMLU GİRİ OLUMSUZ GİRİ NÖTR GİRİ
Eleştiren Eleştirme-

yen
Eleştiren Eleştirme-

yen
Cinsiyetçi Eleştiren Eleştirme-

yen
GİRİ SAYISI 31 100 50 22 65 9 73
TOPLAM                131                         137                82
GENEL TOPLAM                                                                    350

Tablo 7 Girilerin Yüzdesel Dağılımı

OLUMLU 
GİRİ OLUMSUZ GİRİ NÖTR GİRİ

% 37,4 39,1 23,5

 2.4.   Medyanın Yarattığı Feminizm İmajı

 Milliyet, Sabah ve Hürriyet Gazeteleri incelendiğinde feminizmin ve feministlerin “erkek düşmanı, toplumsal düzeni tehdit 
eden ve kutsal değerlere karşı duran saldırgan grup, saplantılı, teşhirci, saçma, ikiyüzlü, tutarsız, lezbiyen, tehlikeli, suç isnat eden, 
kadın erkek ilişkilerini olumsuz etkileyen” şeklinde konumlandırıldığı görülmektedir.
            
  Ekşisözlük feminizm başlığında ise “feministlerin feminizm hakkında yeterince bilgili olmamaları ve bir kesimin erkek 
düşmanı ve saldırgan olması, eşitlik değil üstünlük talep edilmesi, erkeklerin feministlerle yaptıkları her tartışmada, olumlu ifadeler 
kullanmaları durumunda dahi, sert tepki görmeleri, sınıf mücadelesi yerine cinsiyet mücadelesinin koyulması, eylemlerinde 
teşhircilik yapılması, toplumsal değerlerin hiçe sayılması, birçok feministin lezbiyen olması, feministlerin erkeklerle ilişkilerinde 
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onlardan ataerkil toplum düzeninin kendilerine biçtiği rolü üstlenmelerini bekleyerek ikiyüzlü davranmaları” gibi ifadeler yer 
almaktadır.     
 
 İki tablo karşılaştırıldığında “lezbiyen6, saldırgan, teşhirci, ikiyüzlü, kutsal değerlere karşı durma” unsurlarının ortak olarak 
hem gazetelerde, hem Ekşisözlük’de bulunduğu görülmektedir.            
 
 Ekşisözlük yazarlarının birebir olarak Milliyet, Sabah ve Hürriyet Gazetelerini okuduklarını iddia etmek mümkün değildir. 
Ancak medyanın toplumsal algıyı şekillendirdiği iletişim alanının aksiyomlarından birisidir. Bu nedenle, söz konusu gazetelerin 
yüksek tirajları da göz önünde bulundurulduğunda, iki tablo arasındaki paralelliğin oluşmasında medyanın yarattığı feminizm 
söyleminin etkili olduğu söylenebilir.

 3.   İdeoloji, Marka ve Feminizm
 

 Bu bölümde marka ve ideoloji kavramların yapısal benzerliklerinden yola çıkılarak markacılığın ideolojilere uygulanması 
ve feminizmin bir ideoloji olarak ele alınıp alınamayacağı tartışılacaktır.

 3.1.   Marka Kavramı Bağlamında İdeoloji ve Feminizm

Literatürdeki ideoloji tartışmalarını inceledikten sonra kavramın tek ve yeterli tanımını yapmak olası görünmemektedir. 
Bu çalışmada, ister olumlu ister olumsuz anlamda kullanılsın, ideoloji kavramına herhangi bir görüş perspektifinden yaklaşılma-
yacaktır. Amacımız markacılığın neden ideolojilere uygulanabileceğini tartışmaktır. Bu tartışmayı yürütebilmek için literatürde 
ideolojiyle ilgili tanımlardan yola çıkmak uygun olacaktır. . Eagleton’ın tespit ettiği bu tanımlara bakacak olursak: (Eagleton, 2005: 
18) İdeoloji;

 a) Toplumsal yaşamda anlam, gösterge ve değerlerin üretim süreci,

b) Belirli bir toplumsal grup veya sınıfa ait fikirler kümesi,

c) Bir egemen siyasi iktidarı meşrulaştırmaya yarayan fikirler,

d) Bir egemen siyasi iktidarı meşrulaştırmaya hizmet eden yanlış fikirler,

e) Sistematik şekilde çarpıtılan iletişim,

f) Özneye belirli bir konum sunan şey,

g) Toplumsal çıkarlar tarafından güdülenen düşünme biçimleri,

h) Özdeşlik düşüncesi,

i) Toplumsal olarak zorunlu yanılsama,

j) Söylem ve iktidar konjonktürü,

k) Bilinçli toplumsal aktörlerin kendi dünyalarına anlam verdikleri ortam,

l) Eylem amaçlı inançlar kümesi,

m) Dilsel ve olgusal gerçekliğin birbirine karıştırılması,

n) Anlamsal kapanım,

o) İçinde, bireylerin, toplumsal yapıyla olan ilişkilerini yaşadıkları vazgeçilmez ortam,

p) Toplumsal yaşamın doğal gerçekliğe dönüştürüldüğü süreç olarak tanımlanmaktadır.

 Yukarıdaki tanımlarda da görüldüğü üzere ideoloji bazen olumsuzlanmış bazen de olumlu anlamda kullanılmıştır. Tanımlar 
ideolojiye ilişkin farklı dünya görüşlerini yansıtsa da her birinde ortak bir unsur bulunduğu aşikardır. Bu ortak unsur; kavramın içe-
riğinde değil, işleyiş biçiminde yatmaktadır. İdeolojiler; durumlar karşısında bilinçli ya da değil, mevcut durumu konumlandıracak 
ve yorumlayacak “zihinsel bir harita” ile karakterize olmaktadır (Freeden, 2011: 8). Bir örnekle açıklamak gerekirse; sokakta her-
hangi bir toplumsal olayla ilgili düzenlenen toplantı/gösteri ile karşılaşacak olursa; bir anarşist bunun, siyasi iktidarı baskı ile elinde 
6  Dikkat edilecek olursa eşcinsel kimlik, feminizme hakaret olarak kullanılmaktadır. Bu da feminizmin amaçlarından biri olan cinsel yönelimde ayrımcılığın önlen-
mesinin toplumda karşılık bulmadığını göstermektedir.
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tutan elitlere karşı halkın kendiliğinden oluşmuş iradesi; bir muhafazakar, siyasi süreçte elde edemediklerini şiddet kullanarak elde 
etmeye çalışan bir grup; bir liberal ise toplumun çoğulcu ve açık doğasının kusursuz örneği olarak okuyabilir (Freeden, 2011: 8-9).

Görüldüğü üzere bu zihinsel harita, son kertede bireylerin hayatları ile aralarında kurdukları ve kendilerini üzerinden 
tanımlayarak gerçekleştirdikleri ontolojik bir ilişki çeşidi meydana getirmektedir. Bu bağlamda yaklaşıldığında; sahip olunan ideo-
lojinin, kimliğin bir unsuru ve kişinin hayatı nasıl kavradığının önemli bir göstergesi olduğu ortaya çıkmaktadır. İdeolojiler ile mar-
kaların arasındaki ilişkiyi konumuz itibariyle saptayabilmek için satın alma ve marka kullanma davranışlarının neye işaret ettiğini 
incelememiz gerekmektedir.

Bireyler satın alırken ürün ve hizmetlerin sadece fiziksel varlıklarını değil, onların imajlarını da satın almaktadırlar. Bu 
imajları birbirlerine eklemleyerek benliklerinin uzantısı haline getirmekte ve soyut bir ortamda kendi avatarlarını oluşturmaktadır-
lar. Bu avatarlar aracılığıyla kimliklerini ve hayata dair algılarını ortaya koyarak çevreleriyle iletişime geçmekte ve kim olduklarını 
sunmaktadırlar. Yukarıda belirtilen toplantı/gösteri örneğine benzer şekilde markalara ilişkin olarak şu örnek verilebilir: BMW 
marka spor bir araba kullanan, Iphone marka telefon sahibi, Lacoste marka kıyafet giymiş olan A tipi tüketici grubuna dahil bir kişi 
gördüğü bir kafenin önünde Bianchi ve Bisan marka bisikletler bulunduğunu kafede oturanların ise Quicksilver marka kıyafetler ve 
Converse marka ayakkabı giydiklerini Eastpak marka çantalar taktıklarını fark ettiğinde bu kişileri daha bohem bir yaşam tarzına 
sahip sportif ve çevreci insanlar olarak okuması, bireyin kişiliğinden kaynaklı farklı okumalar yapması ihtimali olmasına karşın, 
kuvvetle muhtemeldir.

Bu durum ideolojiler ve markaların önemli bir benzerliğini ortaya koymaktadır. Markalar aracılığıyla oluşturulan avatar, 
tıpkı ideolojilerin zihnimize yerleştirdiği harita gibi işlemekte ve olaylar karşısında nasıl bir okuma yapacağımızı belirlemektedir. 
İki kavram arasındaki benzerlikler bununla sınırlı değildir. Nasıl ki birey, kendi ideolojisine sahip kişilerle aynı çevreyi paylaşmak 
isterse; aynı şekilde kendisininkiyle benzer avatarlara sahip kişilerle aynı çevreyi paylaşmak isteyecektir. Tıpkı zihinsel haritada 
olduğu gibi birey, avatarı üzerinden hayat ile arasındaki bağı kurmakta ve kendi kimliğini inşa etmektedir. Bu bağlamda yaklaşıl-
dığında ideolojilerin ve markaların varoluşları ile kullanılma amaçları bakımından benzer bir işleve sahip olduğu, her ikisinin de 
dünyayı kavrayış biçimi olduğu görülmektedir. Bahsedilen varoluşsal benzerlik, markacılığın ideolojilere uygulanarak bu teknikler 
aracılığıyla ideolojilerin kendilerini meşrulaştırmasını olanaklı kılmaktadır.

Markacılığın, ideolojilerin meşruiyet alanlarını genişletmek adına kullanılmasının etkili ve yararlı olacağı düşünülmekte-
dir. Bu yararlardan ilkinin markaların hedef kitlelere ulaşmak için sıklıkla kullandığı bir yöntem olan reklamda ortaya çıkmaktadır. 
Ancak burada kastedilen; Amerikan Pazarlama Birliği’nin “fikirlerin, malların veya hizmetlerin belirli bir bedel ödenerek tanıtıldığı 
kişisel olmayan sunum biçimi” (Richards ve Curran’dan aktaran Elden, 2009: 136) şeklinde tanımladığı reklam değil; kısa, yaratıcı, 
bir slogan etrafında oluşan, net bir mesaja sahip olma özellikleriyle karakterize olan reklam mesajı formatıdır. Bu format, birçok 
iletişim modelinin ortak unsuru olan kodlama ve kodaçma süreçleri bakımından değerlidir. Kodlama ve kodaçma en kompleks ha-
liyle Stuart Hall’un “Encoding – Decoding” adlı eserinde ele alınmıştır. Ancak kodlama ve kodaçmayı temel iletişim modellerindeki 
en basit haliyle “gönderici tarafından gönderilen iletinin ortak işaretler aracılığıyla iletilmesi ve alıcının bu iletiyi deşifre etmesi” 
(Güngör, 2011: 27) olarak tanımlanabilir. 

Kodlanan mesajın alıcı tarafından kaynaktaki mahiyetiyle açımının yapılması, iletişimin sağlıklı işlemesi için birincil şart-
lardandır. Günümüzde bireyler birçok şirket tarafından mesaj bombardımanına tutulmaktadır. Bir tüketicinin günde maruz kaldığı 
reklam ve marka mesajı sayısı binlerle ifade edilmektedir. Bu durum tüketicileri reklam mesajlarının kodaçımını yapmaya alışkın 
kılmaktadır. Bir başka deyişle hedef kitlelere ulaşma bağlamında reklam ve marka mesajı formatında kodlanmış iletiler etkili olmak-
tadır. Ancak yüksek frekansta reklam ve marka mesajına maruz kalmanın olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Bireyler, frekansının 
yüksekliğinden ötürü mesajlara karşı duyarsızlaşmakta ve iletilerin kodaçımını yapmamayı tercih etmektedirler. Feminizmin ileti-
şim dilinin kendi özgünlüğünden kopartılıp sadece reklam ve marka mesajlarına indirgenmesi, iletilerin hedef kitleler tarafından göz 
ardı edilmesi tehlikesini beraberinde getirmektedir.

Ancak bu sorunun, ilgili alanın kendine has yöntemleri ve sosyal dinamikleri göz önünde bulundurularak aşılabildiği, rek-
lam ve pazarlama tekniklerinin siyasi alana ve insan hakları alanına başarılı bir şekilde uygulanabildiği ve olumlu sonuçlar elde edil-
diği görülmektedir.  Bunun çarpıcı iki örneği Burma ve Şili’de karşımıza çıkmaktadır. 2010 yılında Human Rights Watch’un JWT 
ile birlikte yürüttüğü Burma’da tutuklu bulunan 2100 siyasi hükümlünün özgürlük hakkına ilişkin farkındalık kampanyasıyla dünya 
çapında 86 ülkeden binlerce imza toplanmıştır.7 Daha eski bir kampanyaya bakacak olursak Şili’de 1973 yılından itibaren 17 yıllık 
bir dikta rejiminin başında olan Augusto Pinochet yönetiminin, 1988 yılında bir dönem daha siyasi iktidarda kalıp kalmamasına 
ilişkin referanduma gidilmesi kararı alınmıştır. Referandumda “evet” ve “hayır” diyecek gruplara günde 15’er dakika televizyonda 
propaganda süresi verilmiştir. “Hayır” kampanyasını yürütenler; bu süreyi reklam ve pazarlama tekniklerini kullanarak değerlen-
dirmişlerdir. Referandum öncesinde oy oranı geride görünen hayır oyları, referandum sonucunda evet oylarını geçmiş, Pinochet 
rejimi sona ermiştir. Burada dikkat çeken nokta reklam kampanyasının sürecin sadece bir boyutu olduğudur. “Hayır” kampanyasını 
7  Enstalasyonun içeriğinde parmaklıkları kalemlerden oluşan ve içinde siyasi hükümlülerin maketlerinin olduğu 200 küçük hapishane hücresi yer almakta ve 
katılımcılar parmaklık şeklindeki kalemleri yerinden çıkarıp aynı kalemle imza kampanyasına katılmışlar ve hükümlüleri sembolik olarak özgürlüklerine kavuş-
turmuşlardır. Kampanyaya ilişkin videoyu izlemek için bkz. http://www.hrw.org/video/2010/11/19/2100-2010-burma-political-prisoners-art-and-photo-installation 
E.T. 06.07.2013
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yürüten Genaro Arriagada da bu duruma işaret etmektedir.8

İkinci bir yarar bu noktada ortaya çıkmaktadır. Söz konusu örneklerde reklam ve pazarlama teknikleri kullanılmıştır. Lite-
ratür incelendiğinde markalamanın reklam ve pazarlamadan daha ileri bir teknik olduğu görülmektedir. Dolayısıyla markacılığın söz 
konusu unsurlara uygulanmasının umut verici olduğu düşünülmektedir. 

Şimdiye kadar ideoloji ve markanın ortak özelliklerini ve benzerliklerini ortaya koyduk. Fakat dikkat edilecek olursa ideo-
loji ve marka; aynı düzlemde yer almamaktadır. İdeolojiyi bir üst kavram olarak kabul edersek; marka, daha alt bir kavram olarak, 
kapitalist ideolojinin bir ürünü ve unsurudur. Kapitalist sistemin beslediği tüketim toplumu içerisinde markalar; bu yapının başat 
aktörlerinden biri olma niteliğini taşıyan büyük şirketlerin, Althusserci bir bakış açısıyla, ideolojik aygıtı olarak işlemektedir. Tü-
ketimin gerçekleştirilmesinde markalı ürün kullanma fikri önemli bir yer tutmaktadır. Bu noktadan bakıldığında markaların tüketim 
fikrini benimsetme gibi bir işlevi olduğu görülmektedir. Tıpkı kapitalist sistemi her gün yeniden ve yeniden üreten diğer ideolojik 
aygıtlar gibi, markalar da tüketmeye ikna ve teşvik ederek kapitalist sistemin her gün yeniden inşasına aracılık etmektedir (Althus-
ser, 2010: 88).

Feminizmin markacılıkla ele alınabileceğini iddia etmemiz için onun bir ideoloji olduğunu göstermemiz gerekmektedir. 
İdeolojinin dar anlamda hakim toplumsal grup veya sınıfın iktidarını meşrulaştırmakla ilişkili olarak tanımlanması ya da geniş 
anlamda inanç sistemleri ile siyasi iktidarlar arasındaki her türlü kesişme noktası olarak tanımlanması bakımından feminizmin 
ideoloji olup olmadığı tartışmalı görünmektedir (Eagleton, 2005: 23-25). İlkinde feminizm bir ideoloji olarak kabul edilemezken, 
ikincisinde bir ideoloji olarak kabul edilmesinde bir sakınca yoktur. 

Güriz’in ifade ettiği gibi bir düşünce sisteminin ideoloji olabilmesi için insandan belirli bir şekilde davranmasını isteyen 
eyleme yönelik bir özellik taşıması, ödevler oluşturan değer yargıları ile ilgili bir özellik taşıması; siyasi iktidara gelmek, toplumu 
yönetmek ya da siyasi iktidarı kapsamlı şekilde etkilemek gibi siyasetle ilgili kapsamlı taleplerinin olması gerekmektedir (Güriz, 
1995: 2-3).

Bu çerçeveden bakacak olursak eşler arasında, kızartma makinesindeki ekmeklerin kimin yüzünden yandığı konusunda 
çıkıveren bir kahvaltı kavgasının ideolojik olması gerekmezken; bu kavga cinsel iktidar meseleleriyle, toplumsal cinsiyet rollerine 
ilişkin inançlar ve benzeri sorunlarla ilgili bir yön kazanmaya başladığında ideolojik bir hal alır. (Eagleton, 2005: 27). Feminizme 
göre de özel olan politiktir. Dolayısıyla Güriz’in“insan davranışlarını yönlendiren, inanç unsuruna dayanan; sosyal siyasi ve eko-
nomik talepleri içeren fikir sistemi” (Güriz, 1995: 3) tanımından hareketle feminizmi, kavramın olumlu ya da olumsuz anlamların-
dan bağımsız şekilde bir ideoloji olarak kabul etmek mümkündür. 

 4.   Medyaya Karşı Bir İmaj Çalışması

 Bu bölümde bir ideoloji olarak ele alınan feminizmin imajını toplumsal zihinde olumluya çevirmek için David A. Aaker’in 
“Marka Değer Yönetimi” yaklaşımı çerçevesinde nasıl faaliyetler yapılabileceği ele alınacaktır. 

 4.1.   Marka Değeri Yaklaşımı Bağlamında Feminizm İmajı

 Marka değeri, bir ürün ya da hizmet vasıtasıyla bir firmaya ve/veya o firmanın müşterilerine sunulan değeri arttıran veya 
eksilten; bir markaya, adına ve sembolüne bağlı marka aktif ve pasif varlıkları dizisidir. Marka farkındalığı, marka sadakati, algı-
lanan kalite, marka çağrışımları ve diğer tescilli marka varlıkları (patentler, alametifarikalar, kanal ilişkileri vb)9 marka değerinin 
bileşenleridir (Aaker, 2009: 34).

 4.1.1.   Marka Farkındalığı ve Feminizm

 Marka farkındalığı potansiyel bir satın alıcının bir markanın belirli bir ürün gurubuna ait olduğunu hatırlama becerisidir. 
Marka ile ürün sınıfı arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Marka farkındalığı, söz konusu markanın ait olduğu ürün kategorisinde 
bulunan tek marka olduğuna dair belirsiz bir duygu hissedilmesini sağlar (Aaker, 2009: 82).

 Aaker’ın belirlediği marka farkındalığı seviyeleri Tablo 9’da görülmektedir. Bu seviyeler incelendiğinde hangi seviyede 
olursa olsun markanın bir ürün kategorisiyle eşleştiği görülmektedir. Mevcut kapitalist düzende feminizm; sosyalizm/komünizm 
gibi sisteme düşman olarak konumlandırılmakta ve mevcut düzeni tehdit eden, kadınların üstünlüğüne dayanan bir siyasi rejim 
şeklinde kategorize edilmektedir. Bu noktadan hareketle feminizm için “ürün kategorisi” olarak “insan hakları mücadelesi” belir-
lenmelidir. 

8  Ayrıca “Hayır” kampanyasına ilişkin 2012 yılında çekilen Pablo Larrain’in yönettiği “No” filmi izlenebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.ndi.org/NO-mo-
vie-event E.T. 06.07.2013. 
9 Diğer tescilli marka varlıkları bileşeni feminizme uyarlanma bağlamında elverişli görülmediği için  bu çalışmanın dışarısında tutulmuştur.
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Tablo 9 Marka Farkındalığı Seviyeleri

Marka İsmi Hakimiyeti

Akla İlk Gelen Marka Olmak

Marka Hatırlanırlığı

Marka Tanınırlığı

Kaynak: Aaker, D. A., (2009).  Marka Değer Yönetimi, Mediacat, s. 84-85.

 Marka farkındalığı tablosunun en üstünde yer alan marka egemenliğinin, ürün kategorisinde akla sadece bir markanın 
gelmesi olduğu görülmektedir (Aaker, 1996: 114-115). Marka bağlamında baktığımızda; farkındalık noktasında bu seviyeye ulaş-
manın, rekabette öne geçmekte önemli bir avantaj sağladığını söylemek mümkündür. Ancak insan hakları arasında astlık-üstlüğe 
dayanan bir rekabet değil; tam tersi hürriyetin monizmi ilkesi (insan haklarının bölünmezliği, bütünlüğü, karşılıklı bağımlılığı) 
geçerlidir (Kapani, 1993: 6-7; Algan, 2007: 70-73). Bu nedenle akla gelen ilk marka seviyesine ulaşmayı hedeflemek feminizmin 
doğasına daha uygun görünmektedir.

 Aaker, marka farkındalığını gerçekleştirmek için pratisyenlere bir dizi öneri sunmaktadır. Buna göre slogan, jingle, karak-
ter, logo, amblem, sembol gibi görsel ögeler, sözellere göre daha akılda kalıcıdır (Aaker’den aktaran Tosun, 2010: 113-114). Dolayı-
sıyla feministlerin üzerinde konsensüs sağladıkları bir logo ve sloganı ilgili mecralarda (yürüyüş, toplantı, gösteri gibi) kullanmaları 
uygun olacaktır.

 Aaker’ın bir diğer önerisi de sponsorluk üzerinedir (Aaker’den aktaran Tosun, 2010: 113-114). Sponsorluk, bir şirketin 
sahip olduğu markası adına uygun bulduğu bir organizasyonun düzenlenmesi için maddi veya teknik destek sunmasıdır. Feminist 
gruplar, bir sponsor olarak kabul edilirse, verebilecekleri en büyük destek aktivist yapılarından kaynaklanan protesto etme kültürü 
olduğu görülmektedir. Bu birikimlerini insan haklarıyla ilgili diğer eylemlere destek vermekte kullanmaları markacılık bağlamında 
sponsorluk olarak değerlendirilebilir.

 4.1.2.   Marka Sadakati ve Feminizm

 Marka sadakati bir müşterinin farklı bir markaya yönelmesinin, özellikle de o markanın, fiyatta ya da ürün özelliklerinde 
bir değişiklik yaptığında, ne denli mümkün olduğunu yansıtmaktadır. Marka sadakati artması, müşterilerin rakip faaliyetlere karşı 
zayıflığını azaltmaktadır. Marka değerinin açıkça gelecekteki karla bağlantılı bir göstergesidir, çünkü marka sadakati doğrudan ge-
lecek satışa dönüşür (Aaker, 2009: 58).

 Farkındalık, çağrışımlar, algılanan kalite kişinin hiç kullanmadığı birçok markanın özelliği olduğundan marka sadakati, 
satın alma ve kullanım deneyimi olmadan var olamaz (Aaker, 2009: 61).  Bu yüzden, satış perspektifinden bakıldığında, marka 
sadakati ticari hacmi ve bütçeyi en fazla etkileyen, pazar payını arttırma adına en fazla üzerinde çalışılması gereken marka bileşeni 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle feminizm adına; markacılık bağlamında bir sadakatin sağlanması için satış 
perspektifi, daha fazla sayıda insanın feminizmi benimsemesinin amaçlanması; ticari hacim, bütçe ve pazar payı ise yine daha fazla 
sayıda insanın feminizme ve feminist eylemlere destek vermesi anlamına gelmektedir.  

  Marka sadakatinin sağlanması için kullanım deneyimi gerekmektedir. Bunu feminizme uyguladığımızda daha fazla insanın 
feminizmle tanışmasını sağlayacak yöntemler geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Feminist bakış açısının deneyimlenmesi 
için geniş kitlelerin kullandığı medyalarda, feminizmin olumlu bir şekilde yer alması gerekmektedir. Bu noktada mizah dergilerinin 
önemi ortaya çıkmaktadır. Mizah dergileri mevcut sisteme karşı olan muhalif tavırları dolayısıyla feminizmin doğasına uygundur. 
Uykusuz, Penguen, Leman gibi dergilerde feminizmin olumlu bir içerikle yer alması önemli bir deneyimleme noktası oluşturacaktır. 
Bu dergilerin hedef kitlelerinin sınırlı olmakla beraber, oluşturdukları kamuoyu geniş kitleler arasında yankı bulmaktadır. Bunun ya-
nında feminizmin kendi medyalarını oluşturması gerekmektedir. Örneğin Bayan Yanı dergisi; yeni, aylık ve dar bir çevre tarafından 
takip ediliyor olsa da önemli bir başlangıç noktası olarak değerlendirilebilir.  

 Bir diğer önemli temas noktası da feminizmle ilgili internet platformlarıdır. Feminizmin bir insan hakları mücadelesi ola-
rak konumlandırılmasının başarılması sonucu; bu platformları, toplumun her kesiminden, kendisini feminist olarak tanımlamayan 
bireylerin ziyaret etmesi beklenmektedir. Mevcut platformlar; dil ve üslup bakımından feminizmle ilgi kişilerin kullanımına daha 
elverişlidir. Daha yaygın kullanımın sağlanması için feminizmin, ikna edici argümanlarını soğukkanlı bir üslup ve gündelik bir dille 
izah etmenin yol ve yöntemlerini bulması ve buna uygun bir platform oluşturması gerekmektedir.

 Bunun yanı sıra feminizm üzerine çalışan akademisyenlerin; teorik üretimin yanında, gerçek hayattaki sorunlara yönelik 
uygulanabilir çözüm önerileri sunmaları, feminist grupların eylem zamanlarını eylem konusu grubun katılımına elverişli organize 
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etmeleri, 8 Mart etkinliklerinin LGBT üyeleri ve erkeklere açık hale getirilmesi; ayrımcılığın, şiddet olaylarının ve cinsiyetçiliğin 
dünyanın her yerinde olduğunun vurgulaması doğrudan dinlerle/İslamla ilgili olmadığına dikkat çekilmesi ve üniversitelerdeki ilgili 
merkezlerin bu konularda daha duyarlı ve etkin olarak çalışması birer “kullanıcı deneyimi” yaratarak sadakatin oluşturulmasını 
sağlayacaktır.

 4.1.3.Algılanan Kalite ve Feminizm

Algılanan kalite, amaca bağlı olarak bir ürünün veya hizmetin genel kalitesi veya üstünlüğü hakkında alternatifler karşısın-
da müşterideki algısıdır. Algılanan kalite, öncelikle müşterinin algısıdır. Algılanan kalite objektif olarak belirlenemeyebilir, çünkü 
bir taraftan, bu bir algıdır ve müşterilere neyin önemli geldiği yargısı işe dahil olmaktadır (Aaker, 2009: 106). Algılanan kalitenin 
değer yarattığı noktalar Tablo 9’da gösterilmektedir.

Tablo 9 Algılanan Kalitenin Değer Yaratması 

Algılanan Kalite

Satın Alma Nedeni
Farklılaşma / Konum

Fiyat Üstünlüğü
Kanal Üyesi İlgisi

Marka Genişletmeleri

Kaynak: Aaker, D. A., (2009).  Marka Değer Yönetimi, Mediacat , s.107.

 Algılanan kalitenin değer yaratama biçimlerinden satın alma nedeni ve marka genişletmelerinin feminizmin imajına katkı 
yapacağı düşünülmektedir.

 Satın alma nedeni, müşterinin belli bir uygulamada objektif bir kalite belirlemesini sağlayacak bilgiyi edinmek ve 
ayrıştırmak konusunda isteksiz olması sonucu algılanan kalitesi yüksek olan markaya yönelmesini ifade etmektedir (Aaker, 2009: 
107). Feminizmin ürün kategorisi olarak insan hakları mücadelesinin belirlenmesi ve akla gelen ilk marka olma seviyesinin hedef-
lenmesi algılanan kaliteyi yükseltecektir. Bu sayede çeşitli insan hakları ihlallerine maruz kalan ve nasıl bir girişimde bulunması 
gerektiğini bilmeyen bireylerin yönlendirilmek adına feminist örgütlere başvurmaları olası görülmektedir. Örgütlerin özlerinden 
kopmamak koşuluyla bu kişilere yardımcı olmaları feminizmin imajının olumluya evrilmesine yardımcı olacaktır.

 Var olan bir marka isminin yeni bir ürüne ya da mevcut ürünün yeni bir çeşidine verilmesi marka genişletme olarak adlan-
dırılmaktadır.  Tek bir ürün markası, grup markası ve kurum markası isimleri kullanılarak marka genişletme yapmak mümkündür. 
Marka genişletme, başarılı bir marka isminin, yeni bir ürün kategorisinde yeni ya da değiştirilmiş bir ürün için kullanılmasıdır (To-
sun, 2010: 175). Feminizmin, yalnızca kadınların haklarının savunduğu düşüncesi toplum tarafından benimsenmiş bir düşüncedir. 
Bu durum feminizmi kısıtlı bir çevreye ait kılmaktadır. Oysa feminizm ataerkil toplumun üzerlerine yüklediği roller altında ezilen 
tüm gruplarla ilgilidir. Bu nedenle erkeklik çalışmalarının, marka genişletme bağlamında öne çıkarılması feminizmin daha geniş 
kitlelere yayılmasını sağlayacaktır.

 Erkekliğin tek bir kategoriye indirgenmesiyle erkekler, ezenler olarak nitelenerek eşitlik mücadelesinin dışında tutulmama-
lıdır. Çünkü erkekler de kendi aralarında eşit düzeyde ve homojen bir grup oluşturmamaktadırlar. Bir şekilde hegemonik erkekliğin 
ötekileştirdiği yoksul, eşcinsel, genç, yaşlı ya da kısır erkekler ile işbirliğine gidilmelidir (Bora, 2011: 33). Özellikle pro-feminist 
(feminizm yanlısı) akım bu düşüncenin gelişmesinde etkili olmuştur. Gözden kaçmaması gereken nokta günümüzde birçok erkeğin; 
erkeklik norm ve kalıplarına uymasalar da sessiz kalarak halihazırdaki durumdan avantajlar sağladıkları görülmektedir (Sancar, 
2011: 270). Özellikle pro-feminist erkekler hareketi ve kadın hakları hareketi ile sessiz kalan erkeklik kategorisi içinde değerlen-
dirilebilecek orta sınıf, kentli, eğitimli, heteroseksüel erkekler arasında empatik iletişim ve konuşma pratiği aracılığıyla dayanışma 
yaratılmalıdır. Bunun için öncelikle homofobiye karşı kampanyalara erkeklerin desteği sağlanmaya çalışılmalıdır (Sancar, 2011: 
270-272). Sadece erkeklere açık oturumlar aracılığıyla erkekliğe ilişkin kalıp yargıların ötesine geçerek kendilerini ifade etmelerini 
sağlayacak platformlar oluşturulmalıdır. Bu platformlar sadece bir sınıftan erkeklerin değil, farklı sınıflardan erkeklerin katılımı-
na uygun hale getirilmelidir. Özellikle feminist akademisyenlerin, bahsedilen orta sınıf erkek kategorisini oluşturacak üniversite 
öğrencisi erkeklere cinsiyet eşitliği eğitimi vermeye yönelmesi önemli bir adım olacaktır.

 4.1.4.   Algılanan Kaliteye Ek Olarak Marka Çağrışımları ve Feminizm

 Marka çağrışımı “hafızada marka ile bağlantılı herhangi bir şey” (Aaker, 2009: 130) olarak tanımlanmaktadır.  Değer 
yarattığı noktalar Tablo 10’da gösterilmektedir.
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Tablo 10 Marka Çağrışımlarının Değer Yaratması 

Marka Çağ-
rışımları

Bilgiyi İşlemeye / Hatırlamaya Yardım
Farklılaşma / Konum
Satın Alma Nedeni

Olumlu Tutumlar / Duygular Yaratma
Marka Genişletme Zemini

Kaynak: Aaker, D. A., (2009).  Marka Değer Yönetimi, Mediacat , s.132.

 Bilgiyi işlemeye/hatırlamaya yardım, çağrışımların, tüketiciler için işlemesi ve ulaşılması zor olan, kurum içinse iletmesi 
pahalı olan bir dizi gerçeği ve özelliği özetlemesi anlamına gelmektedir. Ayrıca çağrışımlar özellikle karar verme sırasında bilginin 
hatırlanmasına etki edebilmektedir (Aaker, 2009: 132)  Ancak yapılan söylem çözümlemesinin sonucunda ortaya çıktığı üzere fe-
minizme dair imaj ve dolayısıyla çağrışımlar oldukça olumsuzdur. Bu nedenle bilgiyi işleme ve hatırlamanın, içerisinde bulunulan 
şartlarda, değer yaratması mümkün görülmemekte, aksine olumsuz imajı pekiştireceği öngörülmektedir. Bu durumun önüne geçmek 
için yine marka çağrışımlarının değer yaratma yollarından olan olumlu tutumlar/duygular yaratma ve satın alma nedeni öne çıkmak-
tadır.

 Bu iki unsur temelde ünlü kişi ve sembollerin kullanılarak, markaya güvenilirlik ve inanılırlık kazandırılarak değer yarat-
mak anlamına gelmektedir. Özellikle kadına karşı şiddet kampanyalarında ünlülerin sıkça yer aldığı görülmektedir. Şiddetin görünür 
kılınması elbette önemlidir10,ancak mor makyajlı ünlülerin şiddete maruz kalmış birer görüntüsünün yer aldığı ve seyirlik şiddet 
haline gelen bu kampanyalar olumsuz çağrışımlar yaratmakta ve kadına şiddeti yeniden üretmektedir. Reklamcılık bağlamında bak-
tığımızda olumsuz unsurlar içeren mesajların hedef kitlelerin mesajı reddetmesine yol açtığı görülmektedir. Bu gibi kampanyalarda 
ünlülerin daha olumlu bir bağlam içinde kullanılması değer yaratma noktasında etkili olacaktır.

 Bu sayede feminizm çağrışımlarının olumluya evrilmesi bilgiyi işleme/hatırlama unsuruna da süreç içinde sirayet edecek-
tir. Ayrıca algılanan kalite başlığı altında tartışılan marka genişletmenin gerçekleşmesi için uygun zeminin oluşturulmasına yaraya-
caktır. 

 Sonuç

 Bugün feminizm, birikim bakımından herkes adına söz alabilecek bir konuma gelmiştir. Bunun gerçekleşmesi için önce-
likle toplumun tabanındaki olumsuz imajının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Egemen güce karşı bir başkaldırı olduğu için her 
insan hakları mücadelesi gibi feminizm de ataerkil sistem içinde olumsuz bir ideoloji olarak sunulmaktadır. Bu sunumun gerçekleş-
tirilmesinde medyanın önemli bir rolü mevcuttur. 

 Medyanın ürettiği bu olumsuz imajın ortadan kalkması için feminizm mutlaka yeni fikirler üretmeli ve girişimde bulunma-
lıdır. Yapmış olduğumuz söylem çözümlemesine göre, medyanın feminizmi “erkek düşmanı, toplumsal düzeni tehdit eden ve kutsal 
değerlere karşı duran saldırgan grup, saplantılı, teşhirci, saçma, ikiyüzlü, tutarsız, lezbiyen, tehlikeli, suç isnat eden, kadın-erkek 
ilişkilerini olumsuz etkileyen” bir ideoloji olarak konumlandırdığı görülmektedir. Ekşisözlük üzerinden yapılan incelemede medya-
nın yarattığı bu söylemin kamusal alanda karşılık bulduğu ortaya çıkmıştır. 

 Feminizmin bu konumunu değiştirmedikçe, bir insan hakları mücadelesi olarak algılanması ve geniş halk kitlelerinin deste-
ğini elde etmesi mümkün görülmemektedir. Bir insan hakları mücadelesinin de güçlü bir halk desteği olmadan amaçlarına ulaşması 
oldukça güçtür. Sadece akademik bir dil kullanarak feminizmin geniş halk kitlelerine ulaşması mümkün gözükmemektedir. Aksine 
marjinal ve uygulanma imkanı olmayan bir ideoloji olarak değerlendirilme tehlikesi doğmaktadır. 

 Günümüzün serbest pazar şartlarında şirketler rekabet avantajı elde edebilmek için markacılık tekniklerini kullanmakta ve 
bu şekilde ürünlerinin, hizmetlerinin ve kendilerinin imajını hedef kitleleri nezdinde olumlu kılmaya çalışmaktadırlar. Bu açıdan 
baktığımızda geniş kitlelerde olumlu bir imaj yaratmak için kullanılan markacılık tekniklerinin feminizmin var olan sorununu çöz-
mede bir yöntem olarak ele alınabileceği görülmektedir.

 Bu çalışmada Marka Değer Yönetimi kullanılarak feminizm için bir dizi öneriler getirilmiştir. Bu önerilerin somut adımlara 
dönüştürülmesi durumunda, feminizmin kendisini bir insan hakları mücadelesi olarak konumlandırabileceğini ve gerekli toplumsal 
desteği alabileceğini düşünmekteyiz.

10 Özellikle 17 Mayıs 1987’de başlatılan ve Bağır Herkes Duysun! Kampanyası ile kadına karşı şiddet konusunda Türkiye’de önemli bir farkındalık oluşturulmuş 
ve şiddetin sadece kaba dayaktan ibaret  olmayıp her sınıftan kadına uygulanan şiddet türleri görünür kılınmış ve çözüm için somut adımlar atılmaya başlanmıştır.
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MEDYADA GÖRÜNMEYENİ GÖRMEK MÜMKÜN MÜ? :  
LGBTT BİREYLER VE TEMSİL

  
Şeyda Koçak Kurt1

 Özet

 Literatürde “gender” olarak geçen ve Türkçede karşılığını “toplumsal cinsiyet” olarak bulan ve toplumsal olarak inşa edilen 
cinsiyet kalıplarına gönderme yapan kavram; yalnızca kadın ve erkekleri değil; aynı zamanda trans bireyleri, gay ve lezbiyenleri de 
içine almaktadır. Çoğu zaman görünmeyen bu cinsiyetleri görünür kılmak, göze görünmeyi söze dökmek bu alanda çalışan, yahut 
bu alanla ilgilenenlerin görevi dahilindedir. Üniversitelerimizdeki Kadın Çalışmaları bölümleri yavaş yavaş kapanmaya başlamış ve 
LGBTT ve Queer kavramları henüz tezlerin araştırma konusu olmaya aday değilken, işe bir yerden başlamak ve bu bir yeri de “medya” 
olarak belirlemek, bireyleri “ötekileştirmeden” üretilen anlamları incelemek açısından faydalı görünmektedir. Kadınlar ve erkekler 
üzerine çeşitli dizi, film, dergi, gazete haberleri ve diğer materyallerin analizi yapılırken, LGBTT bireyler de medya malzemelerinde 
çokça kullanılmalarına rağmen, ayrıntılı bir araştırmanın konusu olamamışlardır.  Bunun ideolojik sebeplerini bir kenara bırakacak 
olursak, literatür açısından böylesi bir araştırmanın eksikliğinden duyulan rahatsızlık neticesinde giriştiğim bu çaba, beyhudeliğin 
ötesine geçerek, bir sorun olduğunu dile getirme ve sorunu görünür kılma açısından atılmış bir adım olarak değerlendirilebilir. 
Çalışma; Foucault’nun “söylem” kavramını esas alarak medyada “söylem ve temsil” konularını ele almaktadır. LGBTT bireylerle 
birçok kişinin ilişkisi olmaması sebebiyle bilgisinin de olmadığı hesaba katıldığında, medyanın LGBTT bireyleri temsil etme biçimi 
ve onlara ilişkin söylemleri, medya tüketicilerinin LGBTT bireylere yönelik tutumlarında belirleyici rol oynamaktadır. Bu çalışmada, 
01.01.2013-30.04.2013 tarihleri arasında tiraj oranlarına göre ilk 5’te yer alan Zaman, Posta, Hürriyet, Sabah, Sözcü gazetelerindeki 
LGBTT bireylere ilişkin haberler incelenmekte, medyanın bu haberlerde kullandığı dil analiz edilmektedir. Söylemlerin hem “sorunlu” 
hem de “stereotipik” olduğu görülen çalışmada, medyanın, insanların LGBTT bireylere yönelik algılarını etkilediği, var olan ön 
yargıların devamlılığını sağladığı, toplumsal cinsiyetlerarası eşitsizliğin sürdürülmesine katkıda bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Medya, Toplumsal Cinsiyet, LGBTT, Queer, Foucault, Söylem, Temsil.

IS IT POSSIBLE TO SEE INVISIBLE ONE IN MEDIA?: LGBTT INDIVIDUALS AND 
REPRESENTATION
 Abstract

 The term “gender” which is equal to “toplumsal cinsiyet” in Turkish refers to the sex forms that are built by the society. It 
doesn’t include only women and men but also transsexual people, gays and lesbians. It is the role of the people who are interested in 
the issue and make studies in the field, to make visible the genders that are mostly invisible.When women’s studies departments in 
universities have started to shut down one by one , and the terms such as LGBTT and Queer aren’t the research subject of any paper 
yet , it is useful to start up with “the media” in terms of studying the meanings brought from “marginalisation” of the individuals. 
While many TV series, movies, magazines, newspapers and other materials about women and men are analysed , LGBTT isn’t the 
subject of any detailed research yet although it is used in the press a lot. Apart from the ideologic reasons for it, the effort I put, as a 
result of the discomfort that is felt because of the lack of any research in terms of literature can be evaluated as a move that is made 
in order to mention the problem and struggle to make it visible. The work discusses the terms “discourse and represantation” on the 
basis of the Foucauldian discourse. When it is considered that people lack the acknowledge of LGBTT because they lack relationships 
with them, the way the media represents LGBTT and the statements about them determines the attitude of the media consumers 
towards the LGBTT people. The language used in the news about LGBTT in the Zaman, Posta, Hürriyet, Sabah, Sözcü newspapers 
which were the top five in terms of ciruclation rate between 01.01.2013 and 30.04.2013 is analysed in this work.It is seen that the 
language is both “problematic” and “stereotypical”. It can be understood from the study that, media continues the prejudice that 
people already have towards LGBTT. It can also be stated that, the media contribute to the continutity of the intersexual inequilty. 

Keywords : Media, Gender, LGBTT, Queer, Foucault, Discourse, Representation.
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Giriş

Modern çağın bilgiye ulaşma araçlarından en önemlisi medyadır. Medyanın birincil işlevi olan “haber verme” işlevi 
kamuoyunu aydınlatma göz önüne alındığında, toplumu bilgilendirme açısından önemli bir yere sahiptir. Çok yakın çevremiz 
dışında meydana gelen olayları medya aracılığıyla öğrenme ve bilgi sahibi olmanın yanı sıra, bu olay ve olgulara yönelik bakış açısı 
kazanır ve çeşitli değerlendirmelerde bulunuruz. Modern çağın bireyleri olarak, her gün medyanın bize sunduğu gerçekliklerle karşı 
karşıya geliriz. Peki medya kendi gerçekliğini “kurgularken” nereden faydalanmakta, bu gerçekliği bizlere nasıl yansıtmaktadır? 

Medyanın izleyici ve okurlar üzerine olan etkileri, kitle iletişim araştırmalarının büyük bir bölümünde yer almakla birlikte, 
günümüzün karmaşıklaşan ilişkilerinde bireyler üzerinde belli bir otoriteye sahip olduğunu söylemek mümkündür. Kültür, politika, 
edebiyat, sağlık, sanat, spor gibi alanlarda bireyleri bilgilendiren medyanın, olayları kendi çerçevesinden verdiği kabul edildiği 
takdirde bazı yönlendirmeler yaptığı gerçeği ile karşılaşmak kaçınılmazdır. Medya topluma yansıttığı gerçekliğin kaynağını yine 
toplumdan alır. Bunu yansıtırken, olayları kurgular. Yani her haberin bir “kurgu” olduğu düşüncesi, medyanın doğal yapısından 
kaynaklanmaktadır. Haberin hangi sayfada yer aldığı, habere verilen başlık, haberde kullanılan fotoğraf, seçilen sözcükler gibi 
destekleyici öğeler, olayın ne şekilde yansıtıldığını gösterir. Kısacası haberler bize, neyin iyi neyin kötü olduğunu, olumlu ve olumsuz 
arasındaki ayrımı anlatır. Bizler ise buna inanmayı ya da inanmamayı tercih ederiz. Bu iki eylemden her biri, bireyi bir yerlere 
yönlendirmek anlamına gelir. Habere inanmak medyanın bize sağladığı pencereden bakmak anlamına gelirken, inanmamak bu 
gerçeği/gerçekliği reddetmektir. 

Medya haber verme işlevini yerine getirirken, kamuoyunu aydınlatma ve “ötekileştirmeden” farklılıklara yer verme gibi 
sorumluluklara da sahiptir. Bu çalışmanın konusuna özne olan LGBTT bireyler, birçok toplumda bilinmemekte, farklı şekilde 
bilinmekte ya da yok sayılmaktadır. Problemli olduğunu iddia etmekten çok uzak bir şekilde, bir problem olarak görülebilecek 
oluşmuş/oluşturulmuş bu algılar medyanın neresine denk gelmektedir? Medya LGBTT bireyleri, toplumun içinden aldığını iddia 
ettiği gerçeklikle örtüştürme noktasında nasıl bir temsil politikası izlemektedir? Olumsuz bir politika izlediği düşünülürse, toplumun 
da bakış açısının olumsuz olduğunu söylemek mümkündür. O halde medya ve toplum arasındaki bu paralellik tartışılmalı, kaynağının 
nereden geldiği ortaya konulmalıdır. Zira toplumumuzda LGBTT bireylerin varlığı her ne kadar inkâr edilse de mevcuttur. Medya 
şayet toplumun gerçekliğinden besleniyorsa, bu bireyleri yok sayamaz. İşbu noktada medyanın gerçekliği nasıl temsil ettiğine bakmak 
gerekir. 

 2. Medyada Gerçekliğin Temsil Edilmesi

Medya enformasyon sunumu ile insanları bir deneyim alanında buluşturmaktadır. Kendi günlük deneyim alanı ile 
başkalarının deneyim alanının karşılaştığı bir noktada insan, düşüncesi, söylemi, kavramları, uzlaşıları ile meydana gelmektedir. 
İnsanın deneyimleme kapasitesi, sahici karşılaşmaların olmadığı dolayımlanmış deneyimler sayesinde artmaktadır. Diyelim ki Tibet 
manastırlarında yaşayan Budist rahiplerin yediği yemeklerle, kendi gündelik deneyim alanımızda belki de asla karşılaşamayacağızdır; 
ancak televizyonla ve internetle, bu yemeklere ilişkin dolayımlı bir deneyim alanına çekilebiliriz. Demek ki başka deneyim alanları, 
insana medya tarafından açılmaktadır. İnsanın, kendisine mal olan deneyimleri ile kendisine medya tarafından sunulan deneyimler 
arasındaki fark, toplumsal gerçeklik alanının yapılanmasını sağlamaktadır (Dursun, 2013: 37-38).

Medyanın toplumsal gerçekliği olduğu gibi yansıttığını söyleyen liberal çoğulcu kuram ve medyanın toplumsal gerçekliği 
çarpıtıp bozduğunu söyleyen Marxist toplum kuramına nazaran, medyanın toplumsal gerçekliği inşa ettiğini söyleyen fenomenolojik 
yaklaşım, gerçekliğin medyada temsil edilmesi ve bu araştırmanın amacı göz önünde bulundurulduğunda daha faydalı gözükmektedir. 
Çünkü, fenomenoloik yaklaşımla desteklenen toplumsal inşacı görüşler, toplumsal bilginin inşasının hem medya hem de izleyici/
okur kitleleri tarafından birlikte gerçekleştirilen bir süreç olduğunu vurgular. Toplumsal bilgiyi inşa ederken medya, belirli anlamları 
ve yorumları tercih eder, bunlara dayalı sınıflandırma ve düzenlemeler ile belirli gerçeklikler içerilir, diğerleri dışta bırakılır. Medya, 
paylaşılan bir toplumsal fenomeni tanımlamasıyla birlikte, aynı zamanda oluşturulmasına da yol açmaktadır. Medyanın tanımlamaları, 
adlandırmaları, sınıflamaları, kurduğu neden-sonuç ilişkileri, toplumsal alana, sıradan insanların günlük dünyasına geçer ve yayılır. 
İnsanlar, kendi öznel dünyalarını ve elbette kimliklerini de, medyanın inşa ettiği sembolik gerçekliğin sunduğu başvuru çerçevelerine 
göre kururlar. Medyada karşısına çıkan gerçeklikle, toplum bir ilişkiye girer. Haberler, diziler, filmler, yarışma ve eğlence programları, 
belgeseller, haber, magazin ve hobi dergileri, gazeteler, insanlara içinde yaşadığı gerçekliğin değerlerini, değerlere yönelik tehditleri, 
normal ve anormal arasındaki ayrımı, kabul edilebilir olan ve olmayan hareketler arasındaki sınırları, gücün değiş-tokuş tarzlarını 
göstermektedir. Esasında bu gösterimi toplum kendisine yapmaktadır, toplum ne olduğunu medya yoluyla bilmektedir. Toplum/
toplumsal içinde insanlar, medya içeriklerinde karşılaştıklarıyla gerçekleştirdiği özdeşlikler ve yadsımalarla, kendisini tutarlı bir 
bütünlüğün parçası kılmaktadırlar (Dursun, 2013: 39).

Dolayısıyla toplumsal gerçeklik hem medya hem de toplum tarafından üretilmekte, bir noktadan sonra medyanın gerçekliği 
toplumun gerçekliğine dönüşmektedir. Medyanın bahsedilen şekilde bir deneyim alanı sunması, LGBTT bireyler noktasında da 
olmaktadır. Günlük yaşamında LGBTT bireyler ile iletişim halinde olmayan ya da bilgisi olmayan biri, bu eksikliğini medyanın 
oluşturduğu gerçeklik ile kapatmakta, medyanın gerçekliğini kendi gerçekliğine dönüştürmektedir. 

 3. Foucault ve Cinsellik
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XX. yüzyılın en büyük düşünürlerinden biri olan ve o dönemde konuşulması dahi tabu olan cinsellik kavramı üzerine 
yazdığı “Cinselliğin Tarihi” adlı yapıtıyla sosyal bilimler alanında çığır açtığı söylenen Michel Foucault’nun, bu tamamlanamayan 
yapıtı bugün çeşitli araştırmalar için başucu kitabı olma özelliğine sahiptir. Bütün bir insanlık tarihinin cinselliğinin yalnızca 
heteroseksüel ilişkiler ve üreme üzerine kurulu olduğunu belirten Foucault, bunlar dışında kalanların ise sapkın, marjinal veya 
anormal olarak adlandırıldığını söylemektedir. Cinselliğin karı-kocadan oluşan ailenin tekelinde olduğunu belirten Foucault, şunları 
söyler: “Yalnızca meşru ve döl veren çiftin borusu öter. Kendisini model olarak kabul ettiren, kuralı geçerli kılan, gerçeği avcunda 
tutan çift, sır ilkesini kendine saklamak koşuluyla söz hakkına sahiptir. Toplumsal uzamda olduğu gibi, her evin merkezinde, resmen 
tanınan, aynı zamanda da fayda ve verim getiren tek bir mekân vardır: ana babanın yatak odası. Bunun dışında kalanınsa silinmekten 
başka çaresi yoktur. Tutumların edebe uygunluğu bedenleri yok eder, sözcüklerin ağırbaşlılığı söylemleri tertemiz yapar. Verimsiz 
olansa, eğer çok üsteleyecek ve ortalıkta görünecek olursa anormale dönüşür: O statüye girer ve bunun yaptırımlarına katlanmak 
zorunda kalır. Üremeye yönelik olarak düzenlenmeyen ya da onun tarafından çehresi değiştirilemeyen hiçbir şeyin ne yeri vardır ne 
de yasası. Ne de söz hakkı… Bu tür şeyler hem kovulmuş, hem reddedilmiş, hem de suskunluğa mahkûm edilmiştir. Bunlar yalnızca 
var olmamakla kalmaz, aynı zamanda var olmamak zorundadır ve –edim ya da söz biçiminde- ilk ortaya çıktığında yok edilecektir” 
(Foucault, 2010: 12).

Michel Foucault, tıpkı her şeyin olduğu gibi cinselliğin de iktidarın boyunduruğu altında olduğunu belirtir. Ona göre (2010: 
15); “cinselliğin bastırılmadığını, daha doğrusu cinsellikle iktidar arasındaki ilişkinin bir baskı ilişkisi olmadığını söylemek, yalnızca 
kısır bir paradoksa yol açma tehlikesini taşır”. Üstelik baskı ta derinlere kök salmıştır, sağlam temelleri ve nedenleri vardır (2010: 17).

Foucault’nun tüm bu sözlerini, günümüz ilişki ve evlilik anlayışına uygulamak mümkündür. Dünyada 14 farklı ülkede 
örnekleri bulunmakla birlikte, ülkemizde evlilik kadın ve erkek arasında yasal işleme tabi tutulmakta, heteroseksüel ilişki yani 
kadın ve erkek cinsleri dışındaki ilişkilere olumsuz gözle bakılmakta, bu ilişkiler aşağılanmakta ya da görmezden gelinmektedir. 
Toplumun gözle rahatça görülebilen bu “gerçeklikleri”, göz ardı etmeye çalışması durumun daha çetrefilli bir hal almasından gayrı 
işe yaramamaktadır. 

Yalnızca kadın ve erkek cinsiyetlerinin tanındığı, eşcinselliğin “hastalık” olarak görüldüğü bir anlayışın sürdüğü hükümden 
bahseden Foucault, bu düşünceleriyle kuşkusuz bugüne ışık tutmaktadır. Toplumumuzda Foucault’nun yüzyıllar öncesi olarak 
bahsettiği görüş ve düşüncelerin bugün geçerliliğini koruması, cinsellik konusunda yaşadığımız baskının belki de Foucault’nun bile 
öngördüğünden daha derinde yer aldığını göstermektedir. 

 3.1. Foucault ve Cinselliğin Söyleme Dönüştürülmesi 

Foucault söylemin (Smith 2007: 170) “insanların şeyleri ve soyut düşünce sistemlerini betimlemelerinin, tanımlamalarının, 
sınıflandırmalarının ve onlar hakkında düşünmelerinin bir aracı olduğunu” ileri sürmektedir. Bu bağlamda cinselliğin söyleme 
dökülmesi, incelediği konular arasında yer almaktadır. 

Foucault, cinselliğin bastırılmışlığını vurguladıktan sonra, son üç yüz yıldır, cinselliğin söyleme dönüştürülmesi konusunda 
ciddi bir kışkırtmanın olduğunu belirtir. Cinsellik konusunda gerçek bir söylem patlaması yaşandığını söyler. “Ama asıl temel olan, 
cinselliğe ilişkin söylemlerin, bizatihi iktidarın uygulanım alanında artmasıdır. Cinselliğin gittikçe daha çok sözünün edilmesi 
için kurumsal bir kışkırtma başlar. İktidar mercilerinin, bir yandan cinsellik üzerine konuşulması için, diğer yandan da cinselliğin 
kendisini, açıkça dile getirmek ve sonsuz ölçüde biriktirilen ayrıntılar yoluyla konuşturmak için üstelemesi söz konusudur” (Foucault, 
2010: 21).

Söylemsel olarak bu şekilde kışkırtılmasının sonucu olarak cinsellik, tüm kurumlarda yayılır. İlk önce sinir hastalıkları 
aracılığıyla tıp; ardından akıl hastalıklarının nedenlerini önce aşırılıkta, daha sonra mastürbasyon alışkanlığında ve doyumsuzlukta, 
giderek üremeye ilişkin suçlarda aramaya, hele kendi alanındaymışçasına cinsel sapmaların tümünü kendine bağlamaya bağlayan 
psikiyatri; uzun süre özellikle büyük ve doğaya karşı suçlar dolayımıyla cinsellikle uğraşmak zorunda kalan, ancak XIX. Yüzyılın 
ortalarında küçük saldırıların, ikinci derecede namus düşmanlıklarının ve önemsiz sapkınlıkların kısıtlı yargılanmasına doğru 
yönelen adalet; ve geçen yüzyılın sonunda gelişerek, çiftlerin, ana babaların ve çocukların, tehlikeli ve tehlikeye maruz gençlerin 
cinsel etkinliklerinin içine sızan, onları korumaya, ayırmaya, önlemeye çabalayan, her yerde tehlike olduğunu belirten, uyarılarda 
bulunan, saptamalara başvuran, raporlar toplayan, tedaviler düzenleyen tüm toplumsal denetimler; işte tüm bu odaklar, cinsellik 
çevresinde, hiç bitmeyen ve cinsellikten söz etmeye kışkırtan bir tehlikenin bilincini artırma yoluyla söylemler oluşturur ve yayarlar 
(Foucault, 2010: 30-31).

Foucault’ya göre (2010: 34-35); iki ya da üç yüz yıldır cinsellik etrafında kopardığımız bu kıyamet, nüfusu güvence 
altına almak, işgücünü yeniden üretmek, toplumsal ilişkiler biçimini sürdürmek, kısacası ekonomik olarak yararlı, siyasal olarak 
muhafazakar bir cinsellik düzeni kurmakla bağıntılıdır. Sorgulananlar ise, çocukların, delilerin, suçluların cinselliği, karşı cinsi 
sevmeyenlerin hazzı; hayaller, sapkınlıklar, küçük arzular, büyük çılgınlıklar ve kenar cinselliklerdir (Foucault, 2010:36).

Peki cinselliğin söyleme geçirilmesini nasıl okumak gerekir ve günümüz toplumlarına uyarlanırsa ne söylenebilir? Bu 
soruların cevabını Foucault şu şekilde vermektedir (2010: 25): “Kanımca, asıl yapılan, sansürden çok, cinsellik üzerine kendi düzeni 
içinde işleyerek etkili olan söylemler üretecek, üstelik gittikçe daha çok söylem üretecek bir teçhizatın devreye sokulmasıdır”. Yani 
önceleri iktidarın baskı alanında olan cinsellik konuşulması dahi yasak olan bir tabuyken, iktidarın zamanla politikasını değiştirmesine 
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dayalı olarak, ulu orta ve yüksek sesle konuşulan bir konu haline gelmiştir. Ancak tüm bu konuşmalar yine iktidarın izin verdiği 
ölçüde ve kendi “sözce disiplini” içerisinde gerçekleşmektedir. Heteroseksüel ilişkiler kadar, marjinal yahut anormal görülen ilişkiler 
de toplum içerisinde konuşulmakta, lakin bunların konuşulma şekli olumsuz kalıplar içerisinde toplumda vücut bulmaktadır. Yok 
saymaktan hor görmeye bir yatay geçiş…
  
 4. Toplumsal Cinsiyet ve Queer

Toplumsal cinsiyet, uzun yıllardır duyduğumuz bir kavram. Cinsiyetlere ilişkin özelliklerin toplumsal olarak kurulması ve 
cinsiyetlerin toplum içerisindeki yerlerini edinmesine gönderme yapmaktadır. Doğmadan önce cinsiyetimiz üzerinden siyasete maruz 
bırakılmakta, biyolojik belirlenimciliğin üstüne bir de toplumsal olarak kız ya da erkek olmamızdan dolayı çeşitli yükümlülükler 
altına girmekteyiz. Öyle ki; pembenin kız, mavinin ise erkek rengi olduğunu hepimiz biliriz. Aksinin iddia edildiği bir durum nadir 
yaşanmış olmakla birlikte, bu durumlarda genellikle çatışmaların ortaya çıktığı da bir gerçektir.

Toplumsal cinsiyet kavramı, cinsiyete ilişkin toplum tarafından karar verilmiş tüm davranışları kapsamaktadır. Kadın 
Çalışmaları bölümlerinin son yıllara kadar kucakladığı bir kavram olan toplumsal cinsiyet, toplumda yalnızca kadın ve erkek 
bireylerin olmadığı gerçeğiyle yüz yüze gelindiğinde tartışmalı bir platforma taşınmıştır. Eşitliğe bu denli gönül vermiş bir kavramın, 
bireyleri cinsiyet açısından ikiye bölerek ortak bir paydada buluşturma çabası kendisini kadın ya da erkek olarak tanımlamayanların, 
kavrama sırtını dönmesine neden olmuştur. İşte tam da bu noktada Türkçe literatürde her ne kadar bize yeni yeni göz kırpmaya 
başlasa da, dünya literatüründe uzun süredir var olan “queer” devreye girmiştir. 

Sözlük anlamı “garip, tuhaf, yamuk” olmakla birlikte, Türkçede henüz bir karşılığını bulamayan queer/kuir, kelimenin 
eleştirilen anlamıyla “anormal” olanı temsil etme ve ona sahip çıkma amaçlarını taşımaktadır. Michel Foucault’nun Cinselliğin 
Tarihi’nde dile getirdiği, cinselliğin baskıcı bir iktidara karşı özgürleşme mücadelesi veren bir güdü değil de yeni bir iktidar 
biçiminin işlemesinde merkezi rol oynayan bir tertibat olduğu düşüncesi Judith Butler ve onu izleyen queer kuramcılarının dayanak 
noktalarından birini oluşturmaktadır. Bu kuramcılara göre, biyolojik bir “öze” atıfta bulunduğu varsayılan “(biyolojik) cinsiyet” 
kavramı da aslında bu tertibatın hükmü altındadır ve dolayısıyla “biyolojik bedenin” de doğallığının sorgulanması gerekmektedir. Bu 
aynı zamanda cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim/(karşı cinse) arzu arasında olduğu varsayılan sürekliliğin de sorgulanması 
anlamına gelmektedir (Yardımcı&Güçlü, 2013: 18).

Yardımcı ve Güçlü’ye göre queer kuram (2013: 18); “cinsiyetle ilgili algılarımıza damgasını vurmuş ikili düşünce yapılarına 
(cinsiyet/toplumsal cinsiyet; eşcinsellik/heteroseksüellik; kadınlık/erkeklik), bu yapıların beraberinde getirdiği uyumluluklara (kadın, 
kadın gibiyse erkeğe arzu duyar) karşı, cinsiyet/toplumsal cinsiyet/cinsel yönelim kimliklerinin hiçbirinin ‘doğal’ olmadığını, tarihsel, 
kültürel ve toplumsal olarak kurulduğunu ve dolayısıyla da iktidar ilişkilerinden bağımsız düşünülemeyeceğini savunmaktadır. Bu 
bağlamda, ana soruları cinsel kimliğin inşası, bu kimliklerin nasıl düzenlendiği ve bu kimliklerle özdeşleşmelerin bizi nasıl mümkün 
kıldığı ve kısıtladığı etrafında yoğunlaşmaktadır”. 

Toplumsal cinsiyet; kadınlık ve erkeklik çalışmalarında eşitliğin altını çizenlere, yadsınmayacak derecede ışık tutmuş olsa 
dahi, kullanıldığı şekliyle iki cinsiyet dışında kalanları farklılaştırmaya ya da yok saymaya devam ettiği gerçeğini de göz önünde 
bulundurmalıdır. Queer kuramcılar, toplumsal cinsiyetin de biyolojik cinsiyetten beslendiğini öne sürerek, cinsiyet kimliklerinin 
üzerine kurulan her türlü kategoriye karşı olmakla birlikte, normal olanın işleyişini sorgulama amacı gütmektedir. Queer kuramın 
her ne kadar LGBTT bireyler ile ilişkilendirilmesini bir hata olarak görseler de, toplumsal cinsiyetten daha az belirlenimci olması 
sebebiyle, kuramdan LGBTT bireyler ile ilgili yapılan çalışmalarda faydalanılmaktadır. 

Burada bir kavram kargaşasının bulunduğunun altını çizmek gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet esasında yalnızca kadınlara 
ya da erkeklere yönelik çalışmalarda başvurulması gereken bir kavram değil, lezbiyen, gay, biseksüel, travesti ya da transseksüel 
bireylerle ilgili yapılan araştırmalarda da kullanılan bir kavram olmalıdır. Ancak yalnızca kadınlık (özellikle Türkiye’de) ve erkeklik 
üzerine yoğunlaşması, queer kuramın LGBTT bireyler ile özdeşleştirilmesine neden olmuştur. Araştırma; toplumsal cinsiyet 
kavramının kullanılması gereken hali göz önünde bulundurularak, LGBTT bireylere yer vermektedir. 

 5. Gazetelerde LGBTT Bireylerin Temsili
Araştırma kapsamında 01.01.2013-30.04.2013 tarihleri arasında tiraj olarak ilk 5’te yer alan Zaman, Posta, Hürriyet, Sabah 

ve Sözcü gazetelerinde yer alan haberler incelenmiştir. Haberlerde anahtar kelimeler olarak “lezbiyen, gay/gey, biseksüel, transseksüel, 
travesti, transeksüel, cinsiyet değiştirme, lgbt, homoseksüel, Homofobi, homofobik” kelimeleri aranmış, bu kelimeleri içeren haberler 
inceleme kapsamına alınmıştır. Haberlerin yer alma azlığı hesaba katıldığından, gazetelerin magazin, seyahat ve hafta sonu ekleri de 
araştırmaya dahil edilmiştir. 

Belirlenen kriterlere göre araştırma sonucunda Zaman gazetesinde 32, Posta gazetesinde 67, Hürriyet 
gazetesinde 128, Sabah gazetesinde 57 ve Sözcü gazetesinde 38 haber olmak üzere toplam 322 haber incelenmiştir.  

GAZETE HABER SAYISI
Zaman 32
Posta 67

Hürriyet 128
Sabah 57
Sözcü 38

Toplam 322
 

    Tablo 1. Gazeteler ve toplam haber sayısı
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 5.1. Zaman Gazetesinde LGBTT Bireylerin Temsili
 
 Zaman gazetesinde 01.01.2013-30.04.2013 tarihleri arasında yer alan haberlerde toplam 32 habere ulaşılmıştır. 
32 haberden 18 tanesi eşcinsel, 5 tanesi lezbiyen, 5 tanesi travesti, 3 tanesi gay/gey, 1 tanesi ise homoseksüel kelimelerini 
içermektedir. Gazetede belirtilen tarihler arasında transseksüel ve biseksüel kelimelerini içeren haberlere rastlanmamıştır.  

KELİME HABER SAYISI
Eşcinsel 18
Lezbiyen 5
Travesti 5
Gay/Gey 3

Homoseksüel 1
TOPLAM 32

Tablo 2. Zaman gazetesinin haber dağılımı

Zaman gazetesinde konuyla ilgili en çok yer verilen haber Türk Yunus Azeroğlu’nun Belçikalı lezbiyen bir aileye 
verilmesidir. Konuyla ilgili olarak toplam 11 habere yer verilmiştir. Bu haberlerde durumun ciddiyeti ve derhal değiştirilmesi konusu 
üzerinde durulmuştur. Haberlerde öne çıkan, bir Türk çocuğunun yabancı bir aileye evlatlık olarak verilmesi değil, çiftin lezbiyen 
olmasıdır. Tüm haberlerde altı çizilerek verilen “lezbiyen”, “gay” ve “eşcinsel” ifadeleri sorunun cinsiyetle alakalı olduğuna gönderme 
yapmaktadır. Zira bir çocuğun başka bir aileye evlatlık verilmesi yankı uyandıracak bir haber niteliği taşımamaktadır. Ancak ailenin 
yahut çiftin lezbiyen olduğunun öne sürülerek haber değeri kazandırılması ve bunun ivedi bir şekilde çözülmesi gereken bir problem 
olarak aktarılması, cinsiyet temelli bir ikiliği su yüzüne çıkarmakta ve ötekileştirmeyi gözler önüne sermektedir. 

Haberin tarafsız bir şekilde yer alması dahi kendi başına sorunludur. Çünkü evlatlık verilmiş bir çocuktan bahsedilmekte, 
çocuğun içinde bulunduğu durum ve psikolojisi hesaba katılmamaktadır. İsmi ve yaşı açıkça haberde yer alan Yunus Azeroğlu, 
lezbiyen ailede 9 yıldan bu yana kalmakta olduğu için belli bir bağın oluştuğunu söylemek mümkündür. Haberin ortaya çıkarılmasının 
ardından, kendisinin duyması ve cinsiyetler üzerinden yapılan tartışmaların tam ortasında kalması, Yunus’un küçük yaşlardan 
itibaren cinsiyetçiliği öğrenmesi ve lezbiyenliğin kötü bir şey olduğunu düşünmesine neden olacaktır. Böyle olmadığı söylense dahi, 
bu ihtimal göz önünde bulundurulmalı, bu hassas konuya Türk medyası daha hassas bir şekilde yaklaşmalıdır. 

HABER BAŞLIĞI TARİH
Meclis, yabancı ailelerin yanına verilen çocukları mercek altına alacak 14.02.2013

Eşcinsel ailelere verilen Türk çocuklar Belçika basınında 18.02.2013
Gurbetçilere ‘koruyucu aile olun’ çağrısı 01.03.2013

Bozdağ: Koruyucu aile meselesini dert edindik 08.03.2013
Wilders: Erdoğan Hollanda’ya gelmesin 16.03.2013

‘Gurbetçiler koruyucu aile olmaya teşvik edilmeli’ 20.03.2013

Avrupa’daki Türkiye kökenli çocuklar 20.03.2013

Erdoğan: Yunus’un ailesine teslimini temenni ediyoruz 21.03.2013

Rutte: Hollanda’da yeterince Müslüman koruyucu aile yoksa biz ne yapalım? 21.03.2013

Asıl olan uygulamadır 22.03.2013

Nurgül Azeroğlu: Başbakanımızın açıklamaları yüreğimize su serpti 24.03.2013
 

Tablo 3. Zaman gazetesinde yer alan Yunus Azeroğlu haberleri

Gazetede Yunus Azeroğlu dışındaki haberler “Yeni seçilen Papa ve eşcinsellere olan bakış açısı, Hepatit B, ABD Başkanı 
Barack Obama ve LGBTT politikası, İngiltere’nin başpiskoposunun seçilmesi, Macaristan anayasası, Altın Küre Ödülleri’nde Jodie 
Foster’ın eşcinsel olduğunu açıklaması, hukuk fakültesinde lezbiyen ilişki sorusu, travesti cinayeti, askeri casusluk çetesi içerisindeki 
eşcinsel ilişkiler ve askerlikte pembe tezkere” konularını kapsamaktadır. İncelenen tüm haberlerde, Jodie Foster hariç hiçbir LGBTT 
bireyin haberin öznesi olmadığı görülmüştür. Haberlerde kendilerinden bahsedilirken, hep ikinci ya da üçüncü karakter ya da bir 
tanımlama aracı olarak kullanılmışlardır. Ayrıca kimi zaman açıkça, açık olmadığı zamanlarda örtük bir şekilde olumsuzlanmış 
ve eleştirilmişlerdir. Zaman gazetesinde LGBTT birey olmak ya da eşcinsel ilişki yaşamak çözülmesi gereken bir sorun olarak 
yansıtılmıştır. Türkiye’nin en çok okunan gazetesi olan Zaman gazetesinde “haberde eşitlik” ilkesinin göz önünde bulundurulmadığı, 
toplumun gerçeği olan LGBTT bireylerin, diğer bireyler kadar habere konu olmadıkları, olsalar dahi olumsuz bir şekilde yer aldıkları 
görülmüştür. 

 5.2. Posta Gazetesinde LGBTT Bireylerin Temsili

Posta gazetesinde 01.01.2013-30.04.2013 tarihleri arasında yer alan haberlerde toplam 67 habere ulaşılmıştır. 67 haberden 40 
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tanesi eşcinsel, 8 tanesi gay/gey, 8 tanesi lezbiyen, 7 tanesi cinsiyet değiştirme, 2 tanesi travesti, 1 tanesi LGBT, 1 tanesi ise transseksüel 
kelimelerini içermektedir. Gazetede, biseksüel ve homoseksüel kelimelerini içeren haberler yer almamaktadır. 

KELİME HABER SAYISI
Eşcinsel 40
Gay/Gey 8
Lezbiyen 8

Cinsiyet değiştirme 7
Travesti 2
LGBT 1 

Transeksüel 1
TOPLAM 67

Tablo 4. Posta gazetesinin haber dağılımı

Posta gazetesi, Zaman gazetesine oranla LGBTT bireyler ile ilgili daha fazla habere yer vermektedir. Ancak burada 
da bireylerin habere özne olma oranı bir hayli düşüktür. “Transseksüel Utku Seda Sayan oldu” (22.01.2013), “Lezbiyen çete 
liderinden Las Vegas’ta sembolik nikah” (13.01.2013), “Eşcinsel hakem bugün sahada” (19.02.2013), “Eşcinsel olduğunu açıklayıp 
bıraktı” (16.02.2013), “Eşcinsel olduğunu ailesine pastayla açıkladı” (30.01.2013), “Eşcinsel din adamının hikayesi” (12.02.2013), 
“Eşcinsel oldukları için 5 yıl hapse mahkum edilmişlerdi” (07.01.2013) başlıklı haberlerde LGBTT bireyler haberin birinci şahsı 
konumundadırlar. Bu haberlerde bireyler, cinsel kimliklerinden ötürü haber olmuşlar ya da cinsel kimlikleri ön plana çıkartılarak 
haber haline getirilmişlerdir. 

Gazete, dünyada eşcinsel evliliği onaylayan ülkelerin haberlerine de yer vermiştir. “Fransa’da eşcinsel evliliğe onay” 
(15.04.2013), “Uruguay eşcinsel evliliğe evet dedi” (11.04.2013), “Eşcinsel evliliğe onay” (12.02.2013), “Eşcinsellere Fransız öpücüğü” 
(30.01.2013), “Eşcinsel evlilik konusu yarın mecliste” (28.01.2013), “Evlenmek için yürüdüler” (28.01.2013) başlıklı haberlerde 
olumsuz bir ifadeye rastlanmamakla birlikte, sadece bilgilendirme amaçlı oldukları gözlenmiştir. Ancak eşcinsel evlilik karşıtlarının 
sokaklarda yaptığı protestolar da 2 habere konu olmuştur. 

Posta gazetesinde en çok üzerinde durulan konu ise Nil Erkoçlar ismiyle ünlenen, daha sonra ameliyat olarak Rüzgar 
Erkoçlar ismini alan kişidir. Gazetenin bu konuyla ilgili yaptığı haberler ve kullandığı dilin problemli olduğunu söylemek 
mümkündür. Haberlerde “özel hayatın gizliliği” noktasına riayet edilmemiş, oyuncunun yaşadıklarına en ince ayrıntısına kadar 
yer verilmiştir. Fotoğrafının çekilmesini istememesine rağmen, sevgilisiyle fotoğrafları gazetede yer almış ve cinsiyet değiştirmesi 
nedeniyle karşılaşacağı düşünülen sıkıntılar bazı ünlü kişilere sorularak haber haline getirilmiştir. Rüzgar Erkoçlar’ın haberin konusu 
olması ünlü olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak, haberin yansıtılış şekli, kullanılan başlıklar ve ifadeler, bireyi yıpratıcı unsurlar 
içermektedir. 

HABER BAŞLIĞI TARİH
3 haftadır erkek 24.02.2013

Dizilerin yeni jönü 25.02.2013
Rüzgar, askere gidecek mi? 25.02.2013

Dilerim Rüzgar pişman olmaz 26.02.2013
‘Asla ameliyat olmam’ 28.02.2013

Nil daha Rüzgar olmadı 06.03.2013
Rüzgar Erkoçlar memelerini aldırdı 10.04.2013

 
Tablo 5. Posta Gazetesinde yer alan Rüzgar Erkoçlar haberleri

Başlıklardan görüldüğü üzere, Rüzgar Erkoçlar’ın “erkek” olma aşamaları Posta gazetesi tarafından yakın bir şekilde 
takip edilmiş, “erkek” olmasının gerektirdiği fiziksel özellikler sorgulanmış, askere gidip gitmeyeceği dahi tartışma konusu haline 
getirilmiştir. Yapılan tüm bu haberlerde bireyin psikolojik durumu kesinlikle göz önüne alınmamış, geçirdiği bütün operasyonlar en 
ince ayrıntısına kadar anlatılarak haberleştirilmiştir. Haberler açısından en ilginç olan ise “trans” kelimesinin yer almayışıdır. Gazete, 
“kadın” olmaktan, “erkek” olmaya yapılan bir geçişi, bu kelimeyi kullanmadan ifade etmiştir. 

Yukarıda bahsedilen haberler dışında Posta gazetesinde incelenen haberlerde “yeni Papa, Yunus Azeroğlu, cinayet, askeri 
çete içerisindeki eşcinsel ilişkiler, facebook, Altın Küre Ödülleri’nde Jodie Foster’ın eşcinsel olduğunu açıklaması ve Time dergisinde 
öpüşen eşcinsel bir çiftin kapağa taşınması” konularına yer verilmiştir. Türkiye’nin en çok okunan ikinci gazetesi olan Posta gazetesi, 
haber dağılımı dikkate alındığında belirtilen tarihler arasında LGBTT bireyler ile ilgili az sayıda habere yer vermiştir. Üstelik bu 
haberlerde LGBTT bireyler haberin öznesi konumundan ziyade, nesnesi konumunda kullanılmış, farklı cinsel kimlikleri irdelenerek, 
deyim yerindeyse ortalığa saçılmıştır. Posta gazetesi, cinsiyet içerikli haberlere daha çok yer vermekle birlikte, haber içerikleri 
nedeniyle farklı cinsel kimliklerin ötekileştirilmemesi duruşuna yakın ve muktedir olamamaktadır. 
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 5.3. Hürriyet Gazetesinde LGBTT Bireylerin Temsili

Hürriyet gazetesinde 01.01.2013-30.04.2013 tarihleri arasında yer alan haberlerde toplam 128 habere ulaşılmıştır. 128 
haberden 73 tanesi eşcinsel, 23 tanesi gay/gey, 10 tanesi lezbiyen, 7 tanesi cinsiyet değiştirme, 5 tanesi travesti, 5 tanesi transseksüel, 
4 tanesi trans kelimelerini içermektedir. Gazetede, biseksüel ve homoseksüel kelimelerini içeren haberler yer almamaktadır. 

KELİME HABER SAYISI
Eşcinsel 73
Gay/Gey 23
Lezbiyen 10

Cinsiyet değiştirme 7
Travesti 5

Transseksüel 5
Trans 4

TOPLAM 128

Tablo 6. Hürriyet gazetesinin haber dağılımı

Hürriyet gazetesi, eklerinin ve toplamda sayfa sayısının fazla olması nedeniyle diğer gazetelere oranla daha fazla haber 
sayısına sahiptir. Ancak araştırmanın amacına dayalı olarak, önemli olan nicelik değil niteliktir. Yani gazetenin LGBTT bireyler ile 
ilgili verdiği haberlerin içeriği dikkate alınmaktadır. 

Hürriyet gazetesinin haberlerin içeriği açısından farklılaştığı noktalar bulunmaktadır. Örneğin; 13.01.2013 tarihinde 
gazetenin Pazar ekinde yer alan “Kürdüm, eşcinselim, öldürülürüm ama başka şehire gitmem” başlıklı haber, Diyarbakır’da yaşayan 
eşcinsel gençleri haberin aktif öznesi konumuna alarak yaşadıklarını anlatmaktadır. Ancak başlıkta, Kürtlük ve eşcinselliğin aynı 
cümle içerisinde kullanılması, iki farklı kimliğe işaret etmekte, ikisinin de ayrıksı ve öteki olduğuna dair gönderme yapmaktadır. 
Habere konu olan kişilerin yüzleri bulanık bir şekilde verilmiş, gerekçe olarak öldürülme ihtimallerinin olması sunulmuştur. 
Hürriyet’in Pazar eki, pazar günleri okurların farklı konularla ilgili bilgi sahibi olması, vakit geçirmesi amacıyla hazırlanmaktadır. 
Bu röportajın Pazar ekinde verilmiş olması, okur üzerinde haberin gelip geçici olduğuna dair bir izlenim bırakabilmektedir. Çünkü 
gazetelerin haberlere verdikleri yerler haberin manasını değiştirebilmektedir. Bahsi geçen haber Hürriyet’in ana sayfasında yer aldığı 
takdirde daha büyük yankı uyandırabilir ve daha fazla dikkat çekebilir. Neticede bahsedilen gençlerin eşcinsel kimliklerinden dolayı 
aileleri tarafından töre adı altında öldürülme riskleri vardır. Ancak gazete bu röportaja Pazar ekinde yer vermeyi uygun bulmuş, 
böylece eğlencelik bir hale gelmesine neden olmuştur. Yine de Hürriyet gazetesinin diğer gazetelerin yapmadığını yaptığını söylemek 
mümkündür. Görünmeyeni bir nebze de olsa göstermeye çalışmıştır. 

Hürriyet gazetesinde de Posta gazetesinde olduğu gibi, öne çıkan konulardan bir diğeri Rüzgar Erkoçlar’dır. Hürriyet 
Gazetesi’nden Ayşe Arman’ın Rüzgar Erkoçlar ile yaptığı röportajlar, o dönemde bütün medya camiası tarafından merak edilen 
kişiyle ilgili birinci ağızdan bilgi edinilmesini sağlamıştır. Konunun popülerliği sonrasında Ayşe Arman’ın eşcinsel kişiler ve onların 
aileleriyle yaptığı farklı röportajlara yönelmesi söz konusudur. Gazete ilk olarak 24.02.2013 tarihinde baş sayfada “Nil böyle erkek 
oldu” başlıklı habere yer vermiştir. Haberin baş sayfadan verilmesi, bir önceki örnekle karşılaştırıldığında habere verilen değeri 
göstermektedir. Kadın resmi ve erkek resmi yan yana verilen haberde, “Yeni Adı Rüzgar” alt başlığı kullanılmıştır. Gazetenin Pazar 
ekinde devamının yer aldığı haberin başlığı ise “Kadındı erkek oldu” şeklindedir. Ayşe Arman röportajın devamında, Rüzgar 
Erkoçlar’ın, Nil iken ne kadar güzel bir kadın olduğundan, şimdi de çok yakışıklı bir erkeğin karşısında durduğundan bahsetmekte, 
memelerinin yok edildiğini, bacağından erkek organı yapıldığını ayrıntısıyla anlatmaktadır. Rüzgar’ın kadın bedenindeyken, bir 
erkek ile birlikte olup olmadığı dahi sorulmuş, kadın olarak gözüktüğü fotoğraflarına yer verilmiştir. 26 yıldır kendisine ait olmayan 
bir beden içerisinde yer almanın zorluğunu, toplumun kendisine göstereceği tepkinin karşısına koyan Rüzgar Erkoçlar, “Benim 
hayatım, benim seçimim, benim cinsel organım” diyerek kendinde yaptığı değişimi, Hürriyet gazetesi aracılığıyla dile getirmektedir. 
Bir kişinin cinsiyetini değiştirmesinin bu kadar ses getirmesi ve incelenmesi soru işaretleriyle dolu oladursun, Rüzgar Erkoçlar’ın 
kamu önünde olan bir kişi olması hayatının bu kadar incelenmesine sebep olmuştur. İlerleyen günlerde Ayşe Arman, bu konuyla 
ilgili köşe yazılarına ve röportajlarına devam etmiştir. 26.02.2013 tarihinde, yine baş sayfadan verilen “Artık Rüzgar gibi özgür” 
başlıklı köşe yazısında insanlardan çok olumlu tepkiler aldığından bahsetmiş, twitter’dan destek mesajları yağdığını anlatmıştır. 
27.02.2013 tarihinde, “Annesi: Rüzgar’ın arkasındayız” başlıklı, Rüzgar Erkoçlar’ın annesiyle yaptığı röportaja yer vermiştir. Konunun 
medyada popüler olması ve Rüzgar Erkoçlar’ın ve ailesinin yalnızca Ayşe Arman ile röportaj yapması, Arman’ın avantaj sağladığı 
noktalardan biri olmuş, bu vesileyle sorulması ve öğrenilmesi gereken ne varsa hepsi ortalığa dökülmüştür. Öyle ki, Arman’ın 
röportajlarında bir kadının nasıl erkek olabileceği, olduktan sonra neler hissedebileceği, ailesinin bakış açısı gibi konular hakkında 
bilgi sahibi olabilmek mümkündür. Ancak Arman’ın yaptığı bu röportajların hiçbiri toplumda yaşayan trans bireylere gönderme 
yapmaz. Bir kişi üzerinden hareket eden haberler, ne toplumun bakış açısını değiştirici niteliktedir ne de olumsuz önyargıları yıkmayı 
amaçlamaktadır. 01.03.2013 tarihinde Rüzgar Erkoçlar’ın raporunu onaylayan psikiyatr Prof. Şahika Yüksel ile yaptığı röportajı “Ne 
hastalık ne de heves” başlığıyla veren Ayşe Arman, konuyu incelemeye devam etmiştir. “Dünyaya kadın, erkek ya da transseksüel 
olarak geliyoruz” diyen Yüksel, Erkoçlar’ın nezdinde bunun bir hastalık olmadığından bahsetmektedir. Kanımca, eşcinselliğin 
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ya da trans olmanın hala hastalık olarak tartışılması ya da bunun bir hastalık olmadığının söylenmesi, bu alanda henüz bir adım 
atılmadığının göstergesidir. Konuyu bu platforma taşımak, hastalık olduğunu düşünen insanları aydınlatma amacı taşıyabilir, ama 
bunun böyle olmadığını düşünenler için haber, haber değeri taşımamaktadır. 08.04.2013 tarihinde yayınlanan “Sevgiliyle ilk pozlar” 
başlıklı haber ile Rüzgar Erkoçlar’ın hayatı didiklenmeye devam etmekte, sevgilisinin sırtına ceketini koyması nedeniyle “centilmen 
erkek” gibi sıfatlarla anılmaktadır. Medya, bir anlamda Nil’in Rüzgar olma hikayesini gözler önüne sermekte, kadınlıktan erkekliğe 
geçişteki tüm rolleri altını çizerek okura yansıtmaktadır. 

14.04.2013’de yayınlanan Onur Baştürk’ün “Türkiye’nin ilk trans TV muhabiri: Michelle” başlıklı haberi de incelenmeye 
değerdir. “Michelle bakır kızılı saçları, spor giyimi, topukluları ve uzun boyuyla çok alımlı, havalı” ifadelerini kullanan Baştürk, meraklı 
bakışların onu süzmeden duramadığını belirtmektedir. Baştürk, röportajında Michelle’in trans olması sebebiyle çektiği sıkıntılara 
yer vermekte ama her şeye (trans olmasına) rağmen, uluslararası medya kuruluşlarıyla röportaj yapmayı başardığını anlatmaktadır. 
Baştürk’ün röportajının belli alanlarda farklılıklar kazandırdığını ama yine de bazı anlamlar üretmekten geri kalamadığını söylemek 
mümkündür. Erkek cinsiyetinden kadın cinsiyetine geçmiş bir kişi olarak Michelle’i tanımlarken “alımlı” ve “havalı” kelimelerini 
kullanması, kadınla özdeşleşen “topuklu ayakkabıları” vurgulaması, trans olmasına “rağmen” başarıya ulaşabilmiş olduğunu 
söylemesi, kendi içinde sorunlara işaret etmektedir. 

Bahsedildiği gibi Rüzgar Erkoçlar’ın ardından Ayşe Arman bu konuyla ilgili röportajlarına devam etmiştir. 20.04.2013 
tarihinde yayınlanan “Gay dünyasına içeriden bakış: Genç bir eşcinselin itirafları” başlıklı röportajı bunlardan biridir. Ayşe Arman 
ismi verilmeyen kişiden bahsederken şu ifadeleri kullanmaktadır: “Gay olduğunu öğrenince şaşırdım. Asla eşcinsel demezsin. 
Son derece erkeksi ve çekici. Bir sürü kadın da peşinde”. Acaba Ayşe Arman, gay olmayı belli fiziksel özelliklere mi indirgemiştir? 
Dışarıdan bakıldığı takdirde bir kişinin gay ya da straight olup olmadığına nasıl karar vermektedir? Buna şaşırmasının yanında, “son 
derece erkeksi ve çekici” ifadeleri başlı başına bir probleme işaret etmektedir. Belli cinsiyetlere özgü ifadelere yer vermesi, toplumsal 
cinsiyetin karşı çıktığı kalıplardandır. Ayrıca gayler Ayşe Arman’a göre itiraf eden taraf olmaktadırlar. Çünkü ona ve onun bakış 
açısındaki pek çok kişiye göre, gaylerin dünyası keşfedilmeyi bekleyen, farklı bir dünyaya açılan gizli bir bahçeyi temsil etmektedir. 
“Gay dünyası” tanımlaması ötekileştirmenin kanıtlarından biridir. Röportajda gaylerin cinsel hayatlarını nasıl yaşadıklarına dair 
ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. 

Hürriyet gazetesinde yer alan diğer haberlerin konuları, “eşcinsel çocukların ailelerini anlatan “Benim Çocuğum” belgeseli, 
eşcinsel evliliğin yasalaşmasına karşı olanların yürüyüşleri, eşcinsel futbolcu, yeni Papa, Yunus Azeroğlu, eşcinsel evliliği kabul eden 
ülkeler, Altın Küre Ödülleri’nde eşcinsel olduğunu söyleyen Jodie Foster, eski Papa’nın eşcinsellik karşıtlığı, travesti cinayeti, Johnny 
Depp’in eski sevgilisinin biseksüel olması”dır.
5.4. Sabah Gazetesinde LGBTT Bireylerin Temsili

Sabah gazetesinde 01.01.2013-30.04.2013 tarihleri arasında yer alan haberlerde toplam 57 habere ulaşılmıştır. 57 haberden 
27 tanesi eşcinsel, 9 tanesi gay/gey, 8 tanesi lezbiyen, 5 tanesi transseksüel, 4 tanesi travesti, 2 tanesi homoseksüel, 1 tanesi homofobi 
ve 1 tanesi LGBT kelimelerini içermektedir. Gazetede, biseksüel ve cinsiyet değiştirme kelimelerini içeren haberler yer almamaktadır. 

KELİME HABER SAYISI
Eşcinsel 27
Gay/Gey 9
Lezbiyen 8

Transseksüel 5
Travesti 4

Homoseksüel 2
Homofobi 1

LGBT 1
TOPLAM 57

Tablo 7. Sabah gazetesinin haber dağılımı

Sabah gazetesinin haberlerinde yer alan LGBTT bireyler, olumlu anlamda haberin öznesi konumunda değillerdir. “Prenses 
gay barda” (01.04.2013), “Dört ebeveynli aile bilmecesi” (08.02.2013), “Travestinin yanında kalp krizi geçirdi” (05.03.2013), 
“Savcı transseksüeli ‘cinsiyetten’ saydı” (27.01.2013), “Eşcinsel bakana tepkiler dinmiyor” (02.03.2013), “Eşcinsel evlilik karşıtları 
meydan okudu” (14.01.2013) başlıklı haberler, LGBTT bireyleri haberin öznesi yapmasının yanında, kendilerine olumsuz anlamlar 
yüklemektedir. Özellikle 27.01.2013 tarihli “Savcı transseksüeli ‘cinsiyetten’ saydı” ifadesi, bariz bir yargıya işaret etmektedir. 
“Görülmemiş bir dava” olarak bahsedilen haber, CMK’nın 122. maddesinde yer alan cinsiyet ayrımcılığı ifadesine dayanarak, bardan 
çıkarılan eşcinsel ve transseksüel bireyin dava açmasının ayrıntılarını içermektedir. Transseksüel olmanın “cinsiyet” olamayacağına 
gönderme yapan haberde durumun sıra dışı olduğu vurgulanmakta, yalnızca kadın ve erkeğin normal cinsiyetler olduğu yönünde 
ifadeler içermektedir. 
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HABER BAŞLIĞI TARİH
Yusuf’un velayeti lezbiyen aileye verildi 18.02.2013

Avrupa’da ‘Yunus’lar olmasın’ kampanyası 01.03.2013
Lezbiyen çift Yunus’u sakladı 16.03.2013

‘Erdoğan kapıya dayanıyor’ diye kaçtılar! 16.03.2013
Wilders: Erdoğan Hollanda’ya gelmesin 16.03.2013

‘Eşcinsel çift’te çocuk direnişi 17.03.2013
Başbakan’dan flaş açıklama 21.03.2013

‘Çağrı olumlu, asıl olan uygulama’ 22.03.2013

‘Yunus’ harekatı 27.03.2013

Tablo 8. Sabah gazetesinde yer alan Yunus Azeroğlu haberleri

Sabah gazetesi belirtilen dönemde Zaman gazetesi gibi Yunus Azeroğlu olayına geniş yer vermiş ve aynı politikayı izlemiştir. 
9 haberde yer verilen olayda, “harekât, kaçtılar, direniş” gibi olumsuz anlam içeren ifadelere yer verilmiş, olayın ortaya çıkmasının 
ardından Türkiye’nin çözüm için seferber olmasına rağmen, lezbiyen çiftin ortalıktan kaybolduğundan bahsedilmiştir. Gazete, 
lezbiyen çiftlerin hiçbir zaman çocuk sahibi olmaması gerektiğinin altını çizmekte, “Avrupa’da Yunuslar olmasın” diyerek yaşananları 
bir dram olarak nitelendirmektedir. Böylece farklı cinsel kimlikleri ötekileştirmekte ve belirli haklardan mahrum olmaları gerektiğini 
söylemektedir. 15.03.2013 tarihinde gazetede yer alan “Eşcinsellik bir tercih mi, yoksa hastalık mı?” başlığıyla sunulan program 
tanıtımı Yunus Azeroğlu meselesinin gündemde olması sebebiyle manidardır. “Son yıllarda eşcinsel yönelimin yaygınlaşmasında 
hangi nedenler saklı?” ve “Gurbetçi Müslüman Türk ailelerin çocukları bilinçli ve sistematik olarak Hristiyan ailelere mi veriliyor” 
soruları da durumun vahametini göstermektedir. 

Sabah gazetesinin konuları; “Lady Diana’nın gay bara girmesi, eski Papa’nın eşcinsellik karşıtlığı, travesti cinayetleri, çift 
cinsiyetli bireyler, eşcinsel evliliğin yasalaşması” bölümlerine ayrılabilir. İncelenen haberlerde Sabah gazetesinin LGBTT bireylere 
yönelik olumlu ifadeler içeren haberlerine rastlanmamıştır. Yalnızca “Homofobi” kelimesinin yer aldığı 13.03.2013 tarihli “Müjde 
bir oğlunuz oldu!” başlıklı haberde üniversite öğrencisi erkekler tarafından kurulan, feminist bir bakış açısıyla çalışmalar yürüterek 
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan “Erkek Muhabbeti” grubundan bahsedilmektedir. 

 5.5. Sözcü Gazetesinde LGBTT Bireylerin Temsili

Sözcü gazetesinde 01.01.2013-30.04.2013 tarihleri arasında yer alan haberlerde toplam 38 habere ulaşılmıştır. 38 haberden 
16 tanesi eşcinsel, 15 tanesi gay/gey, 2 tanesi lezbiyen, 1 tanesi biseksüel, 1 tanesi travesti, 1 tanesi homoseksüel, 1 tanesi homofobik ve 
1 tanesi LGBT kelimelerini içermektedir. Gazetede, transseksüel ve cinsiyet değiştirme kelimelerini içeren haberler yer almamaktadır. 

KELİME HABER SAYISI
Eşcinsel 16
Gay/Gey 15
Lezbiyen 2
Biseksüel 1
Travesti 1

Homoseksüel 1
Homofobik 1

LGBT 1
TOPLAM 38

 
Tablo 9. Sözcü gazetesinde haberlerin dağılımı

Sözcü gazetesinde LGBTT bireylere yönelik istenilen boyutta bir görünürlük bulunmamaktadır. Başlıklar ve ifadeler 
yargılayıcı ve basmakalıptır. “Fatih ‘Gay’ dedikodusu” (11.02.2013), “Gay futbolcular arasında evliler var” (05.01.2013), “TİB eşcinsel 
avında” (04.01.2013), “Eşcinsel olduğunu itiraf etti!” (16.02.2013), “Hop hop hakem, top hakem” (15.03.2013), “Eşcinsel imamdan 
eşcinsellere nikah” (19.04.2013), “Cezaevinde eşcinsel ilişki!” (10.01.2013), “Yeni Papa AIDS’lilerin ayağını öpmüş!” (14.03.2013), 
“Kadın koca, karısının yanında başka kadının göğüslerine baktı” (12.02.2013) başlıklı haberler görüldüğü üzere yönlendirici ifadeler 
içermektedir. Özellikle Amerikalı program sunucusu Ellen DeGeneres’nin lezbiyen olmasını vurgulamak amacıyla kullanılan “Kadın 
koca” kavramı büyük bir karmaşa yaratmaktadır. Lezbiyen bir çiftin olabilmesi gerçeğini içine sindiremediğini söyleyebileceğimiz 
haberi yazan kişi, haber başlığında üç ayrı kadını vurgulamayı uygun görmüş, ancak DeGeneres’yi betimleyebilmek için böyle 
bir ifadeye başvurmuştur. Sözcü gazetesinde eşcinsellik sakınılması ve gizlenmesi gereken bir durum olarak vurgulanmaktadır. 
Cümlelerin sonunda yer alan ünlem (!) işaretleri haberin sıra dışı olduğunu vurgulamakta, gazetede eşcinsellik itiraf edilebilir olarak 
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görülmektedir. 

 Sonuç ve Değerlendirme

Türkiye’de LGBTT birey olmak, ‘yasadışılık’la suçlanamamakla birlikte, belli yasal çerçevelere da dahil değildir. Toplumun 
gerçeklerinden beslendiğini iddia eden medyanın, toplumun bir gerçeği olan LGBTT bireylere ne şekilde yer verdiğinin incelendiği 
bu araştırmada belli kalıp yargıların dışına ne yazık ki henüz çıkılamadığı görülmüştür. Eşcinselliğin ya da LGBTT birey olmanın 
konuşulmasının ya da haberlerde yer almasının görünürlüğü artırmaktan ziyade, kullanılan ifadeler, atılan başlıklar ve fotoğraflar 
sebebiyle görünmezliğe ittiği bir gerçektir. 

Medyada eşcinsel kimliklerin daha fazla görülmesiyle toplumsal kabul arasında bir paralellik olduğunun söylenmesine 
rağmen, Türkiye’deki medyada aynı durumun geçerli olduğunu belirtmek mümkün değildir. LGBTT bireyler medyada olumsuz 
ifadelerle yer almakta, gay ya da eşcinsel olmak saklanması gereken bir sır olarak görülmekte, bireyler kendilerini özgürce ifade 
etmekten yoksun bırakılmaktadır. Türk bir çocuğun, lezbiyen bir aileye evlatlık olarak verilmesi ülkede fırtınalar koparmakta, devletin 
pek çok kurumunu harekete geçirmekte, daha da kötüsü harekete geçirmesi gerekmekte olarak yansıtılmaktadır. Lezbiyenlerin, 
gaylerin, eşcinsellerin kadın ve erkeğe atfedilen ‘normal’ cinsel kimliklerini yaşamalarının mümkün olmadığı gösterilmekte, bu 
bireylerin çeşitli sıkıntılara yol açtığı yönünde haberler yapılmaktadır. 

İncelenen gazetelerde yer alan “travesti cinayetleri”, travestilerin yalnızca cinayetin birer öznesi olabileceği önkabulünü 
yaymakta, haberin öznesine ulaşabilme mümkün olmadığı için yanlı bir habercilik anlayışını tetiklemektedir. 

Öne çıkan haberlerden olan Rüzgar Erkoçlar’ın cinsiyet değiştirerek erkek olması, gazeteler için nemalanılacak bir 
kaynak olarak görülmektedir. Bireyin cinsiyetini değiştirme sebeplerinden ziyade, kadınlıktan erkekliğe geçişine dair bir yaygara 
koparılmakta, erkek olmasının gerektirdiklerinin altı çizilmekte, toplumsal cinsiyet yargılarına göndermeler yapılmaktadır. Bedeni 
nasıl “erkekleştirdiğinin” en ince ayrıntılarına kadar inilmekte, konunun popüler olmasından dolayı günlerce gündemlerinden 
düşürmemekte, gazeteler okunurluğunu artırmak istemektedir. Zaman gazetesinde konuyla ilgili haberin yer almaması da, iyimser 
bir şekilde özel hayata saygı olarak görülebilmesine karşın, esasında LGBTT bireylerin medyadaki görünmezliğine işaret etme olarak 
okunmalıdır. 

LGBTT bireyler haberlerde cinsel kimliklerinden bağımsız var olamamaktadır. Bilakis habere konu olmalarının sebebi; cinsel 
kimlikleridir. Bu tür bir yaklaşım ise içinde yer aldığımız kısır döngünün kendini tekrar etmesinden başka bir işe yaramamaktadır. 
LGBTTler de birer bireydir. Üstelik cinsel kimliklerinden bağımsız olarak “bu dünyada” yaşamlarını idame ettirmektedirler. Ancak 
medyanın cinsiyetçi ve ötekileştirici bakış açısı ve onların farklı bir dünyaya ait olduğu yönünde kullandığı ifadeler, toplumsalın gerçeğiyle 
örtüştüğü iddiasını yanlışlar niteliktedir. Medyada haberin öznesi konumunda dahi yer al(a)mayan LGBTT bireyler, medyanın kışkırtıcı 
ve ayrımcı dilinden daha fazla çekmemeli, farklı dil ve üsluplarla görünür hale getirilmelidir. Kendilerini var edenin yalnızca cinsel 
kimlikleri olmadığı görülmeli, “kenar” cinsiyet muamelesi yapılmadan, toplumsal cinsiyet yargılarını yeniden üretmeden haberlerin 
birincil öznesi konumunda yer almalıdır. İstenilen şey, ancak ve ancak bakış açılarının değiştirilmesi ve bilinçlenme ile mümkündür.  
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KADIN BEDENİ VE ÖRTÜNME ÜZERİNDEN SİYASET:  
TOPLUMUN AYRIŞMASI VE MEDYA

Selma Ulus1

  
 Özet 

 Toplumsal cinsiyet kadınlarla erkekler arasındaki toplumsal ilişkileri düzenlemek için kullanılan bir kavram-
dır. Kadınlar ve erkeklere uygun rollerin tamamen toplumsal olarak üretildiğini ifade eden kültürel inşalara işaret etme-
nin ifadesi olarak, kültür kavramından bağımsız açıklanamaz. Biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin yüklediği rolle 
kadın, erkekle eşit; iki cinsten biri yerine ikincil konuma indirgenir. Erkek egemen düzen iktidarını, toplumsal cinsiyeti ve dola-
yısıyla bedeni üzerinden, namus/ iffet vb. ahlaki değerler yükleyerek kadının, özgürlüğünü /yaşam alanını kısıtlayarak sürdürür.  
Türkiye’de son yıllarda tekrar gündeme gelen başörtüsü sorunuyla “kadın bedeni”, “kadın” üzerinden siyaset yapıldığı ve medyanın 
söylemiyle insanlarda gelecekleri adına korku ve kaygı yaratarak toplumu kutuplaştırdığı/ ayrıştırdığı, nefret kültürünü beslediği 
gözlemlenmektedir. Medya kullandığı dille, masum ve yansız bir olgu olmanın dışında egemen ideolojinin –iktidarın- anlam yükle-
meleriyle donanmış bir araç olarak bu konu üzerinden toplumu ayrıştırmaktadır. 

 Makalede, erkek egemen iktidarın ve bu iktidarın ideolojik aygıtı medyanın başörtüsü sorunuyla ilgili, kadınların başörtüsü 
üzerinden yarattığı dinci -modern / laik -İslam karşıtlığı/kutuplaşmasını,  gazete başlıkları, bu alandaki medya kuramları ve sosyal 
bilimler disiplinlerinin yardımıyla anlamlandırılmaya/ çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyetçi Söylem, Örtünme, Kadın Bedeni, Laiklik, Dindarlık, Medyada Kutuplaşma.

POLITICS ON WOMEN’S BODY AND HEADSCARF:  
POLARIZATION OF SOCIETY AND THE MEDIA

 Abstract

 Gender refers to a concept that defines societal relations between women and men. It is closely related with the concept 
of culture as it refers to cultural constructions about the gender roles cast for women and men by society. Due to the biological and 
gender roles ascribed to women, women have historically been subjugated to a secondary status compared to men, instead of being 
seen as one of two sexes. The patriarchal order sustains its power through attributing women certain values such as purity, honor 
and chastity in order to circumscribe her freedom through restraining her body. It is clear that the media, through its problematic 
discourse on the female body plays a significant role in polarizing society and fostering a culture of hatred over the recurrent issue of 
headscarf by instilling fears about future of individuals. The media, far from being an innocent and impartial phenomenon, polarizes 
society through its discourse that serves as the mouthpiece of the dominant ideology. The purpose of this paper is to explore how 
the patriarchal order and its ideological tool media engender polarization over the headscarf issue using such binary oppositions as 
Islamist-modern/secular-anti-Islamist. Newspaper headlines, media theories and social science disciplines will be utilized to analyze 
this topic. 

Keywords: Sexist Discourse, Headscarf, Female Body, Secularism (Laicism), Polarization in The Media.

 Giriş

 Şerif Mardin, 17. yüzyıldan beri kentsel ayaklanmaların nasıl vesile olarak kadınların ahlak ve namusu üzerindeki “tehditle-
ri” kullandıklarını anlatır. Feracelerin incelmesi, ya da biraz daha yakından sarmalaması “namus elden gidiyor” feryadına ve uğruna 
ayaklanılmasına yetebilmiştir. Karşı cephede önce Jön-Türkler sonra İttihat ve Terakki ve sonra Mustafa Kemal, Osmanlı-Türk kadı-
nının özgürleşmesini, ilerlemenin “sine qua non” (olmazsa olmaz) koşulu olarak görmüşlerdir.19.yüzyıl literatürünün öne çıkardığı 

1  Doç. Dr. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, sulus@marmara.edu.tr
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iki tema vardır: Tesettür-ü nisvan (kadınların örtünmesi) ve tecahüd-ü zevcat (çok karılılık). Sahneyi neredeyse tamamen işgal eden 
bu iki tartışma konusunun ardından gelen, ama onları çok gerilerden izleyen üçüncü bir tema da genç kızların eğitimidir (Şeni, 1990, 
s. 45). Bugün ne yazık ki başörtüsü/ türban üzerine yapılan tartışmalarda, kadının örtünmesi ve eğitiminin hala en önemli sorunların 
başında gelmesi, Tanzimat’tan bu yana yüzünü batıya dönmüş ve AB ile bütünleşmek isteyen bir Türkiye’nin paradoksunu oluştur-
maktadır.

 İlk olarak 1966–67 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencisi Nesibe Bulayıcı ile bir sorun olarak gündeme taşınan 
başörtüsü tartışmaları, 1968’de Hatice Babacan adlı bir diğer öğrenci ile devam etmiş ve 1980 darbesi sonrasının politik ortamında 
giderek tırmandırılarak 1990’larla birlikte ciddi bir sorun (Haspolat, 2006/7, s.45) olarak varlığını bu güne dek sürdürmüştür. Bu 
iki farklı Müslüman kadın profili arasındaki fark, örtünmenin yeni anlamı üzerine Türkiye’de 1984 de patlak veren başörtüsü tartış-
masında çok net şekilde gündeme gelmiştir. Geleneksel başörtüsünün modern şehrin kenar mahallelerinde yaşayan alt orta tabaka 
tarafından kullanılması neredeyse hiç dikkat çekmezken ve geleneklerin devamı niteliğindeki adetlerden bir olarak görülürken, 1983 
sonrası döneme ait bir olgu olan İslamcı giyim tarzının bir grup üniversite öğrencisi tarafından benimsenmesi yükselen İslamcı kök-
tendinciliğin manipüle edici bir aracı olarak görülmüş sonuçta laik ve İslamcı kesim arasında son derece kutuplaşmış bir tartışmaya 
neden olmuştur. 

 Kadının örtünmesi ve başörtüsü üzerinden farklı aktörlerin değişik bakış açılarıyla müdahil olduğu tartışma ve çatışmalar, 
2000’li yıllardan sonra AKP’nin çoğunluğu sağlayarak tek başına iktidara geçmesiyle toplumdaki iki kutuplu bir bakış açısını giderek 
daha görünür kılmıştır. Erkek egemen bir toplumda siyaset içinde çok da söz sahibi olmayan kadınların, siyasetin tam odak nokta-
sında başörtüleriyle var olmalarının nedenleri, aslında çok da anlaşılmaz değildir. Medya başörtüsü konusunda iki farklı zihniyet ve 
bundan kaynaklanan farklı dünya görüşlerine, başörtülü kadının ve modern batılı kadının temsili üzerine eklemlediği örtülü anlam-
larla, zıtlıkları kutuplaştırarak erkek egemen ideolojinin sürüp gitmesinde önemli bir rol oynamaktadır. İslamcı -dindar-/Atatürk-
çü-laik şeklinde kutuplaşan, ayrışan toplumda, sorun bir örtü-örtünme, kılık kıyafet meselesinin çok ötesinde, iktidarın paylaşımı 
mücadelesidir. Bu nedenle, erkek egemen siyasetin sürdürülmesinde- iktidarı kadınlarla paylaşmak istemeyen bir ataerki zihniyetin 
sürdürülmesinde, medyanın rolünü ve haberleri nasıl inşa ettiğini,  göz ardı etmemek gerekmektedir. 

1. Yöntem 

 Türkiye’deki son yıllarda giderek tırmanan laiklik ve Cumhuriyetle ilgili rejim tartışmalarının öznesini,“kadın”, kadının “ba-
şörtüsü-türban” teşkil etmektedir. Son on yılda hiç gündemden düşmeyen türban haberlerinde, erkek egemen ve ataerki zihniyetlerin 
ortaya çıkardığı kadının örtünmesi sorunsalının, laik – dinci ekseninde kutuplaşmaya odaklanmış haberlere indirgendiği,  medyanın 
kadınları görmezden geldiği yadsınamaz bir gerçekliktir. Makalede bir yandan kadının toplumdaki eşitsiz/ edilgen konumu sorgula-
nırken, diğer yandan medyanın bu kırılma noktasındaki üstlendiği rol ortaya koymaya çalışılacaktır. Bu bağlamda;  9 Şubat 2008’de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanan Anayasa değişikliğiyle, üniversitelerde türban yasağının kaldırılmasına ilişkin, ertesi 
günkü gazetelere yansıyan haberin analizi, ulusal sekiz gazete üzerinden değerlendirmeye alınmıştır. Gazeteler, Türkiye Gazeteciler 
Cemiyetine bağlı Basın Müzesi’nden ve burada bulunmayan Yeni Çağ’a internetten ulaşılarak değerlendirmeye alınmıştır. 

Son yıllarda gündemden düşmeyen türban konusunun toplumu nasıl özellikle “kadınlar üzerinden” kutuplaştırdığı,10 Şubat 
2008 tarihinde, ulusal ölçekte yaygın gazeteler; Hürriyet, Cumhuriyet, Milliyet, Zaman, Yeni Şafak,  Sabah, Radikal, Türkiye gazete-
lerindeki örnek haber üzerinden analiz edilmiştir. Tartışma yaratan söz konusu haberdeki söylemin; gazetelerin attığı manşetlerde, 
alt ve üst başlıklarda ve haberi tamamlayan fotoğraflarla birlikte nasıl inşa edildiği analiz edilerek, haberlerin alt metni ve niyeti 
anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Tezin savunulmasında, kadının cinsiyet eşitsizliği ve toplumdaki yeri konusunda, sosyal disiplinler 
olarak sosyoloji ve sosyal psikolojideki toplumsal cinsiyete ilişkin bilimsel görüşlerden ve haberin inşasına ilişkin eleştirel medya 
kuramlarından yararlanılmıştır. 

2. Kadın-Erkek Eşitsizliğinin Dayanakları: Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Ataerkil Zihniyet Kavramları

 Kadın geçmişten bu yana toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ona dayattığı “dişi, anne eş” rolüyle ötekileştirilerek erkek egemen 
toplumda iktidar alanının dışına itilen ikincil bir konumda bulunmaktadır.

 R.W. “Connell, Gender and Power” (Toplumsal Cinsiyet ve Güç, 1987 ) ve “Masculinities (Erillikler, 1995) adlı kitaplarında 
kuramsallaştırdığı toplumsal cinsiyet konusunda erkeklerin ellerinde tuttukları toplumsal gücün, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini nasıl 
yaratıp sürdürdüğünü ortaya koymaya çalışmıştır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği hakkındaki deneysel kanıtların yalnızca “biçimsiz 
bir veri yığını”olmadığını, kadınları erkeklere göre ikincil rolde tutmaya yarayan, “düzenlenmiş bir insan uygulamaları ve toplumsal 
ilişkiler alanından oluşan temeli açığa çıkardığını vurgular (aktaran Giddens, 2005, s. 119). Connell toplumsal cinsiyeti, ‘sosyal pratik 
alanlarının yeniden üretimle bölünmesi’ ve sonra da bedenlere bağlanması olarak tanımlamaktadır. Diğer bir deyişle, insanoğlu, 
insan bedenlerinin cinsel ve yeniden üretim kapasitelerine dair yorumlar yaparlar ve bunu yaparken de çeşitli erillik ve dişilik üretir 
ve bunları sosyal kurumlar içine yerleştirir (aktaran Bilton-Bonnett - Jones, 2009, s.139). Toplumsal cinsiyet, öncelikle bireylerin 
bir özelliği değil, fakat toplumların, toplumsal kurumların ve kültürün özelliğidir. Her ne kadar erkeklerin ve kadınların rolleri kül-
türden kültüre çeşitlilik gösterse, neredeyse her kültürde çocuk yetiştirme ve ev işleri konusundaki sorumluluklar kadınlara aittir; 
erkeklerse geleneksel olarak eve ekmek getirmek ve ailenin refahını sağlamakla yükümlüdürler. Cinsler arasındaki hüküm süren bu 
iş bölümü, erkeklerin ve kadınların güç, saygınlık ve servet bakımından birbirine eşit olmayan konumlarda bulunduklarının kanık-
sanmasına yol açmıştır (Giddens, 2008 s. 514). Bu anlamda, cinsiyet ayırımcılığı, bireyin insan haklarından tümüyle yararlanmasını 
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engelleyen sosyal açıdan yapılandırılmış cinsiyet rolleri ve normlarına dayalı olarak herhangi bir ayırıma, dışlanma ya da kısıtlamaya 
maruz kalmasıdır. Cinsiyet ayırımcılığı, kaynaklara ve fırsatlara ulaşmada eşitsizlik, şiddet, temel hizmetlerden yararlanmada yeter-
sizlik, çalışma yaşamı ve siyasette kadının sınırlı olarak yer alması ve kadınlarla erkekler arasındaki kişisel ilişkilerdeki güç dengesiz-
liği hususlarıyla yakından ilişkilidir (Demirbilek, 2007, s. 14).

 Cinsiyete dayalı iktidarın eşitsiz dağılımı dil, sanat dalları, kültür, hukuk, sınıf, ulus, din, bilim ve diğer tüm sosyal yapılar 
tarafından üretilir ve yeniden üretilir. Gelenek, kültür, din, folklor, hukuk, tutumlar ve alışkanlıklar tarafından devamlı üretilen ve ye-
niden üretilen ataerkil cinsiyet ilişkileri rejimini, ortadan kaldırmak çok kolay bir iş değildir. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde 
yaşayan kadınların durumunda meydana gelen iyileşmelere rağmen, toplumsal eşitsizlikler için temel teşkil etmeyi sürdürmektedir. 
Ataerki kavramı, kadınların “evrensel sayılabilecek ikincilliklerinin ezilmişliklerinin açıklanmasında yararlı bir analiz çerçevesi ola-
rak kabul eden Özbudun, (2011, s. 92) ataerkinin özgül üretim veya üreme ilişkiler terimlerine bağlantılı ama bunlardan daha çok 
her ikisindeki başatlık/madunluk ilişkilerini tanımlayan iktidar” görüngüsüyle bağlantılı olarak ele alınması gerektiğini düşünmek-
tedir. 

 Gerek iktidar gerekse onun biçimlenişi olarak ataerki, tarih sürecinde çeşitli görünümler arz etmiş ve edinebilmektedir. An-
cak yeryüzündeki tüm iktidarların eril karakterli olduğu gerçeği inkâr edilemez. Burada iktidarın daha çok iktidar oluş tarzı olarak 
eril olduğunu da özellikle vurgulamak kadınların neden tarihsel süreç içinde ikincil rollerinden kurtulamadıklarının da bir anlamda 
cevabını oluşturmaktadır. Yalın bir anlatımla ataerki; “muktedir olmak” siyasi yönde iradesini başkalarına dayatabilme yetisidir ve 
genellikle iktisadi yönden de kaynaklar üzerinde denetim yetisine sahip olmakla bağlantılıdır. Özetle tohum halindeki iktidarın daha 
biçimleniş sürecinde iktisadi (ortak mülklerin tasarruf ediliş biçimleri) ve toplumsalı ( kadın ve erkeklerin toplumsal konumlarının 
saptanması ve sürdürümü) biçimlendirmeye ve denetlemeye yönelik olarak oluştuğunu ve bu haliyle eril olduğunu söyleyebiliriz 
(Özbudun, Sarı, Demirer, 2011, s. 93–94).

 Foucault iktidar ilişkilerini şöyle tanımlar: İktidar ilişkileri, iktisadi süreçler, bilgi ilişkileri, cinsel ilişkiler gibi tipten ilişki-
lerde dışsallık konumunda değildir, onların içinde içkindir.(Canpolat, 2003, s. 99). Foucault’a göre iktidar (aktaran Özbudun, vd., 
2011) eşit olmayan ve devingen ilişkilerde ortaya çıkar ve işletilir. Bu öteki ilişkilerde olup biten ayrımların, eşitsizliklerin, denge-
sizliklerin, dolaysız etkileri ve ters taraftan da bu farklılaşmanın iç koşullarıdır. Ataerkil zihniyet sayesindedir ki iktidar sahipleri, 
toplumda güçlülerle güçsüzler arasında net bir sınır çizebilmekte ve güçsüzler üzerinde bir çeşit “vesayet rejimi tesis edebilmektedir. 
“Güçsüzler” yani mülklerden, dolayısıyla iktidar konumlarından dışlanmış olanlar (madunlar: kadınlar, gençler… Bir çeşit ergin - 
olmayanlar) kategorisi altında, her şeyi bilen, gözeten “baba’nın denetimine verilebilecektir. Kısaca ataerki tüm tahakküm ve sömürü 
biçimlerine eşlik eden, onları payandalayan ve bu biçimler tarafından durmaksızın yeniden üretilen bir iktidar formu/ zihniyeti 
olarak ele alınmalıdır (Özbudun, 2011, ss. 95–96).

3. Kadın ve Cinselliğinin Sosyolojik İzdüşümü

 Ahlak tarihsel bir olgudur ve bu yapısının doğal sonucu olarak aynı zamanda sınıfsaldır. Ahlakın bu sınıfsal özelliğini, 
köleci ve feodal toplum yapıları ekseninde şekillenen değerlerin, örneğin; kadının erkeğe, kölenin efendiye, yoksulun zengine ve 
bir bütün olarak halkın iktidara bağımlılığının bir ahlak normu haline getirilmesinde görülmektedir. Dinler tarihsel koşullarda ve 
egemen çıkarlarca şekillenmiş söz konusu “değerleri” tanrısal düzlemde kutsayıp sağlamlaştırarak sürdürme misyonu üstlenmiştir 
(Aydın, 2008,  s 12-13). Kültürün tasavvur dünyası, kadınlara ilişkin algının temel karakteri için önemli bir belirleyicidir. Kültürün 
tasavvur dünyasının önemli bileşenleri ise gelenek, örf, adet ve dindir. Ataerkil düzenin yerleşmesinden sonra, din ve hukuk, kadın 
erkek eşitsizliğini pekiştirmek için önemli görevler üstlenmişlerdir. Çıktıkları dönemlerde, toplumsal ilişkileri düzenleme işlevini 
üstlenen tüm tek tanrılı dinler kadını anne ve eş olarak tanımlamış, kadın ve erkek arasında hiyerarşi kurmuştur. Hıristiyanlıkta 
kadının ikincil nitelikteki konumunun pekiştirilmesi çabalarına kilise babaları da katılmıştır. Örneğin 13.yy.da Aqiuina’lı St. Thomas 
kadınların erkeklere yardımcı olarak yaratıldığını, bu yardımın ise neslin sürdürülmesi görevi ile sınırlı olduğunu ileri sürüyordu. 
Tarih boyunca dinsel kurumların işlevinin yerleşik otorite bağlarını pekiştirmek olduğu düşünüldüğünde, çoğu toplumda dinin ka-
dınların statüsüne etkisinin, erkeklerin otoritesine boyun eğmelerini sağlamak yönünde olduğu görülmektedir (Ulus, 2005, s. 199). 

 Dinler, sosyokültürel yapılanma tarafından meydana getirilen cinsiyet algılarının meşruiyet kazanmasına hatta yer yer sta-
tikleşerek muhafazakâr bir karaktere bürünmesine neden olabilmektedir. Namus kavramı etrafında şekillenen ve dinsel değerlerle 
meşruiyet kazanan cinsiyet algısı bunun en iyi örneğini oluşturmaktadır. Türk toplumu örneğinde olduğu üzere aile şerefinin ve 
toplumun biyolojik devamlılığının kadına bağlı görülüşü, kadının anne olma vasfına kutsal bir anlam ve değer yüklemekte, neticede 
kadın, korunması gereken kutsal bir emanet olarak algılanmaktadır. Bu anlamda bir toplumun cinsiyet algıları geleneksel dinî anla-
yışla meşrulaştırılmaktadır (Çelik-Şahin, 2009, s.147).

 Bizde kadın sorunu İslam düşüncesinde insan felsefesinin başarılıp başarılamadığı probleminin doğal bir sonucudur. Gö-
rünürde, modernlik ile İslam arasındaki çatışmanın ve uzlaşmazlığın sembolü olarak ortaya çıkan kadın, salt kadın olanın ötesinde, 
iki medeniyetin insan sorununa yaklaşım tarzlarındaki değişimlerde düğümlenen insan sorunu çerçevesinde değerlendirilmelidir. 
Diyalojik ortam Batı da kadınla ilgili önyargı ve suçlamaların karşısına çıkarabilecek insani söylemleri de beslemiştir. Kadın İslam 
dünyasında insan felsefesinin konusu olarak araştırılmak yerine “serapa cinsellik timsali bir çeşit varlık olarak” görülmüştür (Şahin, 
2008, s. 17–18).

 Kadını cinselliği ile gören toplumlarda kadın, erkeğin egemenliğiyle birlikte toplumsal işlevini yitirmiş, “erkekten yaratıl-
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mış”, “erkeğe hizmetle yükümlü” bir araç olarak diğer mülkler derecesinde korunan, sakınılan bir meta haline getirilmiştir (Aydın, 
2008, s. 260). 

 Bu bağlamda ahlak namus tesettür örtünme gibi kavramlar daha çok kadınlarla ilişkilendirilerek anlamlandırılmaktadır. 
İslamiyet kurumsallaşıp totaliter bir karaktere büründükçe, yeni düzenlemelerle egemenlerin çıkarları doğrultusunda hukukunu da 
biçimlendirecek ve kadının örtünmesi ve yasakları konusunda kendi sınıf karakterine uygun şekillenecektir.

 Bu şekilde örtünmenin bizzat tanrısal anlamda kutsanması ve eski geleneklerin örtünmeyi ilahi güce bağlayarak Arap ege-
menlerin eski geleneklerini topluma egemen kılınmasıyla kadının bağlanma örtünmesini2 dini buyruk ve kurallarla kesinleştirildi-
ğini görüyoruz. Dinin geleneksel işlevlerinden biri toplumsal denetimi ve dayanışmayı sağlamasıdır. Bu denetimi sağlamada dinin 
inanç ve pratiklerinde bedenin de denetimi yer almaktadır. Bedenin denetiminde özellikle vurgulanan ise kadın bedeninin kontrol 
altına alınmasıdır. Cinselliğin dinsel kavramsallaştırması kadın bedeni ve doğurganlık yetilerini denetlemektir. Üç tek tanrılı dinde 
de gözlemlenen bu denetim kutsal metinlerde özel önem verilerek işlenmiştir. Tek tanrılı dinler, kadınların doğasına statüsüne ve 
rolüne ilişkin rollerini vazederken içinde doğdukları ve karşılığında meşrulaşıp pekiştirdikleri ataerkil sınıflı toplumlarda var olan 
değerleri temsil almışlardır (Özdamar, 2004, s. 369).

 Kadınlar üzerinde ve toplumla ilişkisinde ataerkil bir tutum izleyen İslamiyet de, kadın bedeninin denetim altında tutulma-
sını getirmiştir. İslam’ın toplumsal denetimi sağlama aracı kadının eve kapanmasıdır. Kadın eve kapatılarak denetimi sağlanır, dışarı 
çıkmak zorunda kaldığında ise peçe takmaları öngörülür, dolayısıyla iç mekân dışarı taşınarak denetim devam etmiş olmaktadır. Fat-
ma Mernissi, hicap örtünme kavramının işlevlerini ve üç boyutunu tanımlamaktadır. Birincisi görseldir, işlevi bakıştan gizlenmektir.  
İkincisi mekâna ilişkindir; burada amaç cinsler arasına bir sınır çizmek ve eşik oluşturmaktır. Üçüncü boyut ise ahlaksal öğe içerir ve 
yasak (harem)kavramı bu alana işaret etmektedir. Ahlak kadının ve bedeninin denetlenmesi ile korunabilmektedir (Özdamar, 2004, 
s. 374).

 İslam bağlamında örtünmek, kapanmak, gizlenmek özellikle kadın üzerinden kurgulanmış, sadece giysi /giyinme boyu-
tunda değil, mekân olarak ev içinde tutulma, eve kapatılma birinci derece olmayan erkek akrabalarından gizlenme, saklanma gibi 
anlamlar yüklenmiş ve kadının ikinci sınıf, ikinci cins olduğuna kadar anlamların içeriği genişleterek yorumlanmıştır. Berktay’a göre 
örtünme, Müslüman kadının dış dünyaya bir başka ifadeyle kamusal alana çıkışını sağlayan bir araçtır; ancak örtünen kadın “dışarı-
ya’ da çıksa ‘içeride’ kalmaktadır. Bu bağlamda örtünmeden yola çıkılarak tesettür sadece bir giyim tarzına değil, aslında bir yaşam 
biçimine de göndermede bulunmaktadır. Gündelik hayatın pratiklerinin içine sızabilen bir olgu olarak İslam, özellikle yarattığı sem-
boller ve imgeler aracılığıyla, kadın ve erkek olarak cinsleri hem biyolojik anlamda, hem kültürel anlamda birbirinden ayırmaktadır 
(Gençtürk ve Hızal, 2003, s. 75). 

 Bu noktada örtünmenin eski bir gelenek olduğu ve İslamiyet’le başlamadığının bilinmesi gerekmektedir. İslamiyet öncesi 
Arabistan’da özgür kadınlarla cariyeler arasında bir statü farkı olarak, özgür kadın örtünmesinin, cariyelerin ise başı açık dolaşma-
ları eski bir gelenekti. Ancak, örtünmenin tarihi çok daha eskilere dayanır. Esasen özgür kadınların örtünmesinin gerek tek tanrıcı 
gerekse de çok tanrıcı tüm erkek egemen ve köleci Ortadoğu toplumlarında ortak bir gelenek olduğunu görülmektedir. Bu geleneğin 
coğrafi olarak sıcak iklim koşullarından korunmak için sürdürüldüğü ve nitekim erkeklerde de başa bağlanan örtüleri olduğunu 
bilinmektedir. Öte yandan, esas olarak erkek egemen kültürün ve erkek üzerinden kadına dayatılan namus anlayışının bir ürünü 
olduğu da bilinmektedir. (Aydın, 2008, s. 253–255).

 Namusu insan davranışlarını düzenleyen daha genel bir toplumsal etik anlayışının parçası olarak düşündüğümüzde, ka-
dınların olduğu kadar erkeklerin de cinselliklerinin ve davranışlarının kontrolünün söz konusu olduğu görülür. Ancak kadının 
namussuzluğu erkeğinkinden farklı olarak kadının cinselliğine ve davranış kalıplarının hepsine bağlıdır. Kadının kontrol edilemeyen 
cinselliği toplum düzeni açısından bir tehdit olarak algılanır (Göksel, 2012, s. 366–367).  Fatma Mernissi, Fas kadınları hakkında ya-
yınladığı kitabındaki tezinde İslam düşünüşünün, Hıristiyan dininden daha farklı olarak kadını biyolojik yönden güçsüz görmenin 
aksine, kadını cinsel yönden atılgan gördüğünü ve karşı konulmaz cinsel çekiciliğini kullanarak erkekler üzerinde nüfuz sahibi ola-
bileceğinden hareketle, sosyal yaşantılarında kapalı tutulduklarını ve hukuken erkeklerin otoritesine boyun eğmelerinin sağlandığını 
ileri sürmektedir (Ulus, 2005, s. 200).

 Toplumsal değerler üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, Müslüman toplumları diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin 
kadın erkek ilişkileri ve toplumsal cinsiyetle bağlantılı konular olduğunu ortaya çıkarmıştır. Örneğin, siyaset biliminde kantitatif ça-
lışmalar alanındaki en önemli isimlerden Ronald Inglehart önderliğindeki ekibin yürüttüğü ve dünya nüfusunun %85’ini kapsayan, 
belli aralıklarla tekrarladıkları Dünya Değerler Araştırmaları’na göre, Müslüman toplumlar ile Hıristiyan, Musevi, Budist, Hindu 
vb. toplumlar arasındaki en önemli fark, Müslümanların toplumsal cinsiyet konusuna yaklaşımlarıdır. Samuel Huntington’un ünlü 
“Medeniyetler Çatışması” tezini sorgulayan Ingleart, Huntington’ın iddiasının tersine, İslam dünyasında demokratik yönetim ve si-
yasi değerler hakkındaki görüşlerin farklı olmadığını, ancak cinsiyet eşitliği ve cinsel özgürlükler konusunda diğerlerinden çok farklı 
bir tablo çizdiğini belirtmektedir. Inglehart’ın söylemiyle,” İslam’ı Batı’dan ayıran kültürel uçurum Demos’la bağlantılı olmaktan çok 
Eros’la bağlantılıdır” (Toprak, Morgül ve Şener, 2010, s. 87–88).

2  Kadının örtünmesi ile ilgili ayetlerden biri Ahzab suresinin 59. ayetidir: “Ey Peygamber, zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, dış elbiselerinden 
üzerlerine giyinmesini söyle. Bu onların tanınıp eza edilmelerine-veya “onların hür ve namuslu bilinmelerine” –daha muvafık düşer. Allah çok yargılayıcıdır, çok 
esirgeyicidir”. Bu konudaki diğer ayetler Nur suresinin 30, 31 ve 60.ayetleridir.
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 Kadının toplumsal ikincilliği cinsiyet rollerinin kültür ve din tarafından kabul edilmiş kalıp yargıları ile de ilgilidir. Toplum-
sal olarak verilmiş kadınlık ve erkeklik kalıpları ve imgeleri, dinlerle kültürlerin uzun yıllar boyunca oluşturduğu geleneklerin hem 
ürünü hem de parçasıdır. Kadınların da bizzat kutsallaştırarak içselleştirdiği bu durum, dinsel kavramları dönüştürerek, günümüze 
uyarlayarak devam etmektedir (Özdamar, 2004, s. 376).

4. Cumhuriyet Dönemi ve Bugün:  Kadına-Kadın Bedenine - Bakış 

 Ataerkillik, erkek egemenliğini üretir ve kültürü, dili, dini, eğitimi, ekonomiyi ve benzeri tüm sosyal yapılanmaları kendisini 
yeniden üretmek için kullanır (Mojab S, 2006, s. 41). Ataerkil ideoloji, daha ilk şekillenmeye başladığı andan itibaren, erkeğin ras-
yonellik(akıl/zihin) uygarlık ve kültür ile buna karşılık kadını, irrasyonellik, doğa ve duygusallık ile özdeşleştirir. Tek tanrılı dinlerin 
ve batı felsefe geleneğinin devralıp iyice sistemleştirdiği bu anlayış, aydınlanma’nın kartezyen “rasyonel insan” soyutlamasında yet-
kin ifadesine kavuşur. Bu insan beyaz Avrupalı ve burjuva olduğu kadar, hatta ondan önce erkektir. Batı modernleşmesinin ve ulus 
devlet yaratma sürecinin en gerilimli ve çelişkili mücadele alanlarından biri,  kadının ve dişil olanın dışlanması üzerine kurulu bu 
insan ve yurttaş tanımlamasının kapsamının genişletilerek kadınları da içine alacak hale getirilmesi olmuştur. Çünkü yeni yükselen 
kapitalizm de toplumsal cinsiyete ilişkin kalıp yargıları değiştirmez; tersine kapitalist sanayileşme, yararcı bireycilik ve ulus devlet bir 
arada kamusal/özel ayrımın derinleşmesine, o da arzu/akıl, dişil/eril, duygusal/nesnel, tikel/evrensel gibi kutupsal karşıtlıkların daha 
da keskinleşmesine yol açar. Böylelikle kamusal ile özel arasındaki ayrım, devletin kurumlarında onaylanmasını bulan bir baskı ve 
iktidar yapısını oluşturur (Berktay,  2012, s. 276).

 Foucoalt’nun iktidar, beden ve öznellik arasında kurduğu ilişkinin Türkiye’deki yansımaları anlamak için, Osmanlı İmpa-
ratorluğunun çöküşü ve cumhuriyetle birlikte ulus devletin inşasıyla başlayan sürece bakıldığında, kadın bedenleri üzerinden yeni 
söylemler üretildiği görülür. Bu söylemler, sadece erkeklik ve kadınlık rollerine yapılan atıfları ve onlar üzerinden yapılan tanımla-
maları değil, aynı zamanda iktidar kurma şekillerini de kurgulamaya başlar (Göksel, 2012,  s. 346).

 Tarih boyunca ataerki zihniyetin sosyolojik kurumlar (din; gelenek görenek vb.) vasıtasıyla aile içine hapsolmuş kamusal 
alanın dışına itilen kadınlara,  Türkiye’de ulus devletin inşası süreciyle birlikte farklı ve aynı zamanda da birbirleriyle hem çelişen 
hem de örtüşen roller sunulmuştur. Ayşe Parla’nın değindiği üzere, modernleşme ve modern olma kavramlarının telakki edildiği bir 
alan oluşturmuşlardır. Kadınlara iktidar tarafından yüklenen farklı roller çatışıyor gibi görünse de bu roller kadınlara kamusal alanda 
“koşullu” bir temsiliyet sağlar. Kadının kamusal alanda edindiği rollerin ve görevlerin kadının özel alandaki yani “yeni aile” içindeki 
rolleri veri ile asla çelişmemesi ve onun önüne geçmemesi gerektiği bilgisi üretilir. Dicle Koğacıoğlu’nun işaret ettiği gibi, kadınların 
kamusal alandaki görünürlüğü “yeni aile” içinde onlara empoze edilen “annelik ve eşlik” görevleriyle ve elbette namuslu davranma 
şekilleriyle de tezat oluşturmamalıdır (Göksel, 2012, s. 346).

 Bu bakışla yeni bir ulus devletin inşasında ve kadınların moderniteye eklemlenme ve özgürleşmelerinin alt yapısının top-
lumsal cinsiyet olgusuna dayandığı gözlemlenmektedir. 1926 Medeni Kanunu erkeklere sadece evlenme hakkını değil bununla bir-
likte “aile reisi”  olma yani “kocalık” hakkını da tanımıştır. Erkeklerin bu “Cumhuriyet” i kadın bedeni üzerinden yani namus kavra-
yışı ile ilişkilendirerek korumaları ve kurmaları dikkat çekicidir. Namus, ulus devlet inşası sürecinde, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin 
kurgulanmasına yardımcı olan hatta iktidar ilişkilerinin yapılanmasında bir köprü işlevi gören ve öncelikli olarak aile olan durumu 
üzerinden işleyen sosyal politik bir durumdur (Göksel, 2012,  s. 347).Kadınların ev dışında yeni toplumsal kimlik kazanmaları, cin-
sel kimliklerinden arınmaları ile paralel gelişmektedir. Özellikle Simone de Beauvoir’in temsil ettiği eşitlikçi liberal feminizme göre, 
kadının özgürleşmesi dişiliğinin (biyolojisinin-doğasının) getirdiği esaretten kurtulmasıyla eşdeğerdir; kadın özel aile alanından 
kamusal çalışma alanına çıkmasıyla kadınlığından kurtulacak, insanlık mertebesine erişecektir. 

 Kemalist feminizm de benzer bir şekilde kadın kimliğini “kadın insandır” ilkesiyle tanımlayacak çalışma yaşamıyla ka-
dınların yaşama katılmasını savunacaktır. Ancak Müslüman toplumda yol alan Kemalist feminizm, kamusal yaşamda görünürlük 
kazanan, erkeklerle bir arada bulunan kadınların bir o kadar da iffetli, erişilmez kadınlar olduklarını, yani toplumsal ahlakı tehdit 
etmediklerini ispatlamak durumundadır. Özgürlük ile kadının namusunu ters orantılı olarak değerlendirmiş bir toplumda, bu o 
kadar da kendiliğinden olmamaktadır. Nitekim Medeni Kanun’un kabulüne tepki olarak 1926 yılında Akşam’da çıkan bir karikatür 
bunu iyi özetlemektedir. Karikatür, özgürleşmiş bir Türk kadınını balona binerken ve fazla ağırlıklar olarak da “fazilet, namus, utan-
ma’yı atarken göstermektedir. Kadının kamu yaşamına girmesi ancak “saygınlığına” dair işaretler abartılarak meşruluk kazanmıştır. 
Okumuş kadın, meslek sahibi kadın Kemalist reformların yücelttiği değerler bağlamında ayrıcalık kazanmış, ancak bir o kadar da 
‘cinsiyetsiz’, hatta bir ölçüde erkek kimliğine bürünmüştür (Göle 2010, s.109).

 Kadının kimlik ve statüsü konusunda sorunsulaştırılan temel konuların başında erkekle eşit haklar, mesleki başarı, birey-
sellik, kadınlık bilici, çağdaşlık, merkez-periferi gibi anahtar kavramlar ve bunların İslam ile bağlantıları çerçevesinde çıkmaktadır. 
Türkiye’de kadının kimlik ve statü kazınması büyük oranda erkek üzerinden gerçekleşmektedir ve kadın statüsündeki yükselme 
daha çok erkeğe eşitlenme anlamını içkindir. Dolayısıyla ister yüceltme ister aşağılama biçiminde olsun, kadınların erkeklerce ta-
nımlanması bir iktidar ilişkisini açığa çıkarmaktadır. Bu,  çoğunlukla İslami ve ataerkil değerlerin sebep olduğu bir durum olarak 
betimlenmektedir (Tekin, 2004, s. 185). Değişen Türk toplumunda kadının yeri açısından daha da önemlisi, okumuş kentli kadınla-
rın Kemalist reformlar sonucunda hukuki ve siyasal haklarını elde etmelerine karşın özgür olmamalarıdır. Okumuş kentli kadınlar 
açısından sorun toplumdaki yerlerinin ne olduğunu saptayabilmektir. Bir yandan görünüşte erkeklerle eşit oldukları bir modeli 
benimsemekte, öte yandan, İslami toplumun sınırlarını çizdiği daha geleneksel bir modelin içinde sıkışıp kalmaktadırlar. Geleneksel 
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toplumun kadınlara sağladığı emniyetten yoksun olmalarına karşın gerçekten özgür olma olanaklarını da elde edememektedirler. 
Çarşaf giymemekte fakat kendilerine uysal, iktisadi yönden erkeğe bağımlı, ev işi ve çocuk büyütmeye yönelik olmalarını öğreten bir 
toplumda hala hapsediliş durumdadırlar (Bingöllü ve Sayarı, 1979, s. 387–388). 

 Catharina Macinnon’dan alıntılayarak Butler (aktaran Göksel, 2012),  toplumsal cinsiyet normlarını üretenin heteroseksüel 
düzenin hiyerarşik yapısı olduğunu ve bu yapı içinde kadınların erkeklere tabi olduğunu anlatır. Ancak, toplumsal kimliklerin sınıf-
landırılmasının sadece betimsel bir süreç olmadığı açıktır çünkü bir yandan onları taşıyanların yaşamlarına yapılabilecek toplumsal 
bir müdahaleye ehliyet verirken, bir yandan da insanların kendi düşünce duygu ve davranışlarını gönüllü olarak kısıtlamasına neden 
olurlar (Göksel, 2012, s. 348–349).

5. Başörtülü Kadınlar ve Kamusal Alan Tartışması Üzerine

 Habitus kavramı Bourdieu’ya göre “her insanın yaşam deneyimleri sonucu etrafa taşıdığı kültürel ve kişisel deneyimlerin 
oluşturduğu sağlam birikim ürünü, bütünlük anlamına gelmektedir. Göle, Cumhuriyetle birlikte Türkiye’de bütün ‘habitus’un (dü-
şünce, davranış, beğeni kalıpları ki bunlar arasında yeme içme adabından, toplumsallaşma biçiminden moda ve dile kadar birçok 
şey girer) zorunlu olarak değişimin gündeme alındığı, Batı medeniyetinin yani eşsiz, güçlü ulaşılması gereken medeniyetin yaşam 
tarzları ve kültürel kodlarının yani ‘habitus’un Cumhuriyetçi seçkin kadrolarca genç cumhuriyete taşındığını söylemektedir. Göle 
1980’lerden sonra Müslümanlıktan İslamcılığa geçişle birlikte sağ muhafazakâr kitlenin kendi habitusunu ortaya çıkarmaya başladı-
ğını belirtir. İşte bu andan itibaren Cumhuriyetçi seçkinler ve İslamcılar arsında iktidar kavgası ortaya çıkar. Her iki tarafın habitus-
ları yani kültürel kodlar ve hayat tarzları arasında vuku bulan bir çatışma yaşanır (aktaran Erdem, 2001, s. 147). 

 Nükhet Sirman, Türkiye’de kamusal alanın bir endişe alanı olduğunu söyler ve “kamu bir vitrin olduğu için kamuda ser-
gilenen bedenler de hep bir siyasi metin olarak algılanıp okunmaya çalışıldı. Başı açık, tayyörlü kadınlar Cumhuriyet’in kadınını 
simgelediklerine göre, başı örtmek ancak başka bir siyasi projenin sembolü olabilirdi; çünkü bu ülkede doğup büyüyen herkes siyasi 
simgeyi nerede bulacağını ve bunu nasıl okuyacağını biliyordu” demektedir (aktaran Şahin, Kara ve Kavuncu, 2008). 

 Türban sorunu ile siyasal tartışma alanına dâhil olan İslamcı kadın olgusu, İslamcılık tarafından laik Cumhuriyet’e karşı 
yükseltilecek bir bayrak haline getirilmiş, buna bağlı olarak da İslamcı kadın geleneksel İslam’ı yaşayan kadınlardan farklı olarak 
kamusal alanda hem bir sembol haline gelmiş hem de daha çok görünür olmuştur.(Haspolat, 2006, 2007).Bu bağlamda Kandiyoti, 
örtünmeyi hem kimliklerin ifadesinde bir araç hem de “alternatif bir hegemonyacı siyasal projenin varlığının” bir sembolü olarak 
ortaya koymakta ve bu durumun “laikler arasında yoğun bir endişe” yarattığını da vurgulamaktadır. Alankuş ve Çavdar ise özellikle 
1980’lerden sonra Türk kamuoyu tarafından da “türban meselesi”3olarak nitelendirilen sorunun “kadın bedeni üzerinden götürülen 
bir iktidar mücadelesi” olduğuna ve bunun bir sembolü olan giyim tarzının da bir nevi “üniforma” olduğuna işaret etmekte ve “tür-
ban ya da başörtüsü ’nün “bir bez parçası’ndan öte çoklu anlamları içerdiğini belirtmektedirler. (Gençtürk ve Hızal, 2003, s. 76).  

 Kimi zaman bir başlık olarak saçı gizleyen, kulakları örten kimi zamanda kulakların arkasından sırta inen bir örtü işlevi 
gören türban, ilerleyen yıllar içinde farklı anlamlara karşılık gelmeye başlamıştır. İçeriğin anlamındaki bu dönüşüm, toplumsal, kül-
türel, siyasal yapıdan bağımsız olmadığı için anlamlandırma süreçleri de ona göre işlemektedir. Özellikle, 1980’li yılların ikinci yarı-
sından itibaren yaşananlar ve tartışmalar başörtüsü kavramının, radikal İslamcı bakış tarzını sunduğu ve sembolize ettiği düşünülen 
‘türban’a dönüşmesini ve farklı anlamlar yüklenmesini beraberinde getirmiştir. Nilüfer Göle, başörtüsü yerine türban kelimesinin 
kullanılması ve aralarındaki anlam farkının “değişen Müslüman kadın profiline” işaret ettiğini vurgulamaktadır. Değişen Müslüman 
kadının, taktığı örtünün bir biçimde siyasi platformlara taşınması ve İslam’ın farklı yorumlarıyla kullanılması, takılan “örtü “nün 
içeriğini ve anlamını değiştirmiş, hatta neredeyse anlam “tek”e indirgenmeye çalışılmıştır (aktaran Gençtürk ve Hızal, 2003, s.78). 

 İslam’ın egemen yorumlarında kadın bakış açısının gerçekten sorunlu olduğu konusu başka bir tartışmanın konusu olabilir. 
Ancak örtünme sorunu karşısında toplumu afallatan ve bu konuyu sorunsallaştırarak karar verilemez hale getiren, örtünmenin her 
şeyden önce statükoya karşı ideolojik bir duruş olmaktan öte, toplumsallıktaki bir hakikate işaret eden ve bu hakikati açığa çıkarı-
şındaki inançsal kararlılıktır. Tikel bir bağlılık, inanç ve karşı duruşun evrensel bir sosyo-politik somutluğa ulaşmada gösterdiği ceht 
ve azimdir (Aktaş, 2007, s.118 ). Başörtülü kadın için bu diretmenin referansı bazen ilahi emir ve ibadet iken bazen de günümüzde 
kamusal alana çıkış biçimi, hatta özgürleşme ve ataerkil sistemin kadına yüklediği bir takım rollere protest bir karşı duruş biçimi, 
kimileri için ise cinselliğin kamuflajı olduğunu da belirtmek gerekmektedir. Bugünkü şekliyle kadınların örtüsünü, İslami kimliği 
diğer seküler kimliklerden ayıran en güçlü meta-politik sembolü olduğunu kabul etmek gerekmektedir. İslami kesimlerin kadınların 
örtünmesi konusundaki vurgusunu, 1980’li yıllarda İslami kesimlerin tüm yayınlarında, özellikle de tesettürü İslami kimliğin bir 
‘sine qua non’ u yani olmazsa olmazı olarak sunan hidayet romanlarında görmek mümkündür (Çayır, 2008, s.75–76). 

“Türkiye’de Dindarlık -Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç Ve Yaşam Biçimleri” adlı kitabın araştırma sonuçları (2012),  Tür-
kiye’de toplumun kutsal ve dünyevi arasındaki gerilimin kendini çok bariz şekilde gösterdiği alanlardan birinin toplumsal cinsiyet 
olduğunu göstermektedir. Kadının kamusal ve özel alandaki yerinin belirlenmesi dikkat çeken gerilim eksenlerinden biridir. Buna 
göre Türkiye’de kadının kimliğini, ilişkilerini ve etkileşimlerini belirleyen normlar konusunda Kuranı Kerim’in buyrukları ile günde-
lik hayatın arasındaki gerilim çok belirgindir. Özellikle kadının örtünmesi konusu canlı tartışma konularındandır (Akşit, Şentürk ve 

3 Türban kelimesi önceleri, Cumhuriyet kuşağından bir kadının yaşlılıkla birlikte dış giyimine kattığı bir öğenin karşılığı olarak karşımıza çıkmıştır. “Kentli seçkin 
ailelerin yaşlı kadınları”na özgü bu baş örtme biçiminin, 1920’li ve 30’lu yıllarda Fransız tarzı “baş bağlama” biçimi olarak, “çarşaftan çıkan Türk kadınının mo-
dern örtünmesi” anlamında kullanıldığı bilinmektedir.
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Küçükural, 2012, s. 528 ). Araştırma sonuçları kadınlarla ilgili konularda geleneksel tutumun çok yaygın olduğuna işaret etmekte ve 
modernlik ile gelenek arasındaki gerilimin çok şiddetli bir şekilde hissedildiğinin bulguları ortaya konmaktadır.

 Kadınların örtünmesi İslamcılık, geleneksellik ve modernizm arasındaki bu odaksal gerilimin temeli üzerine kurulmuş, 
çağdaş İslamcı hareketin en dikkat çekici ve ayırt edici niteliği olmuştur. Kadınlar bedenleri ve cinsellikleri ile kimlik ve cemaat 
arasında bir rabıta haline geldikleri ölçüde İslam düzen içinde bir mihenk taşı durumuna gelmişlerdir. İslamcı örtünme yalnız İslam 
ve Batı, modernlik ve gelenek, laiklik ve din arasında değil aynı zamanda erkekler ve kadınlar arasındaki güç ilişkileriyle de kesişir. 
Erkilet’e göre, modernlik karşıtı Müslüman söylemde, kadının özel bir yerinin olmasının ve evsel bir varlık olduğunun ısrarla vurgu-
lanmasının ardında yatan temel neden, kadının mukavemet kalesi olarak görülmesidir (Öymez, 2007, s.114).

6. Türban Neden Medyanın Öznesi: Kuramsal Bir Okuma

 Modern iletişim araçları asla toplumsal yapılar ve pratikler alanı dışında kavramsallaştırılamazlar, çünkü giderek artan bir 
oranda bu alanın bir parçası haline gelmektedirler. Günümüzde iletişim kurumları ve ilişkileri toplumsal alanı tanımlıyor ve inşa 
ediyor; siyasal alanın inşasına yardım ediyor; üretken ekonomik ilişkileri dolayımlıyorlar; modern endüstriyel sistemler içinde ‘mad-
di bir güç’ haline geldiler, bizatihi teknolojik olanı tanımlıyorlar; kültürel olana hükmediyorlar. Giderek artan biçimde kültürel ve 
toplumsal dünyaya ilişkin deneyimlerimiz haline gelen ikinci düzey evrenleri inşa ediyor ve yaşatıyorlar. İçinde işledikleri toplumsal 
alan bütünü içindeki ilişkilerin ne dışındalar ne de bu ilişkileri –doğrudan ya da dolaylı olarak –yansıtıyorlar. Bu ilişkilerin inşasına 
yardım ediyorlar, onların işleyişine içseller (Hall, 2002, s.107–108). Hâlihazırda gerçeklik içinde var olan, gerçekliğin münhasıran ve 
sorunsuz biçimde sahip olduğu, tercüme edici aktarma sistemleri olarak işlev gören dil ve diğer medya sistemlerinin boş zihinlere 
ve alıcılarının bilinçlerine basitçe yerleştirebileceği hiçbir ‘ileti’  yoktur. Anlam kendine özgü doğası gereği çok anlamlıdır; ayrılamaz 
derecede bağlam bağımlıdır. Pek çok anlam arasından birini başat olarak yeğleme mücadelesi içinde kıstırılır ve mücadele sırasında 
oluşturulur. Temsili pratikler, kodlar ve sistemler tek başlarına anlamın dünyaya ulaşmasını sağlarlar. Anlamlar, tümüyle toplumsal 
ilişki ve yapılarda içerilmektedirler. Belirli kültürel ve siyasal pratikler aracılığıyla, çeşitli toplumsal konumlara eklemlenebildikleri 
ve toplumsal özneleri oluşturdukları ve yeniden oluşturdukları ölçüde toplumsal olarak işlev görürüler ve işlerler. Anlam iktidar iliş-
kilerinin oyun alanı dışında kavramsallaştırılamaz. Söylem bu ilişkiler içinde iktidara eklemlenir. Medyanın ideolojik olduğu iddiası 
onun, anlamın toplumsal inşası alanında iş gördüğünü söylemektir (Hall, 2002, s. 116–118). 

 Stuart Hall’ un belirttiği gibi, medyaya ideolojik gücünü veren şey, durum “tanımı” yapma yeteneğidir. Medyanın temel 
işlevlerinden birisi, bir kültürdeki sınırları korumaktır. Toplumsal çıkarları bütünleştirebilmek için bazı görüş ve değerler kabul 
edilebilirlik sınırları içinde kabul edilirken, diğerlerinin meşru olmayanlar biçiminde tanımlanması zorunludur (Shoemaker-Reese, 
2002, s. 133). Kültürel kimliklerin biçimlenip ifadelendirilmesinde ve sonra da kamusal alanın bir söylemler mücadelesi alanı haline 
dönüşmesinde, medyanın önemli rollerinin olduğu söylenebilir. Öyle ki günümüzde kitle iletişim araçları, özellikle de televizyon ve 
yazılı basın, söylemsel/sembolik yeniden üretimin başlıca aracı haline gelmiştir. Özellikle siyasetle ilgili meselelerin tartışıldığı bir 
forum olarak da kabul edilen medya, kamusal alandaki etkileşimlere büyük ölçüde aracılık etmekte ve böylece onun da bir parçasını 
oluşturmaktadır. (Işık, 2010, s. 35).

 Medya araştırmacısı hallin gazetecilik dünyasını meşru tartışma, uzlaşma ve sapkınlık alanları olarak üçe ayırmaktadır. 
Merkezdeki alanı hegemonik alanı, uzlaşma alanı olarak kullanan Hallin, toplumun ana akımının dışındaki insanların ve fikirlerin 
bulunduğu sapkınlık alanında, siyasal uzlaşmayı bozan ya da reddeden açığa vurulur, suçlanır ve kamusal gündemden dışlanır de-
mektedir.  Ama sorun şudur, neyin sapkın olacağına kim karar verecektir. Egemen medya toplumsal değişime paralel olarak gelişen 
farklı arayışları daha geniş bir meşru zemininde tartışmak yerine, habere bakış açıları ve işleyiş tarzları ile konuyu sapkınlık çizgisine 
itmekte, uzlaşma alanını daraltarak sapkınlık çemberini genişletmektedir.  Egemen medya, rejim için tehlike olarak öne çıkardığı 
toplumsal duyarlılık taşıyan anahtar kavramları öne çıkararak, ideolojinin meşru kabul ettiği alanın sınırları, egemen medyanın 
geliştirdiği bu söylem üzerinden üretilmektedir (Öymez; 2007, s. 195).

 Van Dijk eleştirel söylem çözümlemesini medya çalışmalarına uygulayan, önemli bir isimdir. Çözümlemelerini daha çok 
yazılı basın ve haber metinlerine odaklayan Van Dijk’in çözümlemesinin gücü, haberi bir tür değil bir söylem olarak ele almasından 
kaynaklanır. Van Dijk’in haber metinlerine odaklanan bu çözümlemesinde, esas vurgu şematik yapı ile bunların tematik yapıları nasıl 
örgütlediği üzerinedir. Van Dijk, temaların ve konuların başlıklarda ve giriş paragraflarında verildiğini ve başlık ve giriş paragrafının 
gazetecinin bilişsel modelinin en önemli bilgisini ifade ettiğini belirtmektedir. Yazara göre bunlar, gazetecilerin habere konu olan 
olayı nasıl gördüklerini ve tanımladıklarını göstermektedir. Diğer yandan okuyucular da bir haberin makro yapılarını hatırlar ve 
bunlar bir süre sonra okuyucuların genel bilgi yapılarına dâhil olur. Haber metninin bütünün hatırlamayan okuyucuların yaptığı şey, 
bir söylem olarak haberin genel olarak oluşturduğu stereotipler, kalıp yargılar ve klişeleri zihinsel çağrışım yoluyla tekrar hatırlayarak 
ve yeniden yorumlayarak anlamlandırmaktır (Kubilay ve Turna, 2010, s. 67–69). 

 Habercilik yaparken, gazetecinin gerçekliğe ilişkin hangi öğeleri ve ne tür kaygılarla alıkoyacağı ve hangilerini dışarıda bı-
rakacağı haberin kurulmasıyla ilgili önemli bir tercihtir. Dolayısıyla haber yazım faaliyeti, bir seçme işleminin ister istemez var oldu-
ğunu göstermektedir. Bu seçme işleminin dışımda bir de haberin kendi yapılaşmış dili, grameri, anlatısal özellikleri, haberle kurulan 
gerçeği sorunlu kılmaktadır. Haberin yapılaşmış dili, toplumsal yapıda var olan, süregiden sınıfsal, cinsiyetçi vb. her türlü iktidar ve 
egemenlik ilişkilerinin yeniden üretilmesinden sorumsuz ve bağımsız görülemez. Yani haber, kullanılan ve içine yerleşik olduğumuz 
dil evreninin, cinsiyetçi, sınıfçı, eşitsizlik ilişkilerini görünür kılan ve yeniden üreten bir metindir (Dursun, 2003, 66).  Bu bağlamda 
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gazetelerdeki türban haberlerinin gerçeğin birebir yalın hali olmayıp, gazeteciler tarafından inşa edilmiş kodlanmış bilgiler olduğu 
kabul edilebilir. Özellikle gazetenin vitrini sayılan ana sayfada atılan manşetler ve buna ait alt üst ve spot başlıklar, bunlarla alakalı 
fotoğraflar hedeflenen, verilmek istenen mesaja,  inşa edilene atfen düzenlenmektedir.

 7.  Basında Türbanın Serbest Bırakıldığına İlişkin Anayasa Değişikliği Haberleri

 Gazetecilik dünyasını anlamada,  medya araştırmacısı Daniell Hallin tarafından geliştirilen, meşru tartışma uzlaşma ve 
sapkınlık alanlarının kategorileştirmelerinden yararlanılmıştır.  Toplumsal bir denetim aktörü olan medya, ilk önce statükoya yapılan 
tehditleri belirlemek zorundadır. Shoemaker’in çalışmalarında ortaya konduğu gibi, medya sapkın fikirleri dışlama yerine, onların 
sapkınlıklarının altını çizmeye yarayacak biçimde sergiler. İdeolojik statüko, sapkın fikirler aşağılanarak, yeniden onaylanır. Normal 
sürekli biçimde sapkınla yan yana gösterilerek yeniden onaylanır. Aynı şekilde 1960’lardaki radikal öğrenci hareketlerini medyanın 
nasıl yansıttığı araştıran Gitlin,  öğrenci eylemlerinin daha sapkın görünmesi amacıyla bazı özel haber tekniklerini belirlemiştir. Bu 
teknikler arasında şunlar yer almaktadır: Önemsizleştirmek, karşıt- gösterilere yer vererek kutup yaratmak; içsel fikir ayrılıklarını 
vurgulamak; eylemlere katılan öğrenci sayısını az göstererek ve etkinlikleri küçülterek bu grupları aşağılamak; haber kaynağı olarak 
resmi görevlilere güvenmek;  gösterilerde komünistlerin, Wietkong bayraklarını ve şiddetin yer aldığını vurgulamak ve sağcı muha-
lefete aşırı ilgi göstermek (Shoemaker ve Reese, 2002,  s. 135–136). 

 Türbanı üniversitelerde serbest bırakacak anayasa değişikliğinin Meclisten geçmesi haberinin, 10 Şubat 2008 tarihli gaze-
telerdeki manşet, haber, spot başlıkları ve fotoğraflarla haber metinlerini nasıl inşa ettiklerini,  bu kuramsal verilerden yola çıkarak 
değerlendirmek gerekmektedir.

 Hürriyet gazetesi, genellikle Türk Devleti’nin resmi politikalarıyla uzlaşan bir yayın politikası izleyen bir gazete olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. 1980 sonrasında ekonomik anlamda liberalizme destek veren gazetenin, 1990’lı yıllarda siyasi içeriğinin zayıfladı-
ğı ve magazine yöneldiği görülür.  Medya sahipliğinin değiştiği, holding sahibi iş adamlarının medya sektörüne girdiği bu dönemde, 
Türkiye’de neo- liberal politikaların en yoğun yansıması basının ‘Amiral Gemisi’nde,  iş adamı Aydın Doğan’ın satın aldığı Hürriyet 
gazetesinde görünür olmuştur. Aslında gazete, kurucusu Sedat Simavi döneminden başlayarak siyasi gazete olma amacı gütmemiş, 
her görüşten okurun anlayabileceği bir kitle gazetesi olmayı hedeflemiştir. Gündem oluşturma gücü yüksek olan gazetenin başlıklara 
yönlendirme eğiliminin, başlıklarda duygu kullanma yoğunluğunun son yıllarda arttığı gözlemlenmektedir. Günümüzde Hürriyet 
gazetesi, haber metinlerinde varsayıma dayalı tezlere yer verme ve duygulara hitap eden bir üslup kullanma oranlarının yüksek oldu-
ğu (Özerkan, 2009, s. 235–236) bir gazete olarak değerlendirilebilir.

 Bu bağlamda Hürriyet Gazetesinin; ana sayfadan çok büyük puntolarla “411 El Kaosa kalktı” manşetiyle verdiği haberin 
söylemi ve kullandığı fotoğraf oldukça tartışmalıdır. Manşetin hemen solunda“Anayasa değişikliği meclisten geçti” başlığı, türbanlı 
kadının yüzünü tamamen örterek onu kimliksizleştirmektedir. Oldukça çarpıcı bu başlık ve fotoğrafın altında “Türban nifak gibi 
sokuldu “cümlesi yer almaktadır.

 Manşetin alt başlığı da “Türkiye’yi bölen türban 518 milletvekilinin 411’inden ‘kabul’ gördü. Anayasa paketi meclisten geçti. 
Kutuplaşma endişe yaratıyor” şeklinde atılmıştır. İçerde tam sayfa “AKP’ nin tesettüre girme hikâyeleri” başlığıyla verilen haber, ana 
sayfada “AKP’lilerin eşlerini tesettüre sokmalarının öyküsü” şeklinde değiştirilerek, türbanlı kadınların edilgenliğini vurgulayacak 
anlam değişikliği yaratılarak verilmiştir. Bu başlıktaki söylem,  siyasetçilerin eşlerinden hareketle tüm türbanlı kadınları,  erkeğin 
tahakkümüne girmiş pasifize edilmiş kadınlar oldukları gibi bir kalıp yargının yansıması olarak değerlendirilebilir.

 Ana sayfada yer alan miting alanındaki elleri bayraklı cumhuriyet kadınlarının fotoğrafı, solda yüzü olmayan türbanlı kadın 
başıyla tezat bir görüntü yaratmaktadır. “Mecliste oylama Sıhhiye’de protesto” başlığı türbana karşı ve türbandan yana olanları olum-
layan ve karşı çıkan şeklinde, bir zıtlık üzerine kurulmuştur.

 Bunların tam ortasında “türban nifak gibi sokuldu” başlığının yer aldığı Hürriyet gazetesinin, geçmişten bu güne uzanan 
seçkinci laik bir zihniyetin temsilcisi olarak zıtlıklar,  tezatlar üzerinden, cinsiyetçi bir üslupla, korkular endişeler üzerinden inşa 
edilmiş bir söylemi haberlerine taşıdığı açıkça görülmektedir.

 Cumhuriyet gazetesi, Milli Mücadele dönemi ve Atatürk devrimlerinin canlı tanığı olarak siyasi gazete kimliğini her zaman 
önde tutmuştur. Gazete genellikle sağ muhafazakâr iktidara karşı muhalif bir yayın politikası sergilemiş, Türkiye’nin modernleşme-
sinin basın ayağındaki bekçisi konumunda, aynı söylemi bugüne taşımıştır. Günümüzde sol kimliğini büyük ölçüde geride bırakarak 
ulusalcı görüşe yaklaşan gazetenin, farklı görüşlere açık bir yapısı bulunmadığından, haberlerini, öne sürdüğü tezleri tek yanlı açık-
layarak okuyucunun haber algısını ve yorumunu belli bir yönde kontrol etmeyi amaçlayan, kapalı metinler olarak değerlendirmek 
mümkündür       (Özerkan 2009, s. 233- 235). 

 Cumhuriyet gazetesinin; ana sayfasında logonun hemen altındaki manşette “Halktan türban’ a ‘hayır’“ ,  türban karşıtlarını 
protesto alanında bayraklarla görüntüleyen bir fotoğraf ve “Yurttaşlar tüm yurtta Şeriat’a karşı alanlardaydı” alt başlığının yer aldığı 
görülmektedir. Diğer manşet ve başlıklar: CHP İstanbul milletvekili İlhan Kesici: Hükümet politikaları böyle sürerse bölünme ve 
kamplaşma görünüyor” / ”Türkiye karanlığa mahkûm” / “Anayasaya türban”/  “Çağdaş Türkiye’ye yakışmıyor”/  “Bütün umutlar 
Anayasa Mahkemesi’nde” /  “Şeriat’a geçit yok mesajı”/  “Meclisteki oylar sırasında Sıhhiye Meydanı’nda toplanan genci yaşlısı yüz 
binlerce kişi tepkilerini ortaya koydu”/  “Sessiz kalamayız”, / “Hukuk dekanlarından türban bildirisi”/ “Laiklik örselenemez” / “Müs-
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lümanlara defans olmaz” şeklinde, türbana karşı korkuları besleyecek bir gerginlik söylemi üzerinden atıldığı görülmektedir.

 Diğer haber başlıklarıyla birlikte gazetenin ana sayfasından verdiği “Halktan türbana hayır” manşetini analiz ettiğimizde, 
gazetenin halkla özdeşleşmiş birbütünlük nosyonu üzerinden kendini şeriata karşı bir mücadele alanı olarak tanımladığı açıkça 
görülmektedir. Türbanlı kadının, bu karşı duruşun ve şeriat korkusunun hedefi olarak gazetede yer alan köşe yazılarında cinsiyetçi 
bir bakış açısıyla aşağılandığı görülmektedir. Bunlardan “T harfinden sıkılmış birinin tarihe geçecek sözleri ” başlıklı yazısında Işıl 
Özgentürk şunları söylemektedir.

 “Sıra en güzel hikâyeme geldi. Küba dönüşü, uçağımıza Bahreyn’den iki çift bindi. Kadınlar uzun, Siyah, ipek pardösüler 
giymişler, başlarında kenarları dantelli siyah başörtüsü ve yüzleri olağanüstü güzel. Yanlarında kocaları olduğu belli blucin takım 
giymiş erkekler, tam benim önümde oturuyorlar.  Birden bir muhabbet başladı. En hayat bilgisi bile olmayanın anlayacağı bir 
cilveleşme. Anladınız mı? Adam arkadaşının karısına sarkıyor, kadın da teşne. Eğlenip duruyoruz. Hayat böyle bir şey! Örtünmek, 
cinselliği yok edemiyor. İki kez gittiğim İran’da en şaşırdığım şey, savaş dullarının Kum  kentinde bizzat din adamlarının himayesinde 
olduğuydu...”
 Yazının ortasında, bir çift ojeli kadın ayağı fotoğrafının yer aldığı görülmektedir. Ayaklardaki dövmelerin zincire vurulmuş 
gibi bir izlenim yarattığı fotoğrafın,  kadınların tutsaklığına cinsiyetleri üzerinden gönderme yapıldığı düşünülebilir. Ancak,“savaş 
dulları, arkadaşının karısına sarkmak, kocaları olduğu belli, yüzleri olağanüstü güzel” gibi cinsiyetçi ayrımcı, aşağılayıcı, kalıp yar-
gılar üzerinden ve üstten“öteki”ne bakan bir dil ve kaba,  cinsiyetçi bir söylemle kişiselleştirilerek başörtülü kadınların bir örnek 
üzerinden ‘öteki’leştirildiği tartışılmazdır.

 Sabah gazetesi, 2000’lerin başına kadar Türk basınının gazeteci kökenli patrona sahip tek üyesi olarak bu konudaki prestijini 
(  Dinç Bilgin), Türk basınında henüz kullanılmayan teknolojik alt yapı ve yüksek ücretlerin ödendiği kadro transferleriyle birleştire-
rek rakiplerine karşı üstünlük sağlar. Gazetenin tirajı, ikinci gününden itibaren 350 bin,  daha sonraları da 500 binlerde istikrar sağ-
lamıştır(Adaklı; 2006, s.164- 167). 2007’ de, Çalık grubunun, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan satın aldığı gazetenin, tanınmış 
köşe yazarlarını kadrosuna dâhil ederek, ana akım medya içinde ikinci büyük yapılanma ile merkez medyaya eklemlendiği görülür. 
1980’lerin ortasında cinselliği öne çıkaran ve çok satan Tan gazetesine rakip olarak çıkarıldığı düşünüldüğünde, haberciliğinin, renk-
li, zaman zaman sansasyonel,  magazin içerikli içeriğini, neo-liberal sermayenin şekillendirdiği açıkça görülmektedir. 

 Sabah gazetesi; “Mecliste Evet Meydanda Hayır”,  “Başörtülü kızlara üniversite eğitimi yolu dün açıldı Karardan mutsuz 
olanlar ise meydanlara çıktı”,  “Ankara’da Türban Karşıtı Miting”, “Cumhuriyet mitingini düzenleyenler dün de türban için sokaktay-
dı. Meclis anayasa değişikliği yaparken karşı çıkan 76 sivil toplum örgütü de Ankara da eylem yaptı” şeklindeki başlık ve manşetler, 
Cumhuriyetin başkenti Ankara’nın simgesi ve yapılırken ilerici gerici cepheleşmesinin de sembolü olmuş Hitit Güneşi Kursu ve bay-
rakların öne çıkarıldığı kalabalık bir Sıhhiye meydan görüntüsü,  hemen altında elinde bayrağıyla türban karşıtı modern bir genç kız 
görüntüsüyle pekiştirilmiş. “411 vekil evet dedi”, “Meclis Türkiye’nin son 20 yıldır tartıştığı üniversitelerde türban serbestîsi kararını 
CHP’nin ‘kara devrim’ yakıştırmasına rağmen 411 gibi rekor oyla kabul etti.”başlığının altında başı geleneksel biçimde çenesinin atın-
dan örtülü ve başı öne eğik çizilmiş kadın portesive alt- üst başlıklarda ‘rekor oyla’ kelimesine vurgu’ yapılması dikkati çeken haber 
başlıkları ve fotoğraflardır.

 Sayfanın solunda Başbakanlık aile yapısını araştırdı diye başlayan “Erkek güzel eş istiyor” başlığıyla verilen haber, kadının işi 
olan erkek istediği şeklinde devam etmektedir. Türban haberinin dışında olmakla beraber, kadına cinsiyetçi ve toplumsal cinsiyetçi 
bakışla kadın erkek eşitsizliğinin altını çizen ve 6.sayfadan devam eden bu haberin başlığı,  kadının toplumsal rolü konusunda tür-
banlı ya da başı açık bağlamından ziyade tüm kadınlara ilişkin bir erkek egemen bakış sorunu olduğuna örnek teşkil etmesi açısından 
önemlidir.

 1950 yılında logosunun altında ‘müstakil siyasi gazete’ ibaresiyle çıkan Milliyet gazetesi,  genel olarak bu imajını yayın 
dönemi boyunca korumuştur. Dönem dönem magazine ağırlık vererek, sayfa düzenini daha renkli bir hale getiren Milliyet gazetesi 
kendini, ‘Atatürkçü ve ‘laik’ olarak tanımlamaktadır. Milliyet gazetesinin tüm yayın hayatında düz-haber veren başlıkların kulla-
nıldığı ancak, duygulara seslenen türde ifadelerin kullanımının ortalama değerlere yakın olduğu görülmektedir. (Özerken, 2009, s. 
113- 237). 

 Milliyet ;“Türban Tartışmaları Türkiye’yi İkiye Ayırdı” Sivil Toplum Kuruluşlarından hukukçulara, iş dünyasından aydın-
lara, siyasetten ailelere kadar her kesim kendi içinde “türban karşıtları” ve “destekçileri olarak ikiye bölündü”/ “Lagendijk: Durum 
Kaygı Verici” / “Resmi Davette Kara Çarşaf ”/ “Türkiye Meydanlarda”/ “Her yerde Protesto Var”, “Hassasiyet Uyarısı”/   “Türkiye-AB 
Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Lagendijk türban yasağının kalkmasından yana olduğunu söyledi” / “Lagendijk, ancak 
bu konudaki korku ve hassasiyetlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti”  / “Türban meclisten geçti” / “AKP ve 
MHP’nin yükseköğretimdeki türbanın serbest bırakılmasını öngören Anayasa değişikliği teklifi Meclis Genel Kurulu’nda 411 oyla 
kabul edildi. CHP’liler kararı ‘Türkiye’nin kara devrimi’ olarak niteledi.”/ “İranlılar Eşsiz Davete Çarşaflı Eşleriyle Geldi”/ “Tehlikeli 
Bölünme”/ “Üniversitelere türban girmesin diyenlerin dağılımı” / “Türban serbest bırakılsın diyenlerin dağılımı”/ ““Türbana destek 
bildirisinden erkek egemen tablo çıktı”/ “ İş Dünyası üçe bölündü”/ “Barolarda ‘türban’ krizi” / /“Sivil toplumda uzlaşamadı” / “Nesin 
Kardeşlerin de arası açıldı”.  Milliyet gazetesinde zıtlıkların beslediği karşıt görüşlü ve geleceğe ilişkin kaygı verici duruma atıf yapan 
başlıkların toplumu türban üzerinden kutuplaşmayı öne çıkardığı görülmektedir.
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Türkiye’de 1980 sonrasında İslami sermayenin gelişerek basın alanına girmesiyle İslami-muhafazakâr gazetelerin giderek güçlen-
diği görülür. Gülen Cemaatin yayın organı olarak Zaman gazetesinin dini hassasiyete önem veren yayıncılığı yanında muhafazakâr 
milliyetçi görüşe yakınlaşan bir tutum izlediği de gözlemlenmektedir. 

 Zaman gazetesi ana sayfasından “Halkın yüzde 70’i başörtüsü yasağına karşı çıkıyor” şeklinde tek haberle duyurması dikkat 
çekicidir. Haberine iç sayfada devam eden gazete, bu söylemiyle yasağın kaldırılmasının toplum nezdinde meşruluğunun altını bir 
kez daha çizmiş olmaktadır. 

 “Halkın ezici çoğunluğu, başörtüsü sebebiyle eğitim hakkının engellenmesini doğru bulmuyor. Polmark’ın araştırması, bu 
konuda çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Ocak ayında yapılan ankete katılan vatandaşların yüzde 70’i üniversitelerdeki yasağa karşı.” / 
“Başörtüsünü yasaklayan kanun yok, üniversiteler suç işliyor” / “İnkılâp peçeyle uğraşmaz” ile Ekrem Dumanlı’nın “dokunma sakın 
!” başlıklı köşe yazılarıyla, türban konusundaki haber ve görüşlere iç sayfalarda yer verdikleri görülmektedir.

 Polmark’ın araştırma sonuçlarının yanında, belirsiz bir noktaya mazlumca bakan, ancak üzerinde türbana özgürlük yazan 
giysisiyle bir türbanlı genç kız fotoğrafına yer vermektedir.

 Sayfanın üçte ikisinden fazlasını kaplayan “İnkılâp peçeyle olmaz” yazısında, makale içindeki “Türk inkılâbı çarşaf ve peçe 
için yapılmış bir inkılâp değildir. İnkılâp her şey için ve bir günde. Böyle bir kaide yoktur. Çarşaf da bu mealdendir… Bir kanun 
çıkarmak (CHP kastediliyor)fırkanızı çok müşkül mevkie düşürür.”cümlesi alıntılanarak alt başlık olarak kullanılmıştır. Makalenin 
tam ortasında çerçeve içindeki siyah beyaz fotoğrafta Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın kara çarşaflı bir portresine yer verilmiştir. 
1935’lerdeki çarşaf ve peçe meselesinin Meclisteki görüşmelerini yorumlayan makalede öne çıkarılan başlıklar, gazetenin geçmişten 
bu yana kadının başörtüsü konusundaki haksızlık ya da yanlışların altını çizerek kendi görüşlerine meşruiyet kazandırmak konusun-
daki bir çabaya,  diğer haber manşetleri ve başlıklar da laik kesimin aksine toplumda bir başörtüsü sorunu olmadığının altını çizen 
söylemler üzerine inşa edilmiştir.Ekrem Dumanlı köşesinde, gazetedeki Polmark’ ın anket sonuçlarını, Milliyetin bu konuda yaptığı 
anketin verilerini satırlarına taşıyarak “…Evinizden dışarı çıktığınızda başını kapatan var mı gibi bir soruya Türk halkının %74’ü 
evet diyor.Sizce türban laiklik karşıtlığının simgesi mi sorusuna halkın %70’i hayır diyor,%19,2’si hayır diyor… Makul tartışmalarda, 
makul çözümler üretme yerine, korkutma ve sindirme yolunu tercih edenler özgürlüklerden korkuyor, yani halktan, kamu vicdanın-
dan…” diyerek toplumda bir türban karşıtlığının olmadığının altını çizmektedir. Tüm bunlardan gazetede öne çıkan hâkim görüş; 
laik gazetelerin öne sürdüğü gibi Türkiye’de başörtüsüyle alakalı olumsuz bir toplumsal hissiyatın olmadığı şeklindedir.

 Muhafazakâr - sağ çizgideki Yeni Şafak gazetenin haber başlıklarında da varsayıma, ikna etme ve inandırmaya yönelik bir 
çabayla,  haber ve yorumun iç içe geçtiği biçimde başlıkların yer aldığı görülmektedir. Günümüzde düz başlıklar yerine ilgi çekici, 
şaşırtıcı, yönlendirici başlıklar ve haber metinlerinin öne çıktığına (Özerkan, 2009, s.241) ilişkin değerlendirmeyi, Yeni Şafak gaze-
tesinin 9 Şubat tarihli konuyla ilgili haber başlıklarında görmek mümkündür. Yeni Şafak :“Danimarka’da örtümüz bir sorun oluş-
turmuyor”/ “Mecliste 411 rekor oyla özgürlük ittifakı” / “Üniversitelerdeki başörtüsü yasağını kaldıracak Anayasa değişikliği paketi 
Meclis genel kurulunda kabul edildi. Düzenleme ile herkes hizmetlerden eşit yararlanacak, hiç kimse eğitim hakkından mahrum 
kalmayacak” /  “Türkiye Barolar Birliği toplantısında Başkan Özok’un başörtüsü karşıtı bildirisine tepki gösteren 24 ilin başkanı 
‘başörtüsü konusunda sizin gibi düşünmüyoruz, özgürlüklere destek veriyoruz’ diye tepki gösterdi” / “Türban karşıtları mitingde 
buluştu”.

 Yeni Şafak gazetesinin haberlerinin analizinde, başörtüsü konusunda Türkiye’deki karşı çıkışa /yasağa /haksızlığa atfen batılı 
bir ülkeyi referans göstererek laik kesimin bu konudaki tutumunu batılı bir ülke üzerinden örnekle sorgulamaktadır. Danimarka’da 
türbanın sorun olmadığı haberinde türban sorunuyla ilgili kadınların mutsuz edildiğini akla getiren mutlulukla gülümseyen iki genç 
kız fotoğrafı kullanıldığı görülmektedir. Gazetenin laik kesime karşı türbanın serbestliğini savunan söylemini,  batılı ülkeyi -Dani-
marka - referans göstererek ve eğitimlerden eşit hizmet alma gibi bir hak noktasından hareketle oluşturduğunu görmekteyiz.

 Liberal, özgürlükçü ve demokrat çizgide daha kentli, okumuş aydın, öğrenci kesime seslenen Radikal gazetesinin haber 
başlıklarında,  varsayıma dayalı tez öne sürme oranının düşük olduğu, genel olarak haber metninin içerdiği hipotezlerde, güvenilir 
kaynaklara dayanarak kanıtlama çabasının göze çarptığı görülmektedir (Özerkan, 2009, s. 240).

 Radikal gazetesinin Anayasa değişikliği ile Türbanın üniversitelerde serbest bırakılması konusundaki haber başlıklarına 
baktığımızda bu tespiti doğrular biçimde; ‘”Özgürlükler rejimine hasret / “ Türban ittifakı TBMM’de güldü”/  Son karar Anayasa’nın”/ 
“ Sivil Toplum sesini yükseltemedi / şeklinde diğer gazetelere görece daha farklı bir üslubun sergilendiği görülmektedir. 

 Sonuç Yerine 

 Hegemonya bir egemen iktidarın kendi yönetimi için, hâkimiyeti altındaki insanların rızalarını kazanmada başvurduğu 
stratejiler bütünü (Arık, 2006, s. 121) ve yönetici sınıfın toplumda egemenliğini sürdürme araçlarına gönderme yapan terimdir. 
Hegemonya en iyi, rızanın örgütlenmesi olarak anlaşılır ve bağımlı bilinç biçimlerinin şiddet ve zora başvurmadan inşa edildiği 
süreçleri işaret eder.

 Medya kurumları, sürekli olarak tutarlı bir ideoloji ile toplumsal yapıyı yönetilen sınıfların tahakkümü altına alınmalarına 
kendi rızalarıyla katılımları aracılığıyla, yeniden üreten ve haklılaştıran bir dizi ortak duyusal (commnsensial) değerler ve mekaniz-
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malar üreterek hegemonyacı bir işlev görürler. Hegemonya altında ideoloji, farklı değerleri sürekli olarak özümsemek ve birleştirmek 
zorunda olan, özünde çatışmacı ve dinamik bir süreç olarak kabul edilir. Raymond Williams’ın sözcükleriyle, hegemonya “bir ege-
menlik biçimi” olarak edilgen bir biçimde var olmaz. Sürekli olarak yenilenmek, yeniden yaratılmak, savunulmak ve değiştirilmek 
zorundadır. Var olan kültürel değerler egemen grupların çıkarlarına en iyi hizmeti verecek biçimde yapılandırılırlar ve yorumlanırlar 
(Shoemakers ve Reese, 2002,  s. 150–151). 

 Bir ideolojinin kendini sürekli olarak yenileyebilmesinin ön koşullarından biri de diğer ideolojilere karşı oluşturduğu anta-
gonizmalar veya eklemlemelerdir (Demirelli 2009,  s. 379). Bu bağlamda eklemleyici bir görevi olan söylem ile sivil toplum alanında 
çeşitli anlamlar inşa edilerek eklemleme, dışlama süreçleri ile birlikte hegemonya sağlanmaktadır. Hegemonik eklemleme süreci 
bünyesinde, toplumda bir bütünlük nosyonu yaratılmakta ve egemen ideoloji kendini “biz” konumuna getirerek dışarıda kalan ide-
olojileri “ötekileştirerek dışlamaktadır. Çünkü ideoloji, birlik ve bütünlüğe yönelik bir tehdit fikrini üretmeksizin birlik bütünlük 
nosyonunu öne sürememektedir (Demirelli, 2009, s. 380). Türkiye’nin özel koşullarında, İslamiyet ile Kemalist düşüncenin temsil 
ettiği laik zihniyet,  kadın konusunda özel bir çatışmanın içine girmişlerdir. Cumhuriyet ideolojisinin, Türkiye’de kadınların siyasi 
ve toplumsal alanlardaki eşitliğine ilişkin öne sürüp –formel anlamda ve kısıtlı kesimler için de olsa yerleştirdiği değerler,  Osmanlı 
toplum yapısı ve İslamcı ideolojinin değerleri ile çatıştığında, kadın konusu siyasal gündemde hep bir savaş alanı oluşturmuştur 
(Acar, 1990 s. 70). 22 Temmuz 2008 seçimleri ile ikinci defa iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Kemalistler ve devlet 
kurumları arasında geçen mücadelenin meşru zemininde başörtülü/ türbanlı kadınlar yer almaktadır. Toplumdaki kutuplaşmada, 
türbanlı kadınların kamusal alana çıkma istekleri; laik- anti laik dindar-modern vb zıtlıklar üzerinden görünürlük kazanmaktadır. 
Bütün laik görüşlü gazetelerde bütünlük nosyonunun inşası için hegemonik söylemle türbanlı kadınlar dışlanarak onların üzerinden 
bir iktidar mücadelesinde toplumun “biz” ve  “onlar” şeklinde ayrıştırıldığını görmekteyiz. 

 Domhof gibi seçkinci araştırmacılar medyaya çok az bir bağımsızlık tanımaktadırlar. Tıpkı geleneksel Marksist görüşte ol-
duğu gibi, medyanın organik açıdan seçkinlere ayrılmaz bağlı olduğunu ve bu yüzden bağımsızlığından söz edilemeyeceğini belirtir-
ler. Bu kuramcılar, toplumsal yapı üzerinde yönetici sınıfın ya da” iktidar seçkinlerinin” kullandığı yaygın denetimin izlerini sürmede 
C. Wright Mills’ın öncülüğünü izlerler. Mills, “İktidar Seçkinleri isimli yapıtında ticari, ekonomik ve askeri seçkinlerin birbirlerine 
yakın çıkarlarının, toplumsal yapının üstünde bir zirve oluşturduklarını ileri sürer. Bu sektörler arasındaki bağlantılar ve personel 
değişimi ile desteklenen sınıf bağlılığı iktidar seçkinlerini güçlendirir ve korur (Shoemaker, Reese, 2002, s.143–144). Hegemonik sü-
reçler sonucunda toplumda elde elden tahakküm ile ideoloji, egemen ideoloji konumuna gelir ve sisteme eklemlenir. Fakat böylesi bir 
süreçte dahi egemen ideolojinin toplum içinde tek ideoloji olduğu düşünülemez. Bir ideoloji hegemonya alanında kendine özgü söy-
lemler yaratarak meşruiyet kazanma yolunda ilerlerken aynı zamanda da diğer ideolojileri haksız gösterecek dikotomiler oluşturarak 
hegemonyasını oluşturur ve kendini sürekli kılar. Kemalist ideoloji de sistem içerisinde kendi tahakkümünü oluşturarak bunları belli 
öğeler etrafında sağlamlaştırırken, diğer ideolojileri yine belirli sebeplerle (anti-laik, irtica, vb.) sistem dışına itmeye çalışmaktadır. 
Dost, düşman ayrımı ile birlikte kendini özneleştirirken meşrulaştıran, ötekileştirdiği kesim karşısında kendini sürekli kılmaktadır. 
Chomsky’nin de belirttiği üzere, bu şekilde düşman korkusuyla şaşkın sürüyü körüklemek gerekmektedir. Chomsky bunu bir takım 
canavarların yaratılarak kendimizi korumak için, onları yok etmek zorunda bırakıldığımız biçiminde ifade etmektedir (Demirelli, 
2009, s. 379).

 Yeni Şafak, Türkiye,  Zaman (daha önce merkez dışında kalan gazeteler)ile Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet, Radikal, Sa-
bah’ın (geçmişte merkez) haberlerinin,türban taraftarı ve laik- türban karşıtı bir zıtlaşma üzerinden kurulduğu gözlenmektedir. Tür-
ban karşıtı gazetelerin 10 Şubat 2008 tarihli söz konusu haberlerinde;  “kaos, kutuplaşma, tehlike, gerilim, kaygı, gerginlik, bölünme, 
endişe verici, hassasiyet”  gibi sözcüklerin öne çıkarıldığı görülmektedir. Bu gazetelerdeki:

“411 El Kaosa Kalktı”,  “Gerginlikten besleniyorlar”,“Özgürlükler rejimine hasret”,  “Üniversiteler suç işliyor”, “Resmi davette kara 
çarşaf ”,“Kara devrim”, “Tehlikeli bölünme”, “ “Kadınlar meydanlara indi”,“Sivil toplum da uzlaşamadı”,  “Türkiye meydanlarda”,”Tür-
kiye karanlığa mahkûm”, “Türban karşıtı”, “Türban gerginliği”, “Kutuplara ayrıldı”, “durum kaygı verici”, “hassasiyet uyarısı”, “korku 
ve hassasiyetlerini bildirmek”, “Türban krizi”, “Baroda gerginlik”,”, “Türkiye’yi bölen türban”,“kutuplaşma endişe yatıyor”, “Halktan 
türbana hayır”, “Şeriata geçit yok”,  “Yüz binlerce kişi tepkilerini ortaya koydu”, “Barolar Birliği ikiye bölündü”, “İş dünyası üçe bölün-
dü”, “Mecliste evet meydanda hayır”, şeklindeki sözcüklerle kurulan haber metinlerinin, olumsuz genellemeler üzerinden, varsayıma 
dayalı başlıklarla, varsayımsal hipotezlerle toplumsal endişe ve kaygıları besleyen ve toplumda kutuplaşma yaratan bir söylemi inşa 
ettiği görülmektedir.

 Buna karşın, Yeni Şafak, Zaman ve Türkiye gazetelerindeki yasa değişikliğinin verdiği memnuniyeti yansıtan bir olumlu 
havanın haberlere yansıdığı ve “rekor kabul/ rekor oyla/ ittifak /özgürlük,/ eşit hizmetlerden eşit yararlanma - eğitim hakkı” gibi 
sözcüklerin söyleme egemen gözlenmektedir. Zaman’ gazetesinin, “Başörtüsünü yasaklayan kanun yok üniversiteler suç işliyor”  ve 
“Halkın %70’i türbana karşı değil” şeklindeki kendi dünya görüşüne meşruiyet kazandıracak bir söylemin argümanlarını iç sayfalar-
daki haber söylemine taşıdığı görülmektedir. 

 Hürriyet gazetesinin “411 El Kaosa Kalktı” manşeti bu kutuplaşmanın en öne çıkan başlığı olarak değerlendirilebilir. Yeni 
Şafak buna tezat bir manşette “Mecliste 411 rekor oyla özgürlük ittifakı” haberi için Meclis’te yasa değişikliğini onaylayan AKP’li mil-
letvekili Nimet Çubukçu’nun yer aldığı fotoğraf karesini kullanmıştır. Yeni Şafak’ın, başı açık modern Türk kadını kimliğiyle AKP’li 
milletvekilinin Mecliste türbana evet diyen pozunu haberde kullanması, Cumhuriyet’in Yurttaşlar tüm yurtta şeriata karşı alanlar-
daydı”, “Şeriat’a geçit yok”, “Türkiye karanlığa mahkûm”, şeklinde türbanı şeriat tehlikesi olarak gösteren söylemine karşıt bir görün-
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tüyü öne çıkarma çabası olarak okunabilir. Yine aynı gazetenin, “Türban karşıtları mitingde buluştu”, “…eylemciler, sanatçılar Faruk 
Demir ve Sadık Gürbüz’ün verdiği konserle eğlendi” şeklinde devam eden haber metninde;  ‘eylemciler’  ve ‘eğlendiler’ kelimeleriyle 
türban karşıtları olarak görülen kitleyi ve amaçlarını küçümseyen bir söylemin yansıttığı görülmektedir. Bu bağlamda, Atatürkçü - 
laik çizgiden ödün vermemek adına gazetelerin haberlerinde inşa ettikleri söylemle, bir takım zıtlıklar ve korkular üreterek kadınlar 
üzerinden toplumu ayrıştırdığı görülmektedir. Gazetelerin başörtülü-İslamcı ve başı açık -laik zıtlığındaki temsiliyetleriyle, kadınları 
siyasetin nesnesi olarak gördüğü, her iki bakış açısının da türbanı tartışırken, kadınları göz ardı ettiği görülmektedir.

 Beden,  Berktay’a göre “çok güçlü bir sembolik form; bir kültürün merkezi kurallarının, hiyerarşilerinin ve hatta metafizik 
bağlılıklarının ‘yazılı’ olduğu bir yüzeydir”. Ancak, beden salt bir kültürel metin olarak değerlendirilmemeli, bu kültürel metin aynı 
zamanda “toplumsal denetimin pratik odağı” olarak da düşünülmelidir (Gençtürk ve Hızal, 2003, s. 70). Bu bağlamda Berktay’ın da 
işaret ettiği şekilde, gazetelerin kadın bedenini toplumsal denetimin pratiği olarak gören her iki baskın ideolojinin söylemini, haber-
lerinde inşa ettikleri açıklıkla ortadadır.

 Sonuç olarak gazetelerin haberlerinde, türban yasağı ile ilgili toplumsal duyarlılıklar üzerinden kutuplaşma yaratacak bir 
söylemin aracı-mecrası olarak, iktidarların meşruiyet mücadelesinde rol oynadıkları görülmektedir. Medyanın bu söylemiyle, kadın-
ların ikincil rollerinin zımni olarak tescillendiği gerçeği gözden kaçırılmaması gereken bir noktadır. 
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EK.1 

10 Şubat 2008 tarihli gazete haberlerindeki manşet, alt ve üst başlıklar 

SABAH

Mecliste Evet Meydanda Hayır   /  Türkiye’de Hak Hukuk Manzaraları   / Başörtülü Kızlara Üniversite Eğitimi Yolu Dün Açıldı / Karardan Mutsuz 
Olanlar İse Meydanlara Çıktı  / Çene altında değişiklik yok  /  Ankara’da Türban Karşıtı Miting   /  Cumhuriyet mitingini düzenleyenler dün de tür-
ban için sokaktaydı. Meclis anayasa değişikliği yaparken karşı çıkan 76 sivil toplum örgütü de Ankara da eylem yaptı   /   Barolar Birliği’nde Türban 
Gerginliği  /   24 Baro başkanı türbana destek verdiğini belirterek söz istedi. Ancak imzası bulunan bazı başkanların haberi olmadığı ortaya çıktı /

411 Vekil Evet dedi   /  TBMM Üniversitelerde Türbanı Serbest Bırakan anayasa değişikliğini rekor oyla kabul etti   /   Meclis Türkiye’nin son yirmi 
yıldır tartıştığı üniversitelerde türban serbestîsi kararını CHP’nin nin ‘kara devrim’ yakıştırmasına rağmen 411 gibi rekor oyla kabul etti. AKP-M-
HP bloğu 4 fire verdi   /  Türban 26 Şubatta Serbest / Rumeli Kızlarıçarşaf takmaz /   Kara Devrim Yapılıyor  / CHP Dava Edecek  / Baykal türban 
düzenlemesinin Resmi gazetede yayınlanmasının ardından Anayasa mahkemesine başvuracaklarını söyledi  /   İmza vermeyenlerin Göz ardı ettiği 
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Tehlike  (Emre Aköz /köşe yazısı).

MİLLİYET

Türban Tartışmaları Türkiye’yi kutuplara Ayırdı  /  Sivil Toplum Kuruluşlarından hukukçulara, iş dünyasından aydınlara, siyasetten ailelere kadar 
her kesim kendi içinde ‘türban karşıtları’  ve ‘destekçileri’  olarak ikiye bölündü /   Lagendijk: Durum Kaygı Verici  /  Resmi Davette Kara Çarşaf!  
/  Tekbir’den Üniversiteliye Türban Koleksiyonu   / Türkiye Meydanlarda /  Her yerde Protesto Var , Türban lisede de serbest olsun  / Türban AB ye 
uymuyor ,  Hollanda’da yüzü kapatan giysiye yasak  / Türban AB ye uymuyor /  Hassasiyet Uyarısı /   Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş 
Başkanı Lagendijk türban yasağının kalkmasından yana olduğunu söyledi/  Lagendijk , ancak bu konudaki korku ve hassasiyetlerin de göz önünde 
bulundurulması gerektiğine dikkat çekti  / Türban meclisten geçti”, / “AKP ve MHP’nin yükseköğretimdeki türbanın serbest bırakılmasını öngören 
Anayasa değişikliği teklifi Meclis Genel Kurulu’nda 411 oyla kabul edildi. CHP’liler kararı ‘Türkiye’nin kara devrimi’ olarak niteledi. / 

İranlılar Eşsiz Davete Çarşaflı Eşleriyle Geldi /  Türban en önemli sorun diyen sadece yüzde 6 /  Tehlikeli Bölünme /  Üniversitelerde üç görüş /  Her 
yerde protesto var / Üniversitelere türban girmesin diyenlerin dağılımı  / Türban serbest bırakılsın diyenlerin dağılımı / Türbana destek bildirisin-
den erkek egemen tablo çıktı /AKP – Liberaller ittifakı da çatladı /  İş Dünyası üçe bölündü /  Barolarda ‘türban’ krizi  / MHP de istifa çelişkisi  / Sivil 
toplumda uzlaşamadı  /  Nesin Kardeşlerin de arası açıldı / 

 “Baykal: Pandora’nın Kutusunu açtılar”( Fikret Bila Köşe Yazısı) 

ZAMAN

Halkın Yüzde 70’i başörtüsü yasağına karşı çıkıyor /  Halkın ezici çoğunluğunu, başörtüsü sebebiyle eğitim hakkının engellenmesini doğru bulmu-
yor. Polmark’ın araştırması, bu konuda çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Ocak ayında yapılan ankete katılan vatandaşların yüzde 70’i üniversitelerdeki 
yasağa karşı. / Başörtüsünü yasaklayan kanun yok, üniversiteler suç işliyor /  İnkılap peçeyle uğraşmaz 

 “Dokunma Sakın”  (Ekrem Dumanlı’nın köşe yazısı)

HÜRRİYET

 411 El Kaosa Kalktı  /  Anayasa değişikliği meclisten geçti/  Türkiye’yi bölen türban 518 milletvekilinin 411’inden  ‘kabul’ gördü. Anayasa paketi 
meclisten geçti. Kutuplaşma endişe yaratıyor  /  AKP’lilerin eşlerini tesettüre sokma hikâyeleri  / Türban nifak gibi sokuldu  /  Mecliste oylama 
Sıhhiye’de protesto / Kadınlar Meydana İndi / Türbana özgürlük kadınlara kölelik  /  Barolarda türban savaşı /  Hukuk dekanları kaygıyla izliyor”/ 
“Türban serbestliğinin yolunu açan değişikliklerin Mecliste kabul edildiği saatlerde çoğunluğu kadın on binlerce insan protesto gösterisi düzenledi. 
76 sivil toplum örgütü tarafından Sıhhiye Meydanında düzenlenen mitingde ‘şeriat ortaçağ’ dır sloganı atıldı/ Pazartesi Korkusu  /  Anayasa’daki 
değişiklikle farklı uygulamalar yol açar. Bu, belirsizliğin ilk adımıdır. Tek çözüm Anayasa’da

 Bir denge unsuru olarak düşünülmüş tarafsız bir makam olan Anayasa mahkemesinin buna ‘dur’ demesidir. Aksi takdirde Pazartesiden itibaren 
korkuyorum(YÖK başkanının sözler ‘türbanda Kaos senaryosu “ şeklinde haber yapılmış) /  Kara devrim kara hançer  /  Politikacıların üniversite 
bitiren kızları niye çalışmıyor /

Rahmi Turan “Sen neymişsin be Türban /Yılmaz Özdil  “Arapsaçı” /Yalçın Bayer “Atatürk başörtüsünü nasıl halletmişti Güzel kadın başını açar” 
köşe yazıları.

CUMHURİYET

Halktan türbana  ‘hayır’  /  Yurttaşlar tüm yurtta şeriata karşı ayaktaydı  / İlhan Kesici: Gerginlikten besleniyorlar (İç sayfalardaki devamı: “AKP 
gerginlikten medet umuyor”./ CHP İstanbul milletvekili İlhan Kesici: Hükümet politikaları böyle sürerse bölünme ve kamplaşma görünüyor” / Tür-
kiye karanlığa mahkûm/  Anayasaya türban /   Çağdaş Türkiye’ye yakışmıyor /   Bütün umutlar Anayasa Mahkemesi’nde  /  Şeriat’a geçit yok mesajı 
/   Meclisteki oylar sırasında Sıhhiye Meydanı’nda toplanan genci yaşlısı yüz binlerce kişi tepkilerini ortaya koydu  /  Sessiz kalamayız , /  Hukuk 
dekanlarından Türban Bildirisi /  Laiklik örselenemez   / Müslümanlara defans olmaz 

“T harfinden sıkılmış birinin Tarihe Geçecek Sözleri” Işıl Özgentürk’ün köşe yazısı 

“Daha işin başındayız” Zeynep Oral; köşe yazısı.

YENİ ŞAFAK

Danimarka’da örtümüz bir sorun oluşturmuyor /  Mecliste 411 rekor oyla özgürlük ittifakı /  Üniversitelerdeki başörtüsü yasağını kaldıracak Ana-
yasa değişikliği paketi Meclis genel kurulunda kabul edildi. Düzenleme ile herkes hizmetlerden eşit yararlanacak, hiç kimse eğitim hakkından 
mahrum kalmayacak  /   Türkiye Barolar Birliği toplantısında Başkan Özok’un başörtüsü karşıtı bildirisine tepki gösteren 24 ilin başkanı ‘başörtüsü 
konusunda sizin gibi düşünmüyoruz, özgürlüklere destek veriyoruz’ diye tepki gösterdi” /  Türban karşıtları mitingde buluştu.

RADİKAL

 Özgürlükler rejimine hasret / “ Türban ittifakı TBMM’de güldü”/  Son karar Anayasa’nın”/ “ Sivil Toplum sesini yükseltemedi / 

 “Aydınlık bir gelecek için”  ; Haluk Şahin,  köşe yazsısı

“Meşruiyetlerden Meşruiyet”, Nuray Mert ( köşe yazısı)

TÜRKİYE

 “Barolar Birliği İkiye bölündü”, “Başörtüsüne rekor Kabul”
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TOPLUMSAL CİNSİYET VE İRAN SİNEMASI’NDA KADININ TEMSİLİ:  
THE APPLE FİLMİ

 
 
 
 
İkbal Bozkurt Avcı1

Deniz Özer2

 
 
 Özet
 Cinsiyet kavramı, kadın veya erkek olmanın biyolojik yönünü ifade etmektedir. Toplumsal cinsiyet ise biyolojik özelliğe 
kültürel, toplumsal ve ideolojik ögelerin yüklenmesi olarak değerlendirilmektedir. Bireye toplum tarafından yakıştırılan cinsiyet 
rol ve sorumluluklarıyla ilişkilendirilen toplumsal cinsiyet, toplumun bireyi nasıl gördüğünü ve ondan beklentilerini ön plana çı-
karmaktadır.Toplumda bireylere atfedilen roller, pek çok sanat dalında olduğu gibi sinemada da egemen anlayış doğrultusunda 
sürdürülmektedir. Muhalif bir bakış açısı olarak nitelendirilen feminist sinema,  kadının toplumdaki konumunu ve rolünü eleştirel 
bir perspektiften sunmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, sinemada toplumsal cinsiyet ve kadının temsili sorununu ortaya koymayı 
amaçlamaktadır.Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının en belirgin olduğu ülkelerden biri olan İran Sineması’ndan seçilen The Apple filmi 
üzerinden toplumsal cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kadının imajı değerlendirilmiş ve feminist eleştiri yöntemiyle ortaya konulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın, İran Sineması, Öteki. 
 

GENDER AND WOMEN’S REPRESENTATION OF IRANIAN CINEMA:  
THE APPLE FILM
 Abstract

 The concept of gender, biological refers to the direction of being male or female. The biological properties of gender, cul-
tural, social and ideological elements is considered to be loaded. Attributable ascribed gender roles and responsibilities of the indi-
vidual by society as gender, community members, and how you see it come to forefront expectations.Attributed to individual roles 
in society, the dominant understanding of cinema as well as a lot of art carried out in accordance branch. Described as a dissident 
feminist perspective films, the position and role of women in society, offers a critical perspective. Therefore, this study aims to explore 
the question of representation of women in cinema and gender.Iran, which is one of the countries where gender discrimination is 
most evident selected Movie Theater, The Apple of films such as gender, gender roles, and the image of women that were evaluated, 
and the method of feminist criticism.

Keywords: Gender, Woman, Iranian Cinema, The Other One.

 Giriş
 

 İnsanlığın ilk dönemlerinden beri hemen hemen her toplumda çağın koşullarına bağlı olarak şekillenen birtakım düşünce 
kalıpları bulunmaktadır. Bu kalıplar içerisinde en dikkat çekenlerden biri toplumsal cinsiyet ve buna bağlı olarak geliştirilen toplumsal 
rollerdir. Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeği toplumun nasıl gördüğüyle ilgilidir. Diğer bir ifadeyle bireyin içinde yaşadığı toplumun 
kültürü kadın ve erkeği sosyal olarak yapılandıran özellikleri belirlemektedir (Akın ve Demirel, 2003: 73). Özellikle kapitalizmle bir-
likte gelişen ekonomik sistem, sınıfsal yapı ve aile, mülkiyet, miras gibi sosyal oluşumlar kadının üretimden dışlanmasına ve ikincil 
bir varlık olarak nitelendirilmesine sebep olmuştur.

Kadının üretim ilişkilerinden uzak tutulması, özel alana itilmesi ve ikinci konuma yerleştirilmesi bir sanat dalı olan sine-
mada da toplumsal cinsiyet kalıpları doğrultusunda sürdürülmektedir. Pek çok yönetmen filmlerinde kadını ve erkeği toplumun 
görmek istediği şekilde, onlardan beklenen roller doğrultusunda konumlandırmaktadır. Toplumsal cinsiyetle ilgili değer yargılarını 
kırmayı temel alan feminist sinema, toplumun oluşturduğu kadınlık olgusunu, kadına toplum tarafından biçilen rolleri, kadının 
sinemada temsil edilme şekillerini eleştirel bir bakış açısıyla irdeleyerek; kadın sinemasının olabilirliğini ortaya koymaktadır. 

Özellikle İran’da ‘kadınlık’ oldukça karmaşık olmakla birlikte; daha çok özgürlük sorunu olarak görülmektedir. Çünkü İran 
kadını, içinde bulunduğu toplumda en temel hak ve özgürlüklerini kullanamamaktadır. Bu çalışma, İran’da kadının toplumdaki du-
rumunu ve ondan beklentileri sorgulayan Samira Makhmalbaf ’ın ‘The Apple’ filmini ele almaktadır. 

1  Arş. Gör., Fırat Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema, ibavci@firat.edu.tr
2  Arş. Gör., Fırat Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, denizozer@firat.edu.tr
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1.1. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Kavramı Üzerine

Cinsiyet kavramı, kadın veya erkek olmanın biyolojik yönünü ifade eden demografik bir kategori olarak değerlendirilmek-
tedir. Birey, doğuştan getirdiği birtakım genetik özelliklerine göre kız ya da erkek cinsiyetiyle dünyaya gelmektedir. Biyolojik olarak 
getirilen cinsiyet, sosyal bir inşa sürecinden geçerek toplumsal cinsiyete dönüştürülmektedir (Bayhan, 2013: 147-148). Toplumsal 
cinsiyet erkek ve kadınların birbirlerinden farklı olmasına yol açan fiziksel niteliklere değil, erkeklik ve kadınlık hakkında toplum ta-
rafından oluşturulmuş özelliklere odaklanmaktadır (Giddens, 2000: 621). Bu bağlamda toplumsal cinsiyet, kadın veya erkek olmanın 
toplum ve kültür tarafından inşa edilmiş yönü olarak tanımlanmaktadır.

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki farklılık; Freud’un “dişinin dişiliğini”, “erkeğin erilliğini” tanımlama 
girişimi sonucunda ortaya çıkmıştır. Freud, asıl sorunun kadın veya erkeğin biyolojik doğasında olmadığını; bu durumun onların 
psikolojilerinden kaynaklandığını ifade etmektedir. Ona göre; birey dişi cinsiyetle doğmuşsa, içinde büyüdüğü kültür ona dişiliği, 
erkek olarak doğmuşsa erkekliği kazandırmaktadır (Direk, 2009: 70). Freud’un çalışmalarından sonra toplumsal cinsiyet alanında 
önemli aşamalar kaydedilmiş; bütün sosyal sistemlerde toplumsal cinsiyetin merkezi rolü fark edilmiş, özellikle cinsiyet rolleri ve 
toplumsallaşma kavramları üzerinde yoğun çalışmalar yapılmıştır (Ecevit, 2011: 4). Çünkü birey toplumsallaşma süreci içerisinde 
toplumsal cinsiyetinin ona yüklediği rol, davranış ve sorumlulukları öğrenmektedir.

Toplumun kadın ve erkekten beklediği bir takım hal ve durumları anlatan toplumsal cinsiyet; bireylere ideoloji tarafından 
yüklenen pek çok kültürel, ekonomik, politik unsurlar taşımaktadır. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet çerçevesinde, kadınlar ve er-
kekler hakkındaki kültürel gerçeklikler ve inançlar mevcut eşitsizliklerde, sohbetlerde, zihinlerde, beklentilerde, başkalarının dav-
ranışlarında temsil edilmektedir. Bu durum bireylerin benlik algılarını, ilgilerini ve davranışlarını şekillendirmektedir (Fine, 2011: 
113). Dolayısıyla bir toplumda kadın ve erkeklerin toplumsal hayata katılım oranı, görünürlüğü ve temsil biçimi önemli oranda o 
toplumda geçerli olan toplumsal cinsiyet algısından etkilenmektedir (Ökten, 2009: 302).

Toplumsal alanda her iki cinsin temsillerinin farklı olması, erkeğin egemen olarak gösterilmesi, kadının ikinci plana itil-
mesi toplumsal cinsiyetin temel sorunu olarak görülmektedir. Toplumsal cinsiyetin feministler tarafından kavramsal bir araç olarak 
kullanılması; gündelik uygulamalar ve varsayımlar içinde gizlenmiş iktidar ilişkilerinin üzerini örten örtüyü kaldırmayı mümkün 
kılmaktadır. Toplumsal cinsiyet, toplumu anlamayı sağlayan bir mercek işlevi görmenin yanında; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
diğer eşitsizlik sistemleriyle birbirinden ayrılamaz biçimde iç içe geçmiş olduğunu ortaya çıkarmaktadır (Ecevit, 2011: 6). Böylece 
toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek arasında toplum tarafından kurgulanan eşitsizliklerin açık bir şekilde görülmesini sağlamaktadır. 

 1.2. Toplumsal Cinsiyet Rolleri

 Toplumsal cinsiyet rollerini ele almadan önce rol kavramını açıklamak gerekmektedir. Rol, belirli bir statü ile gelen davranış 
biçimi beklentilerinin seti olarak tanımlanmaktadır. Kişiye toplumsal olarak bir statü verilmekte; bu statüyle ilgili görevlerini yeri-
ne getirip haklarını kullandığında, bireyin toplumsal rollerini başarıyla yerine getirdiği ifade edilmektedir. Rol, statünün dinamik 
yanı olarak betimlenmektedir (Tekinalp ve Uzun, 2009: 48). Bireylerin, toplum içerisinde çok farklı rolleri bulunmaktadır. Toplum 
onlardan bu rolleri yerine getirmelerini beklemektedir. Toplumsal cinsiyet rolleri ise; toplumun tanımladığı ve bireylerin yerine ge-
tirmelerini uygun gördüğü cinsiyetle ilişkili bir takım beklentiler olarak değerlendirilmektedir (Dökmen, 2006: 16). Cinsiyet rolleri 
de tıpkı toplumsal cinsiyet gibi toplumsallaşma sürecinde öğrenilmektedir.

Toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına uygun olarak gelişen cinsiyet rolleri, pek çok mekanizma tarafından şekil-
lenmektedir. Bu nedenle toplumsal cinsiyet rolleri; zamana, mekâna, sınıfa ya da ırka göre olduğu kadar, toplumun siyasi ve ekono-
mik koşullarına göre de çeşitlilik göstermektedir. Toplumdan topluma farklılık gösteren cinsiyet rolleri, söz konusu kültürün yeniden 
üretim ve yaratılış anlayışlarına göre biçimlenmektedir (Ökten, 2009: 302: 303). Cinsiyet rollerinin, sabit bir tanımının yapılamaması 
ve farklı koşullarda değişkenlik göstermesi; onların yapay birer kurgu olduğunun en belirgin özellikleridir.

Toplumsal cinsiyet kadın ve erkeğe çok farklı cinsiyet rolleri atfetmekte; kamusal-özel alan ayrımı cinsiyet rollerinin tanım-
lanmasında başat kavram olarak kullanılmaktadır. Feminizmin ilk dönemlerinden beri eleştirilen kamusal-özel alan ayrımında özel 
alan, kişisel, mahrem, dışarıya kapalı haliyle kadını işaret ederken; diğer tüm alanlar kamusal alan olarak nitelendirilmekte ve erkekle 
bütünleştirilmektedir (Özbay, 2013: 193). Cinsiyetler arasındaki bu ayrım, aynı zamanda bir otorite paylaşımı olarak görülmekte; 
kamusal alandaki rolü sayesinde erkek; baba, koca, evin reisi olarak karısı dâhil ailenin üyeleri üzerinde otorite kurmaktadır. Kadının 
özel alana dair ev işleri ve çocuk bakımı gibi geleneksel rolleri ise; bir yandan onun toplum içerisindeki konumunu belirlerken; diğer 
taraftan toplumsal yaşamdan koparılmasına neden olmaktadır. Kadın ve erkek rollerinin bu şekilde ayrılması hem maddesel hem de 
ideolojik bakımdan kapitalizmin korunup sürdürülmesinin bir gereği olarak görülmektedir (Öztürk, 2000: 65).

Kamusal-özel alan ayrımının yanı sıra, kadın ve erkek için uygun görülen bazı nitelikler bulunmaktadır. Erkekler; hırslı, 
rekabetçi, bağımsız, güçlü kararlı, çalışkan, kendine güvenen gibi tanımlamalarla yaşamın kültür boyutuyla özdeşleştirilirken; ka-
dınlar duygusal, sevecen, sessiz, fedakâr, kırılgan gibi niteliklere büründürülerek; doğayı temsil etmektedirler (Berktay, 2000: 26). 
Ayrıca toplum içerisinde erkeklerin daha çok mühendis, doktor gibi meslekleri edinmeleri beklenirken; kadınlara kamusal alanda 
özel yaşamlarıyla paralel gözüken öğretmenlik, hemşirelik, sekreterlik gibi meslekler uygun görülmektedir. Toplum, kadınları sü-
rekli evlilik, çocuk doğurma, annelik, ev işleri gibi kavramlarla bütünleştirmeye çalışmaktadır. Ataerkil anlayışta kadının, erkeğin 
konumuna göre ikinci plana itilerek ötekileştirildiği ve edilgen bir konuma geçirildiği görülmektedir. Erkeğe bağımlı olarak varlığını 
sürdürebileceği iddia edilen kadın; kendini kamusal alanda ifade edememektedir.
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 1.3. Sinemada Toplumsal Cinsiyet ve Kuramsal Dayanakları

 Toplumsal cinsiyet kavramını daha iyi tanımlayabilmek için pek çok kuram oluşturulsa da sinema perspektifinden ba-
kıldığında; feminist kuram temel alınmaktadır. 1960’lı yıllarda karşı kültürel bir hareket olarak ortaya çıkan feminist hareketin si-
nemadaki yansıması, feminist film eleştirisi şeklinde ifade edilmektedir (Özden, 2000: 162). Feminist film eleştirisi, genel olarak 
kadının temsili, kadınlar ile erkekler arasındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin temsili, izleyicinin cinsiyetçi kurulumu ve kadın 
sinemasının olasılığı gibi konular üzerine eğilmektedir (Butler, 2011: 86). Bu doğrultuda feminist teori, filmlerin çözümlenmesinde, 
göstergebilimden sinema tekniklerinin cinsel farklılığın temsilindeki önemli rolünü, psikanalizden ise arzunun ve öznelliğin yapısını 
analiz etmeyi almaktadır (Smelik, 2006: 3). 

Feminist film eleştirisi kapsamında üzerinde durulması gereken önemli kavramlardan biri bakıştır. Bakış, bakanın ve ba-
kılanın konumunu nasıl şekillendirdiği üzerinden yola çıkılarak incelendiğinde; temsil açısından çok önemli ipuçları vermektedir 
(Kırel, 2010: 139). Sinema insanlara birtakım hazlar sunmakta; bu hazlardan biri skopofili yani gözetlemecilik olarak tanımlanmak-
tadır. Bakmanın kendisi bir haz kaynağı olabildiği gibi bakılmak da haz verebilmekte; skopofili cinselliği oluşturan güdülerden biri 
olarak nitelendirilmektedir. Freud, skopofiliyi, öteki insanları nesneler gibi ele almakla onları denetleyici ve meraklı bir bakışa tabi 
kılmayla bağdaştırmaktadır. Bu doğrultuda sinema, izleyiciyi röntgenci konumuna yerleştirirken; izleyicinin bastırılmış arzusunu ve 
teşhirciliklerini oyuncuya yansıtmasını sağlamaktadır (Mulvey, 1975: 239). 

Feminist kuramın sacayağını oluşturan diğer kavram, özdeşleşme olarak ifade edilmektedir. Özdeşleşme sürecinin temeli, 
kabul etmeye ve yadsımaya dayanmaktadır. İzleyici filmi izlediğini bilmekte; fakat bunu yadsımaktadır. Daha sonra sinema perdesini 
tıpkı bir ayna olarak algılamakta ve perdedeki imgelerin kendi yansıması olduğunu düşünmektedir. Bu doğrultuda Lacan’ın ayna 
evresi ve özdeşleşme koşulları irdelenmektedir. Ayna evresindeki bebek gibi izleyici de perdede gördüğünü kendi imgesiyle özdeş-
leştirmektedir (Büker, 2008: 230).

Psikanalizde çocuğun imgesel düzenden geçmesinden sonra simgesel düzen yani ayna evresinden sonra Oedipus komp-
leksi gelmektedir. Oedipus kompleksi, erkek çocukların anneleriyle baskıya alınmış cinsel ilişki kurma isteği ve kendi cinsiyetinden 
olan büyüğü ile yarışması olarak tanımlanmaktadır (İri, 2002: 745). Bu süreçte çocuk birincil haz kaynağı olarak gördüğü annesini 
arzulamakta; fakat babası tarafından iğdiş edilmekle tehdit edilmektedir. Erkek çocuk annesiyle ilişkisinden ve babasıyla çatışmaktan 
kurtulmalı, annesinin yerini alacak bir kadın bularak; güç ve mutluluğa erişmelidir. Freud, bu kavramın tam tersini yani kız çocuğunun 
babasına olan ilgisini ise “Elektra Kompleksi” olarak tanımlamaktadır (Butler, 2011: 76). Odipal evrede çocuk dilin ve kültürün 
dünyasına girmekte; simgesel düzene geçmektedir. Bu durum fallusla temsil edilmektedir. Öznellik cinselliktir ve cinsellik yalnızca 
fallusun yokluğu ya da varlığıyla yani cinsel farklılıkla betimlenmektedir. Dolayısıyla cinsel yapılanma ve öznellik fallusa sahip olan 
erkek ve olamayan kadın için farklılık göstermektedir. Mulvey’e göre cinsel farklılık, kadına ataerkil iktidar ilişkilerini betimleyen bir 
kuram içinde tuzak kurmakta ve onu erkek olmayan biçiminde tanımlayarak olumsuz bir duruma düşürmektedir (Öztürk, 2000: 90).

Feminist film eleştirmenleri psikanalizden aldığı bu kavramlar doğrultusunda klasik Hollywood filmlerinde ataerkil kültü-
rün bilinçaltının yansımasını irdelemekte; erkek bakışının etkin olarak kontrol eden özne konumunda olmasına; kadının ise erkeğin 
arzusunun hizmetinde, edilgen bir bakış nesnesi olarak gösterilmesine karşı çıkmaktadırlar (Özden, 2000: 172). Klasik sinemada 
bakış haz temelli erotik noktaların birleştirilmesiyle oluşturulmakta; cinsel farklılığın kültürel olarak tanımlanmış yönleriyle inşa 
edilmektedir. Sinemada üç bakış bulunmaktadır. Bunların ilki, filmsel metin içindeki erkeklerin nesne olarak kadınlara bakışı, ikin-
cisi erkek bakışı ile kimliklenen ve perdedeki kadını nesneleştiren izleyicinin bakışı diğeri de filmin tamamındaki kameranın bakışı 
olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda filmlerde izlenen imge kavramı oluşmakta; (İri, 2002: 755) dişil imgeler ve karakterler 
eril düşlemin ürünü olarak ortaya çıkmakta; kadın eril olmayan “öteki” olarak konumlandırılmaktadır (Öztürk, 2000: 71).

Klasik sinemada oluşturulan kadın imgesinde; kadınlara yönelik bazı toplumsal rollerin temsilleri ve toplumdaki bu rolle-
re sahip insanlar karşılaştırılmaktadır (İri, 2002: 755). Toplumsal rol temsillerinin yanı sıra feminist film kuramcılarının üzerinde 
durduğu başka bir nokta da kadınların toplum içerisinde temsil edilme alanlarıdır. Kadınlar çoğunlukla özel alanda yani ev içinde 
temsil edilmekte; erkekler ise kamusal alanda konumlandırılmaktadır. Feminist teori çerçevesinde vurgulanması gereken diğer konu 
dilin kullanımıdır. Egemen anlatı sinemasında eril özne, görsel otoritenin yanı sıra dilsel otoriteden de zevk almaktadır. Bu nedenle 
kullanılan dil, eril bir nitelik taşımakta; kadın sinemada sessizlikle temsil edilmektedir. Sessizliğin sinemadaki geleneksel temsilinin 
yanında kadının sinemada sessizliği artık direnmeyle, ayakta kalmayla özdeşleştirilmektedir (Öztürk ve Tutal, 2001: 103). Öte yan-
dan ataerkil ideolojinin sürdürülmesine araç olan film diline karşıt olarak kullanılacak feminist bir film dili oluşturulmaya çalışıl-
maktadır (Özden, 2000: 173).

 Genel olarak bakıldığında, erkeklerin denetlediği bir sektörün ürünleri olan filmler, kadın-erkek ilişkilerindeki gerginlikleri 
giderme konusunda, hem ataerkil kuralların geçerli olduğu dünyanın olağanlığını kanıtlamaya çalışarak hem de cinsiyetçi yaşam 
tarzlarının sivriliklerini törpüleyerek önemli bir ideoloji sürdürme aracı olarak işlev görmektedir (Abisel, 1994: 126). Dolayısıyla 
feminist film eleştirisi bu kurgulanışa karşı bir duruş sergilemektedir. Feminist teori, kadının sunum tarzlarını inceleyerek; filmlerde 
kadınların simgesel düzeyde mevcut olmayışlarının, değersizleştirilmelerinin nedenlerini araştırmaya yönelmekte; olumsuz ya da 
yanlış olarak tanımlanan kadın sunumlarının ortadan kaldırılması konusunda çözümler ve öneriler ortaya koymaktadır (Özden, 
2000: 176).

 1.4. Sinemada Kadının Temsili

Aktif bir seçme, biçimlendirme, yapılandırma ve sunma biçimi olarak temsiller (Hall, 1994: 58) içinde yer alınan kültürden 
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devralınıp, içselleştirilerek benliğin bir parçası haline getirilmektedir. İçselleştirilen bu temsiller benliği söz konusu kültürel temsil-
lerde içkin olan değerleri de benimseyecek şekilde yoğurmaktadır. Bu nedenle bir kültüre egemen olan temsiller aslında çok önemli 
politik önem taşımaktadır. Kültürel temsiller yalnızca psikolojik duruşları şekillendirmemekte; aynı zamanda toplumsal yaşamın ve 
kurumların inşa edilmesinde hangi figür ve sınırların baskın olacağını da belirlemektedir (Ryan ve Kellner, 2010: 37). 

Temsil politikalarında gündelik dil ve bu dille yaratılan ötekileştirmeler oldukça önem taşımakta; dilde, kültürel ürünler-
de ve günlük yaşamda oluşturulan biz ve öteki karşıtlığı irdelenmesi gereken bir konu olarak görülmektedir (Kırel, 2010: 363). Bu 
bağlamda kültürel bir ürün olan sinemanın anlaşılmasında öteki olarak kadın ve kadının temsil edilmesi oldukça önemli bir so-
run olarak görülmektedir. Kültürdeki hâkim ideolojiyi meşrulaştırma aracı olan sinemadaki temsil, önceden belirlenmiş toplumsal 
cinsiyet kavramlarını yeniden sunarak farklılığı inşa etmekte; yani kadın ve erkeğin farklılığının kökeninde temsil olgusu yatmaktadır 
(Peterson ve Mathews, 2012: 37).

Filmlerdeki belirleyici erkek bakışı kendi fantezisini, uygun biçimde şekillenmiş dişi figürüne aktarmaktadır. Geleneksel 
teşhirci rolleri içerisinde kadınlar, bakılasılık mesajı veren, güçlü ve erotik bir etki yaratmak için dış görünüşüyle aynı anda hem 
bakılan hem de teşhir edilen olarak konumlandırılmaktadır (Mulvey, 1975: 243). Sinemadaki temsillerde erkekler bakışın sahibi 
olarak etkin/özne, güçlü olarak yansıtılmakta kadınlar ise erkeklerin arzularının ve bakışın nesnesi/edilgen, güçsüz konumunda 
gösterilmektedir (Büker, 2008: 231). Böylece klasik sinemada kadın göstergesi, erkekler için taşıdığı ideolojik anlamı temsil etmekte, 
kendiyle ilişkili olarak hiçbir şeyi ifade edememektedir (Smelik, 2008: 6). 

Geleneksel anlatı sineması kadını arzu nesnesi olarak görmenin yanında ona bazı roller yakıştırmakta; erkek egemen düzen 
içerisinde kadınlar, yanlış ve tek boyutlu betimlemelerle resmedilmektedir (Öztürk, 2000: 88). Kadınlar genellikle anne, eş, sevgili, 
kız çocuk, kız kardeş, fahişe olarak sunulmakta; bu konumlarda birtakım basmakalıp yargılar oluşturulmakta ve pekiştirilmektedir. 
Bu temsiller için kadın maskesini takmakta ve rollerini sürdürmektedir. Böylece ataerkil düzenin onu görmek istediği nesne konu-
munu korumaktadır (Büker, 2008: 228). 

Filmler, kadınların sadece erkeklerle bağlantılı bir biçimde var olabildiği daha geniş bir kültürel düşünceyi temsil etmek-
tedir. Kadınların istekleri genellikle bir filmin kaygısı olmak için fazla dar görüşlü ve eve ait bulunmakta; pek çok anlatıda kadınlar 
temel işin perde arkasında gösterilmektedir. Kadınları merkezine alan anlatılar dahi kötü kaderin ağlarına takılmakta; bu talihsizliğe 
genellikle bir erkek neden olmakta ve kadınların kendi kaderini belirlemesine izin verilmeksizin sorunları yine bir erkek çözmekte-
dir. Kadınlar, erkeklerle eşit olmayan bir şekilde temsil edilmekte; güçlü bir kadın ise canavar gibi gösterilmektedir (Butler, 2011: 91).

Klasik anlatı yapısı kadına iki son sunmaktadır. Filmin sonunda kadın ya ölmekte ya da evlenmektedir. Bu iki durumda da 
erkek seyirciye yönelik bir katarsis oluşmaktadır (Smelik, 2008: 6). Dolayısıyla kadınlar, temsil araçlarını ele geçirdiklerinde öncelikli 
olarak klasik anlatı yapısını kırmaya gitmiş; daha çok deneysel ağırlıklı, muhalif filmler çekmeye başlamışlardır. Böylece kendilerini 
erkeklerce ilan edildiğinden çok farklı şekillerde temsil etmişlerdir. Kadınların kendilerini temsil etmeye başlamalarıyla birlikte; 
filmlerde kadınlar nesne konumundan özne konumuna geçmişlerdir. Öte yandan seslerini kamusal alanda da duyurarak; özgür, 
başarılı bir kadın imajı çizmişlerdir.

 1.5. İran Sineması’nda Kadın

İran sinemasını içinde geliştiği toplumun dini, siyasi, kültürel, coğrafi etkenlerinden bağımsız bir şekilde değerlendirmek 
sağlıklı bir değerlendirme olarak görülmemektedir. Dolayısıyla ataerkil bir yapıya sahip olan İran’da kadınlığa ve erkekliğe ideolojik 
ve kültürel bağlamda nasıl bakıldığı oldukça önem arz etmektedir. İran’da kadınlar özgür ve aynı zamanda engellenmiş insanlar 
olarak sembolize edilmektedirler (Sinkaya, 2012: 52). Çünkü kadının dünyası gizli ve özel olarak belirlenmekte; dışarı çıktıklarında 
kendilerini yabancı gözlerden örtünerek saklamaktadırlar. Erkekler genellikle kadınlarından bahsetmemekte ya da üstü kapalı 
sözcüklerle nitelendirmektedirler. Kadınlar, İran’da yalnızca saklanmamakta; aynı zamanda değersizleştirilerek ikinci plana 
itilmektedir (Palabıyık, 2013: 230). Özellikle 1979 İran İslami Devrimi, kadınların yaşamını önemli ölçüde değiştirmiştir. Çıkarılan 
yasalarla kadının İslamlaştırılması, cinsel tecrit, zorunlu örtünme gibi konularda düzenlemeler yapılmıştır. Kadının çarşaf giymesi 
mecburiyeti getirilmiş, eğitim kurumlarında kız ve erkek çocuklar ayrı sınıflarda ve cinsiyete göre düzenlenen ders içerikleriyle 
okutulmaya başlanmıştır (Üşür, 1991: 218). 

İran sinemasında devrimle birlikte sinemanın tamamen yasaklanacağı düşünülürken tam tersine ıslahı yoluna gidilmiş; bir 
yandan çeşitli yasaklar ve sınırlamalar getirilirken diğer yandan da filmlerin sanatsal değerinin yükseltilmesine çalışılmıştır (Yorul-
maz, 2012: 149). Devrim öncesinde önemsiz rollerde, nesne konumunda temsil edilen kadınlar devrimle birlikte bir süre sinemadan 
tamamen çıkarılmıştır (Nafisi, 2003: 769). Kadınlar 6-7 yıl gibi bir süre sinemada yok sayıldıktan sonra, hem kamera önünde hem de 
kamera arkasında tekrar boy göstermeye başlamıştır (Kanat, 2007: 16). Üstelik sunumları artık tek boyutlu ve basit değil; karmaşık, 
teolojik, ideolojik, politik ve estetik bir hal almıştır. Çekim kompozisyonu, oyunculuk, dokunma ve erkek ile kadın oyuncuların ara-
sındaki bakışların aktarılmasıyla yeni bir film çekme grameri geliştirilmiştir (Nafisi, 2003: 770). Genel olarak bakıldığında, kadınlık 
meselesi İran’da bir özgürlük meselesi olarak görülmekte; kadın ancak özgür olduğu zaman her şeyi özgür bir şekilde yaşayabilmek-
tedir (Baker, t. y.: 2). İran Sineması’nın kadın yönetmenleri kadının özgürlüğünü, toplumsal yaşamdaki sıkışmışlığını, geri plana 
itilmesini sorgulayıcı bir dille ele almaktadırlar.

 2. Amaç ve Yöntem

 2.1. Araştırmanın Amacı
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Bu çalışmanın amacı, sinemada toplumsal cinsiyet konusunun ve cinsiyet rollerinin nasıl ele alındığını, kadının ne şekilde 
temsil edildiğini, İran Sineması’nda kadının nasıl konumlandırıldığını ortaya koymaktır.

 2.2. Araştırmanın Yöntemi

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farklılaşmanın neye dayandığı, bireylerin toplum içerisindeki cinsiyet rollerinin 
nasıl belirlendiği, toplumsal cinsiyet konusunun sinemadaki kuramsal boyutu ve kadının sinemadaki sunumu literatür taraması yön-
temiyle ortaya konulmuştur. İran Sineması’nda kadının temsili ise The Apple filminin, feminist eleştiri doğrultusunda irdelenmesiyle 
tespit edilmiştir. Filmin çözümlemesi, feminist film eleştirisinin önemli kavramları üzerinden yapılmıştır. Çözümlemede, kadına 
toplum tarafından yüklenen cinsiyet rolleri, kadının temsil alanı (kamusal-özel alan) ve dili kullanımı temel alınmıştır.

 3. Bulgular ve Yorum 
 
 3.1. “The Apple” Filminin Analizi 
 
Filmin yönetmeni Samira Makhmalbaf, senaryoyu gerçek bir gazete haberinden uyarlamıştır. Yönetmen, haberdeki anneyi, babayı 
ve ikizleri bularak filmde oynamaları için ikna etmiştir. Filmin yapımı 1998 yılında gerçekleştirilmiştir.
  
 3.1.1. Filmin Özeti

 
 İran’da yaşayan Zehra ve Masume, babaları tarafından yıllarca demir parmaklıkları olan bir evde yaşamaya mahkûm edilir. 
Komşular kızları bu durumdan kurtarmak için Sosyal Hizmet Kurumu’na bir dilekçe yazar. Kurum yetkilileri dilekçe üzerine eve 
gelir ve kızların bu hapishane görünümündeki evden kurtulmaları için hareket geçer.  
 3.1.2. Filmin Analizi
  
 Kadının Özgürlüğü ve Elma Metaforu

Zehra’nın yetiştirdiği çiçeği sulamasıyla başlayan filmde, baba eve doğru ilerlerken Zehra ve Masume içinde bulundukları 
demir parmaklıklar arasından dışarıyı seyreder. Diğer taraftan mahalle sakinleri sosyal hizmet görevlilerine bir şikâyet dilekçesi 
yazar. Dilekçede kızların yıllardır babaları tarafından eve hapsedildiği, hayattan koparıldığı anlatılır, tamamlanan dilekçenin üzerine 
bir elma bırakılır. 

Filmin isminin elma olduğu düşünüldüğünde, elma metaforuyla başrol oyuncularının yaşamı ilişkilendirilir. Elma, insan-
lığın yaratılış öyküsünde yasak olanı işaret etmektedir. Yasak çiğnendiğinde ise yasağı çiğneyenler cezalandırılır. Bu perspektiften 
bakıldığında filmde kullanılan elma, kadının toplumsal yaşamda yasak olan özgürlüğünü ifade etmektedir. Çünkü filmin karakterleri 
herkesten elma istemektedir. Asıl istenen kadının toplumsal yaşamdaki özgürlüğüdür. 

 Kadının Temsil Alanı (Özel-Kamusal) ve Kapı Metaforu

Şikâyetler üzerine gelen sosyal hizmet görevlisi kadın, Zehra ve Masume’nin durumunu görür. Görevli kadın, kızların 
buradan çıkarılmaları ve diğer çocuklar gibi dışarıda oynamaları gerektiğini belirtir. 

Filmde kullanılan kapı oldukça ilgi çekici bir metafordur. Pek çok sosyo-psikolojik anlam taşıyan kapı; sınır, özgürlük, sa-
hiplenme, korumak, yalnızlık, terk edilmişlik gibi anlamların yanı sıra kamusal alan ile özel alanı ayıran temel unsur olarak nitelen-
dirilmektedir. Filmin ana karakterleri, Zehra ve Masume dış dünyanın kötülüklerinden korunmak adına yaşanmayacak durumdaki 
bir evde kilitli tutulmakta; evin kapısında bulunan parmaklıklar tıpkı bir hapishaneyi andırmaktadır. Böylece İran’da kadının nasıl 
bir mahkûm hayatı yaşadığı sergilenmektedir. Öte yandan kapı, kız çocuklarının, kadının toplumdan soyutlanıp özel alana yani 
eve sıkıştırılmalarına sebep olan bir öge olarak da görülmektedir. Kapı, özel olanla genel olan, ben ve öteki kavramları arasındaki 
farklılaşmayı belirginleştirmekte; filmde bir anlamda kadının toplum yaşamında nasıl ötekileştirildiğine dikkat çekilmektedir. Bu 
noktada feminist teorinin ilk döneminden beri sıkça üzerinde durduğu özel alanın kadına; kamusal alanın da erkeğe mal edilmesi 
fikri sorgulanmaktadır.

 Kadının Eril Dili Kullanım Durumu ve Suskunluk

Sosyal hizmet görevlisi kızlarla konuşmaya çalışır, onlara bazı sorular sorar. Fakat kızlar konuşmayı bilmezler. Filmin kah-
ramanlarının konuşmayı bilmemesi, suskunluğu sinemasal açıdan farklı şekillerde yorumlanabilir. Öncelikli olarak kız çocuklarının 
suskunluğu kadınların toplum içerisinde konuşmasına izin verilmemiş, susturulmuş, ikinci plana itilmiş olarak konumlandırılmala-
rının bir göstergesi olabilirken; diğer taraftan feminist bir politikayı da vurgulayabilmektedir. Pek çok feminist, kadınları baskı altına 
almak için başvurulan ana silahın erkek egemen dil ve buna bağlı olarak erkek merkezli kültür olduğunu belirtmekte; kadınlar ise 
buna bir direnme stratejisi olarak susmayı tercih etmektedir (Öztürk, 2000: 149). Sessizlik değişimin oluşabileceği bir boşluğa, bir 
çatlağa işaret etmekte; olumlu ve özgürleştirici bir politika olarak değerlendirilmektedir (Öztürk ve Tutal, 2001: 110).

 Kadının Cinsiyet Rolleri 
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Sosyal hizmet kurumu, Zehra ve Masume’yi aileden alır, okuma-yazma öğreterek topluma kazandırmaya çalışır. Anne ve 
baba çocuklarını geri almak için kuruma gelir ve çocuklarına eskisi gibi davranmayacaklarını, onları kilitlemeyeceklerini anlatırlar. 
Görevli kadın kızların okuma yazma öğrenip ileride evlenmeleri gerektiğini belirtir. Filmde, evliliğe sık sık vurgu yapılmakta; kadın-
lara çok küçük yaşlardan başlanarak evlilik, annelik gibi geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin öğretildiği görülmektedir. 

Gözleri görmeyen anne, çocuklarını almaya geldiğinde kızların başörtüsünün olmadığını fark eder. Yaşlı kadın bu şekilde 
eve gidemeyeceklerini, başörtülerini takmaları gerektiğini belirtir. İran’da kadınların toplumun beklentileri doğrultusunda hareket 
etmesi istenmektedir.

Aile, kızlarını kurumdan alır eve dönerler. Baba kızların ve annenin üzerine kapıyı kilitler ve dışarı gider. Su dolu bir kapla 
eve dönen baba, kızlarına ileride evleneceklerini bu yüzden anneleri kör olsa dahi yemek yapmayı bilmeleri gerektiğini söyler ve 
yemek yapmayı öğretir. Yaşlı adam kızlarına avluyu süpürmeleri için bir süpürge verir, leğendeki çamaşırları yıkamalarını ister.

Ataerkil toplumlarda yemek yapmak, temizlik yapmak kadının temel görevleri olarak görülmekte; kadınların bu rolleri 
çocukluktan itibaren içselleştirmeleri beklenmektedir. Film, toplumsal cinsiyet rollerinin erken dönemlerden beri kadınlara öğretil-
mesini eleştirmektedir. 

 Erkek Egemenliğine Başkaldırı

Zehra ve Masume kınayla duvarlara çiçek resmi yapar. Filmde kadının erkek egemenliğine bir başka başkaldırısı da kızların 
duvarlara elleriyle yaptıkları çiçek resimleridir. Duvarlara yazı yazmak, genel olarak egemenliğe, iktidara karşı çıkışın bir simgesi 
olarak görülmektedir. The Apple filminde de kızlar duvarlara çiçek resmi yaparak; toplum içerisinde bulundukları konuma karşı bir 
duruş sergilemektedirler. Yaptıkları resmin çiçek olması ve kızların çiçek yetiştirmeleri onların umudu olarak nitelendirilmektedir.

 Yönetmenin Konumu ve Ayna Metaforu

Baba, yemekten sonra kızları tekrar kilitler ve dışarı gider. Sosyal hizmet görevlisi gelir ve merdivenle avluya girer. Görevli 
kadın, kızlarla konuşmaya başlar, herhangi bir isteklerinin olup olmadığını sorar. Kızlar yalnızca elma isterler. Kadın, onlara birer 
ayna getirdiğini bir dahaki gelişinde elma getireceğini belirtir. 

Sinemada, aynada yansıyan karakter genellikle karakterin oluşturucusunun yani yönetmenin durumunu yansıtmaktadır. 
Ayna, İran’daki kadın imajını ortaya koymakta; yönetmeninin kadın olduğu da düşünülürse, anlamlı bir portre ortaya çıkmaktadır. 
İnsanın kendisiyle ilgili gerçeklere ancak aynaya baktığı zaman farkına varabileceği durumlar bulunmaktadır. Bu bağlamda ayna 
kadının farkına varmasını sağlayan bir araç olarak kullanılmaktadır (Soydan, 2011: 14).

 Kamusal Alan Pratikleri

Eve geri dönen baba, sosyal hizmet görevlisiyle karşılaşır. Görevli kadın babadan evin anahtarını alır, kızları kilitli oldukları 
yerden çıkarır ve dışarı gönderir. Kızların yerine anne ve babayı kilitler. İlk kez sokaklarda özgür olarak dolaşan Zehra ve Masume 
alışkın olmadıkları için eve geri dönerler. Sosyal hizmet görevlisi tarafından tekrar dışarıya gönderilen kızlar, bir sokak satıcısından 
dondurma alırlar fakat para vermezler. Çünkü kızlar paranın ne olduğunu bilmemektedirler. Bu durum kadının özel alana hapsedil-
diğini, kamusal alandan ve kamusal alana özgü pratiklerden uzak tutulduğunu göstermektedir.

Avluda oturan görevli kadın, içeride kilitli olan babayla konuşmaya başlar. O sırada avluya erkek çocukların topu düşer. 
Baba, çocuklarını bu yüzden kilitlediğini ve onları erkeklerin kötülüklerinden korumak istediğini söyler. Cebinden “Babalara Öğüt-
ler” isimli bir kitap çıkarır ve oradan bir cümle okur:

Baba: Kızlar tıpkı çiçekler gibidir. Eğer çiçeklere güneş yani erkek bakışı değerse solarlar. 

 Erkek Otoritesi

Sokakta dolaşmaya devam eden Zehra ve Masume, pencereden iple sarkan bir elmaya uzanır. Fakat elmanın bağlı olduğu 
ipin ucu küçük bir erkek çocuğun elindedir. Kızlar elmaya her uzandığında erkek çocuk ipi aşağı-yukarı çekerek kontrolü sağlar. Bu 
durum bir anlamda kadının toplumdaki özgürlüğünün kontrolünün erkek tarafından nasıl yönetildiğini temsil etmektedir. 

Küçük çocuk sarkıttığı elmayı alır, kızların yanına iner. Elmanın bağlı olduğu sopayı omzuna atarak; kızların peşinden gel-
mesini sağlar. Bir manava girerler, elma isterler fakat paraları olmadığı için alamazlar.

Komşulardan demir testere bulan görevli kadın, babanın ancak demir parmaklıkları testereyle kestiğinde dışarı çıkacağını 
söyler. Testereyle kapının tüm parmaklıklarını kesmek, toplumun çok uzun bir zamandan beri kadına karşı olan kalıplaşmış tabula-
rını kırmak kadar zordur.

Zehra ve Masume sokakta dolaşırken, iki kız çocuğuna rastlar ve onlarla oynamaya başlarlar. Kızlar gün boyu sokaklarda, 
parklarda özgürce oynar, daha önce bilmedikleri, görmedikleri pek çok şeyle karşılaşırlar. Zehra ve Masume arkadaşlarında bir saat 
görürler ve almak için saatçiye giderler. Paraları olmadığı için saati alamayan çocuklar, eve dönerler ve babalarından para isterler. 
Görevli kadın babanın ya demir parmaklıkları kestiğinde ya da kızlardan biri kapıyı açtığında dışarıya çıkabileceğini belirtir. Zehra 
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biraz uğraştıktan sonra kapıyı açar ve saat almak için giderler. Açılan kapıdan dışarı çıkan anne, sokağa iner. Gözleri görmeyen anne, 
pencereden elma sarkıtan çocukla karşılaşır.  Çocuk kızlara yaptığını anneye de yapar, pencereden sarkıttığı elmayı kadının yakala-
masını ister. Tüm uğraşlar sonunda anne elmayı yani kadının özgürlüğünü yakalar.

 Sonuç

The Apple filminden elde edilen veriler değerlendirildiğinde; İran kadınının özgürlüğü, temsil alanı (kamusal-özel), cinsiyet 
rolleri, eril dili kullanım durumu ve ötekileştirme ön plana çıkmaktadır. İran’da kadın olmak öncelikli olarak bir özgürlük meselesi 
olarak değerlendirilmektedir. Çünkü İran kadını temel hak ve özgürlüklerini kullanamamaktadır.

Filmin başrol oyuncuları, çocuk dahi olsalar cinsiyetlerinden dolayı sokağa çıkamamaktadırlar. Tüm yaşamlarını hapisha-
neyi andıran bir evde geçiren Zehra ve Masume, İran kadınının kamusal alandan uzak tutulup özel alana sıkıştırılmasını simgele-
mektedir. Ana karakterler, kamusal alandan uzak tutuldukları gibi kamusal alanın ve kültür boyutunun temel pratiklerinden de uzak 
tutulmaktadır. Filmde, Zehra ve Masume’nin okuma-yazma bilmemesi ve parayı kullanamaması sıklıkla vurgulanmaktadır.

The Apple filminde, ana karakterlere birtakım toplumsal cinsiyet rolleri biçilmektedir. Özellikle evlilik, çocuk doğurma, an-
nelik kavramları üzerinde sık sık durulmakta; başrol oyuncularına yemek pişirme, temizlik gibi ataerkil ideolojinin belirlediği kadın 
cinsiyet rolleri öğretilmeye çalışılmaktadır.

Zehra ve Masume konuşmayı bilmemektedir. Bu durum feminist yaklaşımlar tarafından iki farklı şekilde yorumlanmakta-
dır. Bir taraftan kadının ataerkil toplum içerisinde kamusal alandan, kültürden soyutlandığı ifade edilirken; diğer yandan bu durum 
bir direniş olarak nitelendirilmektedir. Kadın, eril karakter taşıyan dili kullanmaktan kaçınmaktadır. 

İran’da kadınının yaşamı erkeğin belirlediği sınırlar etrafında şekillenmektedir. Film boyunca kadın, toplumda yasak olan 
özgürlüğünü aramakta; sonunda gerçek yaşamda da bir gün kavuşacağı umuduyla özgürlüğünü ele geçirmektedir. 
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KARİKATÜRDE KADIN KİMLİĞİNİN TEMSİLİ

Elif Küçük Durur1

 

 Özet

 Toplumsal cinsiyet rolleri kadın ve erkek kimliğini tanımlayan unsurlardır.Çeşitli medya metinleri de bu roller çerçevesinde 
kurgulanmaktadır. Medya metinlerinde genel olarak erkek egemen söylem dahilinde kadın, iyi-kötü kadın karşıtlığına dayalı olarak, 
ya fedakar anne ve eş olarak ya da fitne ve fesat kaynağı, entrikacı ve cinsel arzuların nesnesi olarak temsil edilmektedir. Karikatür bir 
medya metni olarak hem egemen olanın hegemonyasını yeniden üretebilmesine hem de egemen olana karşı muhalefet edilebilme-
sine olanak sağlayan bir türdür. Dolayısıyla, karikatürde kadın kimliği toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde ya da farklı anlamsal 
içerikler dahilinde temsil edilebilmektedir.Fakat diğer medya türlerinde olduğu gibi karikatürde de farklılığa yer vermeyen, değişimi 
yadırgayan geleneksel toplumsal cinsiyet sistemine dayalı erkek egemen söylem dikkat çekmektedir.Türkiye’de yayınlanan karikatür 
dergilerindeki karikatürlerin sosyal medyada da yayınlanması bağlamındaki yaygın dolaşımı da göz önüne alındığında bu türdeki 
kadın temsillerinin analiz edilmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma aynı zamanda, kadın kimliğinin karikatürler 
bağlamında temsiliyetini ele alan sınırlı sayıdaki çalışmaya da literatürün genişletilmesi bağlamında bir katkı oluşturacaktır. Bu 
çalışmada çeşitli karikatür sitelerinde ve sosyal medya ağlarında dolaşımda olan2 kadın karakterli karikatürler irdelenmektedir.Kadın 
kimliğinin temsiline yönelik bu çalışma eleştirel bir nitelik taşıması dolayısıyla seçilen karikatürler eleştirel söylem çözümlemesi 
yöntemiyle analiz edilmektedir. Bu bağlamda, çalışma kapsamında belirlenen kategorilere örnek olarak seçilen karikatürlerde, erkek 
kimliğinden daha az oranda temsil imkanı bulan kadın, çoğunlukla ev içi alanda eş ya da anne olarak geleneksel cinsiyet roller ve 
bu rollere bağlı karşıtlıklar çerçevesinde konumlandırılmakta, bunun dışında da bedene indirgenmiş bir cinsel nesne olarak kurgu-
lanmaktadır. Bu bağlamda eril anlatılar arasında yerini alan bu karikatürler, erkek egemen söylemi, hegemonik cinsiyet rejimini ve 
cinsiyetçi bakış açısını sorgulamak yerine bunları yeniden üreten, kadının toplumsal alandaki ikincil konumunu pekiştiren metinler 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadın Kimliği, Karikatür, Temsil, Eleştirel Söylem Analizi.

REPRESENTATION OF WOMAN IDENTITY IN CARICATURE
 Abstract

 Gender roles are identifying factors of woman or man. Most of the media texts are constructed by these roles. In media text, 
women are represent as self-sacrificing mom and wife or the source of instigator, schemer and the object of conscupiscence in the 
masculan discourse, rely on good-bad woman contrast. As a media text, caricature is a form, providing both dominant to reproduce 
hegemony and creating contrarietyto the dominant.Consequently, woman identity can be represented within gender roles or differ-
ent semantic contents. However as the other mass media forms, man dominant traditional gender system that have no tolerance to 
difference and finds difference odd stands out in caricatures. In Turkey, it is necessary to analyze women representations because 
of the widely distribution of caricatures not only in traditional media also in social media. This study also will provide contribution 
to the limited literature about this subject. In this study, woman charactered caricatures in special caricature sites and social media 
widely are scrutinized. Women identity oriented study’s approach is critical so the method chosen is critical discourse analysis. In this 
scope, the sample caricatures are constructed as women finds limited representation opportunity compared to men’s identity, women 
posed in home as wife or mom in traditional gender roles and the contrasts based on these roles, and also women representations as 
sexual obje degraded to body.In this scope, these caricatures placed in masculine gender narrations are texts, instead of questioning 
masculan discourse, hegemonic regime of gender and sexist approach, reproduct both of them and strengthen the secondary posi-
tion of women in public sphere.  

Keywords: Woman Identity, Caricature, Representation, Critical Discourse Analysis.

1 Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Erzurum, elifkucukdurur@gmail.com
2 Çözümleme için karikatürler Facebook üzerindeki Hunili Sözlük ve Deli Cevat gruplarının sayfalarından, komikaze.net, resimcim.net ve komiklik.org gibi internet 
sitelerinden seçilmiştir, fakat aynı karikatürlere internet üzerindeki pek çok farklı sitede rastlamak mümkündür.
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 Giriş

Medyayı toplumdan özerk bir güç ve gerçeklerin yansıtıcısı olarak ele alma eğiliminde olançoğulcu yaklaşım3 (İnal,1996: 
88) yerine bu çalışmada medya, toplum içerisinde toplum tarafından belirlenen bir konumda olmasının yanında toplumsal eşitsizlik 
yapılarını yeniden üreten ve dolaşıma sokarak yaygınlaştıran bir yapı olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda medya, toplumda var 
olan egemen yapıları yeniden üretirken bu yapıların belirleyeni de olmaktadır.

Bir toplumsal eşitsizlik yapısı olarak kadının ikincil konumu medyada bu eşitsizliğin yeniden üretilmesiyle meşrulaştırıl-
makta ve sürekliliği sağlanmaktadır. Medyanın kadınları öncelikle bedene indirgediğini ve kadınların bu yolla medya tarafından 
sömürüldüğünü ifade eden Binark ve Gencel-Bek, farklı kadınlık durumu ve yaşamlarının medya metinlerinde temsil edilmediğini, 
medya metinlerinde kadının çoğu zaman basmakalıp iki tipleme içerisine sıkıştırıldığını (ya fettan ve kötü kadın ya da anne ve iyi eş 
olarak kadın) söylemektedirler (2007:148). Bir başka ifadeyle kadınlar cinselliklerinden tümüyle arındırılmış olanlar ve cinsellikleri 
dışında herhangi bir kimliği bulunmayanlar olarak iki farklı temsil düzeyinde yer almaktadırlar (Saktanber, 2011:191). Bu bağlam-
da kadın medyada, erkek egemen toplumsal yapının tanımladığı eş ve anne, erkek bakışına arzu nesnesi olarak hizmet eden cinsel 
nesne, şiddet eyleminin hedefi olarak ezilmişliği öne çıkarılanmağdur veya genel olarak insanlığından önce kadınlığı ya da dişiliği 
vurgulanan,erkek egemen ideoloji çerçevesinde yaşayan ve bu doğrultuda bir dış görünüşe sahip olması gereken böyle olmadığında 
marjinalleştirilip dışlanan bir varlık olarak temsil edilmektedir.

 1.Medya Metinlerinde Kadın Temsilleri

 Medya metinleri arasında gerçekliğe en yakın olduğu kabul edilen ve bu nedenle de “ciddi” metinler kategorisinde yer alan 
haber metinlerinde karşıtlıklar (sıradan kadın-uzman kadın, masum-fettan kadın, fedakar anne-cani anne) bağlamında üretilen 
kadınlık anlatısı hem haber öykülerinde hem de sayfa düzenlerinde görünür olmaktadır. Beden-akıl, doğa-kültür, duygu-man-
tık, özel-kamusal, özne-nesne karşıtlıkları dahilinde beden, doğa, duygu, özel, özne kategorilerinin karşıtlarına göre daha değer-
siz ya da aşağı olduğunukabul eden ataerkil söylemde (Bhasin, 2003:12-13) bu kategoriler kadınsı bir anlamlandırma stratejisi ile 
temsil edilmektedir. Bu bağlamda haber dilinin erilliği içerisinde düzensizlik, kaos ya da anormal olan ne varsa kadınsı öğelerle 
öykülendirilmektedir4. Bunun yanı sıra haber öyküsüne konu olmak açısından çok düşük temsiliyeti olan kadınlığın konu olduğunda 
da ezilmişliği ve mağduriyeti çerçevesinde sınırlı bir temsil imkanı bulduğu görülmektedir. Bu temsiliyet bağlamında örneğin, şiddet 
mağduru olarak habere konu olan kadının şiddet eylemine sebep olan tutumu, davranışı ya da görünüşünün haber öyküsünde şiddet 
eyleminin gerekçesi olarak verilişi ile şiddet meşrulaştırılmakta ve hegemonik erkeklik söylemi yeniden üretilmiş olmaktadır.  

Bir başka medya metni olarak reklamda kadın temsili5 irdelendiğinde ise bugüne kadar yapılmış içerik analizlerinin or-
taya koyduğu gibi kadınların ev kadını ve genç-çekici kadın rollerinin bu temsillerde çoğunluk oluşturduğu görülmektedir. Ev 
kadını ve anne rolü ile temsil edilen kadınlar reklamlarda temizlik, yemek ve çocuk bakımı ile ilgili ürünlerde boy gösterirken, 
toplumsal alanda erkek egemen ideolojinin kadına yüklediği bu görevleri yerine getirmektedirler. Reklam metinlerinde kadın 
dışarıda çalışıyor olsa da toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü dahilinde yine en sonunda “evinin kadını çocuklarının annesi” 
olarak eviçi görevlerinin sorumluluğu bağlamında temsil imkanı bulmaktadır. Bu işler nadir olarak erkekler tarafından yapıldığın-
da ise ya işin uzmanı olan kadın tarafından yönlendirilmekte ya da işi yanlış yapmakta ve ev işlerinin kadınlar tarafından yapıl-
ması gerekliliği böylece meşrulaştırılmaktadır.Reklam metinlerinde bu temsiller dışındaki kadınlarise cinsel kimlikleriyle ön 
plana çıkarılan, erkek bakışına sunulan arzu nesnesi olarak “tüketilen” kadınlar olmaktadır.Özellikle çikolata, dondurma ve oto-
mobil reklamlarında yoğunlaşan cinsel obje olarak kadın temsili, kadınlara yönelik kozmetik, diyet ürünlerinde de görülme-
ktedir. Bu tür ürünlerin tüketicileri olarak seslenilen kadınlara güzel, sağlıklı ve formda olmaları gerektiği salık verilmekte, he-
gemonik erkeklik söylemi dahilindeki ideal kadın imgesi bu reklamlardaki anlamlandırma stratejileriyle yeniden üretilmektedir. 
  
 Sinema filmlerinde ve televizyon seriyallerindeki kadın temsillerinde de yine belirli stereotipler karşımıza çıkmaktadır6. Bu 
metinlerde çalışan ya da çalışmayan kadın çoğunlukla bir erkeğe bağımlılığı ile temsil imkanı bulmakta, kamusal alanda varlık göster-
ebilmesine karşın özel alandaki performansı ile olumlanmaktadır. Kadınlar bu anlatılarda kendine hakim bir yaşamı gerçekleştiren-
ler olarak değil, kendi yaşamlarını başkaları (erkekler, çocuklar, kendi ailesi, kocasının ailesi) üzerine kuran ikinci cinsiyet olarak tarif 
edilirler (Becker’dan akt. İmançer, 2006:58). Kadın kariyer yapmak ya da mesleğinde ilerlemek isteyen hırslı bir kadın olduğunda bu 
durum anlatı içerisinde marjinalleştirilmekte, toplumsal cinsiyet rollerinden ya da aile düzeninden sapma olarak resmedilmektedir. 
Çoğu erkekler tarafından yazılan ya da yönetilen filmde cinsel kimliği ön plana çıkarılan kadınlarbirer gözetleme nesnesi olmakta, 
“erkek arzularının fetişi, erkek iktidarının pasif doğrulayıcıları olarak konumlandırılmaktadır” (Ryan ve Kellner, 2010:219).

3 Ana-akım ya da çoğulcu yaklaşıma yönelik olarak bu konuda eleştiri getiren Keane, basın özgürlüğü bağlamındaki ifadelerinde, iletişim medyasının içlerinden 
dünya hakkındaki bilgilerin geçtiği edilgen ve tarafsız iletkenler olarak algılandığını ve bu durumun belirlenebilecek bir anlam taşıyan olgular ve gerçekler dünyası 
ile bu olgulara rasyonel bir biçimde tepki gösterebilecek bireylerin varlığını otomatik olarak kabul etmekle yanılgıya düştüğünü söylemektedir (2010:55).
4 Aynı şekilde Ryan ve Kellner da Hollywood sinemasına dair analizlerinde, “aile içi melodramın bulanık duygusal dünyasının kadına ait olması gibi, deli kaçık 
komedilerin saçma melez dünyası da, noir filmlerinin aşırı derecede farklılaşmamış hayalet dünyası da kadınındır” (2010:219), diyerek mantık dışı ya da düzen dışı 
olan alanın kadınla ilişkilendirildiği bu anlamlandırma stratejisinin film söylemindeki varlığına işaret etmektedirler.
5 Saktanber reklamlarda kadın temsiline ilişkin “margarin reklamlarında özenli anne, deterjan reklamlarında titiz ev kadını, banka reklamlarında güleryüzlü memu-
re, modern ev araç gereçlerinde çağdaş iş bilir kadın, motor yağı reklamlarında akıcı, ateşli bir malzeme, araba reklamlarında aracın erkeksi çekiciliğinin büyüsüne 
kapılmış bir dişi, kısacası her durumda kullanıma hazır, kendisine her tür anlamın atfedilebileceği esnek bir malzeme olan kadınlar kurgulanan özellikleriyle pazar-
lanan malı, hizmeti tariflerler” ifadesiyle bu metinlerde satılacak olanın kadınlar üzerinden simgeleştirilmesine dikkat çekmektedir (2011:201).
6 D. Meehen 1950-1983 yılları arasında akşam yayınlarındaki televizyon dramaları üzerine yaptığı analizde on adet dişi karakter tespit etmiştir: Küçük şeytan, müşfik 
eş, şirret kadın, fahişe, kurban, tuzakçı, kibar fahişe, anaerkil, büyücü ve erkeksi (Akt. İmançer, 2006:55).
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 2. Bir Medya Metni Olarak Karikatür

 Karikatür, mizahı kullanarak olayları ya da durumları abartılı çizimlerle ele alan bir türdür. Kari-
katürün amacı sadece güldürmek değildir (Selçuk, 1998:5), kendine özgü dili ile toplumsal muhalefetin de önem-
li bir aracıdır. Toplumsal sorunları görünür kılan karikatür, siyasi fikirlerin, liderlerin, iktidarların eleştirilme-
si bağlamında bir gelişim çizgisi göstermiş, Rönesans ressamlarının başlattığı bu gelenek günümüze kadar ulaşmıştır.  
 Türkiye’deki ilk örneklerinin ortaya çıkışı 1867 yılında karikatürün basında yer almasıyla birlikte olmuş-
tur. Bununla birlikte, 1970’lerin başında Gırgır dergisi ile başlayan mizah dergiciliğinin yaygınlaşması karikatürün 
bir medya metni olarak ele alınmasını gerekli kılmıştır.Bu süreçte karikatür biçimsel olarak çeşitlilik gösterirken, 
toplumsal ve siyasi konuların yanında popüler kültür öğelerinin de içerikte kullanılmaya başlandığı görülmüştür. 
 Mizah dergileri toplumsal gerçekliğin yeniden üretildiği mecralar olmaları bakımından yayınlandıkları tarihsel dönemin 
özelliklerine dair ipuçları vermektedir.Bunun yanı sıra, mizah dergiciliğinden sonra karikatür yayıncılığının sosyal paylaşım ağların-
da da varlık gösterdiği günümüz medya ortamında, karikatürlerdeki anlamsal içeriğin etkinliğinin arttığını ve muhalif olan ya da 
olmayan, popüler kültürün üretim alanı olarakişleyen anlamlandırma stratejilerinin yaygınlık kazandığını söylemek mümkündür. 
 Mizahın egemen olana karşı bir kırılma noktası oluşturabilecek potansiyele sahip olmasına karşın, genel olarak siyasi ve 
toplumsal sorunları ele alıp muhalefet eden karikatür geleneğinin bu eleştirel kimliğini erkek egemen söylemin eleştirisi bağlamında 
kullanmadığını söylemek de yanlış olmayacaktır. Bu yargının gerekçesini, kimi istisnalar olmakla birlikte7 karikatür çizerlerinin 
büyük çoğunluğunun erkeklerden oluşuyor olması ve erkeklik söyleminin hegemonik karakteri olarak ortaya koymak mümkündür. 
Oysa ki mizaha dayalı yapısı dahilinde konuşulmayanın konuşulmasına imkan sağlaması ve gülmenin direnişe yatkın doğası 
bağlamında karikatür, toplumsal cinsiyet yargılarının tartışılabilmesi ve değişebilmesini sağlama gücüne sahiptir.

 3. Karikatürde Kadın Temsili Üzerine Bir Araştırma

 Bu çalışma, diğer medya metinlerinde olduğu gibi karikatürde de kadın kimliğinin temsili ile var olan erkek egemen 
söylemin yeniden üretildiği ve bu bağlamda çoğunlukla kadının kendisine yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri içerisinde, bu roll-
erdeki sapmaları ve bir cinsel nesne olarak mizahi açıdan ele alındığına yönelik bir varsayıma dayanmaktadır. Fakat, bu varsayımı 
desteklemek üzere faydalanabilecek çalışmaların yok denecek kadar az olması çalışma açısından bir sınırlılık oluşturmaktadır8.  
 Kurgusal metinlerin kodlanmasında, metnin alımlayıcılarının anlamlandırma sürecini kolaylaştırıp kodla-
nan anlamın kodlandığı gibi okunmasını destekleyecek bir takım genellemelerden faydalanılmaktadır.Yukarıda da if-
ade edildiği gibi bütün medya metinlerinde kadınlar temsil edilirken toplumsal alanda uzlaşılmış bu klişeler kullanıl-
maktadır. Bu çalışma kapsamında da karikatür temsillerinde kadınların belirli stereotipler bağlamında kaleme alındığı 
görülmekte ve bu stereotiplere dayalı anlatım yapısında kadın kimliğinin bireyselliğinin sınırlandırılması söz konusu olmaktadır. 
 Kadın karakterlerin erkeklere oranla çok daha az temsil edildiğini ifade eden bir içerik analizinde, kadın karakterlerin 
önemli oranda aşk öznesi ya da arzu nesnesi olarak konumlandırıldığı, mesleki açıdan en fazla ev hanımı olarak resmedildiği ve 
kadın kimliğinin karikatürlerde bir erkeğin eşi, sevgilisi/partneri veya annesi olarak yer aldığını ve dolayısıyla kadının erkek üzerin-
den kimliklendirildiğiniortaya koymaktadır (Tandaçgüneş ve Gündüz Kalan, 2010:363-376). Çalışmanın varsayımını destekleyen bu 
araştırmaya paralel olarak aşağıda, eleştirel söylem analizi yöntemi kullanılarakyapılan analizlerde, kadının toplumsal konumunun 
ikincilliğini pekiştirenbelirli stereotipleştirmelere dikkat çekilmektedir. Bu bağlamda,hegemonik erkeklik söylemini yeniden üreten 
ve kadın-erkek eşitsizliğini meşrulaştıran karikatür metinlerindeki kadın temsilleri,bu eşitsizlik yapısının ezilen ya da baskılanan 
tarafı olan kadından yana bir bakış açısı benimsenerek9 çözümlenmektedir.

 3.1. İdeal Kadın

 Karikatür-1

7 Penguen dergisinde Böyleyken Böyle köşesinin çizeri Semra Can bunlardan biridir.
8 Yapılan literatür taramasında çalışmanın konusuna yakın karşılaşılan  tek metin 2010 yılında Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen 
“Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu” başlıklı Ulusal İletişim Kongresi’nde sunulan “Mizah Dergilerinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Dişil 
İmajın Sunumu” başlıklı bildiridir. Bu bildiri İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanları Arş.Gör. Dr. Nilnur Tandaçgüneş ve Arş. Gör. Dr. Özlem 
Gündüz Kalan tarafından sunulmuştur.Çalışma içerik analizi ile yapılmış, dişil imaj kullanımının sayısal verileri ve bu kullanımdaki karakterlerin mesleki, mekansal 
ve toplumsal sınıflamadaki rollerine odaklanılmıştır.
9 “Eleştirel Söylem Çözümlemesi yapanlar, söylem ile toplumsal yapılar arasındaki bağlantıları sadece gözlemleyip saptamakla yetinmezler; bu bağlantıların de-
ğişmesine en fazla gereksinim duyanlarla dayanışarak değişimin bir faili olmayı da amaçlarlar” (Dursun, 2007:339). Karikatür söylemi bağlamında erkek egemen 
söylemin nesnesi olarak konumlandırılan kadının, bu toplumsal eşitsizlik yapısının zayıf tarafı olmasını eleştiren bu çalışma, karikatür temsillerindeki bu konumlan-
dırılışı kadından yana bir tavırla deşifre etmeyi amaçlamaktadır. 
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      Karikatür-2

      Karikatür-3

                                         Karikatür-4
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                                       Karikatür-5

                                Karikatür-6

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, erkek egemen söylem dahilinde tanımlanan genç, güzel ve formda olması gereken 
kadının böyle olmaması karikatür çizerleri tarafından bir mizah unsuru olarak kaleme alınmıştır. Kadının evlendikten sonra gü-
zelliğinin bozulmasına (ya da bozulmaması gerekliliğine) gönderme yapan temsille (Karikatür-1), kadının güzelliğinin bozulmasını 
terkedilmesinin gerekçesi olarak meşrulaştıran temsil (Karikatür-4) aynı anlamlandırma stratejisi ile kurgulanmıştır.Bu bağlamdaki 
temsillerde “ideal kadın” olmayan kadın karakter,bu noksanlığı nedeniyle partnerinin aşağılamasına maruz kalırken (Karikatür-6), 
hem insanlar (Karikatür-2) hem de hayvanlar (Karikatür-5) tarafından “değerli” bulunmamıştır. Bu hegemonik erkeklik söylemi, 
Karikatür-3’tekarikatür çizeri tarafından ideal olmayan kadına da onaylatılmıştır. Bu karikatürlerdeki kadın temsilleri bağlamında 
ideal olmayan kadının gülünçleştirilmesi, ideal olması gerekliliğini normalleştirmektedir.

 3.2. Arzu Nesnesi Olarak Kadın

                                      Karikatür-1



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
422

                                       Karikatür-2

                                     Karikatür-3

                                            Karikatür-4
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                                              Karikatür-5

                                               Karikatür-6

                                              Karikatür-7
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Kadın bedenini erkek bakışına sunarak sergileme ve bu yolla kadını bir tüketim nesnesine indirgeme yönündeki kurgulama 
tüm medya metinlerinde sıklıkla başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.Yukarıdaki karikatürlerde de görülebileceği 
gibi, bu bağlamdaki temsillerde kadın ideal tipe uygun (genç, belirli vücut ölçülerine sahip, şişman olmayan) ve dekoltesi olan bir 
giyim tarzı ile resmedilmiştir. Kadını yalnızca bedenden ibaret bir varlık olarak ele alan bu temsil stratejisinde bazen kadının erkek 
bakışını cezbedecek kadar yeterli olan kısmı çizilmiş10 (Karikatür-1-2-7) hatta metnin söylemsel yapısı dahilinde etken özne ol-
maması nedeniyle söz söylemesine bile gerek duyulmamıştır (Karikatür-1-2-5-7). Kadın karakterin konuşturulduğu karikatürlerde 
ise (Karikatür-3-4-6), kadın bu konumlandırılışa itiraz etmemiş ve duruma uyum sağlamıştır.Bu bağlamda erkek egemen söylem 
meşrulaştırılmıştır.

 3.3. Dırdırcı Kadın

      Karikatür-1

                                      Karikatür-2

10 Bu durum sinema anlatısı dahilindeki görsel sunumda kadın bedeninin parçalanmasında da söz konusudur.  Mulvey’in ifadesiyle, “Nesne olarak kadının güzelli-
ği.... yakın çekimlerle parçalara ayrılmış ve stilize edilmiş gövdesi filmin içeriği haline gelen ve izleyicinin bakışının doğrudan alıcısı olan mükemmel bir üründür...” 
(1997:44).
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                                             Karikatür-3

                                           Karikatür-4

Kurgusal medya metinlerindeki kadın temsillerinde, çok konuşan ama boş konuşan, kısacası dırdır eden kadın tiplemesi 
de kadın stereotipleri arasında yer almaktadır. Yukarıdaki karikatürlerde de görüldüğü gibi, konuşturulan kadın karakter konuştuğu 
için etken özne gibi görünse de bu konuşma anlamsız ve saçma bir içerik taşıması, karşısındaki karakter üzerinde bir etkinliği ol-
maması nedeniyle değersizdir.Buna kadın karakterin “çirkin”liği de eklendiğinde karikatürün söylemi içerisindekadının bulunduğu 
konum bir kat daha değersizleşmektedir.Dolayısıylabu bağlamdaki kadın temsilleri de erkek egemen söylemi yeniden üretmektedir.

 3.4. Alış-veriş Bağımlısı Kadın
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Karikatür-4

 
 

Karikatür-5

Yukarıda birkaç örneği gösterilen bu stereotipleştirmede kadın, alış-veriş bağımlısı olması dolayısıyla, güzel giyinmek, 
makyaj yapmak ve süslenmekten başka birşey düşünmeyen bir varlık olarak resmedilmektedir. Medya metinlerinde çoğunlukla 
üretici olarak değil tüketici olarak konumlandırılan kadının bu yöndeki temsili karikatürlerde de kendini göstermektedir. Erkek ege-
men söylem dahilinde, kadının çok fazla (Karikatür-1-4) ve anlamsız gerekçelerle (Karikatür-3) alış-veriş yaptığına, alış-veriş yap-
arak mutlu olduğuna (Karikatür-2) yönelik temsiller bunu kadının doğasına da bağlamaktadır (Karikatür-5). Dolayısıyla, toplumsal 
alanda kadına yüklenen duygusallık, hassaslık, şefkatli olmak, güzelliğine düşkünlük nitelikleri gibi alış-veriş bağımlılığı da daha ra-
syonel bir varlık olarak kabul edilen erkek karşısında kadın kimliğini ikincilleştirmekte ve erkek egemen söylemin yeniden üretilme-
sini sağlamaktadır.

3.5. Anne ve Ev Hanımı Olarak Kadın

                                 Karikatür-1 
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Toplumsal cinsiyet rolleri dahilinde kadına yüklenen başlıca rol anneliktir.Annelik rolü de kadının diğer toplumsal cinsiyet 
rolleri gibi erkek egemen söylem içerisinde tanımlanmakta ve sınırları çizilmektedir. Ataerkil toplum, kadın cinsiyetinin doğduğu 
günden itibaren bu rol tanımına uygun biranne olması yolunda yapılanmaktadır.  Öyle ki, bu toplumsal yapılaşmada anne olmayan 
kadın “eksik” kabul edilmektedir.

Annelik medya metinlerinde fedakar-cefakar anne ve kötü-cani anne şeklindeki karşıtlık kurgusu dahilinde temsil edilme-
ktedir. Yukarıdaki karikatürlerde de bu zıtlık kugusu dikkat çekmektedir (Karikatür-1’de “cefakar anne”, Karikatür-7’de “kötü anne”). 
Diğer yandan anne olan kadının hasta çocuğuna bakması (Karikatür-3) ve eve geç kalan çocuğunu merak etmesini (Karikatür-6) 
konu alan karikatürlerde de  annelik klişelerinin bir mizah unsuru olarak kullanılmasını örneklendirmektedir. Annelik yanında 
kadının toplumsal cinsiyet rolleri arasında tanımlanan ev hanımlığı da yine bu rolü layıkıyla yerine getirmek ve getirmemek şeklinde 
bir zıtlıkla temsil edilmektedir. Mizahın yanlış, aksamış, ters giden şey üzerinden kurgulanması bağlamında karikatürlerde ev işi 
görevlerini yanlış yapan kadınlar birer güldürü unsuru olmaktadır (Karikatür-2-4-5). Kadının “doğasında var olan” bir görevi yap-
amaması ya da yanlış yapması onun aşağılanması (Karikatür-5) ile sonuçlanırken bu durum kariyer sahibi eğitimli bir kadın için söz 
konusu olduğunda (Karikatür-4) “çocuk da yaparım kariyer de” söyleminin tiye alınması bağlamında normalleştirilmektedir.

 Sonuç

Hegemonik erkeklik söyleminin gündelik hayatta yeniden üretimine bağlı olarak toplumsal alanda belirlenen ve kendisi 
de belirleyen konumundaki medya da bu söyleme eklemlenmektedir. Erkek egemen söylem diğer medya metinlerinde olduğu gibi 
kadınlık ve erkeklik konumlarını tanımlayan karikatürler bağlamında da yeniden üretilmektedir.Karikatür bir tür olarak toplumsal 
muhalefet alanında ortaya çıkıp yeşermiş olsa da eleştirel kimliğini kadının ikincil statüsünün değiştirilip dönüştürülmesibağlamın-
da sergileyememektedir. Yukarıda örnekleri verilen stereotipleştirmelerle kadın kimliğinin toplumsal statüsü onaylanmakta, belirli 
toplumsal cinsiyet rolleri dışına çıkması engellenmiş olmaktadır. Karikatür gibi mizahın eleştiri gücüne sahip bir türün bu gücü 
hegemonik olandan yana kullanmasını eleştiren bu çalışmada, erkek egemen söylemi yeniden üreten kadın temsillerine yönelik 
örnekler (ki bu örneklerin sayısı yüzlercesine çıkarılabilir) üzerinden bu ortaya konmaya çalışılmıştır.
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ONLINE jOURNALISM IN RUSSIA-2013: ACTORS, VALUES, PRACTICIES

Dmitry Gavra1,  
Alena Savitskaya2

  Abstract 

 The article deals with the results of the empirical survey, conducted by the authors in December 2012 - February 2013 in 
Saint-Petersburg, Russian Federation. This survey was carried out in the framework of the international research project “Media 
Systems in Flux: The Challenge of the BRICS countries - Project 2012-2016”. The task of this project is much wider than the subject 
of the article. In the paper basic structural characters, values and understanding of what is professional and what is not in the 
contemporary Russian media will be presented. The theoretical framework is mostly based on the modern approaches to online and 
digital journalism (Deuze, 2003; Scott, 2005; Deuze, Blank, Speers, 2010). In general, the task of the survey was to fix the changes 
in journalistic profession, emerging while online media in Russia began to play more important role. These processes are especially 
intensive in big cities, where reasonable parts of the audiences (educated, with a high-level incomes, less than 35 years old, occupied 
in business, education, high tech and innovations) rely on the online media as on the only trustworthy source of political, economic 
and cultural information. Study is based on a comparative analysis of the data of 49 semi-structured interviews with the journalists 
from the traditional and online media, working in Saint-Petersburg. Timing of each interview - approximately 90 minutes, more 
than 60 variables were used. The sample includes representatives from newspapers, magazines, television, radio, online media, 
selected in accordance with the following criteria: type of media, scale of distribution (local, regional, federal), type of ownership 
(state, private, mixed), type of media profile (public interest, state interest, private interest), structure of content (universal media, 
specialized business media, tabloid). Article analyzes incomes, education, professional standards, values and practices of media 
practitioners and editors, representing modern Russian online journalism.

Keywords: Online journalism, Digital Media, Russian Modern journalism.

 Introduction

Development of the modern media systems, caused by the communicative and technological novation, leads to the 
changings in the whole informational field. It transforms both global and local media landscapes, making them more complicated. 
Media function as natural and almost indistinguishable part of our everyday life, engaging people in relationships of production, 
consumption and prosumption. One can observe the ongoing convergence of production and consumption of media across 
companies, channels, genres, technologies and culture and this process can be interpreted as an «expression of the convergence of 
all aspects of everyday life: work and play, the local and the global, self and social identity» (Deuze, Blank, Speers, 2010).

World Wide Web produced new possibilities for mass-media and changed the traditional journalism in the inevitable way, 
creating the new one - online journalism. Analyzing such kind of phenomenon, we should consider two important connotations, 
which make the question of status of online journalism determined and controversial simultaneously. Firstly, the relationships 
between the traditional and online media are to be considered. At the turn of 20-21centures there was a discussion among researchers 
and media-practitioners about the essence and future position of internet-journalism: instrumental improvement of traditional 
media versus entirely new type of journalism (Deuze, 2003; Pavlik, 2001; Pryor, 2002; Ward, 2002). Thus, traditional media use 
internet-technologies in the same way, creating and improving their electronic versions in the Web. This helps them to receive a 
feedback more effectively increases and improves relationships with their audiences. Nevertheless, the question still remains: either 
online journalism is a kind of somehow updated version of traditional journalism (in this case it can be placed in the conventional 
typology based on the criteria of the channel - press, radio, TV) or it is some sort of new journalist’s practices, going beyond the 
frames of traditional journalism.

Secondly, new technologies make the access to the creation and distribution of the informational products unprecedented 
easy, it leads to increased activity of bloggers, users of social networks, news prosumers, who being non-professionals in journalism, 
still are capable to compete with mass-media for the selective attention of the audience. Web 2.0 platforms, user generated content 
(UGC), social networking sites, blogs and etc. - all these services also change the rules and conditions of modern communication 
and modern journalism. New generation of media-consumers (in developed countries) consists of people born after 1980 and 
have grown up using information technologies and internet. They are called the “Digital Generation”, “Net Geners” (N-Geners), 
and “Generation C”, where C stands for Content, hinting at the predominance of user generated content throughout the media 
(Deuze, Blank, Speers, 2010). N-Geners are not the passive consumers; they have a lot of informational options and look for the 
most convenient conditions to make their choice (Tapscott, Williams, 2006). As a result the rise of citizen journalism seemed to 
be expected and this communicative type has been becoming the important part of a modern media landscape, washing out the 
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professional core of journalism.

Thus, does this mean, that online journalism stands between traditional and citizen journalism? Mark Deuze defines online 
journalism maintaining on its technological component as a determining factor and suggests, that the main characteristic of online 
informing (hypertextuality, interactivity, multimediality) lead to broad and profound changes of professional journalism. It brings 
to the fact, that the online journalist decides, “which media format or formats best convey a certain story (multimediality), consider 
options for the public to respond, interact or even customize certain stories (interactivity), and think about ways to connect the story 
to other stories, archives, resources and so forth through hyperlinks (hypertextuality)” (Deuze, 2003).

Deuze also describes four possible models of online journalism, using two main domains: the content-connectivity 
(concentration on editorial content/concentration on public connectivity) and the participatory communication (moderated/
unmoderated). According his concept there are: mainstream news sites, index and category sites, meta and comment sites, share 
and discussions sites. The mainstream news site is the most widespread form of media production online and the closest one to the 
traditional journalist’s format. At the same time share and discussions sites facilitates platforms for the exchange of ideas, stories, 
often aggregated around a specific theme, this feature characterize the citizen journalism either.

 In Russian media landscape we can find all these types and some mixed forms. But in the focus of our research were the 
professional practices, which are realized by the modern Russian journalists from online media and the differences between them 
and their colleagues from the traditional media.

1. The case: online journalism in Russia-2013

 The first web-projects positioned their selves as mass-media appeared in Russia in the mid-90-s of the 20-th century. Mostly 
they were represented by personal author’s projects, web-reviews and blogs and belonged to the authors never connected with 
professional journalism (Kalmykov, Kohanova, 2005). The first everyday online newspaper «Gazeta.ru» created without any kind of 
the print version appeared in 1999.

 The success of «Gazeta.ru» made an impulse for the similar projects and for the few years Russian internet-journalism 
improved its position - quantitatively and qualitatively. The production of online media was cost-effective and able to bring political 
dividends. At the end of 1990-s the traditional media started to enter the web space, although the creation of electronic versions 
ended in failure often enough: the traditional approach to the informing process didn’t work in the new informational field. Media 
executives had to understand, that online media require for their own financial resources, special staff and different principles of 
creating and spreading the content. There were some serious difficulties with developing the on-line journalism on the regional level, 
especially far away from large cities, because of the technological factor - lack of the relevant Internet facilities. However situation 
had a positive dynamic: the state informatization federal program aimed at the development of Internet supply across the country 
reduced an unequal access to the Internet-resources.

 
 According to sociological data (Public Opinion Foundation, Retrieved Spring 2012, from http://runet.fom.ru/

Proniknovenie-interneta/10507 ), the level of Internet penetration in Russia already was 39% (daily) and 51% (monthly). Federal 
government recognizes that the role of the Internet in forming public opinion and mass organizations has become a really significant 
(FARMC, 2012). The poll by VCIOM survey research center in November 2011 on media preferences has shown that 60 percent of 
the population used the Internet as a source of information and 32 percent - as media. That is, by the popularity of the Internet is 
starting to catch up with the press, but no television, which still remains the principal and as a source of information (73%) and as 
media (73%) (FARMC, 2012).

 
 According to the Public Opinion Foundation (FOM) data average age of the Internet user is 33 (Civil Society Development 

Foundation 2012). In October-December 2012 the penetration of the internet in the cities has reached 68% of the population, 
whereas the penetration of the mobile internet in the cities has reached 28% of the population.
Moscow is the absolute leader (73% and 31% of penetration respectively) (TNS, 2013). In 2011 Russian parliament approved 
amendments to the main Federal Media Law, which has officially fixed the legal status of Internet-media. However, besides the 
technological factor we have to take into consideration the specific feature of Russian media system, caused by political and economic 
conditions. The researchers observe, that the present Russian media system is paradoxical and hybrid. On the one hand, there are 
practices of market liberalism and business thinking (as it is in Western models), on the other hand, «there is still the political 
tradition of authoritarian approach of the government: instrumentalization of the media and neglect of journalistic freedoms but 
also with a potential advantage to escape from the weakness of Western models» (Pasti, Gavra, Xu, 2013).

 The essential features of modern Russian media system are the state control over the media (often appears in the indirect 
forms), lack of transparency of media market (as in Russian economy at large), journalists don’t look like fighters for the democracy, 
perception of corruption as an ordinary fact of Russian reality, family privileges and personal networks (Sparks, 2010). Government 
authorities create mixed ownership alliances with commercial capital and buy journalistic services to ensure positive coverage. As a 
result in the press there is a huge volume of non-market publications, that are affiliated closely with financial-industrial groups and 
partially serve as a cover for business, or state-owned organizations with financing from regional and local budgets (Pasti, Chernysh, 
Svitich, 2012). Such circumstances cause the problem with a public trust. According to a survey by the Levada Centre (2010), half 
of the Russian public thinks that news media are propaganda tools, and 66% of Russians say that government authorities or big 
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business control the media.

According to the data from VCIOM (2011) the Internet was the only media, having a growth of credibility among the 
audience at the time, when traditional media (all the types) both on federal and regional level showed the reduction of public trust; 
although the total level of credibility of Internet is not high. Among the audiences, who trust the Internet, are high-educated (65%), 
habitants of metropolis and large cities (67%), and people at the age of 25-34 years (67%). Don’t trust the Internet: low-educated 
persons (47%), retirees (38%), people with a high level of income.

 
 There are different views of the role of the internet in Russia: the Internet as a threat to the social stability and order and the 
Internet as a medicine against revolutions. A concern has emerged owing to the political protests in December 2011against mass 
breaches occurred in the parliament elections. Social networks (Facebook, vkontakte) had played the important role in the rise of 
protest movements by forcing to change agenda of internet media. The opposite argument is that when people are educated and 
devote more time and energy for the Internet and social networks that is for the virtual world, they have less desire for the revolution 
in the real world. (Pasti, Gavra, Xu, 2013). Thus, the online media have a potential for providing unaffiliated information, increasing 
public trust and making influence on significant audience.

2. Method

 The paper uses case study carried out in St. Petersburg as a part of the “Media Systems in Flux: The Challenge from the 
BRICS countries” project (2012-2016) funded by Academy of Finland at the University of Tampere. Saint-Petersburg is the second 
largest Russian city, having an unformed status of the “cultural capital” or “Northern capital”. The main research focus is on the new 
internet-based media in comparison with the conventional media. New media are understood as separately established, registered 
and independent media organizations. They are not digital newsrooms or online versions of conventional newspapers, magazines, 
radio-television stations.

 Empirical data come from in-depth semi-structured interview conducted with 49 journalists in St. Petersburg media. The 
sample of media includes 12 leading mainstream media and 12 new internet-based media. St Petersburg study was carried out in 
December 2012-March 2013 with the support of Faculty of Journalism of St. Petersburg State University. The paper will summarize 
preliminary findings of this case study on the selected topics.

 
According to www.kartasmi.ru in June 2013 St-Petersburg there were: 215 newspapers, including: general interest/political, 

economic newspapers (86); advertising newspapers (26); entertainment newspapers (32); corporate/industrial branch newspapers 
(71); 470 magazines, including: general interest/political, economic (80); advertising (59); entertainment (55); corporate/industrial 
branch (276); Radio stations (31); TV companies (35);online media (289) including: general interest (99); political, publicist (17); 
advertising (10); entertainment (19); corporate/industrial branch (144).

 Sampling of news organizations is formed in three dimensions: 1) conventional media and new internet-based media, 
2) national media and regional media, and 3) different types of media: newspaper, magazine, radio, television, registered internet 
media and their subcategories in terms of orientation: quality (citizen-oriented) and popular, ownership: state/public, private and 
mix: state & private. Quality media are citizen- oriented, and their reputation mostly stems from their agenda setting function in 
a given media system (definition by WJS). Popular media are consumer-oriented, and their success is dependent on their ability 
to generate a large audience. State media are understood as the media with over 50% of State direct or indirect assets. Among the 
quality media we have selected those with the highest profile; among the popular media we have selected those having the biggest 
audience.

 In each media two journalists were selected for the interview. In the online media owing to its small staffs the editors-in-
chief were invited for interview. In-depth, semi- structured interview, face-to-face was conducted in privacy by using a recorder 
in the native language of the interviewee by the doctoral students of Faculty of Journalism of Saint-Petersburg State University. 
Timing of each interview - approximately 90 minutes, more than 60 variables were used. During the interview journalists were 
asked about the difference between the professional practices and status of traditional and online media; political, professional and 
ethical values, including the attitudes towards political protests; corruption in the media system; usage the social networks in their 
professional and everyday life.

2.1. Findings

 In Saint-Petersburg online journalists differed from the offline journalists in terms of age, generation, social class, education, 
membership in the professional union. Almost all of them (20 among 23) were born in the Gorbachev’s perestroika time and later 
(1984-1991) and were politically socialized in years 1992 - 2002, only 3 were over 31years old. Thus, the majority of interview 
journalists (19) belonged to the new post Soviet 2000s generation (started in profession in 2001-2011), two journalists started in 
the Soviet time (1973, 1989) and two - in the transitional time (1995, 1997). They represented various statuses: editor-in-chief (6), 
deputy director (2), senior editor (5) and correspondent (9).

 Only two informants hadn’t completed their university education; majority (16) is professionally educated in journalism 
(mostly having graduated from St Petersburg State University); some graduated from technical, economic and theatre universities. 
By the social background they represented middle class: architects, engineers, teachers, academics, journalists, a writer, officers, 
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physicians, a programmer, and accountants. They were almost equally split by gender: 10 females and 13 males. All of them except 
one were on the staff. Two thirds had a second job. Their average income (net) was approximately 1000 EUR monthly, but individually 
the income varied between 20.000 130.000 Rub. (500 EUR - 3.250 EUR) monthly. Taking into account that average salary in Saint-
Petersburg in 2012 was 23 000 Rub., online journalism may provide a good income in Russia.

 Defining the difference between online and offline journalism they often mentioned the factor of age (younger than 
journalists in traditional media, under 30 years old) and working regime. Online informing requires high speed of content creating 
and publishing, ongoing process of updating, permanent research of new stories. Informants spoke about longer working hours and 
breaking the borders between work and private life. There is also the matter of technologies: online media often represents multi- 
platforms combining the internet newspaper, television, radio, news agency and advertising agency. Owing to this, journalist’s labor 
becomes multi-functional that sometimes works against the quality of the professional outcomes. Among mentioned losses were 
named bad writing, lack of analysis and often bloopers. At the same time many of interviewed journalists both from online and 
offline media declared that the prestige of their work depended on the brand of media, not its type. So, in the contemporary Russian 
journalism we can fix the tendency of equal status for the online and offline journalism.

 As compared with traditional journalists their online media colleagues more readily and effectively use social media, social 
networks in their everyday activities. That also depends on the age factor: the average age of online journalists - 28 years and 
for traditional media it’s - 36 years old. The elder journalist is, the more difficulties he has in adapting to the new technologies. 
For both categories online and offline journalists the most popular social media in Saint-Petersburg is the social networking site 
«Vkontakte». Also popular are: Facebook, Twitter, LifeJournal, Instagram. Journalists from the online media use 3 social media in 
their professional and personal life on the average, at the same time journalists from traditional media - only 2. Older journalists 
prefer to use social media mostly for the conversation in a routine life. Journalists from traditional media are more suspicious on 
the information from social networks. Online journalists consider social media as a multifunctional instrument and use the social 
networks more often in the professional activities.

 As corruption is a common occurrence for the Russian economic system and business culture, journalist from both types 
of media face such kinds of practice. The survey fixed regular attempts to corrupt the media and the prevalent amount of informants 
know about it. More than a half of interviewed online journalist received a proposal to make a custom paper (for extra money), and 
5 from 23 accepted. We have found a lot of evaluative statements about corruption. They can be divided into three groups: extremely 
negative (“it’s absolutely unacceptably”), mostly negative (“it’s not allowed, but can be in the difficult economic situation), neutral 
(“it’s normal, it’s a common practice for Russian business). Answering the question about the situation of difficult moral choice, 
connected with a professional duty, journalist described the concrete situations.

 Among them we can mention as the most often: conflict between editorial policy and own opinion, fear of the consequences 
of publishing information, interpersonal relationships with the heroes of the stories (too personal attitude or biased, prejudiced), 
working with a sensitive source of information (publishing the information about private life details), corruption, concealment and 
manipulation of information. On the unwritten rules of journalism the following types of answers were received: reliability and 
objectivity of information, exclusivity of information (respect for other journalist’s work), corporate ethics (the interests of editorial 
of media, respect for the colleagues), a fair competition (including the situation of mutual assistance), an accurate work with the 
sources, respectful attitude for the heroes of the stories.

 In their attitudes to the political protests, the online journalists slightly differed from their colleagues from traditional 
media. The critical view of the protests was inherent in two thirds of the journalists in the mainstream media (14) and a half of 
the online journalists (10). We found the following grounds for such critics: a small number of protesters, uselessness and non-
effectiveness of the protests, its weakness in the provinces in comparison with Moscow, commercialism, turning into some kind of 
fashion and glamour. Some even accused the Western countries in the orchestrating of the protests. One fourth both in online and 
offline was critical to the present Russian political opposition and its leaders. Journalists interviewed, especially in the traditional 
media (one fifth) did not approve the protests because of potential threat of a revolution and break of stability. Half of all respondents 
showed the positive attitude to the mass political protests with the belief that they will lead to the strengthening of the civil society, 
change the situation and influence the authorities.

 Discussion & Conclusions

The results of our research show that relations between online, traditional and citizen journalism in Russia are complex 
and controversial. . On one hand they are very close in their understanding of professionalism and non-professionalism. On the 
other hand we have proved differences in the working conditions, requirements of simultaneous and ongoing reporting, special 
writing style, genres used and lack of time and space for the deep analyses, instantaneous and multiple feedback, new technological 
opportunities. One should take into account difference in the business models: traditional mass-media are often supported by 
political sponsors (large media have a political sponsor directly or through the ownership structure) in addition with the advertising 
revenues. Online media are more dependent on the audience. When users feel the unfair game, they just leave, reducing the financial 
perspectives of advertising contracts. Besides, interactivity makes the control of the online audience more sensitive: if one user found 
inappropriate content, he will easily spread this information among others.

 Study shows, that Russian online media journalists are more integrated with the civil society and political protests than 
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the traditional media journalists. In terms of political values online journalists in general are sharing liberal ideas and values of 
civil society to a greater extent than their colleagues from traditional media. Representatives of online journalistic community are 
radically opposing the very idea of the state control of the political media content. While journalist from the old media split when 
answering this question - reasonable quote of them admit political control in that or those way. This distinction could be explained 
by a variety of factors.

First of all the factor of political socialization should be mentioned. The vast majority of the online journalists belong to the 
new generation. Their political socialization started in the post-communist Russia in years 1992 - 2002. This period is regarded as 
years of democratic transition in the Russian Federation. Political generation having socialized in 1992 - 2000 especially in big cities 
is more liberal and market oriented than the previous ones.

The second factor is determined by the audience of new media. In Russia this audience as compared with the audience of 
TV or print media is more liberal and close to the values of the civil society. User generated content in Russian social media is much 
more critical or even oppositional to the state authorities than that broadcasted by the old media. On the contrary journalists from 
traditional media are presented by subgroups with strict or soft totalitarian political socialization practices.

The third factor explaining the difference fixed in the survey is connected with the difference in editorial practices and 
information processing between online and traditional media. Online media produce “hot” fast information, they are interactive and 
more audience oriented. So online journalists have more abilities to express personal opinions and values and are less controlled by 
the editor. The attitude of interviewed Russian journalists to political protest of 2011-2012 is complicated. On one hand the support 
of political protest among the online journalists is higher than among their colleagues from the old media. On the other hand both 
groups - online and traditional media journalists - are critical or skeptical about these protests. But when we come in details we see 
the difference in the reasoning of these critics. While journalists from the old media are pessimistic about the prospective of the 
political protest - they criticize the leaders and the ideas, online journalists though criticizing are more optimistic. They believe in 
the very idea of protest and their critics of pickets and demonstrations of 2011-2012 are softer, they are thinking of what could be 
done by the opposition to make protests more efficient.
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NEWSPAPER COVERAGE IMPACT ON CULTURAL EVENTS:  
PORTO 2001 AND GUIMARÃES 2012, EUROPEAN CULTURAL CAPITALS

Maria João Centeno1

 Abstract 

 Portugal hosted in the last twelve years, two editions of the event European Cultural Capital (ECC), Porto 2001 and 
Guimarães 2012; this paper intends, first, to illustrate the coverage that Portuguese newspapers made regarding each of the events and, 
on the other hand, to challenge this media construction with the perceptions of the local event managers, two of the communicative 
dimensions that contributed to its construction. We want to make a confrontation between the ‘voices’ that shaped both events and 
then reflect on to what extent these cities embrace cultural policy as a route to urban transformation.

 The EU Council of Ministersof Culture elects, each year, cities of different EU member states to become European Cultural 
Capital, “contributing to bring together the Europe’s people” (words of Mélina Mercouri, Greek Minister of Culture who, in 1985, 
proposed the launch of this initiative) and encouraging the elected urban space to present new cultural paradigms. In the genesis of 
this model is the cultural decentralization’s vector, a possibility to medium-sized cities of funding public works, restoring heritage and 
promoting themselves in touristic terms, of giving visibility to cities away from cultural and creative industries’ major distribution 
centers.

 Although there is EU funding, it is the local government that plays a key role both in financing and managing such events. 
The application itself to the title of European Cultural Capital is the responsibility of local authorities. It is they who determine the 
event management model and accompany all the implementation steps.

 From content analysis to all front page’s references of the editions of four Portuguese daily newspapers (Público, Diário de 
Notícias, Jornal de Notícias and Correio da Manhã), a weekly newspaper (Expresso) and a weekly newsmagazine (Visão) throughout 
2001 and 2012 and from interviews to local policy-makers and cultural managers, it is possible to discuss public and official narratives. 
From that we are able to define the steps that marked the different moments of each of the events, patterns of action, major players, 
planning and programming types.

 Through newspaper’s analysis, it is intended to examine the role that this traditional medium has in building the event 
perception and in the symbolic and material existence of each of the cities. Newspapers merely disclose the events’ schedule or 
instead they question the role that cities promoting such initiatives should have as places of innovation in terms of cultural policies, 
artistic production and innovation, in urban and environmental regeneration, in economic revitalization, in training and creating 
new artists and new audiences and in boosting the confidence of local communities.

 Newspapers, responsible for social construction of reality, add shaping the impact these cultural events have on the image of 
these cities, envisaged in local terms, but also in national terms, by stimulating consumption among residents and attracting visitors. 
This paper’s aim is to confront the newspaper’s role, through news values, with the local government strategy in promoting the cities 
of Porto and Guimarães as cultural destinations.

Keywords: Newspaper Coverage, Cultural Events, Cultural Destinations.

 Introduction

 Since European Cultural Capital is a cultural project that intends to elect, from year to year, cities of different European 
Union’s member states, it seeks to “contribute to gather European people” (in Mélina Mercouri’s words, Greek Minister of Culture 
that, in 1985, proposed the launch of this initiative to the European Communities’ Council of Culture Ministers) and to encourage the 
presentation of new cultural paradigms in those cities. The vector of cultural decentralization is in the origin of this model, bringing 
citizens closer to culture, giving medium-sized cities the possibility of financing public works, restoring heritage and promoting 
themselves in touristic terms; the possibility of giving visibility to peripheral cities away from major distribution centers of cultural 
and creative industries (Ribeiro, 2004).

 Since 1985, every year, it has been held in Europe, an event of this nature (46 in total), electing, for this purpose, one or more 
European cities.

 Portugal has already hosted three editions: Lisboa 94 (Portugal’s capital city), Porto 2001 e Guimarães 2012 (two cities on 
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the north of the country).

 1. Porto 2001

 The event was managed by a joint-stock company between the State and Porto’s local government, called Porto 2001, S.A. 
(like other similar situations, as Lisboa 94 and EXPO 98 in Lisboa), that defined, as follows, the priority intervention areas: music, 
audiovisual and multimedia, performing arts and urban requalification.

 The event planning was based on two main principles: “Cross localism and internationalization” in organizing a range of 
cultural  events; and capitalize the event in favor of the city, its people and its culture, “the entire cityis a citizen” (Silva, 2003: 134), 
bringing it closer to citizens through urban renewal and economic and housing revitalization (this last part wasn’t accomplished).

 In terms of cultural programs, there were 450 events (although only 398 were planned), conducted between January 13 and 
December 22 and dispersed among: music; audiovisual and multimedia; street entertainment; performing arts (theater, dance, pup-
pets and circus); thought, science, literature, cross projects in conjunction with Rotterdam (ECC in the same year); fine arts, archi-
tecture and city; population involvement. The cultural program raised about 1.2 million viewers/visitors. The most popular activities 
were fine arts and architecture, which, together, captured 37% of viewers/visitors.

 Porto 2001 was, however, poorly planned and budgeted; from the first to the last version, there was an increase of 24% than 
originally budgeted.

 This increase in the budget did not have a direct relationship in the pursuit of goals. The intention of creating a new dynamic 
in the city cultural life and brands that propagate beyond 2001 were not fully achieved (Balsas, 2004).

 The bet in a varied and extensive programming was not enough to trigger a sharp rise in tourism in the city of Porto; com-
paring with the previous year, tourism grew by only 3%.

 The event was held without being able to take advantage of all the interventions made in cultural facilities, to the extent 
that one of them was only completed in the second half of 2001, and another only in the following years (Casa da Música - the first 
infrastructurebuilt inPortugalexclusivelydedicated tomusic, whether in the fieldofpresentation andpublic enjoyment, whether in the 
fieldofart educationand creation).

 The works of urban renewal had not benefit, rather injured the event, making it harder to bring public to town and to offer 
them the image of a renewed and captivating city, as originally intended (Relatório de Auditoria à Casa da Música/Porto 2001, SA, 
2004).

 “It was wonderfulascity animation, as it lacked a cultural push; it was extraordinaryin termsofurban regenerationand very 
worthy in terms of programming quality. But it was not allroses, of course. The accusationsof elitismandurban chaosthatplunged the-
city during theyearof the eventdid not help. Outstandingcultural facilities remained, with theflagshipCasa da Músicaat the bow, but 
it left overalsoextremely professionalteamscapable of playingand improvingall the learningthat an initiativeof this magnitudeallows” 
(Carmo, 2005: 4). 

 2. Guimarães 2012

 Guimarães local Government decided to create the Cidade de Guimarães Foundation to manage the event.

 Portuguese Government then considers that the figure of a Foundation is the most appropriate institutional form to give 
the event the prestige that is intended, in view to promote Portugal’s image and the city that served as its cradle. The Foundation 
allows the participation of civil society in a project on a national scale, constituting an innovative and exemplary formula in the area 
of   cultural policy by ensuring, inter alia through a strong sponsorship and partnership policy, a more comprehensive and supportive 
participation with companies, organizations and citizens.

 The Foundation’s main purposes were: designing, planning, promoting, implementing and developing the ECC cultural 
program of Guimarães 2012; as soon as the event reaches its end, the Foundation takes over management of cultural heritage and the 
respective equipment, owned by the Guimarães local Government and other related thereto, to promote culture, develop creation 
and its dissemination in all its forms, as well as to support training initiatives with relevance in the area of   culture, promoting special-
ized technical training of agents and professionals of the field or related fields.

 Five categories of commitment were defined to enable the widest range of organizations and individuals to get involved in 
the project: associated patronage, official partners, media partners, strategic partners and other partners.

 It was a project mainly concerned with the protection ofheritage values  (Guimarães isUNESCO’sworld heritage site) and the 
investment incultural productionwithcontemporarydimension and focused on the relationship between creation and citizenship. 
Participation - not involvement - is at the core of the event: participatinginvolvestwo parties anda possibleliability toconfrontation,-
totrial and error, to the unexpected, whileinvolvementrefers tothe effortof one partyto takethe other, passive, actingin accordance-
with something, holdinga sovereign pointof view that wasn’t the way to captivate viewers/visitors.
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 The project can be divided in threeareas:social regeneration(bringing new skillsto citizens and local communities), eco-
nomic regenerationandurban regeneration(the betunderwent through the reconstruction of oldspacesand not through buildingnew 
equipment; the city of Porto needednew facilities, Guimarães, once anindustrial center, hadseveralabandoned buildings). But the 
main scope was towards helpingcitizensbecomemore aware andengaged, orin FranciscaAbreu’s words, CulturalCouncilorof the Lo-
cal Government ofGuimarães, “citizens withstrong ‘city patriotism’, proudof theirmemory andidentity” (Abreu, 2013).

 João Serra, President ofFundação Cidade deGuimarães, reflects on theproject as follows: “The expansion of the citywas not 
limitedto thestructural dimension. It alsotranslates intonew usesornew combinationsof usesof itssocialand cultural meeting spaces” 
(Serra, 2013).

3. Newspaper coverage

 The coverage that the Portuguese press made on the two events held in Portugal at the start of the century, namely Porto 
2001 and Guimarães 2012, is marked by a break in the centrality of these events in the media agenda, in that the coverage in the first 
case includes 81 occurrences on the 1st page during 2001 and, in the second case, it was limited to 37 occurrences, which represents 
less than half of the calls on the topic over the year.

In the two years in question, 2001 and 2012, there are coincident aspects, namely, the time of the year when there is greater 
coverage – I am referring specifically to the start of the event (January) and its terminus (December); journalistic practices are 
marked by the present and by distinctive moments such as the beginning and the end. All that stands between tends to be devalued 
as if means only interest since purposes are achieved.

During Porto 2001 and Guimarães 2012 there were two newspapers (Jornal de Notícias – a publication marked by its popular 
nature – and Público – a publicationconsidered a reference) that showed more often the theme in the 1st page (Table 1). Jornal de 
Notícias was officially Porto 2001’s newspaper, which explains the higher number of occurrences on 1st page and confirms the weight 
of institutional partnerships in determining editorial choices. In Guimarães 2012, this didn’t happen, but as it is a newspaper mostly 
directed to the north of the country, the forward position also taken in 2012 is justified.

We have to emphasize the fact that Correio da Manhã(the most popular Portuguese newspaper) doesn’t have a single piece 
on the 1st page on the topic in 2012.

  Table 1. Occurrences according to newspapers

2001 2012

Frequency % Frequency %

Jornal de Notícias 43 53,1 20 54,1

Público 24 29,6 10 27,0

Diário de Notícias 5 6,2 4 10,8

Expresso 4 4,9 2 5,4

Correio da Manhã 3 3,7 - -

Visão 2 2,5 1 2,7

Total 81 100,0 37 100,0

  Source: Own Elaboration

 Another aspect denoting the centrality break of the issue is the kind of prominence that publications dedicate to the event 
on the 1st page. The number of headlines drops to half; in 2001, they represent 32% of the occurrences and only 16% in 2012. This 
cultural event’s coverage doesn’t live of headlines but of 1st page calls. The fact that supplements’ reference increased shows how the 
subject tends to leave the inner pages and is moved to supplements (not specifically cultural ones, but leisure, such as Fugas in the 
newspaper Público).

Public institutions (the company Porto 2001), as players elected to account the event, give way to individuals. Porto 2001 
coverage is marked mainly by aspects related to the company and public institutions responsible for the event (what occupies 1st page 
calls is mostly the subjects in which events take part and not so much the events or who promote them). Guimarães 2012 was made 
known through individuals faces (musicians, actors, programmers), they are the ones who proclaim the event. We can saythat the 
newspaper coveragegets apersonalized approach,winsfaces.

More than 60% of the occurrences are accompanied by images, either in Porto 2001 coverage and Guimarães 2012; it is, in 
the first case, mostly images of places (the centrality of the city instead of other aspects) and individual authors in the second. What 
once again reinforces the centrality of newspaper coverage in 2012 on individuals and on their work.



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
442

Being the European Cultural Capitals events that allow promoting, in touristic terms, the cities that host them, whether by 
the allocation of new cultural facilities, either by restoring some heritage, but above all because they can position themselves as places 
of artistic production and innovation (Richards and Wilson, 2004), we conclude that despite the number of occurrences from one 
event to another had declined, coverage shifted from the intervention of the institutions responsible for the event to individual work, 
we witnessed the replacement of the collective by the individual.

 This perspective does not change much when we analyze the developments to the 1st page calls made in the inside pages. 
The newspaper Jornal de Notícias continues to be the one that more frequently published articles on the topic of European Cultural 
Capital (Table 2).

  Table 2. Articles by newspaper

2001 2012

Frequency % Frequency %

Jornal de Notícias 61 50,8 25 49,0

Público 42 35,0 18 35,3

Diário de Notícias 5 4,2 4 7,8

Correio da Manhã 4 3,3 - -

Expresso 4 3,3 4 7,8
Visão 4 3,3 - -
Total 120 100,0 51 100,00

  Source: Own Elaboration

 In terms of journalistic genre (Tables 3 and 4), European Cultural Capital’s coverage was held mostly through news with 
development and through reportages (with predominantly opinionated and descriptive discursive styles) in the Porto 2001 case; 
it mostlygoes to the reportage genre in Guimarães 2012 case (interpretive and descriptive discursive styles). And what kind of 
reportages are we talking about? Those in which the journalist makes the script in a path that promotes and encourages going to the 
event, which may put the question of what’s his mission: to disseminate information on the event for a later date lead the critic to what 
happened or to work as an event promoter, a logic in which culture serves tourism and the journalist serves entertainment?

The interview genre, key to expose the other worldview, decreases, what is valued is to promote a certain lifestyle suggested 
by the journalist and not by other social agents.

The observed trend of shifting the issue coverage from newspaper’s inner pages to supplements is another factor that 
contributes to the change in dominant discursive style; it is in supplements that style is assumed to be predominantly interpretive.

 Recurrence to sources is also diverse. In Porto 2001, journalists rely mostly on a single source (connected to the public 
sector); the same doesn’t happen in Guimarães 2012, where journalists use more than one source (mostly related to the private sector) 
to the extent that majority genre is reportage.

   Table 3. Articles journalistic genre (2001)

Frequency %
News with development 38 31,9
Reportage 27 22,7
Interview 20 16,8
Critical 14 11,8
Opinion Article 8 6,7
Editorial 4 3,4
News 3 2,5
Testimonials 3 2,5
Brief 1 ,8
Nonjournalistic 1 ,8
Total 119 100,0

   Source: Own Elaboration
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   Table 4. Articles journalistic genre (2012)

Frequency %
Reportage 24 47,1
News with development 11 21,6
Critical 5 9,8
News 4 7,8
Interview 4 7,8
Testimonials 2 3,9
Guide 1 2,0
Total 51 100,0

Source: Own Elaboration

 The greater range of articles on Porto 2001 is also reflected in the greater thematic breadth that was contemplated (Table 
5); programmatic choices are, as Porto 2001 is concerned, target of newspaper’s 1st page coverage, the same can no longer be stated 
regarding Guimarães 2012.

 
 Table 5. What is news?

2001 2012
Frequency % Frequency %

European Cultural Capital 62 52,1 42 82,4
Opening 23 19,3 6 11,8
Conflict 12 10,1 2 3,9
Debut 5 4,2 - -
Show 4 3,4 - -
Release 2 1,7 - -
Congress 2 1,7 - -
Protocol/contract 2 1,7 - -
Others 2 1,7 - -
Exhibits 1 ,8 - -
Dismissal 1 ,8 - -
Tribute 1 ,8 - -
Na/Nd 1 ,8 1 2,0

Total 118 100,0 51 100,0

 Source: Own Elaboration

 European Cultural Capital is mostly approached by journalists in the cultural area. However, as in the case of Porto 2001 was 
made a link between the event and the company responsible for it, there were also journalists from other sections of the newspaper 
writing about the topic, including policy journalists.

 As in the 1st page, the articles inside newspapers are accompanied by pictures, mostly photographs. In Porto 2001, there were 
mostly photographs of politicians, foundations and programmers, and in Guimarães 2012, programmers, musicians, politicians, 
filmmakers, performers, actors; personalities shaping the event.

Endnotes

Through newspaper analysis it is possible to verify the role this medium plays in the construction of the events perception 
and the symbolic and material existence of each city.

Newspaper coverage shifted from the disclosure schedule of events (those different moments which characterize the 
programm) in Porto 2001 to the suggestion of itineraries to visit in Guimarães 2012 (both perspectives marked by the present, what 
happens that week, that weekend…), but it doesn’t question the role that cities promoting such initiatives have as places of innovation 
in terms of cultural policies, artistic production and innovation, in urban and environmental improvement, economic regeneration, 
training and developing new artists and new audiences.

 Local event managers and programmers emphasize precisely the event through the possibility it brings to regenerate 
places, but this regeneration process is absent from newspaper coverage. The two communicative dimensions don’t match; on the 
contrary, they diverge. Local policy-makers and cultural managers emphasize the fact that as those cities embrace cultural policy, 
they undertake urban transformation, not only during the ECC’s year, but thenceforward. The newspaper coverage is, as journalistic 
practices tend to be, focused on the present and offers products easy to consume.

 The research results show that press, as social construction of reality, contributes to shaping the impact these cultural events 
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have on the image of the cities, envisaged both in local and national terms, by stimulating consumption among residents and attracting 
visitors (García, 2004). But it doesn’t stimulate reflection on issues like ECC’s importance to set cultural policy as a route to urban 
transformation. It is the entitiesresponsible for the eventthat ultimatelyput thesequestions by promoting, for instance,international 
conferences onthe role of culturein urban development(for instance, the International ConferenceCapitalCulture-The Cities2020 
organized in Guimarães on 5 and 6 July 2013).

Nevertheless, newspaper coverage shows that press is essential to promoting cities as cultural/touristic destinations, with the 
possible severe consequence of turning the cultural journalist into an agent promoting not culture but tourism.
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EXPERTS, CURATORS, ONLINE DEBATERS, PERSONAL STYLISTS AND 
FRIENDS – MANIFOLD ROLES OF FASHION JOURNALISTS
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 Abstract 

 The purpose of this paper is to describe aspects of an ongoing study on Finnish fashion media. The project as a whole 
focuses on practices and articulations in the production and reception of fashion magazines and fashion blogs. This paper presents 
the first phase of a study in which the goal was to examine the perceptions of editors-in-chief of fashion magazines regarding the 
components of the magazines’ media concepts in the rapidly changing field of magazine journalism. The data consists of the inter-
views of five editors-in-chief of Finnish fashion magazines.The main interview themes analysed in this studywere reader-magazine 
and reader-reader relationships, multi-platform publishing and the goals of fashion journalism. The results indicate the challenges 
and advantages that the editors associate withthe roles of readers and journalists in the participatory processes of journalism. The 
results also demonstrate the significance of the media concept for producing appropriate and attractive content for both the print 
publication and online publishing platforms. Furthermore, the research indicates that the dialogic model of journalism dominates 
as an ideal in fashion magazine journalism. The-editors-in-chief described their journalists as experts with broad knowledge and a 
desire to provideinsightful and inspiring stories that their readers can relate to. The role of journalists today was also described asthat 
of curators picking out and introducingthe most interesting topics from the huge amount of information available on the web. On 
the whole, the study has relevance to broader research questions related to magazine journalism, media brands and representations 
of fashion. 

Keywords: Fashion Magazine, Media Concept, Editor-in-chief, Curator-journalist, Participatory Journalism.

 Introduction

 The field of magazine journalism has changed in many ways with the rise in significance of online publishing and participa-
tory journalism. As magazine journalism has become more and more engaged with online presence, the journalist’s and the reader’s 
positions are renegotiated into a new order (e.g. Aitamurto 2013). Fashion magazines have traditionally been monthly published 
glossy magazines in which the contextualization of high-quality fashion features and photos form the focus of the content. Fashion 
magazines are a central tool for disseminating fashion to ordinary consumers to whom consuming fashion photos is often a more 
important form of consumption than buying expensive fashion labels (Vänskä 2012, 21–22). With the increasing importance of dig-
ital publishing platforms and online networking services, fashion magazines have confronted similar challenges as other periodical 
press. Nowadays, the challenges and possibilities of online publishing and advertising must be taken into account in every single 
editorial office.

 Compared to online publishing platforms, the task of the printmagazine is to impose stability on the hectic digital and 
fashion worlds.Dynamic fashion world with newtrends and products and ‘rising’ labels and designer names is ‘freeze-framed’ on 
the pages of the print magazine. As a distinctively visual object, the magazine offersan intensive visual and reading experience that 
addresses the needs of readers, advertisers and actors in the fashion industry (Moeran 2006, 734–735). Both the dynamic nature of 
online content and the contextualising role ofprinted content must increasingly be taken into account in the developing media con-
cepts of fashion magazines.

 The purpose of this paper is to describe on aspectof an ongoing study on Finnish media focusing on fashion. The project 
as a whole concentrates on participatory mechanisms adopted and used in the production and reception of fashion magazines and 
fashion blogs. This paper presents the initial phase of the study,one of the aims of which was to examine perceptions of fashion mag-
azines’ editors-in-chief regarding current situation in fashion journalism. The main research questions in this sub-study were: How 
do the editors-in-chief evaluate the changing roles of magazines and journalists in an era of convergence in media platforms? The 
secondary research question was: How do the editors-in-chief perceive the media concept of their own magazine from the viewpoint 
of the objectives of journalists and readers? 

 1. Data and method

 The data was collected from December 2012 to May 2013 and consists of five interviews. The editors-in-chief ofthe 
magazines Gloria, Olivia, Trendi and Finnish Costume and Elle, were all interviewed individually. The data gathering method was 
a semi-structured interview. The editors-in-chief formed an optimal informant group because they are key persons in developing 
1  University Lecturer, Communication Studies, University of Vaasa, Finland; e-mail: asoronen@uva.fi
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magazine concepts and defining objectives of the brand. The duration of the interviews varied from one hour to one and half hours. 
They were recorded and the recordings were transcribed. The transcribed data was classified and analysed thematically. The inter-
view excerpts included in this paper are translated from Finnish to English.

Costume and Elle arecategorisedas fashion magazines, whereas the rest of the magazines are characterised as women’s mag-
azines focusing on fashion and beauty or as fashion magazines that also deal with other themes ofinterest to the magazine’s female 
target group. Finnish Costume is a part of the Nordic magazine brand that has been published inFinland since 2012(Bonnier Maga-
zines 2012). Elle Finland is a part of the iconic and international brand owned by Lagardère Active. In 2012 it was published in 43 
versions in different countries. Gloria is part of a national magazine brand family that also includes three other lifestyle magazines. 
Olivia andTrendi are more independent brands among these titles although they, too, are owned by large media houses. Olivia is 
owned by Bonnier Publications and Trendi is a brand owned by A-lehdet. The interview focusing on Trendi also included questions 
about the online community platform LilyasLily and Trendi have the same editor-in-chief. These two brands owned by the media 
house A-lehdetmerged in May 2013.   

The main themes were same for each interview. However, the questions varied slightly and were not always presented in the 
same order. The themes of the interviews werereader-magazine and reader-reader relationships as part of media concept,multi-plat-
form publishing, an editorial office as a work community, and the position of fashion magazine journalism in the field of fashion 
media and journalism as general. This paper concentrates on themes related to reader-magazine and reader-reader relationships, 
multi-channel publishing and ideals for journalism in the journalistic culture of fashion magazines. 

 2. Values and objectives from editors’ perspective

 The needs of the targeted readership occupy a key position in magazine journalism. My analysis of the interviews demon-
strated that editors-in-chief working in fashion and women’s magazines emphasisethe interests of their readers. For example, they 
stated that their brands satisfy their readers’ interests by providing them with dreams, advice, entertainment, sophisticated consumer 
information and novel thoughts.The needs of the advertisers were also occasionally mentioned but the focus was on readers’ desires 
and needs. Reader service ethics have always defined work practices in women’s magazines. In the 1980s, Marjorie Ferguson in-
terviewed British and American editors of women’s magazines and found that editors feltstrongly that they have duties and respon-
sibilities towards readers. The editors highlighted providing helpful services and ‘caring’ for readers (Ferguson 1988, 140–141).
Similarly, comments by the Finnish editors-in-chief reflected the perception that caring for readers and their needs is one aspect of 
dedication to their job. 

The goals and values of the publishing house and the magazine brand on the one hand and the needs of readers on the other 
formone level of a media concept. According to Helle and Töyry, a media concept includes various components of journalistic prac-
tices, such as the principles of production, the purposes of the publishing organisation, understanding the readers’ or users’ needs, 
the architecture of the whole organisational structure and the division of labour,the use of media platforms, the structure of the media 
product, as well as daily work practices and the management of newsrooms (Helle&Töyry 2009a, 14–15; 2009b, 501).The creation 
of a media concept requires a collective knowledge and joint practices, in which interests between the publisher, readers, journalists, 
marketing and technology are taken into account and negotiated.Both content and audience relationship are central factors in the 
creation of a media concept unique within a genre (Helle&Töyry 2009b, 501–502).

A media concept brings togetherthe perceptions and values of individuals producing and consuming media products. The 
editors-in-chief emphasised that the magazine’s editors must be familiar with and highly aware of the media concept and its compo-
nents, as they impact story types, the angles chosen for the stories and the ways in which the magazine addresses its readers. In case 
the magazine belongs to an international brand, some components of the media concept are similar between the national editorial 
offices. For example, journalistic practices and criteria as well as story types and visual guidelines are typically consistent regardless 
of the geographical position of the brand’s local editorial office.  

One of the editorscharacterised journalists as personal stylists whose primary aim is to provide a service for the customers/
readers.

 […] what our readers want from us and our website is for us to act as experts and professionals. Of course, they 
also want us to come out as personalities, but perhaps more than before, they want us to act astheir personal styl-
ists and specialists because in a certain way the expectations have changed, and, increasingly our readers want us 
provide them with a service as opposed to the reverse scenario in which the readers would have a stronginterest in 
a certain person or we would be in a position to dictate things to our readers. […] it is part of our brand that X[title 
of the magazine] is like a buffet service for the reader who can then choose whatever delicacies she finds the most 
appealing.

 The editor-in-chief in question compares the magazine’s editorial stuff to personal stylists who guide the customers in 
how to dress in style. Although producing fashion stories involves often contributions from stylists, hair stylists, makeup artists and 
photographers (e.g. Moeran2006,735), she is not referring to the use of stylists by producers of magazine content but perceives the 
journalists asthe personal stylists of readers. A journalist’s job is similar toa chef who creates delicious and varied buffet for her cus-
tomers to enjoy. In this regard, the profession of fashion journalists is comparable to lifestyle experts on television who are expected 
to guide their clients in an entertaining and playful way (Soronen 2011, 58). 
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 On the whole,the analysis of the interview data indicated that these magazines practiced and appreciateda dialogical aspect 
of journalism. Soffer finds that on a basic level the ideals of journalism are based on a division between objectivity and dialogue. 
Objective journalism aims at observing and gathering information while placing a certain amount of distance between the journalists 
and the phenomenon being reported on.The tone of the resulting monologue can thus be characterised as an ostensibly neutral. Since 
the 1980s,dialogical perspectives have gradually strengthened in journalism, particularly in the context online journalism. In the dia-
logical model, the journalists are not just detached observers but aim at a fuller experience of the scene and also encounter readersin 
different forums in order to get to know them better and participate in discussions with them. (Soffer 2009,473–476; 484–485). With 
the dialogical model,journalists are perceived as the mediators of the voice of the people and as actors striving to stimulate online 
discussions.

 The ideals of objectivity, autonomy and servicing the public are closely associated with news journalism, which is why it 
can be challenging to understandall ofthe norms and values relevant among journalists in the field of women’s magazine journalism 
(Ruoho&Saarenmaa 2011, 15). Instead of daily news the monthly publishedglossy magazines focus on seeking links between trends 
and outfits and cultural and social issues and historical backgrounds.Contextualised information around fashion items and fashion 
houses are used to bring the monthly representations of the fashion world to a more concrete level. Moeran argues that fashion mag-
azines seek to establish connections between the constituents of the fashion industry and neighboring social worlds, such as movies, 
architecture, literature, music, publishing or fine arts. One of the objectives is to make the suppliers of fashion socially relevant to 
readers who are also, more or less, fashion industry’s consumers (Moeran 2006, 735).

 This research confirms Ruoho’s and Saarenmaa’s(2011, 27) argument that Finnish journalists in women magazines asso-
ciate‘good journalism’ in their magazines with conveying information, carefully considered viewpoints, positively perceived enter-
taining aspects, professional skills and certain ethical rules. The ideal ofa dialectical model of journalism was constantly present in 
the speech of the interviewed editors-in-chief, but they also referred to the ideal of objective journalism when describing their editors 
as experts with an expansive knowledge of fashion, culture and history. The editors were represented as experts who are willing to 
be of service in the sense of providinginsightful and inspiringstories that resonate with readers. 

 Some editors-in-chief highlighted that their journalists act as curators filtering, rearranging and adaptingthe flow of infor-
mation. 

Well nowadays when the media is everywhere and people constantly have theirmobile phones with them and are 
all the time looking at and reading something online, because of this the voice of curator, the role of a curator, is 
becoming more and more important, and for example in our magazine we invest a great deal in that [the role of 
journalist-curator]. When people have access to all manner of information and are able to find out about anything 
they want, the importance of having someone choose what’s essential is highlighted. It is increasingly important that 
there is a quarter that chooses the most essential issues on behalf of them. 

 For fashion journalists acting in the role of a curator means choosing the most interesting fashion topics and adapting and 
reworkingthe ideas and images of the fashion industry in an approachable way. Being a journalist-curator refers to a diverse set of 
tasks that go beyond the notions of filtering and reporting. It can be interpreted as picking out and introducing information and ma-
terials that are carefully arranged, contextualised and edited in accordance with the principles of the magazine concept. The role of 
a curator also entails the capacity to selectdelicious examples and quotations from other media. The stories should convey not only 
information but also the journalists’ passion for the topics addressed in the magazine. Producing new perceptions and assessments 
and inserting qualitative judgments to the content is by no means a novel aspect of journalism; instead, a dialogical perspective to 
journalism highlights the role of the journalist as an individual who stimulates and frames multi-voiced dialogues and adapts us-
er-generated content to professionally-produced content.

Curation in digital journalism has at least seven implications: the choice of the best representatives, culling, providing context, 
thearrangement of objects, providing expert views and updating content (McAdams 2008). In a similar vein, Hartley and Rennie 
(2004, 472) discuss the practices of creative editing using the termredaction. The term is used to refer torevisioning, re-purposing 
of existing materials, and the capturing ofboth attitudes and facts to make readers perceive things in a fresh manner. For journalists, 
curation is a form of collaboration with the audience, and the audience areincreasingly curatingcontent produced in editorial offices. 
Villi argues that the audience’s social curationactivities can be perceivedas a ”radar” for exposing the agenda and interests of the 
audiences to the media companies. Engaging audience communities in social curation can be more important than involving them 
in content production in cooperation with or on behalf of the companies (Villi 2012). In this sense, the journalists’ curated content 
published in fashion magazines is often curated again by readers in the websites of magazines and social network sites.

 2.1. Implied reader as a tool for planning and editing

 The notion of an implied reader is a central tool for developing and editing magazine stories. Helle and Töyry define the 
implied reader as a concept that makes it easier for journalists to understand the lifestyles and interests of their readers and to plan 
content that fits the readers’ needs. The implied reader is built into the content, and appearance of the media product as well as the 
ways in which the reader is addressed. As a fictive construct, the implied reader influences the choice of topics, how they are framed 
as well as styles of writing (Helle&Töyry 2009b, 498, 520).  
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Although the editors-in-chief generally differentiated between their real readership and the implied or ideal reader, it was not always 
easy to discern which one they were referring to at a specific moment. Readers were often represented as friends of the magazine’s 
editorial staff. Addressing readers as friends is a customary discourse in contemporary women’s magazines (Ruoho&Saarenmaa 
2011, 30). In the interviews, the relationship between the magazine and its readers was typically described as close and warm. In 
addition to a friend, the magazine’s role was described as comparable to that of an older sister or a smart companion who likes to 
discuss things and give advice. Adopting a sisterly tone when addressing and guiding readers was a common practice in women’s 
magazines in the 20th century (see Töyry 2006, 209). 

 When I asked ‘How would you describe the relationship between you and your readers?’ one of the editors gave the fol-
lowing response:

It is fairly intimate, I mean our readers think that they know us, and we, too, think and hope that we know our read-
ers. It is a well-matched and equal relationship. We don’t speak in a tone that’s in any way patronising and we don’t 
think that we need to explain things to the reader because they don’t really understand. What we want is to act as a 
friendly and smart companion who may know a few things simply because there are so many of us and we do this 
as our job and, as a result, have access to a lot of information in advance, which enables us to pick up out stories 
that might be of interest to our readers. 

In the interview excerpt, the readers are described as equal partners while at the same time the journalists are characterised 
as experts who have access to a little bit more information a little earlier than their readers. Journalists are represented as being in 
a position in which they are able to make assumptions regarding the interests of their readers. A hierarchical arrangement between 
journalists and readers was strong in early women’s magazines and is not completely lacking from the perceptions of present editors. 
In the above excerpt, the gate-keeper position of journalists is not denied but the attitude to readers is depicted as sisterly intimate 
in tone. In that sense the reader-magazine relationship is likened to a family in which older sisters provide little sisters with advice 
and information on issues related to dress and beauty. 

In her interview, one editor-in-chief described the magazine’s implied reader as an urban woman who makes different choices 
and who is not defined by her physical age. However, she also noted that the implied reader has some concerns and obstacles that 
restrict her activities. 

[…] our implied reader, was a woman that we formed into this image for us. The way we did it may seem a little na-
ive but it was very a rewarding process for us. I would say that the implied reader made it easier for us to overcome 
some obstacles in developing our relationship with our readers. When we actually got down to the job of pinning 
down our implied reader, we also looked at the negative and difficult aspects of her life.

The implied reader can also be interpreted as a means to strengthen the emotional ties of readers to the magazine concept. 
The implied reader cannot be static figure as it must, in one way or another, capture the spirit of the times. Whenever at magazine 
the brand is renewed it is also necessary to update the implied reader.

 2.2. Increasing presence in online forums

 Online practices and the visibility of the magazine brand in the platforms of social media varied greatly betweenthe five 
brands. One of the editors-in-chief noted that the work done still focuses almost completely on the print magazine and so far the 
magazine’s website has been in marginal use. However, it was her hope that in the near future the brand’s presence in online en-
vironmentswould increase. She anticipated that the online content would be a usefuladdition to the brandand especially the use 
of e-commerce allowing for the purchasing the fashion items pictured in theonline magazine would be a positive direction for the 
brand. In another interview, the online content and print magazine were described as complementary to each other.  

One editor-in-chief described the brand’s Facebook page as an active discussionenvironment in which the journalistsorganise 
‘live drives’ related to seasonal parties, including one that enables people to comment on guests at the official celebration for the 
Finnish Independence Day organised annually by the President of Finland and telecast live each year. On a more general note, she 
stressed the importance of Facebook for the magazine as an arena for live discussions on special events in which matters of style 
play a key role. 

In Costume’s case, the entire brand of the magazine was launched on Facebook prior to the publication of the first issue of the 
print magazine. The editor-in-chief highlighted the role of Facebook and other social media channels in developing the brand and 
increasing its visibility. She argued that the magazine must be present in all of the social networking sites in which readers spend 
their time. She characterised Twitter as a ‘backstage’ tool for the magazine and Facebook as a very significant part of the brand’s 
façade adding that Facebook offers the magazine a highly useful channel for delivering fashion-related news. 

Generally, the editors-in-chief shared the perception that after locating the online platforms that are right for them, media 
brands need to identify the practices and activities best suited for these platforms and the brand in question.Enabling and consoli-
dating the reader-reader relationship was experienced assignificant in magazines that were already very active on Facebook.The 
online platforms of magazine brands provide readers with ready-made environments for discussing and commenting on topics and 
viewpoints that they associate with the brand. Three editors-in-chief anticipated that the significance of enabling reader commentary 
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and reader-reader activities during theplanning and editing stages of a storywould increase in the near future.

The stories in fashion magazines are produced through team work in which the AD, the editor-in-chief or the managing 
editor, a reporter, a sub-editor, a photographer and a page designer discuss and make decisions on the angle, length, placement 
and layout of the story before the reporter starts working. The texts and photos undergo a thorough selection and editing process 
(Helle&Töyry 2009a, 19–20). With mobile and digital publishing platforms, theamount of work to be carried out at editorial offices 
naturally increases. 

One editor-in-chief explained that a key question at the ideating phase is considering the topicfromdifferent angles and ex-
ploring the range of possibilities enabled by the different publication platforms. She perceived the production of magazine content 
as a process consisting of various phases enabling reader involvement in different forums both before and after publication of the 
print issue.According to her, the main purpose of engaging readers in the process is to improve on the print story by offering readers 
relevant online activities and presenting them with questions related to their lives and the arguments of the story.These specially de-
fined tasks and polls enabling readers to contribute to the content of the brand, represent a central aspect of crowdsourcing. The term 
‘crowdsourcing’ was coined by Jeff Howe (2006) to refer to companies’ outsourcing functions performed by undefined networks of 
people using an open call format. Many of the definitions of crowdsourcing emphasise its role as an online problem-solving model 
for attracting an interested, motivated crowd of individuals capable of providing solutions to pre-defined tasks (e.g. Brabham 2008, 
79). 

Typically crowdsourcing has meant that journalists present well-defined questions, tasks and ‘challenges’ to readers who have the 
opportunity to participate in these activities choosing their own level of contribution. The brands of this study have used, for ex-
ample, polls, competitions and questions targeted at readers both via the website and the print magazine.Compared to co-creation, 
crowdsourcing is conceived of as a more restricted form of collaboration. The term co-creation is used to describe the phenomenon 
of consumers participating in the process of making and circulating media content and experiences (Banks &Deuze 2009, 419). In 
co-creation, participatory mechanisms are aimed to address a demand among consumers for personalised experiences and interac-
tive dialogues with peers and representatives of the brand (Aitamurto 2013, 2).

As concerns the systematic use of co-creation, Olivia has a web forum called OmaOlivia [in English MyOwnOlivia], in which 
registered online users can contribute to the different stages of creating stories for a single ‘co-creation’ issue published annually. 
The first co-creation issue was published in January 2012. The editor-in-chief defined the main goals of the OmaOlivia project as 
consolidating the reader relationship, opening up the working process of editorial stuff to readers and exploring the ways in which 
the magazine can be present in the digital media without offering all its content for free. A further goal was to generate a sense of 
ownership over the magazine for the members of OmaOlivia.  

Creating the print magazine in cooperation with the readers was described in the interview as a rewarding but burdensome 
experience. Aitamurto indicates that one of the main challenges of Olivia’s first co-creation process consisted of balancing readers’ 
wishes with the certain principles included in the magazine’s media concept. Another central challenge was how to take into account 
readers who do not participate in co-creation activities. Co-creation may potentially alienate non-contributing readers, if the “inside 
spirit” from the online communities spreads to the pages of the print magazine (Aitamurto 2013, 15). Systematic co-creation with 
readers means achieving a reasonable balance between the opening of journalistic work practices, accounting for readers’ percep-
tions and making sure that necessary editing work continues to be performed by professionals. However, online co-creation activi-
ties do not replace the need for more conventional ways of exploring opinions and desires of the target group. For example, Olivia’s 
editor-in-chief told that the magazine uses focus group discussions for developing and remodelling the media concept.

 Results

 The results reflect the challenges and advantages editors associate with the roles of readers and journalists in theprocesses 
of multi-platform publishing. They also demonstrate the significance of the magazine concept indesigning and producing appropri-
ate content for different publishing forums. A successful concept plays a key role in committing readers to both print and online con-
tent. Furthermore, web-based publication and social media platforms differ from each other, and the editorial staff has to carefully 
considerthe most appropriate ways of using each platform. Some editors-in-chief perceived their journalists as curators selecting the 
most interesting content from the flow of information and adapting it for the needs of readers. Curator-journalists have the capacity 
to be somewhere ahead of their time and one of their most important tasks is tostimulatediscussions in the magazine’s online forums. 

The interviews indicated that Finnish fashion magazines’ editors-in-chief value the dialogical model of journalism. They 
stressed the importance of the impliedreader as a central tool in the planning and editing phases, as it assists in the selection of view-
point and in finding the right style of writing.In addition to the dialogical perspective of journalism,a hierarchical understanding of 
journalism as content produced by experts who report on fashion phenomena and introduce people behind the labels and fashion 
houses, thus acting in the role of leaders, could also be detected. However, even these expert journalists do not address readers from 
a position of power but strive to approach them as friends or more knowledgeable sisters. They werealso represented as participating 
specialists who are happy to meet their readers face-to-face in specific reader and fashion events. 
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SELF ORYANTALİZM BAĞLAMINDA TÜRK MEDYASI’NIN 
ARAP AKTİVİZMİNE YAKLAŞIMI

Merve Zeynep Doğan1

 Özet

 Batı, Doğu’yu konumlandırırken kendi gelişme çizgisine göre sınıflandırma gayretine girmiştir. Bu sınıflandırmada Edward 
Said’in geliştirdiği oryantalizm kavramı anahtar bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Oryantalizm kavramı bugün Doğu’nun 
içinde bulunduğu durumu daha ayrıntılı açıklayabilmek için çeşitli alt kategorilere de ayrılmaktadır. En etkili biçimi Doğulu top-
lumların kendilerini Batı gelişme çizgisine göre sınıflandırdıkları self oryantalizm bağlamında ortaya çıkar. Oryantalizm projesinin 
hammaddesi olan Doğu, Batı’nın kategorizasyonu içerisinde “öteki” rolünü benimsemek durumunda bırakılmıştır. Bu rolün be-
nimsetilmesi için oryantalist bakış açısının Doğu içerisinde de içselleştirilmiş olması önem arz etmektedir. Bu çalışmada öncelikle 
Edward Said’in ortaya çıkarmış olduğu oryantalizm kavramı derinlemesine incelenecektir. İkinci başlıkta oryantalizmin self oryan-
talizm biçimine dönüşmesini sağlayan unsurlar ve Batı’nın oryantalizm projesinin Doğu’nun kendisi tarafından da içselleştirilmesini 
sağlayan self oryantalizm kavramı ele alınacaktır. Self oryantalist paradigmanın Doğulu toplumlarda sürerliliğini sağlayan temas 
bölgeleri, taşıyıcı elitler gibi unsurlarda bu bağlamda ele alınacaktır. Bu başlık altında ayrıca Türkiye’nin tarihsel süreçte self oryan-
talist paradigmayı benimsemesini sağlayan temel faktörler de ele alınacaktır. Üçüncü başlıkta ise çalışmanın örneklemini oluşturan 
Arap Baharı süreci ve Türk Medyası’nın self oryantalizm bağlamında Ortadoğu’daki toplumsal hareketlere bakış açısı incelenecek ve 
Teun A.Van Dijk’in eleştirel söylem analizi bağlamında haber çözümlemeleri yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Oryantalizm, Self-oryantalizm, Ortadoğu, Arap Baharı. 

TURKISH MEDIA’S APPROACH TO ARAB ACTIVISM IN THE CONTEXT OF SELF ORIENTALISM

 Abstract

 Modernization theories base on a paradigm that world has an universal development process which is derived from West.  
According to that classification, West classifies East as the “other.” In this context Edward Said’s conception of orientalism will be 
a key for us. To explain the situation of East today, the concept of orientalism is separated into sub-categories. Among these, the 
most effective one is the term of self-orientalism. It means that Eastern societies classify theirselves by Western eyes. When eastern 
societies consider their social structure they are obliged to refer to the development process of West.  According to the classification 
of East, Eastern societies have to accept the role of the “other”. In this study the first section analyzes the term of orientalism. Said’s 
concept of orientalism will be considered comprehensively. In the second section the elements which transform orientalism to 
self-orientalism and the project of orientalism of West which is conceptualized as self-orientalism that internalized by Easterns will 
be approached. Instruments ensuring the permanence of self-orientalist paradigm are analyzed such as contact locations, intellectual 
development. Also main factors that led Turkey to adopt the self-orientalist paradigm in the historical process will be considered.
In the third section Arab Spring process which is the sample of the study and Turkish Media’s approach to the social movements in 
Middle East will be discussed in the context of critical discourse analysis of Teun A. Van Dijk

Keywords: Modernism, Orientalism, Self-Orientalism, Middle East, Arab Spring.

 Giriş

 Batı, dünyayı konumlandırırken Ortadoğu’yu statik ve şiddet dolu bir tarih anlayışının içerisinde lanse etmekte; demok-
rasi, hak arayışı, sivil toplum gibi kavramları salt kendi varlığıyla özdeş değerlendirmektedir. Oryantalist yazının sürerliliği içinde 
kabul edilebilecek bu anlayış bağlamında, Ortadoğu toplumları, şiddete meyilli, diktatoryal yönetimlere mahkûm ve mistik/ dini 
temelli bir dünya algısının tahakkümündeki statik toplumlar olarak lanse edilmiştir. Akademik ve medya metinlerinin yaygın öne 
sürüleriyle beslenen bu yaklaşımla birlikte, Ortadoğu ve şiddet birlikte anılır olmuştur. Ortadoğu’yu ifade ederken kullanılan “kayna-
yan kazan”, “cadı kazanı”, “kaotik mekân” gibi ifadelerin benimsenmesi, sözü edilen kabulün kanıtlarıdır. Türkiye ise, Ortadoğu’nun 
bir parçası olan coğrafi konumu ile bütünüyle parçası olmayı reddeden kimliksel tanımı arasındaki sıkışmışlık haliyle, Ortadoğu’ya 
ilişkin değerlendirmeleri açısından çok özel okumalara muhtaç bir ülkedir. Çünkü, dünya tarihinde Batı-dışı tarihleri belirleyen 
şeylerin: 1. Batılılaşma ya da modernleşme istenci ile 2.Batılılaşmaya karşı direnç yani geleneksel kalma istenci olduğu kabulüyle 
1 Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü  dzmerve@gmail.com
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hareket eden Batı düşünce sistemiyle on yıllardır yoğurulan bir toplumun Ortadoğu’ya ilişkin (medya ya da akademik) tüm yazınsal 
üretimleri ayrı bir ilgiyi hak etmektedir. Şöyle ki, Türkiye, bulunduğu coğrafi ve dini konum itibariyle Ortadoğu’nun içinde bulunduğu 
duruma yönelik daha derinlikli bir algıya ve empatiye sahip olabilecekken, Batı’nın kavramlarıyla Ortadoğu’yu tanımlamayı tercih 
etme eğilimi, modernizmideolojisiyle şekillenen kimliğinin bir tezahürü olarak açıkça gözlenmektedir. Sözü edilen gözlemin kaçı-
nılmaz biçimde en somut mecrası elbette Türk Medyası’dır. Bugün Ortadoğu halklarının önemli bir kısmının direkt olarak şiddete 
başvurmadan sosyal medyada örgütlenerek haklarını talep ettikleri birçok örgütlü eylem, Ortadoğu’nun karışık ve şiddete meyilli 
manzarasının bir parçası olarak konumlandırıldıkları metinler aracılığıyla itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Türk Medyası, Ba-
tı’nın Ortadoğu’ya yönelik şiddet etiketini benimseyerek, Ortadoğu’daki halk hareketlerini fundemantalist grupların şiddet temelli 
hareketleri olarak yansıtma eğilimini yaygın ve sürekli biçimde göstermektedir. Bu yaklaşımın en verimli örnekleme dönemi, Arap 
Baharı sürecinde yaşanmıştır. Oysaki Tunus ve Mısır’daki ayaklanmaların temelinde halkın ekonomik alandaki memnuniyetsizlik-
leri yatmaktadır. Gösterilerin önemli bir kısmı sadece dindar kesimleri değil, siyasi, dini, dini olmayan her türlü toplumsal sınıftan 
insanı, kadınları ve çocukları içine çekmiştir. Bu toplumsal hareketleri örgütleyen genç kitle, bu ayaklanmalar ortaya çıkmadan çok 
önce dijital aktivizm alanında önemli eğitimler almış ve sürecin gelişimine katkıda bulunmuştur. Bugün ise Ortadoğu’daki toplumsal 
hareketlerin gelmiş olduğu kaotik durum Türk Medyası’nda “Arap Baharı” sürecine yönelik kısmi olumlu havayı şüpheci bir çizgiye 
bırakmış ve Ortadoğu’da şiddet kavramı her zamankinden daha fazla anılır olmuştur. Haklı demokratik taleplerle ortaya çıkan Orta-
doğu halklarının durumu, şiddet ve kaos kavramlarının altında görünmez bir hale bürünmüştür. Özellikle Mısır’da tırmanan şiddet 
olayları “Arap Baharı”nın sonbahara dönüştüğü iddialarıyla pekişmiştir. 

Bu çalışmada öncelikle Edward Said’in oryantalizm kavramsallaştırılmasından hareketle Batı’nın dünyayı ve Ortadoğu’yu 
konumlandırma biçimi temel olarak ele alınacaktır. Oryantalistik bakış açısı sadece Batı ile değil Doğu’nun kendini değerlendirme 
biçimleriyle de sürekli hale gelen bir ideoloji olmuştur. İkinci bölümde self oryantalizm kavramı incelenecektir. Doğulu toplumların 
kendilerini doğululaştırması olarak da anlaşılabilecek olan self oryantalistik ideolojinin geliştirilmesinde, sömürgeleştirilmiş Doğu 
ülkelerinde sömürgeci batılı devletler ile toplumun genelinden önce temas kuran yönetici sınıf ve taşıyıcı elitlerin büyük payı var-
dır. Oryantalizmin en sistematik şekli, self oryantalizm şeklinde içselleştirilmiş ve Doğulu ülkelerin kendilerini Batı karşısında geri 
kalmış ve düzeltilmesi gereken ülkeler olarak gördükleri düşünce biçimidir. Osmanlı’nın son dönemleri ve Cumhuriyet’in ilanının 
ardından Türkiye’de yönetici sınıfın ve laik entellektüellerin de self-oryantalist bakış açısıyla toplumu şekillendirme ve başat bir kül-
türün egemenliğini kurma gayretleri ortaya çıkmaktadır. Tarihsel sürecin bir sonucu olarak Türk Medyası’nda da self oryantalist bir 
söylem ortaya çıkmıştır.Self oryantalizmin temelinde her zaman bir “öteki” söz konusudur. Ve self oryantalizasyon süreci, devamlı 
bir ötekileştirme sürecidir.

Üçüncü bölümde, Arap Baharı sürecinin kısaca aktarılmasının ardından,Türk medyasının self oryantalist olarak okuna-
bilecek yaklaşımı, haber dilini kullanım biçimiyle değerlendirilecektir. Arap Baharı’na ilişkin, Doğu’nun kendisini Batı kalıplarıyla 
değerlendirmesi olarak da görebileceğimiz tutumun Türk medyasındaki örnekleri farklı medya mecralarından iradi örneklem meto-
duyla seçilerek Teun A.van Dijk’in eleştirel söylem analizine göre değerlendirilecektir. 

 1.Edward Said’e Göre Oryantalizm 

 Edward Said, çok incelenmiş kitabının henüz girişinde oryantalizmi olabileceği en geniş şekilde tanımlar.

 “Oryantalizmjeopolitik bir duyarlılığın estetik, akademik, ekonomik, sosyolojik, tarihsel ve filolojik metinlere dağıtılması-
dır; sadece temel coğrafî bir ayrımın üstünde düşünmek değil, akademik buluşlar, filolojik yeniden inşalar, psikolojik çözümlemeler, 
doğa ve sosyoloji tanımlamaları aracılığıyla gerek yarattığı gerekse sürdürdüğü tam bir ‘çıkarlar’ dizisi üstünde de durmaktır. İfade 
ettiğinin ötesinde, zaten oldukça açık olan bir farkı, bazen kontrol etmeye, yönlendirmeye, hatta içermeye yönelik bir amaçla, an-
lamaya dönük belli bir istenç (irade) ve yönelimdir. Her şeyin ötesinde, ham politik söylemle doğrudan ve tekabül eden bir ilişki 
içine girmeyen bir söylemdir. Fakat üretilen ve çeşitli iktidar türleriyle eşit olmayan etkileşimi içinde varolan, siyasal iktidarla (…), 
entelektüel iktidarla (…), kültürel iktidarla (…), ahlâkî iktidarla (…) karşılıklı etkileşimi içinde biçimlenen bir söylemdir.” (Said’den 
aktaran Kahraman, 2002)

 Filistinli bir anne babanın çocuğu olarak Kudüs’te doğan Edward Said’in araştırma alanı olarak seçtiği “öteki” kavramı as-
lında kendi hayatınınözeti niteliği de taşımaktadır. Filistinli kökeni Amerika’da peşini bırakmayan Edward Said bu arada kalmışlığın 
birikimiyle ortaya çıkan “Oryantalizm”adlı eseriyle Batı’nın Doğu’yu okuma biçimini gözler önüne sermiştir. Oryantalizm,Batı’nın 
koyduğu ayrım çizgisinin diğer tarafında neler bulunduğunu araştırmaya çalışan Batılı yazarların, gezginlerin rüyaları, hayalleri ve 
sözcüklerinin birleşiminden doğan koleksiyonu tanıtmak için kullanılan bir sözcüktü. Ama sadece bundan ibaret değildi. Oryanta-
lizm ifadesi Doğu’nun sistematik bir araştırma, buluş ve pratik fayda oluşunun bilim disipliniydi. (Çetinkaya,2009: 14)

Oryantalizm Batı’nın Doğuyu sürekli bir şekilde yorumlama ve dünyayı bu yoruma göre konumlandırma biçimidir. Or-
yantalist bakış açısında Doğu sadece Ortadoğu’dan ibaret değildir. Çin’in ve Japonya’nın ana aktör olduğu Uzak Doğu da Doğu 
tanımlamasının içine girmiştir. Buna göre Batı, dünyayı Occident ve onun uydusu ve ötekisi olan Orient şeklinde biçimlendirmiştir. 
Fakat oryantalizm sadece coğrafi bir ayrım olarak nitelendirilemez. Burada aynı anda kültürel ve dini ayrımlar da etkili olmaktadır. 
Oryantalizm sömürgeci batının merkezinde yer aldığı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Sömürgecilik konusunda ciddi bir 
geçmişi olan İngiltere ve Fransa ise bu noktada başı çekmektedir. 

Kısaca tanımlayacak olursak oryantalizm estetik, bilimsel,ekonomik,sosyolojik,tarihe ait ve filolojik metinler aracılığı ile ak-
tarılmaya çalışılan bir cins jeo-ekonomik görüşler bütünüdür. Oryantalizmin bakış açısıyla Doğu, Batı bilimi ile getirilen, Batı bilinç 
ve şuurunda teşekkül eden ve nihai aşamada Batı’nın imparatorluğu ile ortaya çıkarılan bir seri kuvvet ögeleriyle ambalajlanmış bir 
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takdim projesidir. Ham maddesi Doğu uygarlığı olan bir yorum mektebidir. (Said’den aktaran Çetinkaya,2009: 16)

Batı’nın Doğu’yu yorumlama biçimi kendi korkularıyla da doğru orantıdadır. Doğu, Batı gibi olmayan, değişik kültürlerin, 
renklerin, dillerin ve dinlerin, gizemli mistik ve korkutucu bileşimidir. Batı bu korkusundan hareketle Doğu kültürlerini her zaman 
arada bir rehber görevi gören Batılı oryantalistler aracılığı ile tanımış ve algılamıştır. Sömürgeci devletlerin Batı’ya yönelik yaklaşımı 
da bundan hareketle Doğu toplumunu tanımaya yönelik değil asimile etmek yönünde olmuştur. Oryantalist bakış açısında korkunun 
temeli olan “öteki” kavramı İslamiyet ile şekillenmiştir. İslamiyet ve Arap coğrafyası Batı’nın sistematik ötekileştirmesinin başlıca 
ögeleri olmuştur. 

Said’in düşüncesine göre oryantalizm Batı’nın Doğu’ya yönelik dönemsel bir tavrı değil hegemonya unsurudur. Batılı ülke-
lerin sistematik bir şekilde gerçekleştirdikleri bu proje aynı zamanda zaman içerisinde Doğu’nun da kendini Batı karşısında zorunlu 
olarak konumlandırmasına ve Batı’nın çizdiği bu planı kabul etmesine yol açar. Doğu uygarlıkları Uzakdoğu da olmak üzere tek bir 
Batı’ya tabi olacak olan tek bir uygarlık biçimi olarak algılanmaktadır. 

Said hegemonya konusunda Foucault’nun bilgi-söylem-iktidar ilişkisine kitabının pek çok yerinde atıfta bulunmaktadır. 
(Kahraman,2002: 4) Bu ilişki oryantalizm kavramının da belkemiğini oluşturmaktadır. Oryantalizm bu niteliğiyle açık ve gizli iktidar 
ilişkilerini de içeren bir politik süreçtir. Bu açıdan bakıldığında oryantalizm Doğu’ya dair açıktan yazılan, görüş bildirilen her şeyde 
açıkça ortaya konduğu gibi örtülü ve sistematik bir şekilde de uygulanır. Bu durum Said’in görüşünde Gizli (Latent) ve Açık (Mani-
fest) oryantalizm olarak ortaya konur. Oryantalizm Batı’nın siyasi üstünlüğünü sistematik hatta bilinçdışı bir şekilde vurgulamasının 
bir biçimidir. 

Oryantalizm sadece Doğu hakkında geliştirilmiş hayalci bir Batı fantezisi değildir. Kuşaklar boyunca emek verilerek yaratıl-
mış bir eylem ve kuram bütünüdür. Bu sürekli yatırım, Doğu hakkında bir bilgi sistemi olarak Doğuculuğu Batı bilincine sızabilecek 
bir ağ haline getirmiştir. (Kahraman,2002: 3)

1.1. Gizli ve Açık Oryantalizm

 Yukarıda da değinildiği gibi Doğu, oryantalizmin ham maddesidir ve Batılı düşünürler aracılığıyla Doğu, Batılı algıya göre 
işlenir ve şekillenir. Bu işleme süreci iki biçimde sürmektedir. Said “Oryantalizm” isimli kitabında bu ayrımı da ayrıntılı bir şekilde 
ortaya koymaktadır. 

Oryantalizm, hem Batı’da Doğu hakkında sistematikleşmiş pozitif bir doktrin hem de etkili bir akademik gelenek ve uz-
manlık alanıdır. Oryantalist ifadesi akademik bir uzmana gönderme yapmaktadır. Doğu, gezginlerin, girişimcilerin, siyasi ve askeri 
heyetlerin, roman okurlarının, tarihçilerin, hacıların spesifik bazı bölgelerin, insanların ve uygarlıkların bilgilerine sahip olmasıyla 
oluşan ve bu insanlar tarafından tanımlanan bir ilgi alanı olmuştur.Batı, Doğu’yu bu insanlar aracılığıyla okumuş ve bunun sonucun-
da siyasi bir doktrin ortaya çıkmıştır. Fakat oryantalist bakış açısı Doğu kültürlerinin, edebiyatının görünür diğer biçimlerinin ince-
leme ve araştırma alanı olmakla kalmamış, bilinçdışı ve sorgulanmaz bir tavır haline de gelmiştir. Bu durum Doğu’nun da kendini bu 
tavır üzerinden algılamasına yol açmaktadır. Bu noktada iki Oryantalizm karşımıza çıkmaktadır. Said kitabında bu ayrımı ayrıntılı 
bir şekilde anlatır.(Said, 1979, s.203)Gizli oryantalizm neredeyse bilinçsizce ve dokunulmaz bir şekilde sürdürülen bir tavırdır. Açık 
oryantalizm ise Doğu toplumu, dilleri, edebiyatı, tarihi, sosyolojisi hakkında ifade edilen her türlü görüş, yorum, analiz ve araştırma-
dan meydana gelir. (Said’den aktaran Çetinkaya, 2009: 21)

Orient, Avrupa dünyasının ötesine geçen bir bölge değil, Avrupa’ya eklenmiş gizli bir alan, bir tiyatro sahnesidir. Said bu 
yaklaşımıyla post yapısalcı düşünce bağlamında, Althusser, Foucault tarafından sıklıkla kullanılmış ama temellerini Gramsci’de bu-
lan “tiyatrosallık ve ona bağlı olan sahne kavramını kullanmaktadır. (Kahraman,2002: 5)

Örtülü oryantalizm sorgulanmaz ve bilinçdışı bir şekilde işler hale gelmiştir. Ve bu sebeple karşı konulmaz ve tartışılmaz 
sistematik bir düşünce biçimi olarak Doğu medeniyetlerinin kendisini de bu bakış açısına göre değerlendirmesine yol açmaktadır. 
Doğu’nun kendini batı ile değerlendirmesi de içselleştirilmiş oryantalizm bağlamında değerlendirilebilir. 

 2. Self Oryantalizmin Kavramsallaştırılması

Edward Said oryantalizm biçimlerini ortaya koymuştur fakat yeni oryantalizm biçimleri daha hegemonik ve örtülü bir bakış 
biçimindedir. Self oryantalizm örtülü bir düşünce yapısından hareketle Batı’nın Doğu’ya dair yorumlarının Doğu tarafından da kabul 
edilmiş biçimidir.

Self oryantalizm kavramı, tarihsel süreçte ilk defa 1927 yılında “Antonio Chuffat Latour” tarafından “Apunte historico de las 
chinas en Cuba” isimli çalışmasında Çin topluluğunun temsili konusunda kullanılmıştır.(Lopez’den aktaran Bezci,Çiftçi,2012: 143)
Kavram kelime anlamı itibari ile “kendi kendini doğululaştırmak anlamına gelmektedir. (Durna’dan aktaran Bezci,Çiftçi,2012: 143)

Self oryantalizm veya oto oryantalizm Doğulu toplumların kendilerini, kendilerine ait olmayan fikirleri aracılığı ile anlama-
ları ve anlamlandırmalarıdır. Toplumların kendilerine ait böyle bir imajın oluşumunda edebiyat, toplumlararası ilişkiler ve medyanın 
da önemli bir rolü bulunmaktadır. Self oryantalizm toplumu kendine yabancılaştırır ve toplumun bir kısmı kendi kendisinin ötekisi 
haline gelir. Bu noktada toplumda entelektüellerin büyük bir işlev gördüğünü söylemek mümkündür. Entelektüeller siyasi irade ile 
birlikte hegemonik sistemin sürdürücüsü haline gelmekte ve gizli oryantalizmin baş aktörü olmaktadır (Uluç,2009: 204).
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Gramsci ‘Hapishane Defterleri’ adlı eserinde entelektüellerle üretim dünyası arasındaki ilişkiyi anlatmaktadır. Bu bağlamda 
herhangi bir temel toplumsal sınıfla yakın veya uzak bir ilişkisi olan entellektüel tabakalar ‘organik’ olarak nitelendirilebilir. O arada 
üstyapının ikiye ayrılabileceğini, ‘özel’ örgütlenmelerin bulunduğu kesimin sivil toplum, buna mukabil, yönetici sınıfların toplum 
üstünde ‘hegemonya’ kurmasına aracı olan, kendisini devlet ve yasal hükümet aracılığıyla gösteren ‘doğrudan yönetim’ örgütlerinin 
de “siyasal toplum” veya “devlet” olarak tanımlanabileceğini belirtir. Gramsci bu bağlamda entelektüelleri yönetici sınıfın memurları 
olarak tanımlar (Kahraman, 2002: 4).

Edward Said’in düşüncesinde hegemonya kavramı temel bir önem taşımaktadır. Bir kültürün diğerinin önüne çıkması ve 
toplum tarafından egemen bir düşünce ve eylem biçimi haline dönüşmesi, totaliter olmayan toplumlarda başat kültürlerin oluşması-
nı sağlamaktadır. Batı’nın toplumlara sistematik bir şekilde dayattığı oryantalist bakış açısı yönetici sınıfların egemen kültürü haline 
gelmekte ve toplumun diğer kesimleri üzerinde ötekileştirici bir etkiye sahip olmaktadır. Oryantalizmin toplum içinde örtülmesi ve 
sorgulanamaz hale gelmesiyle Doğulu toplumlar kendilerini oryantalist bakış açısı üzerinden tanımlamaktadır. 

Self oryantalizm modern ulus devletlerin oluşması sürecinde iradi olarak modernleştirici liderler tarafından, post-kolonyal 
dönemde ise modern kolonyalistler ile temas halindeki entelektüeller tarafından kolonyalizm sonrası sistematik bir şekilde uygula-
maya konulan bir politik strateji olarak göze çarpmaktadır. Sömürgeciliğin etkili olduğu Doğu ülkelerinde, yönetici sınıf ve taşıyıcı 
elitler toplumun genelinden çok önce oryantalist bakış açısı ile yüz yüze gelir ve bunu içselleştirir. Bu yüz yüze gelme durumu “bi-
rincil temas bölgeleri” (Dirlikten aktaran Bezci ve Çiftçi, 2012: 148) aracılığıyla gerçekleşir. Taşıyıcı elitler temas bölgelerinde kendi 
toplumlarından bir birim zaman önce modernleşme eksenine girerler. Bu doğrultuda sömürgeleştirilmiş Doğu toplumları modern-
leştirici liderlerin inşa ettiği örtülü veya açık oryantalizm etkisine maruz kalır ve bu yönde yönlendirilirler. Batı Doğu’yu kurgularken 
Doğu da Batı’ya yardım etmektedir. Modernleşme dinamikleri sırasında oryantalizmin içselleştirilmesi durumu, bugünkü manasın-
da oryantalizmin bir hegemonya-güç ilişkisine dönüşmesine sebebiyet vermiştir. (Bezci ve Çiftçi,2012: 141,143)

Bu hegemonya sadece yönetici sınıf aracılığıyla değil aynı zamanda onunla organik bağları olan entelektüeller aracılığıyla 
da gerçekleşir. Bu bağlamda self oryantalizmin özellikle 1839’lardan itibaren Türkiye’de de bir gelişim alanı bulduğunu söylemek 
mümkündür. 

 2.1. Türkiye ve İçselleştirilmiş Oryantalizm

 Türkiye’de özellikle 1839 sonrası başlayan ve Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile birlikte keskin bir çizgiyle ortaya konan batı-
lılaşma serüveni içerisinde Ortadoğu’ya bakış açısı Batılı devletler nazarında olmuştur. Batı gelişmişliğin, Ortadoğu ise ataletin ve 
kaosun coğrafyası olarak algılanmıştır. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından Türkiye’nin kendini Avrupa ya-
nında konumlandırmasıyla birlikte bu algı pekişmiştir.Bu durumda ise Türkiye Osmanlı geçmişi ve İslami bağlarla bağlandığı Orta-
doğu coğrafyasına self-oryantalizm’in üstü örtülü ve içselleştirilmiş yorumunu getirmiştir. Hasan Bülent Kahraman’a göre Kemalizm, 
1839’la birlikte başlayan sürecin uzantısı ve aynı zamanda ondan radikal bir kopuşu ifade etmekteydi. 1908 öncesini hazırlayan 
sürecin bağlandığı pozitivist ve evrimci dünya görüşü Kemalist kadroları da yoğun bir şekilde etkilemiştir. Bu kadrolar daha sonra 
Cumhuriyet rejiminin taşıyıcı elitleri olarak toplumun batılı değerler doğrultusunda bir evrim geçirmesini sağlama amacı gütmüş-
lerdir.

 Evrimci anlayışın temel parametresi modernitedir. Atatürk Batı kelimesi yerine medeniyeti tercih ederek Batı taklitçiliğin-
den bağımsız bir batılılaşmayı vurgulamak istemiştir. Burada tercih edilen Dünya medeniyet seviyesine ulaşmaktır.Batı ile medeniyet 
arasında zihinsel bir özdeşlik kurulmaktadır. Bu nokta Kemalizm’in içselleştirdiği oryantalizm olarak kaydedilebilir. Bu yaklaşımla 
birlikte Atatürk ve Kemalist doktrini yayan kadrolar Doğu’nun geri kalmışlığına vurgu yaparak, Said’in de Oryantalizm adlı kita-
bında belirttiği belli bir İslam yorumunun ve pratiğinin bu geri kalmışlığa yol açtığını düşünmektedirler. Bu yorum, tekke,şeyh, 
mürid,tarikat gibi kavramlarla belirlenen İslam’dır. Dinin gerekliliği belirtilmekle birlikte İslam Alemi’nin İslam’ı bu şekilde yorum-
lamasının, dünya medeniyet seviyesinden geri kalınmasına yol açtığı düşüncesi ortaya çıkmaktadır. 

 Bu noktada Türkiye’de özellikle 1923 sonrasında içselleştirilen oryantalist bakış açısı İslam’ı bu şekilde yorumlayanları ol-
duğu gibi toplumun bütün kesimini de kapsamaktadır. Burada karşı olunan bir tarihsellik ve zihniyettir. Bu bağlamda Batı taklitçili-
ğinden ayrılmak için Batı’nın medeniyeti ve kültürü şeklinde bir ayrım da yapılmıştır. Ziya Gökalp’in kullandığı “hars” kavramı yerli 
kültürü ifade ederken, “uygarlık” kavramı ise çok daha teknolojik ve evrensel bir içerik barındırmaktadır. 

 Fakat Atatürk sadece teknolojik anlamda bir medeniyetten bahsetmemektedir. Asıl amaç medeniyet kavramıyla Avru-
pa özdeşliğini kurmaktır. Bu özdeşlik kurulduğu takdirde reformlar daha kalıcı bir şekilde topluma yerleştirilebilir. Atatürk, me-
deniyeti hars’tan ayırmanın güç ve lüzumsuz olduğundan bahsederken Batı Kültürünü de medeniyet içerisinde değerlendirir. 
(Kahraman,2002) Bu bütüncül bakış açısıyla topluma Batı medeniyeti ve kültürü aşılanabilecektir. Bu noktada Osmanlı’nın 1839 
sonrası Batılı eğitim sistemini alarak Batı kültürü ile toplumdan önce tanışmış taşıyıcı elitleri Kemalist ideolojinin temellerini toplum 
içine yerleştirmeye başlayacaklardır. Bu durumun tezahürü içselleştirilmiş ve açık oryantalizm şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

 Kemalizmin oryantalizmle olan ilişkisini öne çıkaran başlıca öge Batı ve batılılaşmayla olan ilişkisidir. Batıya karşı verilen 
bir savaşın ardından kültürel, toplumsal ve siyasal düzlemde koşulsuz bir batılılaşmacılık ortaya çıkmıştır. Bu ikili durum Kemalizme 
özgü bir epistemoloji oluştururken toplumda oryantalizmin temelleri örtülü bir şekilde işler. Kahraman’a göre Kemalist epistemoloji 
içselleştirilmiş oryantalizm boyutuna sahiptir. Burada önemli olan Kemalizmle oryantalizm arasındaki ilişkinin çeşitli katmanlarda 
devam etmiş olmasıdır. (Kahraman,2002)
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     Bu yaklaşımın izleri halen Türk Medyasında da karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin girmiş olduğu modernleşme süreci Batı geliş-
me çizgisini benimsemesine yol açarken İslam’ın egemen olduğu Ortadoğu’ya yönelik oryantalist bir bakış açısının yerleşmesine de 
sebep olmuştur. Bugün AKP hükümeti ile Türkiye’nin Ortadoğu’da lider ülke olma rolüne soyunması da Batı gelişme çizgisine göre 
kendisini daha ileri demokrasi olarak değerlendirmesinde yatmaktadır. Bu durum içselleştirilmiş ve örtülü oryantalizmin bir örneği 
olarak gösterilebilir. 

 3. Türk Medyası’nın Arap Aktivizmine Yaklaşımı

 3.1. Arap Baharı Süreci: 

      Oryantalist Batı, Doğu’yuokuma ve ötekileştirme sürecinde tespitlerinin başına İslam’ı ve Arap Coğrafyası’nı koymuştur. 
Sömürgeci devletler, İslam dininiulusları aşan niteliği sebebiyle kontrol edilmesi gereken bir güç olarak görmüşlerdir. Bu sebeple 
çeşitli kontrol yolları aranmıştır. F.Jameson’un da ifade ettiği, bugün “küreselleşmeye karşı direnme enerjisi gösteren tek din ya da 
dini gelenek tahmin edilebileceği gibi İslam’dır” (Erdem, 2012: 168) 

      Oryantalistlerin İslam üzerine yoğun çalışmaları ve araştırmalarıolmuştur. Oryantalizme katkıda bulunanlar sömürgecilere 
istilalarını meşrulaştırmaları konusunda yardımcı oldular. Batı üniversitelerinde İslami Araştırmalar Kürsüleri açıldı ve bunlar, İslam 
konusunda müslüman alimlere doktora payeleri dağıttı. Bu tür eğitimlerle ortaya konan yorumlamalar bölgedeki İslami anlayışa 
paralel giden bir oryantalist İslam anlayışı ortaya çıkardı. (Hüseyin,1991: 56)

      Oryantalist Batı, Doğuyu dünyaya anlatırken Müslüman yönetimlerin halklara yönelik baskıcı imajını parlattı. Müslüman 
coğrafya sadece geri kalmışlığın, şiddetin, diktanın hakim olduğu kaotik bir coğrafya olarak lanse edildi. Batının bugün de Ortado-
ğu’ya yaklaşımında bu ideolojiden vazgeçtiğini söylemek oldukça güçtür. 

“.... Ortadoğu, hem ünlü Amerikalı jeopolitika uzmanı Alfred T.Mahan’ın onu Akdeniz Havzasının doğu sınırı olarak yo-
rumlayışının hem de sömürgecilik döneminde İngiliz idaresinin karşılaştığı teknik bir sorunun ürünü olarak ortaya çıkmış-
tır. Britanya Hindistan yönetimi önceki dönemdeki çatlaklar sayesinde tüm Hint Okyanusu üzerinde yetkiye sahip olmuştu; 
yani Majesteleri’nin Acemistan’daki elçileri gibi Basra Körfezi’ndeki Britanya himayesi de idari açıdan Indian Office’e, Bom-
bay’daki İngiliz hükümet bürosuna bağlıydı. Yani Osmanlı imparatorluğu’nun bir bölümü Hindistan’da yönetilmekteyken, 
İmparatorluk’un geri kalanı Londra’daki Foreign Office’e bağlıydı ve bu durum bürokratik sürtüşmelere neden oluyordu. 
Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ertesinde durum daha da karmaşıklaştı. Çünkü Yakın Doğudaki (Irak, Filistin, Mavera-i 
Ürdün) İngiliz mandası 1921 yılında o dönemdeki katipleri Winston Churchill tarafından Colonial Office’den ayıran bölgeyi 
ele geçirmek için Middle Eastern Department’i kurdu. ‘Ortadoğu’ kavramı da işte bu şekilde doğdu. Öte yandan terimin 
antik Levant’ı ifade eden ve İslam topraklarının sömürgeleştirilmemiş haldeki Akdeniz Kıyılarının neredeyse tümünü kap-
sayan Near East, yani ‘Yakın Doğu’nun yerini alması, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında gerçekleşir….”(Bozars-
lan,2012: 42)

      Ortadoğu, Batı’nın sömürgeci çıkarlarını daha iyi korumak adına isimlendirdiği ve konumlandırdığı bir coğrafyadır. Or-
tadoğu kavramı Batı’nın oryantalist bakış açısıyla karmaşık, gizemli, şiddete, demokrasi yoksunluğuna ve dikta rejimi altında yöne-
tilmeye alışmış, hakkını aramaktan yoksun kalmış ezilmiş halklar anlamına gelmekteydi. Son olarak da Batı’nın oryantalist tanım-
lamalarının, sınıflandırmalarının yeni korku nesnesi olarak “İslami terör” kavramı vurgulanmaktadır. Özellikle ABD’nin dünyayı 
konumlandırmasında meşru bir dayanağı haline gelmektedir. 

      Oysaki oryantalist Batı en büyük tehlike olarak gördüğü siyasal İslam’a karşı diktatörlükleri destekleme eğilimi detaşıyordu. 
Batı’nın bu eğilimi 20.yy’ın ilk yıllarına kadar uzanıyordu. 1930 ve 1940’larda önce Mısır’da Müslüman kardeşlere vurgu yapılarak, 
bağımsızlıklarını kazandıktan kısa bir süre sonra da Suriye, Lübnan, Cezayir, Fas ve Tunus’a dair soru işaretleri ortaya çıktı. İngiliz, 
Amerikan, Fransız ve Sovyet hükümetleri, Arap dünyası ile Türkiye’den Endonezya ve Malezya’ya kadar Müslümanların çoğunlukta 
olduğu bölgelerde muhalefetin yapısını çok iyi biliyordu. 1979 İran Devrimi’nden önce 1940’larda değişik İslami hareketler bütün 
çeşitliliğiyle incelenip tespit edilmişti. Batının, tehlike olarak gördüğü siyasi İslamı kontrol altına alması gerekiyordu. 10 yıl içinde 
İran’daki başarılı bir devrimden Cezayir’deki seçim galibiyetine kadar her şey mümkün görünüyordu. İslamcılar bölgelerinde önemli 
siyasi aktörler olarak ortaya çıktılar. Batının tehlike olarak gördüğü bu duruma karşı derhal karar vermesi gerekmekteydi. Bu sebeple 
despot yönetimlerin desteklenmesi bir çözüm olarak görüldü. Batı jeopolitik ve ekonomik çıkarlarını korumak gerekçeleriyle bütün 
diktatör rejimleri desteklemeyi tercih etti. (Ramazan,2013: 26)

     Batı’nın Ortadoğu yönetimlerine karşı belirgin bir çizgisi olmadı. Döneme ve çıkarlara bağlı olarak günün şartlarına uygun 
anlaşmalar yapıldı ve politikalar yürütüldü. Örneğin Sovyetler Birliği Afganistan’a müdahale ettiğinde Taliban ve Usame Bin Ladin 
desteklendi ama sonra Usame Bin Ladin ABD’nin en büyük canavarı haline geldi. 

      Arap Halklarında son dönemde ortaya çıkan ayaklanma ve kitle gösterileri hareketleri ise Ortadoğu’da yeni bir dönem ola-
rak iyimser bir bakış açısıyla da değerlendirilmekteydi. Son dönemde yükselen yeni toplumsal hareketlerin karakteristik özellikleri 
Arap ayaklanmalarında da karşımıza çıktı.  Arap ayaklanmaları ister istemez Batılı teknolojilerden etkilenen ve bu alanda yetişen 
genç kitlelerin toplumda biriken muhalefeti ortaya koyma aracını bulabilmelerinin de etkisiyle bu kadar geniş bir alana yayılmıştır. 
Bu süreçle ilgili olarak dünya genelinde “Bahar” metaforu kullanıldı. Bahar metaforu ilk kez siyasi anlamda 1818’de filozof Ludwig 
Börne’nin De Wage’deki makalesinde “İnsanlığın İlkbaharı” şeklinde kullanılmıştır. Bu metafor daha sonra 2010 yılında Tunus’taki 
gelişmelerle birlikte kullanılmaya başlandı. “Bahar” metaforu bir geçiş sürecini anlatmaktaydı. Bütün coğrafya boyunca devam eden 
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koşulları zor, kasvetli kıştan sıcak ve özlenen yaza geçiş hedeflenmekteydi.(Erdem,2012: 168) Fakat aynı metafor bugün “Sonbahar”a 
dönüşmeye başlamıştır. Dolayısıyla bu değerlendirmelerin oldukça kaygan bir zeminde yapıldığını göz önünde bulundurmak gerek-
lidir. 

      Her ne kadar bu hareket laiklerle İslamcılar arasında bir kutuplaşma olarak yansıtılmaya çalışılsa da ‘Arap Uyanışını’ İslam-
cıların işi olarak değerlendirmek güçtür. İslamcılar ne Tunus’ta, Ne Mısır, Ne Ürdün, ne Libya, ne de Suriye’de hareketlerin başını 
çekmiştir. Tunus’ta Nahda, Kahire’de Müslüman Kardeşler protestolar’a haftalar sonra katıldı. Bugün önemli aktörler haline gelmiş 
olsalar bile Arap ayaklanmaları ezilmişlikten, yolsuzluktan,yoksulluktan bıkmış halkların insiyatifi ile ortaya çıktı. Arap ayaklanma-
ları başlangıç itibariyle büyük çaplı, pasif, iyi örgütlenmiş ve Batı karşıtı sloganlardan neredeyse tamamen arınmış bir biçimdeydi. Ve 
gösteriler her türlü toplumsal sınıftan insanı içine çekmişti. Ayaklanmaların en dikkat çekici yanı ise kadınların ve gençlerin de ön 
saflarda yer almasıydı. Amaç ise özgürlük, adalet, eşitlik gibi temel değerlerdi. (Ramazan,2013: 27)

      Batı halklarının Batı’da talep ettikleri hakları, dikta altında ezilmeye mahkûm kalmış Ortadoğu’lu halkların demokratik bir 
şekilde talep etmesi pek göz önünde bulundurulur bir ihtimal değildi. Batı ve buna bağlı olarak Türk Medyası Ortadoğu’nun halk-
larını egemen söylem bağlamında,  dikta rejimi altında, demokratik yönetimden yoksun bir şekilde güdülen ezilmiş halklar olarak 
yansıtma eğilimi taşımaktadır. Bu bakış açısı,haber metinlerinde de ortaya çıkan “kaos”, “şiddet”,”cadı kazanı” gibi kelimelerde kendi-
ni ortaya koymaktadır. 

      Arap ayaklanmaları bu anlamda bir nebze ezber bozmaktaydı. 17 Aralık 2010 yılında Tunus’un Sidi Bouzid şehrinde, üni-
versiteyi yarıda bırakıp seyyar satıcılık yapmaya başlayan Tunuslu Muhammed Bouazizi seyyar satıcılık yaparken rüşvet vermediği 
için arabasına el kondu. Bouazizi, bir kadın polis tarafından tokatlanmasının ardından valiliğin karşısında kendisini ateşe verdi. 
Bardağı taşıracak tek bir damlaya ihtiyaç duyulan Tunus’ta bütün bu ayaklanmaların ortaya çıkışında elbette münferit bir olay etkili 
değildi. 30 yıl süren Burgiba döneminde ve ardından gelen Zeynel Abidin Bin Ali dönemlerinde sosyalist, liberal,İslamcı muhalif 
gruplar çeşitli şekillerde baskı altına alındı. Protestoları büyük hapis ve idam cezaları izledi. Dini sınırlamalar da toplumun büyük 
tepkisini çekti. Tunus’ta her zaman toplumsal bir muhalefet söz konusuydu.1970 grevleri, 1984 ekmek isyanı, 2008 Gafsa isyanları 
toplumsal muhalefetin belirgin bir şekilde ortaya konduğu başlıca toplumsal hareketlerdi.  Ayrışma Fransa’nın sömürgeci devlet ola-
rak Tunus’tan ayrılmasının ardından ortaya çıktı. Burgiba önderliğindeki seçkinler ile Arap ve İslami unsurlar arasındaki bölünme 
Tunus’taki temel bölünmeyi açığa çıkardı. Diğer yandan ekonomik zorluklar da toplumdaki muhalefeti ortaya koymuştu (Ayhan, 
2012).

      Genç ve eğitimli insan sayısındaki artış, üretimin çeşitliliği ile çalışan sayısındaki artış ve işsizliğin çoğalması Tunus’ta 
toplumsal muhalefetin artışındaki başlıca sebeplerdi. Burgiba’dan sonra gelen Bin Ali döneminde de siyasi ve ekonomik hassasiyetler 
giderilememiş ve aynı sıkıntılar yaşanmaya devam etmişti. Tunus’un tek başına küçük bir ülke olması ve belki de Batı’lı çıkarlardan 
uzakta kalması sebebiyle ayaklanmaların Tunus’ta ortaya çıkması şaşırtıcı olarak değerlendirilemez. Türkiye gibi Tunus da laikler ile 
İslamcılar arasındaki çatışma ile yoluna devam etti. Genç nüfusun çok fazla olduğu Tunus bütün Ortadoğu’yu etkisi altına alacak ve 
bugün hala devam eden ayaklanmaların fitilini ateşledi. 

      Tunus’un ardından 25 Ocak 2011 itibariyle Mısırlılar da Tunus’un izinden gitmeye başladı. Tahrir Meydanı’nda toplanarak 
harekete geçen kitleler 11 Şubat 2011’de Cumhurbaşkanı Hüsn-ü Mübarek’i devirdi. “Domino etkisi”nin bütün Ortadoğu’yu içerisine 
alması ile gösteriler Ürdün,Libya,Bahreyn,Yemen ve Suriye’ye yansıdı. Her ülkenin farklı dinamikleriyle ilerleyen süreçlerde bugün 
gelinen durumda eski olumlu havanın yerini karamsar bir duruşa bıraktığını söylemek mümkündür. Bugün Arap Baharı’nın bir 
saman alevi olup olmadığı tartışılmaktadır. Şiddetin tırmandığı Ortadoğu, demokratik hak talepleri yerine  “şiddet”, “kaos”, “kan” 
gibi sözcüklerle etiketlenmeye başlanmıştır. Mısır’ın içinde bulunduğu durum Arap Baharı sürecine katılan halklara yönelik yak-
laşımların daha olumsuz bir havaya girmesine sebep olmuştur. Demokratik sürecin yerini yeniden militarist müdahalelerin aldığı 
Ortadoğu’da diktatoryal yönetimlerin Ortadoğu’nun kaderi olduğu düşüncesi ağır basmaktadır. Demokrasi kültürünün Ortadoğu 
halkları arasında yerleşmesinin imkânsız olduğuna dair görüşler etkin olurken, Türk Medyası Ortadoğu’dan haberleri, pozitivist 
ideolojinin de etkisiyle büyük oranda self oryantalist bir bakış açısıyla sunma eğilimindedir. 

 3.2. Haber Metinlerinin Çözümlemesi

 Çalışmada Türk Medyası’nın Arap Baharı sürecine yönelik olarak yaptığı haberler arasından iradi örneklem yoluyla seçilen 
örnekler Teun A.van Dijk’in eleştirel söylem analizine göre analiz edilmiştir. Haberlerin seçiminde yayınlandıkları gazetenin etki 
alanı ve popülaritesi dikkate alınmıştır. Bu sebeple seçilen basın organlarının başında Zaman, Hürriyet, Milliyet,Sabah,Radikal,Yeni 
Şafak,Akşam gibi tirajları yüksek gazeteler gelmektedir. Bunun dışında Anadolu Ajansı’ndan ve Odatv’den de birer haber bulunmak-
tadır. Haberler son 3 yıl içerisinden seçilmiştir. Bunun sebebi Arap Baharı sürecinin ilk ortaya çıktığı andan sonra yarattığı olumlu 
hava ile bugün ulaştığı durum arasında farklılıklar olması ve bu sebeple bu geçiş dönemlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekliliği-
dir. 

      Teun A.van Dijk, haber anlatısını sentaktik ve semantik olmak üzere iki dilsel çözümleme türünde ele almaktadır. Sentaktik 
çözümlemede haber metninde kullanılan cümlelerin gramatik yapılarına odaklanılırken, semantik çözümlemede ise sözcüklerin, 
cümlelerin,kısacası bütün söylemin anlamı üzerinde durulması öngörülmektedir. Van Dijk’in eleştirel söylem çözümlemesi modeli 
makro yapının ve mikro yapının ayrı ayrı çözümlendiği iki ana bölümden oluşmaktadır (Özer’den aktaran Doruk,2013: 115).

 3.2.1. Makro Yapı : Tematik ve Şematik Çözümleme 
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      Makro yapı incelemesi haber anlatısında işlenen temayı yansıtan haber üretiminde kullanılan şemanın incelenmesidir. Ha-
ber üretimi profesyonel rutinler altında sürekli olarak yapılmakta ve bu üretim bir şema tarafından organize edilmektedir. Başlık-
lar,haber girişleri,ana olay,haber kaynakları,ardalan ve bağlam bilgisi,olayın taraflarının yorumları,fotoğraflar,vb gibi unsurlar makro 
yapı içerisinde ele alınmaktadır. (Özer’den aktaran Doruk,2013: 115).

 Tematik Yapı İncelemesi 

      Van Dijk’a göre haber anlatıları makro önermelerden oluşmaktadır. Bunlar temalardır. Temalar söylem içinde yapılandı-
rılmıştır. Yapılar da makro kurallar aracılığıyla söylemden elde edilmektedir. Haberin ana fikrini veren tematik yapı enformasyon 
eksiltimi, kurgulama,genelleştirme şeklinde sıralanan üç aşamalı bir şekilde oluşturulmaktadır(Özer,2011: 87).

 Başlıklar 

      Ortadoğu’nun şiddete ve diktatörlüklere meyilli olduğuna dair hakim görüşün Türk Medyasında da yansımalarını bulabile-
ceğimiz pek çok haberde Arap ülkelerinin demokrasiye ulaşmalarının uzun zaman alacağı ve zor gerçekleşeceği vurgusu yapılmak-
tadır. Haber başlıklarında da bu yaklaşım dikkat çekici bir şekilde ortaya çıkmaktadır. İncelenen haber başlıklarında genel olarak yer 
dönem zaman gibi enformasyonlara yer verilmediği ve bir enformasyon eksiltimine gidildiği belirlenmiştir. “Bahar” ve “Sonbahar” 
gibi ifadeler şemsiye kavramlar olarak kullanılmış ve bunlar etrafında genelleştirmelere gidilmiştir. Haber başlıklarında Türkiye’nin 
Ortadoğu’ya bir model olarak lanse edilmesinin etkileri de görülmektedir. 

1-Arap Baharı Turu’nun ilk durağında sevgi seli (Sabah,13 Eylül 2011)

2-“Yaşananlar Arap Baharı Değil Arap Diktatörlerin Sonbaharı” (Zaman,14 Aralık 2011)

3-Ortadoğu Halkı ‘Türkiye’ Dedi (Milliyet, 2 Şubat 2012)

4-“Arap Baharı’nda Türkiye lider ülke” (Yeni Şafak, 16 Ekim 2012)

5-Arap Baharı Dolar Olup Türkiye’ye yağdı (Radikal,7 Kasım 2011)

6- “Arap Baharı Hızla Kışa Dönüştü”  (Hürriyet, 7 Nisan 2013) 

7-“Bu mu devrim, Bu mu Arap Baharı Bu mu Müslümanlık?” (Odatv.com, 11 Nisan 2013) 

8-“Arap Baharı’ Türk İnşaatçıların Kışı Oldu: 337 Proje Durduruldu” (Akşam, 2 Mayıs 2013)

9-“Hangi Ortadoğu, Hangi Bahar?”  (Zaman, 14 Mayıs 2013)

10-“Rusya: Türkiye’de ‘Arap Baharı’ Mümkün Değil” (Habertürk, 7 Haziran 2013)

11-’Ortadoğu’nun En büyüğü Türkiye Olacak’ (Habertürk, 19 Haziran 2013)

12-“Yalancı Bahar mı?” (Aksiyon, 08 Temmuz 2013)

13-“Türkiye Devreye Girsin.” (Sabah, 13 Temmuz 2013)

14-“Hayatın Durduğu Tunus’ta Akıllardaki Soru: “Mısır Gibi mi Olacak?” (Hürriyet, 28 Temmuz 2013)

15-“Arap Sonbaharı” (Milliyet, 3 Ağustos 2013)

16-“Arap Baharı Neden Bocalıyor?” (Milliyet, Sami Kohen, 3 Ağustos 2013)

17-“Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Financial Times yazısı: Mısır, Toy Demokrasisini Yeniden Tesis etmeli, Hem de 
Süratle” (Radikal, 8 Ağustos 2013) 

18-“Suriyeli İşi Ticarete Döktü” (Milliyet, 17 Ağustos 2013)

19-“Mısır’ın İkinci Bir Türkiye Olmasını İstemiyorlar” (Anadolu Ajansı, 18 Ağustos 2013)

20-“Arap Baharı Coğrafyasında Uzlaşma Kültürü Az; Yıkıcılığa Eğilim Var” (T24 internet gazetesi, 15.08.2013)

      Uzman görüşlerine yer verilen yukarıdaki haberlerin büyük bir kısmında Arap Baharı kavramına olumsuz bir bakış açı-
sıyla yaklaşıldığı görülmektedir. Bahar kelimesinin çoğunlukla kullanıldığı haberler ve köşe yazılarında Arap Baharı’nın sonbahara 
döndüğü ifadesi genel bir olumsuz bakış açısını yansıtmaktadır. Haberlerin büyük bir kısmında enformasyon eksiltimine gidilmiştir. 
Başlık olarak kullanılan soru ifadeleri ile sürecin belirsizliği vurgulanmaktadır. “Arap Baharı Neden Bocalıyor?” ifadesinde sadece 
soru sormak amacı güdülmemektedir. İfade kendi içinde “bocalama” kelimesini taşıması sebebiyle olumsuz bir yargı getirmektedir. 
“Mısır’ın ikinci bir Türkiye olmasını istemiyorlar” başlığında ise enformasyon eksiltimine gidildiği belirlenmiştir. “istemiyorlar” ke-
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limesi ile bir kurgulama yapılmış fakat kimin istemediği hakkında bir bilgiye yer verilmemiştir. 

      Milliyet’in “Suriyeli işi ticarete döktü” başlıklı haberinde “ticarete döktü” ifadesi olumsuz bir anlamda kullanılmaktadır. Ha-
berin bütününe bakıldığında iç savaştan kaçan Suriyeli iş adamlarının işlerini Türkiye’ye taşımasından bahsedilmektedir. Bu başlıkta 
da enformasyon eksiltimi yapılmıştır. “Suriyeli ifadesi okuyucunun zihninde pek çok farklı çağrışıma yol açabilecektir. Burada Suri-
yeli mülteciler söz konusu olabileceği gibi Suriye’deki vatandaşlarda akla gelebilir. “İşi ticarete döktü” ifadesi küçültücü ve olumsuz 
bir yargı içermektedir. 

      Haber başlıklarında büyük oranda genelleştirme yapıldığı tespit edilmiştir. Birbirinden farklı dinamiklerle farklı şekillerde 
ortaya çıkan Ortadoğu’daki toplumsal hareketlerin tek bir başlık altında sınıflandırılması zor görünmektedir. Haberlerde farklı ülke-
lerden ve bölgelerden bahsedilmesine rağmen bütün ülkeleri kapsayan “Arap Baharı” sürecinin başarısızlığı vurgulanmıştır. Farklı et-
nik, dini gruplar farklı toplumsal hareketlerle ortaya çıksa da bütün bu farklılıklar ortak bir “Arap Baharı” başlığı altında toplanmakta 
ve bu durum da Ortadoğu’nun şiddeti ile özdeşleştirilmektedir. Başlıkların büyük bir kısmında “Arap Baharı” kavramının altında 
bahsedilen bölgenin hangi bölge veya ülke olduğu belirtilmemiştir. 

      “Türkiye Devreye Girsin” başlığı ise Ortadoğulu ülkelerin daha gelişmiş demokrasiye sahip Türkiye’nin arabuluculuğuna 
ihtiyaçları olduğu gibi bir bakış açısı sunmaktadır. Türkiye bu bağlamda sürekli “Model ülke” tanımlamaları ile Ortadoğu’da daha ge-
lişmiş bir demokrasi örneği olarak lanse edilmektedir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Financial Times’a yaptığı açıklamayı haber 
yapan Radikal gazetesi de “Mısır, toy demokrasisini yeniden tesis etmeli, hem de süratle” ifadesini başlığa taşımayı tercih etmiştir. 
Buradaki “Toy demokrasi” kavramı da Ortadoğu’nun demokratik gelişim çizgisinde geride olduğuna dair bir algıyı pekiştirmektedir.” 
Türkiye Cumhurbaşkanı Mısır’ın demokrasisini “Toy olarak değerlendirmektedir.” Bu bakış açısı Ortadoğu’ya yönelik demokratik 
eksikliğin vurgulanmasına yol açmaktadır. 

 Haber Girişleri: 

      Haber şeması içinde başlıklardan sonra gelen haber girişleri haber metnini özetleyen bölümler olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Çalışma kapsamında incelenen Hürriyet, Milliyet, Sabah,Yenişafak,Zaman,Radikal gibi gazetelerin haberlerinin büyük bir 
kısmında haber girişinin kullanıldığı görülmektedir. Haber girişlerinde habere dair ayrıntılara da yer verilmiştir. Listede yer alan 
haberlerin bazıları röportaj niteliğindedir. Odatv’nin “Bu mu Devrim, Bu mu Arap Baharı, Bu mu Müslümanlık? “ başlığıyla yaptığı 
haberde spot yer almamaktadır. Bunun yerine haber metninin ilk cümleleri haber girişi olarak değerlendirilmiştir.  

“Mısır’da gerçekleştirilen “Arap Baharı” sonrası yaşananlar insanın kanını donduruyor.Arap Baharı sonrasında artan teca-
vüz ve taciz olaylarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.”

      Haber girişi olarak yer alan bu iki cümle konuyla ilgili ayrıntılı bir bilgi vermemekte haberin özetini yapmamaktadır. Ha-
berin girişinde yer alan “tecavüz ve taciz olaylarına her gün bir yenisi daha ekleniyor” cümlesindeki “her gün” ifadesinin kullanımı 
Ortadoğu’da her gün bir kadına tecavüz ediliyor algısına yol açmaktadır. Bu ifadeyi destekleyebilecek benzer başka olaylar ise sıra-
lanmamıştır. Tek bir olay üzerinden Arap Baharı süreci ile birlikte her gün kadınlara tecavüz edilmeye başlandığı algısı yaratılmıştır. 
Bu da sürecin şiddet ve tecavüze yol açan olumsuz bir süreç olduğu iddiasını desteklemektedir. 

“Türk Müteahhitlerinin Libya bilançosu çok ağır oldu. Libya’da süren iç savaş nedeniyle, askıya alınan 388 proje’den sadece 
51’i için, yeni hükümetten devam kararı çıktı. Bakanlık ise politik riskler için devreye girecek.”

      Haber girişinde ne, ne zaman, nerede, nasıl, neden ve kim sorularının karşılıklarının olup olmadığının değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Akşam gazetesinin haberine baktığımızda olayla ilgili olarak okuyucuya bazı bilgilerin aktarıldığı görülmektedir. Gi-
rişte Libya’daki iç savaştan bahsedilmektedir fakat Libya’ya dair spesifik bir değerlendirme gerektiren bu durum “Arap Baharı” başlığı 
altında değerlendirilmektedir. Bu haberin başlığı ile “Arap Baharı’ Türk inşaatçıların kışı oldu: 337 proje durduruldu” girişi arasında 
bir uyumsuzluk yer almaktadır. Girişte sadece Libya’dan bahsedilirken başlık Ortadoğu’nun genelini kapsayan ve Arap Baharı adı 
verilen sokak hareketlerine vurgu yapmaktadır. 

Senatör, Türkiye’de yaşanan olayların Arap Baharı ile karşılaştırılmasının mümkün olmadığını belirtti.  

      Bu cümlede bahsedilen Senatör’ün ismi belirtilmemiştir. Burada kullanılan Senatör ifadesi haberin kaynağının güveni-
lirliğine ve haberin girişinde bahsedilen yorumun tescillenmiş bir görüş olduğuna vurgu yapmaktadır. Senatör ifadesi, bahsedilen 
kişinin Amerikalı olduğunu yönelik de bir algı yaratmaktadır. 

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Mısır’da yapılan darbe ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin “Mısır’ın, ikinci bir Türkiye 
olmasını istemiyorlar” dedi. 

      Haber’de açıklamayı yapan kişinin ünvanı ve ismi verilmiştir. Haberde verilen “istemiyorlar” ifadesi bir kurgulama yapıldı-
ğını göstermiştir. “İstemiyorlar” ifadesi ile muğlak bir ifade kullanılmıştır fakat istemeyenler ile kimin kastedildiği tam olarak ortaya 
konulamamıştır. “İkinci Türkiye” ifadesi ile Türkiye’nin konumu yüceltilmiş ve Mısır’ın da gelişme çizgisinin Türkiye paralelinde 
olması gerektiğinin altı çizilmiştir. 

Sabah’ın sorularını yanıtlayan Müslüman Kardeşler Sözcüsü Abdulmevcud Darderi, Mısır’da yaşanan krizin çözümü için 
Türkiye’nin devreye girmesi gerektiğini söyledi. 
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      Röportaj girişinde yer alan ifadelerde Müslüman Kardeşler’in Türkiye’ye verdiği öneme vurgu yapılmıştır. Türkiye’nin dev-
reye girmesi ifadesi Türkiye’nin bölgesinde önemli bir güç olduğu ve arabuluculuk rolüne soyunduğu anlamına da gelmektedir. Bu 
durum “karmaşa” ve “kaos” içindeki Ortadoğu’da model ülke olarak savunulan Türkiye tezini de destekler nitelikte bir açıklamadır. 
Müslüman Kardeşler ile AKP arasında benzerlikler kurulması ve Mısır’daki yeni darbe sürecinin de Türkiye’nin 28 Şubat sürecine 
benzetilmesi bu düşüncenin ürünüdür. Sabah gazetesinde yayınlanan bu röportajda verilmek istenen görüşü aracılayan söylem seç-
kini olarak Müslüman Kardeşlerin sözcüsünün seçilmesi de dikkat çekicidir. Darderi’nin açıklaması AKP’nin Ortadoğu’daki politi-
kasını destekleyen ve Türkiye’yi bölgesinde gelişmiş bir ülke olarak konumlandıran bir bakış açısına sahiptir. 

 Şematik Yapı İncelemesi 

      Şematik yapı durum ve yorum olarak iki bölümde ele alınmaktadır. Durum bölümünde haber ana olayın 
sunumu,sonuçlar, ardalan ve bağlam bilgisi çerçevesinde değerlendirilmektedir. (Doruk,2013: 120)

 Ana olayın Sunumu ve Sonuçlar: 

      Ana olayın sunumunda haber girişleri dikkat çekmektedir. Genellikle ana olay haber girişinde sunulmaktadır. Röportaj-
larda başlıkta ve girişte öne çıkartılan düşünceler haberin esas metninde ve uzmana yönlendirilen sorularda da ortaya çıkmaktadır. 
Başlıklarda ve haber girişlerinde Arap Baharı’na yönelik olarak kullanılan dil ana olay sunumunda da kullanılmıştır. Arap Baharı’nın 
Sonbahara dönüşmesi ve Ortadoğu’nun içinde bulunduğu kaos ortamı haber değerliliği ölçütü olarak karşımıza çıkmaktadır. Or-
tadoğu’daki toplumsal olayların bugün geldiği konum itibariyle “Arap Baharı” sürecine yönelik olumsuz algı giderek artmakta ve 
Ortadoğu’lu ülkelerin demokratik bir çerçevede buluşup buluşmayacağı giderek büyük bir şüphe konusu olmaya başlamaktadır. Dijk 
sonuçlar açısından haber değerliliğini öne çıkarmakta ve olayların sonucunun öneminin haber olmalarında etkili olduğundan bah-
setmektedir. (Özer’den aktaran Doruk, 2013: 120) Yukarıdaki haberlerin ortak noktası Türkiye’nin demokratik anlamda Ortadoğu’da 
rol model olabileceğine yönelik yaklaşımdır. Bu yaklaşım Türkiye’yi demokratik anlamda gelişimini tamamlamış bir ülke, Ortado-
ğu’yu ise Türkiye’yi örnek alması gereken geri kalmış bir bölge olarak sınıflandırma eğilimi taşımaktadır. Ele alınan haberlerin büyük 
bir kısmında, haberde görüşlerine yer verilen söylem seçkinlerinin seçiminde hep bu tezin desteklenmesi amaçlanmıştır. 

 Ardalan ve Bağlam Bilgisi 

      Van Dijk’a göre ardalan bilgisi olayların sosyal ve politik yönüdür, tarihsel ve yapısaldır. (Özer, 2012: 122) İncelenen 
haberlerde okuyucuya ayrıntılı bilgilerin çoğunlukla verilmediği olayların ardalan ve bağlamına dair ayrıntılarının anlatılmadığı 
ortaya konmuştur. Ortadoğu’ya yönelik olarak yapılan haberlerde genellikle “Ortadoğu” “Arap Baharı”, “Arap ülkeleri” gibi kavramlar 
kullanılmaktadır. Bu kavramlar üzerinden “Arap Baharı” süreci, sonrasında yaşananlar incelenmekte ve genellemelere gidilmektedir. 
Fakat yukarıda da söylendiği gibi her ülkenin kendi dinamiği farklıdır Ortadoğu’ya dair bir genelleme yapmak bu açıdan zor gö-
rünmektedir. Tunus, Mısır, Libya, Suriye gibi birbirinden farklı dinamiklere sahip ülkelerin sadece “Ortadoğu” kavramı altında ele 
alınmaması ve “Arap Baharı” sürecindeki gelişimlerinin tek ve benzer bir süreçte incelenmemesi gerekmektedir. İncelenen haberlerin 
önemli bir kısmı bu ülkelerin hepsini tek bir süreç altında genelleme eğilimindedir. Libya’da yaşanan iç savaşı “Arap Baharı” olarak 
nitelendirmek haberde yeterli ardalan ve bağlam bilgisine yer verilmediğini göstermektedir. 

 Haber Kaynakları ve Olay Taraflarının Değerlendirmeleri

      İncelenen haberlerde genel olarak aktarılması istenen düşünceyi aracılayan önemli bir isim söylem seçkini olarak yer 
almaktadır. Röportajlarda ise genellikle muhabirin söylem seçkinine sorduğu soruların sunulmak istenen düşünceyle ve alınmak 
istenen cevapla paralel bir şekilde gittiği görülmektedir. 

“Rusya parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi uluslararası ilişkiler komisyonu başkan yardımcısı Valeri Şnyakin, 
Türkiye’de ‘Gezi Parkı’ eylemleri olarak bilinen protestoların zamanla söneceğini, ‘Arap Baharı’ benzeri bir senaryonun 
mümkün olmadığını söyledi.

Interfax’a özel değerlendirmede bulunan askeri uzman Şnyakin, “Türkiye, Arap dünyasından farklı. Laik ve demokratik 
bir ülke. Büyük bir ihtimalle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan protestocuların isteklerinin bir kısmını karşılayarak sorunu 
çözecek.” dedi. Senatör, Türkiye’de yaşanan olayların Arap Baharı ile karşılaştırılmasının imkansız olduğuna dikkat çek-
ti.”(Habertürk 7 Haziran 2013 Cuma) 

      Cihan Haber Ajansından aktarılan Habertürk’ün haberinden Şnyakin’in sözleri Gezi Parkı eylemlerine yönelik olarak hükü-
metin yaklaşımına uygun bir yorumu içermesi bakımından dikkat çekicidir. Bu noktada Türkiye ile Arap ülkeleri iki ayrı taraf olarak 
gösterilmiş ve ikisi arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Türkiye’nin bu noktada Arap ülkelerine benzer olamayacağı belirtilirken 
laik ve demokratik bir ülke olduğu vurgusu yapılmıştır. Gezi Parkı eylemlerinin ise Ortadoğu’daki eylemler gibi olmadığına dikkat 
çekilmiştir. Eylemler hakkında “zamanla söneceği” ifadesinin kullanılması bu eylemlerin gelip geçici kısmi hareketlenmeler olduğu 
anlamına gelmektedir. Senatör ifadesi sunulan tezin onaylatılması açısından güçlü bir uzman görüşünden faydalanıldığı imajını 
vermektedir. Türkiye’de yaşanan olayların Arap Baharı ile karşılaştırılmasının imkânsız olduğuna dair ifadede yer alan “imkansız” 
kelimesi Türkiye’yi keskin bir şekilde Arap coğrafyasından ayrıştırmakta ve Ortadoğu’nun içerisinde yer almayan demokratik bir 
ülke algısı vurgulanmaya çalışılmaktadır. 

      13 Temmuz 2013 tarihli Sabah’ın “Türkiye Devreye Girsin” başlığını taşıyan röportajda Müslüman kardeşler sözcüsü Abdul-
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mevcud Darderi görüşlerini belirtmiştir.  Darderi, AKP’nin Mısır konusunda Müslüman kardeşleri destekleyen politikası paralelinde 
seçilmiş bir kaynaktır.Muhabirin Darderi’ye yönelttiği “Darbe sürpriz oldu mu bekliyor muydunuz? “ sorusu da Mısır’da yaşanan 
gelişmelerin darbe olarak nitelendirildiğine dair bir görüşü sunmaktadır. Bu görüş hükümetin Mısır politikasıyla paralel bir görüşü 
ortaya koyar. 

 3.2.2.Mikro Yapı 

      Haber metninin mikro yapısının çözümlenmesinde; sentaktik çözümleme, bölgesel uyum, sözcük seçimleri ve retorik çö-
zümlemeleri yapılmaktadır. Cümlelerin yapılarına, basit/karmaşık, etken/edilgen durumlarına, sözcük seçimlerine, haber metninde 
ardı ardına gelen cümleler ile oluşturulmaya çalışılan nedensel, işlevsel ve referansal ilişkilere, haberin inandırıcılığının sağlanması 
için kullanılan sayısal verilere, taraf ve tanık ifadelerine, fotoğraflara, tırnak içinde aktarılan görüşlere vb. unsurlara bakılmaktadır 
(Özer,2001: 83,84).

 Sentaktik Çözümleme

Başbakan Erdoğan dün gece yarısı vardığı Kahire’de kendisini saatlerce bekleyen Mısırlılar tarafından “İkinci memleketi 
Mısır’ın kahramanı” pankartlarıyla karşılandı... (Sabah,13 Eylül 2011)

      Örnek haber metninde Başbakan Erdoğan’a yönelik kullanılan cümleler etken yapıyla verilmiştir. Mısırlı halk ise Erdoğan’ı 
saatlerce bekleyen, Erdoğan’a hayran edilgen özneler olarak sunulmuştur. 

 Bölgesel Uyum

      Bölgesel uyumda haber metinlerini oluşturan cümeleler nedensel,referansal ve işlevsel ilişkiler çerçevesinde değerlendiril-
mektedir. 

      İncelenen haber metinlerinde daha çok nedensel ve işlevsel ilişkiye dayalı bir anlatımın kurulduğu görülmüştür. 

Erdoğan, kritik “Arap Baharı” turunun ilk durağı Mısır’da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Binlerce Mısırlı, Baş-
bakan Erdoğan’ı havaalanında sloganlar, dev afişler, bayraklar ve şarkılarla saatlerce bekledi.

      Haber metninde Erdoğan’ı coşkulu bir kalabalığın karşıladığı ifade edilirken, cümlenin açılımı bir sonraki cümlede yer 
almıştır.Havaalanında atılan sloganlar, dev afişler, bayraklar ve şarkılar, saatlerce bekleyen insanlar halkın “coşkulu” olduğunun gös-
tergeleri olarak sunulmuştur. 

 Sözcük Seçimleri

      Sözcük seçimleri habere konu olan olaylar ve özneler hakkında ideolojik sınıflandırmalar ve yaygın inançları ortaya koy-
ması bakımından önem taşımaktadır. Seçilen sözcükler haberi yapan kişinin dünya görüşünü,ideolojisini yansıtmaktadır. İncelenen 
haber metinlerinin önemli bir kısmında “Arap Sonbaharı”, “Arap Kışı” gibi ifadeler kullanılmaktadır. Bu sözcükler Arap Baharı sü-
recinin muğlak ve belirsiz yönünü vurgulamakta ve sürece dair ümitsizliği gözler önüne sermektedir. Haberlerde ayrıca Türkiye’nin 
bölgede liderliğe soyunduğu anlamına gelen “lider ülke”, “model”, “örnek” ifadeleri de sıkça geçmektedir. Bu ifadeler Türkiye’nin 
bölgesinde demokratik gelişimini tamamlamış bir ülke imajını pekiştirerek, Ortadoğu ülkelerini ise demokratik açıdan daha geri bir 
noktada tanımlamakta ve Türkiye’yi bir model olarak benimsetmektedir. 

“Türkiye’nin neden model olabileceği konusunda ‘’demokratik bir rejime sahip olması’’ yüzde 32 ile öne çıkarken, onu yüz-
de 25 ile ekonomisi, yüzde 23 ile Müslüman kimliği, yüzde 17 ile laik bir siyasi yapısı olması ve yüzde 8 ile stratejik önemi 
izledi.” (Milliyet,2 Şubat 2012)

“Türkiye yeni özgürleşen bölge ülkeleri için rol model işlevi görebilecek bir İslami demokrasi örneği oluşturuyor.” (Yeni 
Şafak,16 Kasım 2012)

Türkiye’nin Batı dünyasındaki itibarı çok olumlu. Aynı Batı nasıl daha önce kuvvetli generalleri sevdiyse, şimdi de Tayyip 
Erdoğan ve onun ılımlı İslam modelini destekliyor. Arap ülkesi için örnek aldıkları model bu. (Hürriyet; 7 Nisan, 2013)

“Mısır’ın Türkiye’yi örnek alarak, demokrasiyi güçlendirip diğer alanlarda da önemli adımlar atma seçeneğinin bazı ke-
simleri rahatsız ettiğini vurgulayan Bozdağ, “Mısır’ın, ikinci bir Türkiye olmasını istemiyorlar dedi” (AA, 18 Ağustos 2013)

 Haberlerin Retoriği

      Haberin retoriğini kurmak açısından,haberin kendisi alınmaktadır. Fotoğraflar da haberde yer verilen temalara kanıt oluş-
turmaktadır. Sabah’ın 13 Eylül 2011 tarihli ve “Arap Baharı Turu’nun ilk durağında sevgi seli” başlıklı haberinde Mısır Halkı’nın 
Erdoğan’a yönelik sevgi ve hayranlığına kanıt niteliğinde fotoğraflar kullanılmıştır. “Coşkulu kalabalık” imajını vurgulayacak şekilde 
havaalanını doldurmuş kalabalığa Erdoğan’ın el salladığı bir fotoğraf kullanılmıştır. Ayrıca Erdoğan’ın posterini öpen bir Mısırlı’nın 
fotoğrafı da göze çarpmaktadır. Sabah gazetesinin haber anlatısı ile fotoğrafların birbirlerini tamamlayacak şekilde kurgulandıkları 
görülmüştür. 
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 İncelenen bazı haber metinlerinde inandırıcılığı arttırmak için sayısal verilere başvurulmuştur. 

“Şehirdeki kadınların neredeyse yarısı cinsel tacize maruz kalmış durumda. Yüzde 83’ü ise hayatlarında en az bir kere bu 
tür bir saldırının hedefi olmuş” (Odatv,11 Nisan 2013)

“Türkiye’nin neden model olabileceği konusunda ‘’demokratik bir rejime sahip olması’’ yüzde 32 ile öne çıkarken, onu yüz-
de 25 ile ekonomisi, yüzde 23 ile Müslüman kimliği, yüzde 17 ile laik bir siyasi yapısı olması ve yüzde 8 ile stratejik önemi 
izledi.” (Milliyet,2 Şubat 2012)

 Sonuç

      Türkiye’nin Ortadoğu’da lider ülke olma rolüne soyunduğu bir dönemde Ortadoğu’da yaşanan sürece ilişkin haberlerin de 
bu politika doğrultusunda yoğunlaşması dikkat çekicidir. 3 senelik süreçte incelenen haberler Arap Baharı’na yönelik olarak kısmi 
iyimser havanın gittikçe dağıldığını ve Ortadoğu’ya barışın ve demokrasinin gelmesinin yakın dönemde çok zor olduğuna yönelik 
bir algı oluşmaya başladığını ortaya koymaktadır.

Türkiye bölgesinde liderlik rolüne soyunurken Ortadoğu’ya yönelik yaklaşımı kültürel ve dini bağların da etkisiyle koru-
macı bir yapı izlemekte ve sorunların çözümünde hakem rolüyle ortaya çıkmaya çalışmaktadır. Bu yaklaşımın altında da hükümetin 
laiklik ve İslam formülünü uygulayan bir ülke olarak Türkiye’nin demokratik gelişmeyi tamamladığına dair inancı yer alırken özel-
likle Mısır’ın Türkiye’nin 50 yıl önceki dönemine benzetilmesi Ortadoğu’ya dair self oryantalist bir yorum olarak değerlendirilebilir. 
Bu minvalde AKP hükümeti ile Müslüman Kardeşler arasındaki ilişkilerin gelişmesi, Müslüman kardeşlerin AKP gibi ılımlı İslam 
anlayışı gözettiği iddiaları Türkiye’nin Ortadoğu’ya müdahil bir ülke haline gelmesine yol açmıştır. Burada derinlemesine incelen-
mesi gerçekten Ortadoğu’lu halkların çıkarlarının mı yoksa Türkiye’nin çıkarlarının mı ön planda tutulduğu konusudur. Arap Baharı 
sürecini en başında benimseyen Türkiye’de şimdi yeniden şiddet ve Ortadoğu birlikte anılır olmuş, hatta bazı yorumlarda Türkiye’nin 
Ortadoğu “bataklığına” çekilmesinin bir hata olduğu vurgulanmıştır. İncelenen haberlerin sonucunda ortaya çıkan tablo da olumsuz 
bir tablo olmuş ve Arap halklarının demokratik yönetimlere kavuşmasının önündeki engeller vurgulanmıştır. Türk Medyası Orta-
doğu’nun durumunu değerlendirirken iyi niyetli bile olsa tartışılmaz bir şiddet ve geri kalmışlığı kabullenmiştir.Bu yaklaşım Batı’nın 
Doğu’yu tanımlama biçiminin örtülü ve içselleştirilmiş halinin Türkiye’deki yansımasıdır.  Türkiye bu resimde elini Arap ülkelerine 
uzatan bir lider pozisyonunda yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu yaklaşım self oryantalizm bağlamında incelendiğinde yine Batı’nın orta-
ya koyduğu gelişme çizgisinin referans alındığı görülmektedir.Türkiye Avrupa Birliği’ne aday ülke olması ve Avrupa’ya komşu olması 
sebebiyle de bu çizgide Batı’ya daha yakın bir görüntü izlemektedir. Ortadoğu’ya komşu ve AB’ye aday ülke olarak Türkiye’nin imajı 
laik ve demokratik bir ülke olarak pekiştirilmektedir. İslam ve demokrasiyi bir arada yürüten bir örnek olarak lanse edilen Türkiye 
örneği Ortadoğu’ya bir model olarak yansıtılmaya çalışılmaktadır. Ama bu noktada dikkat edilmesi gereken Ortadoğu ile Türkiye’nin 
içinde bulundukları konumun iç ve dış dinamiklerinin birbirinden ne kadar farklı olduğunun göze alınmamasıdır. Haberlerde de bu 
durum göz ardı edilmiştir. Ortadoğu’daki ülkelerin pek çoğunda iç savaşa kadar giden temel problemlerle Türkiye’de yaşananlar bir-
birinden farklı iç dinamiklere sahip olabilir. Ortadoğu ile Türkiye arasında kültürel ve dini benzerlikler bulunsa da henüz şu aşamada 
Türkiye’nin Ortadoğu’da model bir ülke olarak algılandığını söylemek güçtür. Ortadoğu’nun içinde bulunduğu durum itibariyle de-
mokratik gelişimin sağlamasının ne kadar zaman alacağını kestirmemiz henüz bu kaotik ortamda zor görünmekle birlikte bu konuda 
Türkiye’nin yardımının etkili olup olmayacağını ise zaman gösterecektir. 
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ALMANYA’DA YÜKSELEN YABANCI DÜŞMANLIĞININ MEDYADA TEMSİLİ
                                                                                   

 
 
 
Selma Ulus1

 Özet

 Türkiye kökenli göçmenlerin başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa’daki varlığı yarım yüzyıllık bir geçmişe sahiptir. Tür-
kiye’den Almanya’ya göç eden Türkler artık Avrupa’nın kalıcı unsurları haline gelmiştir. Özellikle iletişim alanında bilgisayar kullanı-
mı, internet, sosyal medya araçları başta olmak üzere yaşanan teknolojik gelişmelerin de etkisi ile 50 yıl önceki dinamikler değişmiş; 
hem Türkiye, hem Batı Avrupa hem de göçmenler değişmiştir. Ancak kalıcılıkla birlikte sorunlar da netleşmeye başlamıştır.1990 
sonrasında “yabancılara yönelik artan tepkiler şiddete dönüşürken, temel yaklaşımın bir tür “kültürel ırkçılık” olduğu da gözlen-
mektedir. Özellikle 90’lı yılların başlarından itibaren ivme kazanarak sistematik bir saldırı halkasına dönüşmüştür. Irkçı saldırılar ve 
“şüpheli yangınlar”; geride Mölln, Solingen, Rostock, Dresden, Ludwigshafen gibi acı olayların yaşanmasına sebep olmuş, başörtülü 
olduğu için Merve Şerbinî adlı Mısırlı bir anne, mahkemede duruşma salonunun ortasında bıçaklanıp duruşma hâkimi ve çocukla-
rının gözü önünde öldürülebilmiştir.  Avrupa’da “İslamofobia”, ırkçılık, ayrımcılık ve “yabancı düşmanlığı” eğiliminin gitgide daha 
da yükseldiği ve alarm seviyesinde tehlikeli bir boyuta çıktığı, ortada duran korkunç bir gerçektir.Makalede, Almanya’da özellikle 
Türklere karşı gelişen yabancı düşmanlığı, kültürlerarası iletişim, ırkçılık, ötekine duyulan nefret/ endişe/ korku,/islamofobia vb 
kavramlar bağlamında değerlendirilerek Alman medyasının konuya yaklaşımı ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Düşmanlığı, Irkçılık, Çok Kültürlülük, Göç, İslamofobia.

THE RISING XENOPHOBIA IN GERMANY AND THE MEDIA’S –“of Germans”-  
REPRETATIONS
 Abstract

 Turkish immigrants in Western Europe, including Germany, have a long history of immigration that da-
tes back to over a half-century ago.  Turkish immigrants in Germany have become permanent residents of their host 
country. Several dynamics have changed since 50 years ago especially with the influence of such technological deve-
lopments as the use of computer, internet and social media. Turkey, Western Europe and immigrants all have changed a lot. 
Yet the problems began to come to surface once it was clear that Turkish immigrants would stay in their host country for good.    
While negative sentiments toward foreigners began to turn into violence since 1990, it was apparent that the basic problem was “cul-
tural racism”. The acts of violence such as suspicious fires in Mölln, Solingen, Rostock, Dresden, Ludwigshafen increased particularly 
since the early 1990s and finally an Egyptian mother, Merve Şerbinî, was stabbed to death in a courthouse in front of her children 
and the judge because of wearing headscarf.  We continue to witness several neo-Nazi attempts that target so-called foreigners in 
Germany. All those acts of violence toward foreigners indicate that Islamaphobia, racism, discrimination and “xenophobia” have 
reached an alarming level in Europe.   The goal of this thesis is to explore how the German media approach this topic by analyzing 
the issue utilizing such analytical tools as intercultural communication, racism, hatred towards the other /anxiety/ fear/islamaphobia.

Keywords: Xenophobia, Racism, Multiculturalism, Immigration, Islamophobia.

 Giriş

                                                                                       “ Bir atom bir ön yargıdan daha kolay parçalanabilir” 
                       Albert Einstein

“Bütün Kuran’ları yaksak, bütün camileri yıksak, Avrupalının gözünde Osmanlıyız; Osmanlı, yani İslam. Karanlık tehlikeli, 
düşman bir yığın!”. Cemil Meriç,2 bu keskin, coşkulu ve biraz şiirsel ifadeleriyle Avrupa ile Türkiye’nin uzlaşmaz farklılıklara, karşıt-
lıklara sahip olduğunu mu anlatmak istiyor acaba? Yoksa bunca yapılana, geçen onca zamana rağmen, hala Türkiye’nin Avrupalılar 
tarafından Avrupalı kabul edilmeyip dışlanmasına mı hayıflanıyor? Meriç’in bu sözü dikkatleri, ister istemez Avrupa ile Türkiye’nin 
farklı kimlik değerlerine ve özelliklerine çekmektedir (aktaran: Yurdusev, 1997: 17). 

1  Doç. Dr.,Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü; sulus@marmara.edu.tr
2  Cemil Meriç; Umrandan Uygarlığa;  İletişim yayınları; 1996. Kitap, ilk 1974 yılında Ötüken Yayınları’ndan çıkmıştır. Sonraki yıllarda her iki yayınevi tarafın-
dan tekrar basılmıştır.  
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Kevin Robins, Kimlik Mekânları (1997: 12)  kitabının önsözünde, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda şunları aktarmaktadır:

“Yahudiler gibi Türkler de Batı’yla ilişkiye girdikleri günden beri ‘garip bir millet’ olagelmişlerdir. Ve zirvede olduğunuz 
sürece bu durum hiç de fena değildir… Fakat roller değiştiği anda dayanılmaz bir aşağılanmaya dönüşür bu durum. ‘Garip 
bir millet ‘statüsü her iki örnekte de bir gurur kaynağı olmaktan çıkıp bir aşağılanma kaynağı haline geldi ve bundan dolayı, 
yine her iki örnekte de bu aşağı statüden kurtulma uğrunda güçlü bir hareketin ortaya çıktığı görüldü”.

Bazı açılardan bakıldığında Türkiye batılılaşmış ve modernleşmiş bir toplum olmanın gerekli bazı koşullarını yerine ge-
tirmiştir. Avrupalılar arasında, Türklerin gerçekten Avrupalı olmadığı, onların yabancı, dışarlıklı kişiler oldukları duygusu ise hala 
mevcuttur. Türk asıllı Alman yazar zafer Şenocak’ın da ifade ettiği gibi, ‘Türk kuran okur, operaya gitmez’ gibi basmakalıp bir inanç 
vardır. Avrupalıların gözünde Türkler ‘garip bir millettir’. Avrupa Türkiye’nin Avrupalı özelliklerini tanımamakta ısrar etmektedir 
(Morley ve Robins; 1997: 12).

Bütün kimlik inşa süreçlerinde görülen dış düşmana karşı birlik ve bütünlük oluşturma çalışmaları, modern Avrupa’nın 
kurulmasında, “Türk tehlikesi” olgusu etrafında oluşturulmuştur (Yurdusev, 1997: 63). Essen Üniversitesi Türkiye Araştırmaları 
Merkezinde görevli Margret Spohn`a göre, Almanya’da giderek artan ırkçılığa en fazla hedef olan erkek ve kadın Türklerin asırlar 
kadar eski, çoktan unutulduğu sanılan fakat Almanların toplumsal bilinçaltlarına yerleşmiş önyargı ve korkuların kurbanı olması 
olasıdır (Spohn, 1996: 15).

15., 16. ve 17. yüzyılda da Batı dünyasının varlığının iki güç tarafından tehdit edildiği düşünülüyordu. Bunlardan Avru-
pa’nın doğusunda Türklerin saldırılarından ve fetihlerden duyulan korku giderek artıyordu. Yalnızca Fransa’da 1480 ve 1609 arasında 
Kuzey ve Güney Amerika’da yeni keşfedilen yerlerden iki kat fazla Türkler ve Türkiye hakkında kitap basılmış olması, bu konuya 
Avrupa’da verilen önemi göstermektedir. Aristokrasi, din adamları, tüccarlar ve çiftçiler “Türkler” konusunun “son derece güncel” 
olduğu fikrinde birleşiyorlardı. Hükümdar, prensler, din adamları, sosyal düzeni temsil eden kimseler, Türkleri sadece fetihler yapan 
bir düşmandan çok daha tehlikeli görüyorlardı. O zamanın feodal Avrupa’sında, çiftçilerin ümitsiz durumları onlardan ağır vergi-
ler alınması 15. ve 16. yüzyılın başında pek çok çiftçinin Osmanlı ülkelerine göç etmesine neden olmuştur (Spohn, 1996: 25–26). 
Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğunu sosyal bakımdan çekiciliği yalnızca Avrupa topraklarını alınması tehlikesini getirmiyor, aynı 
zamanda sosyal feodal düzeni de tehdit ediyordu. Aristokrasinin, hükümdarın ve din adamlarının varlıklarının Osmanlı devleti tara-
fından tehdit edildiğini düşündükleri bu durumda Roma Kilisesi işi ele alıp kamuoyunu etkilemeye ve yönlendirmeye başlamışlardır 
(Spohn, 1996: 27).

İki büyük evrensel kuram olan ve içinde çok sayıda alt kuramlar barındıran Modernist (kapitalist) ve Marksist (komünist) 
kuram, insanlık için tek doğruya işaret eder. Tek bir evrensel doğrudan bahseden Modernizm kuramları özünde gelişmekte olan 
ülkelerin kurtuluşunu, gelenekselden kurtularak Batı’nın çağdaş tanımladığı yaşam, liberal yönetim, ekonomik yapı, kültür ve inanç 
biçimlerine yönelmekte görür. Batı’nın değişmez olarak kabul ettiği gelişme modelleri ile azgelişmişlikten kurtulamayan Batı coğ-
rafyası dışındaki üçüncü Dünya ülkeleri ve bu coğrafyalardan ülkelerine göç eden insanlar, Batı’nın gözünde ‘öteki’ olarak konum-
landırılır. 20. yüzyılda Bati toplumlarındaki siyasal yapı ve üretim biçimleri, kendi ekonomik ve siyasal yapısını yaratmış ve Batı’nın 
gelişmişlik düzeyine erişmemiş ya da kültürü ve dini farklı ‘öteki’ kültürler Batı hegemonyasına karşı bir tehdit olarak algılanmıştır. 
‘Biz’ ve ‘öteki’ ler olarak ifade edilen ayrılık, Batı ile Doğu arasındaki iletişim kırılmasında ‘ötekilerin suçlanması ile sonuçlanmıştır 
(Tekinalp, 2005: 75).

Huntington’un, küreselleşmenin zirveye yükseldiği 1993 yılında ortaya attığı teze göre, Dünya ekonomik ve ideolojik ola-
rak değil, kültürel farklılıklar nedeniyle bölünecektir. Kültürlerin özünü dinler, gelenekler ve alışkanlıklar oluşturur. Küreselleşme 
uygarlaşmış ülkelerin uygarlık bilincini artırdığı için uygar olmayan ‘öteki’ne karsı nefreti körüklemektedir. Avrupalı, ‘öteki’ olarak 
gördüğü Polonyalıyı küreselleşme ile iç içe yaşadığı Afrikalı, Orta Doğulu, Asyalı göçmene baktıkça daha yakın din ve kültür kardeşi 
olarak görmekte ve içine almaktadır (Tekinalp, 2005: 82). 

Nilüfer Göle  (2009: 40-41) de, Avrupa ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusuna değinirken görüşlerini şöyle ifade etmek-
tedir:

            “Bu gün Avrupa, ‘Birlikte nasıl yaşanır’ sorusunun çifte bir süreç içinde gündeme geldiği yerdir: Biri genişleme ve Doğu 
Avrupa ülkelerinin katılımı süreci, diğeri ‘İslami farklılık’ ile kültürel çatışma süreci. Komünizmin sonu ve Müslümanların göçü 
Avrupa’nın yenilenmesini ve nitelik değiştirmesini sağlayan iki dinamiği oluşturmaktadır. Bununla birlikte bu iki süreç arasında bir 
simetri söz konusu değildir. Birincisi bir kapsama, dâhil etme ilişkisi içinde yer alırken, ikincisi Avrupa’nın Ötekisi olarak tanım-
lanmaktadır. Polonya (Hıristiyan ülkeler içinde en dindarı) ve Türkiye’nin (Müslüman ülkeler içinde en laik olanı) Avrupa Birliği’ne 
adaylık tarihleri bu karşıtlığı yansıtmaktadır (…) Avrupa kültürel bir heterojenliğin mekânı oldukça, Avrupalılar ‘saflıklarını’ yitire-
ceklerini, miraslarının kaybolacağı yönündeki kaygılarını, göçmenlerin mevcudiyetini ve farklılığını bir tehdit olarak hissettiklerini 
ifade etmektedirler (…) Avrupa’nın ‘yerlileri’ ile ‘göçmenleri’ arasındaki bağ kolay örülmemektedir; kuşku, korku, karşılıklı ret im-
kânsız bir ilişkinin çoğunlukla duygusal temelini oluşturmaktadır”.

               ‘Biz’in ‘Öteki’yi insanlık tarihinin başından beri korkulacak,  en azından önlem alınması gerekilen bir şekilde tasarlama-
sının nedeni hakkında çeşitli görüşler mevcuttur. Örneğin Julia Kristeva bunu, Freud’un izini sürerek insanların kendi içlerindeki 
yabancıya atıfla açıklamaya çalışır. Ona göre yabancı bizim içimizde yaşar ve her birimizdeki farklılık bilinci oluştuğunda yabancı 
ortaya çıkar, herkes kendini yabancı olarak değerlendirirse de kaybolur. Diğer yandan Alois Hahn modern toplumda giderek artan 
yalnızlık ve bireyselliğe atıfla, herkesin öteki ve yabancı olduğu durumda ‘ötekinin genelleştiğini’ iddia eder ve bunun bir evrensellik 
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temeli oluşturduğunu savunur. Gerek Kristeva’nın gerekse Hahn’nın bireyden yola çıkışı ve bireyin kendi içindeki yalnızlığına vur-
gusu önemlidir, ne var ki talihsiz bazıları için bu yalnızca içsel bir durum değildir ve bunu toplumsal yaşamın her anında hissederler. 
Bu nedenle Hahn’ın iddia ettiği şekilde bir evrensellik temeli olduğunu söylemek zordur (Özçalık, 2003: 1). Zygmunt Bauman bunu 
dost-düşman dikotomisine atıfla analiz etmeye çalışır. Bauman’a göre; ‘dostlar ve düşmanlar vardır, bir de yabancılar vardır’. Özel-
likle yapısalcı yaklaşıma göre kişilerin düşünceleri dil sistemindeki karşıtlıklar yoluyla şekillenir. Bu nedenle kişiler yeni karşılaşılan 
durumları dost-düşman, içerisi-dışarısı gibi karşıtlıklar yoluyla algılar. Ne var ki ‘öteki’yi ilk aşamada bu karşıtlıkların tekabül ettiği 
bir kategoriye sokmak güçtür. ‘Yabancı’ ya da ‘öteki’ kararsızlığın, muğlâklığın kişileşmesidir. Modernite muğlâklığı yok etmeyi, an-
lamlandırma sorunlarını en aza indirmeyi ve böylece kesin olmayan olguları azaltmayı temel almaktadır’. Modernitenin bu amacına 
uygun olarak ‘öteki’ bir kategori içine dâhil edilir ve bu da ‘düşman’ kategorisi olur. Çünkü ‘Hiçbir şey olmadıklarından, her şey ola-
bilirler. Zıtlıkların düzenleyici gücüne bir son verirler. Zıtlıklar bilgilenmeyi ve eylemi olanaklı kılarlarken, kararsızlıklar çaresizliği 
hedef alırlar.’ Hem zıtlıkların ve kararsızlıkların yarattığı çaresizlikten hem de modern toplumun kesinliğe verdiği önemden dolayı 
‘öteki’ düşman kategorisine yerleştirilirler (Bauman’dan aktaran Özçalık, 2003: 1).

Birçok siyaset teorisyenine, özellikle de Hobbes gibi toplum sözleşmecilerine göre insanın doğasından koparak ve bir takım öz-
gürlüklerinden vazgeçerek siyasal toplumu oluşturmalarının tek amacı aksi takdirde gerçekleşmeyecek olan dirlik, düzenin sağlan-
masıdır. Buradan yola çıkılarak denebilir ki toplumların oluşmasında düzen arayışı temel önemdedir. O toplumu oluşturan bireyle-
rin hâlihazırda var olan düzenin devamı için de facto rızaları olduğu kabul edilir. Var olan düzen bir consensus’un (oydaşma) eseridir 
ve koşullarda bir değişme olmadığı durumda düzen yani temel ihtiyaç da devam edecektir. Böylece iki temel bileşenden söz etmek 
mümkündür: Düzeni oluşturan öğeler bütünü; yasalar, gelenekler, toplumsal normlar, kültür vs. ayrıca bu öğeler bütününün deva-
mına itirazı olmayan, onu temelden sarsacak girişimlerde bulunması riskini taşımayan ya da göreceli olarak az taşıyan bir kitle. ‘Biz’ 
açısından ‘öteki’yi tanımlayan en önemli özellik düzen bozma potansiyelidir. ‘Biz’ ne kadar istikrarsızlık getirmeyecek olan, düzenin 
yeniden üretimini sağlayan ve bu nedenle toplumun var oluş amacına uyansa, ‘öteki’ de o kadar düzen bozma, istikrarsızlık getirme, 
düzenin işleyişini sağlayan gelenek, yasa, normların içini boşaltma potansiyeline sahip olandır, tehlikeli olandır. ‘Öteki’, ‘biz’in, yine 
‘biz’in algılayışında, antitezi olma niteliğinden dolayı istikrarsızlık getiren, var olan düzeni bozandır (Özçalık, 2003: 2). 

Üretim, ticaret ve savaş arasındaki karşılıklı ilişkilerin neden olduğu göç, yüzyıllar boyunca tek tek kişilerin ve insan toplu-
luklarının karşılaşmaları için ön şart olmuştur. Bu etkileşim sırasında, temas kurulanın görünüşü ve davranışını açıklamak ve karşı-
lıklı ilişkiler ve tepkilerde strateji formüle etmek için, sürece katılanların tümü arasında “Öteki” hakkında imgeler, inanışla ve değer-
lendirmeler yaratıldı ve sürekli yinelendi. Sonuç “Öteki”nin farklı betimlemelerinin “Ben” ile karşılaştırıldığında insanları kategorize 
eden gerçek ya da atfedilmiş farklılık terimleriyle ifade edilen imge inanışların yaratılması olmuştur (Miles, 2000: 21). Öteki;  barbar, 
yoz, zulmeden olarak belirlenen daha önceki yüzyıllardaki mevcut İslam imgesi, 12 ve 13. yüzyıldan başlayarak Avrupa’da tutarlı bir 
görüş halini almaya başlamıştır. Muhammed’in kendi amacı için yarattığı din biliminin şiddet ve cinselliği içerdiği ve bu dine inanan-
ların sonuçta kaçınılmaz olarak aynı şekilde davrandığı öne sürülüyordu. Böylece İslam, saldırganlık ve savaş üzerine kurulu ve bu 
temelde yayılan çok eşliliğe, eşcinselliğe ve genel bir cinsel gevşekliğe izin veren ve destekler biçiminde tasvir edilmiştir (Miles, 2000: 
30–31). Hıristiyanlığın reddi olarak görülen İslam dünyası, Avrupa karşıtı olarak görülmüş ve kendisinden sürekli şüphe edilmiştir. 

     Oryantalizm (1978) ve tüm hayatı boyunca ürettiği akademik çalışmalarında, Doğu-Batı ayrımcılığındaki Batı merkezli 
hegemonik söyleme dikkat çeken Edward Said, İslam’ın Hıristiyan batının kadim hasmı olması gibi duyguların hala geçerli kılın-
dığına işaret ederken medyanın batılı haber okurlarının tüketimine sunduğu İslam’a dair imgeler ve süreçlerin, naif ve pragmatik 
İslam tarifleri olmaktan çok uzak olduğunu, düşmanlık ve cehalet taşımaya devam ettiğini belirtmektedir. Kitle iletişim araçlarının 
bu denli egemen olduğu kamusal alanda, diyalog ve fikir teatisi yönünden yapılacakların azaldığını ve habercilikte sansasyonellik, 
çiğ bir yabancı düşmanlığı ve vurdumduymaz bir savaşkanlığın revaçlığında, “biz” ile “onlar” arasında çizilen hayali bir çizginin her 
iki tarafında da tatsız sonuçlara neden olduğunu söylemektedir (2008: 49).

       Tarih boyunca tek kültürlü olan Avrupa ülkeleri, geniş çaplı göçle ancak 1950’lerden sonrası tanık karşılaşmıştır. İkinci 
Dünya Savaşı sonrası ekonomik tahribatın ardından bu konudaki yapılanma için hem ev sahibi hem de göçmenler açısından geçici 
bir süreç gibi görülen,  istenildiği yerde kullanılabilen, ev sahibi ülke vatandaşlarının yapmaya en isteksiz olduğu işleri bile yapan, 
talepkar olmayan, sendikalaşmamış, ucuz ve çalışkan bir iş gücüne (Kağıtçıbaşı, 2010: 370) başvurmuşlardır. İş göçünü takip eden 
yıllarda ailelerin bir araya gelmesine izin verilmiş, bu da işçilerin bakmakla yükümlü oldukları akrabalarının yanlarına gelmesine 
ve etnik azınlık nüfusunda belirgin bir artışa neden olmuştur. Avrupa halkı için başta geçici sayılan bu sürecin kalıcı bir hal aldığı, 
“misafir” işçilerin artık misafir değil azınlık olduğu ve Avrupa toplumlarının artık farklı kültürlerden insanlardan oluştuğunu fark 
etmek belli bir süre almıştır. Bu yeni durum yerli nüfusta hoşgörüden kararsızlığa, kızgınlıktan önyargıya, karışık tepkiler doğurmuş-
tur. Göçmenlerin ev sahibi toplumlara, ev sahibi toplumlarınsa tek kültürlü toplumdan çok kültürlü topluma dönüşümüne uyum 
sağlaması, önemli sosyal ve psikolojik sorunlar olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle, 1973 petrol krizinden kaynaklanan ekonomik zor-
luklar, ev sahibi toplumların istihdam ve sosyal hizmet alanındaki rakip olarak görmeye başladıkları yabancılara karşı, düşüncelerini 
kötüleştirmiştir (Kağıtçıbaşı, 2010: 370). 

Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ve soğuk savaşın sona ermesinin ardından, siyasi ekonomik değişimler, iletişim alanındaki 
teknolojik gelişmeler ve Amerika’nın hâkimiyetindeki tek kutuplu dünyada, küreselleşme denilen olgu, dünyayı yeniden şekillen-
direcektir. İki Almanya’nın birleşmesinin ardından ülkedeki ekonomik sıkıntılar ve artan işsizlik, bunun sorumlusu olarak görülen 
yabancı göçmenlere karşı, düşmanlık duygularını körükleyecek, 1990’ların ortalarından itibaren, ülkenin çeşitli bölgelerindeki sal-
dırılar ve kundaklama olaylarında, pek çok Türk hayatını kaybedecektir. 11 Eylül’de New York’taki Dünya Ticaret Merkezine yapılan 
uçakla saldırıda, Amerika’nın simgesi İkiz Kulelerin yıkılması ve bu terörist saldırının İslami terör örgütüyle ilgisi, Avrupa’nın geç-
mişinde var olan “Xenophobia”; yabancılara karşı duyulan korku ve nefretin uzantısı olarak Müslümanlara duyulan korku ve nefreti  
“İslamofobi”yi yaygınlaşacaktır. Almanya’da son yıllarda Alman toplumuna uyumsuzlukları ve toplumun bundan göreceği zararlar 
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“Überfremdung” üzerine; Alman toplumunun İslamlaşacağı, Türklerin nüfuslarının Alman nüfusunu geçeceği, Türklerin Müslü-
manlıkları, dini ritüelleri –kurban kesmek, yüksek sesle ezan, başörtülü kadınlar- gibi konularla ilişkilendirilerek, Türklerin medyada 
olumsuz temsil edildiği gözlemlenmektedir. 

Almanya’nın bir göçmen ülkesi olup olmadığı tartışmalarının basına yansıdığı görülmektedir. Genel anlamda Merkezi Hü-
kümetlerin görüşü, Almanya’nın bir göçmen ülkesi olmadığı yönündedir. Örneğin; önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan ve 
merkezi hükümetlerle iyi ilişkiler içerisinde olan Friedrich Ebert Vakfı (F. E. Stiftung) Almanya’nın bir göçmen ülkesi olmadığına 
sürekli vurgu yapmaktadır. Diğer taraftan Almanya ile Türkiye arasındaki işçi mübadelesinde gelinen noktada özetlenen; “Biz işçi 
çağırdık, onlar insan gönderdi” ifadesi adeta Alman merkezi hükümetlerinin itiraflarına da göndermede bulunmaktadır (Yağbasan, 
2008: 314). Bu konuda ister istemez akla geliveren “misafir misafiri istemez, ev sahibi hiç birini istemez” halk sözündeki naif söyle-
min, Türklere karşı son yıllarda artan ırkçı saldırılar, ev ve iş yerlerinin kundaklanması ve pek çok kişinin hayatını kaybetmesi nok-
tasında, argümanı ne olursa olsun masumiyetini yitirdiği, medyanın –ve siyasetçilerin – yabancılarla ilgili sorunlara daha evrensel ve 
insani yaklaşımlarla bakması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

        Göç ve buna ilişkin sorunlar, dünyadaki siyasi,  ekonomik değişimlerle birlikte, sisteme ideolojik anlamda bağımlı medya-
nın gündeminde ona göre bir yer ve söylem bulmaktadır3. Alman basınının Türklerin Alman toplumundaki sosyal ve kültürel uyum 
sorunlarıyla ilgili son söyleminde onları, farklılıkları ve Müslümanlıkları üzerinden öne çıkardığı, bu konuda medyaya -basına- yan-
sıyan tartışmalara bakıldığında açıkça görülmektedir. Bu söylemin toplumdaki önyargı, endişe ve benzeri duyguları körükleyerek, 
en büyük azınlık grubu oluşturan Türklere karşı yabancı düşmanlığını beslemesi kaçınılmaz olup basının ve medyanın bu konudaki 
sorumluluğu tartışılmazdır. 

Der Spiegel, göze hitap eden çarpıcı fotoğraflarla oluşturduğu ‘Spiegel Story’ kapak haberleri hikâyeleriyle gündem yarata-
rak tartışmalara neden olan bir Alman dergisidir. Yayınlandığı günden bu yana bu özellikleriyle,  pek çok yolsuzluğun üstüne giden, 
araştırmacı haberciliğiyle zaman zaman eleştirilen dergi, Almanya’nın en ciddi politik haber dergilerinin başında gelmektedir. Kitle 
iletişim araçları ya da günümüzdeki yaygın deyişle medya, haber veren, bilgi taşıyan, kanaat oluşturan, önemli bir güçtür. Medya bu 
görevini yerine getirirken, birbirinden bağımsız iletişim araçlarından, yazıyı, çizgiyi, sözü, hareketli görüntüyü ve fotoğrafı kullanır. 
Yani fotoğraf,  iletişimin temel araçlarından biridir. Her aracın kendi dili olduğu gibi fotoğrafın da dili, anlatım kuralları ve söyleyiş 
biçimi vardır. Aynı şekilde her aracın inandırıcılık ölçüsü olduğu gibi fotoğrafın da kendine özgü ‘gerçeklik’ bağları’, ‘inandırma gücü’ 
vardır. Şunu belirtmek gerekir ki tıpkı söz, çizgi, yazı gibi, fotoğraf da gerçekliği kendi sınırları içinde yeniden kurgular. Yani fotoğraf 
da tıpkı diğerleri gibi gerçeği çarpıtabilen, bağlamından koparabilen, yalan söyleyen bir araçtır (Yurdalan, 2003: 151).  Dergilerin 
gazetelere göre daha geniş zaman aralıklarıyla çıkması,  içerik olarak haber konularını hazırlamak ve derinlemesine araştırmak için 
onlara zaman tanımaktadır. Dergiler haber olarak politik,  ekonomik,  sosyal ve kültürel konularda okuru daha ayrıntılı bilgilendirir 
ve gazetelere göre daha uzun bir sürede tüketilirler. Bu anlamda tezin savunulmasında der Spiegel dergisi ve onun İslamiyet ve Türk-
ler üzerine yoğunlaştığı son kapakları; fotoğraflarıyla değerlendirmeye alınmıştır.

“Öteki ve Müslüman” olarak Almanya’da yabancılar arasında farklı kılınan Türklere yönelik yabancı düşmanlığı-ırkçılığın 
ve bunun uzantısında İslamofobi’nin ele alındığı makalede, bu konularda bilimsel,  akademik çalışmalar derlenerek, Türklere karşı 
yabancı düşmanlığı, ırkçı saldırılar ve bunun nedenleri yeniden değerlendirmeye alınmıştır. Alman basınındaki yabancı düşman-
lığıyla ilgili haberlere ilişkin bilimsel araştırma sonuçlarının -ikincil kaynaklar olarak-  yanı sıra, birincil kaynak olarak yukarda 
açıklanan nedenlerle Der Spiegel’in, tartışma yaratan kapak konuları incelemeye alınmıştır. Dergi üzerinden, Türklerin medyadaki 
temsillerinin 2000li yıllardan sonra nasıl değiştiği, toplumda geçmişten bu yana yabancıya, doğuya ve İslam’a karşı var olan duygu ve 
önyargıların beslenerek; Türklerin dinleri üzerinden nasıl ötekileştirildiği ortaya konmaya çalışılacaktır.

 1. Göç / Göçmenliğe İlişkin Kavramlar ve Türklerin Almanya`daki  “Farklı” Göçmenliği Üzerine 

                                                                                      “Göç tek yönlü bir yolculuktur. Geri dönülecek bir yuva yoktur” Stuart Hall

1960’ların başında, Alman ekonomisinin iş gücü ihtiyacı nedeniyle iki ülke arasında imzalanan anlaşmayla başlayan Al-
manya’ya göç süreci, Türklerin 70’lerde ailelerin birleştirilmesi ve buna benzer sosyo-ekonomik politikalar sonucunda, burayı ikinci 
vatan olarak benimsemeleri şeklinde gelişmiştir. Türk işçi göçmenlerin, dönüşlerinin giderek zorlaşması ve burada kalıcı olmaları 
sonunda sorunlar da artmış, Almanya’da, geçmişten bu yana yabancılara /Türklere ilişkin sorunlu bir algının giderek yabancı düş-
manlığından, ırkçı saldırılara dönüşmesiyle farklı bir boyut almıştır. 

Bugün Türk iş göçmenleri çoğunlukla çocukları ve aile bireyleriyle birlikte, endüstriyel ve post endüstriyel metropollerde, 
iki- üç milyonu bulan nüfuslarıyla büyük veya orta ölçekli kent merkezlerinde yaşamaktadırlar. Almanya’daki yabancıların yüzde 
otuzunu oluşturmaktadırlar. Pek çoğu 35 yıldan uzun bir süredir Almanya da yaşıyor olmasına rağmen, yabancı ülke yurttaşı sta-
tüsündedir ve halen yerel ve ulusal seçimlerde oy vermek de dâhil olmak üzere vatandaşlık haklarından yoksundurlar (Heckmann, 
2003: 310–11). Almanya’daki en büyük azınlık grubunu oluşturan Türkler, azınlık veya etnik grup olarak bir kolektif statüleri bu-
lunmamasına rağmen, ülkedeki en önemli etnik “öteki” grubunu oluşturmaktadır. Bugün vatandaşlık bağlamında göçmenlerle ilgili 
alınan kararlar, yabancılara ilişkin siyasi4 uygulamalardaki haksızlığı görünür kılmaktadır.
3  Kaynak olarak bakınız: Edward W. Said; Medyada İslam: Gazeteciler ve Uzmanlar Dünyaya Bakışımızı Nasıl Belirliyor. Metis yayınevi, 2008.
4  Alman hükümetinin 1993 İlkbaharında yürürlüğe giren sığınma politikasını eleştiren Habermas;  “(…)Göç sorunu, doğurduğu sonuçlar bakımından yanlış tanın-
mıştır. Siyasi sığınma ve yoksulluktan kaçma sorunları arasındaki hassas bağı koparan bir politika, aslında örtük olarak, dünyanın yoksul yörelerinden kaçanlar 
karşısında, Avrupa’nın ahlaki yükümlülüklerden sıyrılmak istediğini ifade etmiş,  fakat el altından da her zaman, sığınma talebinin kötüye kullanılması” biçiminde iç 
politikaya yarar sağlayacak yasa dışı göçlere izin vermiş olur” demektedir. Habermas hükümetin, Almanya’ya “davet edilen “yabancı işçilere” devlet vatandaşlığına 
giriş hakkı verilmemesindeki politik tavrındaki gayri ahlakiliğe değinirken, Alman asıllı olup başka ülkelerde yaşayan Polonyalılar, Ruslar gibi kökenlerini belirleye-
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             Şüphesiz, Almanya yabancı düşmanlığının görüldüğü tek ülke değildir. Ama bu ülkedeki yabancı düşmanlığının dozu tıpkı 
geçmişte olduğu gibi hiçbir Batı ülkesiyle karşılaştırılamayacak kadar yüksektir (Aksoy, 1998: 61). Misafir işçilikten kalıcılığa giden 
yolda, Alman basınına yansıyan Türk algısının 11 Eylül’den sonra İslam ve Müslüman odaklı haberlerle gözle görünür biçimde arttığı 
ve göçmenlerin birlikte yaşama yaptıkları olumlu katkılarına dair haberlerin yok denecek kadar az olduğu araştırmalarla da5 ortaya 
konmaktadır. 2007’nin başında Alman gazetesi Berliner Zeitung;  “Böyle devam ederse Almanya’da 50 yıl sonra Hıristiyanlar azın-
lıkta kalacak” iddiasında bulunduğu haberinde; son bir yılda, 4 bin Alman’ın İslam dinine geçtiği ve yakında Almanya’nın bir İslam 
ülkesi haline gelebileceği; yoğun göç ve doğum oranları dikkate alındığında 50 yıl sonra Almanya nüfusunun 100 milyonu geçeceğini 
yazar.  (aktaran Er ve Ataman, 2008: 759–760). Müslüman ve Hıristiyan nüfusun böylece neredeyse eşitleneceğini yazan Berliner 
Zeitung’un fotomontajla,  Başbakan Merkel’i başörtülü, Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Kurt Beck’i, sakallı göstermesi Türkler’in 
Müslüman kimliklerinin bu kişiler üzerinden öne çıkarılması, Müslümanlıkla ilgili stereotiplerin topluca, kollektif bir tasavvurla 
içselleştirilmesini kolaylaştırmış olmaktadır. “Wird Deutschland İslamisch? ” (Almanya İslamlaşıyor mu?) başlığıyla verilen haber-
de, 21. yüzyıl içinde Avrupa’da Müslüman dengesinin ağır basacağı tezini destekleyecek şekilde Bernard Lewis’in fikirlerine de yer 
vermesi, basının sıklıkla akademisyen ve bilim adamlarının bu konuyla ilgili fikirlerini söylemlerine taşıyarak, kamuoyunu etkileme 
yolunu kullandığıyla ilgili örneklerden sadece birini teşkil etmektedir. 

        Edward Said  (2008: 230), Ortadoğu, İslam ve Üçüncü Dünya’daki diğer ülkeler üzerine muazzam miktarda yaratılmış 
malzemelere dikkat çekerken, İslam’ın Ortaçağdan kalma, tehlikeli, “biz”e düşman ve tehdit olduğu fikrinin, hem Batı kültüründe 
hem de devlet konumunda gayet iyi tanımlanan bir konum edindiğine işaret etmekte ve medyada dolaşan kaba klişelere neden itiraz 
edilmediğini şu şekilde ifade etmektedir: 

  “İslam konusunda uzman akademisyenler, İslam alanında otorite konumunun simgeleri olmak gibi yalıtılmış ve tümüyle 
işlevsel bir role sıkışıp etkisizleşmiş ve onlara bu işlevi verip meşru kılan sisteme de bağımlı hale gelmişlerdir. İşte medyanın korku 
ve bilgisizlik üzerine oturttuğu klişelere sırtını yaslaması da bu sistemin bir yansımasıdır”.

Göç olgusunun siyasi boyutunun büyüklüğü öncelikle yol açtığı sözel savaşla kendini açığa vurmakta, göçe ya da göçmen-
lerin varlığına ilişkin sözcükler ve kavramlar her zamankinden çok tartışmalara neden olmaktadır. Sözcükler ve kavramlar kimi za-
man çatışmalar yaratmakta, kimi zaman da var olan çatışmalara katılmaktadırlar. Göçmenler, yabancılar, İslam, İslamcılık, gericilik, 
gettolar, etnik gruplar, cemaatler Michel Foucault’un söylemiyle “eski kuşaklardaki anılarının izleri’nden hiç kaygı duymadan zaman 
ve uzam içinde dolaşan terimler ve kavramlardır. Ötekini ve ötekinin temsilini gösteren sözcükler bunlardır. Kimlikler ve farklılıkları 
ortaya çıkarır, akılcığı aşar hatta bazı açılardan bizzat mantığın yerini alırlar. Son olarak da aynı sözcükler, ikna ve etkileme aracıları 
olarak kamuoyunu oluşturur ve göçe ilişkin siyasi yönelimleri gerekçelendirirler. Fransa’da Başbakan Michel Rocard, 1990’da Fran-
sa’nın dünyanın tüm sefaletine kucak açamayacağını ve Ren nehrinin (Rhein) öte yakasında yabancı nüfus hakkındaki tartışmaya 
otuz yıldır “Wir sind kein Einwanderungsland” (Biz bir göçmen ülkesi değiliz) temasının hâkim olduğunu açıkladığında, kamuoyu 
bir ikilemle karşı karşıya kalmaktadır. Ulusal duygu ile siyasi ahlak arasında bir tercih yapmak (bu arada ekonomik çıkarlara da hiç 
değinilmemektedir (Kastoryano, 2000: 25–26).  

        Göçmen sözcüğünün kullanımı ve yan anlamları, söylemlerin bu sözcüğe mal ettikleri çok sayıda tanımdan kaynaklanmak-
tadır. Almanya’da göçmen dendiğinde ilk akla gelen Türk’tür ve o hala bir yabancıdır-Auslaender- ama artık bir Gastarbeiter değil 
Almanya’ya yerleşmiş bir yabancıdır. Bugün Almanya’da kullanılan “überfremdung” (yabancı aşırı nüfus) terimi ilk kez 1892–1893 
tarihlerinde Kuzeydoğu Prusya’nın sosyo-ekonomik evrimi üzerine yaptığı saha araştırmasında, Doğu Prusya’ya yerleşmiş “etnik” 
Polonyalılar ile ilgili olarak, Max Weber kullanmıştır. Toplu belleğe kazınan bu imge 1970’lerde yabancıların (Auslaender) sayısın-
daki artışa bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yine 1970’lerde yabancıların varlığı daha çok bir dalga olarak imgeleştirilmiştir. “Ausla-
enderschwemme (yabancı göç dalgası) O sırada Almanya da ağzına kadar dolmuş bir gemi olarak betimlenmiştir: Das Boot ist voll6 
(Kastoryano s.27–30). Oysa Hamelink, Avrupa medyasının göçmen sorununu abarttığı görüsündedir. 1990’da 12 Avrupa ülkesine 
göçmenlik başvurusu yapan insanların sayısı genel nüfusun %1’inden az olduğu halde, nedense görmemezlikten gelindiğini, Ken-
ya’ya göç edenlerin sayısının Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelerden çok daha fazla olduğunu belirtirken Avrupa medyasının 
göçmen sorununu abartarak ortak iç ve dış düşman yarattığının altını çizmektedir. Irkçılık Avrupa’daki sosyal ilişkileri etkilerken, 
medya bu ilişkileri adeta basmakalıplaştırarak etnik irk ve azınlık gruplarını olumsuz olarak yansıtmaya devam etmektedir. Avrupa 
medyası bu konuda düzenli yayınlarla Avrupalının kafasında ırk ve etnik gruplarla ilgili olumsuz bir sema oluşmasında bas rolü 
oynamaktadır (Tekinalp, 2005). Türklerin, Almanya’nın Solingen, Mölln, Rostock ve Hoyerswerda gibi çeşitli bölgelerinde ırkçı saldı-
rılar ve kundaklamalarla çıkan yangınlarda hayatlarını kaybetmesi, Kevin Robins’ın kültürel kibrin, nasıl kültürel nefrete dönüşeceği 
konusunda ‘Öteki, aşılması mümkün olmayan bir farklılıkla damgalandığı ve neticede Batı kültürü içerisine özümsenemediği zaman, 
ırkçılığın da zemini hazırlanmış oluyor. Avrupa’da Türklerin çoğu bu şekilde görülmeye başlamıştır’ (Morley ve Robins, 1997: 13–14) 
sözlerini doğrulamaktadır.

       Batı medyası tarafından kamuoyuna sunulan İslam imgesini tanımlayabilmek amacıyla gerçekleştirilen bir araştırma sonucuna 
göre, kültürel farklılıktan dolayı İslam, Almanlar tarafından ‘yabancı’ olarak algılanmaktadır. Müslümanların Avrupa kamuoyundaki 
yansımalarına bakıldığında ise, ortaya çıkan tablo, insan haklarını benimsemeyen, sorunlu, şiddet eğilimli ve demokrasiden uzak 
bir topluluğu betimler biçimdedir. Özelikle 11 Eylül saldırısı sonrası Avrupa’nın İslam’a bakışı daha da sertleşmiştir. Bu bağlamda 
bilenlerin her koşulda vatandaşlığa girebilme hakkına karşın,  Almanya’da doğanlara bile doğrudan vatandaşlık hakları verilmemesini eleştirmektedir.  Almanya’nın 
bir göç ülkesi olmadığı iddiası ve vatandaşlığa kabul edilmenin kriterlerinin ikiyüzlülüğüne değinen Habermas’ın bu konuya ilişkin görüşleri için bakınız: Habermas;  
Öteki Olmak ve Öteki’yle Yaşamak 1993, YKY
5  Muslime in der Mehrheitsgesellschaft: Medienbild und Alltagserfahrungen in Deutschland ; Almanya Vakıfları Göç ve Uyum Bilirkişi Raporu: http://www.
svr-migration.de/content/wp-content/uploads/2013/03/Medienbild-Muslime_SVR-FB_final.pdf
6  Geminin ağzına kadar dolu oluşu; Alman toplumunun mülteci, kaçak göçmen, işçi göçmenlerle, de facto bir göç ülkesi olarak batacağından duyulan korkuya 
işaret ediyor.
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Avrupa’da yaşayan Müslümanlar için, yeni bir kimlik tanımlaması zorluluğu doğmuştur. Kimlik tanımlamasında “millet” yerine 
“din”  olgusunun daha ön plana çıktığı gözlemlenirken, yeni süreçte Avrupa’ya entegre olmuş ‘Avrupalı İslam’  kavramı daha cazip 
hale gelmeye başlamıştır (Yağbasan, 2008: 318). Müslümanlar hakkında yapılan genellemeler ve İslam ile terörün çok sık bir biçimde 
beraber anılır hale gelmesi sonucunda, yabancı konumunda olanlar ırkçı uygulamalara veya bazen devlet eliyle yaşatılan şiddete 
maruz kalabilmektedirler. Almanya’da 90’lı yıllardan itibaren Türklerin evlerine ve işyerlerine yönelik kundaklama ve yangın olay-
larıyla başlayan yabancı düşmanlığının, bugün yargıya taşınan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği 
cinayetlerle, ırkçılığa dönüşerek tehlikeli bir boyut aldığı görülmektedir. O zamandan bu yana, yabancılara ilişkin sorunların; kimlik 
ve politik tartışmalarının, kültürlerarası iletişimde söylemlerin, 11 Eylül olaylarının sonucunda artan (“İslamofobia”) İslam’a ilişkin 
korkuların, Müslüman Türklerle bütünleştirilerek, Türklerin yabancı düşmanlığının öznesi haline getirildiği gözlenmektedir.

Robert Miles’a göre ırkçılıktan bahsedebilmek için, iki önkoşulun yerine getirilmiş olması gerekir: Öncelikle, bir ırkın kur-
gulanması gerekir. Irkçılıkta gerçek veya sözde bedensel özellikler (ten rengi gibi) veya kültürel özellikler (dil, giyim kuşam veye 
eğitim durumu gibi) insanların veya insan gruplarının karakter özelikleriyle bağlamlandırılıp, bunlar sanki onların kökenlerinden 
kaynaklanan doğal özelliklermiş gibi sunulur. Bu, toplumsal olarak oluşmuş hegemonik ilişkilerin doğallaştırılması demektir. İkinci 
olarak, ırkçılıktan bahsedebilmek için homojen olarak görülen grubun, ‘aşağılık’ olarak tanımlaması gerekir ve/veya ‘bütün kötülük-
lerin’ sorumlusu ve ‘kendi grubu’ için bir tehdit olarak algılanması gerekir (Özdoğan; http://www.birikimdergisi).

Bugün Almanya’da Türklere karşı dışlayıcı politikaların ve ırkçı saldırıların kaynağını anlayabilmemiz konusunda yine 
Miles’ın ırkçılığa ilişkin şu sözleri durum tespiti olarak oldukça önemli ipuçları taşımaktadır. 

   “1945 den beri Kuzeybatı Avrupa’da devlet, ekonominin belli sektörlerinde kapitalist üretim tarzının yeniden üretilmesini 
engelleme tehdidi oluşturan yetersiz iş gücü sorununu çözmek için ya göçe izin verdi ya da göçü aktif olarak kolaylaştırdı. 
Bunun sonucunda Batı Avrupa ulus devletlerine göç oluşu ve işgücüne olan talebin devam etmesi, bir kısım göçmenin 
kalıcı yerleşimiyle sonuçlandı, ancak talebe rağmen göçmenlerin varlığı bir problem olarak sunuldu ve dolayısıyla politik 
tartışma konusu haline geldi. Bu konuda yazan bazı yazarlar göçmen varlığını ırksallaştıran, devletin belli dışlayıcı uygu-
lamaları yürürlüğe koymasını talep etti. Irkçılığın ifade edilmesi ve dışlayıcı uygulamaların yürürlüğe girmesi ise, yerleşen 
göçmen grupların savunmaya yönelik eylemlerini teşvik etti. Sonuçta bir eylem ve karşı eylem sarmalı ve dolayısıyla dev-
letin uzlaştırmaya ve bastırmaya çalışmak zorunda olduğu bir politik ortam doğdu. Böylece başlangıçta devlet tarafından, 
yetersiz iş gücüyle karşı karşıya kalan işverenlerin yararına gerçekleştirilen kapsayıcı uygulamalar, göçmenlerin varlığını 
ırksallaştırmışlardır” (2000: 180- 181).

        Bu bağlamda, 1982 yılında çeşitli üniversitelerden 12 profesör tarafından yayımlanan ‘Heidelberger Manifest’, Federal Al-
manya toplumunun ötekileştirdiği Türklere yönelik tehdit algısının, en somut örneğidir. Manifesto’nun şu cümleleri Alman toplu-
munun ötekileştirdiği misafir işçilere, özellikle de Türklere yönelik tehdit algısının ne kadar yoğun olduğunu gösterir;  “Ailelerin 
birleşmeleriyle ilgili yönelişler kendi haline bırakılacak olursa, sağlam ilkelere dayanmayan yanlış anlaşmalara terk edilirse, 2000 
yılına doğru 16–20 milyon insanın yeniden ve ilave bir göç dalgası yaratacağı” ileri sürülerek; “bu gidişle pek çok Alman kendi ma-
hallesinde, kendi işyerinde ve kendi ülkesinde kendini yabancı hissetmeye hazır olmalıdır”.   Manifesto ayrıca Alman kültürünün 
tehdit altında olduğunu defalarca vurgulamanın ardından, bilinçli yurttaşları tehdit altındaki kültürü koruma konusunda işbirliğine 
çağırarak göçmenleri hedef gösterir (Özçalık, 2003: 2).

Bilim adamları ve akademisyenlerin kültürel farklılıklara dikkat çekerek Alman toplumundaki göçmen ve yabancılarla ilgili 
sorunlara ilişkin hassasiyetlerinin 2000’li yıllarda da sürdüğü ve bu görüşlerin kamuoyunda tartışma yarattığı görülmektedir. Spiegel 
dergisinin İslam özel sayısında (Nr.5 / 2010) yayınlanan bir makalede 35 yıldan bu yana Türkler üzerinde araştırmaları bulunan, 
Frankfurt (Oder) Viadrina Üniversitesinden Antropolog Werner Schiffauer’a göre Medyadaki Müslüman profili; eylem planıyla ya-
kalanmış terörist Müslüman,  töre cinayetleriyle Müslüman kadınlar,  şiddet olaylarıyla eğitimsiz alt kültür içindeki göçmen gençler 
olarak,  gazetecilerin öne çıkarttığı haberlerle oluşturulmaktadır. Özellikle televizyonun bundaki rolüne değinen Schiffauer’a gore, 
göçmenlere ilişkin tüm sorunlar, İslamiyet’le ilişkilendirilmekte ve kadınlar hep başı örtülü olarak gösterilmektedirler, Schiffauer; 
geçmişte soğuk savaş döneminde;  iki kutuplu (bipolar) Dünya’daki “komünistlerin” yerini,  1990 sonrasında Demirperde ülkelerinin 
ortadan kalkması ve Avrupa’nın yeniden birleşmesinin ardından “içimizdeki” düşmanlar olarak Müslümanlar ve özellikle İslami-
yet’in aldığını söylemektedir (Michael Sontheimer, Spiegel, 2010: 126). 

 2. Almanya’nın “Öteki ”si: Yabancı- Misafir işçi’ den Müslüman Türk’e

 Kimlik ya da aidiyet toplumsal bir olgudur. Kimlik edinme süreçleri, kişinin kendi kendine gerçekleştirdiği süreçler olma-
yıp, başkaları ile beraber ya da başkalarına karşı, dolayısıyla toplumsal bir çevrede oluşan süreçlerdir. Kimliğin toplumsallığı Platon 
ve Aristoteles’ten beri hiçbir yazarın göz ardı etmediği bir gerçeğin, insanın toplumsal bir varlık oluşunun tabii bir sonucudur. Bu 
durumda bütün kimliklerin, bireysel kimlikler dâhil, toplumsal olduğunu söyleyebiliriz (Yurdusev, 1997: 18). Toplumsal kimlik, 
bireyin benlik kavramının bir parçasıdır. Benlik kavramının bir parçası olarak da bir toplumsal gruba ya da gruplara üyelikle birlikte 
bu üyeliğe verilen değerlerden ve duygusal önemden doğmaktadır (Taylor, 2010: 111). Toplumsal kimliklerin ilginç bir yönü benlik 
kalıp yargısına yol açabilmeleridir. Benlik kalıp yargısı kişinin kendisini belirli bir grubun üyesi olarak algılamasını ve sonuç olarak, 
toplumsal kimliğe uygun davranmayı gerektirir (Taylor, 2010: 112). Toplumsal kimlik kavramı önyargılara yaklaşımda yaşamsal bir 
öğedir. Toplumsal kimlik, benlik kavramının bir parçası ya da daha fazla gruba üyelikten türetilen bir parçadır (Taylor, 2010: 195). 
Tajfel‘in geliştirdiği toplumsal kimlik kuramına göre, insanlar toplumsal dünyayı iç ve dış gruplara ayırırlar; bir iç grubun üyesi 
olarak toplumsal kimliklerinden, bir kendine saygı duygusu türetirler; benlik kavramları, kısmen dış gruplara, iç grubu nasıl değer-
lendirdiklerine bağlıdır. Eğer üstün bir iç grubun üyesiysek kendimize saygımız yüksek, daha düşük statülü bir iç grubun üyesiysek 



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
469

kendimize saygımız daha düşük olma eğilimindedir. Öyleyse toplumsal kimlik bilişsel ve güdüsel kuramların bir karışımıdır. Biliş-
seldir; çünkü sadece bir gruba ayrılma olgusu bu etkileri tetiklemek için yeterlidir; güdüseldir, çünkü toplumsal kimlik kendine saygı 
gereksinimini doyurur (Taylor, 2010: 197).

Kimlik edinme süreci insanın yalnız başına ve tecrit halde değildir. Bir bireysel kimlik kategorisi olan kişilik bile, Freud’dan 
Mead’e kadar çoğu psikologa göre, toplumsal bir kazanımdır. Dolayısıyla bütün kimlikler toplumsaldır. İkincisi, kimlik varlığın bir 
vasfıdır, tanımıdır. Bir varlığı kimliği ile tanımlar, tasvir eder, vasıflandırırız. Diğer bir deyişle kimlik (aidiyet) olgusu içinde bir 
kimlik edinen (ait olan) bir de kimlik veren (ait olunan) vardır. Dolayısıyla kimlik, kimlik edinen ile kimlik verenin bileşimidir. Ör-
neğin bireyler kimlik edineni oluştururlar, toplum ise kimlik vereni. Bu durumda birey ve toplumun bileşkesi de “toplumsal kimlik 
”i meydana getirir (Yurdusev, 1997: 18–19). Bireye kimlik kazandıran, aile, arkadaş, okul çevresi, doğup büyüdüğü topluluk, yaşadığı 
toplum ve ülke gibi toplumsal birimlerdir. Buradan kimliğin toplumsallığı bir kez daha görülmektedir. Yani hiçbir birey, kimlik 
edinme sürecini salt bireysel yeti ve gerçekleştiremez. Üçüncü olarak kimliğin toplumsallığı, bize onun başkalık kazanımlarıyla 
(farklılık) olgusu ile var olduğunu gösterir. Başkalık olmadan kimlik olmaz. Diğer bir deyişle, aidiyet ya da kimlik başkalık ve öteki 
ile tanımlanır ve anlamlanır.  Derrida’nın deyişiyle bütün kimlikler farklılıklarıyla vardır. Kendisinin başkası olmayan hiçbir kültür 
ya da kültürel kimlik yoktur. En temelde “ben” ve “öteki” olarak ifade edilen bu ayrım bütün kimlik kategorilerinde bulunur. Türk 
olan bir kişi aynı zamanda Yunan, İngiliz ya da Fransız olmayandır. Eğer hiçbir şey bir kimlik edinmezse, o zaman hiçbir şey de kim-
lik kazanmaz. Dolayısıyla, bir şeyin kimliğinin başkasına /ötekine bağlı olduğu mantıksal bir ereklilik olarak ortaya çıkar. Nitekim 
bunun tarihsel olarak da böyle olduğunu görürüz. Tarihin ilk dönemlerinden beri toplumlar, kendi kimliklerini diğer toplumlardan 
farklılıklarıyla tanımlamışlardır. Hatta bazen bu tanımlamada başkaları ağır basmıştır. Helenler Helenliği Perslerden farklılıklarıyla 
tanımlamışlardır (Yurdusev, 1997: 9). 

Türk kimliği Avrupa kimliği ölçeğinde bir üst kimlik değildir. Türk kimliği daha çok bir milliyet/ ulus aidiyeti ifade eder. 
Türk kimliğinin bilinen ulusal kimliklerden daha geniş bir uzanım alanı olmuştur. Türk kimliği bir İslam’la özdeşleştiği zaman bir 
ulus kimliğinden çok medeniyet kimliğine yakındır. Diğer yandan Türkler on dokuzuncu yüzyıla kadar kendilerini Türk’ten çok 
Müslüman olarak görürler. Bu tanımlama bir anlamda Türklerin o zamanki ötekisi olan Frengistan’a karşı yapılan bir kimliklenme 
olarak değerlendirilebilir Özetlemek gerekirse on dokuzuncu yüzyıl ortalarına kadar Türk kimliğinin başat bileşeni İslam’dır. On 
yedinci yüzyıl ortalarına kadar Avrupa kimliğinin başat bileşeninin de Hıristiyanlık olduğu bilinmektedir. Avrupa Kimliği ve Türk 
kimliği yakın yüzyıllara kadar aynı fakat rakip, bileşenin din öncelenmesi ile karşılıklı olarak birbirinin ötekisi olmuş ve birbirini 
genellikle olumsuz algılamışlardır (Yurdusev, 1997: 60–61). Kimliğin (aidiyetin) oluşumunda öteki ya da başkalarının rolünü kimlik 
birimlerini isimlendirilmesinde de izleyebiliriz. Helen örneğinini dışında mesela (English) İngiliz sözcüğü İngilizce değil Latincedir. 
İsimlendirme İngilizler tarafından değil Romalılar tarafından yapılmıştır. Türk kelimesinin de aslı Türkçe değil Çince’ dir. Başkasının 
varlığı aidiyetin tanımlanması için elzemdir. Hele bu başkası / öteki tehdit oluşturursa ya da tehdit olarak algılanırsa (Yurdusev, 1997: 
21).

Türklerin veya Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa kimliğinin en etkili ötekisi olduğunu kabul edilmesi gerekliliğinden söz 
eden A.Nuri Yurdusev’e göre (1997) Avrupalılar için Türkler sadece tanımlayıcı ve ayırıcı bir öteki olmanın ötesinde bütünleştirici ve 
bütünleştirici bir tehdittir. (…)Bir tehdit olarak Türk kimliği genellikle olumsuz algılanmıştır. Avrupalıların Türklere olan ilgilerinin 
ve önyargılarının temeli Taner Timur’a göre Haçlı Seferlerine kadar uzanır. Haçlı seferleri ile Avrupa da başlayan Türk karşıtı ırkçılık 
İstanbul’un fethi ile pekişmiştir (aktaran Yurdusev, 1997: 65–66). 

Orta Avrupa insanının, Türkler tarafından tehdit ediliyor olmalarından dolayı oluşa sübjektif korku hissi, literatürde ‘Türk 
korkusu’ olarak adlandırılmaktadır (Coşan, 2009: 31). Özellikle İstanbul’u fethederek Orta Avrupa’ya kadar ilerleyen Türkler, Ba-
tılılar için sonu gelmeyen bir endişenin başlangıcı olmuştur. Genel Türk imgesi, ezeli düşman esasına dayandırılmaktadır. Papa II. 
Piu’nun; ’Ezeli düşman, yani doğuştan düşman olanı, düşman kabul etmek için her hangi bir düşmanca eyleme gerek duyulmaz. Birinin 
Türk olması, Hıristiyanların düşmanı olabilmesi için yeterlidir’ sözlerindeki endişenin nedeni Türklerin İstanbul’a kadar ilerlemiş 
olmalarıdır  (aktaran Coşan: 31). Türk tehdidi ile ilgili araştırma yapan Schulze ise Türk korkusuna ilişkin tüm polemikleri ve eleş-
tirileri şöyle özetlemektedir: 16. yüzyılda var olan ve sabitleşen Türk imgesi, bir yandan “geleneksel Hıristiyan-Müslüman tezadının’ 
diğer yandan ise ‘dini düşmanlık bilincinin’ bir sonucudur. Aynı zamanda Türkler, ‘askeri güç, yayılma hırsı ve Hıristiyanlarla savaşta 
zulüm’ ile bağdaştırılır. Tüm bunların yanı sıra kültürel farklılıklar da anlaşılmaz ve olumsuz değerlendirilir. (aktaran Coşan, 2009: 
31–32).

Görüldüğü gibi, Türklere yönelik önyargıların ve olumsuzlamanın temeli, öncelikle din farkına dayanmaktadır. Sir Charles 
Eliot bunun nedenini şöyle izah eder: Türklerin Avrupa’ya gelen Macar, Bulgar, Fin gibi diğer toplulukların aksine Avrupalılar tara-
fından asimile edilememesinin başlıca nedeni onların Avrupalılarla karşılaşmadan önce İslam’la tanışıp onu benimsemeleridir. Dine 
dayalı bu önyargı ve oluşan kültürel fark olumsuz algılamaların temeli olmuştur. Olumsuz algılamaların temelinde şüphesiz dini 
yanında, pratikte, Osmanlıların Avrupa aleyhine yayılması ve Türklerin on sekizinci yüzyılın sonuna kadar Avrupa’nın en önemli 
güçlerinden birisi olması da yatar. Öyle ki Elizabeth dönemi tarihçilerinden Richard Knolles, Türk tehdidini “devrin terörü”olarak ta-
nımlar. Avrupa’nın gördüğü en büyük tehdit olarak algılanır. Tarihçilerin geçmişten bugüne Türkler hakkındaki değerlendirmelerine 
bakıldığında kesin olan Türk kimliğinin Avrupa’da olumsuz bir şekilde algılandığı ve Türklerin basitçe barbarlar olarak görüldüğü-
dür (Yurdusev, 1997: 65- 66).  Sir Ellioth’a göre de (aktaran Yurdusev) Türkler Avrupa ülkeleri ve halkları için yıkıcı ve tahrip edici 
olmuşlardır. Türk tehdidi sadece Türklerin fethettikleri ülkelerde değil Avrupa’nın her yanında hissedilir. Bunu İngiltere gibi hiçbir 
zaman Türk tehdidine maruz kalmayan bir ülkede bile gözlemek mümkündür. Örneğin 16. yüzyılda İngiliz kilisesi, Roma’dan (Pa-
pa’lıktan) kopmasına rağmen Türkler tarafından tehdit edilen Hıristiyanlar (Katolikler)için dua edilmesi emrediliyordu. Aynı şekilde 
Ütopyanın yazarı Thomas Moore’un Londra kulesinde asılmayı beklerken ziyaretçi arkadaşlarına Türk tehdidini sorduğu belirtilir 
Örnekleri tarih üzerinden çoğaltmak mümkün ancak kesin olan şu ki Türk kimliğinin Avrupa’da olumsuz bir şekilde algılanarak 
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Türk’lerin barbar olarak görüldüğüdür (Yurdusev, 1997: 66–67).   

Osmanlı/Türk imgesi bakımından en ilginç tartışmalar Richard Cobden’den gelir. Cobden, Türk sorununda görüş birliğinin 
yanı sıra endişenin de bulunduğunu belirtir. Endişenin başlıca kaynağı ise ‘Türklerin Avrupa’ya zorla girmiş istilacılar olarak değer-
lendirilmesidir. Söz konusu bu değerlendirme Copten’in şu açıklamalarında açığa çıkar: ’Avrupalı Türkler, Avrupa’daki istilacılardır; 
Türklerin asıl yurtları Avrupa değil, Asya’dır. Uygarlaşmış ülkelerde Muhammedcilik (Muhammedizm) var olamaz. Bu kanı yerleşmiş-
tir.’ (aktaran Kula, 2002: 189–190).

 3. Avrupa’da Yükselen Yeni Irkçılık Üzerine

 Günümüzün belirgin bir yükseliş eğilimi gösteren yeni ırkçı hareketleri 80’li yıllarda yeniden etkili olmaya başlamıştır. Bu-
gün yeni ırkçı hareketler daha çok, modernitenin ve onunla paralellik gösteren kapitalizmin girdiği yeni bir bunalımın dışavurumuy-
la açıklanıyor. Zygmunt Bauman’a göre modernite ile ırkçılık arasında ayrılmaz bir bağ vardır; çünkü modernite dağınık bir dünyayı 
akla göre düzenleme ve mükemmelleştirme çabası olmakla birlikte, “kimi insan kategorileri” bu akılcı düzene uymak istemeyecek 
böylece farklılık yaratacaktır. Michel Wieviorka’ya göre de çağdaş ırkçılığın açıklanması modernite ile ırkçılığın arasındaki bağlantı-
nın iyi anlaşılmasına bağlıdır. Avrupa’nın bugün büyük bir değişim geçirdiğini düşünen Wieviorka,  sanayinin refah devletinin yapı-
sızlaşması ile ulusal kimliğin belirsizleşmesi yüzünden ırkçılığın geniş bir mekâna yayıldığını ve her türden ırkçılığın gitgide gelişip 
serpildiğini söylemektedir. Wieviorka, modern toplumsal ve siyasi şartların oluşmasıyla birlikte dört ırkçılık türü ayırt etmektedir. 
Birincisi evrenselci ırkçılık; başka toplumları ve kültürleri henüz modernleşemedikleri bir evrede bulundukları için aşağılayan, eski 
ırkçılığın dayandığı anlayış. İkincisi modern sanayi toplumunda ortaya çıkmakta; modern toplumun sunduğu maddi refahtan yok-
sun kalma korkusu taşıyan fakir beyazın tepkisi ile açıklanmaktadır bu yeni ırkçılık. Irkçılığın bir başka türü, “moderni öcüleştirerek” 
ulus, din ve cemaat gibi geleneklere sığınma ihtiyacı içinde çıkmaktadır. Bir de modernite şartlarında oluşan ve gitgide karmaşıklaşan 
toplumsal ilişkilerin çeşitli toplumsal ilişkilerin çeşitli toplumsal gruplar arasında yarattığı düşmanlıkla beslenen bir ırkçılık vardır 
(aktaran Aksoy, 1998: 62). Bugün Almanya örneğinin böyle bir bileşkenin ötesinde ve daha özel şartlardan kaynaklanan bir ırkçılık 
türü olduğu görülmektedir.  

       Avrupa’da ırkçılığın yükselmesi “kamuoyunda” bir telaş ve endişe yarattı. Avrupa’nın XVIII. yüzyılda temellerini attığı evrenselci 
hümanist modernlik projesi tehlike altındaydı. Irkçılık toplumdaki irrasyonal eğilimleri manipüle ederek Batı’nın akılcı geleneği-
ni yıkmak istiyordu. Avrupa’nın modern düşünce tarihine eleştirel bir bakış, durumun hiç de yukarıdaki gibi olmadığını gösterir. 
Wallerstein’a göre XVIII. yüzyılın evrenselliği, eril bir evrenselliktir. Kadınlar ve Avrupalı olmayanlar bu evrenselliğe dâhil değiller-
dir. Modern ırkçılık Aydınlanma düşüncesiyle başlamıştır. XVIII. yüzyıldan önce mitlerin diliyle ifade edilmiş olan ırkçılık Aydın-
lanmayla birlikte bilimin, rasyonel aklın diliyle ifade edilir olmuştur. Delacampagne’ın da belirttiği gibi hoşgörünün, hümanizmin 
büyük savunucusu Voltaire ırkçı ve antisemitik görüşlere sahiptir. Voltaire siyahları hayvanlara yakın bir ırk olarak değerlendirir. 
Kant’a göre ise, Afrika siyahları doğadan zekâ almamıştır. Siyahlar insanlık skalasının altlarında yer alırlar. Yahudiler ise tefeci ve 
dolandırıcıdır. Kadınlar toplumsal konumları itibariyle erkeklere tabi olmalıdır. Hume’a gelince, ona göre siyahlar ve öteki yaratıklar 
beyazlardan aşağıdır. Hegel siyahların insanlığın yüzkarası olduğunu, Afrika’nın dünya tarihinin bir parçasını oluşturamayacağını 
ileri sürer. Aydınlanmanın biyolojik ırkçılığı “pozitivizm yüzyılı” olarak adlandırılan XIX. yüzyılda değişik biçimlerde sürer ve mu-
halif düşünürleri de etkiler. Fourier ve Marx zaman zaman antisemitik görüşleri dile getirirler. Kapitalist üretim ve kültürün daha 
üstün olduğu yolunda bir Avrupamerkezcilik Marx ve Engels’in düşüncelerinde de belirgindir. Larrain’in de belirttiği gibi Engels’e 
göre Fransa’nın Cezayir’i fethetmesi ‘uygarlığın gelişmesi için önemli ve talihli bir olaydır’. Marx, Venezuelalı halk kahramanı Simon 
Bolivar’ı zavallı, zalim ve korkak bir hain olarak tanımlar. 1862’de Meksika’nın Fransa’ya karşı kazandığı zaferden sonra bile Marx, 
Meksikalıları ‘aşağılık insanlar’ olarak değerlendirmiştir. Marx ve Engels’e göre Montenegrinler ‘sığır hırsızları’ Bedeviler ‘hırsızlar 
ulusu’,  Çinliler ise ‘kalıtsal olarak aptal’dır. Avrupa’da gelişen yeni ırkçılık eskisi gibi biyolojik bir ırkçılık değil, ayrımcı (differenti-
aliste) bir ırkçılıktır. Irksız ırkçılık olarak da adlandırılan bu yaklaşım kültürel farkların ortadan kaldırılamazlığı görüşünü temel 
alır. Bir ulusun üstünlüğünden ziyade yaşam tarzları ve geleneklerin uyuşmazlığı, yabancılara sınırların kapatılması için bir gerekçe 
oluşturur. Balibar’ın da belirttiği gibi kültürel ayrılıkları olumlayan bu düşünce melezleşmeye karşıdır. İnsanların, ait oldukları kül-
türün mirasçıları olarak kaldıklarını, toplulukları birbirinden ayırarak, bu kültürel farkların muhafaza edilmesi gerektiğini savunur. 
Kültürlerin sabit, değişmez olduğunu savlayan bu görüş bir tür meta-ırkçılığı temsil eder. Avrupa’da çok kültürlü toplum modelinin 
gerçekleştirilememiş olması, göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine hizmet eden bu yaklaşımı yaygınlaştırma çabalarını hızlan-
dırmıştır (Çabuklu, 2002 Virgül; 52).

       Robert Miles da ırkçılığı kapitalist toplumsal oluşumların ayrılmaz parçası olarak ele almaktadır. Bu görüşe göre kapitalizmin 
metalaştırıcı mantığı sürekli çelişkileri üretir. Miles’a göre milliyetçiliğin azman bir türü olan ırkçılık türünde pek fazla artış yoktur; 
küreselleşmenin yeni döneminde ulus-devletin bunalımından kaynaklanan kültürel ırkçılık hareketleri artmaktadır. Modernite-ka-
pitalizm-ırkçılık ilişkisinden hareketle yabancı düşmanlığını, kapitalizmin bugünkü bunalımıyla açıklamak sorunun nedenini bütün 
Avrupa’ya paylaştırmak demektir. Oysa Alman düşüncesi ile Alman kapitalizminin kendine özgü yönlerini gözden kaçırmamak, 
Alman tarihi ile Alman felsefesi arasında ki bağı mutlaka dikkate almak gerekmektedir. Alman felsefesi aydınlanma düşüncesinin 
özel bir cephesini oluşturur. Herder’in tarih felsefesinde, tek tek kültürlerin bağımsız bir yeri vardır. Birey de ulus da gelişigüzel bir 
oluşum değil tarihin birer ürünüdürler. Her ulus her kültür kendi içinde bütündür; başka kültürlerden özünde farklı oluşuyla yaratır 
kendi kimliğini. İşte modernitenin bu ulusçu yönü Alman düşüncesine sinmiş, Alman ulusal kimliğinin oluşmasında çok önemli bir 
rol oynamıştır. Almanya’yı farklı kılan en önemli etmen bu ülkenin ulusal birliğini çok geç tarihte kurmasından kaynaklanır. Milli-
yetçilik Almanya’da devletin güçlenmesi için başvurulan bir çare olarak, yukarıdan aşağıya indirilen bir ideoloji olarak doğmuş ve her 
alanda uluslaşma ihtiyacı, çok güçlü bir milliyetçilik ideolojisi geliştirmiştir. (Aksoy, 1998: 62).        

       Almanya’nın İngiltere, Fransa, Hollanda gibi sömürgeleri de olmamıştır. Almanya “uzaktaki yabancı” ile karşılaşmamış, tersine 
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uzaklara gitmeden ‘yabancı’yı kendi ülkesine çağırmıştır. Sanayileşme döneminde hep yabancı işçilere ihtiyaç duymuştur. Ancak 
bunlar Almanlar tarafından hep misafir olarak görülmüşlerdir Bu yüzyılın başlarında Almanya’ya Rusya’dan, Polonya’dan işçiler gel-
miş ama kadın işçiler gebe kalınca ya da kış mevsiminde işler durunca hemen ülkelerine geri gönderilmişlerdir. Almanya Nasyonal 
Sosyalizm döneminde de Doğu Avrupalı işçileri en ağır işlerde kullanmıştır. Almanya bu geçici yabancıları sadece ülke ekonomisine 
hizmet etmeleri için kabul etmiştir. Almanya’nın bir de içinde olan “yabancılar” Yahudiler vardı. Almanya onlara ebedi yurttaşlık 
hakkı verdiği halde onları “ebedi” yabancı olarak tıpkı bir yabancı gibi görmüştür. Almanya 2. Dünya savaşının sonunda hiçbir za-
man olmadığı kadar “yabancı” unsurlardan arınmıştır. Birçok Alman araştırmacısının da belirttiği gibi Almanya’da gerek Yahudiler 
gerekse ırkçılık üzerine hazırlanmış istatistik verilere dayalı ampirik çalışmalar son derece azdır. Bu çok önemli bir olgudur; çünkü 
Almanların kendi geçmişleriyle hesaplaşmaya pek de gönüllü olmadıklarının bir işaretidir (Aksoy, 1998: .62- 63).

       Almanlar,  2. Dünya savaşından sonra Nazi dönemini ve ırkçılığı şiddetle eleştirmişleridir. Ancak iyi gözlemciler Almanya’da 
resmi dil ile resmiyete dayanmayan dilin çok farklı olduğuna dikkatleri çekmektedirler.1950’lerde Almanya resmi düzeyde demokra-
tik ve Yahudi yanlısı olmak zorundaydı. Nitekim 50’li, 60’lı, 70’li yıllarda resmi görüşü yansıtan Der Spiegel, Der Stern gibi dergiler, 
radyolar, televizyon kanalları, aydınlanmanın akılcı değerlerini, demokrasiyi, hoşgörüyü, çoğulculuğu savunuyorlardı. Bu dil Al-
manya’nın uygar Avrupa’ya dönmesi için gerekliydi. Ancak Amerikalı sosyologların, 1946–1949 yılları arasında yürüttükleri bir araş-
tırmada, Alman halkının %48’inin Nasyonal Sosyalizmin iyi bir şey olduğuna, ama hatanın öğretinin içeriğinden değil, uygulanış 
biçiminden kaynaklandığına inandığını göstermektedir. Yine 1970’lerin sonunda yayınlanan bir araştırma, her üç Alman’dan birinin 
Hitler’in dünya savaşını başlatmamış olsaydı Alman ulusunun yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından biri olacağına inandığını 
ortaya koymaktadır (Aksoy, 1998: 63).

 4. Almanya’da Yeni Irkçılığın Yükselişi ve “İslamofobi” Üzerine 

 Göç, sosyo-kültürel düzlemde günümüz batı dünyasının İslam imajının şekillenmesinde en etkin faktörlerden biri olarak 
ilk dönemlerde (İkinci Dünya Savaşından 80’li yıllara kadar) Avrupa için işgücü sağlayan geçici bir olgudur. Bu bağlamda Müslüman 
aktörler de güçlü bir nefret ve düşmanlık tutumuyla karşılaşmazlar; çünkü konumları gereği karşıt (veya yanı başındaki öteki) de-
ğildirler; dahası ‘konuk işçilik’ döneminde Müslüman aktör, kötü koşullarda çalıştırılan zavallı birey olarak algılanır. Bu dönemdeki 
göçü belirleyen irade, göç veren değil alan ülke olduğu için düşmanlıktan çok konuklara yönelik bir tavrın sergilenmesi söz konusu-
dur. 1970’lere gelindiğinde göç resmen durdurulur; fakat buna rağmen kaçak işgücü ve aile birleşimi gibi yollarla devam eder ve aşırı 
sağcı ve ırkçı çevrelerin göçe karşı bir direniş göstermelerine neden olur. “İlk düşmanlıklar bu çevreden gelmiştir. Avrupa’da gerçek 
bir İslamofobi veya antiislamizmden bahsedebilmek için 1979 yılında gerçekleşen İran İslam Devrimi’ne kadar beklemek gerekmiştir 
İran Devrimi sonrasında İslam algısı Sovyet bloğunun yıkılmasıyla yeni bir boyuta taşınır ve İslam, Batının Komünizm yerine bul-
duğu yeni ikame, öteki olarak konumlandırılır (Sevinç, 2010: 198).

        Batı dünyası 11 Eylül olaylarıyla beraber yeni bir ötekiyle, yeni bir kimlik politikasına yönelik tutumlar sergilemiştir ki söz-
gelimi Bernard Lewis (1990) ve ondan ilham alan Huntington’un çatışma tezi,  neo-muhafazakârlar için 11 Eylül olaylarının kültürel 
kimliğin ön plana çıkarılmasıyla, yani inanç ve değerler arasındaki farklılıkların etkisiyle açıklanmasına kaynaklık etmiştir. 11 Eylül 
sonrasında ortaya konan temel argüman, İslam ve terör arasındaki organik bağ olmuştur. Müslümanların da daha güçlü önyargılarla 
değerlendirildiği bir dünyaya kapı aralayan 11 Eylül olayları sonrasında stratejik dönüşümler söz konusu olmuş ve ortaya konan 
nefret politikası, gerçek kimliklerin beyanına set çekmiştir. Müslümanların da daha güçlü önyargılarla değerlendirildiği bir dünyaya 
kapı aralayan 11 Eylül olayları sonrasında stratejik dönüşümler söz konusu olmuş ve ortaya konan nefret politikası, gerçek kimlikle-
rin beyanına set çekmiştir. Sözgelimi Amerikan medyasının yayın politikası bu olayları kınayan Müslümanların (liderler, politikacı-
lar, akademisyenler vb.) seslerinin çıkmasına engel olmuş ve kutlama yapan Filistinlilerin görüntülerinin gün boyu yayınlanma gibi 
politikalarla, çatışmaların zihinlerde belli bir imajla kalmasını sağlanmaya çalışmıştır. Batı medyası Rabıta gibi İslamcı hareketleri 
veya katı Vahabilik gibi formları sürekli lanse etmekle Müslümanlara yönelik olumsuz imaj ve önyargıları daha da şiddetlendirmiş 
ve Müslüman-terörist arasında bir organik bağı zihinlerde normalleştirerek çatışmacı söylem üreten ideologların hedeflerine hizmet 
etmiştir. En temel sorun son tahlilde stereotipleştiren bir medya paradigmasının yaygın etkinliğidir (Sevinç, 2010: 198–199).

Stereotipler yatkınlık yüklemeleridir ve olumsuzdurlar. Thomas Pettigrew birisinin olumsuz davranışını bütün bir gruba 
bağlayarak yatkınlık hataları yapma eğilimimizi temel yükleme hatası olarak tanımlamaktadır. Örneğin Yahudi karşıtı steroetip-
lerin bazıları Yahudilerin davranışlarını yorumlayan Hıristiyanların temel yükleme hatası yapmasının bir sonucudur. Yahudilerin 
bunun sonucunda Shakespeare’in Venedik Taciri’ndeki Shylock ya da Dickens’in Oliver Twist’indeki Fagin karakterleriyle dramatize 
edilen ve ölümsüzleştirilen iş birlikçi, kötü niyetli parazitler olarak damgalanmışlardır. Yatkınlık stereotipi hiç kuşkusuz 1930’larda 
ve 40’larda Hitler’in Nazi rejiminin 6 Milyon Yahudi’yi katletmesine (Aranson, Wilson, Akert, 2012: 780) ve Avrupa’daki Yahudi 
karşıtlığının yarattığı barbarca sonuçlara da katkıda bulunmuştur. İslam ve batı karşılaşmasının serüveni yüzyıllara dayanırken, 
İslam’ın batı dünyasındaki (Endülüs deneyiminden sonraki ikinci) varlığı, birkaç yüzyıllık yerli bir form olmasıyla dikkat çeker. Do-
layısıyla Müslümanların batıyla olan iletişim ve etkileşiminin bu tarihî derinliği deneyimlerinde derin köklere sahip olduğunu, bu 
arada İslamofobinin de derin izleklerinin bulunduğunu ifade etmektedir. Bir Öteki Yaratmak; İngiliz düşünce kuruluşu Runnymede 
Trust, “İslamofobia: A Challange for Us All” başlıklı raporunda (1997) İslam korkusunun 11 Eylül’ün ürünü olmadığını, öncesine 
dayandığını belirtir. Rapor’un iddiası, İslamofobinin kökeninin yüzyılların derin katmanlarında bulunduğu ve son yirmi yılda daha 
da belirginleşip uçlara kayarak tehlikeli bir boyuta ulaştığı yönündedir. Batı’nın İslam algısındaki kodlar, İslamofobi kavramına var-
madan önce İslam düşmanlığının körüklendiği tarihsel ve kültürel önyargıların üretimi ve yeniden üretimi bağlamında bir serüvene 
sahiptir. İslamofobi gibi sosyal bir doğuş olarak da nitelik bulan bir korkunun yanı sıra tarihî ve kültürel çatışma ve nefret materyal-
lerini kullanarak İslam(laşma) karşıtı (anti-İslamizm) bir tutum da sergileyen aktörler söz konusudur. Bu bağlamda bu fobi, “İslam’a 
karşı önyargılar, Müslümanları aşağılama sözleri, kinle beslenmiş hal ve hareketler, sosyal alanda eşitsizliklerdir. Bunun yanında 
dışlamalar, dinî boyutları yanında, yabancı, göçmen, azınlık boyutlarını da kapsamaktadır (aktaran  Sevinç, 2010: 197). 
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Bugün bir arada yaşamanın öne çıkardığı farklılıklar, sınırların ötesinde bir varoluşu değil, yüz yüze bulunan yabancı-
yı temsil etmekte ve bu bağlamda günümüz Avrupa’sında İslam, bir pratik arayışının en belirgin fenomenini oluşturmaktadır. Bu 
fenomende medya, başat aktörlerden biri olarak tarihe farklı bir renk vermektedir. İnsanın anlam evrenini şekillendiren çağdaş 
dinamiklerin katalizör sistemlerinin önde gelen formlarından medya, zihin kodlarının inşasında ve yeniden üretiminde etkinliğini 
arttırarak devam ettirmektedir. Medya, çağın algılarının paradigma öncü birliği olarak imaj savaşlarını öncelikli hale getirirken, dinî 
alan bu kaçınılmaz evreden uzak kalamamaktadır. Temelde batı algısının ürettiği İslam imajının çağcıl paradigmadaki kodlarının 
sembol krizleri (karikatür ve minare krizi) bağlamında, 11 Eylül olaylarının da belirleyiciliğine atıfla, bir analizi hedeflenmektedir. 
Böylece ana eksenlerde sınırlar yoklanarak günümüz batı dünyasının İslam ve Müslüman algısının genel tablosunun belirgin çizgi-
leri ve kimlik stratejisi gündeme getirilecektir. İmaj savaşlarının yaşandığı bu alanda, İslam için yeniden üretilen imaj formunda en 
etkin araçlardan birinin medya olduğu günümüzde, kitlelerin ve kamusal alanın şekillendirilmesinde öne çıkan stratejik birimlerin 
analiziyle birlikte günümüz dünyasında Avrupalı Müslüman tanımlamasına karşıt konum tutunulmasının algısal düzlemi de ele 
alınacaktır. Bu bir korku analizidir (Sevinç, 2010: 196). 

        Yüzyıllar boyunca dünyayı kana bulayan tüm din savaşları bizler ve onlar, iyiler ve kötüler, beyazlar ve siyahlar gibi yüzey-
sel karşıtlıkların, heyecanla ortaya atılmasıyla doğmuştur diyen Umberto Eco (2006: 251-252) bu konuda şöyle demektedir:

“Eğer Batı kültürü verimli sonuçlar verdiyse (yalnızca Aydınlanma Çağı’ndan günümüze kadar değil, Rahip Roger Bacon’ın,  
yabancılardan öğrenecek çok şey  olduğunu söyleyip insanları farklı diller öğrenmeye davet ettiği dönemde de) bunu araş-
tırmanın ve eleştiri şuurunun ışığında, zararlı “yüzeysellikleri “yok etmeye  çalıştığı için gerçekleşmiştir. Bunu her zaman 
başarabildiği söylenemez; çünkü kitapları yakan, ‘yozlaşmış’  sanatı cezalandıran, aşağı ırktan insanları öldüren Hitler de 
Batı kültür tarihine aittir. Bana okulda ‘beş öğün yemek yiyen bir halk’ olduğu için ‘Tanrı İngilizleri cezalandırsın’ dedirten, 
yani İngilizlerin, azla yetinen ve zorluklara karşı dayanan İtalyanlardan aşağı, oburlar olduğunu öğreten Faşizm de Batı 
kültür tarihine aittir. Ama bizden sonraki kuşakların başka kulelerin devrilmesine tanık olmasını istemiyorsak, gençlere 
bizim kültürümüzün olduğu kadar farklı kültürlerinde iyi yanları olduğunu öğretmemiz ve bu konularda tartışmamız ge-
rekmektedir”.

         Eco (2006: 231-232)’ya göre simgeler ve olayları tanımlamaya çalıştığımız sözcükler önemlidir., Birçok insanın ileri sürdüğü 
gibi İkiz Kuleler trajedisinin simgesel bir etkisi olmuştur. Kaçırılan uçaklar Oklahama’ daki iki gökdelenin üzerine düşseydi ve aynı 
sayıda hatta daha fazla kişinin ölümüne yol açsaydı, dünya aynı şoku yaşamazdı. Arap olmayan pek çok Müslüman bulunduğundan 
bazı Arapların da Müslüman olmadığından, Arap sözcüğü üzerinde düşünülmelidir. Yine aynı şekilde kökten dinci ve terörist olma-
yan Müslümanlar vardır. Avrupa topluluğu dışı ülkelerden ne Arap ne Müslüman olan birçok vatandaş vardır ve beyaz ve Katolik 
olan bu insanlar arasında da suç işleyenler vardır. Ama simgeler önemlidir, uçaklara bıyıklı ve esmer tenli bir yolcu bindiğinde diğer 
yolcular tedirgin olmaya başlar. Amerika da sadece türban taktığı için öldürülen insanlar bulunmaktadır.

11 Eylül 2001’de ABD’ye yönelik saldırıdan sonra ABD’nin dış politikasında olduğu kadar, halkın başta Müslümanlar olmak 
üzere yabancılara karşı yaklaşımında köklü değişikliklere neden olmuştur. O tarihten sonra 7 Ekim 2001’de Afganistan operasyonu 
düzenlenmiştir. 20 Mart 2003’te Irak savaşı başlamıştır. ABD’nin dış politikası değişmiş ve yeni kavram “terör- İslam” özdeşleştirmesi 
olmuştur. Daha sonraki yıllarda Hıristiyan / İslâm krizine neden olan başka olaylar da medya aracılığı ile tırmandırılmıştır. Örneğin, 
Danimarka’da Jyllands-Posten adlı bir gazetede, 30 Eylül 2005 günü yayımlanan Hz. Muhammed karikatürleri ile başlayan krizle 
birlikte Danimarka’nın, ardından Norveç basınının yayımladığı Hz. Muhammed Hz. Muhammed karikatürlerinin yarattığı kriz, 
Fransız ve Alman basınının da müdahil olmasıyla tırmanmıştır. Fransa’da France Soir, Almanya’da Die Welt gazetesi, “Laik Top-
lumda Dini Dogmalar Yıkılmalıdır” savıyla karikatürleri yeniden yayımlamışlardır. On iki karikatürün hepsini basan France Soir, 
“İfade Özgürlüğü”, dört karikatür basan Die Welt, “Demokratik Özgürlüklere Kutsal Değerlere Küfretme Hakkı Dâhildir” savunması 
yapmıştır. Batı medyası, bu olayların görüntülerini, Batının kolektif bilincindeki stereotipilerine gönderme yaparak, Müslümanları 
şiddet yanlısı, ilkel, tehlikeli kalabalıklar olarak yansıtmıştır (Mora, 2008: 87–88). 

 Almanya’nın Kuzey Ren Vesfalya’da eyalet çapında düzenlenen “sosyal bilimciler, gelecek perspektifine yön veriyorlar”, baş-
lıklı; 2000 ile 2004 yılları arasında Alman toplumundaki İslam algısının değişimini konu alan araştırma projesinin (Der Spiegel der-
gisi ve Westdeutsche Allgemeine Zeitung gazetesi üzerinden yapılan) sonuçları,  11 Eylül’den sonra İslam’ın algılanışında belirgin bir 
olumsuz değişim yaşandığını ortaya koymaktadır. 2007’nin başında Berliner Zeitung gazetesinde, “Böyle devam ederse Almanya’da 
50 yıl sonra, Hıristiyanlar azınlıkta kalacak” iddiasıyla; son bir yılda 4 bin Alman’ın İslam dinine geçmesine dikkat çekerek, yakında 
Almanya’nın bir İslam ülkesi haline gelebileceği haberi yer almaktadır. Yoğun göç ve doğum oranları dikkate alındığında 50 yıl sonra 
Almanya nüfusunun 100 milyonu geçeceği Müslüman Hıristiyan nüfusunun neredeyse eşit düzeyde kalacağı belirtilen ve (aktaran Er 
ve Ataman, 2008: 759–760) Müslüman Hıristiyan nüfusunun neredeyse eşit düzeyde kalacağını yazan Berliner Zeitung gazetesi foto-
montajla, Başbakan Merkel’in başörtülü, SPD lideri Kurt Beck’in sakallı fotoğrafını kullanırken toplumda onlara karşı dini anlamda 
ötekilikten hareket eder.

Friedrich-Ebert Vakfı tarafından yayınlanan bir rapor, Avrupa toplumlarının birçoğunda var olan ırkçılığın ne oranda yay-
gın olduğunu ve hangi toplumsal grupları kapsadığını detaylı bir şekilde belirtmektedir. Raporun sonucu, araştırmaya katılanların 
yaklaşık yüzde ellisi Avrupa’da çok fazla göçmen olduğu düşüncesinde olduğunu ortaya koymuştur. Bu bir ırkçılık olarak düşünülme-
se de yabancılara karşı var olan önyargıların bir göstergesi olarak dikkate değerdir. Ayrıca yaklaşık elli yıl önce başlayan göçle beraber, 
artan göçmen nüfusu hâlâ Avrupa toplumlarının bir parçası olarak görülmemekte ve yabancı olarak algılanmaktadır. Bu esasında 
çokça lâfı edilen entegrasyonun önündeki en önemli engellerden biridir. Kendilerinin yaşadıkları çoğunluk toplumu tarafından 
kabullenilmediklerini gören göçmenler, günlük hayatta uğradıkları ayrımcılığında etkisiyle bir tepki olarak gettolaşmakta, kendini 
huzurlu hissedeceği mekânlar aramaktadır. Daha vahim bir sonuç ise araştırmaya katılanların üçte biri, farklı etnik kökenler arasında 
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hiyerarşik farklar olduğu inancıdır. Bu da modası geçmiş olmasına rağmen hâlâ pozitivist, bilimsel ırkçılığın Avrupa toplumlarının 
“öteki”ni algılayışındaki etkisini göstermesi açısından önemli bir göstergedir. Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri de ırkçılı-
ğın düşünce aşamasında kalmayabileceği tespitidir. Öteki olarak algılanan göçmenlere karşı var olan önyargılar zararsız bir düşünce 
olmaktan ziyade düşmanlıkları da beraberinde getirmekte ve şiddet olaylarıyla da karşılaşılmaktadır. Özellikle araştırmaya7 katılan-
lardan göçmenleri küçük görenler, göçmenlerin entegrasyonuna da karşı çıkmis olup ve gerektiğinde şiddete başvurabileceklerini de 
belirtiyorlar. Araştırmanın yazarlarından Profesör Andreas Zick, Avrupa’da özellikle İslam düşmanlığının ve Antisemitizmin büyük 
oranda yayıldığını belirtmektedir (aktaran Mert, Hayat on-line, Nisan 2011).       

Irkçılık ve yabancı düşmanlığı, modern toplumların en büyük problemlerinden biri olarak hâlâ değişik biçimlerde varlığını 
korumaktadır. Globalleşen dünyada Doğu- Batı ve Kuzey-Güney arasındaki ilişkiler yeni bir boyut kazanmış, kapitalizmin etkisiyle 
artan gelir adaletsizliği nedeniyle çevreden merkeze doğru göç artmıştır. Uluslararası göç, yeni bir durum olmamasına rağmen, ulus 
devletle birlikte ulusal kimlikler de (national identity) kurgulanmış ve halklar arasındaki farklar daha belirgin hale gelmiştir.

Modernizmin ürettiği bilim; toplumlar, ırklar ve kültürler arasında temel (essential) farklar olduğunu vaaz etmiş ve bu farkların 
değiştirilemez olduğunu iddia etmiştir. İşte bugün de Müslümanların kültür ve dinleri nedeniyle Avrupa toplumlarına entegre ola-
mayacağı kabul edilmektedir. Irkçılığın en önemli özelliği, toplumlar, etnik kökenler, kültürler, kadın-erkek vs. arasında köklü (esen-
tial) biyolojik, genetik farklar olduğu ve bu farklar arasında doğal üstünlüklerin (natural superiority) varolduğu anlayışıdır. Beyazın 
siyaha, erkeğin kadına, batının doğuya üstünlüğü gibi. Stuart Hall’a göre ırkçılık, farklılıklara (renk, din, dil, etnik köken vs.) vurgu 
yaparak kişinin kendini diğerlerinden ayırmasıdır. Bu şekilde bir sınırlama beraberinde hiyerarşik bir ilişkiyi ve kendini üstün gör-
meyi getirmektedir. Bu farklar gerçek olabileceği gibi fiktiv (kurgusal) da olabilir. Burada bilgi ve güç ilişkisi önemli rol oynamakta-
dır. Ötekini kurgularken, bilimsel bilgi önemli bir araç olarak bu ayrıştırmayı bilimsel verilerle desteklemektedir (Mert, Nisan 2011, 
Hayat, on-line). 

Şüphesiz, Almanya yabancı düşmanlığının görüldüğü tek ülke değildir. Ama bu ülkedeki yabancı düşmanlığının dozu tıpkı 
geçmişte olduğu gibi hiçbir Batı ülkesiyle karşılaştırılamayacak kadar yüksektir (Aksoy, 1998: 61). Misafir işçilikten kalıcılığa giden 
yolda, Alman basınına yansıyan Türk algısının 11 Eylül’den sonra İslam ve Müslüman odaklı haberlerle gözle görünür biçimde arttığı 
ve göçmenlerin birlikte yaşama yaptıkları olumlu katkılarına dair haberlerin yok denecek kadar az olduğu araştırmalarla da ortaya 
konmaktadır.

 5. Türklerin Alman Medyasındaki Temsili Üzerine

 Hall, hegemonik medya temsilleri analizinden hareketle, günümüz Batı medyasında aleni ırkçılığa daha az rastlandığına, 
ancak dolaylı ırkçılığın yaygın olduğuna işaret etmektedir. Irk ve etnisitenin Batılı temsillerine karşı muhtemelen en kabul görmüş 
eleştiri, kültür eleştirmeni Edward Said’in Oryantalizm’idir. Said, batılı olmayan kültürlerin temsillerinin nasıl çoğunlukla Batılılar 
tarafından yapıldığını ve yetkilendirildiğini ortaya koymaktadır. Yazara göre Şark (ki bugün Doğuyu özellikle de Ortadoğu’yu kas-
teder), Batı’nın (Avrupa ve Kuzey Amerika) sıklıkla oluşturduğu ‘öteki’ imgesidir. Mısır develeri hakkındaki egzotik şiirler, ya da 
Hintli kabilelerin antropolojik çalışmaları gibi oryantalist metinler, sadece yerli olmayan izleyicilerin gözleri, sözleri ve medyasından 
taraflı, küçümseyici saptırılmış şekilde yorumlanmış Şark hakkındaki Batılı söylemi (dil/bilgi) oluşturur. Bu söylem tabii ki zararsız 
değildir. Tarihsel olarak Batı, geniş bir bilgi dağarcığının kaynağı olan Şark temsillerini, kendi perspektiflerinden geliştirme gücünü 
kullanmıştır. Zaman içinde bu Şark temsilleri, ‘gerçek Şark’ın daha evrensel kanısından ayrılamaz hale gelmiş’ ‘gerçek Şark’, Batının 
kabul gören görüşlerine göre söylemsel olarak ‘Öteki’ olarak yapılandırılmıştır. Said’in Oryantalizm teorisini geliştirdiği günden bu 
yana, güncel meselelere uyarlana gelmiştir. Sözgelimi yazar, batı dışı kültürlerin Batılı söylemde hala hâkim olan iki yaygın terimin; 
terörizm” ve “köktendinciliğin” 1980’lerde haber ajansları da dâhil olmak üzere, batılı sistemlerin gücünden çıktığını söylemektedir 
(Laughey, 2010: 92–93). New York, Washington, Londra, Madrid, Bombay ve diğer şehirlerdeki terör saldırılarının ardından yük-
selen “İslamofobi” de Said’in fikirlerini kanıtlar niteliktedir. İslam hem aşırılıkçı ve köktendinci hem de sanki tüm Müslümanların 
Müslüman olmayanlara karşı aynı duyguları paylaştığı homojen bir inançmış gibi gösterilmektedir. Edward Said’in görüşleri yaşaya 
geldiğimiz ilgi çekici dönemleri yansıtıyor olmakla birlikte aslında Oryantalizme dönük tepkileri hafife aldığı öne sürülebilir. 2005 
yılında yayınlanan Hazreti Muhammed karikatürleri Müslümanların yanı sıra diğer inanışlara mensup birçok insanın da sert tepki-
siyle karşılaşmıştır  (Laughey, 2010: 93). 

Batılıların kendi dışındakileri ötekileştirme ve diğer kültürleri asimile etme çabalarını, günümüzde, medya üzerinden sanal 
ortamda Oryantalist söylemle, çok daha şiddetli ve şiddet üreten bir dille sürdürdüğü görülmektedir. Gelişen son olaylar bağlamın-
da, Batı basınında, İslam kültürü ile ilgili mesajlar incelendiğinde, medyada temsil edilen Doğu imajının, genellikle vahşi, barbar, 
ilkel, saldırgan, sürü halinde hareket eden kalabalıklar şeklinde, Batılının kolektif bilincinde yer alan belli stereotipleştirmelere göre 
olduğu görülmektedir. Müslümanların Hıristiyanlar için tehlikeli olduğu imajı oluşturulmaya çalışıldığı ve “İslâmi terör”, “radikal 
İslâm” sözcüklerinin sık kullanıldığı, bu stereotipleştirmelerin Danimarka basınında yayımlanan karikatürlerden pek farklı olmadığı 
görülmektedir (Mora, 2008: 89). 

Almanya Vakıfları Göç ve Uyum Bilirkişi Konseyi’nin (Sachverstaendigenrat Deutschen Stiftungen Für İntegration und 
Migration) araştırma8 sonuçları, Müslümanların medyada yer alan olumsuz temsili ile toplumdaki ortak yaşam deneyimlerine bağlı 
algı arasındaki “uyumsuzluğa işaret etmektedir. Araştırma raporunun ilk satırlarında, göç toplumunda, çoğunluğu oluşturan halk ve 
Müslüman göçmenler arasındaki günlük yaşamın, medyatik ‘İslam-Uyum’ söyleminin ileri sürdüğünden daha iyi durumda olduğu 

7  Araştırmanın orjinal adı: Abwertung der Anderen. Eine Europäische Zustandsbeschreibung zu Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminierung.  Bahse konu olan 
araştırmanın detaylarına buradan ulaşılabilir: http://www.uni-bielefeld.de/ikg/zick/Islam_GFE_zick.pdf
8  Muslime in der Mehrheitsgesellschaft: Medienbild und Alltagserfahrungen in Deutschland: Medienbild-Muslime’ başlıklı rapor
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gözükmektedir. 

Rapor, Medyada yer bulan temsili değerlendirmeler ile ortak yaşama dair kişisel deneyimler arasında açık bir çelişki oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. ‘Yabancılar’ ve ‘yabancıların uyum sorunları’ söyleminin yaygın olduğu dönemde, göçmenlere ‘Türkler’, 
‘İtalyanlar’ veya ‘Faslılar’ gibi ulusal kökenden hareketle göndermede bulunuluyordu. Günümüzde ise medyatik söylemin odağını, 
İslam dininin yaygın olduğu ülkelerden gelen göçmenlere atıfla ‘Müslüman’ kesim oluşturmaktadır. 11 Eylül 2001’den sonra Alman 
basınında İslam ve Müslümanlık odaklı haber sayısının gözle görülür biçimde arttığına dikkat çeken araştırmada, diğer taraftan ha-
ber ‘repertuarının’ oldukça sınırlı tutulduğu vurgulanmaktadır. Araştırma, göçmenlerin birlikte yaşama yaptıkları olumlu katkılara 
dair haberlerin yok denecek kadar az olduğunu yansıtmaktadır (aktaran Weber, 2013, BİA dış haber).   

Almanya’da 1980 ve 1990’lı yıllarda gazete haberleri üzerine yapılan araştırmalar şu bulguları ortaya koymuştur. Göçmenler,  
Alman basınında çıkan haberlerde ekseriyetle az temsil edilmişlerdir. Kendilerinden bahsedilmeleri ancak, kriminal olaylar, işsizlik 
gibi sosyal sorunlar, yabancı nüfusun ve mülteci sayısının artışı ile bağlantılı haberlerle olmuştur. Bu bağlamda medya, yabancıların 
yaşam tarzları ve kültürlerinin farklılıkları üzerinden, ‘Überfremdungs–Topos’; aşırı yabancılaşmanın neticesindeki toplumsal bo-
zulmaya gönderide bulunan anlatı kalıplarının gelişmesine hizmet etmiştir. 1980’lerde Türk göçmen guruplarının diğer ulustan ya-
bancı göçmenlere oranla daha negatif temsil edilmiş oldukları görülmektedir. Yeni yapılan bir araştırmanın sonuçları Almanya’daki 
göçmen kadınların basındaki temsiliyetlerinin çeşitli şekillerde yapılmış olduğunu ortaya koymaktadır. ‘Başörtülü kız’ görüntüsünün 
henüz baskın olmadığı dönemlerde kadın göçmenler özellikle Türk, Arap ve Doğu Avrupalı göçmen kadınlar üzerinden; ağırlıklı 
olarak kurban, ezilen, baskı gören ve içe dönük kişiler olarak temsil edilmiştir. Aynı araştırmanın sonuçları, basının batılı kadın göç-
menleri daha bağımsız, emanzipe, eğitimli ve aktif olarak temsil ettiğini ortaya koymuştur. İran İslam Devriminden sonrasında deği-
şimin ilk belirtileri kendini gösterir. Henüz Müslümanlara ilişkin hemen hiçbir ampirik bilginin olmadığı (örneğin cami inşaatlarıyla 
gündeme gelen) dönemde Alman kamuoyunda zoraki evlik kurbanlarının sunumu ya da kadınların başörtüleri gibi örnekler üzerin-
den, İslamiyet uyum (entegrasyon) için engel olarak gösterilir. Haber medyasının İslama olan ilgisinin artması yalnızca köktendinci 
akımların gelişmesi, Salman Ruşdi’nin Şeytan Ayetleri kitabının getirdiği tartışmalar sonucunda olmamıştır. Bu süreç içinde bilimsel 
alanda ve gazetecilik dünyasında da Almanya’da yaşayan Müslümanlara olan ilgi artmıştır.,  90’ların sonuna doğru sosyal bilimler 
alanında, İslamiyet ve Almanya’daki Müslümanlarla ilgili kaynakların arttığı gözlenir. Medya ve gazetecilik alanında, yabancılar ya 
da misafir işçilikler olarak Türk, İtalyan, Faslı olarak ulusal kimliklerin, giderek süreç içinde çözülerek, ‘Müslümanlara’ odaklanması 
2000’li yıllarda hız kazanır (Muslime in der Mehrheitsgesellschaft Medienbild und Alltagserfahrungen in der Deutschland” Araştır-
ma Raporu’ndan aktarılmıştır; Mart 2013: 8–9).

 6. Kuramsal Temel ve Yöntem Hakkında     

 Tarihsel olarak, kitle iletişim araçları çağdaş Avrupa’nın siyasi hayatında temel bir rol oynamıştır. Medya burjuva demok-
rasileriyle doğmakla kalmamış, onları ayrılmaz bir parçası olmuş ve onlarla birlikte gelişmiştir. Bu demokrasiler, ulus devletin siyasi 
meşruiyeti ve ulusal kültürlerin politik uzamı temelinde gelişmişlerdir. Özellikle savaş sonrası dönemde, en bütünleştirici rolü (Mor-
ley ve Robins, 1997: 242) oynadıkları görülmektedir. Almanya’nın İkinci Dünya savaşından sonraki işgal yıllarında, 4 Ocak 1947’de 
çıkarılmaya başlayan der Spiegel dergisinin bu anlamda Almanya için farklı bir önemi bulunmaktadır. Kısa zamanda sadece bir haber 
dergisi olmanın ötesinde, politik çizgide birçok vatandaşın sözcüsü, savunucusu olarak ülkenin temel sorunlarıyla uğraşan muhalif 
bir dergi haline gelmiştir. Daima şüpheci olmuş, her zaman olayların arkasında bir art niyet aramıştır. Rudolf Augstein, derginin ku-
rucusu olarak hedefini “Federal Almanya Cumhuriyetinin kuruluşundan itibaren en önemli görev olarak, politik hayatın içinde Alman 
Birliği hedefinden taviz verilirse Almanya’nın mevcudiyetini yitireceği şuurunu vermeye çalıştık “şeklinde ifade etmiştir( Ulus, 1998: 
34). 

Haftalık haber dergisi der Spiegel’, in “Leitmedium”; öncü bir dergi olarak,  1990’lı yıllara kadar şekil ve içerik olarak Alman 
medyasını etkilemiş ve şekillendirmiş olduğu kesindir. Pazartesi günü dergide okunanlar, onlarca yıl boyu diğer gazetelerin politik 
gündemini oluşturmasında, yol gösterici olmuştur. Araştırma sonuçları bugün der Spiegel dergisinin Alman basınındaki bu özel 
yerini artık kaybettiğini ve gazetecilerin Süddeutsche Zeitung ya da yerel bir gazeteyi bu konuda tercih ettiklerini gösterse de, dergi 
iddialı ve medyatik söylemiyle halen Alman medya dünyasını ve kamuoyunu etkilemeye devam etmektedir (Wellgraf, 2008: 87–88).

McLuchan, iletişim araçlarının etkisinin öncelikle duygular ve düşünce üzerinde olduğunu belirtir: McLuchan’a göre (akta-
ran Erdoğan ve Alemdar, 2005: 146-147) iletişim araçları kişilere duyularla ilgili belli ilişkileri yerleştirir,  sabitleştirir ve böylece top-
lumun dünya görüşünü belirler. Dolayısıyla, bilginin biçimini, algının yapısını ve gerçeği almaya ayarlanmış duyu araçları belirlenir. 
Sonuç olarak iletişim araçları bizi, sadece dünyaya yöneltmez, aynı anda kullandığımız duyu organını da değiştirerek karakterimizi 
değiştirir. Örneğin, konuşmaya dayanan kültürde kulak, basına dayananda göz (=görme) önem kazanır ve basına dayanan kültürde 
insanlar duyduklarına inanmakta ve konuşmayı hatırlamakta güçlük çekerler. Basın, gerçeği; tekdüze, uyumlu, nedenselliği olan ve 
farklı ilişkiler içinde düzenler. Her şeyin ötesinde basın, milliyetçiliğe götürür. 

Van Dijk, zihniyet temsillerinin en çok ‘biz’ ve ‘onlar’ karşıtlığı biçiminde eklemlendiğini ifade etmektedir. Bu karşıtlığın 
ortaya çıkarılması yazarın pek çok çalışmasında karşımıza çıkmaktadır. Bu karşıtlık ‘biz’e ilişkin eylemlere ‘olumluluk’ atfederken  
‘onlar’ın olumsuz biçimde sunulmasına ve bu yolla önyargıların ve ırkçılığın yeniden üretilmesine neden olmaktadır. Söz gelimi göçü 
bir sorun ya da bir tehdit olarak tanımlamak, iktidar sahibi konuşmacıların, beyaz yurttaşların modellerini etkilemesinin bir yoludur. 
Yine göçmenleri ve onların eylemlerini sözcük seçimleri ve retorik figürler yoluyla olumsuz olarak sunmak da göçmenlere ilişkin zi-
hinsel modelleri pekiştirmekte ve bu yolla onlara yönelik ön yargıları ve ırkçılığı yeniden üretmektedir (Durna ve Kubilay, 2010: 70). 
Van Dijk eleştirel söylem çözümlemesinin standart ve tek yol olmadığından söz ederken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri 
olarak biz ve onlar hakkındaki olumlu olumsuz görüşleri ortaya çıkarmanın üzerinde durur. Alman medyası içinde, haber konuları 
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ve kapak hikâyeleriyle politik-  kültürel alandaki tartışmaları gündeme taşımasıyla özel bir yeri olan haftalık haber dergilerinden der 
Spiegel dergisinin9 son yıllarda Türkleri, Müslümanlıklarına ilişkin semboller üzerinden olumsuzlayarak sıkça haber konusu yaptığı 
görülmektedir. 

Derginin artan göçmen nüfusuna ve işsizliğe dair 1973’lerdeki bir kapak fotoğrafı, bugünküler arasındaki temsil farkı ol-
dukça belirgindir. Der Spiegel’in 30.7.1973 tarihli sayısındaki çok çocuklu Türk ailesinin, bir İtalyan, İspanyol ya da ya da başka göç-
men işçi aileden farkını anlamak mümkün değildir. Kapaktaki fotoğrafın bir art anlamı yoktur. Almanya’da Türk göçmen nüfusunun 
artarak Bir Milyona ulaştığını söylemektedir. Bu bağlamda derginin “Bir Milyon Türk” başlıklı kapak konusu; Türk göçmenlerin 
artan nüfusuna bağlı olarak, işsizlik, dil, eğitim, barınma ve buna benzer sosyal sorunları konu edilmektedir.

Derginin 14.04.1997 tarihli kapağında ‘Almanlar ve yabancılar: Tehlikeli olacak kadar yabancı’ başlığında; elinde Türk bay-
rağı taşıyan fanatik görünümlü bir genç kızın fotoğrafı kullanılmıştır. Fotoğrafın solunda Kuran kursundaki tesettürlü küçük kız 
çocukları ve sağ tarafta ellerinde sopa ve zincirlerle çeteci Türk gençlerinin görüntülendiği kompozisyonun altında; ‘Çok kültürlü 
toplumun iflası’ cümlesi yer almaktadır. Almanlar ve yabancılar kelimesinin görünmeyecek kadar küçük olarak yer aldığı için kapa-
ğın başlığı sadece ortasındaki ‘Tehlike Yabancı’ (Gefaehrlich Fremd)  olarak algılanmaktadır. Aslında bu yüklemsiz cümlenin anlamı; 
Yabancılar ve Almanların kültürel olarak birbirlerinden ne kadar farklı olduklarına işaretle,  tehlikeli bir durumun mevcudiyetine 
dikkat çekmektir.  Ancak küçük yazıların dikkati çekmemesi iri puntolarla ‘yabancı’ ve ‘tehlike’ sıfatlarının yan yana getirilmesiy-
le söylem ilk bakışta “tehlikeli yabancı” olarak algılanmaktadır ki fotoğraftaki motifler de yabancının ‘Müslüman Türk’ oluşuna 
gönderme yaparak anlamın inşasında/ üretilmesinde önemli rol oynayan sembollerdir.  Kuran kursundaki kızlar ve çeteci gençler 
Almanya’nın düzenini tehdit eden, bozan batı medeniyetine yabancı görüntülerdir. Derginin iç sayfalarında (s.78) ‘Zeitbomben İn 
den Vorstaedten’ başlıklı makalede, ebeveynlerine göre hedeflerini kaybetmiş -diğer uluslardan yabancı gençlerle kıyaslandığında 
kriminal olaylarda suçlu olarak başı çeken- sık sık şiddet olaylarına karışan işsiz güçsüz, başıboş gençler, ‘şehrin dışında, banliyöler-
deki saatli bomba’ benzetmesiyle konu edilmektedir. Derginin çok kültürlülüğün iflas ettiği konusundaki tezi; hem kapak hem de 
içerdeki haber metninde görüldüğü gibi Türkler üzerinden ortaya konmuştur. 

Medyatik temsiller ve fotoğraflar, kolektif bir tasavvuru güçlendirmede önemli rol üstlenirler. Derginin daha sonraki sayı-
larındaki söyleminin kapak konularına ayrımcı ve şiddet içeren sözcükler ve bu anlamı üreten fotoğraflarla yansıdığı görülmektedir. 
Türkler bu kapak konularında, çarşaflı, başörtülü, burkalı Müslüman kadınlar, sakallı Müslüman erkekler, Kuran kursunda tesettürlü 
kız çocukları olarak önceki yıllardan farklı bir kimlikle yer alırlar. Spiegel’in son kapaklarında İslam dinine ait, kutsallığı olan Kâbe, 
hilal, ay-yıldız, camii, minare vb motiflerinin yer aldığı görülmektedir. Aynı şekilde son sayılarında İslamiyet ve Kurana özel ekinde 
ya da kapak hikâyesiyle geniş yer verir. İslamiyet ve Kuran ile ilgili (Der İslam, 1400 Jahre Glaube, Krieg, Özel ek) Nr5./2010);  (Der 
Koran, Der Maechtigste Buch der Welt; 22.12 2007). 

‘Kutsal Nefret!’ (06.02.2006), Tehlikeli (şekilde) Yabancı’ (14.04.1997), ‘Allah’ın Kanlı Ülkesi: İslam ve Ortadoğu’ (02/2003; 
özel ek) şiddet ve nefret çağrıştıran sözcüklerle kurulan kapak başlıkları ve fotoğraflardaki İslama ait motiflerle, ülkedeki tüm Müs-
lümanlar damgalanmakta,  etiketlenmektedir. 

Spiegel’in Orta doğuyu betimlediği ‘Allahın Kanlı Ülkesi’nin kapağında, eli palalı, yüzü gözü kanlar içinde sakallı bir saldır-
gan ve Müslüman teröristlerin ortasında, Kâbe resmedilmiştir. Kâbe ve ‘Allah’ın kanlı ülkesi’ yazısının etrafında kullanılan İslami-
yet’le ilişkilendirilmiş motifler şiddet içeriklidirler. Üstte sağ ve solda çarşaflı,  başları yeşil bantlı, şehit olmaya hazır Müslüman kadın 
ve erkekler görüntüleriyle İslamiyet’in şiddet içeren bir din olduğu tezi güçlendirilmektedir. Kapakta Müslümanların kutsal saydığı 
topraklar, kanlı yüzler, pala, silah, bomba, alevler, intihar komandosu, terörist/gerilla vb. unsurlarla ‘kanlı ülke’ olarak betimlenmek-
tedir. İslam’ın kutsal saydığı topraklarla ilgili “Allah’ın kanlı ülkesi” söyleminin kışkırtıcı olduğu açıktır. Şiddet içerikli kurgu motif-
lerin İslamiyet’le alakalandırılmasıyla, kapakta inşa edilen söylemin, en büyük Müslüman azınlık olan Türklere karşı, toplumdaki 
nefret ve korku duygularını yeniden üretmesi, Türkleri de Alman toplumuna karşı kışkırtması kaçınılmazdır.       

Derginin, Hz Muhammed’e ilişkin karikatür krizinden yola çıkarak kurguladığı kapağında ‘Der Heilige Hass’ (Kutsal Nefret; 
06.02.2006), sadece gözleri görünen, siyahlara bürünmüş burkalı Müslüman kadın yüzü irkiltici şekilde öne çıkarılmıştır. Der Spie-
gel, bu görüntünün üstüne , ‘12 Muhammed karikatürü dünyayı yerinden oynattı’ başlığını atmıştır. Derginin bu kapakla, var olan 
krizi körükleyecek ve Müslümanların hassasiyetini arttıracak kışkırtıcı bir söylemi yansıttığı ortadadır. ‘12 Muhammed karikatürü’ 
deyiminde alttan alta olayı hafife alan bir söylemin olduğu açıktır. Aynı şekilde, olayın abartıldığına vurgu yapan; ‘yer yerinden oyna-
dı’ ifadesi, Müslümanları rencide edecek pervasız bir dilin ifadesidir. Karikatür krizi konusunda Müslümanların dini hassasiyetlerini 
hafife alan bir söylemin yansıdığı kapakta, Hass (nefret) sözcüğünün Kutsal kelimesiyle yan yana getirilmesiyle yaratılan zıtlığın 
kışkırtıcılığı açıktır. 

“Mekka Deustchland” (26.03.2007) kapağında, karanlık bir gecede Almanya’nın başkenti Berlin’in en önemli sembolle-
rinden Brandenburg Kapısı ve üzerinde Türk bayrağının simgesi ay-yıldız (ya da İslamiyet’in simgesi kabul edilen hilal) yer aldığı 
sembolik bir fotoğraf kullanılmıştır. Stilize fotoğrafın üstünde yer alan “Mekke Almanya: Sessiz İslamlaşma” başlığı, kamuoyu ve 
medyada sıkça tartışma konusu haline gelen Almanya’nın gelecekteki nüfusunun Hıristiyan Almanlardan daha fazla olacağı endişesi 
üzerinden korkuları yeniden üretmektedir. 

‘Allah’ın Adsız Kızları’ (15.11.2004), ‘Almanya’da Müslüman Kadınlar: İlke Başörtüsü’ ( 29.09.2003) sayılarının kapaklarında 
da yer alan Müslüman kadınların çarşaflı, başörtülü fotoğraflarıyla tüm Türk kadınları etiketlenmekte, bu haberlerde ırzına geçilen, 
dayak yiyen, zoraki evliliklere sürüklenen kız ve kadınların hikâyeleri İslamiyet’le ilişkilendirilmektedir. ‘Mekke Almanya’nın ka-

9 11Der Spiegel’in ilgili sayıları,; kapak fotoğrafları ve başlıklarıyla Ek 2. de yer almaktadır.
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pak dosyasında, Almanya’da son dönemlerde Kur’an Kursu ve başörtüsünden, zorla evliliklere, kız çocuklarının yüzme derslerine 
katılmamaları ve namus cinayetlerine kadar Müslümanlar ile ilgili tartışılan bütün konular tek tek sıralanmakta, dergi, etiketleyici, 
dışlayıcı bu söylemle,  toplum için korku, endişe duyulması gereken insanlar olarak Türkleri,  diğer yabancılara göre  “öteki” leştiril-
mektedir. 

 Sonuç Yerine 

 Kimlik Mekânlarında (1997: 140) Kevin Robins Avrupalı kimliğini sorgulayarak artan ırkçılık konusunda şunları söylemek-
tedir. 

“Şurası kesindir ki Avrupalılar son yıllarda İslam dünyasına karşı gittikçe artan bir endişe ve şüphe ile 
bakmaktadırlar. Avrupa’da Müslümanlara karşı ırkçı bir düşmanlığın doğmakta olduğunu görebiliyoruz; 
İngiltere’de Ruşdi sorunu ile had safhaya varan, Almanya’da Türk işçilere, Fransa ve İtalya’da Kuzey Afrikalı 
göçmenlere karşı düşmanlık ve şiddet gösterileri ile kendini gösteren bir düşmanlık. 1970’lerin petrol krizinin, 
FKÖ teröristlerinin ve Ortadoğu’daki İslami köktendinciliğin medya tarafından abartılmasının, on yedinci yüz-
yıldan bu yana Avrupa’da hiç görülmemiş bir ‘İslami tehlike’ havası yarattığını söylemek mümkündür (…) Batı 
fikri… esas itibariyle İslam ve Arap dünyasının karşısında olmakla anlam kazanır. İslamiyet daima Avrupa’nın 
eşiğinde olduğu için, yok edilememiş olan tek Avrupa dışı kültürdür”.

 Teknolojik gelişmeyi tamamlayan ve yeni gelişmelerin belirleyicisi konumundaki Avrupa coğrafyası, refah düzeyi ile geliş-
mekte olan ülke insanlarını kendisine çekmektedir. Küreselleşmenin başlangıç sürecinde salt ara insan gücünü sağlamaya yönelik 
olarak başlayan yasal göç dalgası, zamanla siyasi ve ekonomik nedenlere dayalı olarak yasallığın dışına taşarak hızla artmıştır. İn-
sanların yaşadıkları sınırların ötesinde yaşayabilmesini kısmen meşrulaştıran küreselleşme dalgası yeni vatanlar yaratmıştır. Hall’ün; 
“kültür iletişim, iletişim de kültürdür” tanımının üzerinden gittiğimizde, Almanya’daki partilerin yabancılar hakkındaki söyleminin 
bilimsel olarak desteklendiği ve medya tarafından güçlendirildiği iddiasının yabana atılmaması gerektiği ortadadır. 

Reel yabancı düşmanlığı devlet tarafından kışkırtılmakta, siyasal ve bilimsel olarak kurgulanmakta ve medya tarafından 
yayılmaktadır. Radtke yabancılara karşı saldırılara ilişkin yapılan kınama söylemiyle ciddi biçimde nedenlerle ilgilenilmemesini 
eleştirmektedir. “Yabancılar/iltica” konusu, onun görüşüne göre, öncelikle siyasal partilerin “iktidar/muhalefet” sorunlarını, sosyal 
bilimlerin ise kronik toplumsal anlamsızlık ve önemsizlik sorunlarını tedavi edebilecekleri bir alan sunmaktadır. Randtke (aktaran 
Durugönül, 2012: 27), siyaset ve bilimi, yabancılar konusunda da kendi sistemlerinin devamını sağlamak için çalışmakla suçlamakta, 
bunun sonucunda da bilimin teori üretiminin sona erebileceğini düşünmektedir “Öteki” ya da yabancıya karşı saldırganlık belli bir 
ulusal karaktere özgü değildir. Nefret, intikam duygusu vb. olumsuz duygular belli koşullar altında her toplumda kurgusal düşman 
gruplarına karşı mobilize edilebilir. Günah keçileri, onlara gereksinim olduğunda her yerde bulunabilir.  

Miles; 19. ve 20. yüzyılda görülen ırkçılığın biyolojik ve kültürel özellikleri birleştirdiğini, ‘ötekileri’ yok etmeği amaçladığını 
buna karşın günümüzdekinin yalnızca aşağılamayı hedeflediklerini, fakat her durumda kavramın ırkçılaştırıldığını, dolayısıyla bir 
ideolojiye dönüştürüldüğünü ileri sürmektedir. Bu farklılığın en önemli nedenlerinden biri günümüzde ırkçılığa hedef olan göçmen 
‘ötekilerin’ kapitalist üretim sürecinin neferleri gibi görülmeleridir, bu nedenle yok edilmeleri rasyonel değildir, bunun yerine toplu-
mun en alttakileri oluşturmalılar ve sunulan işleri sunulan ücret karşılığında yerine getirmelilerdir. Yeni ırkçılık olarak adlandırılan 
bu evrenin tanımı Etienne Balibar tarafından şu şekilde yapılır;  “Yeni ırkçılık, ‘sömürgelikten kurtuluş’ çağına, eski sömürgelerle 
eski metropoller arasındaki nüfus hareketlerinin tersine çevrilişi, insanlığın tek bir siyasal alan içinde parçalanış çağına ait bir ırk-
çılıktır. Göç karmaşığını merkez alan günümüz ırkçılığı ideolojik olarak, Fransa dışında, özellikle de Anglosakson ülkelerde çoktan 
beridir gelişmiş olan bir ‘ırksız ırkçılık’ çerçevesi içinde yer alır: ilk bakışta bazı grup ya da halkların diğerlerine üstünlüğünü değil, 
‘sadece’ sınırların kaldırılmasının sakıncasını, hayat tarzının ve geleneklerin bağdaşmazlığını savunan böyle bir ırkçılık, haklılıkla, 
farkçı ırkçılık olarak adlandırılabilinir.” Balibar’a göre artık ırkçıların savundukları herhangi bir ırkın üstünlüğü değildir, kültürlerin 
uzlaşamazlığıdır. Benzer bir yaklaşım Pierre Andre Taguieff ’ten gelir (aktaran Özçalık 2003: 6), Pierre Andre Taguieff ’in formüle 
ettiği iki ırkçılık mantığı, ötekine yaklaşımın iki temel biçimini de yansıtır. Modernizm, ötekine yaklaşımı dönüştürmüştür. Modern 
öncesi toplumlarda doğan ırkçı yaklaşım evrenselciliğe karşı çıkarak kimliklerin karışmasını engellemeye çalışır. Ötekini dışlanma-
nın, tasfiyenin, yok etmenin nesnesi olur. Diğer yandan modernleşmenin getirdiği evrenselleşme ilkesi ötekine yönelik ırkçılığı dö-
nüştürür. Modernleşme sonrasında ötekine karşı yürütülen asimilasyoncu ırkçılık olmaya başlar. Özellikle Claude Levi Strauss gibi 
antropologlar tarafından ırk kavramının yanlışlanması Balibar’a göre yeni ırkçılara malzeme verir ve artık ırkların hiyerarşisinden 
ziyade kültürlerin uzlaşmazlığına yönelirler. Bu nedenle bugün tartışılması gereken asimilasyon, entegrasyon, çok kültürlülük gibi 
konular olmaktadır (Özçalık, 2003: 6).

Bilgi ya da birikim de sınır tanımaz. Bir toplum tarafından bir ülkede geliştirilen kültür içeriği, başka coğrafyalarda yaşayan 
toplumlarca da edinilebilir. Bir kültür çoğunlukla öz gücüyle gelişemez. Bu yüzden kültürel gelişme, asıl olarak “öz” ile bir başka de-
yişle, tek bir birey ya da toplum tarafından geliştirilen değerlerle sınırlandırılamaz. Kültürel gelişme “öz” ve “dış” ya da “yabancı” diye 
nitelendirilen katkıların birleşimiyle gerçekleşir. Bu tözsel nitelik nedeniyle hiçbir kültür “arı” ya da “katıksız” değildir. Antropolojik 
bulgulara göre, kültür yaratma ya da yaratılan kültür ürünlerini edinme yeteneği açısından insanlar arasında fark yoktur. Farkı yara-
tan, dış koşullardır. Dolayısıyla kültür anlayışı ve kültür gelişmesi, öncelikle eğitim, iletişim araçları ve politika tarafından yönlendi-
rilebilir, biçimlendirilebilir. Bu yönüyle kültür güdümlemeye açıktır. Türkiye’de Fransa’da, Almanya’da ya da diğer Avrupa ülkelerinde 
“başka”, “yabancı” ya da “farklı” diye ötekileştirilenlere karşı dışlayıcı, ayrımcı, hatta düşmanlaştırışı eğilimlerin artması, özellikle 
eğitimin, siyasetin, kitle iletişim araçlarının kültürü yönlendirme ve güdümleme etkinliklerinin bir türevidir (Kula, 2007: 118).
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Dördüncü kuvvet olarak adlandırılan medya (basın- yayın) en etkin kültürel iletkenlerden biridir. Bu nedenle çeşitliliği 
ve farklılığı öne çıkarmaya gücü olduğu kadar, bu çatışmayı sıradanlaştırma ve yayma konusunda son derece etkili ve yönlendirici 
olabilir. Medya sorumsuz veya dikkatsiz davranırsa, ırkçılığı ve kişilerin birbirine karşı nefret duygularını üretmesini tetikleyebilir, 
besleyebilir ve güçlendirebilir; en kötüsü de bu tür tutumları meşrulaştırıp, haklı çıkarabilir (www.nefretsoylemi.org). Makaledeki 
sonuçlar bizi, Almanya’nın en ciddiyeti ve yeri tartışılmaz dergisi olarak der Spiegel’in, Türklere bakışının, son derece olumsuz ve 
yanlı olduğunu göstermektedir. Özellikle son sayılarındaki nefret içerikli, kışkırtıcı, kapak hikâyelerinin konusunu İslamiyet ve onun 
üzerinden “Türk”lerin teşkil ettiği gözlenmiştir. Alman basınında örneklerine sıkça rastladığımız bu tür temsillerde, derginin kurgu 
kapak hikâyeleri okur için önem taşımaktadır. Der Spiegel’in muhabirleri tarafından kolektif bir duyguyla hazırlanan,  haber ve yo-
rumun birbirine karıştığı kapak hikâyelerinin görsel etkisinin okuru etkileme gücü oldukça fazladır.    

John Berger (2013: 7-10)’e göre, bir imge yeniden üretilmiş görünümdür. Her imgede bir görme biçimi yatar. Fotoğraflarda 
bile. Çünkü fotoğraflar çoğu zaman sanıldığı gibi mekanik kayıtlar değildir. Her bir fotoğrafa baktığımızda, ne denli az olursa olsun, 
fotoğrafçının sınırsız görünüm olanakları arasından o görünümü seçtiğini fark ederiz. Fotoğrafçının görme biçimi konuyu seçme 
biçiminde yatar ve görme konuşmadan önce gelmiştir. Müslüman Türk kimliğine ait imgelerin, İslami sembollerle derginin retorik 
içeriğinde; şiddet içeren fotoğraflar ve başlıklarda sunularak, Türklerin Müslüman oluşlarının altının çizildiği açıktır. Kapak hikâye-
lerinin devamında iç sayfalarda Türklerin Müslüman kimliklerinin uyum sorunlarının kaynağı gibi gösterildiği ve diğer yabancılar 
arasında farklılıklarının –uyumsuzluklarının- altının çizildiği görülmektedir.  

Almanya’daki Türklerin ve Müslüman yabancıların medyada bu şekildeki temsiliyetlerinin ve İslamofobik söylemleri yay-
gınlaştırmasının toplumun genellikle alt ya da uç kesimlerindeki işsiz ve sorunlu gençlerin, (dazlaklar, Neo-Naziler ve en son ‘NSU’ 
Nasyonal Sosyalist Nazi yer altı örgütü) yabancılara karşı öfke ve nefret duygular beslemesine neden olduğu açıktır. Alman toplumu-
nu Tehdit eden yabancı kimliğin ve saldırı hedefinin bu tür olumsuz temsiliyetle özellikle Türkler olduğunu son yıllardaki yaşananlar 
ortaya koymaktadır. 90’ların başından bu yana ırkçı saldırılar ve öldürülen yabancıların hedefinin Türk ve Müslümanlar olması ve 
yapılan araştırmalar ve istatistiklerin sonuçlarının; toplumun Müslüman ve Türklere ilişkin çok da düşmanca duygular beslemediğini 
ortaya koyması, buradaki medyanın sorunlu temsiliyetini ve medyanın temsiliyetlerindeki rolünün önemini ortaya çıkarmaktadır. 
Derginin İslamistische Gewalt: ‘Man Sollte die Gefahr nicht übertreiben’) “İslami Şiddet: Tehlike Abartılmamalı” başlığıyla (03 Ocak 
2010) da iç sayfalarda yer alan makalesindeki röportaj bu konuda iyi bir örnek olup, basının yükselen ırkçılık ve İslamofobik yayın-
lardaki rolü konusunda önemli ipuçları vermektedir. Makalede, Berlin Humbolt üniversitesinden tanınmış İslambilimci Peter Heine 
ile Spiegel on-line arasındaki röportaja yer verilmektedir. Röportaj, Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaaard’a yönelik başarısız 
suikastın ardından köktendinci tehlikeye karşı Almanya’daki korkuların gerçekten ne kadar ciddiyete alınması gerektiği ve İslam’ın 
şiddete karşı duruşu konusunda yapılmıştır. İslambilimci Heine, sorulara verdiği cevapta, Dünyada yaklaşık 1,5 Milyar Müslüman 
olduğunu ve bunlardan sadece %1 ya da en fazla %2 sinin radikal İslamcı olduğunun tahmin edildiğini söylemektedir. Heine Alman 
toplumundaki Müslümanların 50 yıl önce de var olduklarını ancak onlara hiçbir zaman Müslüman olarak bakılmadığını, örneğin 
Yugoslav ya da Bosnalı olarak bakıldığını söylemektedir. Heine, Spiegel-online’ın muhabiri Frank Patalong’a verdiği cevaplarda Al-
manya’da bir İslami köktendincilik tehlikesinin bulunmadığına işaret ederek,  Türkler ve Almanlar arasındaki özellikle Mölln ve 
Solingen saldırılarından sonra gelişen bu güvensizlik duygularının sonucunda yeni kuşakların; ‘iyi, Almanlar bizi istemiyor, biz 
de onları istemiyoruz’ şeklinde bir duruş geliştirdikleri gözlemiyle alakalı olarak, ‘eğer bir azınlık düşmanlaştırılıyorsa, buna tepki 
gösterecektir, bu böyledir’ şeklinde cevap vermektedir. 

Spiegel muhabirinin Almanya’da yaşayan Müslümanların köktendinci hareketlere karşı, neden ses çıkarmadıkları, radikal 
İslamcılığa ve İslami teröre karşı neden protesto gösterileri yapmadıkları şeklindeki sorusuna Heine’nin verdiği ‘Evet bu yapıldı. Ama 
medya için daima kötü haberler (olumsuz haberler) heyecan verici ve ilgi çekicidir’ cevabı, medyanın bu olumsuz temsiliyetteki önemi 
hakkında oldukça önemli bir ipucu teşkil etmektedir. 
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Almanya’da Gettolar: Bir Milyon Türk

                            Der Spiegel Heft Nr/31 (30.07.1973)
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YABANCI BASINDA TÜRK İMGESİ

 
Emel Özdemir

 Özet

 “Yabancı Basında Türk İmgesi” başlıklı çalışmada, yabancı basından The Washington Post (Amerika) ve The Guardian (İn-
giltere) gazetelerindeki, küreselleşme ile yaşanan değişimlerden etkilenen Türkiye’nin durumunu değerlendirebilmek için, yabancı 
basından The Washington Post (Amerika) ve The Guardian (İngiltere) gibi gazetelerdeki Türkiye ile ilgili haberler ve bu haberlerde 
kullanılan imgeler altı ay süreyle takip edilmektedir. Bu şekilde, The Washington Post (Amerika) ve The Guardian (İngiltere) gaze-
telerinde Türkiye’nin nasıl yansıtıldığı, hangi imgeler ile tanımlandığı ve bu aktarım sonucu kamuoyunda oluşan Türk kimliğinin 
ve imajının ne yönde olduğunun anlaşılabilmesi amaçlanmıştır. Yani, bu değerlendirmede, farklı toplumlarda, yazılı basın aracığıyla 
inşa edilen Türk kimliğinin nasıl olduğu, genellikle “öteki” olarak aktarılan Türk imgesinin küreselleşme ile geçmişten bazı yönleriy-
le farklılaşıp farklılaşmadığı anlaşılmaya çalışılmaktadır.Küreselleşen dünyadaki Türk imgesinin değerlendirilmesinin amaçlandığı 
bu çalışma, belirlenen süreçte aktarılan Türkiye ile ilgili tüm haberlerin “söylem analizi” açısından incelenmesi ve incelenen gazete 
metinlerinin birbirleriyle kıyaslanarak gözden geçirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Bu şekilde, “The Washington Post (Amerika) ve 
The Guardian (İngiltere) gazetelerinin oluşturduğu Türkiye imgesi ve bu gazetelerin Türk kimliğine sergilediği yaklaşım şekli gözler 
önüne serilmektedir. Bunun yanında bu değerlendirme, imgebilim, çeviribilim gibi farklı alanlardan faydalanılarak yapılmış ve bu 
tutumla, çalışmaya disiplinler arası bir boyut kazandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk Kimliği, Türk İmgesi, Yabancı Basını, Söylem Analizi.

 
THE TURKISH IMAGE IN THE FOREIGN PRESS
 Abstract

 In the study of “The Evaluation of The Turkish Image in The Foreign Press”, the news and images about Turkey is evaluated 
during six months, in order to make out the position of Turkey that is affected by the changes with the globalization. The aim of this 
study is to demonstrate how Turkey is described and which images is used for Turkey in the newspapers of “The Washington Post 
(America) and The Guardian (England). Therefore, we are able to understand how Turkish image is established and what kinds of 
images and expressions are used by two different newspapers. Hence, it is aimed to understand how the position of Turkey is created 
by the discources of the newspapers in various societies and whether Turkish image has been started to change with the globalization 
in some ways, or not.This study is aimed to evaulate the Turkish image that is constructed in the globalized world, by analyzing all 
the news about Turkey in terms of discourse analysis and by comparing the newspapers textes. Therefore, the Turkish image that is 
established by the newspapers of “The Washington Post (America) and The Guardian” and their approach to Turkish identity can be 
understood with this evaulation. In Addition, this analysis is done, by using some various studying areas, such as image and transla-
tion studies and it acquires an interdisciplinary qualification.

Keywords: Turkish Identitiy, Turkish Image, Foreign Press, Discourse Analysis.

 Giriş

  “Yabancı Basında Türk İmgesi” başlıklı çalışmada, küreselleşme ile yaşanan değişimlerden etkilenen Türkiye’nin durumunu 
değerlendirebilmek için, yabancı basından The Washington Post (Amerika) ve The Guardian (İngiltere) gazetelerindeki haberler, altı 
ay süreyle, Türkiye ile ilgili haberler ve bu haberlerde kullanılan imgeler açısından analiz edilmektedir. Bu şekilde, The Washington 
Post (Amerika) ve The Guardian (İngiltere) gazetelerinde, Türkiye’nin nasıl yansıtıldığı, hangi imgeler ile tanımlandığı ve bu akta-
rım sonucunda farklı toplumlarda, kamuoyunda oluşan “Türk kimliği ve imajının” ne yönde olduğu anlaşılmaktadır. Küreselleşen 
dünyada farklı toplumlarda Türkiye’nin durumunun değerlendirildiği bu çalışmada, her gazetenin “ilgili haberi yansıtma şekli, nasıl 
bir dil kullandığı, haberi oluştururken seçtiği imgeler” belirlenerek, ele alınan gazetelerin, kamuoyunda Türkiye hakkında nasıl bir 
etki uyandırmak istedikleri ve bu gazetelerin sergiledikleri çeşitli tutumların, “toplumsal, ideolojik, dinsel, kültürel..” nedenlerinin 
incelenmesi yapılmaktadır. Bu şekilde de, farklı toplumlarda, yazılı basın aracığıyla inşa edilen, Türk kimliğinin nasıl olduğu ve 
genellikle “öteki” olarak aktarılan Türk imgesinin küreselleşmeyle, geçmişten bazı yönleri ile farklılaşıp, farklılaşmadığı anlaşılmaya 
çalışılmaktadır. Ayrıca, bu değerlendirme, belirlenen süreçte aktarılan Türkiye ile ilgili tüm haberlerin “söylemleri açısından” ince-
lenmesi ve incelenen bu gazete metinlerinin, birbirleriyle kıyaslanarak gözden geçirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Bu şekilde, her 

1 Dr. Emel Özdemir, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, emelozdemir@yahoo.com
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gazetenin, oluşturduğu Türkiye imajı ve Türk imgesine sergiledikleri eğilimin nedenleri gözler önüne serilmektedir. Bunun yanında, 
bu değerlendirme, “imgebilim, göstergebilim, çeviribilim ve toplumbilim” gibi farklı alanlardan faydalanarak yapılmış ve bu tutum 
yapılan çalışmaya, disiplinler arası bir boyut kazandırılmıştır.

  1. Araştırmanın Yöntemi

 Farklı toplumların ideolojilerinin yansıtıldığı çeşitli gazete metinlerinin inceleneceği bu çalışmada, bu toplumların ideolojik 
yapılarının anlaşılabilmesi için, gazete metinlerin, söylem analizi yöntemiyle ele alınarak, içerisinde barındırdığı örtük anlamların 
ve bu anlamları inşa etme sürecinde kullanılan “imge ve ifadelerin” ortaya çıkarılabilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanında, bu de-
ğerlendirmede faydalanılan “söylem analizi” yöntemiyle, bir metinde “dil” aracılığıyla inşa edilen “biz ve onlar” ayrımının nasıl oluş-
turulduğu ve bu süreçte nasıl bir aktarım şekli kullanıldığı anlaşılabilmektedir. Yani, bu çalışmada ele alınan gazete metinlerindeki 
“biz ve onlar olan Türkler” ayrımının aktarım şekli sürecinde, “söylem analizi” yönteminden faydalanılarak, egemen olan söylemin 
arka planının ve satır aralarının açığa çıkarılması amaçlanmıştır. Çünkü, bir topluma ait ideolojik yapının, “dil” aracılığı ile açıkça 
ya da ima edilerek yansıtıldığı ve insanlar arasında yeniden bir bakış açısı oluşmasına neden olduğu görülmektedir. Yani, insanların 
kendini ifade etme aracım olan “dil” ve bu dildeki “söylem, imge ve çeşitli ifadeler”, her zaman toplumlar içinde ve arasında sosyal 
ilişkileri ve inanış şekillerini şekillendirmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada, söylem analizi yöntemiyle, yabancı basında Türk imgesi 
aktarılırken, okura iletilmesi hedeflenen ideolojik yapının ne tür mesajlar aracılığıyla iletildiği ve bu mesajların iletisinde kullanılan 
söylem ve imgelerin nasıl seçildiği incelenmektedir. 

Genel olarak söylem analizi, medya metinlerinin ideolojik ve eleştirel olarak incelemesini ve metinlerin arkalarında yatan 
düşüncenin yorumlamaya dayanarak ortaya çıkarılmasını amaçlayan bir yöntemdir. Söylem analizi, “keşif yoluyla bilgi elde etmeye 
yönelik bir analizdir” (Sözen, 1999: 86). Bu nedenle, bu çalışmada yabancı basından seçilen dört farklı gazete metninde, Türk kimliği 
hakkında aktarılan düşünce şeklinin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla, “söylem analizi” yönteminden faydalanılmış ve ele alınan me-
tinlerin ideolojik ve eleştirel bir incelemesi yapılmıştır. Çünkü, haber söylemlerin temsil edildiği bir metindir (İnal, 1996: 98). Bu ça-
lışmada, gazete metinlerinde aktarılması amaçlanan görüşün açığa çıkarılabilmesi amacıyla kullanılan, “söylem analizi” yönteminde 
özellikle, Van Dijk’in kuramı kullanılmıştır. Çünkü, Van Dijk’in söylem analizi kuramı, yazılı metinleri inceleme açısından oldukça 
önemli bir yöntemdir. Van Dijk’inbu yöntemine göre, metinler makro ve mikro yapılarına ayrılırlar. Makro yapılar, haber başlıkları, 
alt başlıklar, haber spotları, haber girişleri, haberde hangi temaların birbirlerini izlediğinin ortaya çıkarılmasını amaçlayan tematik 
yapı ve bu temaların şematik yapılarından oluşur. Mikro yapılar ise, haberde yer alan sözcüksel seçimler, kullanılan cümlelerin yapı-
ları ve bu cümlelerin birbirleriyle ilişkilerinden oluşan haberin söylemini kapsar (Van Dijk, 1998: 31-45).

Bu çalışmada faydalanılan diğer bir alan da, “imgebilim” yöntemidir. Çünkü, toplumların kendilerini ifade etme şekille-
rinden biri olan imgeler, bir toplumun ideolojik yapısı, dünyayı algılama şekli hakkında ipucu verecek olan en etkili göstergelerden 
biridir. Bu nedenle, belirlenen gazete metinlerinde aktarılan Türk imgesinin incelenmesi açısından, imgebilim yönteminden fay-
dalanmak oldukça doğru bir karardır. Bunun yanında, bu çalışmada, Türk imgesi belirli bir süre boyunca yabancı basında değer-
lendirileceği için, ele alınacak olan haberlerin dili, okura kaynak dilde (Türkçe) yansıtılmamaktadır. Bu nedenle, incelenen haber 
metinlerinin, kaynak dilde de anlaşılabilmesi ve imgelerin anlamlı hale gelebilmesi amacıyla, Türk kimliği ile ilgili haberlerin, kaynak 
dilden erek dile aktarılması gerekli olmuştur. Bu çalışmada, bir yazılı ya da sözlü ifadenin, kaynak dilden erek dile aktarıldığı çeviri 
süreci, Türk imgesinin farklı toplumlarda farklı şekillerde algılanıp, farklı tepkilere neden olacağından dolayı önemli bir eylem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple, değerlendirilen metinlerinin her birinin kaynak dilden, erek dile aktarılmasının gerekli olduğu 
bu çalışmada, faydalanılması gerekli olan diğer bir yöntem de “çeviribilim” alanıdır. Çeviribilim yöntemlerinin de ışığında ele alınan, 
Türk kimliği ile ilgili söylem ve imgeler, gerekli durumlarda farklı toplumlardan aktarılan düşünce şekillerinin de ortaya çıkarılarak, 
farklı düşüncelerin kıyaslanabilmesi açısından, bu çalışmaya yeni bir boyut daha kazandırmaktadır. 

 2. Araştırmanın Sonuçları

 “Yabancı Basında Türk İmgesi” başlıklı çalışmada, yabancı basından The Washington Post (Amerika) ve The Guardian 
(İngiltere) gazetelerdeki Türkiye ile ilgili haberler ve bu haberlerde kullanılan imgeler altı ay süreyle takip edilmiş ve altı aylık in-
celeme sonucunda elde edilen bu verilerin, söylem analizi yöntemiyle, “imgebilim, çeviribilim” ilişkisi açısından değerlendirilmesi 
yapılmıştır. Bu şekilde, günümüzde yani, küresel dünyada “Türk” deyince ne akla geliyor, bu kelime hangi söylemler ve imgelerle 
tanımlıyor anlaşılabilmekte ve Türk imgesinde, geçmişten bugüne ne gibi değişimler yaşanmış gözler önüne serilebilmektedir. Bunun 
yanında, her imgenin, hem ele alınan gazetenin kaynak dilde, hem de erek dilde nasıl dile getirildiğinin kıyaslanarak incelenmesi, 
her iki metinde de seçilen imge ve söylemlerin kullanıldığı ortam ile ilişkisini gözler önüne serilmesi açısından oldukça önemlidir. 
Bu şekilde, The Washington Post (Amerika) ve The Guardian (İngiltere), gazetelerinde, Türkiye’nin nasıl yansıtıldığı, hangi imgeler 
ile tanımlandığı ve bu aktarım sonucu kamuoyunda oluşan Türk kimliği ve imajının ne yönde olduğu anlaşılmaktadır. Yani bu çalış-
mada, örneklem olarak kullanılan The Washington Post (Amerika) ve The Guardian (İngiltere) gazeteleri, 2011 yılının son altı ayını 
kapsayan, “Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık” ayları boyunca Türk imgesi açısından ve “makro ve mikro yapı” şek-
linde iki temel çözümleme üzerine kurulmuş olan Van Dijk’in söylem analizi kuramına dayalı olarak değerlendirilmektedir. Bunun 
yanında, incelenecek olan haber metinlerin hem makro hem de mikro alan açısından söylem analizi yapılırken, her gazete, ayrı ayrı 
“olumlu, olumsuz ve nötr” bakış açılarıyla oluşturdukları Türk imgesine göre de kategorilendirilmiştir. Bu şekilde, yabancı basından 
farklı dört gazetenin, Türk kimliği hakkında sahip olduğu düşünce şeklinin, nasıl söylemlerle aktarıldığı ve bu söylemlerin açıkça ya 
da ima yoluyla ifade ettiği ideolojik bakış açılarının ne olduğu anlaşılabilmektedir.  

2.1. Araştırmada Göze Çarpan Bazı Örnek Analiz Sonuçları  
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“Yabancı Basında Türk İmgesi” başlıklı çalışmada, The Washington Post (Amerika) ve The Guardian (İngiltere) gazetele-
rindeki Türkiye ile ilgili gazete metinlerinde aktarılması amaçlanan farklı bakış açılarının açığa çıkarılabilmesi amacıyla, kullanılan 
söylem analizi yönteminde özellikle, Van Dijk’in kuramı ele alınacaktır. Bu değerlendirmede, yazılı metinleri de inceleme açısından 
oldukça önemli bir yöntem olan, Van Dijk’in söylem analizinin ele alınmasında, bu kuramın haber metinleri, nicelik ve nitelik değer-
lendirmelerini birleştirmesi ve metinleri hem “haberlerin dili, başlıkları, üslupları, spotları, girişleri, retorikleri” gibi metin içi öğeler 
açısından, hem de “sosyal ve toplumsal her türlü bağlamı” içeren metin dışı öğleler açısından analiz etmesi gibi sebepler bulunmak-
tadır. Van Dijk’inbu yöntemine göre, metinler makro ve mikro yapılarına ayrılırlar. Makro yapılar, haber başlıkları, alt başlıklar, haber 
spotları, haber girişleri, haberde hangi temaların birbirlerini izlediğinin ortaya çıkarılmasını amaçlayan tematik yapı ve bu temaların 
şematik yapılarından oluşur. Mikro yapılar ise, haberde yer alan sözcüksel seçimler, kullanılan cümlelerin yapıları ve bu cümlelerin 
birbirleriyle ilişkilerinden oluşan haberin söylemini kapsar (Van Dijk, 1998: 31-45). 

 2.1.1. Makro Yapı

Bu çalışmada küreselleşen dünyada inşa edilen Türk imgesinin değerlendirilebilmesi amacıyla ele alınan gazetelerden, The 
Washington Post (Amerika) ve The Guardian (İngiltere) gazeteleri öncelikle haber metinlerinin makro yapısını oluşturan “haberin 
ana başlığı, haber girişleri, ana olayın ele alınış biçimi, bağlam bilgisi, temalar, temaların şematik yapısı ve olay taraflarının değer-
lendirmeleri” vb. gibi kriterler açısından incelenecektir. Bunun yanında, Van Dijk’in bu yöntemine göre, makro yapılar bölümü 
de, “şematik çözümleme” ve “tematik çözümleme” olarak iki başlık altında ele alınmaktadır. Van Dijk’in, makro yapılar bölümü-
nün ilk kısmı olan “tematik çözümleme” ana başlık, üst başlık, ana olaylar, bağlam, tarih, sözlü tepki ve yorumlardan oluşmak-
tadır (Ülkü, 2004: 372). Yani, haberlerin tematik açıdan incelenmesi, haberlerde aktarılan olayların ele alınış biçimini değerlen-
dirir ve başlık, spot ve haber girişinden oluşan standart bir haberin incelenerek, haber metinlerinin genelde özele doğru analiz 
edilmesini sağlar. Ayrıca, Van Dijk’in söylem analizi yönteminde makro analizin diğer bir kısmı olan haber metinlerinin “şema-
tik yapısı” ele alınırken, “ana olayın sunumu, haberin sonuçları, ardalan, bağlam bilgisi” gibi durumu aktaran kriterler ile “haber 
kaynakları, olaya tarafların getirdikleri yorum” gibi yoruma dayalı kriterler gözden geçirilerek, “ana olayın” aktarılış biçimi değer-
lendirilir. Yani, Van Dijk’in söylem analizi yönteminin “şematik yapı” kısmında, okura ele alınan haber hakkında bilgi verilerek, 
“ana olayın nasıl ele alındığı, bağlam ve ardalan bilgilerinin ne olduğu ve bu haber hakkında getirilen yorumlar” incelenmektedir.  

 Haber Başlıkları 

“Yabancı Basında Türk İmgesi” başlıklı çalışmada incelenen “haber başlıkları”, haberin bir anlamda özeti niteliğinde olduğu 
ve aktarılacak olan olayın nasıl sunulacağına dair ipucu verdiği için, bir haber metninin oluşum sürecinde oldukça önemli bir yere sa-
hiptir.Bu çalışmada küreselleşen dünyada inşa edilen Türk imgesinin değerlendirilebilmesi amacıyla ele alınan The Washington Post 
(Amerika) ve The Guardian (İngiltere) gazetelerindeki, “Türk kimliği” ile ilgili söylemlerin inşa edildiği haberlerin başlıkları genel 
olarak ele alındığı zaman, bu başlıkların içerdiği kelime ve ifadelerle okurun zihninde, aktarılan haber hakkında bir fikir oluşmasını 
sağladığı ve okura haberin içeriğiyle ilgili ipucu verdiği görülmektedir.Örneğin,2011 Temmuz ayında, The Washington Post (Ame-
rika) gazetesindeki, Türk kimliği ile ilgili, haberlerin başlıkları incelendiği zaman, “Türkiye’nin Genel Kurmay Başkanı Işık Koşaner, 
Kara, Hava ve Deniz Komutanlarıyla Birlikte İstifa Etti.” (Turkey’s military chief Isik Kosaner resigns, along with the heads of army, 
navy and air force) (30.07.2011)”, “Türk Ordusu Uğruna Etkili Bir Taktik Değişikliği” (For Turkish military, a telling change of tacti-
cs) (31.07.2011)” başlıklarından da anlaşıldığı gibi, bu haberde genel olarak “Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli komutanları olan 
Kara, Hava ve Deniz Komutanlarının ani istifaları” temasının ele alındığı ve “Türkiye’de asker ile hükümet arasında artan gerginliğin” 
vurgulandığı görülmektedir. Hatta, “Türk Silahlı Kuvvetlerindeki istifa” temasının ön plana çıkarılması amacıyla, haberin bir anlam-
da özeti olan ve haberin içeriğini öz olarak yansıtan haber başlıkları, “Türkiye’nin Genel Kurmay Başkanı Işık Koşaner, Kara, Hava 
ve Deniz Komutanları ile Birlikte İstifa Etti.” (Turkey’s military chief Isik Kosaner resigns, along with the heads of army, navy and air 
force) (30.07.2011)” örneğinde olduğu gibi, oldukça uzun bir şekilde ve bir haber girişiymiş gibi aktarılmaktadır. Bu şekilde de bu 
haberin söyleminde “Türk toplumunun laik yapılanma şeklinin en önemli koruyucuları” olarak yansıtılan Türk Ordusunda yaşanan 
depreme dikkat çekilerek, Türk toplumun kökten bir değişim mi yaşayacağı düşüncesi sorgulanmakta ve Türk imgesi olumsuz bir 
şekilde aktarılmaktadır.

Aynı şekilde, The Guardian (İngiltere) gazetesindeki, 2011, Temmuz tarihinde Türk kimliği ile ilgili, olumsuz yönde akta-
rılan haberlerin başlıkları incelendiği zaman, genel olarak haberin içeriği hakkında ipucu veren ve aktarılan olayın özeti niteliğini 
taşıyan “Derinleştirilen Türk Şike İddiaları hakkındaki Soruşturmada Trabzonspor Başkanı Tutuklandı.” (Trabzonspor chairman 
‘arrested’ in widening Turkish match-fixing probe) (12.07.2011) ve “Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanları, Hükümetle Yaşadığı Görüş 
Ayrılığı Sonucunda İstifa Etti.” (Turkey’s top military chiefs ‘resign’ over divisions with government) (29.07.2011) örneğinde olduğu 
gibi başlıklarla karşılaşılmaktadır. Bunun yanında, olumsuz bir Türk imgesinin aktarıldığı bu haberlerin başlıklarından da anlaşıldığı 
gibi, bu haberde ana tema olarak “Türk Futbol Takımlarında yaşanan şike davaları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlarının ani 
istifası” konuları ele alınmaktadır.

Haber Girişi

 Van Dijk’in söylem analizi yönteminin makro yapı kısmında haber başlıkları gibi, olayın özetinin verildiği diğer bir kısım 
ise, “haber girişleridir”. Olayla ilgili önemli bilgilerin verildiği haber girişinde, aktarılan olayın özeti, ana olay, haber metninin ana 
teması ve olaya ilişkin gazetenin bakışı verilmektedir (Özer, 2000: 84). Bu şekilde, haber girişlerini okuyan okur, haberin tamamını 
okumadan, haber hakkında genel bir fikre sahip olmaktadır. Bu çalışmada da, Türk imgesi ile ilgili haberlerin girişleri okunduğu 
zaman, Türk kimliğinin olumlu mu, olumsuz mu, yoksa nötr bir bakış açısıyla mı aktarıldığı hakkında bir fikir sahibi olunmaktadır. 
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The Washington Post (Amerika) gazetesinde, 2011 Temmuz ayında Türk kimliği ile ilgili olarak en yoğun şekilde ele alınan 
“Türk komutanlarının ani istifası” temasına sahip haberlerin girişleri, okurun zihninde birçok fikrin oluşmasına neden olacak bir 
şekildedir. Örneğin, 30 Temmuz 2011 tarihinde, The Washington Post (Amerika) gazetesinde yer alan, “Türk Silahlı Kuvvetleri Ko-
mutanlarının İstifası” (Turkish military’s chiefs of staff resign) başlıklı haberin girişinde; “ANKARA, Türkiye_Türk Silahlı Kuvvetleri 
Komutanları, İslami kökenli hükümeti devirmek amacıyla gizli bir plan yapma girişimiyle suçlanan askeri komutanların gözaltına 
alınma sayısındaki büyük artış nedeniyle tırmanan tansiyon sonucunda cuma günü istifa etti.” (ANKARA, Turkey — The chiefs 
of staff of Turkey’s military stepped down Friday as tensions dramatically increased over the arrest of dozens of officers accused of 
plotting to overthrow the Islamic-rooted government.) ifadelerine yer verilerek, Türkiye’de yaşanan iç gerilime vurgu yapılmaktadır. 
Bunun yanında, bu haber girişini okuyan okurun zihninde, Türkiye’nin en büyük iki kurumu olan “askeri ve siyasi taraflar” arasında 
yaşanan gerilimin oldukça ciddi bir boyuta taşındığı ve Türkiye’nin yaşam alanı olarak artık çok da güvenli olmadığı fikri bile oluş-
maktadır. Tabii ki, başka bir toplum, okuduğu haber sonucunda zihninde oluşturduğu gerçekliğe dayalı olarak “Türkiye’ye turist ola-
rak gelme” düşüncesini bile sorgulamaya başlayabileceği için, haber girişindeki söylemlerin toplumu dönüştürme açısından ne kadar 
önemli olduğu anlaşılabilmektedir. Ancak, The Washington Post (Amerika) gazetesinde, 2011 Temmuz ayında Türk kimliği ile ilgili 
olarak, olumsuz bir Türk imgesinin oluşmasına katkıda bulunan haber girişlerinin aksine; Türk kimliğini olumlu bir şekilde aktaran 
temalara sahip haber girişleri de bulunmaktadır. Bu niteliğe sahip haber girişlerinin, olumsuz ifadelere yer veren haber girişleri kadar 
sayısının çok olmamasına rağmen ele alınması olumlu Türk imgesinin nasıl inşa edildiğinin anlaşılabilmesi açısından oldukça önem-
lidir. Örneğin, 17 Temmuz 2011 tarihinde, The Washington Post (Amerika) gazetesinde yer alan,“Tom’dan Bir Kartpostal: İstanbul’da 
Türk Lezzetleriyle Kalori Yüklü Bir Tur” (Postcard from Tom: In Istanbul, a calorie-laden tour of Turkish delights) başlıklı haberin 
girişi, “Kahvaltı için turşu suyu içmeye ne dersiniz? İstanbul’da popüler bir baharatçı dükkanında başlayan etkileyici yemek yerleri 
turumu nasıl tasarlayacağımı tam olarak bilmiyorum!”(Pickle juice for breakfast? Not exactly how I envisioned kicking off my tour 
of the food attractions starting near the popular Spice Market in Istanbul.) ifadeleri ile başlayarak, okurun zihninde oldukça merak 
uyandırmaktadır. Özellikle, haberin girişinde, “kahvaltıya içecek olarak turşu suyunun” önerilmesini içeren ifade şekli, okur üzerinde 
şaşırtıcı bir etki bırakarak, okuru metne yöneltmektedir. Ayrıca, haberin girişindeki “etkileyici yemek yerleri” ile tanımlanan Türk 
lezzetleri turu da, bu haberde olumlu bir Türk imgesi aktarılacağına dair fikir vermektedir.

Bunun yanında, The Guardian (İngiltere) gazetesinde yer alan, haberde aktarılan olay ile ilgili okurun genel bir fikre sahip 
olmasını sağlayan haber girişleri incelendiği zaman, genel anlamda bu girişlerden, ele alınan haber metinlerinde Türk kimliği hak-
kında nasıl bir bakış açısına sahip olunduğu anlaşılabilecektir. Mesela, The Guardian (İngiltere) gazetesinde, 29 Aralık 2011 tarihinde 
yer alan, “Türk Hava Saldırıları, Irak Sınırı Civarında Onlarca Köylüyü Vurdu.” (Turkish air strikes kill dozens of villagers near Iraq 
border) başlıklı haberin, “Türk Hükümeti, bombalamada ölen kurbanların, bölücü terör örgütüne mensup kişiler olmadığını kabul 
etmek zorunda kaldı.” (Turkey’s government forced to admit victims of bombing were not Kurdish separatist fighters.) şeklindeki gi-
rişi incelendiği zaman, bu haberde,  “Türkiye’nin hatasının” ön plana çıkarılarak, Türk kimliğinin olumsuz bir yönde inşa edilmeye 
çalışıldığı görülmektedir.

Ana Olayın Sunumu, Ardalan ve Bağlam Bilgisi

Van Dijk’in söylem analizi yönteminde “makro analizin” diğer bir kısmı olan haber metinlerinin “şematik yapısı” ele alınır-
ken, “ana olayın sunumu, haberin sonuçları, ardalan, bağlam bilgisi” gibi durumu aktaran kriterler ile “haber kaynakları, olaya ta-
rafların getirdikleri yorum” gibi yoruma dayalı kriterler gözden geçirilmektedir. Bu çalışmada değerlendirilen gazete metinlerinden, 
The Washington Post’da (Amerika), 2011 Temmuz ayında olumsuz Türk kimliği ile ilgili haberlerin ana olayı ele alış biçimleri genel 
olarak incelendiği zaman, genel olarak ideolojik bakış açılarının oluşturdukları söyleme yansıdığı ve bu söylem şeklinin de olumsuz 
Türk imgesini pekiştirdiği görülmektedir. Örneğin, 30 Temmuz 2011 tarihinde, The Washington Post (Amerika) gazetesinde yer 
alan, “Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlarının İstifası” (Turkish military’s chiefs of staff resign) başlıklı haberde, “Türkiye’de İslami 
kökenli hükümetin kökten bir değişim yaparak dört yüzden fazla laik düşünceyi savunan asker, gazeteci, akademisyen gibi kişileri 
tutukladığı” düşüncesi vurgulanmakta ve okura yaşadığı değişimlerden dolayı her geçen gün tehlikeli bir yaşama alanına sahip olan 
bir “Türkiye portresi” yansıtılmaktadır. Bu şekilde, Türkiye’yi neredeyse “şeriat kurallarının hakim olduğu toplumlar gibi, özgürlük 
alanının giderek daraldığı bir ülke şeklinde” yansıtan bu haber söylemi sonucunda, okurun bakış açısının oldukça olumsuz yönde 
etkileneceği anlaşılmaktadır. Bunun yanında, The Washington Post (Amerika) gazetesinde, Ekim 2011 tarihinde, Türk kimliğinin 
olumsuz bir şekilde aktarıldığı “depremle” ilgili haber metinlerinin, “Türkiye’nin geçmiş depremlerinden ders çıkarmaması, yardım-
ların yetersiz olması, bazı ihmallerin bulunması, yeterli tedbirlerin alınmaması” gibi bazı “ardalan ve bağlam bilgisiyle” pekiştirildiği 
ve okurun zihnindeki gerçekliğin bu yönde inşa edilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.

2011, Temmuz ayı boyunca incelenen The Guardian (İngiltere) gazetesinde, olumsuz Türk kimliği ile ilgili haberlerin ana 
olayı ele alış biçimleri genel olarak incelendiği zaman, haber metinlerinin söylemlerinin aktarılması amaçlanan bakış açısı yönünde 
inşa edildiği görülmektedir. Bu şekilde de, haber metinlerinde hem olumsuz, hem de olumlu yönde Türk imgesi inşa edilirken, ha-
berin belirlenen amaca göre ele alındığı ve bu yönde anlamın, “bağlam ve ardalan bilgisiyle” pekiştirildiği anlaşılmaktadır. Örneğin, 
“Türkiye Seçimlerinde Kürt Başarısı” (Kurdish success in Turkey’s elections) (04.07.2011) başlıklı haberde, “Türkiye’deki Kürk halkın 
demokratik hakları sağlanmadığı sürece, Türkiye’nin Avrupa Birliğine kabul edilmeyeceği” yönünde bir görüş bildirilerek, Türk 
toplumu, ırkçı bir yaşam şekline sahipmiş gibi olumsuz bir yönde aktarılmaktadır. Ayrıca, bu haberde “Türk baskısına rağmen, Kürt 
kesiminin seçimlerde oy oranında artış olması” şeklinde bir söylem inşa edilerek, Türk toplumunda ırksal bir ayrım oluşturulmaya ve 
Türk imgesinin bu yönde olumsuz bir şekilde yansıtılmaya çalışıldığı görülmektedir. Yani, bu haberin ana olayı ele alış biçimi genel 
olarak incelendiği zaman, bu haberin oldukça ideolojik bir söylem aracılığıyla inşa edilerek, gerçekliğin hedeflenen bakış açılarına 
göre yeniden oluşturulduğu görülmektedir. Ayrıca bu haberin, “bütün engellere rağmen, 36 Kürk politikacının seçimleri kazanması 
ve özellikle yıllarca hapiste kalmış olan Leyla Zana gibi kişilerin milletvekili olması” gibi “bağlam ve ardalan bilgisi” aracılığıyla akta-
rılarak, bu haberin söylemindeki olumsuz yönde yansıtılan Türk imgesinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.
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2.1.2. Mikro Yapı 

Bir haber metninin “mikro yapı” çözümlemesi yapılırken, bu metni oluşturan kelime, cümle, ifade ya da fotoğraflar vb. gibi 
öğelerinin ortaya çıkarılması amacıyla, ele alınan metinler, “sentatik çözümleme, bölgesel uyum, sözcük seçimleri ve retorik çözüm-
leme” şeklindeki kriterler açısından değerlendirilmektedir. Yani, Van Dijk’in söylem analizi kuramına göre, “metnin ses, sözcük, 
cümle yapısı ve anlamlarını” kapsayan mikro yapıda söylem stili ele alınmakta ve aynı konunun farklı bir biçimde nasıl dile getirildiği 
üzerinde durulmaktadır. 

Sentatik Çözümleme

“Yabancı Basında Türk İmgesi” başlıklı çalışmada, Van Dijk’in söylem analizi kuramına göre, Türk kimliğinin aktarım şekli,  
öncelikle mikro yapısının ilk aşaması olan ve haber metinlerini cümleleri açısından ele alan “sentatik çözümleme” ve “bölgesel uyum”  
kriterlerine dayalı olarak değerlendirilmektedir. Van Dijk’in mikro yapıda yaptığı “sentatik çözümleme” düzeyinde, cümlelerin basit 
ya da karmaşık olması, aktif ya da pasif bir şekilde kurulması gibi cümlelerin kullanım yapıları ele alınmaktadır.

Öncelikle, The Washington Post (Amerika) gazetesinde, Türk kimliğinin olumsuz açıdan aktarıldığı haber 
metinleri, “sentatik çözümleme” açısından incelendiği zaman, genel olarak Türk imgesinin “birleşik ve karmaşık” cümlelerle 
oluşturulduğu görülmektedir. Bu birleşik ve karmaşık cümleler, olumsuz yönde aktarılan söylemin daha detaylı bir şekilde 
inşa edilerek, anlamın yoğunlaştırılması sağlanmaktadır. Bu şekilde de, içerik olarak detay veren birleşik ve karmaşık cümleler 
aracılığıyla, okurun zihnindeki gerçeklik haberin söylemi aracılığıyla yeniden inşa edilmeye çalışılmaktadır. Örneğin, 27 Ekim 
2011 tarihinde The Washington Post (Amerika) gazetesinde yer alan, “Bir Türk Erkek Çocuğu, Depremde Yıkılmış Bir Binanın 
Altından 100 Saat Sonra Çıkartıldı.” (Turkish boy freed from quake rubble of collapsed building 100 hours later.) başlıklı haberde 
kullanılan, “Enkazda çalışan kurtarma ekipleri, Cuma sabahı erken saatlerde, Türkiye’nin doğusundaki birçok binanın yıkılmasına ve 
en azından 550 kişinin ölmesine neden olan büyük depremden 100 saat sonra, 13 yaşında bir erkek çocuğunu canlı olarak enkazdan 
çıkardı.”(Rescuers, working under floodlights, pulled a 13-year-old boy alive from the rubble of a collapsed apartment building early 
Friday, over 100 hours after a massive earthquake leveled many buildings in eastern Turkey, killing at least 550 people.) şeklindeki 
cümle değerlendirildiği zaman, bu cümlenin içinde detayları barındıran ve bileşik bir yapıya sahip bir cümle olduğu anlaşılmaktadır.
Yani, Türk imgesi inşa edilirken uzun ve bileşik cümleler kullanılarak, hem okura Türk kimliği hakkında daha fazla bilgiyi aktarıl-
makta, hem de özne olan Türk imgesi ön plana çıkarılmaktadır. Bu şekilde de, The Washington Post (Amerika) gazetesinde, Türk 
imgesiyle ilgili haberler okura aktarılırken, basit cümlelerle anlaşılır olmak yerine; karışık ve uzun cümlelerle amaçlanan ideolojik 
bakış açısının detaylandırılarak, iyice pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanında, The Washington Post (Amerika) gazetesinde, 
Türk kimliğinin aktarım şeklindeki, haber metinlerini cümlelerinin sentatik çözümlemesinde önemli olan diğer bir niteliği olan 
cümlelerin “aktif mi yoksa pasif cümle” yapısında mı oluşturulduğu incelenmektedir. Çünkü, aktif yapıda kurulan bir cümle ile özne 
ön plana çıkartılırken, pasif yapıda bir cümlede özneye vurgu yapılmayarak, nesne ön plana çıkartılmakta ve bu şekilde, anlamın 
ne yönde yapılanacağı ile hangi ideolojik bilginin vurgulanacağı belirlenmektedir. Genel olarak, olumsuz Türk imgesinin aktarıldığı 
cümlelerin yapısı incelendiği zaman, çoğu zaman aktif yapıda oluşturulan ve öznenin ön plana çıkarıldığı cümle yapılarıyla karşı-
laşılmaktadır. Mesela, The Washington Post (Amerika) gazetesinde, 19 Temmuz 2011 tarihindeki, “Hillary Clinton’ın Türkiye’deki 
İnsan Hakları Hakkında Yaptığı Konuşma” (Hillary Clinton’s welcome words on human rights in Turkey) başlıklı haber metninde 
kullanılan, “İçerisinde şu ana kadar hiçbir suça karışmamış olan gazetecilerin de yer aldığı birçok Türk gazeteci gözaltına alındı.” 
cümlesi, bu haberde genel olarak kullanılan aktif cümle yapısına örnek teşkil edecektir.

Aynı şekilde, The Guardian (İngiltere) gazetesinde, Türk kimliğinin aktarıldığı haber metinleri, “sentatik çözümleme” açı-
sından incelendiği zaman, genel olarak Türk imgesinin olumsuz yönde inşa edildiği haberlerin daha uzun ve karmaşık cümlelerle 
dile getirilirken; olumlu ve ya nötr açıdan yansıtılan Türk imgelerine sahip haberin ise, oldukça kısa, basit ve anlaşılır bir cümle 
yapısına sahip olduğu görülmektedir. Örneğin, 21 Temmuz 2011 tarihinde, The Guardian (İngiltere) gazetesinde yer alan, “Kobe 
Bryant Türkiye’ye Gelme Konusunda Beşiktaş ile Görüşmelerini Sürdürmekte.” (Besiktas in talks with Kobe Bryant over move to 
Turkey) başlıklı haberde, “Ataman, Bryant’ın Beşiktaş takımından bir teklif beklediğini söyledi.” (Ataman said Bryant was waiting 
for an offer from Besiktas.) ve “Türk spor lig sezonu ekim ayında başlıyor.” (The Turkish league season starts in October.) şeklinde 
aktarılan cümleler incelendiği zaman, nötr bakış açısıyla dile getirilen bu cümlelerin ne kadar basit ve anlaşılır bir yapıda inşa edildiği 
görülmektedir.

 Bölgesel Uyum

Bu çalışmadaki söylemlerin mikro yapılarının çözümleneceği diğer bir kısım olan “bölgesel uyum” başlığı altında yapılan 
değerlendirme kısmında ise, cümlelerin birbirleriyle olan ilişkileri ele alınmaktadır. 2011 Temmuz ayında, The Washington Post 
(Amerika) gazetesinde Türk kimliğinin aktarıldığı cümlelerde, bazen cümleler arası nedensel bir bağ kurularak, “nedensel ilişkilere” 
yer verilirken, bazen de bir cümlenin açılımının bir sonraki cümlede yer alıp almadığını ele alan “işlevsel ilişkilere” yer verilmektedir. 
Mesela, 21 Temmuz 2011 tarihindeki  “Suriye’de Assad Rejimi Sonrası Bir Yol Haritası Belirleme” (Plotting a post-Assad road map for 
Syria) başlıklı haberde yer alan, “Obama yönetiminin, Suriye’deki rejim değişikliği isteğini desteklemesinden dolayı, Arap Baharının, 
bu durumda söylenebilecek en sıcak ifade şekli olduğu görülmektedir.” (As the Obama administration steps up its support for regime 
change in Syria, the Arab Spring is moving into what could be its hottest phase.) şeklindeki cümle yapısı “nedensel bağlara” sahip 
ifade şekline bir örnektir.

The Guardian (İngiltere) gazetesinde, genel olarak Türk imgesi ile ilgili haberler incelendiği zaman, cümlelerin nedensel 
ilişkiler kurularak aktarıldığı ve aralarında “nedensel bir bağ” olduğu görülmektedir. Çünkü, özellikle de olumsuz yönde Türk imgesi 
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inşa eden cümlelerde, bu söylemlerin güçlendirilmesi amacıyla, nedensel unsurlar daha çok ön plana çıkarmakta ve haberlerin bu şe-
kilde daha inandırıcı bir hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin, 30 Temmuz 2011 tarihinde The Guardian (İngiltere) gazetesinde 
yer alan, “Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanları, Yürütülen Balyoz Darbe Planın Davasından dolayı İstifa Etti.” (Turkey military chiefs 
resign over Sledgehammer ‘coup plot’ arrests) başlıklı haberde, “2007 yılında, AKP Hükümeti’nin Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı 
adayı olarak önermesiyle, Türk Askeri Birlikleri, kendi web-sitesinde “Türk Askeri Birlikleri’nin, her koşulda laikliği savunacağını” 
belirten bir metin yayınlamıştır.” (When the ruling AKP proposed Abdullah Gül as its presidential candidate in 2007 the military 
published a text on its website stating that the Turkish military would “defend secularism in Turkey by all means.) şeklinde bir 
ifade kullanılarak, cümleler arasında nedensel bir bağ kurulmuş ve bu şekilde, okura “Türk Askeri Birliklerin gücünün neden 
azaltılmak istendiği ve neden her geçen gün askeri personelin daha fazla tutuklandığı” konusunda bilgi aktarılmaktadır.

Sözcük Seçimleri

Van Dijk’in söylem analizinde, mikro düzeyde incelenen diğer önemli bir başlık da “sözcüklerin seçimidir”. Çünkü, her 
sözcük yeri geldiği zaman etkili bir ideolojik propaganda aracı olabilir. Bu nedenle, aynı anlamı taşıyan birçok sözcük arasından 
o sözcüğün seçilmesi rastgele yapılmış bir tercih olarak değil de; çeşitli grupların düşünce ve çıkarlarına hizmet etme amacıyla 
kullanılan bir ifade şekli olarak görülmelidir. The Washington Post (Amerika) gazetesinde, 2011 Temmuz ayındaki haber metinleri-
nin söylemleri inşa edilirken tercih edilen “sözcükler” genel olarak incelendiği zaman, bu sözcüklerin bazı kişi ya da grupların dün-
yayı algılama şeklini ve ideolojilerini yansıtan bir niteliğe sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle, bu metinlerde kullanılan sözcük, 
imge ve ifadelerin incelenmesi, Türkiye ilgili haberlerin, içinde taşıdığı ideolojik bakış açısının anlaşılabilmesi açısından oldukça 
önemlidir. Mesela,  31 Temmuz 2011 tarihinde, The Washington Post (Amerika) gazetesinde yer alan, “Türk Ordusu İçin Düşünülen 
Bir Taktik Değişikliği” (For Turkish military, a telling change of tactics) başlıklı haberde kullanılan sözcükler incelendiği zaman, 
bu sözcüklerin çoğunun okuru oldukça etkiyecek ve okurun zihnide çatışma yaratacak bir niteliğe sahip olduğu görülmektedir. Bu 
haber metninde, olumsuz Türk imgesinin okur zihninde oluşması amacıyla kullanılan bu sözcüklerin bazıları ele alındığı zaman, 
haberle ilgili “yeni bir dönem (a new era), devam eden kriz (continuing crisis), kriz duygusu (sense of crisis), problem (problem), 
olağandışı (extraordinary), anlaşmazlık (disagreement), istifa (resigning), bıkmak (irk), iletişim kuramama (disconnect), dava (trial), 
darbe (coup)” şeklinde bazı çatışma yaratan sözcüklere rastlanmaktadır. Ayrıca, bu sözcükler, “Laikler ve İslami görüşü savunan-
lar” gibi karşıtlıklarla daha da, olumsuz bir nitelikte aktarılmakta ve okurun Türk kimliği hakkında oldukça negatif yönde bir bakış 
açısına sahip olmasına neden olmaktadır. Aynı şekilde, 19 Ağustos 2011 tarihinde, The Washington Post (Amerika) gazetesinde yer 
alan “Türkiye, Irak’taki Kürt Hedeflerini Vurdu.” (Turkey hits Kurdish targets in Iraq)başlıklı haberde,“Türk Jetleri (Turkish jets), 
şiddet (violence), anlaşmazlık (the conflict), ülkenin Kürk azınlığı (country’s Kurdish minority),  katliam (The bloodshed),  kritik 
zaman (a critical time),  daha fazla tansiyon (more tensions), PKK saldırısı (PKK attack), sabrımızın sonu (the end of our patience), 
Müslümanların kutsal ayı, Ramazan (the Muslim holy month of Ramadan), Meclisi boykot etme (boycotting parliament), terrörizm 
(terrorism), felaket (disaster), PKK terör örgütü (PKK fighters), İnsan Hakları (the Human Rights), politik çözüm (a political soluti-
on)” şeklinde sözcük ve ifadeler kullanılarak, okurun zihninde Türkiye ile ilgili olumsuz bir bakış açısı oluşturulmaktadır. Bu haberde 
kullanılan sözcüklerle karşılaşan okurun, “Türkiye’de huzursuzluğun ve çatışmanın hakim olduğu bir yaşam şekli” olduğu yönünde 
bir izlenimine sahip olarak, zihninde olumsuz bir Türk imgesi canlandırması kaçınılmaz bir durum olacaktır. 

Ancak, The Guardian (İngiltere) gazetesinde, 21 Eylül 2011 tarihinde yer alan “Neden İngiliz Futbol Takımlarında da, Er-
keklerin Maçı İzlemesi Yasaklanmıyor?” (Why English football shouldn’t ban men) başlıklı haberde kullanılan, “tarihi bir gün (a 
historic day), kutlama (celebration), arkadaşça (friendly), şiddet oranında azalma (a decrease in the amount of violence), atmosfer 
çok hoş (the atmosphere is so lovely), bu anı (this memory), çiçekler (flowers)” şeklindeki sözcükler ile 23 Eylül 2011 tarihinde yer 
alan“Türkiye’de Kadın ve Çocukların İzlediği Maç Şekli Neden Futbol İçin Önemli?” (Why Turkey’s women and children directive is 
good for football) başlıklı haberde yer verilen “sıcak bir karşılama (a warm reception), toplumsal cinsiyet dengesi (the gender balan-
ce), canlı bir şekilde(vividly), deneyim (the experiment), artan bir sayıda kadın (rising numbers of female), hoşnut edici (delighted), 
Türklerin çözüm yöntemi (the Turkish solution), ne kadar kadın sayısı fazla, o kadar iyi (the more women, the better)”şeklindeki 
sözcük ve ifadeler incelendiği zaman, bu iki haber metninde de, Türk kimliğinin oldukça pozitif anlam taşıyan ifade şekilleriyle 
aktarıldığı görülmektedir.

Retoriksel Ögeler

“Yabancı Basında Türk İmgesi” başlıklı çalışmada, Van Dijk’ın söylem analizi yöntemine göre, “Türk imgesi” açısından ince-
lenen haber metinlerinde, haberin etkisini arttırmak amacıyla kullanılan sözcüklerin yanı sıra; okuru daha da fazla ikna etmek ama-
cıyla bazı “retoriksel ögelere” de yer verildiği görülmektedir. Bir haberin “retoriği” ele alınırken, o haberde kullanılan her türlü ikna 
edici ve inandırıcı veriler değerlendirilmektedir. Mesela, “bir görgü şahidi, güvenilir bir kanıt, rakamsal bir veri, bir fotoğraf karesi” 
haber metninin retoriği olabilir. Yani, haberlerde en sık kullanılan retoriksel unsurlar, “tekrar etme, karşılaştırma, örnek gösterme, 
kanıt sunma, tanık kullanma, uzman görüşüne başvurma, metafor kullanma, ironi yapma, tanımlama, ses uyumundan yararlanma, 
kafiye ve ritm oluşturma, sürü mantığı yaratma vb.”dir (Devran, 2010: 43). Örneğin, 31 Temmuz 2011 tarihinde, The Washington 
Post (Amerika) gazetesinde yer alan, “Türk Ordusu İçin Düşünülen Bir Taktik Değişikliği” (For Turkish military, a telling change 
of tactics) başlıklı haberde de, haberin okur üzerinde “inandırıcı olma” etkisini yaratabilmesi için farklı retoriksel yöntemlerden 
faydalanılarak, bu haberin okur üzerindeki gücünün daha da geçerli bir hale gelmesi sağlanmaktadır. Mesela, bu haberde kullanılan 
retoriksel unsurlardan biri, “uzman görüşüne” başvurma yöntemi olmuştur. Bu şekilde, Lehigh Üniversitesi’nden “Henri Barkey” 
isimli bir uzmanının, Askeri Komutanların istifası durumunu, “Bugün, Askeri Kuvvetlerin, havluyu attığı gündü.” şeklinde ifadesine 
yer verilerek, bu haberin inandırıcılığı arttırılmaktadır. Bunun yanında, 31 Temmuz 2011 tarihinde, The Washington Post (Amerika) 
gazetesinde yer alan bu haberde, “250 asker hakkındaki soruşturma” (investigations in which about 250 soldiers) ifadesinin yer al-
ması da, “rakamsal veri” aracılığıyla haberi destekleyen ve daha etkileyici bir söylem haline getiren diğer bir retoriksel ögedir. Ancak, 
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bu haberde en kuvvetli retoriksel unsurlardan biri, Türk Askeri Birliklerinin, “dişsiz” (toothless) imgesiyle tanımlanmasıdır. Çünkü, 
“dişsiz” (toothless) imgesi ile tanımlanan Askeri Komutanların, bu imge aracılığıyla, ne kadar “etkisiz ve güçsüz” bir konumda olma-
ya başladıkları anlatılmaya çalışılmaktadır. 

The Washington Post (Amerika) gazetesinde 26 Ekim 2011 tarihinde yer alan, “Depremin Enkazında Bulunan Aile” 
(Family found in quake’s rubble) başlıklı haberde, “büyük depremden 48 saat sonra (some 48 hours after a devastating earthquake), 2 
haftalık bir bebek (a 2-week-old girl) şeklinde “retoriksel öge” olarak kullanılan bazı “rakamsal değerlerle” karşılaşılmaktadır. Bunun 
yanında, The Washington Post (Amerika) gazetesinde, 2011 Ekim ayı boyunca Türk kimliği ile ilgili aktarılan diğer önemli öge olan, 
“fotoğraflar” ele alındığı zaman, bu haberlerin aktarım şeklinde oldukça etkileyici karelerle karşılaşıldığı görülmektedir:

 (The Washington Post, 30 Ekim 2011)              (The Washington Post, 26 Ekim 2011)
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            (The Washington Post, 25 Ekim 2011)

Aynı şekilde, The Guardian (İngiltere) gazetesinde, 29 Aralık 2011 tarihinde yer alan, “Türk Hava Saldırıları, Irak Sınırı Ci-
varında Onlarca Köylüyü Vurdu.” (Turkish air strikes kill dozens of villagers near Iraq border) başlıklı haberde, “fotoğraf kullanma, 
rakamsal veri sunma ve imgeleşen ifadelere yer verme” şeklinde bazı retoriksel unsurlarla karşılaşılmaktadır. The Guardian (İngil-
tere) gazetesinde, 29 Aralık 2011 tarihinde yer alan en etkileyici retoriksel unsurun ise, bir fotoğraf karesiyle tamamlanan ve okuru 
gerçekten oldukça derinden etkileyecek bir niteliğe sahip olan “eşekler üzerinde halıya sarılmış ölü bedenler” imgesidir:

        (The Guardian, 29 Aralık 2011)
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The Guardian (İngiltere) gazetesinde, 29 Aralık 2011 tarihinde yer alan bu imgenin, okura “Türkiye’nin yaptığı hatayı” en 
acı şekliyle aktardığı ve okurun Türk toplumuna karşı nefret duyacak kadar kızmasını sağlayacak bir etkiye sahip olduğu anlaşıl-
maktadır. Bunun yanında, bu imgeleşen fotoğraf karesi, yanlışlıkla öldürülen köylülerin “Kürt” olmasından dolayı, okurun zihnide 
“Türkiye’de Kürtlere karşı ırkçı bir yaklaşım” sergilendiği yönünde bir gerçeklik uyanmasına da neden olmaktadır. Okurun derin-
den etkilenmesine neden olan bu imgede göze çarpan ve toplumun duygusal yönünün ağır basmasına sebep olan diğer bir ayrıntı 
ise, okura aktarılan fotoğraf karesinde, “ölen köylülerin eski ayakkabılarının” ön plana çıkarılarak, bir anlamda, ölen kişilerin fakir-
liğine gönderme yapılmasıdır. Bu şekilde, “kaçakçılık yaparken ölen Kürt köylülerin yaptıkları yasa dışı eylemin”, okura, “onların 
maddi sıkıntı içinde olması” şeklinde bir bilgiyle aktarılarak, işlenen bu suç meşrulaştırılmaya çalışılarak, Türklerin, “hiçbir suçu 
olmayan kişileri öldürdüğü” mesajı verilmektedir.

 3. Araştırmanın Bulguları

 Bu çalışmada ele alınan, The Washington Post (Amerika) ve The Guardian (İngiltere) gazeteleri, 2011 yılının son altı ayını 
kapsayan, “Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık” ayları boyunca Türk imgesi açısından incelenmiştir. Bu süreçte, aşağı-
daki tabloda da görüldüğü gibi, Türkiye ve Türk imgeleri ile ilgili, The Washington Post’da “20 olumsuz-11 olumlu-10 nötr” olmak 
üzere toplam “41”, The Guardian’da,“49 olumsuz-19 olumlu-8 nötr” olmak üzere toplam “76”, iki gazetede Türkiye ile ilgili toplam 
“117” habere ulaşılmıştır.

Tablo 1: Türkiye İle İlgili Haberlerin Dağılımı

Gazeteler Olumlu Olumsuz Nötr Toplam

TheWashingtonPost(Amerika) 11 20 10 41

The Guardian(İngiltere) 19 49 8 76

        
      TOPLAM: 117

 

Şekil 1: Türkiye İle İlgili Haberlerin Dağılımı

 2011 yılının son altı ayını kapsayan,The Washington Post (Amerika) ve The Guardian (İngiltere) gazetelerindeki Türkiye 
ile ilgili bu haber metinlerinden, “69 tanesi olumsuz, 30 tanesi olumlu ve 18 tanesi ise nötr bir yönde” okura aktarılmış ve bu süreçte 
genel olarak Türk imgesinin “olumsuz bir bakış açısıyla” inşa edildiği görülmüştür:

Şekil 2: Türkiye ile İlgili Haberlerin Yüzdelik Değerleri
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Şekil 3: Türkiye ile İlgili Haberler Oranları 

Bu çalışmada değerlendirilen, The Washington Post (Amerika) ve The Guardian (İngiltere) gazeteleri, aylara göre Türkiye 
ile ilgili haber dağılımı açısından incelendiği zaman, bu gazetelerde Türkiye hakkında, “Temmuz ayında 20, Ağustos ayında 22, Eylül 
ayında 32, Ekim ayında 30, Kasım ayında 7 ve Aralık ayında 6” haber şeklinde, toplam “117” haber metniyle karşılaşılmaktadır. Ay-
rıca, ele alınan gazete metinlerinin, 2011 yılının son altı ayında değerlendirilmesi sonucunda, Türkiye ile ilgili haber sayısının “Eylül 
ve Ekim” aylarında “en fazla” sayıda; “Kasım ve Aralık” aylarında ise “en az” sayıda olduğu görülmektedir. Türkiye ile ilgili aylara göre 
haber dağılımının “Eylül ve Ekim” aylarında daha yoğun olmasının sebebinin de, bu aylarda yaşanan “Türkiye’deki deprem olayının 
ve Gazze Filosu baskınının” bütün dünya çapında konuşulan ve tartışılan konular şeklinde karşımıza çıkmasıdır.

 Tablo 2: Türkiye İle İlgili AylaraGöre Haber Dağılımı

Aylar The Washington Post (Amerika) The Guardian (İngiltere)
Temmuz, 2011 8 12

Ağustos, 2011 5 17
    Eylül, 2011 7 25
    Ekim, 2011 16 14
    Kasım, 2011 3 4

Aralık, 2011 2 4

     TOPLAM 41 76

            Şekil 4-5: Aylara Göre Türkiye ile İlgili Haber Dağılımı

 “Yabancı Basında Türk İmgesi” başlıklı çalışmada ele alınan, The Washington Post (Amerika) ve The Guardian (İngiltere) 
gazetelerindeki Türkiye ile ilgili haberlerdeki konu başlıkları genel olarak değerlendirildiği zaman, altı ay sürecinde bu gazete me-
tinlerinde, “Van Depremi,Türkiye ve İsrail İlişkisi_Gazze Baskını, Kürt Sorunu, Türk Kültürel Özellikleri, Türk Askeri Kuvvetlerinde 
Yaşanan Değişim, Türkiye’de Uygulanan Erkek Taraftarların Maç İzleme Yasağı, Futbolda Yaşanan Şike Olayları, Futbol, Türkiye’de 
İşlenen İrlandalı Kadın Cinayeti, Türkiye ve Arap İlişkisi, Türkiye ve A.B.D İlişkisi, Türkiye Başbakan’ı Erdoğan, PKK Terör Örgütü, 
Suriye Meselesi,Ermeni Soykırımı, Türkiye’de Terör, Türkiye Uludere Saldırısı ve Türk Turizmi” şeklinde konulara yer verildiği gö-
rülmektedir. Bunun yanında, aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi, her gazete metninde en fazla ele alınan konu başlıkları incelendiği 
zaman, The Washington Post (Amerika) gazetesinde “Van Depremi” ve The Guardian (İngiltere) gazetesinde “Türkiye ve İsrail İliş-
kisi_ Gazze Baskını”,konularının çoğunlukla aktarıldığı anlaşılmaktadır:
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 Tablo 3: Konulara Göre Genel Haber Dökümü

The Washington Post TheGuardian Toplam

Van Depremi 16 7 23

Türkiye ve İsrail İlişkisi_Gazze Baskını 6 11 17

Kürt Sorunu  3 5 7

Türk Kültürel Özellikleri 3 6 9

Türk Askeri Kuvvetlerinde Yaşanan Değişim 4 4 8

Türkiye’de Uygulanan Erkek Taraftarların Maç İzleme Yasağı - 6 6

Futbolda Yaşanan Şike Olayları - 6 6

Futbol 1 5 6

Türkiye’de İşlenen İrlandalı Kadın Cinayeti - 6 6

Türkiye ve Arap İlişkisi - 5 5

Türkiye ve A.B.D İlişkisi 3 1 5

Türkiye Başbakan’ı Erdoğan 1 - 1

PKK Terör Örgütü - 3 3

Suriye Meselesi 2 1 3

Ermeni Soykırımı - 2 2

Türkiye’de Terör 2 - 2

Türkiye Uludere Saldırısı - 2 2

Türk Turizmi - 1 1

Türkiye AB. Üyeliği - 1 1

Türkiye’de Tartışılan Tecavüz Davası  - 1 1

Türkiye’de İç Şiddet - 1 1

Beyoğlu’ndaSandalyelerin Kaldırılması - 1 1
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Bu çalışmada değerlendirilen, The Washington Post (Amerika) ve The Guardian (İngiltere) gazeteleri, Türkiye ile ilgili kul-
lanılan imgeler açısından incelendiği zaman, bu gazetelerde Türkiye hakkında, 2011 yılının son altı ayı boyunca, “Laikliğin Koruyu-
cusu Türk Askeri Kuvvetleri, Etkisini Yitiren Türk Askeri Kuvvetleri, Dindar Türkiye, Türbanlı, Eğitimsiz Türk Kadını, Türk Kültürel 
Özellikleri (Baklava, Lokum, Simit, Kırmızı Mercimek Çorbası, Akide Şekeri, Kaynak), Türkiye Başbakanı Erdoğan, Azınlık Kürt 
Toplumu, Van Depremi, Almanya’da Dindar, Eğitimsiz, Suça Meyilli, Uludere Saldırısı, Ermeni Soykırımı” şeklinde imge ve imgele-
şen ifadelerle karşılaşılmaktadır:

 Tablo 4: Türk Kimliği Hakkında Kullanılan İmgeleşen İfadelerin Aylara Göre Dağılımı

Temmuz, 2011

•	 Laikliğin Koruyucusu Türk 
Askeri Kuvvetleri

•	 Etkisini Yitiren Türk Askeri 
Kuvvetleri

•	 Dindar Türkiye 

•	 Türbanlı, Eğitimsiz Türk Ka-
dını

•	 Türk Kültürel Özellikleri 
(Baklava, Lokum, Simit, Kır-
mızı Mercimek Çorbası, Akide 
Şekeri, Kaynak)

Ağustos, 2011

•	 Etkisini Yitiren Türk Askeri 
Kuvvetleri

•	 Türkiye Başbakanı Erdoğan

•	 Azınlık Kürt Toplumu

Eylül, 2011

•	 Türkiye Başbakanı Erdoğan

•	 Türk Kültürel Özellikleri

Ekim, 2011

•	 Van Depremi

•	 Azınlık Kürt Toplumu

•	 Türkiye Başbakanı Erdoğan

Kasım, 2011

•	 Azınlık Kürt Toplumu

•	 Türbanlı Türk Kadını

•	 Türkiye Başbakanı Erdoğan

Aralık, 2011

•	 Türkiye Başbakanı Erdoğan

•	 Uludere Saldırısı

•	 Ermeni Soykırımı

Sonuç

 “Yabancı Basında Türk İmgesi” başlıklı çalışmada örneklem olarak kullanılan The Washington Post (Amerika) ve The Gu-
ardian (İngiltere), 2011 yılının son altı ayını kapsayan, “Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık” ayları boyunca Türk imgesi 
açısından incelenmiştir. Bu süreçte, Türkiye ve Türk imgeleri ile ilgili yabancı basında yer alan haberler, “söylem analizi” yöntemiyle, 
imgebilim ve çeviribilim açısından ele alındığı zaman, genel olarak dört ülkede de Türk imgesinin olumsuz bir şekilde inşa edildiği 
ve negatif imge ve söylemlerle tanımlandığı görülmektedir. Ayrıca, küreselleşen dünyada Türk imgesinin geçmişten bugüne gelen, 
“barbar, vahşi” Türk şeklindeki algılamasının, “dindar, türbanlı, ırkçı, kavgacı” Türk olarak dönüşüme uğradığı ve Türk kimliğinin, 
bu niteliklerle her fırsatta negatif bir yönde aktarılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu şekilde de, küreselleşen dünyada Türk kimli-
ğinin genel olarak, olumsuz özelliklerle tanımlandığı ve okura, “Türkiye’nin her geçen gün Batı ve özgürlük ortamından uzaklaşan 
bir çizgide ilerlediği” yönünde bir mesaj verilmeye çalışıldığı görülmektedir. Özellikle de, söylem analizi yöntemiyle, bu çalışmada 
yabancı basında Türk imgesi aktarılırken, sahip olunan “ideolojik yapı” ne tür mesajlar aracılığıyla iletilmekte ve bu mesajların ile-
tisinde kullanılan “söylem ve imgelerin” nasıl seçilmekte olduğu incelenmiş ve ele alınan dört gazetenin de, Türk imgesini oldukça 
negatif bir şekilde yansıtmaya çalıştığına şahit olunmuştur. Türkiye, genel olarak ele alınan haberlerin söylemlerinde, giderek “din-
darlaşan ve özgürlük alanının kısıtlandığı” bir ülke; Türk insanı “cahil, kaba ve bilgisiz, din kurallarına göre hareket eden” bir toplum 
şeklinde aktarılmaktadır. Ayrıca, iki gazetede de, Türk kadının, “erkek şiddetine maruz kalan, kendi ayakları üzerinde duramayan, 
özgür ifadesiyle karar vermeyen” kişiler olarak aktarıldığı ve çoğu zaman da hak etmediği kadar aşağılandığı görülmektedir. 

 “Yabancı Basında Türk İmgesi” başlıklı çalışmada, “imgebilim, çeviribilim, çeviri eleştirisi ve söylem analizi” gibi farklı yön-
temlerden faydalanılarak, 2011 yılının son altı ayı boyunca Türk kimliğinin nasıl aktarıldığı ve hangi imgelerle tanımlandığı incelen-
miş ve her gazetenin inşa ettiği “Türkiye” gerçekliğini, kendi ideolojik ve bireysel niteliğine göre belirlediği görülmüştür. Bu sebeple, 
küreselleşen dünyada, ele alınan gazetelerin okuruna aktardığı “Türk kimliği” şeklinde, o gazetelerin “ideolojik, siyasal, toplumsal” 
vb. gibi çeşitli özelliklerinin ve çıkar ilişkilerinin önemli olduğu ve yapılan bu çalışmada, incelenen gazetelerin söylemine yön veren 
bu kriterlerin göz önünde bulundurması gerektiği anlaşılmıştır. Görüldüğü gibi, yabancı basındaki haber metinlerinin değerlendi-
rileceği bu çalışmada, gazete dahil olarak, bütün medya araçlarının aktardığı her türlü bilgiyi, kendi söylemlerini inşa ederek, an-
lamlandırdığı gerçeğinin unutulmaması gerekmektedir. Çünkü, gazete metinleri, haberlerini oluştururken sadece var olan gerçekliği 
olduğu gibi yansıtmaz; aksine “dil” aracılığı ile gerçekliği çeşitli kriterler doğrultusundan yeniden üreterek aktarır. Bu nedenle, aynı 
haber, farklı yayın organlarında farklı bir şekilde yer alabildiği için, okunan her gazetenin aktardığı gerçekliğin nasıl inşa edildiği bir 
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kere daha düşünülerek, haberin bu algılama şekliyle okunması gerekmektedir.
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KÜRESEL HABER AĞLARINDA HABER ÜRETİM SÜRECİNİN DÖNÜŞÜMÜ: BBC 
DÜNYA SERVİSİ TÜRKÇE BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

 
Eylem Yanardağoğlu1

 Özet

 Uluslararası yayıncılığın tarihine baktığımızda, devletlerin kamu diplomasisini harekete geçirmenin bir parçası olarak 
1930’lardan itibaren ulus-ötesi yayıncılığa önem verdiği görülür. Bu yayınların ilk örneklerinden birini de BBC Dünya Servisi’nde 
1939’dan beri devam eden  Türkçe  yayınlar oluşturmaktadır. Bu sunumda BBC Dünya Servisi Türkçe Bölümü’nün geçirdiği tarihsel 
dönüşüm ve bunun haberlerin yapım sürecinde yarattığı değişim incelenmektedir. Uluslararası yayıncılığın değişen yapısının yansıra  
haber üretim sürecine etki ettiği düşünülen faktörlerden kamu diplomasisi, teknolojik dönüşüm ve küresel medya ortamının yapısal 
dönüşümü gibi konulara değinen sunum, 2011 yılında BBC Dünya Servisi’nde yapılan çalışmada elde edilen niceliksel verilerine 
dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: BBC, Dünya Servisi, Türkçe, Ulusötesi, Haberler, Yeni Medya, Kültürel Diplomasi, Yayıncılık Tarihi. 

TRANSFORMATION OF NEWS PRODUCTION PROCESS IN INTERNATIONAL 
BROADCASTING: THE BBC WORLD SERVICE  TURKISH SECTION EXAMPLE
 Abstract 

 Looking at the history of international broadcasting, one can observe that governments established transnational media 
outlets as elements of their public diplomacy efforts as early as 1930s. One of the first examples are seen at the BBC World Service 
which still runs a Turkish Service since 1939. This presentation considers the  changes in the way BBC Turkish Service historically 
operated in order to evaluate issues such as public diplomacy, technological change and  pressures of the global media environment 
on the international news and broadcasting.The findings are based on data gathered via participant observation and in-depth inter-
views conducted in 2011, at the World Service Central Newsroom and the Turkish Service in London, UK. 

Keywords: BBC, World Service, Turkish, Transnational, News, New Media, Cultural Diplomacy, Droadcasting History.

 1. Giriş

 Amerika Birleşik Devletleri’ndekinden farklı olarak Avrupa’daki yayıncılık sistemleri, kamusal yayıncılık prensipleri etrafın-
da örgütlenmiş, ve özellikle başlangıç dönemlerinde ulusal kültürü yansıtmak, ve mevcut siyasi düzenin meşruiyetini devam ettirme 
gibi misyonları üstlenmeleri beklenmiştir (Iosifidis, Steamer ve Wheeler, 2005).

Medya sistemlerinin ulusal kültürün yaygınlaştırılması ve  kamuoyu oluşturmadaki rollerine ek olarak,  iletişim ve ha-
bercilik ayrıca küresel ölçekte de siyasi, kültürel ve ekonomik gücün bileşenlerinden biri olarak kabul etmektedir (McPhail,2006).
Bu sürecin özellikle ondokuzuncu yüzyıldan itibaren artan bir şekilde geliştiği ve devletlerin bu dönemden sonra  iletişimin sadece 
pazarları ve borsaları değil, ‘dış politika ve kamuoyunu’ da etkilediklerini fark ettiklerini belirtilmektedir (Winseck ve Pike 2008) 
Telgraf ve kısa dalga radyo gibi iletişim teknolojilerinin günümüzde kamu diplomasisi olarak anılan  iletişim sürecindeki önemine 
değinen Gregory (2008:276) bu teknolojilerin nasıl “hükümetlerin sadece diğer ülke hükümetleriyle değil, o ülkede yaşayan halkla 
da doğrudan iletişim kurabilmesini mümkün kıldığını» belirtir. Özellikle I. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan bu iletişim süreci-
başta propaganda terimiyle ifade edilse de, 1970’lerden itibaren kamu veya kültürel diplomasi kavramlarıyla anılmaktadır. 

Kamu diplomasisi,” bir hükümetin ulusunun fikirlerinin, ideallerinin, kurumlarının, kültürünün, ulusal amaçları ve siya-
salarının yabancı kamuoyu tarafından anlaşılması amacıyla yürüttüğü iletişim süreci” olarak tanımlanmıştır (Tuch, 1993:3)Joseph 
Nye (2008) kamu diplomasisini devletlerin  “yumuşak gücü”nün bir parçası olarak değerlendirirken,21920’lerde radyonun ortaya 
çıkmasıyla beraber nasıl pek çok hükümetin yabancı dilde yayıncılığa yöneldiğine dikkat çeker.

1930’lardan itibaren ulus-ötesi yayıncılığın ilk örneklerini BBC Dünya Servisi [British Broadcasting Corporation World 
Service-Britanya Yayın Kurumu Dünya Servisi], Amerika’nın Sesi Radyosu [Voice of America (VOA)], Almanya’nın Deutsche Welle 
radyosu ve Türkiye’nin Sesi radyosu [Voice of Turkey (VOT)] gibi kurumların yayınları oluşturmuştur.
1 Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi Kadir Has Üniversitesi, Istanbul,e-posta: eylemy@khas.edu.tr
2  Bir ülkenin yumuşak gücünün kültürü, değerleri ve siyasalarına dayandığını ifade eden Nye, kamu diplomasini de yumuşak gücün bileşenlerinden biri olarak 
tarif eder. 
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Günümüzde enformasyonun uluslararası alandaki en değerli ‘koz’ olduğu, ve pek çok devletin hem içte hem de dışta kamu-
oyunu etkilemek için küresel anlamda kitle iletişimine daha çok önem verdiği açık bir biçimde ifade edilmektedir. 3Devletler, küre-
selleşmenin ulus-devlet üzerinde yarattığı baskılı durumla baş edebilmek için ulus-ötesi iletişim alanında daha aktif aktörler haline 
gelmek için çabalamaktadır. Örneğin, son yirmi yılda, hem devlet hem de devlet dışı aktörlerin ulus-ötesi televizyon yayıncılığına 
hız verdiği, başka ülkelerde yaşayan soydaşlarına ulaşmaya çalıştıkları gözlemlenmektedir4.Soğuk Savaş’ın bitmesiyle uluslararası 
haberlerin daha yumuşak, magazin ağırlıklı haberlere dönüştüğü ve  büyük medya kuruluşlarının dış büro sayılarını azaltması dikkat 
çekerken (Mc Phail, 2006), 11 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırıların ardından uluslararası yayıncılık ve haber-
cilik eski önemini geri kazanmıştır (Gilboa,2008).Örneğin, bu  dönemde BBC gibi küresel ölçekte yayın yapan kurumlar, özellikle 
Müslüman dünyadaki kamuoyuna ulaşmanın gereklerini kavrayarak Arapça, Farsça gibi dillerdeki yayınlarını genişletip, TV  kanal-
ları ve internet sayfalarını hizmete açmıştır.

Uluslararası yayıncılıkla ilgili ilk kapsamlı çalışmalardan birini ortaya koyan Woods (1992), dünyada 150’den fazla ülkenin 
dış politika alanında etkili bir araç olarak gördüğü ulus-ötesi yayıncılık faaliyetinde bulunduğunu belirtir. BBC World Service, Voice 
of America ve Deutsche Welle’nin yanı sıra İran, Libya, Kuveyt, Çin, Hırvatistan, Slovenya ve Hollanda gibi ülkelerdeki uluslararası 
yayıncılık faaliyetlerinin incelendiği kitapta Türkiye veya Türkçe yayınlara değinilmemektedir. 

Türkiye’de yayıncılığın ekonomik ve kurumsal gelişimi konusunda pek çok çalışma bulunmaktadır (Cankaya, 2003; Kejan-
lıoğlu, 2004). Son dönemde, Avrupa Birliği adaylığının yayıncılık ve medya politikaları üzerindeki etkileri üzerinde de durulmuştur 
(Yanardağoğlu, 2008; Gencel-Bek&Deidre, 2005; Sümer, 2010). Ancak uluslararası yayıncılık ve habercilikte yaşanan değişim ve 
dönüşüm sürecinin Türkiye bağlamında henüz tam anlamıyla analiz edildiğini söylemek güçtür. Bu konudaki  akademik çalışmalar 
yetersiz düzeydedir. 

 1.1. Araştırmanın Sorunsalı ve Yöntemi 

Bugünkü  ismini 1998 yılında alan  BBC Dünya Servisi, neredeyse kurulduğu günden bu yana (1939) Türkçe yayınlarına 
devam etmektedir. BBC Küresel Haberler Bölümü’nün (BBC Global News Division) bir parçası olan Dünya Servisi, 32 farklı dilde 
uluslararası radyo ve Internet yayıncılığı yapar, ayrıca Farsça ve Arapça yayın yapan televizyon kanallarına da sahiptir.5Uluslararası 
yayıncılıkla ilgili son dönem çalışmalar öncelikle Voice of America ve BBC World Service gibi kurumların organizasyon yapısını, 
işleyişini incelemiş, yayıncılığın prodüksiyon ve kurumsal analizi üzerinde yoğunlaşmışlardır(Heil,2003; Krugler,2000; Price,2009).
Son dönemdeki çalışmaların bazılarının ayrıca izleyici algısı üzerine de eğildiği gözlemlenmektedir. 6Ancak, BBC’nin Türkçe Servisi 
üzerine çok az sayıda çalışma yapılmıştır7. Literatürdeki bu boşluğu doldurarak alana katkıda bulunmak amacıyla, bu çalışma Türkçe 
servisinin tarihsel dönüşümü ele alır. Soğuk Savaş dönemindeki pratiklerle günümüzdeki habercilik süreçleri arasında bir paralelli-
ğin devam edip etmediği sorusundan yola çıkarak,  uluslararası yayıncılıkta haberlerin üretim sürecine etki eden faktörleri anlaya-
bilmek için BBC’nin Türkçe yayınlarını günümüz şartlarına göre yeniden  nasıl konumlandırdığını inceler. Bu çalışmaya konu olan 
araştırma, 2011 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yurtdışı araştırma bursuyla desteklenmiştir.8

Araştırmacı,  Mayıs-Eylül 2011 tarihleri arasında çeşitli dönemlerde BBC Dünya Servisi’nde bulunmuş, ana haber merke-
zinde ve Türkçe bölümünde stajyer olarak çalışmış, haber üretim sürecini yerinde incelemek üzere haber toplantılarına ve program-
ların yapım süreçlerine katılarak, “katılımcı gözlem” tekniğinden faydalanmıştır. Böylece, haber servisindeki editörlerle, yöneticilerle 
ve gazetecilerle tanışmak, karşılıklı güven  geliştirmek mümkün olmuş,görüşleriyle  araştırmaya dahil olmaları sağlanmıştır. Veri 
toplama sürecinde katılımcı gözlem tekniğinin yanı sıra, yarı-yapılandırılmış mülakat tekniği de kullanılmış, ikincil kaynaklardan ve 
Türkçe Bölümü’nün arşivinden de faydalanılmıştır. 9

 2. BBC Dünya Servisi’nin Kuruluşu ve Ulus-ötesi Yayınlarının  Gelişimi 

Woods (1992) 1930’lu yılların en önemli kitle iletişim aracı olan radyoya bakışın Amerika Birleşik devletleri  (ABD) ve 
Avrupa’da farklılık gösterdiğini, ABD’de ticari bir medya olarak görülen radyonun, kıta Avrupa’sında güvenlik endişeleri nedeniyle 
devlet kontrolü  altında tutulduğunu anlatır. Woods  ayrıca ABD’de ulusal bir iletişim kanalı olarak görülen radyonun Avrupa’da, 
özellikle Britanya’da,  “kolonilerle iletişimi sağlayacak” ulusötesi bir araç olarak düşünüldüğünün altını çizer. 

Gerçekten de şimdiki adıyla Dünya Servisi- Empire Service [İmparatorluk Servisi] olarak 1932 yılında  kolonilerle “anava-
tan” arasındaki iletişimi sağlamak olan üzere kurulur. İtalya’nın, Mısır ve Filistin’e yönelik başlattığı Arapça yayınları  dengelemek 
isteyen Britanya hükümeti ,BBC’ye  Arapça yayın yapma yetkisi verir. Bu yayınlar 3 Ocak 1938’de başlar (BBC, 1982:7).10

3 Thussu (2006:5) çalışmasında Amerika Birleşik Devletleri dışişleri bakanlığı eski yetkililerinin bunu açıkça ifade ettiklerinden bahseder.
4  Ulus-ötesi televizyon yayınlarının hem üretim hem de tüketimi konusunda pek çok araştırma vardır. Bkz. Chalaby (2002), Aksoy ve   Robins (2002), Thussu 
(2006) 
5 http://www.bbc.co.uk/worldservice/specialreports/000000_aboutus.shtml. Erişim tarihi 12 Aralık 2010.
6 Örneğin Zöllner’in (2006) çalışması, 11 Eylül sonrası Arap dünyasına yapılan Deutsche Welle yayınlarının oradaki izleyiciler tarafından nasıl algılandığını ve bu 
yayınların iki kültür arasında ‘diyalog’  kurulmasını sağlayıp sağlamadığını incelemiştir. 
7 Bakınız: Nolh, (2010) ve (2011). 
8  Araştırmacı, Şubat 2011-2012 arası Britanya’da Westminster Üniversitesi, İletişim ve Medya Araştırmaları Enstitüsü’nde (CAMRI) misafir akademisyen olarak 
bulunmuştur.
9 Araştırmacı bu sürede Türkçe Servisi’nde çalışmış veya halen çalışmakta olan 11 editörle, ayrıca BBC Dünya Servisi’nin şefi dahil olmak üzere değişik haber 
programlarında çalışan 11 haber editörüyle birlikte toplam 22 BBC personeliyle mülakat yapmıştır. 
10 Aynı dönemde (1937) Hatay sorunu nedeniyle Türkiye’nin de Arapça yayınlara başlaması (1937)  Britanya hükümetini harekete geçiren nedenler olarak 
düşünülebilir. Hatay, 1920 yılında Fransa’nın kontrolüne geçmiş, ancak 1936 yılında Suriye’deki manda rejimi sona erince Hatay’ın geleceği Türkiye ve Fransa 
arasında bir sorun olmuştur. Hatay 1939’da bağımsızlığını elde ettikten sonra Türkiye ile birleşme kararı almıştır. Türkiye’den yapılan yayınlar, (daha sonra Türki-
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İkinci Dünya Savaşı›nın başlamasıyla Dünya Servisi kendisine yüklenen yeni bir misyonla karşı karşıya kalmış, hem Nazi 
işgaline karşı «direnişin bir sembolü», hem de hızla Britanya›nın Almanya ve müttefiklerine karşı geliştirmek zorunda kaldığı  «karşı 
propaganda»nın bir paçası haline gelmiştir(McCarthy and Jenner, 2011, p.5) Savaş sırasında Avrupa’nın büyük kısmının Alman iş-
gali altında olmasından dolayı, haberleşmenin üzerindeki kısıtlamaların  BBC’nin yayınları sayesinde bertaraf edilmesi söz konusu 
olmuştur  (BBC, 1982:9-10).Dünya Servisi’nde İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde İngilizce’nin dışında yedi dilde yayın yaparken, 
1945 yılında savaş sona erdiğinde dil sayısı kırk beşe çıkmıştır.

Türkçe Servisi işte bu atmosferde 20 Kasım 1939’da yayın hayatına başlamıştır.11 Türkçe yayınlar, başından itibaren Türki-
ye’deki kamuoyunu etkilemeyi hedeflemiş, yayınlar savaşın çıkmasından sonra başladığı için zorunlu olarak  “savaş propagandası” 
kapsamında ele alınmıştır . Bu yüzden, 1940’tan itibaren Irak ve Suriye’de etkili olmaya başlayan Alman propagandasının Türkiye’yi 
de tesiri altına almasını engelleyebilmek için Türkçe yayınların artırılmasına karar verilmiştir. BBC 1942 yılında Türkçe yayınlarını 
on beşer dakikadan günde beş bültene, 1946 yılından itibaren de günde bir saate çıkarmıştır (Nohl, 2010). 

Aynı yıl BBC Şartı ve Lisans Anlaşması (The BBC Charter and License Agreement) hazırlanır ve artık External Services (Dış 
Servisler) olarak anılan servisin, çalışma prensipleri belirlenir. Lisans anlaşmasıBBC’ye, hükümetin belirleyeceği dillerde ve süre-
lerde, yurtdışına yayın yapma zorunluluğu getirmiş, hükümet de bu yayınların finansal sorumluluğunu üstlenmiştir.Programların 
hazırlanışında BBC’nin ‘bağımsız’ olması gerekliliğinin altı çizildiği halde, hükümet ve BBC’nin yabancı dillerdeki yayınlar için “sıkı 
işbirliği” içinde olacağı öngörülmüştür. BBC kurum olarak, gelirini radyo ve televizyon kullanımı için ödenen bir tür bandrol vergi-
sinden (license fee) sağladığından, yabancı dilde yayınlar için dışişleri bakanlığı bütçesinden fon ayrılmıştır (BBC, 1982:14). Dönemi 
inceleyen araştırmacılardan Webb (2008:256) bu önlemin  “yerel” yayınlar için meydana gelebilecek finansal değişimlerin “yabancı 
dildeki yayınların özgürlüğünü  etkilemesini engellemek” amacıyla düşünüldüğü ifade etmiştir. 

 Dünya Servisi bütçesinin Dışişleri Bakanlığı fonlarından sağlanmasının  gazeteciliğin profesyonel standartlarından  
“bağımsızlık” ilkesiyle çatıştığı düşünülmüş, Dünya Servisi’nin “sahibinin sesi” olup olmadığı sürekli bir tartışma konusu olmuştur. 
Jaber and Baumann (2011, p.172) gibi yazarlar, bütçesinin Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlandığı için Dünya Servisi’nin  dış 
politikada atılan adımlarda “hükümetin arkasında durması” beklendiğini, ancak editörlerin “tartışmalı” uluslararası olayları 
haberleştirirken “bağımsızlık aurasını”12sürdürmeye çabaladıklarını ifade eder. 

 BBC ile Britanya hükümetinin dış politika alanına giren gelişemelerde farklı yaklaşım sergilemelerinin ilk örneği İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında Mısır ile yaşanan Suez Kanalı krizinde belirginleşir13 (Vaughan,2008). Diplomatlar arasında Arap dünyası 
ile savaş sonrası izlenecek politikalarda “karşışıklı güven inşası ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi” ne dayalı stratejilerle daha “keskin 
ve politik” yaklaşımlardan hangisinin izleneceğine dair yaşanan anlaşmazlıklar BBC’nin bu dönemde yayınlarında zor bir denge 
tutturmasını gerektirmiştir. Buna rağmen, Ortadoğu’daki izleyicilerinArapça yayınları  sadık bir biçimde takip ettikleri,  yayınların 
Arap kamuoyunda “birleştirici bir etki” yarattığı,  Britanya hükümetinin bölgede popüleritesi azalırken, Dünya Servisi’nin arttığı 
gözlemlenmiştir.Vaughan (ibid, 511) Süez Krizi ardından bu tespitlerleri ele alan “deniz aşırı enformasyonun” değerlendirildiği raporla 
birlikte Britanya’nın enformasyon politşkaları içinde BBC’ye “propaganda” yerine “kültürel diplomasi” için yatırım yapılmasının 
daha yerinde olacağı kabul edildiğini belirtir.

2.1 Soğuk Savaş Dönemi’nde BBC Türkçe Servisi’nde haber üretim süreci 

Soğuk Savaş sonrası Türkiye Batılı ülkelerin yanında yer alır.  Britanya hükümeti yetkilileri, 1951 yılında,  savaş sonrası 
yayın politikasını yeniden belirleyen  Dünya Servisi’ne, Türkçe yayınlarda“direkt propagandadan, kültürel diplomasiye çevrilmesi” 
konusunda istekte bulunur. 1950’lerin sonuna doğru, Türkiye’nin Batı bloğuyla ittifakının kesinleşmesini takiben, Türkçe“Ortadoğu” 
bölümünden, “Güney Avrupa” bölümüne alınır (Nohl, 2010:177). 

BBC Türkçe bölümünün ilk şeflerinden ve kurucu babası sayılabilecek olan tarihçi ve yazar Andrew Mango,1950’lerin sonu-
na kadar yayınların başında İngilizler’in bulunduğunu, ve bu dönemdeki yayınların “profesyonellikten uzak , Öztürkçe ve Osmanlıca 
karışık bir şekilde” yapıldığını anlatır.141958 yılında, Türkçe servisinin başına geçen Mango, BBC’nin “tarafsızlık ve dengelilik” gibi 
editoryal prensiplerini uygulamaya devam etmesine rağmen,dönemin habercilik anlayışında “tepeden inmeci” bir haber üretim 
mantığının hakim olduğunu anlatmaktadır. Bu dönemde, Türkçe’nin de aralarında bulunduğu dil servisleri, çoğunlukla ana haber 
merkezinin ürettiği haberleri çevirir ve yayınlar.  Dil servislerinin şeflerinin yayınlar konusunda bir dereceye kadar “hareket kabi-
liyetleri” olmasına rağmen, Mango “merkezi ve tepeden inmeci” modelin Soğuk Savaş döneminde haber üretim sürecini tarif eden 
baskın norm olduğunun  altını çizer.

Mango’ya göre, Dünya Servisi’nin bu dönemdeki “merkeziyetçi” habercilik anlayışı,  ve “katı” yapısı, dil servislerinde yayın 
yapılan ülkede meydana gelen “yakıcı” olayların takibini de zorlaştırmaktadır. Mango Türkiye için İkinci Dünya Savaşı sonrası en 
önemli siyasi olaylarından biri olan 1960 darbesine giden dönemde, bu sebepten dolayı Türkiye’de olup bitenleri “normal” haber 
bültenine alamadıklarını aynı mülakatta şöyle anlatır: 
ye’nin Sesi radyosu adını alan ve TRT ile birleşen) Ankara Radyo Kurumu tarafından, Türkiye’nin Hatay sorunu konusundaki resmi görüşünü desteklemek amacıyla 
yapılmıştır.  Yayınlar hakkında detaylı bilgi için: (http://www.trt.net.tr/Generic/SayfaTasarimiGoster.aspx?TaslakKodu=d50ae4b6-94cc-4b96-9df77c071bb88372&-
dil=en). Erişim tarihi: 10 Aralık 2010.
11  http://www.turkishtimes.co.uk/haber/ingiltere-basini/496-calisanlari-bbc-turkce-servisini-anlatti 
12 Oxford Sözlükte aura’nın birinci anlamı, bir yere, kişiye veya varlığa ait belirgin özellik olarak tanımlanır. (Oxford Paperback Dictionary, 2001:51)
13 Süez Kanalı krizi, Mısır devlet Başkanı Nasır’ın gelişen Arap milliyetçiliğinin etkisiyle  1956 yılında kanalı ulusallaştırmak istemesi üzerine başlayan ve İngil-
tere’nin Fransa ile birlikte Mısır’a karşı başlattığı hava harekatını ve sonrasındaki gelişmeleri ifade etmek için kullanılmaktadır. 
14 Andrew Mango ile mülakat, 7 Ekim 2011, Londra, Birleşik Krallık.
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27 Mayıs’tan önce olan gösteriler, tevkifler, bütün o gürültü patırtı BBC bültenlerinde yer alamıyordu, ancak biz bu haber-
lerin verilmesi gerektiğine inanıyorduk. 27 Mayıs’a giden dönemde uzun mücadeleler sonucu meydana gelen olaylarıİngiliz  
gazetelerinde çıkan haberlerden derlenen basın özetleri olarak yayınlamaya başladık.  Bunlar  sanki 27 Mayıs döneminin 
alternatif haber bülteni gibiydi ve bu  basın özetlerini muazzam bir belagatla Can Yücel okuyordu (Andrew Mango ile mü-
lakat, 7 Ekim 2011). 

27 Mayıs’ı takip eden dönemde Türkiye ziyaretlerinde “bir kahraman gibi karşılandığını” ifade eden Andrew Mango,  subay-
lardan bile  o dönemde Türkçe servisinde izledikleri açık ve sansürsüz haber politikasından dolayı takdir mesajları aldıklarını  anlatır. 
Türkçe Servisi’nin idaresini 1970’lerin sonunda servisin yeni editörü Gamon McLellan’a devrettiğinikaydeden Mango aynı zamanda  
haber toplama ve yazma teknikleri açısından serviste gerçek anlamda “profesyonelleşmesinin” bu döneme başladığını ifade eder. 15

Mc Lellan kendisiyle yapılan mülakata165 Kasım 1979 yılında Türkçe Servisi’nde çalışmaya başlamadan tam iki gün önce 
yedi dildeki yayınların kaldırılmasının gündemde olduğunu, Türkçe’nin kaldırılmaması için “ çılgınlargibi” lobi yaptıklarını ve bu-
nun ne kadar yerinde bir karar olduğunun12 Eylül1980’de anlaşıldığını anlatır. 

McLellan’a göre, Türkçe Servisi’nin Türkiye’deki izleyiciler açısından önemi, 1960  ve 1980 askeri darbeleri döneminde ya-
pılan habercilikten kaynaklanmaktadır, çünkü, servis bu dönemlerde Türkiye’deki medya organlarının taşıyamadığı haberleri ele 
alıp, sansürsüz bir yayın politikası izlemeye çalışarak Türkiye’deki izleyici için önemli bir alternatif haber kaynağı görevi görmüştür.

O döneme kadar diğer dil servisleri gibi daha çok “çeviri” ağırlıklı, yani ana haber merkezinin belirlediği bültenleri Türk-
çe’ye çevirmek üzere yapılan yayıncılık, 12 Eylül darbesiyle değişikliğe uğrar. 12 Eylül 1980 sabahı Türkiye’de ordu yönetimi ele 
geçirdiğini açıkladığında Londra’da Türkçe Servisi’nde gece nöbetinde olan Nevsal Baylas darbenin servisin yayıncılığı ve haberciliği 
üzerindeki etkilerini şöyle dile getirir:  

“Yayıncılık açısından esas değişiklik darbe olduğu zaman oldu. Benim kişisel görüşüme göre servisin modern anlamda 
gazeteciliği o zaman başladı. Darbe sonrası Türkiye için çok kritik bir dönemdi, bazı siyasetçiler siyaset sahnesinin dışında 
bırakılmış, yeni bir anayasa yapılıyordu. Şimdi herkes kendi programlarını üretiyor, o zaman öyle şeyler yoktu ama darbeyle 
birlikte bize ek yayın kondu, haberleri doğru yazmamız için eğitimler yapıldı.” (Nevsal Baylas ile mülakat,8 Ağustos 2011, 
Londra)

Kejanlıoğlu’nun (2004, s. 235) da belirttiği gibi, darbe sonrası dönemde üç yıl boyunca TRT “fiilen işgal edilmiş”, yayınlar 
doğrudan devlet denetimi altında yapılmıştır. 1983 sonrası sivil hükümete geçilmesine rağmen TRT’nin üzerindeki devlet tekeli ve 
baskısı ortadan kalkmamış; yetkililer yayıncılığı darbe sonrası örülen “milliyetçi-muhafazakar” ideolojinin kültürel taşıyıcısı olarak 
görmeye devam etmişlerdir. 

Türkiye’de 12 Eylül sonrası dönemde basın ve televizyonculuk üzerindeki baskı ve kısıtlamaların BBC Türkçe Servisi’nin 
yayınlarının kurum içinde daha fazla  önem kazanmasına neden olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin, 1981 yılı başında Dünya Servi-
si’nde İspanyolca, İtalyanca gibi dillerdeki yayınlar bitip, Avrupa için yapılan Fransızca yayınlarda kısıtlamaya gidildiği halde, Türkçe 
yayınlar %50 oranında artırılmıştır.17Türkiye’deki medyanın üzerindeki kısıtlamaların ironik bir biçimde Türkçe servisindeki ha-
ber üretim pratiklerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Baylas darbe sonrası yapılan ilk seçimlerde (1983), Türkçe Servisi’nin  Dünya 
Servisi tarihinde bir ilke imza atarak seçim sonuçlarını canlı yayında takip ettiğini, seyircilerin sorularını canlı programlarda ele 
aldıklarını belirtir.  Bu yüzden kendisi “Türkiye’deki sansürü BBC Türkçe bölümünün by-pass ettiğini” ifade eder ve bölüme ilk defa 
“kendi haberlerini” yapmaya izni verilmesini, Türkçe Servisi için “bir dönüm noktası” olarak nitelendiririr.

 McLellan’ın kişisel arşivindeki dokümanlarda seçim gecesi Türkçe Servisi’nin yaptığı program şöyle anlatılmaktadır:   

“ Programı Serpil Erdemgil hazırlıyor, Tayfun Ertan sunuyordu [ama] bu operasyona bütün servis dahil olmuştu. [Türkiye 
siyasi tarih uzmanı] William Hale’in [servise getirdiği] bilgisayarıyla yaptığı analizleri programa Nilüfer Kuyaş aktarıyordu. 
Seçim günü Türkiye saatiyle 20.50’de başlayan programda, ilk 1 milyon oyun sayılmasından sonra Turgut Özal’ın 
kazanacağına dair [bilgisayar analizine dayalı] öngörümüzü açıkladık. Bizler böylece Türkiye halkına yeni başbakanın 
Turgut Özal olacağını söyleyen, ve meclis aritmetiğini doğru tahmin eden ilk kişiler olduk. Programın geri kalan kısmı, 
Türkiye’nin dört bir yanından meslektaşların katılımıyla  yorum ve analizden oluştu. Ertesi sabah saat 07.15’te Turgut Özal’la 
seçimden beri yapılan ilk röportajı biz yayınladık”. 

 Bu seçimlerden dört sene sonra yapılan 1987 seçimlerini de aynı şekilde William Hale ve ekibinin bilgisayar analizleriyle 
değerlendiren Gamon McLellan’a göre, 1987 seçimleri için yapılan program “o zamana kadar BBC Dış Yayınların herhangi bir dilde 
yapmış olduğu en kapsamlı yayını” oluşturuyordu.

15 Serviste  haber yazım ve sunum tekniklerinin gelişmesinde 1961 Anayasası ile kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile yapılan işbirliğinin de et-
kisi olmuştur. Andrew Mango’nu sözü geçen mülakatta dile getirdiği gibi, TRT, BBC’nin kamu yayıncılığı prensiplerini benimsemiş ve  personelinin yetiştirilmesi 
sırasında Türkçe Servisi ile TRT arasında değişim programları gündeme gelmiştir.  Mango bu değişim programları sırasında TRT prodüktörlerinin Türkçe Servisi  
editörlerine  Türkçe’nin kullanımı  konusunda, BBC çalışanlarının da onlara BBC prensiplerini kavrama ve kullanma konusunda yol gösterdiklerini anlatır. 
16 Gamon McLellan ile mülakat, 19 Temmuz 2011,Londra, Birleşik Krallık. 
17 Gamon McLellan ile mülakat, 19 Temmuz 2011,Londra, Birleşik Krallık
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 1980 darbesi sonrası Türkiye’de basın ve yayına getirilen kısıtlamaları “by-pass” etmek ve sansürsüz  haber akışını sağlamak 
üzere haber üretme pratiklerine  yenilik ve çeşitlilik getiren Türkçe servisi, 1980’lerin sonunda 1 milyon 300 bin kişiye ulaşarak,18 
sadece TRT yayınlarıyla sınırlı kalan radyo ve televizyon haberciliğine en büyük alternatifi oluşturmaktaydı. Soğuk Savaş’ın sona 
ermesiyle ulusötesi yayıncılık ve habercilik eski önemini yitirdiği yeni dönemde, Dünya Servisi ve dil bölümleri değişime ayak 
uydurmak zorunda kalıyordu.

 2.2 Soğuk Savaş Sonrası Dönem’de BBC Türkçe Servisi’nde meydana gelen yenilikler

 Ulus-devletlerin  çağdaş küreselleşmenin gerektirdikleriyle kendi ihtiyaçları arasında bir denge kurmak durumunda kal-
ması iletişim alanında da değişimlere yol açmıştır. Örneğin, Avrupa’da kamusal yayıncılık, uydu teknolojilerinin gelişmesi, de-regü-
lasyon ve özelleştirme gibi etmenlerin etkisiyle 1980’lerden itibaren tekel olma özelliğini yitirmiştir. Türkiye’de bu süreç 1990’ların 
başında TRT’nin yayın tekelinin delinmesiyle başlamıştır. Özel yayıncılık Türkiye’de 1990’ların başında önceleri hukuki alt yapısı 
olmayan bir durum olarak ortaya çıkmış, 1994 yılında 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki kanunla 
yasal bir çerçeveye kavuşmuştur (Kejanlıoğlu, 2004).

1980 darbesinin kısıtlayıcı medya ortamı içinde, çalışanlarının ifadesiyle “ tarafsız ve sansürsüz habercilik” açısından say-
gı duyulan bir kurum olan Dünya Servisi, 1990 sonrası hem Türkiye’de hem de dünyada değişen siyaset ve medya ortamıyla karşı 
karşıya kalır, çünkü 1990’ların ikinci yarısından itibaren  Türkiye’de hem demokrasi ve özgürlükler gelişmeye, hem de  yeni iletişim 
mecraları ortaya çıkmaya başlar.

 Türkçe Servisi’nin 2011 yılı Mayıs ayına kadar on beş yıl müdürlüğünü yapmış olan Hüseyin Sükan’ın da belirttiği gibi, 
Türkiye’de 1990’larda açılan  özel radyo ve televizyon kanallarıyla birlikte  daha fazla haber mecrası ortaya çıkmış, ve BBC Türkçe 
Servisi “bağımsız habercilik konusundaki misyonunu yeniden tarif etmek” durumunda kalmıştır. 19 Buna göre, yeni uluslararası 
iletişim sisteminde FM radyoların önemi artmış, BBC’nin 1930’lardan beri kısa dalgada kurmuş olduğu uluslararası habercilik tekeli 
yeni rakiplerle karşı karşıya kalmıştır. 

 Bu sebeple, BBC Türkçe Servisi 1990’ların ortasından itibaren  “teknoloji ve içerik” alanında yenilikler yapmaya başlar. Hem 
içerik hem de teknolojik açından değişim 1998 yılında Internet haberciliğine girişle meydana gelir. Ancak, editör Sevi Sarıışık’ın da 
belirttiği gibi Internet için üretilen içerik henüz ikincil planda kalmakta, esasen radyo programları Türkçe bölümünün temel çıktısını 
oluşturmaktadır: 

1998’de sayfa ilk kez yapılmaya başlandığı zaman günde sadece 4 veya 5 haber giriyormuş. İkinci aşama ben geldikten (2001) 
hemen sonra başladı, sistem değişti ve günde 6 veya 7 haber yapar olduk.O noktada artık serviste birkaç kişi Internet ha-
berleriyle ilgilenmeye başladı. Ama internet hep bir yan etkinlik gibiydi, sadece internet haberlerine bakacak bir editörün 
olması çok sonra oldu. (Sevi Sarıışık, 6 Haziran 2011)  

 Dönemin içerik gelişimi açısından dikkat çeken bir başka özelliği de “Türkiye’yi ilgilendiren haberlerde daha çok sahaya 
inmek” olmuştur. Servisin 70.yıl özel programında20 dile getirilen “saha” gazeteciliğinin ilk örneklerini Berlin Duvarı’nın yıkılışında 
(1989) ve 1990’ların başında Körfez Savaşı sırasında servisin hazırladığı bir dizi radyo belgeselinde gözlemlemek mümkündür.

Bu dönemde ayrıca BBC’nin genel anlamda kurumsal olarak medya alanındaki yeni eğilimlere eklemlenmesiyle birlikte 
özel radyo ve televizyon kanallarıyla işbirliği başlar. Bu değişim BBC’de yaşanan genel değişimle örtüşmekle beraber, Türkiye’de 
radyo ve TV yayıncılığının de-regülasyonu ve FM kanalından yayın yapan radyoların yasal bir çerçeveye oturmasıyla da doğrudan 
bağlantılıdır. Öncelikle 1994 yılında radyo Foreks ile yapılan bir anlaşma sonucu eskiden kısa dalgadan yapılan yayınlar, FM frekansı 
üzerinden yayınlanır.21

 BBC Türkçe Servisi’nin 2000’li yıllardaki en sıcak gündem maddelerini ve içeriğini Türkiye’nin ivme kazanan Avrupa Birliği 
adaylık görüşmeleri ve bununla ilgili diplomatik ilişkiler oluşturur. Avrupa Komisyonu’nun önemli zirveleri,radyo için Brüksel gibi 
merkezlerden canlı yayınlar ve özel programlarla takip edilir. 2000’li yılların ortasındaki bir diğer önemli içerikKıbrıs’ta iki toplum 
arasında diyalogun gelişmesini takip edenprogramlarda ortaya çıkar.22

Türkçe Servisi’nin Internet içeriği 2000’lerin ikinci yarısından sonra bu mecranın genel olarak yaşadığı hızlı değişim ve 
dönüşümden etkilenir veinternet gazeteciliğine verilen önem artmaya başlar. Aynı dönemde haber üretiminde öne çıkan yeni 
uğraşlardan  biri de Türkiye’deki özel televizyon kanalları için “paket program”lar üretilmesidir.Servisin eski müdürü Hüseyin Sükan, 
2003 yılında NTV televizyonu ile başlayan işbirliğinin bütün Dünya Servisi’nde nasıl parmakla gösterildiğini şöyle ifade etmektedir :

“Arapça ve Farsça televizyon hükümet yapmak zorundayız dediği için başladı. Türkçe televizyon dünya servisinin stratejisi-
nin bir parçası değildi. [Bizim insiyatifimizle başladı].  NTV ile devam eden bir işbirliği var, 2003’te basın özetlerini almaya 
başladılar, 2005’te NTV’ye canlı bağlantı yapmaya başladık, 2007’de TV programı [Dünya Gündemi] yapılmaya başlandı. 
Buradaki herkes televizyon için eğitildi. Masraflar NTV ile paylaşılıyor. BBC bunu başarabileceğimize çok zor inandı, ama 
bu girişimi destekledi”.

18  1987’de KONDA şirketi tarafından yapılan araştırmanın sonuçları (Gamon McLellan kişisel arşivinden). 
19  Hüseyin Sükan ile mülakat, Londra, Birleşik Krallık, 6 Mayıs 2011.
20  Türkçe Servisi arşivinden, 19-20 Kasım 2009, özel programı. 
21  Radyo Foreks’in  bu yayınları 1999’da ve 2001’de bir süreliğine Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından durdurulmuştur (Nohl,2010). 

22  Bu bilgiler editörlerle yapılan mülaktalar ve arşivdeki kayıtlardan elde edilen verilerle derlenmiştir.
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 Araştırma için 2011 Mayıs başında Türkçe servisinde geçirilendönemde servisin günlük çalışma rutini televizyon, radyo 
ve Internet sayfası için içeriğin aynı anda hazırlandığı üç ayaklı bir sistemden oluşuyordu. Bu yapıda, her gün yerel saatle 16.00’da 
başlayan  radyo programı, rotasyonla çalışan 1 yapımcı, 1 editör ve 2 katkı yapan editörden oluşan ekip tarafından hazırlanıyordu. 
Bu ekip ayrıca, Internet sayfasına da katkıda bulunuyordu. Internet sayfasını hazırlayan editörlerden biri yerel saatle sabah 06.30’da 
servise gelip hazırlıklara başlıyor, sabah en geç 09.00’da genel haber toplantısı yapılıyor, radyo programı ve Internet sayfası bu pratikle 
hazırlanıyordu. Televizyon için haftada 4 kere 12 dakikalık paketler halinde oluşturulan bülten, genellikle üç kişiden oluşan televizyon 
ekibi tarafından hazırlanıyordu. O gün en geç yerel saatle 13’te program NTV’ye Internet yoluyla iletildikten sonra, 14.30’da  yapılan 
televizyon haber toplantısında ertesi günkü  programın ana hatları belirleniyordu. 2011 yılı Mayıs ayında takip ettiğim BBC Türkçe 
Servisi’nin çalışma sistemi, yine aynı dönemde değişime uğradı ve Türkçe bölümü 74 yıldır devam ettirdiği radyo yayınlarına 27 
Mayıs 2011’de son verdi. 

 3. BBC Türkçe’de yeni dönem:Küresel Ekonomik krizin yayıncılığa etkileri 

  2008 yılında patlak veren  küresel ekonomik krizden dolayı alınan kamu maliyesi önlemleri dahilinde 2011 yılında  Dünya 
Servisi’nin bütçesinde  %16’lık kesinti yapıldı. Arnavutça, Makedonca, Afrika için Portekizce, Karayipler için İngilizce gibi dil 
servislerinin yayınları tamamen iptal edildi; Azerice, Çince, Rusça, Küba için İspanyolca, Vietnamca ve Ukraynaca dil servislerinin 
de radyo yayınları kapatıldı.23 Bu dönemde Türkçe yayınlarının kesilmesi olasılığı gündeme gelse de ,24 bu karar Mayıs ayına kadar 
uygulanmamıştı. 

Türkçe dahil bütün dil servislerinin bağlı bulunduğu,  ana haber merkezi (Central Newsroom) şefi Joanna Mills’25Dünya 
Servisi’nin küresel krizle başlayan yeni dönemde önündeki en büyük dönüşümün bütçesiyle iligli olacağını ifade eder.  Vatandaşlar-
dan aldığı yıllık 145 sterlin TV lisans vergisinden elde ettiği gelirle kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü olan BBC’de, Dünya Servisi 
tarihsel olarak  genel bütçenin dışında tutulmuştur, ancak bu 2014›ten sonra değişecektir. Türkçe Servisi›nin eski müdürü Hüseyin 
Sükan’ın da belirttiği gibi, Dünya Servisi ise tarihsel olarak kendi yayınlarını Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’nın hibe fonlarıyla 
karşılamış, reklam almadığı gibi, toplanan yıllık televizyon vergisinden de pay almamıştır. Ancak bu durum 2014 yılında uygulama-
ya konacak yeni yönetmelikle değişikliğe uğrayacak, Dünya Servisi hibe fonuyla değil, bütün BBC’yi besleyen televizyon vergisiyle 
kendi kendisini finanse edecektir.26

 Ana haber merkezi şefi Joanna Mills, 2014 sonrası yeni yönetmelikle ortaya çıkacak mali sistemin Dünya Servisi’nin işleyi-
şini kökten değişime uğratacak türden olduğunu düşünüyor:

Lisans ücretleri yıllık toplam 3,8 milyar sterlin getiriyor. Bu bütçe az-çok [BBC’deki] herşeyi karşılıyor. Ama dünya servisinin 
hibe fonu [Dışişleri bakanlığından gelen], yıllık sadece 280 milyon sterlin. Bu sene olan kesintiler %16 civarında gerçekleşti. 
Hükümet, Dünya servisi de lisans ücretinden finanse edilmeye başlandığı zaman bizim de çıkarlarımızı koruyacağını 
söylüyor. Ama  [artık bütçemiz halktan alınan televizyon vergisinden geleceği  için] kendimizi Britanya vatandaşları için de 
anlamı olan bir servise dönüştürmemiz gerekiyor.

  Bu durumun BBC Dünya Servisi’nin kendisi için son yıllarda belirlediği ”genel fonksiyonu” olduğunu açıklayan Dünya 
Servisi’nin yöneticisi Liliane Landor27, Türkçe gibi dillerde radyo yayınına son vermenin çok zor bir idari karar olduğunu, son 
kesintilerle kapanan dil servislerinden dolayı 30 milyon izleyici kaybettiklerini ifade etmesine rağmen, yeni medya trendlerine ayak 
uydurabilmenin küresel habercilik için ne kadar elzem olduğunu şu sözlerle ifade ediyor:

”Gözlerimizi geleceğe doğru çevirmeliyiz...örneğin Türkiye’de herkesin interneti olsun, internet penetrasyonu artsın diye 
oturup bekleyemezdik [radyoya devam edemezdik] çünkü o zaman birileri [rakipler] alıp başını ilerleyecekler...Dünya 
servisinin  geleceği bizim en başarılı olduğumuz alanda, yani uluslararası habercilikte, dinleyicilerimiz için anlamlı olmaya 
devam etmekte yatıyor.”

  Türkçe Servisi’nin şu anki editorü Murat Nisancıoğlu28, BBC’nin her yayın kurumu gibi belli dönemlerde kendisine yeni 
yönler belirlediğini, ama son stratejinin belirlenmesinde İngiltere’de kamu kuruluşlarında yapılan kesintilerin ve 2014’te beklenen 
finansal değişimin  büyü rolü olduğunu ifade ediyor.Uluslararası iletişimde son dönemde yaşanan genel değişimin yanısıra, 
Britanya’daki kamu kısıntıları da devreye girince, BBC Türçe servisinin geleceği de yeni medya alanında görüldü. Radyo’nun teknoloji 
olarak yerini multi-medya ve mobil platformlara bırakmasının yanısıra, Landor’un da belirtiği gibi, Türkiye’nin son on yılda Avrupa 
Birliği’ne aday, demokratik seçimlerin yapıldığı ve medya özgürlüklerinin arttığı bir ülke haline gelmesi de radyo yayını yerine 
dikkatleri yeni medya alanına yoğunlaştırmak için bir başka nedeni oluşturuyordu. 

 Türkçe Servisi’ndeki araştırma 2012 Şunat ayında tamamlandı, bu arada Dünya Servisi eski binasından ayrılarak BBC’nn 
bütün haber dairelerinin tek çatıda birleştirildiği West One isimli komplekse taşındı. 2012 yılında da kısa ziyaretlerle yapısal 
değişimi takip etmeye çalıştığım dönemde, Internet sayfası multi-medya platform olarak geliştiriliyor, televizyon programlarının 
çeşitlendirilmesi için çalışmalar yapılıyordu. 

23 http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2011/01_january/26/worldservice.shtml?intcmp=239
24 http://www.cnnturk.com/2010/dunya/09/09/bbc.turkce.kapaniyor.mu/589202.0/
25 Joanna Mills ile mülakat, 19 Mayıs 2011, Londra, Birleşik Krallık.
26 Hüseyin Sükan ile mülakat, 20 Mart 2011, Londra, Birleşik Krallık. 
27 Liliane Landor ile mülakat,16 Haziran 2011, Londra, Birleşik Krallık. 
28 Murat Nişancıoğlu ile mülakat, 25 Eylül 2011, Birleşik Krallık. 
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2013 Haziran ayında Istanbul’da yaşanan Gezi Parkı direnişi sırasında  Türkiye’de anaakım medyanın olayları ele almadaki 
yavaşlığı ve sansür uygulama girişimleri Türkiye’de medya özgürlüğünün ne kadar arttığı konusunda soru işaretleri oluşmasına ne-
den oldu. 14 Haziran akşamı BBCTürkçe editörlerinin hazırladığı “Dünya Gündemi” programını kurumsal ortalıkları olduğu halde 
yayınlamayan NTV’nin tavrı, Türkiye’deki ana-akım medyanın yapısal problemlerinin taçlandırıldığı an olarak tarihe geçti. BBC 
Küresel haber dairesi başkanı Peter HorrocksNTV kanalıyla olan ortaklığın askıya alındığını açıkladı. 

 Sonuç Yerine

 BBC Dünya Servisi Türkçe bölümü özelinde yapılan bu araştırmanın ilk sonuçlarını değerlendirince, haber üretim süreçle-
rine etki eden ve değiştiren üç genel alandan söz edilebilir. İlk etki alanı olarak değişen iletişim teknolojileri ve siyasalarının biçim ve 
içerik üzerindeki etkileri düşünülebilir. Soğuk Savaş sonrası oluşan iletişim ortamında, de-regülasyon, özelleştirme ve uydu teknolo-
jilerinin ortaya çıkması, iletişim dinamiklerini dönüştürmeye başlamıştır. Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan iletişim ortamı ayrıca ha-
berciliğin profesyonel beklentilerinin artmasına yol açmış, yeni medya ortamının multi-medyaya dayanan beklentileri haber üretim 
sürecini etkileyen faktörlerin başında geldiği gözlemlenmektedir. Özellikle Internet ve dijital medya ortamının gelişmesi BBC’nin 
dengelilik, tarafsızlık gibi editoryal siyasalarının uygulanmasının yanı sıra küreselleşen gazeteciliğin hızını ve dinamiklerini de takip 
etmeyi zorunlu kıldığı gözlemlenmiştir. Türkçe yayınlar içerik açısından kültürel diplomasinin beklentilerinden daha derine inmeye, 
araştırmacı ve saha gazeteciliğine önem vermeye başlamıştır. Yeni dönemde meydana çıkan içerik rekabeti sonucu BBC  ana haber 
merkezinin çıktılarının  merkeziyetçiliği bir nebze yumuşamış, dil servisleri kendi dinleyici/izleyicilerini düşünerek içeriklerini zen-
ginleştirebilmişlerdir. Böylece, 2000 sonrası dönemde haber üretim sürecini etkileyen en önemli süreçler, dijital medya ortamına ve 
küreselleşen haberciliğin 24 saat yayın gerektiren yeni yapısına ayak uydurmak olarak ortaya çıkmıştır.

Araştırma sırasında ikinci önemli etken olarak  2008 yılından bu yana süren küresel ekonomik krizin etkileri, uluslararası 
haber yapım sürecini incelerken cevaplanması gereken yeni bir soru,incelenmesi gereken yeni bir etki alana  olarak karşımıza 
çıkmıştır.  Alan çalışmasının radyonun kapanma sürecine denk gelmesinden dolayı, belli dil bölümlerinin kapatılması için süren 
müzakerelerde ekonomik sebeplerin ne kadar etkili olduğunun da soruşturulmasını gerektirmiştir.  Yukarıda da sözü edildiği gibi 
Türkçe servisi  son kamu kesintilerinden etkilenip radyo yayınına son vermesine rağmen, Dünya Servisi’nde televizyon yayını da 
yapan üç  bölümden biri olduğu için, Türkçe BBC’nin tamamen vazgeçemediği dillerden birisi olarak kalmıştır.29

Çalışmada haber üretim sürecini dönüştüren son etken olarak siyasal iklim ortaya çıkmaktadır. BBC Türkçe yayınları 
1930’ların sonunda propaganda amaçlı başlamış, Türkiye’nin Batı bloğunda yer almasıyla beraber 1950’li yıllardan itibaren kültürel 
diplomasiye dönmüştür. Dünya Servisi yayınları, özellikle 1980 darbesi döneminde iletişim kanallarının kısıtlı ve iletişim araçla-
rının sıkı kontrol altında tutulduğu dönemde alternatif haberleşmenin en önemli kaynağı olarak ortaya görülmüştür.Çalışmanın 
sonuçlarının ilk değerlendirilmesinde, Türkçe Servisi’nin bu açıdan  1960-1980 arasında taşıdığı önemini kaybetmiş  olduğu sonucu-
na varılmıştı. Bunun sebebi, servisin Türkiye’nin yakın tarihini şekillendiren askeri yönetim dönemlerinde dinleyicilere sansürsüz, 
dengeli ve tarafsız haberler ulaştırma misyonunu Türkiye’nin demokratikleşmesi ve medya ortamının 1990’lı yıllardan  sonra çeşit-
lenmesiyle birlikte yeniden tarif etmek zorunda kalmış olmasıydı. 

Kurumun üst düzey yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu Türkçe Servisi’nin televizyon yayınları ve internet ortamından 
hayata geçirdiği yeniliklerle birlikte kendisini hem yerel hem de ulusötesi izleyicileri/okuyucuları  için ”anlamlı” kılmaya devam 
etme çabası ön plana çıkmaktaydı. Gezi Parkı sırasında NTV’nin Dünya Gündemi programını sansürleme girişimi bu çalışmanın ilk 
sonuçlarının sorgulanmasınasebep oldu. 

Radyolarını kaybettikleri için çok üzülen BBC Türkçe editörlerinin yeni medya ve televizyon platformlarını güçlendirmek 
için nasıl çalıştıklarına kısa süre de olsa tanık olmuştum. NTV ile ortaklıkları hem daha çok izleyiciye ulaşmalarını sağlıyor, hem 
de Internet’i kullanmaya gençler kadar hakim olmayan, bilgisayar ekranı yerine televizyon ekranıyla daha barışık olan izleyiciye de 
ulaşmalarını sağlıyordu(Yanardağoğlu,2013).

Gezi Parkı olayları sırasında anaakım medyanın vatandaşların haber alma özgürlüğüne ne kadar olanak sağladığını sor-
gulayarak Gezi Parkı’nın içindeki “alternatif medyaya” ayırdığı haber yüzünden Dünya Gündemi programını yayınlamayan NTV, 
Türkçe Servisi’nin itibarını düşürmek yerine, meşruiyetinin altını kalın çizgilerle çizmiştir. Bu yüzden, Türkçe Servisi’nin geçirdiği 
dönüşümü yerinde incelemiş olan bu çalışma başka çalışmalarla desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Özellikle geçtiğimiz Haziran’da 
yaşanan olaylar ışığında Türkiye bağlamında  ulus-ötesi yayınlar ve uluslararası iletişim üzerine eğilecek daha fazla araştırmaya gerek 
olduğunu ortaya çıkmaktadır. 
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SAĞLIK HABERLERİ ÇERÇEVESİNDE OLUŞTURULAN SAĞLIKLI OLMA KÜLTÜRÜ-
NÜN TÜKETİM NESNESİNE DÖNÜŞÜMÜ

 
Gülnur Kaplan Esen1

 Özet

 Mesajların kitlesel üretimini ve tüketimini sağlayan kitle iletişimi, kitle iletişim araçları aracılığıyla da kitle kültürünün 
oluşmasını, yayılmasını ve kişilerarası veya kitleler arası etkileşimini gerçekleştirir. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çeşitlenip 
hızla gelişen ve yaygınlaşan kitle iletişim araçları, bilgi toplumunun oluşumunda ve yapılanmasında önemli bir yer tutar; bilginin 
üretimi ve paylaşımında önemli bir rol oynayarak, ulusal ve uluslararası pazarları biçimlendirip yönlendirir.Günümüzde medya 
önemli bir söz söyleme gücüne sahip bir araç olarak, kamusal söylemi biçimlendirip toplumsal öncelikleri belirler; insanlara sadece 
neyin önemli olduğunu söylemekle yetinmeyip çeşitli semboller ve terimler aracılığıyla düşünme biçimlerini yönlendirir ve yönetir. 
Buradan hareketle medyanın sağlık, sağlıklı olma kültürü ve ilgili kavramlarla bağlantılı olarak toplumları dönüştüren önemli bir 
güç olduğu söylenebilir. Önceden sağlık sadece biyolojik bir ihtiyaç ve hayatta kalma şartlarından bir iken, günümüzde statüye bağlı 
toplumsal bir zorunluluk haline gelmiştir. Bir statü zorunluluğu haline gelen sağlık ve sağlıklı olma kültürü, rekabetçi mantığın içine 
dâhil olup sınırsız bir tıbbi, cerrahi ve medikal hizmet talebine dönüşüp tüketim nesnesi olarak insanların hayatında yerini almıştır. 
Sağlığın tüketim nesnesine dönüşmesinde ve algılanmasında, kitle iletişim araçlarının rolü büyüktür. Kitle iletişim araçları, sağlık ve 
sağlıklı olma konusunda insanların davranışlarını şekillendiren en etkili araçlar arasında birinci sırada yer almaktadır. Kitle iletişim 
araçlarında üretilen sağlıklı olmak, zinde olmak, zayıf olmak, güzel olmak gibi kavramlar ve bunlarla ilgili ürünler kapitalist sistemde 
yeni pazarlar yaratarak, tüketimin yeni nesnesi haline gelmiş ve tüketimin yeni araçları arasında yerini almıştır. Kitle iletişim araçları 
arasında özellikle gazeteler; insanların sağlık konusunda bilgiye ulaşmasında sağlık ve sağlıklı olma konusundaki algılarının oluşma-
sında oldukça etkin bir yere sahiptir. Yazılı basında kendine her gün yer bulan sağlık haberleri, sağlığı metalaştırarak tüketimi yön-
lendiren bir tüketim nesnesine dönüşmüştür. Bu haberler içerisinde beslenme, diyet, estetik haberlerinin de yer alması; insanların 
sağlıklı olmayı algılamalarındaki farklılaşmanın bir göstergesidir. Beslenme, diyet, estetik haberlerinin yanı sıra hastalıkları tanım-
layıp tedavileri yolunda bilgi veren sağlık haberlerinin, ideal bir beden algısı yaratma amacı üzerinde oluşturulduğu görülmektedir. 
Bu amaçla, tüketim teşvik edilip sağlık metalaştırılmaktadır. Bu çalışmada sağlık haberleri çerçevesinde, sağlığı ve sağlıklı olmayı 
algılamadaki farklılaşma ortaya konularak, sağlığın tüketim nesnesine dönüşümü eleştirel olarak irdelenip sunulması amaçlanmak-
tadır. Buradan hareketle kuramsal çerçeve için literatür taraması gerçekleştirilerek, 2012 yılsonu verilerine göre tirajı en yüksek ilk 
beş gazete arasında yer alması sebebiyle Sözcü Gazetesi’nin Aralık 2012 – Mayıs 2013 tarihleri arasında basılan sayılarındaki sağlık 
sayfasında yayınlanan sağlık haberleri incelenip içerik analizi sunulmaktadır. Güzellik, estetik, beslenme ve diyet gibi konuların da 
sağlık haberleri arasında verildiği bulgusunu ele alacak olursak, önceden sağlık kavramı biyolojik olarak sadece bir hastalığın olma-
ması durumunu işaret ederken, günümüzde fiziksel görünümün mükemmelliğinin bu kavramın içine girmesi sağlığın tüketim nes-
nesine dönüşümünün önemli göstergelerinden biridir. Sağlıklı olma kültürünün tüketim nesnesine dönüştürülmesi ve bir tüketim 
aracı olarak algılanmasını ortaya koyacak olan bu çalışmada eleştirel bir bakış açısı ile irdelemeye gidilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Haberleri, Sağlıklı Olma Kültürü, Kitle İletişim Araçları, Tüketim Kültürü, Tüketim Nesnesi.

CONVERSION OF HEALTHISM CREATED UNDER THE SCOPE OF HEALTH NEWS 
TO A CONSUMPTION ITEM
 Abstract

 Mass communication allowing mass production and consumption of messages allows mass culture to be formed, becoming 
widespread and communication between indivuduals or masses with the help of mass communication tools. Mass communication 
tools which rapidly developed and became widespread after the second half of 19. Century play an important role in formation and 
structuring of information society. They also play an important role in production and sharing of the information and accordingly 
shape and direct national and international markets.Today media as a tool with power to emphasize an important word shapes the 
public discourse and determines public priorities. It does not only say what is right or wrong to people but also directs and manages 
their way of thinking with the help of some symbols and phrases.     From this point of view we can say media is an important force 
converting communities related with concepts about health and healthism. Health used to be one of the conditions to survive and 
a biological need but today it became a public necessity depending on status. Health and healthism which became a status necessity 
entered human lives by being incorporated to the competitive logic and converted into unlimited demand of medical and surgical 
services. The role of mass communication tools is very important in conversion and perception of health to a consumption item. 
Mass communication tools are most effective tools in shaping human behaviors in terms of health and being healthy. The concepts 
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produced in mass communication tools such as being healthy, being fit, being slim and being beautiful and products related with 
these concepts create new markets in capitalist system, became the new item for consumption and is placed among the new tools of 
consumption. Among the mass communication tools especially newspapers play an effective role for people to reach information 
about health and creating a perception of being healthy. Health news which take place in written media everyday commoditize 
health and became a consumption item directing consumption. Nutrition, diet and aesthetic news being present within these news 
is an indication of differentiation in human perception of being healthy. Apart from nutrition, diet and aesthetic news, health news 
describing the illnesses and informing about their treatments seem to be formed with a purpose of creating an ideal body perception. 
With this purpose consumption is promoted and health is commoditized. In this study the differentiation in perception of health and 
being healthy is emphasized and submitted under the scope of health news in order to discuss the conversion of health into a con-
sumption item in a critical manner. From this point of view literature scanning is performed for theoretical framework. The purpose 
of the scan is to examine the health news in health related pages of Sözcü newspaper issues published between December  2012 - May 
2013 and to submit a content analysis. The newspaper was selected as Sözcü as it was among the 5 newspapers with high circulation 
according to 2012 end of the year data. If we consider that subjects such as beauty, aesthetics, nutrition and diet are given together 
with health news, we can say that physical appearance and perfection started to be assumed within health concept (health concept 
used to indicate only having no illnesses biologically) today which is one of the important indications that health is being converted 
into a consumption item. In this study which will discuss the conversion of healthism into a consumption item and its perception as 
a consumption tool, iteration is made with a critical point of view. 

Keywords: Health News, Healthism, Mass Communication Tools, Consumption Culture, Consumption Item.

 Giriş

 Mesajların kitlesel üretimini ve tüketimini sağlayan kitle iletişimi, kitle iletişim araçları aracılığıyla da kitle kültürünün 
oluşmasını, yayılmasını ve kişilerarası veya kitleler arası etkileşimini gerçekleştirir. “Kitle iletişimi, tipik olarak, medya kurumlarının 
ürettiği nesnelerin şöyle ya da böyle ekonomik değerlenme sürecine maruz kalan sembolik biçimler olmaları anlamında sembolik 
biçimlerin metalaşmasını kapsar” (Thompson, 2008: 51).

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çeşitlenip hızla gelişen ve yaygınlaşan kitle iletişim araçları, teknolojinin gelişimi ile 
birlikte günümüzde interaktif konuma gelmiştir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte çeşitlenen ve etki alanları genişleyen kitle iletişim 
araçları, bilgi toplumunun oluşumunda ve yapılanmasında önemli bir yer tutar. 

 Günümüzde medya önemli bir söz söyleme gücüne sahip bir araç olarak, kamusal söylemi biçimlendirip toplumsal önce-
likleri belirler. “Medya bireylerin bilgi, kanaat, tutum, duygu ve davranışları üzerinde büyük oranda bir etkileme gücüne sahiptir” 
(Arslan, 2005: 4). Bireylerin yanı sıra bütün toplum ve kültür, medyanın gücünün etkileme alanının sınırları içindedir. Kültürü do-
ğası haline getiren birey, dünyayı simgesel olarak açıklayan ve böylece yaşanabilir kılan bir anlam dünyası olarak algıladığı kültüre 
uyum sağlar ve bu kültürü yaşam biçimi haline getirir (Assmann, 2001: 136). Medya, kültür ürünlerinin üretilmesi veya yeniden 
üretilmesi bakımından olduğu kadar, bu ürünlerle kültürün halka yayılması, öğretilmesi ve yaşatılması için de oldukça önemli bir 
işleve sahiptir. Bilgi ve kültürün üretiminde önemli bir rol oynayarak, ulusal ve uluslararası alanları biçimlendirip yönlendirir. 

 Küresel dünyada kendimizi, kendi kimliğimizi ve kendi kültürümüzü yaratmak için geçmişte olmayan sayısız fırsatlar bu-
lunur. Kim olacağımız, ne yapacağımız ve nasıl davranacağımız konusunda baş döndürücü seçenekler sunulur. Kendilik bilincine 
sahip, kendinin farkında olan insanlar olarak, kapasitemiz yoluyla sürekli olarak kendi kimliğimizi yaratır ve yeniden yaratırız (Gid-
dens, 2005: 30). Kimliğimizi yaratmak ve şekillendirmek için elimizde olan fırsatları oluşturan araçlar ise, kitle iletişim araçlarıdır. 
Kitle iletişim araçları aracılığıyla, kişiler farklı kimlikleri görüp, tanıyıp, onları benimseyip kendileriyle özdeşleştirirler. Çağcıl kim-
likler olarak ifade edilen kimlikler modernleşmenin getirdiği gelip geçici, modernleşmenin mantığı ve ideolojisine uygun olarak 
sürekli değişen, yenilenen kimliklerdir. Milli kültürlerin ürettiği kimliklerin yerine ‘kültür endüstrisi’ yoluyla üretilen ve yayılan 
kimliklerin çoğaldığı ve yerleştiği görülür (Avcıoğlu, 2011: 364).

Medya geçmiş ve gelecek bilgisini oluşturan ve güncel gereksinimleri karşılamada başvurulan birincil kaynaklardandır (Ba-
şaran İnce,  2010:  17). Bir konunun gündeme getirilmesi, tartışılması ve vurgulanması için kullanılan medya; insanlara sadece neyin 
önemli olduğunu söylemekle yetinmeyip çeşitli semboller ve terimler aracılığıyla düşünme biçimlerini yönlendirir ve yönetir.

Günümüzde medya, göstergelerin ve sembollerin tüketilmesine yönelik öncü rolü üstlenirken; tüketime sunulan ürünle-
rin gerçek işlevlerinden çok, toplumsal bir işlev taşıyor gibi gözükmesine yol açar (Dağtaş & Dağtaş, 2009: 28). Medya tarafından 
sunulan ürünler/hizmetler hedef kitleler için bir ihtiyaç gibi algılatılarak, yeni yaşam tarzları oluşturulur ve bu yaşam tarzları ile 
birlikte seçkinlik sürekli olarak hedef kitlelere vurgulanır ve kitleler bu doğrultuda yönlendirilir. Buradan hareketle medyanın sağlık 
ve sağlıklı olma kültürü (healthism) ve ilgili kavramlarla bağlantılı olarak toplumları dönüştüren önemli bir güç olduğu söylenebilir.

Medyanın toplumun gündelik yaşamı, alışkanlıkları, tüketim biçimleri üzerinde etkin bir hale gelmesi küreselleşmeyle daha 
da etkinlik kazanmıştır. Reklamlar, magazin haberleri, sunulan gündelik yaşam stili okuyucuları üstü kapalı bir dille kültürel deği-
şime çağırır (Birsen & Öztürk, 2011: 2). Gazetelerin, bazen ana hatlarıyla bazen de ayrıntılar üzerinden kültürel değişimin önemli 
araçlarından birisi olma işlevleri vardır. İnsanlar, gündelik yaşamla ilgili bilgi ve haberleri kitle iletişim araçlarından alır.  

 Medya; insanların beyinlerini sürekli meşgul ederek, düşüncelerini ve eylemlerini hâkim ideolojinin izin verdiği sınırlar 
içerisinde doldurarak, oyalayarak, istenilen modelde insanlar oluşturur. “İnsanların en zayıf oldukları alan olan hastalık, beslenme, 
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güzellik, yaşlılık, güçten düşme gibi konuların medyada yoğun olarak yer alması, günümüzün hâkim ideolojisi olan kapitalizmin 
yaşam alanının insan bedeni ve yaşam süreci olduğunu gösterir” (Demez, 2012: 518). 

 Baudrillard’a (2010) göre de “Sağlık, günümüzde hayatta kalmaya bağlı biyolojik bir buyruktan daha çok statüye bağlı top-
lumsal bir buyruktur. Sağlık temel bir ‘değer’den çok bir yüklemedir. Dolayısıyla sağlıkla ilişki; bir statü zorunluluğu haline gelmesi 
noktasından itibaren rekabetçi mantığın içine dâhil olur ve potansiyel olarak sınırsız bir tıbbi, cerrahi, ilaçla ilgili hizmet talebine 
dönüşür” (2010: 177). Sağlığın tüketim nesnesine dönüşmesinde, algılanmasında büyük rol oynayan kitle iletişim araçları, sağlık ve 
sağlıklı olma konusunda insanların davranışlarını şekillendiren en etkili araçlar arasında birinci sırada yer alır.

 Yeni iletişim teknolojileriyle habere ulaşmanın çok kolay olduğu günümüzde, insanlar habere en hızlı biçimde ulaşır ve 
bilgilenir. Kitle iletişim araçlarında yer alan sağlık haberleri ile toplumun hemen hemen bütün kesimlerine ulaşılır. Hangi sosyal, 
ekonomik ya da meslek grubunda olursa olsun tıpla doğrudan ilgili meslekler dışında neredeyse tüm insanlar sağlıkla ilgili haberleri 
dikkatle okuyup izlemekte ve edindikleri bilgilerden ciddi anlamda etkilenmektedirler. Bu haberler çoğu zaman kendilerinin ve 
ailelerinin sağlığı ve sağlık sorunları ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgilidir. Basında yer alan bu haberler, kişilerin sağlıklı olma ya 
da sağlık sorunlarıyla mücadelede izleyecekleri yolları bilinçli veya bilinçaltı şekilde etkiler. Ayrıca, toplumun sağlık alanında ve yeni 
tedaviler hakkında bilgi edinmesinde önemli kaynaklardan biridir (Hayran & Özdemir, 2011: 31).

Sağlık kavramının gündelik yaşamdaki yerinin artmasında, sağlık sektörünün 1980’lerden itibaren köklü reform girişim-
lerine sahne olmasının etkisi büyüktür (Sezgin,  2011: 53). Tıp alanında yaşanan gelişmelerle birlikte dünya genelinde olduğu gibi, 
Türkiye’de de bulaşıcı hastalıkların yerini kronik hastalıklar, kanser ve bağışıklık sistemi hastalıkları almıştır. Gelişmeler sonucunda 
yaşam süresi uzamış ve bireylerin sağlık hizmetlerinden beklentileri farklılaşmış ve artmıştır. Bireyler, medyada çıkan haberler aracı-
lığıyla ‘kendi kendilerinin doktoru’ olmaya başlamış, böylece sağlık hizmeti seçenek ve olanaklarını takip eden ve gerekli hizmetleri 
satın alan ‘tüketici’ konumuna geçmiştir. ‘Hasta’ konumundan ‘tüketici’ konumuna geçen birey, birçok ticari işletmenin yararlanacağı 
önemli bir pazar yaratmıştır. Medya aracılığıyla, sağlığını nasıl yöneteceği, neler yapacağı ve satın alacağı her geçen gün daha fazla 
söylenir hale gelmiştir. 

Kapitalizm, sağlık hakkının içini boşaltıp yeniden çıkarlarına uygun olarak şekillendirip bir sosyal hak olan sağlığı, bir ti-
cari meta haline dönüştürüp pazarlamaktadır. Sağlıklı olma kültürünün oluşturulmasında ve tüketim nesnesine dönüştürülmesinde 
medyanın payı büyüktür. Kapitalizm kendi çıkarları doğrultusunda sağlık hakkını büyük ölçüde değiştirmiş, dönüştürmüş, ticari 
bir araç haline getirmiş ve tüketicinin inşasında kullanmıştır (Gür, 2010: 299). Kapitalizmin aktörlerinin de yönlendirmesiyle yazılı 
basında kendine her gün yer bulan sağlık haberleri, sağlığı metalaştırarak tüketimi yönlendiren bir tüketim nesnesine dönüşmüştür. 

Bu çalışmada sağlık haberleri çerçevesinde, sağlığı ve sağlıklı olmayı algılamadaki farklılaşma ortaya konularak, sağlığın 
tüketim nesnesine dönüşümü eleştirel olarak irdelenip sunulması amaçlanmaktadır. Güzellik, estetik, beslenme ve diyet gibi konula-
rın da sağlık haberleri arasında verildiği bulgusunu ele alacak olursak, önceden sağlık kavramı biyolojik olarak sadece bir hastalığın 
olmaması durumunu işaret ederken, günümüzde fiziksel görünümün mükemmelliğinin bu kavramın içine girmesi sağlığın tüketim 
nesnesine dönüşümünün önemli göstergelerinden biridir. Sağlıklı olma kültürünün tüketim nesnesine dönüştürülmesi ve bir tüke-
tim aracı olarak algılanmasını ortaya koyacak olan bu çalışmada eleştirel bir bakış açısı ile irdelemeye gidilmektedir.

 1. Sağlık ve Sağlıklı Olma Kültürü

Günümüzde çok önemli bir olgu haline gelen sağlık kavramı, artarak görünürlük kazanmış ve gündelik yaşam içinde yerini 
genişletmiştir. Dünya Sağlık Örgütünce (WHO) “sadece bedenen hasta olmamak değil, fiziksel, akılsal ve sosyal yönden tam bir iyilik 
hali içerisinde olmak” (Nazlı, 2008: 19) olarak tanımlanan sağlık kavramı, kapitalizmin de etkisiyle sosyo-kültürel boyutu ön plana 
çıkarılmış olarak gündemdeki yerini almıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlığı tam bir iyilik hali olarak tanımladığı dikkate alınırsa, 
özellikle günümüzde yaşlanmayı, çirkinliği, engelliliği, şişmanlığı, can sıkıntısını vs. hastalık olarak kabul etmenin dayatıldığı iddia 
edilebilir (Demez, 2012: 514). Bu durumlar, yaşamın doğal akışında her bireyin karşı karşıya kalabileceği ve üstesinden gelebileceği 
sorunlardır. 

Illich; geleneksel kültürde sağlık bakımının yeme, içme, çalışma, soluk alma, sevişme, politik davranma, egzersiz yapma, 
şarkı söyleme, düş görme, savaşma ve acı çekme gibi geniş bir yelpazeyi içine aldığını ve bireyin bunlarla başa çıkmasının doğal bir 
süreç olduğunu söyler. Geleneksel kültürde sağlık bir uyum sağlama meselesidir. “Toplum tarafından yaratılmış gerçekliklere karşı 
içgüdüsel değil, otonom ama yine de kültür tarafından şekillendirilmiş bir tepkidir” (Illich, 1995: 190). Kısaca; neyin hastalık, neyin 
sağlık olduğu yaşanan dönemin toplumsal değeridir.

Hastalık veya sağlık, inşa edilen toplumsal süreçlerdir. Toplumsal aktörler olarak hastalık ya da sağlık, belirli anlamları 
olan durumlar olarak tanımlanır (Turner, 2011, s.238). Her toplumun kendine ait bir sağlık kültürü vardır ve sağlık kültürü her 
toplumun hayatı yaşama, kutlama, acı çekme ve ölme biçimlerini içeren bir dizi ritüelden oluşur (Illich, 1995: 91). Her toplumun 
kendini tanımladığı ideolojiye göre bir sağlık politikası olduğu bilgisinden modern topluma bakıldığında; modern toplumların her 
türlü toplumsal ilişkiyi ‘doğru’ ve ‘sağlıklı’ olarak tanımlamak istedikleri anlaşılır. “Ezen ve ezilen sömüren ve sömürülen ilişkisinde 
de sağlıklı direnme yolları aranırken, sağlıklı toplum, sağlıklı nesiller yetiştirme düşüncesi hâkimdir, bu anlamda sağlık modern bir 
kavramdır” (Akay, 2001: 5).

Sosyal kurumlara işlevselci bakış açısıyla yaklaşan Parsons’a göreyse (2001), “sağlık organik düzeyle sosyal düzey arasında 
köprü görevi görür” (2001: 106). Düzen ve toplumsal uyumun devamına hizmet eder. Sağlık, hastalık gibi kavramlara yüklenen an-
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lamlar işlevseldir. Kasapoğlu ise (2001); eskiden sağlık, hastalık denildiğinde hastaneler, doktorlar, ilaçlar akla gelirken, günümüzde 
sağlıklı yiyecekler, vitaminler, alternatif tıp, sağlık kulüpleri, aerobik, yürüyüş ayakkabıları, terapi, sağlık kontrolleri, düzenli bakım 
ve denetim akla geliyor diye ifade eder (2001: 31). 

Tekelioğlu’nun (1999) belirttiği gibi, “Foucault’un çalışmalarından hareketle bakıldığında Fransa’da devrim sonrası tıp mes-
leği yeniden tanımlanırken; kanun metninde tıp mesleği ‘ekonomik liberalizm’ ve ‘sivil sözleşme’ kuralları içinde tanımlanmıştı” 
(1999: 71). Bunların sonucunda tıp bilimi, sadece hastalıkların tedavisinde ve tıp alanındaki bilgilerden başka, hasta olmayanlar 
üzerinde çalışmayı ve model insanı tanımlamayı da amaçları arasına almıştır. 

Günümüzde sağlıkla ilgili algı ele alındığında, kavramın çeşitli araçlar aracılığıyla her gün yeniden üretildiği bir sistemin 
olduğu görülür. Burada; “parola hastalık değil artık sağlıktır ve temel hedef sağlıklı olmaktır” (Nazlı, 2008: 189). Artık içinde yaşa-
dığımız dünyada sağlıklı olmak önemli bir kavramdır ve hemen hemen tüm eylemler sağlıklı bedenler üzerinden işlerlik kazanır. 
Estetik, atletik, zayıf, ince ve bakımlı vücut ona sahip olanlardan çok, kapitalist ekonomiyi yönlendirenlerin isteği gibidir. Modern 
beden anlayışı aslında tüketim toplumlarının beden anlayışıdır (Cirhinlioğlu, 2001: 96).

Kişiyi, onun sağlamlığını, sıhhatli oluşunu veya iyilik halini işaret eden sağlık kavramının İngilizce karşılığı olan ‘heal’ 
iyileştirmek, şifa vermek anlamlarına gelir. İyileştirmeninse, bir hastalığı tedavi etmekten daha geniş bir anlamı vardır; kişinin bir 
bütünlük ve duygusal esenlik hissine kavuşmasına yardım etmeyi de içerir (Goleman, 2007: 316).  

Sağlıkla ilgili kavramların ve sağlıklı olmak için sunulan ürünlerin/hizmetlerin tüketim nesnesine dönüşmesi, yeni kavram-
ların varlığını ortaya çıkarmıştır. Bu kavramlardan biri olan “Healthism kavramı, ilk olarak 1980 yılında yayımlanan ‘Healthism ve 
Gündelik Yaşamın Tıbbileştirilmesi’ makalesinin yazarı politik iktisatçı Robert Crawford tarafından kullanılmıştır. Ayrıca 1994’te 
‘İnsani Tıbbın Ölümü ve Zorlayıcı Healthism Yükselişi’ kitabında Skrabanek’in kullanımı sebebiyle de tanımlanmaktadır” (Atilla & 
Büyüker İşler, 2012: 222).

Healthism, batıda ve batılılaşmış orta sınıfta sosyo-kültürel bir kavramdır. “Healthism fenomeni; ekonomik, teknolojik, 
bilimsel ve ideolojik olarak ‘post-modern durum’a benzemektedir denilebilir” (Greenhalgh & Wessely, 2004: 210). Bu kavram, yaşam 
tarzı olarak tanımlanır. Crawford, toplum sağlığı ve medikal sosyoloji kökenli Healthism kavramı üzerine yazarken, Amerika Birle-
şik Devletleri’nde 1970’lerin politik ideolojisini ve sağlık sorumluğunun devletten bireye nasıl kaydırıldığı hakkında bilgi vermiştir 
(Rysst, 2010: 72). Crawford makalesinde;

Sağlıkla ilgili sorunların çözümü için yeni bir sağlık bilinci (bütünsel sağlık ve kişisel bakım) hareketlerinin etkilerini orta-
ya koyar. Healthism bir ilaç gibi, sağlık ve hastalık sorununu birey düzeyinde konumlandırır. Çözümleri de aynı düzeyde 
formüle edilmiştir. Ayrıca, hayatta sağlığı süper bir değer noktasına ve hayatta iyi olma metaforuna yükseltmektedir. Bu 
anlamda da Healthism genelleştirilmiş bir iyi olma hali için verilen çabanın özelleştirilmesini körüklemektedir (Atilla & 
Büyüker İşler, 2012: 222).

Sağlıklı olma kültürünü benimseyen bireylerin demografik özelliklerine bakıldığında; genelde genç veya orta yaşlı, eğitimli, 
bilgi açısından zengin, sağlık farkındalığı olan, kitap, dergi veya internet aracılığıyla sağlık ve hastalık hakkında bilgi aramaya hevesli 
bireyler olduğu görülür. Vatandaş ve hasta hakları hakkında bilgilidirler, genellikle pozitif yaşam tarzları seçimleri yapıp gıda takvi-
yeleri, alternatif ilaçlar ve tonikler satın alırlar (Greenhalgh & Wessely, 2004: 200). Bu bireyler, sağlık hizmetlerinden talepleri yüksek 
ve kendi kendilerinin doktoru olmaya başlamış, her türlü sağlık hizmetini takip eden ve bu hizmetleri satın alan ‘tüketici’ durumuna 
geçmiş olarak karşımıza çıkar. Sağlıklı olma kültürü çerçevesinde ‘hasta’ konumundan ‘tüketici” konumuna geçen birey birçok ticari 
işletme için bir pazar yaratır ve sağlığını yönetmek için de medyada üretilen söylem ve içeriklerden yararlanır. 

“Tarihsel bir süreç olarak, doktorun yükselen otoritesi, yirminci yüzyılın sonlarına doğru, farklı bir tarihsel sürece oyun-
culuk etmek üzere yerini tamamen sahneden çıkmadan alandaki başka oyunculara bırakmaya başlamıştır” (Sezgin, 2011: 54). Bu 
aktörler; biyoteknoloji ve sağlık sektörüne hizmet eden teknoloji üretenler, ilaç endüstrisi, sağlık sigortaları ve kozmetik endüstrisi 
olmak üzere ‘sağlıklı yaşam endüstrisini’ oluşturup her geçen gün alanlarını genişletirler.  Bu ‘sağlıklı yaşam endüstrileri’, yaptıkları 
tüm çalışmaları sağlıklı bir toplum yaratmak için yaptıklarını ileri sürerler. Bu aktörlerin sunduğu sağlıklı yaşam tarzı önerilerinin 
arkasında, ticari kaygılar ve karlılığın artırılması bulunur. Bunları sağlamak için de medyada üretilen söylemler kullanılır, sağlıklı 
olmak tüketim nesnesine dönüştürülüp kapitalist sisteme hizmet edilir. 

1.1.  Sağlıklı Olma Kültürünün ‘Medya’daki Sunumu

Habercilik mesleğinin ve medyanın günümüzdeki önemli sorunlarından biri kitlelerin dikkatini çekme ve bu dikkati sü-
rekli kılmadır. Günümüzde, insanların büyük çoğunluğunun magazin haberlerine ilgisinin bulunduğu ve bu tarz haberlerin insanlar 
tarafından yoğun bir şekilde talep edildiği bilinir. Bu nedenle; kitlelere iletilen sağlık haberlerinin, magazinleşmiş sağlık haberleri ve 
gizli reklamlar olduğu görülür. “Modern ekonomik sistemin istediği arzuların bireylerin zihinlerinde ve bilinçaltlarında yaratılması 
gerekir. Bu amaçla medya ve özellikle reklamlar etkin bir şekilde kullanılır” (Omay, 2009: 126). Sağlık haberlerinin gizli reklam aracı 
olarak kullanıldığını ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Sağlık alanında yapılan reklamlar ve örtülü reklam için ağırlıklı olarak yazılı 
basın araçlarının tercih edildiği görülür. Genel reklam şikâyetlerinden en fazla şikâyet konusu olan sektör yine sağlık sektörüdür 
ve örtülü reklam yayınlarına konu olan sektörler arsında ilk sırayı sağlık sektörü alır (Taşkaya, 2008: 327). Sağlık haberlerinde ve 
haberciliğindeki magazinleşme, sadece medya kuruluşlarının gelirlerinin canlı tutulmasına yönelik değildir. Bu durum, ekonomik 
sistemin esas noktasını oluşturan tüketimin de arttırılmasıdır. 
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“Sağlık haberi, sağlıkla ilgili bilgileri içeren ve insanları sağlık konusunda bilgilendir(me)” amacını taşıyan haberlerdir 
(Kumbasar,  2006: 25). Son yıllarda sağlık haberlerinin medyada artan bir şekilde yer aldığı görülür. Bunun sebebi, sağlıklı olma kül-
türünün ortaya çıkması ve geniş kitlelerce benimsenmesidir. Sağlık haberlerinin kitlelere tarafından ilgi çekici bulunmasının nedeni, 
tüketim kültürüdür. Tüketim kültürü her alanı olduğu gibi sağlık alanını da kuşatmış ve ticari bir meta haline getirmiştir. Tüketim 
kültürü, özellikle orta sınıflarda gelişen bir ‘sağlıklı olma’ kültürünü geliştirmiştir (Yenen,  2007: 5). Bu kültür, insanların kendi 
sağlıklarıyla ilgili olarak bilgi ihtiyacı içinde olmalarını, sağlık endüstrisiyle ve medyayla doğrudan ilişkiye germelerini beraberinde 
getirmiştir. Sağlıklı olma kültürünü benimseyen kitlelerin ağırlıklı olarak ilaç endüstrisi, fonksiyonel gıda üreticileri ve medyayı takip 
ettiği görülür. Bu nedenle medya, sağlık haberlerine duyulan ihtiyaç sebebiyle sağlık haberlerini üretip bu haberlerin geniş kitlelerce 
talep edilmesini sağlar ve insanların gündelik yaşamının tıpsallaştırılmasına katkıda bulunur. Sağlık haberleriyle kitleler sorun yaşa-
dıkları, her an ölebilecekleri, kiloları sebebiyle alay konusu olabilecekleri gibi konularda yönlendirilirler. Çözüm önerileri sunulur, 
mucize gıdalar ve ilaçlar tavsiye edilir, insanların tüketim arzuları yönlendirilir. 

Kapitalist sistem, sağlık haberlerini kendi çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla etkin bir şekilde kullanıp tüketim kültürünün 
önemli bir parçası haline getirmiştir. Sağlığını kaybetmek ve ölüm korkusu insanların en temel korkuları arasında yer aldığından, 
sağlıkla ilgili haberler dikkat çeker. Uzun yaşamayı sağlayacak, sağlıklarını koruyup iyileştirecek bilgilere ulaşmak isteyen insanların 
ihtiyaçları yönlendirilir. “Günümüzde medya ve reklamlar, tüketim yönelimli yaşam biçiminin yaratılması ve sürdürülmesinde temel 
araçlardan bir olarak kabul edilir” (Batı, 2010: 36). 

Medya, hepimizin aynı şeyleri düşünmemizi, aynı fikirlere sahip olmamızı ve aynı şekilde davranmamızı teşvik eder. Anlam 
yoksa tüketim de gerçekleşmez (Hall, 2005: 86). “Artık sağlık ve hastalık günümüzde sadece hayatta kalma ihtiyacıyla değil, Mas-
low’un üst kademe ihtiyaçlarıyla yani saygınlık ve kendini gerçekleştirme de kendisini konumlandırmakta ve yönlendirme sürecini 
sürdürmektedir” (Gür, 2012: 305). Yukarıda da belirtilen gibi sağlık, statüye bağlı toplumsal bir buyruktur. Tüketim eşyaları gibi, 
kişilik pazarında insanın da modaya uygun olması gerekir. İnsan modaya uygun olmak için, en çok hangi kişilik türünün istendiğini 
bilmek zorundadır (Fromm, 1998: 77). İçinde yaşadığımız dünyada bizlerden istenen sağlıklı olma kültürünü benimsemiş, sağlık 
farkındalığı olan, sağlık ve hastalık konusunda öğrenmeye hevesli bireyler olmamızdır. 

Hiç şüphesiz bütün bireyler, bedenlerinin sağlıklı olmasını ister. Sağlık anlayışı ve sağlıkla ilgili beklenti sadece bedenin 
işleyişiyle değil, aynı zamanda dış görünüşle de ilişkilendirilir. Kapitalizm bedenin sadece işleyişiyle ilgili algıları değil, dış görü-
nüşüyle ilgili algıları da yönlendirip bedenlerimizi bir tüketim nesnesi haline getirmiştir. Turner’a göre, yirminci yüzyılın temel 
özelliklerinden biri bedenin ticarileşmesidir. Ticarileşmiş beden cinsel haz ve kendini beğenmenin nesnesine dönüşür (Işık, 1998: 
147). Gündelik yaşamın önemli tüketim nesnelerinden biri haline getirilen sağlıklı olma kültürünün (healthism) yaygınlaşmasın-
da magazinleşmiş medyanın payı büyüktür. Kapitalizmin de yönlendirmesiyle sağlık hakkı değiştirilip dönüştürülmüş ve ticari bir 
araç haline getirilmiştir. Yoğun bilgi bombardımanının altındaki kitleler, her şeyden haberdar fakat hiçbir konuda derinlemesine ve 
güvenilir bilgiye sahip olunamayan ortamın baskısı altındadırlar. İnsanların en güçsüz oldukları alanlardan olan hastalık, beslenme, 
güzellik, yaşlılık, sosyal iktidar kaybı gibi konuların medyada yoğun olarak yer alması, günümüzün baskın ideolojisi kapitalizmin 
varlığını sürdürmesinin araçlarından birinin insan bedeni olduğunu gösterir. 

Sağlık haberleri de kitleler üzerinde etkili olup insanların tıpsallaştırılmasına katkıda bulunur. Kitleler daha çok sağlık ha-
berlerine yönelir ve hayatlarını bu çerçevede yönlendirir. Aynı şekilde televizyonların sabah kuşakları sağlık kuşaklarına dönüşmüş-
tür. Ana haberlerde her gün bir iki sağlık konusuna muhakkak rastlanır. Dizilerde dahi diyet ve egzersiz önerileri verilir. Belli sağlık 
konuları gazetelerde seriler halinde yayınlanır (Demir, 2010: 2).

Medyada sağlıkla ilgili metinler incelendiğinde haber ve bilgilendirme değeri taşıyan metinlerden daha çok, uzmanlar ara-
cılığıyla yönlendirici, düzenleyici, disipline edici metinlerin ön planda olduğu dikkat çeker. Bazı günlük gazetelerde, neredeyse haf-
tanın her günü sağlıkla ilgili konulara rastlanır. Hastalık ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendirici içeriklerle ‘hasta’lar başta olmak 
üzere, hastalanma ihtimali olanlar bilgilendirilir. Uzmanların, tıp alanında ‘doktor’ların etki güçleri yüksektir; hastalık ve sağlık gibi, 
sıradan insanların etkin olamadıkları bir alanda, güçsüzlüğün verdiği duyguyla büyülü bir güce, otoriteye dönüşen ‘doktorlar’ ve 
‘uzmanlar’ söylemleriyle toplumu disipline ederler (Adak, 2002: 79).

Uzmanlar, kitle iletişim araçlarının yardımıyla gündelik hayatı doğrudan düzenleyen güç haline gelmişlerdir. Sezgin’in 
(2011) ifade ettiği gibi, tıbbi sosyal kontrol tıbbileştirmenin görünmez ve dolaylı yoldan gerçekleştirilmesinden kaynaklanır. Bu 
kontrol gündelik hayatın tüm alanlarını kolayca nüfuz eder, bu alanlarla tıp arasındaki bağı sağlamlaştırır. Birey tüm hayatınca sağ-
lıklı ve doğru davranışları yapmaya yönlendirilir, bedeninin kontrolünü elinde tuttuğunu sanan birey iktidar olarak uzmanların ve 
dolayısıyla bilginin kontrolündedir (2011: 57).

İçerdiği pek çok konuyla medyada yer bulan sağlık ve hastalık, toplumsal bir güç olan medya aracılığıyla kavramsallaştırılıp 
yeniden oluşturulur. Gündelik yaşam, sağlıklı yaşam tarzı önerileriyle ilgili haberlerle yönlendirilir ve tüketim teşvik edilir. Medyada 
önerilen dünya ve yaşam tarzı biçimleriyle yeniden şekillendirilir. 

1.2. Tüketim Nesnesine Dönüşen Sağlıklı Olma Kültürü

 Tüketime yönelik kapsamlı bir hizmet, mal ve deneyimler silsilesinin varlığının yanı sıra sürekli olarak yeni ihtiyaçların 
yaratılması, tüketim kültürünün temel özelliklerindendir. Bu kültür, sürekli olarak bireylerin denetimi dışındaki güçler tarafından 
belirlenen bir ihtiyaçlar silsilesi yaratan ve herkesin tüketici olmasını gerektiren özel bir özgürlüğü zorunlu kılan bir kültürdür. (Ya-
nıklar, 2010: 25).
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Dünyanın küreselleşmesi ve gelişen teknoloji düşünüldüğünde, kitle üretimi kitle tüketimini zorunu kılar. “Üretim ve tüke-
tim çarkını işler tutmak için, satın alma hevesinin sönmesine asla izin verilmemelidir” (Bauman, 2004: 228). Tüketim toplumunda 
bireylerin kimlik oluşturma faaliyetlerinde tüketimin ara rol oynadığı düşünülürse, beden tüketilen nesne olan önemli bir işlev taşır. 
Tüketiciler, örneğin, zayıflama, egzersiz yapma, modaya uygun giyinme ve süslenme, yeme gibi bedenlerine ait tüketimlerle kendi 
kimliklerini oluşturur ve ifade eder (Özhan & Savaşçı, 2005: 80). Tüketicilerin; daha iyi ve daha sağlıklı bir bedene sahip olma çaba-
ları kendilerine verdikleri değer, sosyal ilişkiler içindeki yerleri, yaşam tarzlarının erdemliliği ve yaşamları üzerindeki kontrolleriyle 
ilgili anlamlarla ilişkilidir (Thompson & Hirshman, 1995: 151). Bu anlamlar, kültürel idealler ve söylemler, medya, reklam ve tıp 
söylemlerinden etkilenir. Zayıflama reçeteleri, kozmetik tavsiyeleri, obezite ve zararları, mükemmel beden ve benzeri konular her 
zaman gündemde olan ve çokça tüketilen konulardandır. 

Günümüzde önce yeni hastalıkların icat edildiği, daha sonra bu hastalıkların ne kadar yaygın olduğunun vurgulandığı, son-
rasında da bu hastalıklarla ilgili tedavi yöntemlerinin kapitalizmin yeni pazarlanabilir nesneleri arasında yer aldığı görülür. (Illich, 
1995). Tüketim kültürü ve medyanın başat öğeler olduğu günümüz toplumunda sağlık, hastalık, beslenme, güzellik anlayışları da 
dönüşmüş, sağlık ve tedavi kapitalizmin yeni pazarlanabilir nesneleri arasına girmiştir. 

Son yıllarda tıp belirgin bir şekilde, ticari bir yatırım sektörüne dönüşmüş; tıp alanında üretilen teknolojinin satılabilmesi, 
reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin artışını da beraberinde getirmiştir (Atabek, Atabek & Bilge, 2013: 13). Big Pharma diye de 
adlandırılan uluslararası tıp ve ilaç sanayi karteli, tüm tıbbi ürünlerin nasıl üretileceğini ve pazarlanacağını bir sisteme bağlamış ve 
hatta tıp alanındaki bilimsel dergileri bile bir pazarlama aracına dönüşmüştür (Yılmaz, 2013: 237).

Tıp ve pazarlama alanlarının işbirliğiyle medya, son yıllarda sağlık ve hastalık konularına giderek artan oranda yer vermeye 
başlamış; gazete ve dergilerde sağlık hastalık konusu geniş bir şekilde ele alınır olmuştur. 

Post modern toplumlarda hastalığı açıklayan biyolojik faktörlerin yanında alkol, sigara gibi çeşitli alışkanlıklar, stres, yaşa-
ma biçimi, beslenme, spor, yalnızlık gibi sosyal, kültürel, psikolojik faktörleri de birer hastalık nedeni olarak değerlendiril-
melidir. Bu süreçte hastalık tiplerindeki değişmeler de göstermiştir ki, hastalıkların hem ortaya çıkışında hem de yayılışında 
sosyo-kültürel faktörlerin ağırlığının artması nedeniyle tıbbi bakış da yönünü bio-kültürel alana çevirmiştir (Nazlı, 2008: 8)

Özellikle güzellik, diyet, estetik, kadın hastalıkları, cinsellik gibi konuların medyada özellikle de yazılı basında yoğun olarak 
ele alınması, fiziksel görünümün mükemmelliğinin de sağlık kavramının içerisine girmesi; günümüzde sağlığın tüketim nesnesine 
dönüşümünün önemli göstergelerindendir ve hâkim sistem kapitalizmin beden kullanımımızı yönlendirmesidir. Bedenlerimiz ve 
sağlıklı olma kültürü çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz eylemler, kapitalizmin kendi amaçları doğrultusunda sağlığı ve sağlıklı olmayı 
bir tüketim nesnesine dönüştürmesinin bir işaretidir. 

Sağlık konusunda kapitalizm tarafından sürdürülen yönlendirmeler çeşitlidir. Yeni hastalıklar icat edilip böylelikle de, sağlık 
harcamaları üzerinden bireylerin kazançları yönlendirilir. Artan ve icat edilen hastalıklar nedeniyle, zaafa uğrayan sağlık sistemi üze-
rinden de sistem kar elde etmenin yolunu bulmuştur. Tüm kitleler için özel muamele sunan sağlık merkezleriyle de bireylerin daha 
pahalı sağlık hizmetlerine yönlendirilmesi söz konusudur. Sağlık haberlerinin, bir gizli reklam ve tutundurma aracı gibi kapitalist 
sisteme hizmet eder hale geldiği söylenebilir. Bu haberler, hâkim ideolojinin yayılmasında kullanılan çeşitli imaj sistemlerinden olan 
reklam unsurunu içerecek şekilde tasarlanır. Reklamlar “sadece kültürün sembolik ve ideolojik içeriğini değil aynı zamanda onun 
ethos’unu dokusunu ve bir bütün olarak yapısını” (Wernick, 1996: 7) da şekillendirir.

Sağlık haberleriyle insanların yaş, cinsiyet, ırk gibi fiziksel özelliklerinden kaynaklanan ve doğal gelişimin bir parçası olan 
hastalıklar sanki ilk kez keşfedilmiş bir salgın gibi gündeme getirilir (Küçükusta, 2008: 105). İnsanların sosyal statü ve kimlik ihtiyaç-
larını yönlendirerek, sağlık haberleri ve haberciliği tüketicilerin ilgi odağı olarak kalmaya devam eder. Sağlık haberlerinin, tüketim 
kültürünü pekiştirip geliştiren bir araç olarak kullanıldığını söylemek mümkündür (Omay, 2009: 84).

Kapitalizm, gelişmiş kapitalist toplumlardaki büyük bir çoğunluğa, özel tüketime teşvik eden kaynaklar sağlar. Gittikçe 
artan sayıda birey için tüketici temelli yaşam tarzlarının anlamlı ve tatmin edici yaşam ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalır (Lodziak, 
2003: 102). Anlamlı bir yaşam tarzı için olanaklar sınırlanınca, kitleler anlam ihtiyacını özel alanda arar, sağlık bu anlam arayışında 
‘anlamlı’ bir çıkış olarak görülür. 

Günümüzde birey, ‘kendi olmak’ ve ‘kendini tanımlamak’ ihtiyacını birçok alanda gidermeye çalışırken, sağlıklı olmaya 
ilişkin bir yaşam tarzının olmasıyla kendini ‘ifade ettiğini’ ve ‘özgürleştirdiğini’ düşünür (Sezgin, 2011: 60). Bununla birlikte de bu 
çerçevede oluşturulan hizmetlere, ürünlere yani tüketim nesnelerine yönelir ve yaşam tarzını sosyal statü çerçevesinde biçimlendirir. 

 2. Araştırma

Kitle iletişim araçlarından özellikle gazeteler; insanların sağlık konusunda bilgiye ulaşmasında sağlık ve sağlıklı olma ko-
nusundaki algılarının oluşmasında oldukça etkin bir yere sahiptir. Yazılı basında kendine her gün yer bulan sağlık haberleri, sağlığı 
metalaştırarak tüketimi yönlendiren bir tüketim nesnesine dönüşmüştür. Bu haberler içerisinde beslenme, diyet, estetik, spor, cilt 
bakımı, kozmetik, sağlıklı yaşam tarzı önerileri haberlerinin de yer alması; insanların sağlıklı olmayı algılamalarındaki farklılaş-
manın bir göstergesidir. Beslenme, diyet, estetik haberlerinin yanı sıra hastalıkları tanımlayıp tedavileri yolunda bilgi veren sağlık 
haberlerinin, ideal bir beden algısı yaratma ve gündelik yaşamı tıbbileştirme amacı üzerinde oluşturulduğu görülür. Aynı zamanda 
bu haberlerin, haber ve bilgilendirme değeri taşıyan metinler olmasının yanı sıra uzmanlar aracılığıyla yönlendirici, düzenleyici, 
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disipline edici metinler olduğu dikkat çeker. Bu çerçevede, tüketim teşvik edilip sağlık metalaştırılır.  

Buradan hareketle, 2012 yılsonu verilerine göre tirajı en yüksek ilk beş gazete arasında yer alması sebebiyle Sözcü Gazete-
si’nin Aralık 2012 – Mayıs 2013 tarihleri arasında basılan sayılarındaki özel konu sayfasında yayınlanan sağlık haberleri incelenip 
sağlıklı olma kültürünün tüketim nesnesine dönüşümü irdelenmeye çalışılmıştır.

 2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada, Sözcü Gazetesi’nin özel konu sayfasında yayınlanan sağlık haberleriyle hangi konulara yer verdiği, yayınla-
nan bu haberler çerçevesinde sağlığı ve sağlıklı olmayı algılamadaki farklılaşma ortaya konularak, sağlıklı olma kültürünün tüketim 
nesnesine dönüşümünün sunulması amaçlanmıştır. 

 2.2. Araştırmanın Yöntemi

Araştırmanın evrenini, Sözcü Gazetesi’nin 1 Aralık 2012 – 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında basılan sayılarındaki özel konu 
sayfasında yayınlanan 162 sağlık haberi oluşturur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyerek, özel konu sayfalarında yayınlanan 
bilgilendirmeye yönelik tüm sağlık haberlerinin içeriği incelenmiştir. Toplanan veriler, niteliksel ve niceliksel içerik çözümlemesi 
yöntemi ile analiz edilmiştir (Gunter, 2000: 82; Kline, 2003: 559).

Bu haberler psikoloji ve psikiyatri; estetik/güzellik/cilt bakımı/ beslenme ve diyet/spor; kanser; çeşitli hastalıklara yönelik 
bilinçlendirme ve bilgilendirme haberleri olarak kategorilere ayrılmıştır. Tüm haberlerin başlıkları ve içeriği incelenip ayrılan kate-
gorilere göre analiz edilmiştir.  

Güzellik, estetik, beslenme ve diyet gibi konuların da sağlık haberleri arasında verildiği bulgusunu ele alacak olursak, ön-
ceden sağlık kavramı biyolojik olarak sadece bir hastalığın olmaması durumunu işaret ederken, günümüzde fiziksel görünümün 
mükemmelliğinin bu kavramın içine girmesi sağlığın tüketim nesnesine dönüşümünün önemli göstergelerindendir. Sağlıklı olma 
kültürünün tüketim nesnesine dönüştürülmesi ve bir tüketim aracı olarak algılanmasını ortaya koyacak olan bu araştırmada, nice-
liksel olarak veriler sunulduktan sonra, niteliksel veriler eleştirel bir bakış açısıyla sunulacaktır.

 2.3. Bulgular

Gazetenin özel konu sayfasındaki sağlık yazıları incelendiğinde, 162 yazının 49’unun  (%30)  estetik/güzellik/cilt bakımı/ 
beslenme ve diyet/spor, 61”inin (%38) çeşitli hastalıklara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme yazısı olduğu görülür. Toplam ya-
zıların 26’sı (%16) kanser, 26’sı (%16) da psikoloji ve psikiyatri ile ilgili konulara ayrılmıştır.  

Estetik/güzellik/cilt bakımı/ beslenme ve diyet/spor yazılarının aylara göre dağılımı niceliksel olarak incelendiğinde; aralık 
ayında 25 yazının %28’inin (25/7), ocak ayında 21 yazının %33,34’ünün (21/7), şubat ayında 28 yazının %36’sının (28/10), mart ayın-
da 32 yazının %31,3’ünün (32/10), nisan ayında 25 yazının %28’inin (25/7), mayıs ayındaysa 31 yazının %26’sının (31/8) bu konulara 
ayrıldığı tespit edilmiştir. 

Estetik/güzellik/cilt bakımı/ beslenme ve diyet/spor yazılarının, yoğun olarak %36 oranında şubat ayında yer aldığı görülür. 
Bunu %33,34 ile ocak ayı takip eder. Bu konuya yönelik yazıların sağlık haberleri çerçevesinde ele alınması, sağlıklı yaşam endüstrisi 
aktörlerinin bu konuyu gündelik yaşam içine medya aracılığıyla yerleştirdiği ve tıbbileştirdiği söylenebilir. 

Estetik/güzellik/cilt bakımı/ beslenme ve diyet/spor yazılarında diş bakımının güzelliğe etkisi, sağlıklı diyet önerileri, Hol-
lywood yıldızlarının gençlik sırrı, sağlıklı beslenme önerileri, fazla kiloların yol açacağı hastalıklar, botoksun uygulama alanları ve 
yöntemleri, yararlı vitaminler, güneş lekelerinden kurtulma yolları, egzersiz yapmanın faydaları, kış aylarında cilt bakımı önerileri, 
popüler diyet listeleri, cildin genç kalması için yapılması gerekenler, selülit tedavi yöntemleri, el ve ayak bakımı, yaz aylarında cilt 
bakım önerileri, estetik cerrahi hakkında bilgi ve uygulanan yeni yöntemler, cilt bakımında kullanılan yeni yöntemler, anlamlı gözler 
için uygulanması gereken makyaj önerileri, saç bakımı, yağ aldırma yöntemleri gibi konular ele alınmış ve tüketilmesi geren gıdalar 
ve uygulama mekânları hakkında bilgi verilmiştir. Tüm bu bilgiler bir uzman aracılığıyla verilerek, inanılırlık arttırılmaya çalışılmış 
ve magazinsel basitleştirilmiş bir dil kullanılmıştır. 

Estetik/güzellik/cilt bakımı/ beslenme ve diyet/spor yazılarında tüketilmesi gereken gıda tavsiyelerinde bulunularak, gü-
zelleşmek için kullanılacak kozmetik ürünleri tavsiye edilerek, sağlıklı yaşam önerisi çerçevesinde spor salonlarına yönlendirilerek, 
sağlıklı olma kültürünün tüketim nesnesine dönüşmesinin basit bir örneği görülür. 

Çeşitli hastalıklara yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme yazılarının aylara göre dağılımı niceliksel olarak incelendiğinde; 
aralık ayında 25 yazının %44’ünün (25/11), ocak ayında 21 yazının %28,56’sının (21/6), şubat ayında 28 yazının %36’sının (28/10), 
mart ayında 32 yazının %19’unun (32/6), nisan ayında 25 yazının %44’ünün (25/11), mayıs ayındaysa 31 yazının %54,50’sinin (31/17) 
bu konulara ayrıldığı tespit edilmiştir.

Çeşitli hastalıklara yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme yazılarının, yoğun olarak %54,50 oranında mayıs ayında yer 
aldığı görülür. Bunu %44’erlik oranla aralık ve Nisan ayı takip eder. Bu haberler çerçevesinde de sağlığın bireyselleştirildiği ve tüm 
sorumluluğun kişinin kendisine yüklendiği gözlemlenir. 
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Çeşitli hastalıklara yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme yazılarında kadın hastalıkları, çocuk hastalıkları, ortopedik ra-
hatsızlıklar, solunum yolu hastalıkları, reflü ve mide rahatsızlıkları, ağız ve diş sağlığı, romatizmal rahatsızlıklar, ürolojik rahatsızlık-
lar, kısırlık ve üreme bilgileri, göz rahatsızlıkları ve tedavileri, kalp hastalıkları, nörolojik rahatsızlıklar, fizik tedavi yöntemleri, kulak 
burun boğaz rahatsızlıkları, hematoloji, kolesterol, tansiyon, şeker,  çeşitli iç hastalıkları gibi konular ele alınmış ve bunlara yönelik 
bilgiler verilmiştir. Ayrıca bu rahatsızlıklarda uygulanan yeni tedavi yöntemleri ve bu yöntemlerin günlük yaşamı etkilemediği hak-
kında yönlendirme yapılmıştır. Tüm bu bilgiler bir uzman aracılığıyla verilerek, inanılırlık arttırılmaya çalışılmış ve magazinsel 
basitleştirilmiş bir dil kullanılmıştır. Ayrıca bilgilendirme ve bilinçlendirme yazılarıyla sorumluluk tamamen bireylere yüklenmiş, 
sağlıklı olmanın bir statü şartı olduğu dayatılmaya çalışılmıştır. 

Kanser hastalığıyla ilgili yazıların aylara göre dağılımı niceliksel olarak incelendiğinde; aralık ayında 25 yazının %12’sinin 
(25/3), ocak ayında 21 yazının %4,76’sının (21/1), şubat ayında 28 yazının %10’unun (28/3), mart ayında 32 yazının %31,05’inin 
(32/11), nisan ayında 25 yazının %16’sının (25/4), mayıs ayındaysa 31 yazının %13’ünün (31/4) bu konulara ayrıldığı tespit edilmiştir. 

Kanser hastalığı ile ilgili yazıların, yoğun olarak %31,05 oranında nisan ayında yer aldığı görülür. Bunu %16’lık oranla mayıs 
ayı takip eder. Çeşitli kanser türleri ve tedavi yöntemleri, erken tanının önemi hakkında bilgi verilerek, hastalık adeta normalleştirilip 
standartlaştırılmıştır. Tüm bu bilgiler bir uzman aracılığıyla verilerek, inanılırlık arttırılmaya çalışılmış ve magazinsel basitleştirilmiş 
bir dil kullanılmıştır.

Psikoloji ve psikiyatriyle ilgili yazıların aylara göre dağılımı niceliksel olarak incelendiğinde; aralık ayında 25 yazının %16’sı-
nın (25/4), ocak ayında 21 yazının %33,34’ünün (21/7), şubat ayında 28 yazının %18’inin (28/5), mart ayında 32 yazının %15,65’inin 
(32/5), nisan ayında 25 yazının %12’sinin (25/3), mayıs ayındaysa 31 yazının %6,50’sinin (31/2) bu konulara ayrıldığı tespit edilmiştir.

Psikoloji ve psikiyatriyle ilgili yazıların, yoğun olarak %33,34 oranında ocak ayında yer aldığı görülür. Bunu %18’lik oranla 
şubat ayı takip eder. Buradaysa özgüven, evliliklerde ilişki biçimleri, aşk acısı, panik, boşanmanın etkileri, cinsel yaşam, gündelik 
hayatta iyi hissetmek için gerçekleştirilmesi gereken eylemler, arkadaşlık ilişkilerinde davranış biçimleri, bahar depresyonu, kilo alma 
korkusu, tükenmişlik sendromu gibi konular ele alınmış ve bunlar hakkında bilgi verilmiştir. Tavsiyelerde bulunularak, özel hayatın 
yönlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Tüm bu bilgiler bir uzman aracılığıyla verilerek, inanılırlık arttırılmaya çalışılmış ve magazinsel 
basitleştirilmiş bir dil kullanılmıştır.

Bulgulara sağlıklı olma kültürünün tüketim nesnesine dönüşümü açısından bakıldığında, bu yazıların üst sınıfın yaşam 
tarzını özendirecek şekilde sunulduğu, statü kazanmak için sağlığın ve sağlıklı olmanın önemli olduğu dayatılarak, buradan hareketle 
tüketilmesi gereken ürün ve hizmetlere yönlendirme yapılmıştır. 

 Sonuç

Sonuç olarak araştırmamızda gazetenin özel konu sayfasındaki sağlık yazıları incelendiğinde, 162 yazının 49’unun  (%30)  
estetik/güzellik/cilt bakımı/ beslenme ve diyet/spor, 61”inin (%38) çeşitli hastalıklara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme yazısı 
olduğu görülür. 

Ayrıca; güzellik/estetik/cilt bakımı/beslenme ve diyet/spor gibi konuların gündelik yaşamın sağlık sorunsalı içinde alınması, 
tüketim kültürünün dayatmalarından biridir denilebilir. Bu çerçevede, bireyler bu başlıklar altındaki konulara hastalık gibi yaklaşıp 
farklı tüketim nesnelerine yönelirler. Çeşitli hastalıklar çerçevesinde verilen bilgiler doğrultusunda da, sağlıklı olmanın bir statü 
zorunluluğu olduğu dayatılıp tedavi yöntemleri birer tüketim aracına dönüştürülür.

Sağlık anlayışı hasta olmaktan sağlıklı olmaya doğru yön değiştirmiş, sağlıklı yaşam endüstrisi aktörlerinin yerini genişlet-
mesini sağlamış, sağlık konusunu bilgi bombardımanı altında tüketim nesnesine dönüştürmüştür. Sağlıklı yaşam endüstrisi aktörleri 
(ilaç endüstrisi, kozmetik endüstrisi, tıbbi teknoloji üretenler, özel hastane ve klinikler, sağlık sigorta sektörü), ticari kaygılarla sağlık 
başlığı altında bireylerin yaşamını ve bedenlerinin denetim altına almıştır. 

Sağlıklı olma bir statü zorunluluğu gibi algılatılarak, yaşam alanları tıbbileştirilir ve birey kendisine sunulan her bilgiyi tü-
ketmeye yönelir. Bedeninin ve zihninin denetim altına alındığını fark edemez halde hasta konumundan tüketici konumuna geçmiş 
olarak yaşamını sürdürür. Sağlıklı olmaya ve yaşamaya odaklanmış bireyler, kendilerine sunulan bilgi kirliliği içinde hem maddi hem 
de manevi zarara uğrayabilirler. 

  Kapitalizmin sağlık haberlerini etkin bir biçimde kullanarak ve dönüştürerek, kendi çıkarları çerçevesinde yönlendirdiği 
söylenebilir. Kapitalizm tarafından icat edilen yeni hastalıklarla da, sağlık harcamaları üzerinden bireylerin servetleri ve kazançları 
yönlendirilir. Kapitalist sistemin, bu haberleri ve yazıları kendi kusurlarını örtmek amacıyla da yönlendirdiği düşünülebilir. Sağ-
lıksız koşullarda barınmaya ve çalışmaya mecbur bırakılan bireylerin zihinleri, karşılaştıkları hastalıklarla meşgul edilir ve sağlığı 
üzerine odaklanan bireylerin sistemi sorgulamamasını sağlanır (Gür, 2010, s.306). Hızlı yaşam kültürü ile doğal olmayan gıdalarının 
tüketiminde meydana gelen artışa bağlı olarak artan hastalıklar ve rahatsızlıklar da aynı yöntemle yönlendirilir.

 Tüm bu gelişmeler çerçevesinde, sağlıklı olma kültürü bir dayatma olarak medya aracılığıyla bireylere sunulur, bununla 
birlikte de bu amaçla kullanılan araçlar tüketim nesnesine dönüştürülüp hâkim ideolojinin kar etmesi sağlanır. Hâkim ideoloji, psi-
kolojik ya da fiziksel olarak yol açtığı sorunu yine kendi lehine çevirerek, kendini geliştirir ve genişletir.
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YAZILI BASINDA DÜŞMAN BİR İMGE OLARAK “GERİCİLİK” 

İbrahim Hakan Dönmez1

 Özet

 Her ideoloji hem nihai bir birlik-bütünlük fantezisini üretmek, hem de bu birlik ve bütünlüğe ilişkin bir tehdidi üretmek 
çabası içerisindedir. Bu tehdit herhangi bir grubun, inancın, etnisitenin soyut genellemelerle, kavramların içerisine özel anlamlar 
yükleyerek, imgeler yaratarak, etiketlenmesi ve ötekileştirilmesiyle var edilebilir. Ötekini algılama, tanımlama ve sunma biçimi olarak 
imge, kalıp yargılar, korkular ve nefretlerden oluşur. Cumhuriyet ideolojisinin omurgasını teşkil eden laikçi düşünce çerçevesinde 
bakıldığında da “gericilik” imgesine hayati bir rol biçildiği görülmektedir. Gericilik hem Batı medeniyeti ve Kemalizm karşıtlığının 
hem de İslam dininin “rasyonelleştirilememiş” boyutlarının göstereni haline dönüşmüştür. Teorik olarak “gericilik, Kemalizm 
projesi olan hem Müslüman hem de laik vatandaşın tam karşıtı olan “yobaz Müslüman”ı işaret etmektedir. Ancak, laikçi söylemin 
Müslüman ile gerici arasındaki farkı belirginleştirememesi, dinî argümanlar olan tespih, takke, takunya, örtü gibi imgeleri ötekinin 
göstereni olarak kullanması, ibadetle çağdaşlık arasında ters bir ilişki kurması gibi nedenlerle “gericilik”in İslam’la özdeş algılanması 
söz konusu olmuştur. Öteki söylemi içerisinde kullanılan imgelerin en sık boy gösterdiği saha, yeni medyanın yaygınlık kazandığı 
son on yıllık döneme kadar kuşkusuz yazılı basın olmuştur. Yazılı basının söylem tipi,  geniş kitleler tarafından aynı anda paylaşılması 
ve bilgi edinimi ile kanaat oluşumunu belirlemede önemli bir etkiye sahip olması nedeniyle imgelerin yaratılmasında büyük bir 
potansiyel taşımaktadır. Bu nedenle haber söylemini oluşturan, metinlerin, başlıkların, üslupların ayrıntılı analizi, siyasal, ekonomik, 
toplumsal ve kültürel iktidarın uygulanışını ve bu uygulanışı destekleyen ideolojileri anlamak açısından hayati bir önem taşımaktadır. 
Ayrıca imgelerin meydana gelişi, geniş bir deneyim ve kolektif bilinçle oluşan, yazarın uzun süreçte kurguladığı anlatım şeklini 
belirleyen sistemli bir dışavurum yöntemine dayandığı için, imgeler yazarın içinde yaşadığı topluluğun ve dönemin eğilimlerini 
gösteren sistemli yapılardır.  Çalışmada laik basının dinî yaşam tarzına karşı geliştirdiği söylem içerisinde “gericilik” imgesinin hangi 
nesneler üzerinden, hangi üslupla ve hangi çağrışımlarla oluşturulduğu çözümlenmeye çalışılacaktır. Bu çalışmada, yazılı basında 
“gericilik”in temsiline ilişkin söylem analizinin ana örneklemi olarak, laik ideolojinin sistemli bir şekilde üretildiği yayın olması göz 
önünde bulundurularak Hürriyet ve Milliyet gazeteleri belirlenmiştir. Bu gazetelerde herhangi bir zaman, yazar ya da alan sınırlaması 
yapılmaksızın amaçlı örneklem tekniği ile analize katkı sunacak, araştırma sorununu en iyi temsil edebilecek köşe yazıları, haber 
başlık ve metinleri ile karikatürlerden yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gericilik, İmge, Yazılı Basın, Söylem. 

 
“THE REACTION” AS THE IMAGE OF THE ENEMY IN THE PRESS

 Abstract

 Every ideology has an effort to produce both the final unity-integrity fantasy and a threat related to these ones. This treat 
may be represented that, by giving the special meanings into the concepts and creating the images, any group, belief or ethnicity are 
labeled and excluded by the abstract generalization. The image as the perception, definition and representation pattern of the other 
occurs with sterotypes, fears and hates. From the point of the secularist view which produces the spine of the ideology of the republic, 
it has been seen that a vital role has given to “the reaction image”. The reaction transformed to the indicator for both the West 
Civilisation and Kemalism opposition and unrationalized dimensions of Islam Religion. “Reaction” points the fanatic muslim who is 
the exact opposition of both muslim and secular citizen in Kemalism Project. But since the secularist discourse did not put forth the 
difference between the muslim and the reaction, and used some religious arguments such as Rosary, skullcap, sabot and head scarf 
as the indicators of the others, and established the opposite relationship between worship and modernity, this led to the identical 
perception of the reaction with Islam.The area where the commonest used images within the other discourse was observed has been 
undoubtfully the press till the last decade the new media gained prevelance. The discourse type of the press has a great potential for 
creating the images as it is shared in the same time by the wide masses and has the important effect on detecting to create a conviction 
with the information acqusation. For this reason, the detailed analysis of the texts, titles, styles including the news discourse carries 
a vital importance to appreciate the application of political, economical, social and cultural power and the ideologies supporting 
this application. Additionally, as the occurance of the images is based on systematically expression method occuring with a wide 
1  Arş. Gör. Dr. Gazi Ünv. İletişim Fk. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bl. E-posta: ihdonmez@gmail.com



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
514

experience and collective consciousness, and revealing the narration pattern which the writer constructed in a long run, the images 
are the systematical structures demonstrating the trends of the period and the community in which the secular press developed 
against the religious life style, we will try to resolve in the study that “the reaction” was produced by any sorts of objects, styles and 
connotations. In this study, as the main sample of the discourse analysis related to the representation of “the reaction”, Hürriyet 
and Milliyet papers have been identified by taking into account of the publications in which the secular ideology is systematically 
produced. Without making any period, writer or area restrictions in these papers, Some commenttaries, news titles, cartoons and 
texts which will provide the contribution to the analysis and represent the research problem, have been used by the aimful sample 
technique.

Keywords: Reaction, Image, Press, Discourse.

 Giriş

 İktidarlar varlığını korumak ve sürdürmek amacıyla baskı araçlarının yanında gerektiğinde bunların da uygulanmasını 
haklı gösterecek propaganda eşliğinde kitlelerin, kendi yönetimi altında yaşamalarının gerekliliğine inanmalarını sağlamak üzere 
ideolojik-kültürel söylem biçimlerini de kullanırlar (Van Dijk, 1999: 370). Cumhuriyetin Laikçi Kemalist söylemi, kendi kuruluş 
anını yeni bir ulusun doğuşu ve kendisini önceleyen karanlık çağla tam bir kopuş olarak sunmak biçiminde kendini göstermiştir 
(Çelik, 1999: 27-39). Farklı din, mezhep ve etnisitelerin, kendi kimliklerinden arınıp tek bir ulus anlayışını benimsemeleri için 
hukuk, eğitim, sanat ve edebiyat’ın yanında medya da işlev görmüştür. Cumhuriyet ilkelerini halka benimsetme misyonunu üstlenen 
ana akım basın, günümüze kadar çoğunlukla karanlık çağı temsil eden ve tüm negatif durumların kaynağı olarak “gerici” “yobaz”, 
“bağnaz” kavramlarıyla ifade edilen soyut bir imgeyi, takunya, sakal, tespih, çarşaf gibi geleneksel dinî motiflerle bezenmiş figürler 
yoluyla inşa etmeye çalışmıştır. Aslında bu imge günlük gazetelerden çok önce, tek parti dönemi iktidarının teşvikiyle sanat ve 
edebiyat eserleri ile gerçekleşmeye başlamıştır. Örneğin cumhuriyetin kuruluşundan hemen sonra, bizzat devlet teşviki ile yazılan 
tiyatro yapıtlarında2, halka çağdaş kimliği benimsetmek düşüncesiyle sık sık, “yobaz dindar” figürü, geçmişle bağlantılandırılarak 
bir düşman imge olarak kurulmuştur (Dönmez, 2011: 51-69). Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren yeni ideolojinin benimsetilmesi 
için yararlanılan “gerici” düşman imgesi, geniş kitleleri oluşturan bir çevrenin, kendi genlerinin izlerini taşıyan, davranış kalıplarıyla 
sarmalanmış çevresiyle ve dolaylı olarak kendisiyle öteki ilişkisine zorlandığı karmaşık bir duruma yol açmıştır. Bu karmaşık 
durumu anlayabilmek için sosyal, siyasi ve ekonomik olayları değerlendirmede laikliği kendisine ana eksen olarak belirlemiş olan 
gazetelerin düşman imge olarak yarattığı “gerici” söylemini analiz etmek gerekmektedir. Böylece cumhuriyetin kendi ideolojine 
yönelik nüfuz çabasının etkisinin sınırlı olmasının toplumun kendisiyle öteki ilişkisine zorlanmış olmasından kaynaklandığı iddiası 
tartışılabilecektir.

Her ideoloji hem nihai bir birlik-bütünlük fantezisini üretmek, hem de bu birlik ve bütünlüğe ilişkin bir tehdidi üretmek 
çabası içerisindedir (Dursun, 2003: 53). Çünkü özne, kendi oluşumuna içkin bir engelleme ile oluşmaktadır. Bu oluşumun açıklaması, 
her seferinde, simgesel evren içerisinde karşılığını bulan dâhili ya da harici nedenlere yani ötekilere başvuruyla yapılmaktadır. 
Bu tehdit herhangi bir grubun, inancın, etnisitenin soyut genellemelerle, kavramların içerisine özel anlamlar yükleyerek, imgeler 
yaratarak, etiketlenmesi ve ötekileştirilmesiyle var edilebilir. Ötekini algılama, tanımlama ve sunma biçimi olarak imge, kalıp 
yargılar, korkular ve nefretlerden oluşur. Cumhuriyet ideolojisinin omurgasını teşkil eden laikçi düşünce çerçevesinde bakıldığında 
da “gericilik” imgesine hayati bir rol biçildiği görülmektedir. “Gericilik” hem Batı medeniyeti ve Kemalizm karşıtlığının hem de İslam 
dininin “rasyonelleştirilememiş” boyutlarının göstereni haline dönüşmüştür (Dursun, 2003: 54). Teorik olarak “gericilik, Kemalizm 
projesi olan hem Müslüman hem de laik vatandaşın tam karşıtı olan “yobaz Müslüman”ı işaret etmek için işlev görmektedir. Ancak 
imgenin içerdiği mesajlar hedef tarafından doğal olarak toplumda oluşmuş anlam kalıpları içerisinde algılanmaktadır (Ulağlı, 2006: 
16). Sonuçta imge sadece kaynağın değil aynı zamanda hedefin de değer yargılarıyla birliktelik gösterdiği zaman doğrusal bir mesaj 
iletişimi gösterir” (Ulağlı, 2006: 18). Aksi takdirde imgenin yarattığı etki sınırlı kalacaktır. 

İmge ideolojik bir yapıdır ve “bir ideolojinin yayılmasında başvurulan bir propaganda aracı olarak” kendisini gösterebilir 
(Ulağlı, 2006: 13-14). Öteki söylemi içerisinde kullanılan imgelerin en sık boy gösterdiği saha, yeni medyanın yaygınlık kazandığı 
son on yıllık döneme kadar kuşkusuz yazılı basın olmuştur. Yazılı basının söylem tipi,  geniş kitleler tarafından aynı anda paylaşılması 
ve bilgi edinimi ile kanaat oluşumunu belirlemede önemli bir etkiye sahip olması nedeniyle imgelerin yaratılmasında büyük bir 
potansiyel taşımaktadır. Bu nedenle haber söylemini oluşturan, metinlerin, başlıkların, üslupların ayrıntılı analizi, siyasal, ekonomik, 
toplumsal ve kültürel iktidarın uygulanışını ve bu uygulanışı destekleyen ideolojileri anlamak açısından hayati bir önem taşımaktadır. 
Ayrıca imgelerin meydana gelişi, geniş bir deneyim ve kolektif bilinçle oluşan, yazarın uzun süreçte kurguladığı anlatım şeklini 
belirleyen sistemli bir dışavurum yöntemine dayandığı için, imgeler yazarın içinde yaşadığı topluluğun ve dönemin eğilimlerini 
gösteren sistemli yapılardır (Ulağlı, 2006: 9). Çalışmada Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin dinî yaşam tarzına karşı geliştirdiği 
söylem içerisinde “gericilik” imgesinin hangi nesneler üzerinden, hangi üslupla ve hangi çağrışımlarla oluşturduğu çözümlenmeye 
çalışılacaktır. Bu çalışmada, yazılı basında “gericilik”in temsiline ilişkin söylem analizinin ana örneklemi olarak, laik ideolojinin 
sistemli bir şekilde üretildiği yayın olması göz önünde bulundurularak Hürriyet ve Milliyet gazeteleri alınmıştır. Bu gazetelerde 
herhangi bir zaman, yazar ya da alan sınırlaması yapılmaksızın amaçlı örneklem tekniği gereği analize katkı sunacak, araştırma 
2  “Aynaroz Kadısı”, (Musahipzade 1993), Cumhuriyetin onuncu yıldönümü için 1933’te iktidar partisi tarafından bastırılan “Şeriye Mahkemesinde” (İbnürrefik, 
1933) ve dönemin İş Bakanlığı tarafından 1938’de bastırılan “Şeriatçası” (Şevket, 1938) adlı oyunlar, Osmanlı’nın son dönemlerindeki adalet kurumu ve onun 
temsilcilerinin hukuka ve ahlaka uymayan davranışlarını konu almaktadırlar. “Şeriatçası”nın önsözünde de belirtildiği gibi amaç; “Cumhuriyete ait ulusal tezleri 
halka yaymak”tır. Halk arasında, kitabın, gazetenin ve diğer sosyal araçların gidemediği yerlere gidip temsiller vererek kültür yayan sahne artistlerine malzeme 
sunmak amacıyla, tanınmış kişilere yazdırılan bu oyunlar (Şevket, 1938: 3), son dönem Osmanlı hukuk düzeninin yozlaşmışlığı üzerine kurulmaktadır. 
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sorununu en iyi temsil edebilecek köşe yazıları, haber başlık ve metinleri ile karikatürlerden yararlanılmıştır.

İletişim araştırmalarında medya üzerine yapılan çalışmalar daima ilgi çekici olmuştur. Özellikle medya üzerine söylem 
çözümlemeleri, gündelik yaşam içerisinde farkına varılamayan siyasi sisteme ilişkin farklı perspektifler önermesi nedeniyle cazibe 
merkezi olagelmiştir. Söylem analizi farklı disiplinlerden beslenen ve bu farklı disiplinlerin “teorik bakış açılarına dayanan zırhlarla 
kuşatılmış” bir analiz tekniğidir (Çelik ve Ekşi, 2013: 105). Söylem belirli bir zaman dilimi içinde belli insan grupları arasında olan 
ve diğer insan grupları ile ilişkili olarak geliştirilen fikirleri, ifadeleri ve bilgileri içerir. Bu bağlamda söylem analizi politikadan, 
ideolojiden, stratejik yönetime pazarlamaya kadar uzanan geniş bir konu yelpazesine sahiptir (Baş ve Akturan, 2008: 31). Ancak bu 
tarz çalışmalar, özellikle ana akımı benimseyenler tarafından metodolojik sorgulamalar ve şüpheci bakışlarla yüzleşmek durumunda 
kalmıştır. Buna karşın söylem çözümlemesini daha geniş perspektifte değerlendirdiğimizde artılarını daha iyi görmek mümkün 
olabilir. Zira söylem çözümlemesi bugün artık sadece bilinçli aktörlerce meydana getirilmiş metinlere karşı bir maske düşürme 
girişimi olarak algılanmamaktadır. Herkesin içinde bulunduğu, farkına varmadan siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler içerisinde 
ortaya çıkan bir ağdan bahsedildiğinde her çözümleme aynı zamanda bir özsorgulamaya da dönüşmektedir. 

 1.“Gericilik”le İlgili Ezberler

 Özman ve Dede (2012: 169-170), Türk sağ siyasetini anlamak için, onlar tarafından soyut olarak üretilmiş olan “masonluk” 
düşman imgesine bakmayı önerirler. Aynı yöntem laik basının temsil ettiği düşünceyi anlamak için de oldukça kullanışlıdır. Türk 
laikçiğini benimsemiş aydınlar, siyasetçiler ve basın, cumhuriyetin tüm kazanımlarını tehdit eden bir imge olarak soyut bir “gericilik”i 
tüm kötülüklerin ve olumsuzlukların kaynağı olarak sunmuştur. Laik söylemin içerisinde konumlandırılmış olan gericilik nesnel bir 
gericilik tanımıyla yola çıkılarak oluşturulmuş tanım çerçevesinde somut bir kişi ya da fikri temsil etmez. Bu nedenle bu haliyle 
analiz edildiğinde, ancak laikçi düşüncenin sosyal ve siyasi kodlarını anlamak için fayda sağlayabilir. Bir gruba ait ideolojinin işleyişi, 
ancak birtakım düşmanlar ve onlardan gelen tehditlerin üretilmesi ile mümkündür (Dursun, 2003: 61). Bunu sağlamada imgelerin 
rolü büyüktür. Zaten imge kalıp yargılardan, korku ve nefretlerden oluştuğu için karşıtlık imgenin olmazsa olmaz kurallarından 
birisidir (Ulağlı, 2006: 5, 13). Soyut fikirler karşıtlıkla somutlaştırılarak anlamlı yapılara sonra da birbirini takip ederek imgeye 
dönüşürler (Barthes, 1999: 75). Sonuç olarak imge ötekini algılama, tanımlama ve sunma şekli olarak ortaya çıkar (Ulağlı, 2006: 19). 
İmgenin özelliği, dar bir kesime özgü düşünce biçimlerini tüm topluma mal etmektir. Bu yapılırken gerçekmiş gibi görünen sahte 
olgulardan yola çıkılır (Akpınar, 2000: 21). 

Oktay Ekşi Hürriyet’teki başyazısında alıntıladığı bir anekdotla “yobaz” imgesini 1950’lere götürmekte ve mutlak kötü 
anlamıyla sabitlemektedir. Dünya Gazetesi’nin sahibi ve başyazarı Falih Rıfkı Atay muhabirlere “dünyada en iyisi ile en kötüsü arasında 
en az fark olan şey nedir?’’ diye sorar. Muhabirlerden gelen “para”, “kadın” gibi yanıtları kabul etmez ve onlara cevabı kendisi verir. 
Doğru yanıt “yobaz”dır ( Ekşi, 29.09.1999). Bu yazıda yobazlar İslamiyet’e de zarar veren bir tehlike olarak resmedilmektedir. Ancak iş 
gerçek Müslüman’dan “gerici” yi ayırmaya geldiğinde bir belirsizlik ortaya çıkmaktadır. Bu ayrımın tam yapılabilmesine olanak da pek 
yoktur. Müslüman, cumhuriyet rejimi tarafından çerçevesi çizilen sınırlarda tanımlanmaktadır. Zira İslam kültüründeki ciddi pek 
çok referansı dikkate almadan kabul edilmiş tek tip bir İslam anlayışı, cumhuriyet ideolojisini meşrulaştırma aracı olarak kullanılan 
Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla sunulmuştur (Dönmez, 2003). Böylece İslam dar bir ibadet ve inanç biçimiyle sınırlandırılmış, 
sosyal ve siyasi boyutlarının bir kısmı göz ardı edilmiştir. Bu boyutların dikkate alınması halinde örneğin, dinin hukuki hükümleriyle 
yeni cumhuriyet tarafından ortaya konan hukuki yapı arasında çelişki ortaya çıkacaktır. Bu çelişkiden kurtulmanın yolu dinin kişisel 
ve ahlaki boyutuyla sınırlı kalmasını sağlamaktır. Dinî referansları saklamaksızın siyasete ya da ticarete girilmesi bu çelişkiyi açığa 
çıkaracağı için laiklik baskılayıcı bir içerik tanımı ile uygulamaya konmuştur. Medya dâhil kamusal mekânda Kemalist ideoloji 
tarafından çizilen “çağdaş” görünümün dışına çıkıldığında bir “düşman imge” olarak yaratılan “gerici” imgesi devreye girmiştir. Ama 
laikçi söylemin Müslüman ile “gerici” arasındaki farkı net olarak koymaması, dinî argümanlar olan tespih, takke, takunya, örtü gibi 
imgeleri ötekinin göstereni olarak kullanması, ibadetle çağdaşlık arasında ters bir ilişki kurması gibi nedenlerle “gericilik”in İslam’la 
özdeş algılanması söz konusu olmuştur. Bu algılama da zamanla kendisini İslami değerlerle tanımlayan büyük bir toplumsal kesimin 
kendisiyle “öteki” ilişkisine zorlanmasına yol açtığından beklenen etkiyi yaratamamıştır. 

Hürriyet’te her ne kadar Müslüman ile “gericilik” (gericilik ve yobaz kavramları genellikle birbirini tamamlayıp pekiştiren 
benzer anlamlarda birlikte kullanılmaktadır.) arasında bir ayrım yapmış ve ikisinin aynı şey olmadığını vurgulamışsa da “gericilik” 
çok geniş bir yelpazede ufacık dinî bir eğilim içeren ipucuyla hemen şahıslara yöneltilebilecek bir yafta olarak kullanılmıştır. Böylece 
imgenin negatif anlam yükü nedeniyle sıradan vatandaştan, cumhurbaşkanına kadar uzanan bir yelpazeye yayılabilen bu kişilerin 
toplum tarafından öteki olarak algılanacağı varsayılmaktadır. Örneğin Coşkun bir yazısında Müslüman ve “yobaz” arasındaki farkı 
tarikatçılar üzerinden tanımlarken basit bir genellemeye gitmektedir. Ancak bu tanımla içini doldurduğu “yobaz” kavramıyla başka 
bir makalesinde şahısları yaftaladığında itham geniş bir negatif anlam alanına yayılmış olmaktadır. Coşkun “Şeyh Niye Kızdı?..” 
başlıklı köşe yazısında tarikatçıların uygarlığı sevmediklerini belirtip bunun nedenlerini sıralamaktadır. 

“Çünkü uygarlığının getirdiği araştırmalar, buluşlar, ilim, bilim, teknoloji yobazın yalanlarını bir bir ortaya çıkarır. 

İnsanlar akşam oturup ti-vi’lerde ateşin üzerinde en iyi yürüyenlerin ya da yanağına en iyi şiş saplayanların bizim tarikat 
şıhları değil, Hint fakirleri olduğunu görürler.

Bu nedenle yobaz uygarlığa karşıdır, uygar rejimleri yıkmak ister.
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Başta İstanbul olmak üzere Anadolu’yu dört bir yandan kuşatmış tarikatların, yobazların, dinci örgütlerin, softaların, 
uygarlığı hedef seçen laik cumhuriyete saldırmaları da bu yüzdendir. Düzenbazlığını, sahtekârlığını, yalanını sürdürmek 
ister yobaz” (Coşkun, 2006).

 Bu yazıda bilime düşman olan tarikatçılık “yobazlık”la ve o da düzenbazlık ve sahtekârlıkla özdeş kılınmaktadır. 
Coşkun, yazısını “inançlı insanlar uygarlıktan rahatsız olmazlar, ama “yobaz” uygarlığı sevmez...” diye bitirmekte ancak inançlı 
insanın çerçevesini çizmemektedir. Böylece herhangi birisi bir şahsa bu nitelemeyi yaptığında tüm negatif çağrışımlar bu şahısla 
ilişkilendirilerek akla gelebilecektir. Örneğin Ekşi yaratılan “mürteci, yobaz” imgesini icraatını beğenmediği Turgut Özal’a 
yöneltmektedir:

“Özal bir yandan irticai faaliyetlere destek veriyor, öte yandan da ‘‘irtica tehlikesi’’nden söz edenleri, ‘‘gereksiz yere sorun 
yaratmaya çalışmakla’’ suçluyordu. 

Maksadı kamuoyunu tedirgin etmeden mesafe kat etmek, bir gün olay ortaya çıktığında herkesin ‘‘maalesef iş işten geçmiş’’ 
deyip yılgınlığa düşmesini ve irticanın devleti teslim almasını sağlamaktı. 

Ona göre gerçekten bir ‘‘irtica tehlikesi’’ söz konusu değildi. 

Değildi, çünkü tıpkı bugün bir kısım mürtecilerin ‘‘irtica nerede?’’ diye sormaları gibi, o da aynadaki yüzünü görmüyor, 
irticayı başka yerde arıyordu. Ve tabii bulamıyordu” (Ekşi, 1998).

 Aynı yaftalama yine doğrudan olmasa da imalı kelime oyunları ile Coşkun tarafından bir siyasetçiye başka bir yazıda şu 
şekilde yapılmaktadır.

“Bu köşede bir tarikat şeyhinin tekzibi yayınlandı. 

Bir: İlk kez yazımda adı geçmeyen birisi ‘Şıh Fışfış Efendi’ tanımından başlayarak ‘O söylediği benim’ dedi ve mahkeme 
kararıyla tekzip gönderdi. 

İki: Daha önce de ‘Hacı Fışfış’ sözcüğü için ‘O söylediği benim’ diyerek Erbakan Hoca beni mahkemeye vermişti, beraat 
etmiştim.

Doğrusunu isterseniz ‘Hacı Fışfış’ ya da ‘Şeyh Fışfış’ belli birisi değildir. Anadolu’da dini ticarete-siyasete alet eden, din 
maskesi altında cambazlık yapan, inançlarını kullanıp insanları aldatanlara verilen isimdir” (Coşkun, 2005).

 Türkiye’de laikliği benimseyenlerin Müslüman algısında,  metafizik tüm değerlerin yadsındığı, dinî referansla ortaya çıkmış 
tüm örgütlenmelerden bağımsız, cumhuriyet ideolojisi tarafından çizilmiş makbul vatandaş tanımına uygun tek bir tip bulunmaktadır. 
Bu da çelişkili bir durum ortaya çıkartmaktadır. Toplum çok çeşitli inanç biçimlerinin ve kültürel birikimin sonucunda meydana 
geldiği için, bu inançların kestirme akıl yürütmelerle aşağılanması toplumsala da hasar verecektir. Kültürün büyük kısmı kalıp 
inançlarla oluşmaktadır ve bu inançlar yüzyılların birikimi ile şekillenmektedir. Yeni bir inanç biçimi tasarımlamak ya da toplumsal 
inanç üzerine birtakım doğrular dayatmak kısa vadede sonuç doğurmayacaktır. Böyle bir niyet olsa olsa otoriter bir düşünceyi 
beraberinde getirecektir. Coşkun’un bir köşe yazısında askerlerin sivil siyasete müdahale etmesini son derece normal olarak gören 
hatta teşvik eden yaklaşımı bu düşüncenin doğal bir sonucu olabilir (Coşkun, 2009).

Laikçi yaklaşımla değerlendirilen güncel bir olay da rahatlıkla düşman imgenin yeniden kurulduğu bir haber olarak gazete 
manşetlerine taşınabilmektedir. Örneğin ODTÜ arazisi içerisindeki tesislerde uygulanan içki yasağına ilişkin haberde CHP’li bir 
vekilin söyledikleri aktarılarak, benzer bir söylemle okuyucuya sunulmakta ve uygulama “gerici bir tavır” olarak nitelendirilmektedir. 
İçki yasağının sosyal hayata müdahale olduğu iddia edilmekte ve bu da dinle ilişkilendirilerek, özgürlük alanlarının tamamen yok 
edileceği bir “gerici düşman zihniyet” tehdidi sürdürülmektedir (Hürriyet, 23 Ocak 2013).

Yine Hürriyet’in birinci sayfadan gördüğü bir haberde “yobaz” ifadesi habere konu olan kişinin ağzından kullanılmaktadır. 
“Büyükelçilikte Yobaz Kavgası” başlıklı haberde Kılınç Paşa’nın, 150 kişinin katıldığı yurtdışındaki bir toplantıdaki konuşmasında, 
dil ve dinde aşırılığı eleştirmesi ve ‘‘İslam’da ruhban sınıfı yoktur. Mollaya, şeyhe ihtiyacımız yok” demesi üzerine, salonun arka 
sıralarında tespih çekerek oturan gruptan homurtular yükseldiğini belirtmektedir. Gruptan birilerinin, ‘‘Siz dinimizi, dilimizi 
unutturmak mı istiyorsunuz? Dinimiz esastır. Dine karşı mı bunlar” diye seslerini yükseltmeleri Org. Kılınç’ın, yumruğunu masaya 
vurarak ‘‘Siz yobazsınız. Size anlatacak bir şeyim yok. Ben Avrupa’nın göbeğinde daha aydın insanlar olacağını düşünüyordum’’ 
(Hürriyet 24 Nisan 2003) şeklinde tepki verdiğini aktarmaktadır. Bu haberde de sakallı tespihli kişilerle “yobaz” ifadeleri benzer bir 
imge oluşturmak amacıyla birleştirilmiştir. Haber tarafsız bir üslupla aktarılmış görünmesine karşın, laik söylem karşısında “gerici” 
imgesi tekrar bir tehdit unsuru olarak kurulmuştur. Bu olayın Avrupa’da gerçekleşmiş olması ve verilen tepkide Avrupa’nın referans 
olarak sunulması laikçi düşüncenin beslendiği temeli göstermesi açısından önemlidir. Burada batılı bakış karşısında istenmeyen, 
gizlenemeyen bir gerçeklikten duyulan rahatsızlık söz konusudur. Basındaki cumhuriyet aydını da en başından beri kendini 
gerçekleştirmek için batılı bakışı esas almış ve onların gözünde kendini farklı kılan yönleri ortadan kaldırma, ya da saklama ihtiyacı 
hissetmiştir. Pamuk’un da dediği gibi “Dünyanın merkezinden uzak ve kopukluğun doğal sonucu ötekilerin, özellikle batılıların 
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Türkiye konusundaki gözlemlerine karşı aşırı bir hassasiyet gösterilmektedir.” (Pamuk, 1999: 259).  Pamuk’un “yakın zamana kadar 
mahalle aralarına, yoksul semtlerine girerek başörtülü, çarşaflı kadınların, sırtlarında inanılmaz yükler taşıyan hamalların ya da kırık 
dökük gecekonduların fotoğraflarını çekenlere, ülkenin kötü yönlerine ilgi gösteriyor” diye öfkelenen profil Türk basınını tanımlamak 
için de kullanışlıdır.  Hürriyet’in birinci sayfadaki “70 YILLIK İMAJIMIZ GÜME GİDİYOR” manşeti Hürriyet gazetesinin kendini 
Batı’ya uygun biçimde tasarımlama düşüncesini göstermesi bakımından iyi bir örnektir. Manşet altı spotta “Erbakan, kısa başbakanlık 
döneminde Türkiye’nin 70 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca geliştirdiği çağdaş batılı imajını sarsmaya başladı.” İfadesi yer almaktadır 
(Hürriyet, 14 Kasım 1996). Erbakan’ın Doğu ülkeleriyle daha sıcak, Batı ile mesafeli mesajlar veren politikası ve dinî kimliği Hürriyet 
editörlerini rahatsız etmiş ve bu da yıllardır var olan Batı karşısındaki Türk aydınının kompleksini açığa çıkartmıştır. Türkiye’deki 
büyük çoğunluğa ait yaşam tarzı ve değerler Batı karşısında, utandırıcı bir şey olarak algılanmakta ve bu yok edilemediğine göre en 
azından göz önünde bulunmaması, halı altına süpürülmesi gerektiği anlayışını yansıtmaktadır. Cumhuriyet ideolojisini şekillendiren 
pek çok aydın Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bu anlayışı, yani en azından şeklen batılı gibi olma çabasını gütmüşlerdir.  

Bazı Hürriyet yazarlarının üstlendikleri misyon gereği yaptıkları tüm ikna çabalarının toplumca benimsenmemesinin 
yarattığı hayal kırıklıkları, sık sık yine köşe yazılarına yansımıştır. Bu hayal kırıklıklarının sonucu ortaya çıkan öfke ve kızgın söylem 
laikçi aydınları toplumun büyük kesiminden de uzaklaştırmıştır. Çölaşan’ın “Türk insanının büyük çoğunluğu nereden nereye 
geldiğimizin bilincinde bile değildir... Çünkü tarih bilmez. Okumaz, öğrenmez, bilmediğini de bilmez!” (Çölaşan, 1999) ifadesindeki 
genelleme yapılarak kullanılan aşağılayıcı bir dil, Yılmaz Özdil’in yazılarında da görülmektedir (Özdil, 2007). Aslında durum tüm 
ikna çabalarına rağmen nesilden nesile aktarılan kadim değerleri bırakmak istemeyen toplumun büyük kesimi ile laikçi zihniyetin 
çatışmasıdır. Cumhuriyet tarihi boyunca bu gerilimin yarattığı, demokratik olanakları sınırlayan baskıcı bir yönetim anlayışı, 
sonuçta sadece laikçiliği savunan kesimin değil diğer kesimlerin de birbirlerine uzaktan kurdukları imgelerle bakmaları sonucunu 
doğurmuştur. Dursun bu durumu her iki taraf için de şu şekilde ifade etmektedir: 

 “Laik-popüler (ve zaman zaman Kemalistleşen) basının da, İslamcı basının da söylem mücadelesinin alanları olarak 
benzer stratejiler üzerinden anlam evrenlerini örgütlediklerini söylemek olanaklıdır ilk elde. Yani laik- Kemalist basında, 
İslamcılıkla ve İslamcılarla ilgili adlandırmalar, habere konu olan olayın niteliğine ve taşıdığı gerilimin şiddetine göre, 
“karanlık güçlerden” “sapık düşünce sahipleri”ne bir çeşitlenme gösterirken; İslamcı basında da, laik- Kemalistler’e ilişkin 
adlandırmalar “din düşmanlarından” “halk düşmanlarına”, “şeytani düzen”den “namussuz, ahlaksız, Allah korkusuz, 
utanmaz, çıkarcılar”a değin bir zenginlik göstermektedir. 

Laik- Kemalist büyük medyada İslamcıların ve İslamcılığın, İslamcı medyada ise Kemalizmin ve Kemalistlerin temsil 
edilişleri, halihazırda hep bir temsil edilemeyişe karşılık geldi” (Dursun, 2003:  60). 

 Sonuç olarak Laikliği kendilerine temel eksen olarak çizen basında “gericilik”, genel olarak cehaletle, ikiyüzlülükle, çağdaşlık 
karşıtlığı ile çıkarcılıkla, şiddetle, eşdeğer kılınmaktadır. Böylece irtica sürekli bir negatiflik içerisinde sunularak, olumsuz anlam 
yükü ağırlaştırılmaktadır. Ülkenin gelişememesi, siyasi çatışma vb. tüm sorunların kökeni bir şekilde gericiliğe dayandırılmaktadır. 
Buradaki gericilik, dinî ritüelleri yerine getirmenin ötesine geçen taleplerde bulunan, sokağa, eğitime, siyasetin sınırlarına girerek 
hak talep eden inançları içine almaktadır. Hürriyet’in söylemi farklılık mantığı yerine, bu eşdeğerlilik mantığı ile gericilik imgesine 
yaklaşımı nedeniyle zayıflamaktadır. Yani demokrasi ve özgürlük ancak bir takım inanç ve değerlerden soyutlanıp resmi laik 
ideolojinin çizdiği sınırlar içerisinde kalındığında geçerli kabul edilmektedir. Dursun’a göre bu tarz sınırlamalar ötekileştirme 
temelinde işleyen antagonizmaları artırmaktadır (Dursun, 2003: 81).

 2. “Gerici”nin Resmedilme Biçimleri

 Karikatür, ya da görsel imgeler anlatıyı güçlendirmenin yanında, zaman ve sayfa tasarrufu sağlarlar. Sayfalarca anlatılabilecek 
bir konuyu bir çizgi ile etkin ve daha inandırıcı şekilde sunmak mümkündür. Karikatürle oluşturulan görsel imgeler hafızada kalma 
konusunda kelimelere oranla daha dirençli olduğundan gazetelerde ilk sayfalarda bile kullanılmıştır (Öztan, 2012: 138). Milliyet’teki 
karikatürlerde düşman genellikle ortak imgelerle temsil bulmuştur. Bu karikatürler alaycı bir mizah yapsalar da kendilerini, gerçeklerin 
farkında olmayan halka gerçek tehlikeyi açıklamakla sorumlu aydın misyonu yüklemiştirler. Bu tehlike şeriattır. Tehlikenin kaynağı 
bazen iç siyasiler bazen dış mihraklar olsa da ortak imgeleri benzerdir. Ortaya atılan her türlü ahlaksızlıkla, yolsuzlukla ilgili iddia 
ve suçlamanın bulunduğu alan dinî referanslara göndermede bulunan sakal, takke, tespih ve çarşaftır. Her ne kadar siyasi aktörler 
açısından somutlaştırılmış olsa da genelde bu düşman imge soyut, zihinde tasarlanmış gerçek yaşamda çok az rastlanabilecek 
bir kişiye atfedilemeyecek bir imgedir. Siyahın negatifleştirici etkisini kullanarak, kara çarşafla birleştiren bu karikatürler “gerici”, 
“mürteci”, “yobaz” sıfatıyla her türlü gelişmeye karşı, her türlü iyi niyetten uzak, her türlü kötülüğe açık, menfaatçi, şehvet düşkünü,  
ülkenin o anki olumsuz durumunun en önemli sorumlusu ve her tarafa sızmaya çalışan sinsi bir tehlike olarak sunulmaktadır. 
Bu tehlike Cumhuriyetin ilk yıllarında geçmişin kara gölgesi kuru kafa olarak resmedilirken (Karagöz’den aktaran Öztan, 2012: 
164),  90’lı yıllarda yılan vb. metaforlarla sunulmuşlardır. Tüm öteki imgelerinin yaratılmasında olduğu gibi Öztan’ın Türk sağının 
düşmanı resmetme biçimini tanımlarken söyledikleri pek çok yönüyle Türk laikçiliğinin düşmanı resmetme stratejisi ile benzerlik 
göstermektedir (Öztan, 2012: 167). Aşağıdaki karikatür laikliği bir kale olarak gören Türk aydının “gerici” algısının nasıl olduğunu 
anlamamız için önemlidir. Bu karikatür laiklik kalesini ele geçirmeye çalışan sakallı ve takkeli kişileri resmeden yalın ancak yoğun 
çağrışımlar içeren bir karikatürdür.
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       Şekil 1. (Selçuk, 2013)

  Sanal gerçekliğin nesnel hali olan imge, muhatabının psikolojik yapısından, eski deneyimlerine ve toplumsal yapıya 
kadar pek çok unsurdan etkilenir (Yıldız, 2006: 112). İmgenin gücünü gerçeklikle olan paralelliği artırsa da, imgeler gerçek yaşamla 
örtüşmeden de var olabilir. Ancak o durumda soyut düzlemde varlığını hissettirdiği kadar gerçek yaşam boyutunda etkinliğini 
sürdüremez. Yukarıdaki karikatürde görüldüğü üzere Truva atı benzetmesi ile sinsi planları olan bir düşman ima edilmektedir. 
Bu düşmanın amacı laiklik kalesini ele geçirmek ve böylece cumhuriyetin tüm kazanımlarını yok ederek eskiye yani cumhuriyet 
öncesi padişahlık dönemine ülkeyi sürüklemektir. Padişahlık dönemi ise cumhuriyet ideolojisi tarafından, karanlık bir çağa işaret 
etmektedir. Burada sinsi düşman olarak görülen gerici ise aslında siyasi alana yönelmiş dindardır. Sakal ve takke onları betimlemek 
için çizilmiş imgelerdir. Dindar kimliğini taşıyan ve biçim olarak bu imgeyi çağrıştıran herkes, böyle bir yaftalamanın nesnesi olma 
potansiyeline sahip olacaktır.

   Şekil 2. (Kiraz, 2013)

  Kalıplaşmış yargılar toplumsal ilişkilerde gücü elinde bulunduranların tanımladığı diğerinin farklılığını ortaya 
koyan belirleyici özellikler olarak genellikle olumsuz önyargılarla dolu, küçültücü ve sınırlayıcıdır (Sheridan, 2007: 95). Yine Ayhan 
Kiraz tarafından Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren bir internet sitesinin yayınladığı ve Müslümanlara hakaret içerdiği 
iddiasıyla yargıya taşındığı için diğer medyada da yer bulan yukarıdaki karikatürde dindar figürü yılan, ya da şeytanla özdeş tehlikeli 
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bir yaratık olarak resmedilmiştir. Bu karikatür, “gerici” söylemine farklı kanallarla uzun süre maruz kalan ve bunu içselleştirmiş 
bir kesimin zihnindeki dindar insan anlayışının bir dışa yansımasıdır. Aslında laiklik tanımı her kesimce farklı olarak tanımlansa 
da cumhuriyetçi seçkinler İslam’ın tarihsel olarak Türkiye’nin toplumsal dokusunda önemli bir yere sahip olduğu gerçeğini pek 
dikkate almamışlardır. Toplumu baştan yaratmayı kendine görev edinen yeni devlet ideolojisi, kendi kontrolünde olmayan dini 
Kemalizm eşliğinde baştan yaratılmak istenen toplumun önünde tehdit olarak görmüştür. Bu nedenle Türkiye’de laiklik, devletin 
dinler ve inançlar karşısında tarafsızlığı anlamında değil totaliter bir ilke olarak algılanmıştır. Toplum içerisinde her ailede, köy ya 
da mahallede, kanaat önderi olarak ya da saygı duyulan figürler olarak var olan sakallı, örtülü dindar insanlarla örtüşmeyen bir ima 
ile gerici imgesi oluşturulduğu için, bu imge ancak dar ve dindarlardan uzak bir çevre tarafından kısmen benimsenmiştir. Büyük 
kitle, aile bağları ya da cemaat ilişkileri yoluyla veya herhangi bir nedenle tanıdığı, saygı çerçevesinde iletişim kurduğu, hayır duasını 
istediği, otobüste yer verdiği, kuyrukta öne geçirdiği insanla şekli benzerliği nedeniyle bu imgeyi sadece sanal bir imge olarak görmüş 
ve gerçek yaşamına taşımamıştır. Yani bu “sahtekâr sakallı hacı” imgesi, filmler, gazeteler ve televizyon haberleri ile sınırlı kalmıştır. 
Bu suçlamaya maruz kalan siyasiler veya bu tip suçlamaya maruz kalanlara yakın duran siyasiler ise daha yüksek oy kazanmıştır.

       Şekil 3. (Akyol, 2013) 

Bireylerin zaman zaman kendisinin farklı ve güçlü olduğunu belirtmek istediğinde karşısındaki kişileri herhangi bir nedenle 
etiketledikleri ve onları ötekileştirdikleri görülmektedir (Aker vd., 2007: 85). Ötekileştirme yapılırken kullanılan dil bazen söyleyenin 
kendisini konumlandırdığı yeri görmemize olanak tanımaktadır. Akyol, avukatların başörtüsüyle duruşmalara girmesinin önünü 
açan yargı kararı üzerine yukarıdaki karikatürü Melih Aşık’ın köşesindeki yerine taşımıştır. Akyol, Danıştay 8. Dairesi’nin avukatlığın 
“kamu görevi” değil “serbest meslek” olduğu gerekçesiyle türbana vize vermesini eleştirmek için, çarşaflı bir kadınla, avukat cübbeli 
ve başörtülü bir kadını karşı karşıya getirmektedir. Bu karikatürde yapılan, “aşağılama, küçük görme, alay etmenin, Bourdieu’nün 
‘sembolik şiddet’ olarak kavramsallaştırdığı şiddete” girdiğini söyleyerek eleştiren Akgönül’e göre “karikatür şiddete çağrı yapmıyorsa 
da, kendisi sembolik şiddet” uygulamaktadır (Akgönül, 2003).

Aslında bir bakıma bu karikatür bilime ve siyasete yönelen dindar kesime karşı laikçi bakışı anlamamız açısından anahtar 
bir rol taşımaktadır. Başörtüsü evde veya alt düzey hizmet çalışanlarında tehdit unsuru değilken, üniversite, bürokrasi ya da kamusal 
mekânda siyasi bir simge olarak tehdit olarak görülmektedir. Bu bakış dindar kadının dini gereği başını örtmesini, batılı gibi olma 
hedefindeki cumhuriyet adına içine sindirememektedir. Taşraya uygun görülen örtülü kadın yavaş yavaş kentli, kendini çağdaş 
olarak tanımlayanların hâkim olduğu, bürokrasi, siyaset, sanat, bilim gibi alanlara göz dikmiş ve kendi tarzıyla buraları zorlamaya, 
yani süpürüldüğü halının altından çıkmaya başlamıştır. Laikçi düşünce aslında kendi yerini tehdit eden bir unsur olarak görmenin 
yanında yukarıda belirtildiği gibi biçimsel olarak görünümü bozan ve batılı karşısında en başından itibaren var olan komplekslerinin 
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harekete geçmesi nedeniyle örtülü kadına ayrı bir hassasiyet göstermektedir3. Zira aynı düşünceye sahip bir erkeğe karşı eğer sakal 
vb. şekilsel işaretleri taşımıyorsa sınırlandırma söz konusu değildir. 

 3. “Gericilik”in İnşasında Mitler

Cumhuriyet dönemi tarihçileri ve aydınları rejimin sağlam temeller üzerine oturtulabilmesine dayanak oluşturacak mitlerin 
üretilmesi misyonunu da kendi üzerlerine almışlardır. Resmi tarih olarak üretilen bu mitlerden özellikle 31 Mart vakası ve Menemen 
Olayı Hürriyet gazetesi ve yazarlarınca sıkça hatırlatılmaktadır. Çünkü Kubilay olayı ya da 31 Mart vakası Laik cumhuriyetin ihtiyaç 
duyduğu anlamı pekiştirecek bir mit olarak kullanılmıştır. “Gerici” düşmanın korkunç yüzü bu iki olay sayesinde güncele de gönderme 
yapılarak ayrıntılı ve etkili biçimde tekrar tekrar üretilmiştir. Kubilay çağdaş cumhuriyetin kahramanı olarak işlenirken daima 
var olmuş hala var olan korkunç düşman imgesi de canlı tutulmaya çalışılmıştır. Hürriyet Menemen Vakası’nın yıldönümlerinde 
genellikle aşağıdakine benzer biçimlerde manşetler atmaktadır.

 “yobaz ayaklanma sonucu şehit edilen Asteğmen Kubilay ile bekçiler Şevki ve Hasan 78’inci ölüm yıldönümlerinde anıldı.” 
(Hürriyet, 23 Aralık 2008) 

 “Devrim şehidi Asteğmen Hasan Fehmi Kubilay, gericiler tarafından şehit edilişinin 80’inci yılında İzmir Menemen 
Yıldıztepe’deki törenle anıldı.” (Hürriyet, 23 Aralık 2010)

Farklı yıllardaki bu haberler daima güncel siyasi olaylara gönderme yapan tören konuşmalarının aktarılması ile düşman 
tehdidini taze tutmaktadır. 2008’deki kutlamada Ordu komutanı ve belediye başkanının gazetede yer verilen konuşmaları bu tehdidi 
açık ve net biçimde tanımlamaktadır. Tehdit laikçi düşünce tarafından kabul edilmeyen ve siyasetle ülke yönetiminde söz sahibi 
olmak isteyen dindar siyasetçi ve dolaylı olarak onu destekleyen kitlelerdir. 

“Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu anıt şeref defterine, “Türk milleti, Atatürk ilke ve inkılâplarına tehdit 
oluşturabilecek ve ulusumuzun çağdaş uygarlık yolunda yürümesine engel olabilecek gerici ve yobaz girişimlere karşı Şehit 
Mustafa Kubilay ruhuyla dikkatli ve uyanıktır” yazdı.

Menemen Belediye Başkanı CHP’li Tahir Şahin konuşmasında şunları söyledi:

“Aynı zihniyet bugün de devam etmektedir. Ilımlı İslam anlayışı, Cumhuriyet döneminde de desteklenmektedir. Yobaz 
düşüncenin nereden, nasıl destek aldığını biliyoruz. Ülkeyi ortaçağın karanlıklarına götürmek isteyenler yine işbaşında. 
Ne yazık ki ‘ulemaya danışmak’ bizim ülkemizde var. Ancak biz ülkemizi kirletmeye, gerici yobaz düşünceye müsaade 
etmeyeceğiz. Canlanan bir ateşin ışığı olacağız. Şeyhlerin korkusu olmaya devam edeceğiz. Vatan topraklarımız asla 
bölünmeyecek ve bu bayrak gönderden hiç inmeyecektir. Öyle kararlıyız ki, hiç bir sınıf gözetmeden Atatürkçü düşünceyi 
yaşatacağız. Gerici düşüncenin önünde diz çökmeyeceğiz. Bir gider bin geliriz. Ulu önder Atatürk bizim. Devrim şehitlerimiz 
rahat uyusun, unutmadık, unutmayacağız” (Hürriyet, 23 Aralık 2008).

Sadece gazete manşet ve haberleri değil, aynı misyonu üstlenen köşe yazarları da köşelerinde hemen her yıl benzer cümlelerle 
Kubilay olayını yeniden kurarak gericilik imgesini pekiştirmişlerdir. 

 “Bugün Menemen irtica olayının 73. yıldönümü. Yılanın başı aradan geçen 73 yıla karşın ülke genelinde ezilmedi. 
Unutmayın, yılan pusuda bekliyor” (Çölaşan, 2003)

“Yarın çok önemli bir olayın 75. yıldönümü: Kubilay faciası. 23 Aralık 1930 günü.” (Çölaşan, 2005)

31 Mart vakası da benzer biçimde dinî kesimden gelen birtakım protestoların meşruiyetini zayıflatmak amacıyla bir referans 
olarak kullanılmıştır. Hürriyet gazetesi üniversitedeki gençlerin çıkarttığı bir olayı bu vaka ile benzeterek yine “gerici” imgesinden 
yardım almış ve bu şekilde manşetinden sunmuştur (Hürriyet, 17 Nisan 2006). Aynı gazetenin yazarı olan Çölaşan da köşesinde bu 
manşeti överek olayın ayrıntısına girmiş bir nevi tefsir yaparak güncel siyasi tartışmalara yönelik değerlendirmelerde bulunmuştur. 

“Dün bizim gazetenin manşeti muhteşemdi: “Üniversitede 3l Mart vakası.” İstanbul Üniversitesi’nde bir grup, geçtiğimiz 31 
Mart günü öğrencileri kantine kapamışlar, Kur’an okuyarak 31 Mart’ı anmışlar!

…….

Bilinen tek şey: İrtica geçmişte açıktan tavır koyar, isyan ederdi. Günümüzde ise irtica “demokrasi” kavramının ardına 
sığınarak devletin kurumlarına, belediyelere ve özellikle eğitime çöreklendi. Din bezirgânlığı ve din tüccarlığı, devlete ve 
ülke yönetimine açıkça egemen kılındı. Hortumların ve cukkaların çoğu artık -ne acıdır- dinimiz kullanılarak yapılıyor.” 
(Çölaşan, 2006).

3  “Yeni Cumhuriyetin ideallerinin belirlenmesinde etkin olan Batı’da yetişmiş Türk aydınları Batı’nın bu bakışına doğrudan maruz kalmış ve Batı 
medeniyetine ulaşmayı hedef almanın doğal sonucu olarak kendisini şekillendirirken bu yargıları yok etmeyi hedefleyerek işe başlamıştır. Kadını, şeklen 
değiştirmeyi Cumhuriyet ideolojisinin önemli bir parçası olarak görmeyi buna bağlayabiliriz. Görüntünün kurtarılması halinde batılının fantezilerindeki algısının 
da değişeceği düşünülmüş ve bu nedenle Cumhuriyet’in çağdaş yüzü veya vitrini olarak kadına rol biçilmiştir.” (Dönmez, 2009: 144)
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Burada da çıkar ilişkileri ve sinsi planlarla yobazlık özdeşleştirilerek ve güncel olaylara atıfta bulunarak sunulmuştur. 31 Mart 
vakası ve Kubilay olayı dışında da, bayram gibi özel günlerde benzer vurguların manşete taşındığı görülmektedir. 30 ağustos zafer 
bayramlarında “gericilik” düşman imgesi her iki gazetede bütün bir ana sayfada defalarca vurgulayarak tekrar tekrar inşa etmiştir. Bu 
konudaki en dikkat çekici örneklerden birisi, 90’lı yıllarda benzer bir çizgi benimsemiş olan Sabah gazetesinin 30 Ağustostaki günkü 
nüshasıdır. Gazetenin sürmanşeti “GERİYE DEĞİL İLERİYE” şeklindedir (Sabah, 30. 11. 1996). Bu manşette ülkenin geriye gittiği 
iması ve bununla mücadele etme gerekliliği vurgulanmaktadır. Geriye gidiş ekonomik ya da sosyal gerilemeyi değil, dini referansları 
olan bir partinin iktidarda olmasını kastetmektedir. Manşetin hemen altında Atatürk’e ait askeri kıyafetli fotoğrafın üstündeki okta 
“Atatürk modern Türkiye’nin temelini bu cephede attı” yazısı yer almaktadır. Sayfanın solundaki haberin başlığı “Erbakan’a İlk Kıyafet 
Uyarısı”dır.  Hemen altında “sağ basında türban tahriki” başlığıyla başörtüsü talebinin huzur bozan ve meşru olmayan bir eylem 
olduğu vurgusu yapılmıştır.  En altta ise Atatürk’ün başı açık ve dönemine göre batılı tarzda giyinmiş kadın ve erkek misafirleriyle 
çekilmiş fotoğrafı “66 yıl önceki zarafet” başlığıyla sunulmuştur. Bu haberdeki söylemin sahibi aslında dolaylı olarak batılı tarzdaki 
kendi benimsediği kıyafeti zarafet kriteri olarak belirlemiş ve bunun dışındakileri zarafet dışına itmiştir. Laikçi düşünceye sahip 
medya, ilk sayfasındaki haberlerin tamamını kendi ideolojisini pekiştirecek biçimde kurgularken, benzer biçimde laik düşüncenin 
karşısında konumlanan medya da zaman zaman Atatürk’ün başörtülü eşi ve annesinin fotoğraflarına kendi meşruiyetlerini sağlamak 
için yer vermiştir.

 Sonuç

 Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren yeni ideolojinin benimsetilmesi ve bir birlik-bütünlük anlayışı oluşturmak için 
yararlanılan “gerici” düşman imgesi, geniş kitleleri oluşturan bir çevrenin, kendi genlerinin izlerini taşıyan, davranış kalıplarıyla 
sarmalanmış çevresiyle ve dolaylı olarak kendisiyle öteki ilişkisine zorlandığı karmaşık bir duruma yol açmıştır. Bu karmaşık 
durumu anlayabilmek için kendisine bu misyonu yüklemiş olan medyanın düşman imge olarak yarattığı “gerici” söylemini analiz 
edilmiştir. Bu çalışmada laikliği sosyal, siyasi ve ekonomik tüm olaylara bakışta ana eksen olarak sabitleyen basının, dinî yaşam 
tarzına karşı geliştirdiği söylem içerisinde “gericilik” imgesinin hangi nesneler üzerinden, hangi üslupla ve hangi çağrışımlarla 
oluşturulduğu çözümlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak Hürriyet ve Milliyet’te “gericilik”in, genel olarak cehaletle, ikiyüzlülükle, 
çağdaşlık karşıtlığı ile çıkarcılıkla, şiddetle, eşdeğer kılındığı ve sakal, takke ve başörtüsü gibi simgelerle sunulduğu görülmektedir. 
Ancak toplum içerisinde her ailede, köy ya da mahallede, kanaat önderi olarak ya da saygı duyulan figürler olarak var olan sakallı, 
örtülü dindar insanlarla örtüşmeyen bir ima ile “gerici” imgesi oluşturulduğu için, bu imge ancak dar ve dindarlardan uzak bir çevre 
tarafından kısmen benimsenmiştir. Büyük kitle, aile bağları ya da cemaat ilişkileri yoluyla veya herhangi bir nedenle tanıdığı, saygı 
çerçevesinde iletişim kurduğu, otobüste yer verdiği, kuyrukta öne geçirdiği insanla şekli benzerliği nedeniyle bu imgeyi sadece sanal 
bir imge olarak görmüş ve gerçek yaşamına taşımamıştır. Siyasi alanda, kendisini bu imgelerle sunulan kesimle barışık olarak sunan 
yaklaşımların yüksek oy almaları bunun bir göstergesi olarak görülebilir. 

Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, Cumhuriyet tarihi boyunca zaman zaman demokratik olanakları sınırlayan noktalara 
ulaşan ideolojik ikna çabaları, farklı inanç ve ideolojiye sahip bütün grupların birbirleriyle diyalog yoluyla ilişki kurmasını 
engellemiş ve sadece laikçi düşünceye sahip olanların değil tüm kesimlerin birbirlerine uzaktan kurdukları imgelerle bakmaları 
sonucunu doğurmuştur. Bir kısım aydın dindar kesimi Cumhuriyet açısından tehdit unsuru olarak görerek anlama ve tanıma ihtiyacı 
hissetmeksizin keskin ama derinlikli olmayan bir dille eleştirirken, başka bir kısım aydın kesimi de dindar olmayan kesimi toplumsal 
ahlak açısından tehdit olarak görmüştür.
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GÖRSEL KÜLTÜRÜN YAZILI BASINDAKİ TAHAKKÜMÜ  
VE YENİ NESİL RÖPORTAj YAZARLIĞI

Emel Arık1

 Özet

 Görsel kültür 2000’li yıllarla birlikte tüm medyayı etkisi altına alan, görüntünün iktidar olduğu bir gerçekliğe işaret 
etmektedir. Toplumsal ve kültürel alanı üreten kitle iletişim araçları bu çağın belirleyicilerinden biri haline gelirken, imge egemen 
bir kültürel değişime de öncülük etmektedir. Gazete, dergi, afiş, televizyon, sinema, internet gibi araçlar dolayımı ile üretilen imgeler 
toplumsal iletişimin, görsel kültür evreninde tanımlanmasına yol açmakta, anlamın inşasında görsel kodlar önemli rol oynamaktadır. 
Görselliğin diğer tüm unsurların önünde yer alması, sözün de görüntünün gerisinde kalmasını beraberinde getirmektedir. Kısa süre 
içerisinde tüm medyayı tahakkümü altına alan görsel kültür, pek çok medya uygulamasını da bu doğrultuda biçimlendirmektedir. 
Görsel kültürün etkisiyle değişen alanlardan biri de gazete içerikleri dolayısıyla gazete yazı türleridir. 1980 sonrası yaşanan değişim, 
geleneksel gazetecilik anlayışında önemli bir alan kaplayan ve toplumsal bir işlev üstlenen röportaj geleneğini de farklılaştırmış, bu 
yazı türünün anlatımsal gücünü ve edebiyatla kurduğu köprüleri yok etme noktasına getirmiştir. Nitekim Yaşar Kemal, Fikret Ot-
yam gibi isimler tarafından yerleştirilen röportaj geleneğinin bugünkü temsilcileri arasında Ayşe Arman ve onun yolundan ilerleyen 
Helin Avşar, Ömür Gedik gibi isimler bulunmaktadır. Söz konusu yazı türü günümüzde, röportaj yapan gazetecinin görüntüsünün 
en cüretkâr şekilde sahnelendiği, kurgulanmış röportaj fotoğraflarının (genellikle röportajı yapanın fotoğrafının) sorulan sorulardan 
dolayısıyla içerikten daha fazla önem kazandığı bir medyatik gerçekliğe dönüşmüştür. Röportaj yapanların, çoğu zaman röportaj 
yapılandan daha öncelikli olarak konumlanması, ilgili metinlerin inşasında da kendini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yazılı Basın, Röportaj, Görsel Kültür, Fotoğraf, Söz. 

DOMINATION OF THE VISIUAL CULTURE IN THE PRINTED PRESS AND NEW  
GENERATION OF INTERVIEW WRITERSHIP
 Abstract

 With 2000s, visiual culture indicates a reality that the images are sciental and affects entire media. Mass communication 
medium, generates social and cultural spaces and becomes a decisive power in this era. Furthermore, the image (simulacrum) leads 
a dominant cultural alteration. Images which are produced by channels like newspapers, magazines, posters, television, movies and 
internet, cause that the social communication is identified in the universe of visual culture Visual codes play an important role in the 
construction of meaning. Because the visuality takes the most important role in comparison with other elements, words fall behind 
images. Visiual culture begins to dominate all the media and forming a lot of  media practice in this way.With the effect of visual 
culture, contents of newspapers and newspaper writing types have changed. This change, that experienced in post 80s, differentiates 
interview tradition which plays an important role in traditional journalism and performs a social function for society. At the same 
time, this change terminates this writing type’s narrative power and bridges built with literature. As a matter of fact, current repre-
sentatives of ‘the traditional interview aproach’, that has created by names like Fikret Otyam and Yaşar Kemal, are writers like Ayşe 
Arman and Helin Avşar, Ömür Gedik which follows her.Nowadays, this type of writing has been a mediatic reality that contains most 
daring images of interviewer and edited interview photographs (mostly interviewer’s). Also, this visual elements has become more 
important from questions and meaning. Mostly, ones who make an interview take a primary position compared to the guests and 
this circumstance reveals itself in construction of texts likewise.  

Keywords: Printed Media, Interview, Visiual Culture, Photography, Word.

 Giriş

 Seyyahların yaşadıkları, gördükleri yerleri aktarmasından temellenen röportaj, Latince “reportare” kelimesine dayanmakta 
ve “taşımak” anlamına gelmektedir. Bu terim aynı zamanda bazı kaynaklarda muhabir anlamında da kullanılmaktadır. Fransızca 
“reporter” fiilinden türeyerek Türkçe’ye geçmiş röportaj (reportage) sözcüğü, modern gazetecilikte çekirdeğini tanıklıktan alan bir 
1  Öğr. Gör. Dr., Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, emelbayram.a@hotmail.com.
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yazı türü olarak görülebilir (Şenyapılı, 198, s. 176). Türk Dil Kurumu Sözlüğü ise röportajı, “Konusu bir soruşturma, araştırma olan 
gazete veya dergi yazısı” olarak tanımlamaktadır (1981, s. 564).

 Diğer bir tanıma göre röportaj, “gerçekleri özel yaşantılarla harmanlar; yalın biçimde kaleme alınmış basit haberden, yine 
gerçekleri yansıtan karmaşık haberden daha ayrıntılı, daha canlı bir anlatım biçimine sahiptir. Ancak anlatımın renkliliği, bir dizi 
niteleme sıfatının kullanımıyla değil, daha çok içerikle sağlanır (Schlapp, 2000, s. 36).” Emin Özdemir (1983, s.119), röportajı, “gaze-
teciliğin önemli bir dalıdır. Röportaj bir doğruyu, bir gerçeği, araştırma, inceleme, gezip görme yoluyla ya da soruşturma yöntemiyle 
yansıtmaktadır” şeklinde tanımlarken, Kemal Karaalioğlu, “Röportaj, en geniş anlamıyla haberin büyütülmüşüdür. Ancak, röportajı 
haberden ayıran belli özellikler vardır. Röportajcı, yazılarına kendi görüş, bilgi ve fikirlerini de katabilir. Röportajda en önemli özel-
lik, belletme, tanıtma ve tasvir bakımından inanç uyandırmaktır. Bunun için röportaj yazarının, yazdıklarının doğruluğunu ispatla-
yan fotoğraflarla konuyu, olayları tespit etmesi gerekmektedir (Karaalioğlu, 1994, s. 229)” yaklaşımını benimsemektedir.

 Osmanlı döneminde yazılmış seyahatnamelerden temellendiği bilinen röportaj, kavramsal evrenine bakıldığında araştır-
maya, soruşturmaya, tanıklığa, gözleme dayanmakta, ele alınan olay ya da olgular içeriğe ilişkin fotoğraflarla belgelenerek derinleme-
sine bir incelemeden sonra kaleme alınmaktadır. Gezi/izlenim, makale gibi pek çok türün de özelliklerini taşıyan röportaj, edebiyatla 
olan teması, çok yönlü anlatım olanaklarına uygun doğasından dolayı geçmiş yıllardan günümüze Türk basını için en önemli yazı 
türü olmuştur. Nitekim gazeteciliğin gelişimine önemli katkı veren (çoğu edebiyat kökenli) yazarlar, aynı zamanda röportaj sanatını 
da geliştirmişler ve anlatım gücü zengin bu yazı türünü basının en dinamik ve en nitelikli bölümlerinden biri haline getirmişlerdir. 
Özellikle 60’lı yıllardan itibaren, Anadolu’ya çıkan, bilinmeyen insan hikâyelerini, görünmeyen güzellikleri, göz ardı edilen meselele-
ri büyük bir dilsel ustalıkla okurlarına aktaran bir yazar kuşağı, röportajın toplumcu gücünü ortaya koymuştur. Fikret Otyam, Yaşar 
Kemal, Dursun Akçam ve Tahir Kutsi Makal gibi daha nice ustalar kimsenin bilmediği, ulaşamadığı insanlara ulaşmış ve onların 
hikâyelerini tüm Türkiye’ye anlatma şansı yakalamışlardır. Bayrağı devralan Yılmaz Çetiner, Mete Akyol, Cengiz Tuncer, Nail Güreli, 
Sadun Tanju ve Mustafa Ekmekçi gibi isimlerden oluşan bir diğer röportajcı kuşağı da aynı çizgiyi devam ettirmiş ve kıyıda kenarda 
kalan insan hikâyelerini kaleme alırken üslupsal yetkinliğin çok önemli olduğunu göstermişlerdir.

 1980’li yıllardan itibaren önemli yapısal değişikliklere uğrayan Türk basını, yeni bir kültürü benimsemek durumunda kal-
mıştır. Bu yeni kültürün temel parametreleri gazetelerin tamamen ticari işletmelere dönüşmesi, magazin, spor, life style gibi alanların 
dinamikleşmesi, toplumsal gerçeklerinin bir dünya metropolü olan İstanbul’un gölgesinde kalması ya da bu kent evreninde tanım-
lanması ve görselliğin tüm medya içeriklerini yönlendirmesidir. Hızla renklenen gazeteler, çeşitlenen içerikler, ağırlık kazanan maga-
zinsel unsurlar ve hacmi büyüyen fotoğraflar, imge egemen bir kültürel değime yol açarken, 90’lı yıllarda özel televizyon kanallarının 
sayısının artması ve kamuoyunun yönelen ilgisi yazılı basında görsel kültürün hâkimiyetini pekiştirmiştir. Bu öykünme “gazeteler 
televizyonlara benzedi” eleştirilerini de beraberinde getirmiştir. 

 Görsellik günümüz iletişim ortamının en öncelik verdiği alanların başında gelmekte, görüntünün, anlamın inşasına sağ-
ladığı katkı ya da fayda, tüm kitle iletişim araçları tarafından tercih edilmektedir. Bu çalışma görsel kültürün, gazete röportajlarına 
yansımasını araştırmakta, çok farklı kaynaklardan beslenerek günümüze ulaşan bu yazı türünün yaşadığı değişimi çeşitli örnekler 
üzerinden tartışmaktadır. Günümüz gazete röportajlarına farklı bir çerçeveden bakmayı amaçlayan bildiri, sosyo-ekonomik değişi-
min medya içeriklerine etkisini göstermesi ve bu yazı türünün nereden nereye evrildiğinin anlam haritasına ulaşılmak adına önem 
taşımaktadır. Sözün görüntünün gerisinde kalması ve röportaj geleneğinin içeriksel anlam yitimi çalışmanın temel sorunudur. Var-
sayımımız ise, yeni nesil röportajcıların görselliklerini öne çıkarma pahasına röportajın ve gazeteciliğin temel ilkeleriyle çeliştiğidir. 
Bu doğrultuda, Ayşe Arman, Ömür Gedik ve Helin Avşar’ın 2000’li yıllarda yaptığı bazı röportajlar, rastlantısal örneklem yoluyla 
seçilecek ve ilgili metinler söylem analizi yolu ile analiz edilecektir. Öncelikle röportaj kavramı detaylı olarak incelenecek, farklı yazı 
türleriyle olan ilişkisi ortaya konacak, Dünya’da ve Türkiye’de ki gelişimi ele alınacaktır. Ardından değişime neden olan koşullar irde-
lenerek, günümüzdeki evreni değerlendirilecektir.  

 1. Dünyada Röportajın Kısa Tarihi

 Bazı kaynaklar, röportajın köklerini Halikarnaslı Herodotos’a (İ.Ö. 484-425) dayandırmaktadır. Herodotos, “logoi” diye 
adlandırılan anlatma biçimiyle gezdiği ülkeleri ve bu ülkelerdeki kültürleri tanıtmıştır. Herodotos’un anlattıkları yabancı dünyalara, 
başka olana ve bilinmeyene yöneliktir. “Taşımak” anlamına denk düşen bir işi yapmıştır gezgin. İzlenimleri bilgi konturu taşımaya 
başlamış; kişiler gerçek bireylere dönüşürken, nesneler bir ad, amaçla takdim edilmiştir. Herodotos’u dinleyen kişi, anlatılan şeylerin 
geçtiği yerlerde olmak istemiştir. Gezgin, geçmişte kalan tanıklıklarını dil aracılığıyla ve anlatım becerisiyle şimdiki zamana getirmiş-
tir. Herodotos için “o anda olan” ve “olmaya devam eden” önemlidir ve bu olayların “biriciklik” boyutu da barındırmaları yine önem 
taşıyan başka bir boyuttur  (Güven, 2002, s. 9). Seyahatnameler hem dünya yazın tarihinde, hem de Türk basın tarihinde röportaja 
kaynaklık eden en önemli yazı türüdür. Gezdikleri farklı dünyaları, ülkeleri ve insanları dile getiren Marco Polo’dan İbn-i Battuta’ta, 
Seyd-i Ali Reis’ten Evliya Çelebi’ye değin pek çok seyyah toplumsal belleğin oluşmasına katkı sağlarken, röportaj türünün gelişimine 
de öncülük etmişlerdir.

 Kişilerin yüz yüze yaptığı görüşme olarak kabul edilen söyleşinin tarihi ise Ortaçağ’a kadar uzanmaktadır. Bu dönemde 
yaşamış dindar bir ev hanımı tarafından rahiplerle ve papazlarla yazılmış mülakatları içeren Marjorie Kemp’in Kitabı ilk örnek ola-
rak kabul edilir. Rönesans döneminde yazılmış Thomas Moore’un Ütopya adını verdiği kitap da, Moore’un konuştuğu kişilere dair 
anlatılar içerdiği için mülakat yöntemine bir kaynak olarak gösterilir. Ne var ki, söyleşinin bugünkü anlamda ilk örnekleri, gazete ve 
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dergilerin çoğalmaya ve kahvehanelerde okunmaya başlandığı 17. yüzyıl İngiltere’sinde görülür. Örneğin Robinson Crusoe’un yara-
tıcısı Daniel Defoe tarafından çıkartılan Review adlı dergide pek çok kişiyle yapılmış söyleşiler yer almıştır (Kabaş, 2009, s. 58). 

 Araştırmacı gazeteciliğe yakın duran ve yerinde gözlemle toplumsal sorunların ele alındığı röportaj türüne ise 19. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren ABD’de rastlanmıştır. Nüfusun hızla artışı, iktisadi ve sosyal birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. 
Artan göçmen sayısı, işsizlik, gelir dağılımındaki uçurum, fakirlik ve kültürel ayrımcılıktan kaynaklanan problemler, bu dönemde 
“muckracker” (pislik kazıyıcı) denilen gazeteciler tarafından ele alınmaya başlanmıştır. Bu gazeteciler, toplumsal sorunların üzeri-
ne gider, araştırır, sorunların muhatabı kişilerle konuşur ve kamunun ilgisini çekecek şekilde, yani “kamuyu uyandıracak” tarzda 
toplumsal pisliklerin temizlenmesi amacı taşıyan haberlere imza atarlar. Haksızlıkların ve yolsuzlukların üzerine giderek yoğun 
bir “kazı” çalışması, yani araştırma yapan “muckracker” gazeteciler haberi “birilerinin basılı olarak görmek istemediği şey” olarak 
tanımlarlar. Güncel olaylardan beslenen ve gerçeğin fotoğrafını çeken izlenim tarzındaki haber röportaj da araştırmacı gazeteciliğin 
bir yan kolu olarak gelişir. “Muckracker” olarak tanımlanan gazeteciler bu türdeki röportajların ilk örneklerini verirler. Avrupa’da 
ise benzer türdeki röportajların ciddi toplumsal dönüşümlerin ve sorunların yaşandığı Birinci Dünya Savaşı ve sonrasına denk 
düştüğünü söylemek yanlış olmaz. Bu türe Alman Egon Erwin Kisch, Avusturyalı Victor Adler ve Max Winter’in röportajları örnek 
gösterilebilir (Güven,  2002, s. 6-7).

 2. Türk Basınında Röportajın Kısa Tarihi

 Dünya literaratüründe röportajın köklerinin gezi-izlenim türündeki kitaplara dayandırılması gibi Türk basınındaki röportaj 
geleneğinin ilk örnekleri de Osmanlı döneminde yazılmış seyahatnamelere kadar uzanmaktadır. Türk denizcisi Seydi Ali Reis (1498-
1563) komuta ettiği Osmanlı donanmasının kötü hava koşulları nedeniyle güzergahında yaşadığı zorunlu değişiklikler sonrasında 
Hindistan, Afganistan, Irak ve İran’dan geçerek İstanbul’a geldiğinde, yaşadıklarını, gördüğü şehirleri, karşılaştığı ilginç olayları ve 
çektiği zorlukları Miratül Memalik (Ülkelerin Aynası) adlı eserinde anlatmaktadır. Türkçe yazılmış ilk gezi kitabı olarak kabul edilen 
bu eserini Seydi Ali Reis Edirne’de Kanuni Sultan Süleyman’a sunmuştur (Kabaş, 2009, s. 63). 

 Seyahatname deyince pek çok kişinin ilk aklına gelen eser olan Evliya Çelebi’nin “Seyahatnamesi” ise Türk yazın dünyasının 
ilk röportaj örneği olarak kabul edilir. Ünlü gezginin dolaşıp gördüğü yerlerdeki toplumsal yaşantılara dair bilgileri içeren yazıları, 
röportaj türünün özelliklerini taşımaktadır (Şenyapılı, 1981, s. 176). Evliya Çelebi, 50 yılı aşkın bir süredir gezdiği ülkeleri anlattığı 
kitabında yazılı kaynakların yanı sıra sıklıkla gözlemlerine, yorum ve değerlendirmelerine yer vermiştir. Keyifli bir dille gezdiği 
diyarları anlatan Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi, 17. Yüzyılın Osmanlı İmparatorluğu’nu anlamak isteyenlerin başucu kitabı niteli-
ğindedir. 

 Siyasi görevlerle dış ülkelerin başkentlerine gönderilen elçilerin yurda döndükten sonra kaleme aldıkları sefaretnameler de 
tıpkı seyahatnameler gibi röportaj türünün özelliklerini taşıyan eserler arasında sayılmaktadır. Sultan 3. Ahmed’in sefiri Yirmisekiz 
Çelebi Mehmet Efendi’nin 1721’de gittiği Paris’i anlatan Sefaretnamesi bu türün ilk örneğidir. Çelebi, Paris’te gördüğü rasathane gibi 
bilimsel tiyatro ve opera gibi kültürel kurumların yanı sıra Fransız saray ve bahçe mimarisine, Fransız askerinin talim ve manevra 
şekillerine, askeri hastanelerine ve kışlalarına dair detaylı bilgi verir. 2. Mahmut devrinde Viyana sefiri olan Sadık Rıfat Paşa’nın 
Avrupa ve Ahvaline Dair Risale adı eseri ise Batı’daki toplum hayatının canlılığını anlatır ve bu hayata bilinç ve yön veren sistemi 
sorgulayarak anlamaya çalışır (Tanpınar, 1982, s.  43,119’dan aktaran Kabaş, 2009, s. 65).

 Günümüz basınında yaygın şekilde kullanılan söyleşinin ilk örneklerini ise Ruşen Eşref Ünaydın gerçekleştirmiştir. 1917 
yılında dönemin ünlü edebiyatçılarıyla görüşmeler yapan Ünaydın, yazılarını çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlar. Şair ve edebiyatçı-
ların kişisel özelliklerini, yazım gayelerini, önem verdiği kişileri irdeleyen Ünaydın yaptığı kişisel mülakatlarını daha sonra “Diyorlar 
ki” isimli kitabında toplamıştır. Ünaydın daha sonra 1918’de yakın çalışma arkadaşı Mustafa Kemal ile yaptığı söyleşiyi de “Anafar-
talar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat” başlığıyla yayımlar.  Ünaydın’ın açtığı yoldan pek çok edebiyatçı ve gazeteci de geçmiş, 
onlar da yaptıkları röportajları gazete ve dergilerde yayınlamışlardır. Bu isimlerin başında Hikmet Feridun Es, Yaşar Nabi Nayır, Naci 
Sadullah Daniş gelmektedir. Genellikle görüşülen kişilerin kişisel özelliklerinin ve ilgi alanlarının sorgulandığı bu röportaj türünün 
günümüzde de çeşitli örneklerini görmek mümkündür. 

 50’li yıllarda yaşanan toplumsal dönüşüm basında yeni bir röportaj türünün de serpilip, gelişmesine yol açmıştır. Türkiye’de 
1950’den sonra çok partili yaşama geçilmesiyle birlikte toplumsal değişim hız kazanmıştır. Bu değişim içinde röportaj da değişimi 
izlemeye yönelmiş, toplumsal sorunlar röportajlarda yer almaya başlamıştır. Yaşar Kemal, Fikret Otyam gibi gazeteciler Amerika’daki 
“muck raker’lar gibi toplumsal sorunları “kazımaya” başlamışlardır. 1960’dan sonra Türk röportajcıları Anadolu’nun gerçeklerini, 
toplumsal çelişkileri kamuoyunun gündemine getirmişlerdir. Halit Çapın, Yılmaz Çetiner, Nail Güreli, Cengiz Tuncer, Mete Akyol, 
Necmi Onur, Mustafa Ekmekçi, Dursun Akçam, Erol Toy, Kerim Korcan gibi yazarlar önemli toplumsal sorunları röportajlarıyla 
yansıtmışlardır (Güven, 2002, s. 8).

 Yaşar Kemal’e göre, röportaj bir sanat, bir edebiyat türü, bir yaratma eylemidir. Yaşar Kemal röportaja bakışını şu sözlerle 
dile getirmiştir: “En az romanlarım kadar röportajlarıma emek verdim. Hatta romandan daha çok önem verdim; çünkü yeni bir 
şey yapıyordum ben. Avrupa bile konuşmadı bunu. Ben röportaj yaptıktan sonra Fransa’da ‘Yaşar Kemal röportajı yeniden yarattı,’ 
diyorlardı.” Diyarbakır’da röportajlarını yapıp mektupla gazeteye gönderen Kemal’in Anadolu’dan kopuk İstanbul’u, Anadolu ger-
çeğiyle tanıştırmıştır. “Ben Vietnam Savaşı’nı ne haberlerden, ne de bilimsel araştırmalardan öğrenebildim, daha da ileri gidersem, 
televizyon filmlerinden de öğrenmedim, ancak Vietnam Savaşı üstüne birkaç röportaj okuyuncadır ki bu korkunç savaşın dehşetine 
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varabildim.” Diyen Kemal röportajı bir edebiyat türü olarak görmüştür:  “Röportaj yazılarında en çok dikkat edilmesi gereken konu 
gerçekliktir. Röportaj yazarı hiç yalan söylemeyecek! Gazeteden biri, bir Halep röportajım için ‹Bir şeyler yap, bu yazı uzasın,› dedi. 
Ben de karşı çıktım. ‹Ama seni kovarlar,› dedi. Ben de ‹Hemen çıkayım,› dedim. Röportaj gerçek olandan ayrılmamalı ve gözleme 
dayanmalı... Gürüldeyen bir ateşe, ‹A ne güzel!› diyemezsin. Onu tasvir etmek, betimlemek gerekir. O doğadan, o destanlardan, 
âşıklıktan gelen birikimle olan bir şey (Kayayerli, 2013).”

 Fikret Otyam da röportaj sanatının en yetkin kalemlerinin başında gelmektedir. Röportajlarında tüm doğallığı ve çıplaklı-
ğıyla Anadolu insanının gerçekliğine uzanan Otyam’ın hikâyesi Dünya gazetesinde çalışırken Güneydoğu-Doğu Anadolu’ya gitme-
siyle başlamıştır. İlk Urfa’ya giden Otyam, orada Güneydoğu halkına sevdalanır ve 1953 yılından bu yana kendi ifadesi ile “onların 
gözü kulağı olmaya çalışır (Girgin, 2007, s. 238). Sorunları yansıtma, toplumun kanayan gerçeklerine ayna tutma dönemin röpor-
tajcılığının belirleyici özelliklerindendir. Fikret Otyam’ın kimi röportajlarına seçtiği şu adlar bu yargımızı somutlar niteliktedir: “Ha 
Bu Diyar (1959), “Doğudan Gezi Notları(1960)”, “Harran, Hoyrat, Irıp ve Mayın (1961)”, “Uy Babo (1962)”, “Topraksızlar (1963)”, 
“Bir Karış Toprak İçin (1965)”, “Oy Fırat, Asi Fırat (1966)”, “Can Pazarı, Vay Kurban, Hayvanlar ve İnsanlar (1969)” (Özdemir, 2007: 
155). Yaşar Kemal ve Fikret Otyam’ın yanı sıra Dursun Akçam, Tahir Kutsi, Halil Aytekin, Necmi Onur, Yılmaz Çetiner ve Hikmet 
Çetinkaya da benzer şekilde Anadolu insanlarının hikayelerini kaleme alarak röportajın toplumcu yönüne yönelik, önemli birikim-
lere imza atmışlardır. 

Ele alınan bir konu hakkında haber kaynağı kişiye bizzat sorarak detaylı, aydınlatıcı, yorumlayıcı bilgilerin elde edildiği ve gazeteler-
de tam sayfa yayımlanan söyleşilere ilk ve en çarpıcı örnekleri Abdi İpekçi verir. Milliyet gazetesinde “Her Hafta Bir Konuk” adı ve-
rilen söyleşilere imza atan İpekçi, bugün örneklerine sık rastladığımız soru-cevap şeklindeki gazete söyleşilerine öncülük eder. Abdi 
İpekçi’nin yaptığı söyleşiler daha çok toplumsal konularla ilgilidir ve konukar bu toplumsal sorunların aktörüdür. İpekçi’nin 1979 
yılında bir suikasta kurban gitmesi soncunda Milliyet Gazetesi’nde söyleşileri Ali Gevgilili ve Emin Çölaşan devam ettirir. Çölaşan 
yaptığı söyleşilerin ses getirmesi üzerine Hürriyet Gazetesi’ne transfer olur (Kabaş, 2009, s. 74).

 2.1. Türk Basınında Yaşanan Dönüşüm ve Röportaj Yazarlığının Değişen Doğası

 12 Eylül 1980 darbesi hem ülke hem de basın açısından önemli yapısal değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Başlangıçta 
askeri darbenin etkisiyle siyasetle arasına mesafe koyan Türk basını siyaset dışı alanlarda, spor, magazin ve ekonomi gibi etkinliğini 
gitgide arttırırken, geleneksel kodlarından da zamanla uzaklaşma eğilimine girmiştir. Özellikle Aydın Doğan’ın 1979 yılında Milliyet 
gazetesini alması ve ardından Asil Nadir’in Türk basınına girişi 80 sonrası Türk basını açısından son derece önemli değişimlere yol 
açmıştır. Aydın Doğan’la birlikte basın dışı sermaye, basına dâhil olmuş ve Babıali’deki geleneksel gazete patronu anlayışı önemli 
ölçüde kırılmaya uğramıştır. Basın dışı sermayenin gazetecilikte son derece aktif olması sonucu, basın kuruluşları artık bir ‘işletme’ 
olarak kabul edilmiş ve tüm yönetimsel tasarruflar kar-zarar mantığı üzerinden değerlendirilmeye başlanmıştır. Basın kuruluşuna 
kazanç sağlayacak politikalar, çoğu kez geleneksel gazetecilik ilkelerini esnetmek pahasına devreye sokulmuş ve gazetecilik ‘business’ 
haline gelmiştir. Artık medya izleyicilerine, aydınlatılması gereken ‘vatandaş’ gözüyle değil, reklamverenlere pazarlanacak ‘müşteri’ 
gözüyle bakılmakta ve gazeteciliğin tüm boyutları kar-zarar mantığı üzerinden tasarlanmaktadır. Medyanın kamusal sorumlulukları, 
medyanın sermayeye karşı olan sorumluluklarıyla sessizce yer değiştirmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan yoğunlaşmış çok uluslu 
sermayenin iletişim ortamının dinamiklerini belirlemesi gerçeği, 80’li yılların ardından Türkiye’de de yaşamış ve iletişim sürecinin 
esas hâkimi endüstri olmuştur. Özetle 80’li yıllardan itibaren gazeteler birer işletme olarak değerlendirilmiş, kar getirecek alanlarda 
ciddi bir yoğunlaşma ve genişleme yaşanırken, basın meslek ilkeleri ve geleneksel değerler ekonomik parametreler doğrultusunda 
tanımlanır olmuştur. 

 Gazetelerin sayfa sayısı artmış, ekonomik rasyonalite bazı sayfaların geri planda kalmasına neden olurken, bazı sayfalarında 
hacimlerinde önemli gelişmelere neden olmuştur. Spor, magazin ve ekonomi sayfalarının basındaki alanı genişlerken kültür-sanat 
ve Anadolu insanının sorunları basın gündeminden taşınmıştır. Ayrıca basının ekonomi odaklı yeniden yapılandırılması da rö-
portajın konumunun yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştur. Araştırmaya, incelemeye, soruşturmaya dayanan; yaşananları 
bizzat gidip görerek tanıklık etmenin gerekli olduğu ve daha önemlisi edinilen izlenimlerin çarpıcı ve öznel bir üslup içinde kaleme 
alınmasını gerektiren röportajlar ciddi bir özen, emek ve yetenek gerektirmektedir; ancak yaşanan hızlı değişim, gazeteciliğin yo-
ğunlaşan temposu röportajların  biçim ve içerik açısından değişimini zorunlu kılmıştır. Artık muhabirlerini haftalarca Anadolu’ya 
röportaj için gönderen gazetece yöneticilerinin devri değildir; genel yayın yönetmenleri üç soruda “röportaj” yapan gazetecileri 
tercih etmektedir. Gazeteciye yatırım yapmak yerine, ondan işlevsel karşılıklar beklemek yaşanan derin dönüşümün son uçlarından 
biridir. Dolayısıyla insana yatırımın geri plana atıldığı bir gerçeklik, başta röportaj olmak üzere gazete içeriklerinin de değişimini 
beraberinde getirmektedir. Konuyla ilgili Hıncal Uluç’un değerlendirmeleri, röportajın Türk basınında yitirdiği prestiji gözler önüne 
sermektedir:  “Bir ses kayıt cihazınız varsa, gazeteci oldunuz gitti. Koy teybi adamın önüne. Sen sor, o söylesin. Söylenenleri aynen 
yaz. Oldu röportaj. Hayır! Röportaj başka iştir. Zordur. Gider konuşur, oturur yazıyı yazarsın. Sen yazarsın. Röportaj yazarlığı bir 
sanattır. Halit Çapın… Mete Akyol… Örsan Öymen… Sayfayı yedirirlerdi adama okurken. Hani nerde onlar şimdi ya da onlar gibi 
olanlar? Hani nerde röportaj yazacak gazeteci? Gazeteci artık insan değil. Meslek ses kayıt cihazına indirgenmiş.” (Kabaş, 2009, s. 74).

 Türk basınında yaşanan değişimin en görünür olduğu alanların başında köşe yazıları gelmektedir. 80’li yıllarla birlikte ga-
zetelerde hem köşe yazarlarının sayısı, hem de özellikleri geçmişe göre ciddi ölçüde farklılaşmıştır. Gazeteler de bu dönemde köşe 
yazarlarının starlaştırılmasına aracılık etmiş ve onların adeta ‘tanrılaşmalarına’ imkân sağlamıştır. Gazetelerde çarşaf çarşaf yazar-
larla röportajlar yapılmış, yorumları manşetlere taşınmış ve fikirleri adeta kutsanmıştır. Toplumun özel hayata ve teşhirciliğe olan 
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ilgisinin artması, bazı köşe yazarlarının kendilerini görünür kılma isteğiyle örtüşmekte ve bir zamanlar farklı bir ‘renk’ olarak kabul 
edilen özel hayat yazarlığı, gitgide basının ana rengi olmaya doğru evrilmektedir. İşin ilginç tarafı, bu yeni gazetecilik anlayışı, belirli 
bir üslupla ‘anlam bulması’ gerekirken, sadece biçime değil, içeriğe de yansıyan özensizlik, köşelerde gün geçtikçe palazlanmaktadır. 
Hiçbir uzmanlaşmaya ya da özel birikime ihtiyaç duymayan bu türün yaygınlaşması, herkesin kendini köşe yazarı adayı olarak gör-
mesine neden olmuştur. ‘Ne var, ben de yazabilirim’ anlayışı, geleneksel gazetecilikte ciddi bir birikim ile yapılması gereken köşe ya-
zarlığının hafifsenmesi sonucuna yol açmıştır. ‘Popüler olmak’ artık, köşe yazarı olmanın temel şartlarından biri olmuş ve ‘iş’in ahlakı 
ciddi oranda erozyona uğramıştır. Bu durum, çoğu zaman niteliksiz, manasız, özensiz pek çok yazının köşelerde boy göstermesine 
yol açmış, yazılar genelde sahiplerinin fotoğraflarının gölgesinde kalmış ve toplumda gitgide yaygınlaşmaya başlayan ‘narsizmin’ 
köşelerden yoğun bir şekilde sergilenmesine olanak sağlanmıştır. 

 Köşeyazısında yaşanan değişimin bir benzeri röportaj alanında yaşanmıştır. Bazı röportajcılar köşelerine çekilmeye mecbur 
kalmış, röportaj yazarlarının sayısı ve niteliği ciddi ölçüde değişmiştir. Toplumsal sorunlara parmak basmayı hedefleyen, çoksesliliği 
yaratmak ve korumak adına faklı kesimlere söz hakkı tanıyan ve olayların sorumlularına kamu adına sorular yönelterek sorgula-
yan söyleşiler günümüzde yerini daha çok ünlülerle yapılan ve popüler magazin konularını ele alan söyleşilere bırakmıştır. Sayısı 
çoğalan, özellikle gazetelerin hafta sonu eklerinde geniş şekilde yer kaplayan söyleşiler. Büyük fotoğraflarla süslenip dikkat çekecek 
açıklamaların manşet ya da başlık olarak kullanıldığı bir biçime dönüşmüş ve okuyucunun bilgilenmesinden ziyade keyifli vakit ge-
çirmesini hedefleyen bir gazetecilik pratiği haline gelmiştir (Kabaş, 2009, s. 76). Röportaj ustası Fikret Otyam bu konuda, “Silah icat 
oldu mertlik bozuldu; televizyon icat oldu röportaj bozuldu. Bizim yaptığımız röportajcılık, bugün gazetelerde yok. Basından örnek 
verecek olursak; benim röportajlarım bir tam sayfa olurdu. Şimdi bir sayfa ‘Ajda Pekkan burnunu nasıl yaptırdı?’ onun röportajı var… 
Anadolu halkı unutuldu” yorumunu yapmıştır (Kabaş, 2009, s. 78).

 Zamanla Anadolu insan basının gündeminden çekilmiş, yeni trend magazin ünlüleri röportajlarda öncelikli hedef haline 
gelmiştir. Bu gerçeklik röportaj yapan gazetecilerin de  değişimini ve dönüşümünü de beraberinde getirmiştir.  Anadolu insanına, po-
püler olmayan edebiyatçılara kapanan sayfalar, 80 sonrası yaşanan derin değişimin ardından şarkıcılara, mankenlere ve oyunculara 
sonuna kadar açılmıştır. Halk da kısa sürede bu yeni gerçekliğe alıştırılmış ve sık sık yinelenen “halk bunu istiyor” sloganı eşliğinde, 
Türk basınından bir röportajcı kuşağı yolcu edilirken, yeni bir röportajcı kuşağına merhaba denilmiştir. 

 Televizyonun olmadığı dönemde kelimelerle, dünyalar yaratan, tasvirlerle, betimlemelerle uzakları yakın kılan röportaj 
sanatı o dönemde görsel kültürün taşıyıcısı niteliğindedir. Televizyonun varlığı, röportajın görsel boyutunda bir eksilmeye neden 
olmuş, röportajın resmetme işlevinin yitirilmesini beraberinde getirmiştir. Görsel kültürün etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği 
bir dönemde, röportaj da kendini yeni görsel kültüre uyumlandırmış ve kelimelerle halkın sıkıntılarını resmetmek yerine gerçeğin 
en çıplak haliyle sayfalarda görünmesine aracılık etmiştir.  Ayşe Arman ile başlayan bu değişim Helin Avşar ve Ömür Gedik gibi 
isimlerle devam etmiş ve röportaj yapan gazetecinin görüntüsünün en cüretkar şekilde sahnelendiği, röportaj fotoğraflarının (çoğu 
zaman röportajı yapanın fotoğrafının)  sorulan sorulardan daha önem kazandığı bir medyatik gerçekliğe ulaşmıştır. Burada röportaj 
yapanlar, çoğu zaman röportaj yapılandan daha öncelikli olarak konumlanmışlar, bu da ilgili metinlerin inşasında kendini göster-
mektedir.

 3. Arman, Avşar ve Gedik’in Röportajlarının Analizi

 Gazetecilik hayatına, 18 yaşında Nokta dergisinde başlayan Ayşe Arman daha sonra Aktüel ve Tempo dergilerinde çalışmış-
tır. Uzun yıllardır Hürriyet gazetesinde çalışan Arman, haftalık röportajlarının yanı sıra, aynı gazetede köşe yazarlığı da yapmaktadır. 
Kadın-erkek ilişkileri başta olmak üzere uç yazıları ile tanınan Ayşe Arman, röportaj yaparken konuklarına sorduğu ilginç soruları 
ve çoğu zaman kendini önceleyen röportaj fotoğrafları ile ünlüdür. Arman, kimi zaman yaptığı röportajlarında, kimi zaman da yazı-
larında en mahrem konuları çok rahat dile getirebilmekte ve bu tarzıyla Türk basınında haklı bir şöhrete sahip olmaktadır. Özellikle 
2009 yılında yapılan Hıncal Uluç röportajı bu türün tüm örneklerini içermektedir.  Arman’ın sorgu yapan polis üniforması giymesi, 
Uluç’un gözlerini bağlayarak onu itirafa zorlaması, sorulan sorular, alınan yanıtlar cinsellik konusundaki doğallığın sınırlarını olduk-
ça geliştirmiştir (Ek 1).

 Başkaları ile yaptığı röportajlarında dahi kendi cinsel cazibesini sergilemekten geri durmayan Arman’ın bu tavrı ciddi tep-
kiler almakta; kendi meslektaşları arasında da kıyasıya eleştirilmektedir. Arman doğallığı ve kendisini anlatmayı o denli abartmıştır 
ki, kendisini adeta bir manken gibi konumlandırmış ve çoğu kez röportaj yaptığı kişilerden çok daha  ‘cesur’ fotoğraf çektirmiş ve bu 
fotoğrafları gururla köşesinde yayınlamıştır. Gittiği ülkelerde, ya da yaptığı röportajlarda zaman zaman röportaj yaptığı kişinin önü-
ne geçen fotoğraflar çektiren Arman’ın bu tavrı bazı yazarlarca ‘seksi gazetecilik dalının dünyadaki tek üyesi (Özdemir, 2012)’olarak 
tanımlanmasına yol açmıştır (Ek 2).

 Ayşe Arman Ajda Pekkan ile yaptığı röportajın fotoğrafları (Ek 3) ile ilgili şunları yazmıştır (2011): “Şu anda içeride saçı 
yapılı yor. Biz Zeynel’le odada bekliyoruz. Zeynel Abidin, dokuz kere filan çekmiş Ajda’yı, çok seviyor, iyi tanıyor onu, “Utan-
gaçtır” diyor, “Fotoğraf çekilirken ortalıkta kimseyi istemez. Ama inanırsa projeye, sonuna kadar devam eder.” Gerçekten de Ajda 
gelince, herkes odadan çıkıyor. Biz bize kalıyoruz. “Hadi bakalım pantolonları çıkarıyoruz!” diyorum. “Nasıl yani?” diyor. Ajda/Ajda 
ile yatakta’ hayalim var. “Sizin tişörtler üzerimizde yatakta sohbet ediyoruz, kahve içiyoruz...” Önce bir tereddüt ediyor ama beni 
seviyor. Zeynel’e güveniyor, beni de kırmak istemiyor. Ve çekmeye başlıyoruz. Sonuçlar huzurunuzda. Ben fotoğrafları çok sevdim, 
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duru ve yalın. Umarım siz de seversiniz. Ve sizleri tavlamak için kaç takla attığımızı fark edip, takdir edersiniz. Edin lütfen. Ben de 
size, yan yana çekilmiş bir Ajda fotosu dayayabilirdim. Zor olanı, zıpır olanı, ilginç olanı, sizi tavlayacak olanı bulmak için burada 
kafa patlatıyoruz!”

 Ayşe Arman’ın çoğu zaman konuğundan çok kendi odaklı, hemen hemen hepsi de photoshoplu fotoğrafları basında ciddi 
eleştirilere uğramıştır. Nitekim Cüneyt Özdemir Arman’la ilgili şu eleştiriyi kaleme almıştır (2012): “Google’a girip ‘Ayşe Arman 
soyundu’ diye yazdığınızda karşınıza 46.000 sonuç çıkıyor. Görsel öğelere girip Ayşe Arman’ın çıplaklık külliyatında kısa bir gezinti 
yaptığınızda maşallah dünyanın en soyungan gazetecisini karşınızda buluyorsunuz. Afrika çöllerinden, 5 yıldızlı otel odalarına kadar 
Ayşe Arman’ın soyunmadığı yer kalmamış. Soyunma (ve photoshop) işini o kadar abartmış ki şu aralar İstanbul’da olan Madonna 
görse kıskanır!” Ayşe Arman’ın eleştirilere yanıtı ise şu şekilde olmuştur: “Fotoğraf benim için çok önemli. Hepimiz bir ‘showbusi-
ness’ içindeyiz. Dolayısıyla benim o alanı pazarlamam gerekiyor ve ben onu yapabildiğim kadar iyi yapmak istiyorum. Artık görsellik 
çağında yaşıyoruz ve insanın da önemi var. Farklı yerlerde faklı mekanlarda çekiyoruz. Bir saat konuşuyorsam, bir saat de fotoğraf 
çekimi için uğraşıyorum. Röportaja ne kadar önem veriyorsan fotoğrafa da en aza o kadar önem veriyorum ve değişik şeyler olsun 
istiyorum (Kabaş, 2009, s. 290).”

 Yakın zamanda röportaj fotoğrafları ile dikkati çeken bir diğer isim de Helin Avşar’dır. Yıllardır magazin gündeminde yer 
alan, medyanın çeşitli kademelerinde görev yapan Helin Avşar, aynı zamanda HaberTürk gazetesinin röportajcılarından biridir. 
Helin Avşar da röportajlarında kendi seksapelini ortaya sermekten çekinmez bir tarzı bulunmaktadır. Bu bağlamda özellikle Rasim 
Ozan Kütahyalı ile yaptığı röportajların (2009) fotoğrafları dikkat çekicidir. (Ek 4)

 “‘Sivri dilli. Sözünü hiç sakınmıyor. Çok ta genç. Haliyle dikkat çekiyor. Köşe yazmaya başladıktan kısa bir süre sonra adı 
ünlü isimlerle anılmaya başladı. Bazılarıyla kavga ediyor, bazılarıyla kavga ettikten kısa bir süre sonra yan yana fotoğrafları yayınla-
nıyordu. Hatta kimi ünlü kadınlarla aşk yaşadığı bile yazıldı çizildi. İnsan kim bu genç adam diye merak ediyor. Geçen hafta buluş-
tuk, aşk hayatından politik görüşlerine varana kadar her şeyi anlattı...” şeklindeki bir girişin ardından tamamen soru-cevap şeklinde 
devam eden röportaj, Kütahyalı’nın söylediklerinden çok fotoğraflarıyla gündem oluşturmuş ve o dönemde basında tartışılmıştır. 
“Avşar Kütahyalı’yı dağıttı” spotuyla sunulan haber, gazetede iki tam sayfa alan kaplamış ve Rasim Ozan Kütahyalı’yı bile utandırarak, 
“Evet, ipin ucu kaçtı! Fotoğraflar için ciddi ısrar etti. Dayanamadım, yelkenleri suya indirdim. Planlanmamış olduğu için amatör ve 
dandik oldu. Gülünç ve komik yani. Ama olmuşla ölmüşe çare yok.   Kendini düşünen bir insan böyle pozisyona düşer mi? Düştüm 
işte ben, tam bir hıyar gibi! ( Baştürk, 2009)” şeklinde kendini savunmasına neden olmuştur.  Akşam Gazetesi yazarı Sevim Gözay  
tarafından “Kimi örnek aldığını bilmiyorum ama Helin’e söyleyecek fazla bir şey yok bu konuda, işi kurgulayanlar memnun ki 2 tam 
sayfa böyle açıyorlar. Dolayısıyla bundan sonraki röportaj pozisyonunu ve fotoğraf serisini heyecanla bekliyoruz (2009).” Şeklinde 
Avşar’ı eleştirirken, gazetesi Habertürk ise röportajı ve fotoğraflarını şöyle savunmuştur (2009): “Dün yayınlanan HT Pazar’da Helin 
Avşar çok konuşulacak bir olaya ve habere imza attı. Son dönemin en çok tartışılan köşe yazarlarından bir, Taraf ’ın Atatürk ve TSK 
eleştirileri ile gündeme gelen ve televizyonlardaki tartışma programlarının değişmez konuklarından olan Rasim Ozan Kütahyalı 
ile Helin Avşar’ın yaptığı röportaj, haftanın son gününde en çok konuşulan konu oldu. Bu röportajı ve beraberindeki fotoğrafları 
yayınlarken çok tartışılacağını, çok konuşulacağını biliyorduk. Eleştirilere de hazırdık. Ama fotoğrafları ve röportajı yayınlamaktan 
çekinmedik. Çünkü bir röportajcının en büyük başarısı karşısındaki kişinin kimliğini tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarabilmektir. Helin 
Avşar, Rasim Ozan Kütahyalı röportajında bunu başardı. Görünen ve bilinen kimliğinin dışında “gerçek” bir Rasim Ozan Kütahyalı 
portresini sayfalara yansıttı. Bunu yaparken sadece sözlerle değil, Serkan Şentürk’ün çektiği inanılmaz fotoğraflarla da gerçeği gözler 
önüne serdi. Bu röportaj çok tartışılacak. Tabii Rasim Ozan Kütahyalı da.” Geçmişte sırtındaki kocaman bıçakla ölü bir kadını teşhir 
etmekten kaçınmamalarını da “gazetecilik anlayışları” doğrultusunda savunan HaberTürk’ün kullandıkları fotoğraf tercihlerinin ko-
nuşulan kişinin gerçek kimliğini göstermek gibi bir işlevinin olduğunu ileri sürmesi şaşırtıcı değildir. 

 Helin Avşar’ın ilgi çeken röportajları Rasim Ozan Kütahyalı ile çektirdiği fotoğraflarla sınırlı değildir. Şamil Tayyar, Ertuğrul 
Özkök ve Serdar Turgut röportajları da (Ek 4) yazınsal içeriklerinden çok, fotoğrafları ile ilgi çekmiş ve basında gündem oluştur-
muştur. Tüm bu fotoğraflarda, röportaj yapılan kişinin çıplak gerçekliğine ulaşmayı amaçlayan editörler, çoğu zaman objektiflerinin 
merkezine Avşar’ı almaktan çekinmemişlerdir.

 Ömür Gedik de yıllardır gazetecilik yapmasına rağmen, en yoğun ilgiye son yıllarda yaptığı röportajlarındaki “cesur 
kıyafet tercihleri” ulaşmıştır. Hürriyet Gazetesi’ndeki röportajlarında ülkenin en ünlü modacılarının kıyafetlerini tercih eden Gedik  
“manken gibi giyinip, görselliğini daha da fazla öne çıkaracağını” söyleyerek çıktığı yoldan geri dönmeyeceğini tüm çıplaklığıyla 
ifade etmiştir. Ömür Gedik’in özellikle 17 yaşındaki oyuncu Batuhan Karacakaya ile yaptığı söyleşide (2013) giydiği elbiselerle gün-
deme oturmuş, söyleşide konuşulanlardan çok giydiği kıyafetler tartışma konusu olmuştur  (Ek 5). Ömür Gedik’in tavrı pek çok kişi 
tarafından eleştirilmiş, hatta kendi gazetesindeki Okur Temsilcisi Faruk Bildirici dahi yapılan eleştirleri haklı bulduğunu yazmak 
zorunda kalmıştır. Bildirici  “Söyleşiler defile midir?” başlığıyla yayımlanan yazısında (2013), “O kıyafetin giyilmesinin 17 yaşındaki 
Batuhan’ın ruh halini anlamaya nasıl katkıda bulunduğunu anlayamadım. Kelebek’teki söyleşide ne mezuniyet törenlerine bir atıf 
ne de bu konuda bir soru vardı. Zaten Gedik’in, bundan sonraki söyleşilerinde de ‘manken’ gibi giyinip ‘görselliği’ öne çıkaracağını 
ilan etmesi, asıl amacının bu olmadığına işaret ediyor. İyi de görselliğin öne çıkarılması, gazetecinin kendini bu kadar öne çıkarması 
anlamına mı gelmeli? Ya da şöyle sorayım; söyleşiler defile, söyleşi yapılan kişiler de konu mankeni midir? Kesinlikle hayır! Söyleşi-
nin amacı, sorular yöneltilen kişiyi okura yansıtmaktır. Gazeteci manken gibi giyinip, söyleşi yaptığı kişiyi geri plana atarsa işin adı 
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söyleşi olmaktan çıkar, defileye döner. Kaldı ki, görselliği bu şekilde öne çıkarmak için söyleşiye gerek yok; gazeteci istediği kıyafeti 
giyip, fotoğraf çektirebilir. Modacıların tanıtımının ilkelere aykırılığı da ayrı bir sorun. Karacakaya ile yapılan söyleşide Ömür Gedik, 
gazeteci olarak söyleşi yaptığı kişiden daha öndeydi. Okurun da tanımladığı gibi gazeteci, konuğundan “rol çalmış”, Karacakaya ise 
“konu mankeni” olmuştu.” demiştir. Bildirici aynı yazının devamında eleştirilerine şöyle devam etmiştir: “Bir itirazım da Gedik’in 
soru-cevap yöntemini “söyleşi” yerine “röportaj” olarak adlandırmasına. Oysa ikisi arasında fark var. Röportaj, söyleşiden farklı ve 
edebiyata yakın bir gazetecilik türü. Ülkemizde yıllar önce Yaşar Kemal, Fikret Otyam, Sait Faik, Aziz Nesin gibi ustaların başarılı 
örneklerini verdiği röportajlara medyada pek rastlanmıyor artık. Yaşar Kemal, 1975’te kendi röportajlarını anlatırken, “Türkiye’de 
demokrasiyle birlikte röportajcılık da gelişecektir” demişti. Maalesef ustanın bu haklı beklentisinin hiçbir yanı gerçekleşmedi.”

 Ömür Gedik, ise yapılan eleştirileri «Victoria›s Secret mankeni gibi giyineceğim» başlıklı yazısında şöyle yanıtlamıştır: 
«Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı imzasını taşıyan turuncu elbise, Bağzıbağlı›nın mezuniyet törenleri için hazırladığı koleksiyondan. 17 
yaşındaki Batuhan›la röportaj yaparken, o yaşa yakın hissetmek için yapılmış bir seçimdi benimki. Bundan sonraki röportajlarımda 
da üzerimde ünlü modacıların gerek abiye, gerekse de spor tasarımlarını göreceksiniz. Gazete sayfalarında yazılar kadar görselliğin 
de ön planda olmasını düşünenlerdenim (MedyaFaresi, 2013)». Gedik, kendi çizdiği yolda pek çok röportaj yapmış ve “bir manken 
gibi giyinerek” görselliğin ön plana alınmasına katkı sağlamıştır (Ek 6).

 Sonuç

 Yeni nesil röportajcı kuşağı Arman, Avşar ve Gedik’in röportajları ve burada sergiledikleri fotoğrafik performans aslında 
Türk basınında yaşanan değişimin basit yapısal sonuçlarından biri olarak algılanmalıdır. Geçmişle gelinen nokta arasında bir kıyasla-
ma yapıldığında röportaj türünün biçimsel ve içeriksel bir değişim yaşadığı aşikârdır. Geçmişte toplumsal bir anlam taşıyan röportaj 
günümüzde popülerin gündelik yaşamını sergileyen bireysel bir anlatıya dönüşmüştür. Soru sorma biçimlerinden üsluba, kullanılan 
fotoğraftan röportajcının konumlanma biçimine kadar pek çok detayda kendini gösteren bu değişim,  gözlem ve izlenimlerin, değer-
lendirme ve yorumların yer aldığı röportaj geleneğini yok etmiş ve yerini salt soru cevaptan oluşan magazinsel konuları ve konukları 
olan söyleşilere bırakmıştır. Röportaj fotoğrafının işlevselliği belge niteliği taşımak yerine, çoğunlukla içerikle bir bütünlüğü olmak-
sızın, dikkatleri üzerine toplayan ve röportajcının dişiliğini ön plana çıkaran mizansenden ibarettir. Öğretici, bilgilendirici ve bu 
özellikleri ile kalıcı bir yazınsal tür olan röportaj, şimdilerde özel hayatın sırlarına erişme noktasına gelmiş, eğlendirici, tüketilebilir 
bir yapıya bürünmüştür. 80’lerden önceki kuşaklarda röportaj ve röportajcının başarı kriteri ortaya koyduğu sorunlarla büyük etkiler 
yaratmak; bu sorunların çözümüne aracılık etmek iken, bugün sansasyoneli yakalamak ve özel hayatın en mahrem alanlarına yönelik 
soru sorma cesaretinde bulunmaktır. 

 Basının etik ilkelerin önüne satışı ve çoğu zaman ne pahasına olursa olsun ilgi çekmeyi alması, basının geleneksel çizgisin-
den uzaklaşmasının en temel gerekçesidir. İlgi çeken, gündem oluşturan, sansasyon yaratan örneklere yapılan yatırım çoğu zaman 
insana ve mesleğe yapılan yatırımın önüne geçmektedir. Röportajın esasını çoğu zaman röportajcının ufku, birikimi, özeni ve araş-
tırması alması gerekirken, fiziksel avantajların tüm bu olması gereken özelliklerin ardında konumlandırılması basının işletme rasyo-
nalitesi açısından anlaşılır olsa da, işin özüne esasında son derece mesafeli olması gerekmektedir. Fotoğraf hiçbir zaman röportajın 
önüne geçmemeli, gazeteci durması gerektiği noktayı iyi ayarlamalıdır. Nitekim hayatı boyunca işin gereklerinden taviz vermeyen 
bir gazeteci olan Zeynep Oral’ın değerlendirmesi çok yerindedir. Oral röportajda fotoğraf kullanımı ile ilgili şunları söylemektedir: 
“Ben söyleşiden çok röportajcı olduğum için çok fotoğraf kullanırdım ve bütün o fotoğrafları da kendim çekerdim. Ama ben kendi 
fotoğrafımın gazetede çıkmasından hiç hoşlanmazdım, istemezdim. Bugün bile hala çok rahat edemiyorum kullanıldığında. Belki ön 
plana çıkma kaygısı vardı. Açıkçası bazen yaptığım bir konuşma ya da röportaj, eğer birinci sayfada büyük verilirse ondan da rahatsız 
olurdum. Bence gazeteci o kadar ön planda olmamalı. Çünkü artık öyle bir hale geldik ki, gazeteci önemli, konuştuğu kişi ya da konu 
hiç önemli olmamaya başladı. Bu aynı zamanda faşizan bir tutumu da beraberinde getirir. Bu bir baskı, güç, iktidar aracı olmaya 
başladı. Ben gazetecinin rolünü; baskı, güç, iktidar aracı olarak görmüyorum. Gazeteci tabiki kamuoyu oluşturmakta etkin olmalıdır, 
bu çok güzel bir şey ama bir güç, iktidar aracı değildir gazeteci olmak (Kabaş, 2009, s. 296).”

 Ragıp Duran da röportaj yazarlarının çoğu zaman kendilerini konuklarından daha çok merkeze almalarını şu sözlerle eleş-
tirmektedir (2012): “Gazeteci, editör, muhabir, yazar haberde, söyleşide, yazısında merkeze neyi koyacak, haber yapılması gereken 
olaya hangi perspektiften bakacak? Gazeteciliğin kamu çıkarını kollamaktan vazgeçip metalaşmaya başladığı son 20- 25 yıldır gerek 
akademik gerekse mesleki alanlarda tartışılan soru bu. Muhabirin ölümü ve gazetecinin toplumdan uzaklaşmasının sonucunda gaze-
teci, en iyi bildiği ve neredeyse tek konuyu gazete sayfalarına taşımaya başladı: Bizzat kendisi! Gazeteci gerçek peşinde koşan bir ça-
lışan olmaktan çıkıp haber öznesi/nesnesi haline geldi. Ciddi habercilik, medyada muhalefetin yıpranması ve iktidara endekslenme 
sürecinde ayrıca da bireyselin kamusala baskın çıkmasıyla puan kaybetmeye başladı. Eskiden ‘ben’ sözcüğünü kullanmaya tenezzül 
etmezdi gazeteciler. Çünkü gazetecilik kolektifi ilgilendiren bir uğraştı. Ama artık kimi gazeteciler muayyen günlerini, hamilelikleri-
ni, lohusa şerbetlerini, kocalarını, karılarını, yedikleri yemeği, evlerini, arabalarını kısacası özel hayatlarını haber, söyleşi, yazı konusu 
yapıyor. Söyleşi yapılan kişilerle çekilen içli dışlı fotoğraflar da cabası. Gazetecilik kurumu da artık özelleştirildi maalesef. Ortada bir 
yanlışlık var: Kimileri gazete sayfasını hatıra defteri sanıyor.”

 “Röportajcı denildi mi illa kadın olacak. “Zaten tam sayfa veriyoruz bari kadın görünsün” anlayışı var. “Röportaj yaptıkları 
çirkin olabilir ama bizim muhabirimiz çok güzel ve çekici olsun ki hiç olmazsa oradan yırtalım.” Yani anlayış hep bu… (Kabaş, 2009, 
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s. 317).” Diyen Ahmet Tulgar da basına gitgide hakim olmaya başlayan bu alışkanlığı deşifre etmekte ve Kemallerin, Çapınların, Ot-
yamların gururla taşıdıkları “röportajcı” kimliğinin günümüz basın ortamında nasıl bir değişim yaşadığını gözler önüne sermektedir. 
Yaşanan değişim gerçekten de dikkat çekicidir ve bu eğilim teşvik edildikçe gitgide genişleyeceği aşikardır. Genel Yayın Yönetmenleri, 
editörler röportajcılarının bu denli kendilerini önde konumlandırmalarını teşvik etmeye ve boy boy fotoğraflarını “keyifle” yayınla-
maya devam ettikleri sürece yeni Avşar’ların, Gedik’lerin de basın piyasasına çıkmaları beklenmelidir. 

 Türk basınının pek çok nitelikli gazeteci yetiştirdiği, derin bir tarihsel birikime sahip bir alanında karşı karşıya kaldığı rea-
lite iyi analiz edilmelidir. Basına yenilik getirmek, görselin gücünden faydalanmak, röportajcıların fotoğraflarını boy boy basmak ve 
kadın güzelliğini teşhir etmekle eş değer midir? Üzerine düşünmek gerekmektedir.
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EKLER

Ek 1. Arman’ın Hıncal Uluç röportajının görselleri
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Ek 2. Arman’ın röportaj fotoğraflarından örnekler

1. Milka Karaağaçlı röportajı:

 

2. Meryem Uzerli röportajı 

,

 
3. Özge Ulusoy röportajı
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Ek 3. Ayşe Arman Ajda Pekkan röportajı
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Ek 4. Helin Avşar Rasim Ozan Kütahyalı röportajı
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Ek  5. Helin Avşar’ın röportaj fotoğraflarından örnekler

1. Serdar Turgut  röportajı:

2. Şamil Tayyar röportajı:



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
536

3. Nihat Doğan röportajı

4. Ertuğrul Özkök röportajı
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Ek 5. Ömür Gedik, Batuhan Karacakaya röportajı
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Ek  6. Ömür Gedik’in  röportaj fotoğraflarından örnekler

1. Behzat Gerçeker  röportajı:

2. Sermiyan Midyat röportajı
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3. Emrah röportajı
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TÜRK BASININ DA SURİYE HABERLERİ: 
ELEŞTİREL BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ

 
Şafak Etike1

 Özet 

 Çalışma, bölgemizdeki sıcak çatışma bölgesi Suriye’de yaşananların ve Türkiye’de Suriye’ye ilişkin gelişmelerin Türk basınında 
nasıl sunulduğunu betimleme ve basındaki hâkim anlatının arkasındaki nedenleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Karmaşıklaşan 
toplumsal yapıların bilgiyi denetlemeyi imkansız kıldığı günümüzde, özellikle uluslararası ilişkiler söz konusu olduğunda kitle 
iletişim araçları tarafından üretilen ve yayılan bilginin halkın çoğunluğu tarafından –denetlenemeden- doğru kabul edildiği; ancak bu 
bilginin, toplum bilincini manipülasyon ve dezenformasyon yoluyla iktidar sahiplerinin çıkarlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak 
şekillendirmek ve kamuoyu yaratmak üzere üretildiği ve yayıldığı bu çalışmanın ön kabulleri arasındadır. Medyanın savaş yanlısı 
yayınlarının ardında yatan ekonomik ve siyasal nedenlerin tartışıldığı çalışmada, Suriye haberleri örneğinde iktidar-medya ilişkileri, 
iktidar odaklarının egemenliğinden ve denetiminden bağımsız bir medyanın ve ana akım haber medyasında iktidar düzenlemelerine 
bir meydan okumanın mümkün olup olmadığı da sorgulanmaktadır. Çalışma hâkim medya anlatılarının arka planını ortaya koyarak 
eleştirel okumalara olanak sağlamakta ve alternatif ve bağımsız medya süreçlerine dikkati çekerek demokratik siyasal kültürü tesis 
edilebilme olanaklarını tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Basını, Suriye, Haber, Haber üretimi, Medya, Dezenformasyon, Manipülasyon. 

SYRIA NEWS ON TURKISH PRESS: A CRITICAL ANALYSIS ESSAY
 Abstract 

 The aim of this work is to depict how Turkish press is representing events happening in conflictual Syria and also to reveal 
the reasons lying behind the dominant manner of telling of Turkish press. The following are the main assumptions of this work: By 
the increase in the complexity of social formations it has become impossible to control the truth of information. Especially informa-
tion given by mass media about international relations is accepted as correct by major quantitiy of people, without checking the truth 
of it. However, information is produced and spread by means of manipulation and disinformation by group that is in power in order 
to realise its profits. The economical and political reasons lying behind the pro-war publications of media are discussed. Moreover, 
power-media relations on the example of Syria news, the possibility of a media independent from ruling power and the possibility of 
a challenge against governmental regulations in mainstream news media are also examined. The study provides possibilities to criti-
cal readings to reveal backgrounds of mainstream media narratives and argues possibilities of constitute democratic political culture 
pointing out alternative and independent media process.

Keywords: Turkish Press, Syria,  News, News Production, Media, Disinformation, Manipulation. 

 Giriş

 Marx, Ludwig Kugelmann’e yazdığı 27 Temmuz 1871 tarihli mektupta, Paris Komünü’yle ilgili olarak: “Şimdiye kadar, Roma 
İmparatorluğu zamanında Hristiyanlığın bu kadar çok efsane yaratması matbaanın henüz keşfedilmemesine yorulurdu. Oysa, bunun 
tam tersi doğrudur. Bugün günlük basın ve telgrafın bir günde yaydığı efsane, eskiden bir yüzyılda yaratılandan daha fazladır” diy-
ordu. Fikret Başkaya Marx’ın bu tespitini aktardıktan sonra “Acaba yaşıyor olsaydı bugünkü sefil manzara hakkında ne derdi?  Em-
peryalist burjuvazinin bu ölçüde yalan, ikiyüzlülük ve çifte standart üretebilmesiyle, iletişim teknolojisindeki devasa gelişme arasında 
bağ kurar mıydı?” sorusunu yöneltmektedir (Başkaya, 2012). 

  Medyanın günümüz “sürekli savaş” dünyasındaki pratiği, onun uluslararası güçlerin çıkarlarına nasıl hizmet ettiğini 
görmek, kitleleri savaşa “ikna” etmek ya da savaş ortamı oluşturabilmekle bir günde yayılan efsaneler arasında bağ kurabilmek için 
Marx olmaya, hatta Marksist olmaya bile gerek bırakmamaktadır.  

 Körfez savaşında servis edilen petrole bulanmış kuşların fotoğrafını ve o fotoğrafın arkasındaki gerçekleri kim unutabilir 

1  Arş. Gör., Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü,  safaketike@gmail.com.
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ki? O fotoğraf da CNN International’ın “haber onaylatma sistemi”2 de iletişim teknolojileri ilerledikçe ve medya-iktidar ilişkileri kar-
maşıklaştıkça, manipulatif haber üretiminin “en masum” örnekleri olarak tarihteki yerini almış bulunmaktadır. Hatta manipülasyon 
ve medya denetimi, diğer taraftan alternatif iletişim olanakları o kadar artmıştır ki, üzerine sempozyumlar yapılan kitaplar yazılan 
“CNN etkisi”3 tartışmaları bile şimdiki “yeni” durumu anlatmakta yetersiz kalmaktadır. İnceoğlu’nun “diplomasi aracı ve olayların 
tanığı” olarak nitelediği uluslararası medya artık neredeyse sadece savaş makinesinin en önemli çarkı  olarak görev yapmaktadır 
(İnceoğlu, 2010, s. 136). 

 İnceoğlu’nun (2010, s.184) da dediği gibi, “Çarpıtılmış, eksik veya spekülatif haberlerin ortada dolaşması, medyanın “kendi” 
çıkarları doğrultusunda gündemini oluşturması, sorulması gereken bir çok soruyu sormaması, muhalif sesleri kesmesi, haklılığını 
yineleyerek, ilgili ülkeyi, bölgeyi ve halkları bekleyen büyük tehlikeleri izleyiciye “göstermemesi”  yeni bir durum değil”dir. Yani 
“yeni durum” bu değildir. Yeni olan, manipülatif yayınların kolaylıkla yapılmasına ve yayılmasına olanak veren iletişim teknolojile-
rinin, çarkın dişlerinin her geçen gün büyümesine neden olmasıdır. 2013 yılında, yeni bir çatışma bölgesinde savaş makinesi hızla 
çalışırken, medyada yer alan haberler günümüz dünyasında medya-iktidar ilişkilerini en net biçimde ortaya koymaktadır.  

 “Öldüğünü” televizyondan öğrenen yüzlerce Suriyeli’nin Suriye Devlet Televizyonuna şaşkınlıkla “ölmedik yaşıyoruz” de-
mesi dikkate değer bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır4.   El Cezire üzerinden Katar’ın yaydığı manipülatif haberleri ortaya çı-
kartan Suriye Devlet Televizyonu, daha önce El Arabiya’da yayınlanan Bağdat’taki işkence görüntülerinin El Cezire tarafından “İşte 
şu anda Şam sokaklarında bunlar yapılıyor” diye yayınlamasını da deşifre etmiştir. Bu örnekler manipülatif haber üretiminin en 
çarpıcılarından sadece birkaçıdır5. 25 kişinin ölümüne neden olan saldırının bir gün önce El Cezire’de yayınlanması ise daha da 
düşündürücüdür (Cumhuriyet, 11.01.2012). 

 Türk gazeteci Erdemol’un, El Cezire’de sürekli olarak, ordu tarafından ablukaya alındığına yönelik yayın yapılan Şam’da 
orduyu göremediği ve muhtemel hedef parlamento binasının ordu tarafından korunmaya bile gerek görülmeyecek kadar güvenli 
olduğunu anladığı anlarda yaşadığı şaşkınlığı aktardığı satırlar da bu örneklerden sadece bazılarıdır (Erdemol, 2012).  

  Fransa’da Dışişleri Bakanının medyayı ve gazetecileri “savaşı örgütleyecek” ajanlar olarak nasıl kullanmak istediği ve 
kullandığının, dönemin Fransa’nın Suriye Büyükelçisinin, Fransa Dışişleri Bakanı hakkında idari soruşturma açılmasını istemesiyle 
ortaya çıkması ise durumun hem nasıl komik hem de nasıl dramatik olduğunu tüm çarpıcılığıyla ortaya koymaktadır. Fransız 
medyasının bu büyükelçi ile ilgili başlatmış olduğu karalama kampanyasını bir kenera bıraksak bile Fransa’nın CNN’i France 
24’ün İngilizce-Fransızca ve Arapça gerçekleştirdiği canlı yayına sahte Suriyeli Büyükelçiyle telefon bağlantısı yaparak ona “dire-
niş”i “desteklettirmesi” ve “istifa ettirmesi”, olayı trajikomik diye tabir edilen düzeyden alarak başka bir düzeye, utanç düzeyine 
taşımaktadır (Aydınlık, 23.03.2012).  

 28 Mayıs 2011 tarihinde ünlü Trocadero meydanında Beşar Esad yanlısı Suriyelilerin Esad’a destek mitingini  Fransız TF1 
televizyon kanalından izleyenler bu utancın ne olduğunu anlamış olacaklardır. Kanal, AFP’ye (Agence France Press) dayanarak bu 
mitingi şöyle vermektedir: “İsyancıları destekleyen Suriyeliler Trocadero meydanında gösteri yaptı... Demokratik bir Suriye isteyen 
göstericiler, Beşar Esad’a karşı uluslararası yaptırım istedi.” AFP muhabiri, göstericilerin elinde taşıdıkları Esad resimlerine, Esad’a 
destek sloganlarının yazılı olduğu Fransızca pankartlara ve hatta Fransızca atılan sloganlara rağmen gösteriyi böyle sunmaktadır 
(Aydınlık, 23.03.2012).

 Suriye’ye ilişkin manipülatif haber üretimi sadece Fransa’da yapılmamaktadır. CNN canlı yayınına bağlanmadan önce 
editöründen neler söyleyeceğini “öğrenen” Danny Dayem’in hem telefon konuşması hem de etrafındaki silahlı muhalif militanlara 
yayın başladığında neler yapacaklarını ve söyleyeceklerini anlattığı, yayın sırasında ateş etme talimatı verdiğinin izlenebildiği ham 
görüntülerin Suriye Devlet Televizyonunda  yayınlanması da manipülatif haber üretiminin tartışma yaratmayacak örneklerinden 
biri olmuştur6.  

  İngiliz BBC’nin internet sitesinde, Humus›un Hula ilçesinde Suriyeli çocukların katledilmesine ilişkin haberin fotoğrafı 
olarak, 2003 yılında Irak savaşındaki bir katliamdan çekilen fotoğrafı kullanması da saymakla tüketemediğimiz örneklerden, ama 
en çarpıcılarından biri olarak tarihe geçmiştir7. Sky News Haber Kanalının 6 Ocak 2013’te Homs’taki Baas Üniversitesi öğrencileri-
nin Esad’ı desteklemek için gerçekleştirdikleri mitingi “onlarca kişinin hayatını kaybettiği öfkeli bir protesto gösterisi” olarak aktar-
ması benzeri örneklere sıklıkla rastlanabilmektedir8.  

2  “Haber onaylatma sistemi” ABD’nin Irak işgali sırasında CNN’in merkezi Atlanta’da kurulan ve yazılan tüm metinlerin, adı açıklanmayan yetkililer tarafından 
denetiminin yapıldığı, yayınlanmasına onay verildiği birimdir (İnceoğlu, 2010, s. 135). 
3  “CNN etkisi” kavramı, medyanın uluslararası ilişkiler ile dış politika yapım süreçlerine etkisini anlatmak için Körfez Savaşında ortaya atılmıştır (Livingston, 
1997: 1).  
4 http://www.habercim.net/atlantik-medyasinin-suriye-yalanlari.html, http://gizlibelge.wordpress.com/2012/02/21/suriyeye-yonelik-medya-deformasyonu-yalan-
lar-ve-gercekler/
5  http://www.urundergisi.com/makaleler.php?ID=1877
6  http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1081231&CategoryID=81. http://haber.sol.org.tr/medya/cnn-yalan-haber-vid-
eosunu-kabul-etti-ama-o-kisimlari-silsek-iyiydi-dedi-haberi-52462.
7  http://www.usasabah.com/Guncel/2012/05/29/bbcden-fotograf-rezaleti. 
8  http://81.2.216.117/tur/339/2013/01/07/460598.htm.
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  Başkaya’nın (2012) El Hula katliamının isyancılar tarafından yapıldığının açıkça tüm medya tarafından bilinmesine rağmen 
medya tarafından ağız birliği edilerek rejimin üstüne atıldığını ifade ettiği makalesi ise vehametin çok daha büyük boyutta olduğunu 
ortaya koymaktadır.

 Fransız siyaset bilimci Afshin Mehrpouya’nın ifadeleriyle, her şeyin siyah ya da beyaz olduğu, Hollywoodvari bir iyi-kötü 
(isyancılar-hükümet) ikiliği üzerinden yapılan habercilik adeta bir propaganda çalışmasıdır. Bu haberciliğin anlatısının temelinde 
şu fikirler vardır: “Diktatör Suriye hükümeti Suriyeli protestoculara işkence yapıyor, onları kadın-çocuk demeden öldürüyor. Öte 
yandan Batı ülkeleri ve Arap Ligi ise Suriyeli sivilleri korumak istiyor.” Batı medyası bu anlayışla hareket ederken kendi iddialarını 
destekleyen bütün bilgileri, kaynağını ve kalitesini sorgulamadan kullanmaktadır. Suriye’de silahlı muhaliflerin çıkarına olmayan 
haberler ise ne olursa olsun gözardı edilmektedir (Birgün, 05.06.2012). 

  Bu göz ardı etmenin yanı sıra, medya manipülatif haber üretmese bile, seçtiği başlıklar, kullandığı ifadeler ve demeçlerine 
yer vermeyi tercih ettiği kurum ve kişilerin söylemleriyle kamuoyunu savaşa hazırlamaktadır. Mehrpouya’nın da dediği gibi, savaş 
yanlısı medya içeriğinin kaynaklarının nesnelliği de oldukça şüphelidir (Birgün, 05.06.2012). Uluslararası medyada durumu bu şekil-
de saptadıktan sonra, Türk basınında konunun nasıl ele alındığına yönelik çözümlemeye geçmeden önce, medyayı savaş yanlısı hale 
getiren siyasal ve ekonomik ilişkileri ele almakta fayda vardır.  

 Haber üretimi gazetelerin sahiplik ilişkisiyle belirlenmektedir. Gazetenin ait olduğu medya grubu ya da çoklu bir sahiplik 
yapısı olması yayın politikalarını belirlemektedir. Çünkü bu şirketlerinin patronlarının gazetecilik dışında yürüttüğü ekonomik fa-
aliyetleri ister istemez siyasetçilerle çıkar ilişkileri içerisinde girmelerine neden olmaktadır. Kitle iletişim sektörünün yapısı gereği 
yatay ve dikey tekelleşme potansiyeli ve ülkemizde bağımsız yayın organlarının (özellikle de muhalif olanlarının) yaşamasının sağ-
lanmasına yönelik yeterli hukuki ve sosyal alt  yapının bulunmaması nedeniyle siyasi iktidarlar bu grupları kendi kontrolleri altına 
alma eğilimdedirler. 

 Haber üretiminde sahiplik yapısı ve patronajın tavrı kadar önemli olmasa da o yayın organının kendisine edindiği tarihsel 
misyon ve siyasi çizgisi de önemli bir etkendir. Örneğin, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının son 10 yılda “kendi medya grupları-
nı” oluşturması, “yandaş medya” kavramının ortaya çıkması ekonomik çıkarlar nedeniyle “karşılıklı bağımlılık” ilişkilerinin ötesine 
geçen bir tablonun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

 Türk basınında Suriye haberlerini bu konumlanma noktasından incelediğimizde karşımıza çıkan sonuç, basın organının ik-
tidarla arasındaki mesafe kısaldıkça Suriye ile arasındaki mesafenin arttığı şeklindedir. Ekonomik ve siyasi ilişkiler ne kadar güçlüyse 
mevcut iktidarın savaş tamtamları haber dizelerinden o kadar gürültülü duyulmaktadır. Cem Uzan’a aitken TMSF’nin el koyduğı ve 
Kıbrıslı bir işadamına satılan, ondan Ethem Sancak’a, sonrasında Başbakan Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen RİXOS otelinin sahibine 
geçen ve Nisan 2013’ten bu yana da yine Türkiye’de enerji alanında faaliyet gösteren Azeri şirket SOCAR’a ait olan Star örneğinde 
olduğu gibi artık bu tamtamlar kulakları sağır edecek düzeye gelmiştir.  Türk basınının politik ve ekonomik tutumu, Suriye haberler-
inin nasıl sunulduğunu da belirlemektedir. 

 Suriye haberlerinin dünya ve Türk kamuoyunu Suriye konusunda nasıl manipule ettiği ve Suriye’ye yönelik bir askeri müda-
haleye hazırladığı göz önünde bulundurulduğunda kitle iletişim araçlarının iktidarların kendi siyasal çıkarlarını hayata geçirebilmek 
için medyayı nasıl kullandıkları da anlaşılabilmektedir. Bugüne kadar yapılan etki araştırmalarından medyanın ‘sorun’ olarak sundu-
ğu bir konunun en azından nüfusun bir bölümü tarafından sorun olarak algılandığını, medyanın sorun olarak sunmadığı başka bir 
konunun ise ya hiç ya da çok az sayıda vatandaş tarafından sorun olarak kabul edilmediği bilinmektedir (Kepplinger, 1985, s 18).  

 Bunun ötesinde, toplumlar geliştikçe karmaşıklaşmış, özellikle karmaşık sanayi toplumunda devamlı olarak artan bilgi yo-
ğunluğu nedeniyle siyasal gerçekliği dolaysız bir biçimde denetlememiz neredeyse imkansız hale geldiğinden, bilginin seçilmesini, 
üretilmesini ve yayılması işlevini kitle iletişim araçlarına bırakmış durumdayız (Luhmann, 1995, s. 5). Özellikle uluslararası ilişkiler 
söz konusu olduğunda kitle iletişim araçlarının yaydığı bilginin denetlenmesi daha da zorlaşmakta, bu da kitle iletişim araçları tara-
fından üretilen bilginin halkın çoğunluğu tarafından doğru kabul edilerek benimsenmesine neden olmaktadır (Gür, 1998). Medya-
nın, her çatışma bölgesiyle ilgili adeta bir savaş makinesi gibi çalışmasının arkasında yatan ekonomik ve siyasal nedenlerden birinin 
de halkın çoğunluğu üzerindeki bu etkisi olduğu düşünülebilinir. 

 Kitleleri çıkarları doğrultusunda harakete geçirmek ya da yine çıkarları doğrultusunda ikna ederek kamuoyu oluşturmak 
isteyen iktidarlar, bu amaçlarına en kolay ve en etkin biçimde kitle iletişim araçları aracılığıyla ulaşılabildiklerini çoktan keşfettikleri 
için, artık medya McQuail’in “olabilir” dediği “inandırma” ve “seferber etme”nin kanalı olmaktan başka bir amaçla kullanılmamak-
tadır (McQuail, 1983, s. 78). 

 Aşağıda, Türkiye’deki örnekleri üzerinde duracağımız gibi, büyük sermaye çevrelerinin, tekelleşme ile kitle iletişim araç-
larına tamamen egemen hale geldiği günümüzde bağımsız habercilik anlayışı tamamen çökmüş durumdadır.  Artık basın, büyük 
sermayenin ve finans çevrelerinin denetimi doğrultusunda kamuoyu oluşturmak için haber üretmektedir (Eyüboğlu, 1999, s. 54-55).  

  van Dijk (2005, s. 350-352), bunu şöyle anlatmaktadır: 
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Batılı medyanın büyük kısmının bir şirketler ağı içerisinde gömülü olması, tüm bunların hepsi, toplumdaki en güçlü insanlar, 
gruplar ya da kurumlar hakkındaki öyküleri destekleyen toplumsal bilişler, ve metin üretimiyle uyum içindedir. Bu şekilde med-
ya basitçe, seçkinlerin bir sözcüsü olmak yerine, simgesel boyutunu yönettikleri toplumsal iktidar yapısının kalıtsal bir parçası 
olduğunu açığa vurur”.   

 İktidar-ekonomi-medya arasındaki bu grift ilişkilerin metin içeriklerinde nasıl üretildiği Türk basınında Suriye haber-
lerinde görülebilmektedir. Bu çalışmada yanıtlanmaya çalışılan “Türk basınında Suriye nasıl ele alınmaktadır?” sorusunu yine basın-
dan bir örnekle cevaplamaya başlamakta fayda görülmektedir. 2012 yılının Haziran ayında ana akım medyanın tirajı en yüksek iki 
gazetesinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la yakaladıkları röportaj fırsatını Türk hükümetinin baskısı nedeniyle değerlendirme-
mesi ulusal basında tartışma yaratmıştı. Gazeteci Merdan Yanardağ, 1 Temmuz 2012 tarihli Yurt Gazetesindeki köşesinde şunları 
yazmaktadır: 

 Düşünebiliyor musunuz; bütün dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu bir ülkenin lideriyle görüşme ve söyleşi yapma olana-
ğını yakalıyor, ancak bunu başbakanınız istemedi diye geri çeviriyorsunuz. Dünyada hiçbir gazeteci böyle bir şansı geri çevirmez, 
çeviremez! Eğer, bir üçüncü dünya diktatörünün isteğiyle bunu yapıyorsa gazeteci sayılmaz. Olay özetle şöyle; aralarında Hür-
riyet’ten Ertuğrul Özkök ve Kanal D’den Mehmet Ali Birand’ın da bulunduğu beş gazeteci Beşar Esad ile röportaj için randevu 
alıyorlar. Kendilerine Suriye kökenli gazeteci Hüsnü Mahalli yardımcı oluyor. Ancak Başbakan Erdoğan’ın bir danışmanı Doğan 
Grubu yöneticilerini arıyor. Bunun üzerine Birand ile Özkök geziyi iptal ediyor. Haber Türk Gazetesi’nin genel Yayın Yönetmeni 
Fatih Altaylı da yazarı Anberin Zaman’a, Esad’la yapılacak bir söyleşiye yer vermeyeceğini söylüyor9. 

 Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin 98 Adana Mutabakatı’nın ardından bir hayli geliştiği, özellikle, ABD’nin “önerisinin” 
tersine, Hafız Esad’ın cenazesine katılmak için dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Suriye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin, 
iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olarak kabul edildiği göz önünde bulundurulduğunda, geride bıraktığımız dönem Türk ba-
sınının da coşkuyla desteklediği bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Buna göre, her iki ülkenin geçmişten ders çıkardığı, hatta -kimi 
Suriyelilere göre- tek hükümete doğru gidilen bir süreç yaşanmaktadır. Vizeler kaldırılmış, gümrükler sıfırlanmış, güvenlik alanında 
işbirliği geliştirilmiştir. Hatta iki ülke orduları 2009 yılında, tarihlerinde ilk kez ortak tatbikat yapmışlardır. Türk basını o dönemde 
bu gelişmelerden çok memnun görünmektedir. Dönemin Suriye ilişkileriyle ilgili haberlerinde bunların büyük dış politika başarıları 
olduğu ifade edilmektedir. Süreçten sadece, İsrail ile ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin pek de hoşnut kalmadıkları ifade edilmektedir 
(Erdemol, 2012).  

 Erdemol’un (2012) Suriye izlenimlerine göre, barışçıl muhaliflerin alanları terkederek birtakım silahlı isyancıların soka-
klarda etkinlik göstermeye başladığı 2011 yılının Mart ayından itibaren (Suriye halkına göre ABD’nin ve İsrail’in etkisiyle) Türk 
basınının Suriye haberleri batı medyasında yer alanların kopyalarına dönüşmeye başlamıştır. BBC’nin manipulatif fotoğrafının Türk 
medyasında da yer bulması bu çerçevede gerçekleşmiştir. CNN ve El Cezire gibi “sabıkalı” kuruluşların haberlerinin Türkçe’ye çevril-
erek, doğrulatılmadan “aynen” kullanılması da Türk basınının “haber yaparken” sık başvurduğu bir yöntem haline gelmiştir. 

 Türk hükümetinin Suriye politikası sertleştikçe ve askeri müdahale seçeneği masada giderek kendisini daha çok dayatan bir 
seçenek hatta hedef haline geldikçe Türk basınında Suriye’ye ilişkin haberlerde, eksik, yanlış ya da başka bir deyişle inandırıcı olmak-
tan uzak bilgilerin, kamuoyunu gerçekler hakkında yanıltmak amacıyla yayılması anlamına gelen dezenformasyonun çarkları daha 
da hızlı dönmeye başlamıştır.  Fetzer’in (Fetzer’den aktaran İnceoğlu, 2010, s. 176). dezenformasyonu “Politik amaçlara ya da hedef-
lere ulaşmak için kullanılan yalan söyleme hareketi” olarak da tanımladığı hatırlandığında, medyanın hükümetin savaş politikasını 
meşrulaştırmak için nasıl araçsallaştırıldığı Türk medyasında Suriye haberlerinin incelenmesiyle net biçimde ortaya çıkmaktadır 

 11 Mayıs 2013 tarihinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen ve 52 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bom-
balı saldırıların ardından hem sayısal olarak artan hem de konunun işlenişinin net olarak görülmesine olanak sağlayan içerik, bu 
araçsallaştırmayı ortaya koymaya olanak sağlamaktadır. 

 Medya ve iktidar ilişkisinde Reyhanlı’nın özel anlamlarından biri de yerel mahkemenin getirdiği ve Radyo ve Televizyon 
Üst Kurumu RTÜK’ün de uygulatmak için büyük çaba sarfettiği yayın yasağıdır. Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi olay günü olan 11 
Mayıs 2013 tarihinde savcının yürüttüğü soruşturmanın gizliliğini korumak amacı ile yayın yasağı koymuştur. Yasak, olayda ölen ve 
yaralananlara ilişkin ve olay içeriğine ilişkin her türlü sesli ve görüntülü yazılı ve görsel medyadaki yayınlar ile İnternet ortamındaki 
bu kapsamdaki bilgilerin yayınlanmasının ve gösterilmesinin yasaklanmasını kapsamaktadır. Yasağın konulmasından 4 gün sonra 15 
Mayıs’ta, itiraz üzerine, Hatay 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul etmiş ve Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararının kal-
dırılmasına karar verilmiştir. 4 gün süren yasak, televizyon yayınlarında ve yazılı basında oldukça etkili olmuştur. Mahkeme kararı, 
soruşturmanın gizliliği için verdiğini söylerken hükümet sözcüsü Hüseyin Çelik, toplumu infiale sürükleyecek olay yeri görüntüle-
rinin ve yanlış haberlerin yayılmasının engellenmesi için yasak konduğunu söylemiştir. Ancak yasak sadece olay anı ve yerine ilişkin 
değil, saldırıyla ilgili tüm içeriğe getirilmiştir. Kaldı ki gazetecilik, anayasal hak olan halkın haber alması ve gerçekleri öğrenmesi için 
yapılmaktadır. Yayın yasağı halkın haber alma hakkının engellenmesi, basın özgürlüğünün ortadan kaldırılması demektir. Yasağın 
ardından ortaya çıkan tablo ise şu olmuştur: İzlenme oranları ve tirajları yüksek medya kuruluşlarına göre oldukça düşük tirajlı olan, 

9  http://www.yurtgazetesi.com.tr/sefaletin-medyasi-mi-medyanin-sefaleti-mi-makale,1276.html.
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dolayısıyla toplumun tüm kesimlerine ulaşamayan az sayıdaki muhalif basın kuruluşu dışındaki basın organları özel haberler yap-
mamış, kendilerine hükümet tarafından servis edilen istihbarat raporlarını ve istihbaratları haberleştirmek dışında konunun üzerine 
gitmemişler ve bir kısmı da hükümet baskısı nedeniyle gidememişlerdir. Süreç boyunca tek sesli çok sayıda gazete manşeti saldırının 
faili olarak sadece hükümetin gösterdiği yeri, yani Suriye’yi işaret etmiştir. Özetle yayın yasağı, basının halkın tepkisini sansürleyip, 
Suriye’yi hedef göstermesine hizmet etmiştir. 

 Bu yayın yasağının basın tarihimize bir leke olarak geçtiği dönemi de içeren çalışma kapsamında, ana akım medyadan 
liberal ve demokratik değerler çizgisinde yayın yaptığı kabul edilen Hürriyet ve Milliyet, mevcut hükümetin politikalarına paralel 
yayın yapan ve bunlara verdiği destekle öne çıkan daha muhafazakar çizgideki Star ve Yeni Şafak, hükümet politikalarına ve özellikle 
de Suriye politikasına muhalif yayınlarıyla dikkati çeken Aydınlık ve Sol gazetelerinin Reyhanlı saldırısı sonrasında 15 gün boyunca 
yayınladığı yazılı içeriği incelenmektedir. Çalışmada basındaki Reyhanlı haberleri değil, Suriye ve hükümetin Suriye politikasına 
ilişkin yazılı içerik analize tabi tutulmaktadır. Çalışma kapsamında söz konusu gazetelerde 12 Mayıs – 22 Mayıs arasında metinler, 
analize tabi tutulmuştur. Gazetelerin yayınları 23 Mayıs - 28 Mayıs 2013 tarihleri arasında ise, politik hacker grubu Redhack’in 22 
Mayıs’ta Reyhanlı saldırının failleriyle ilgili büyük tartışma yaratan istihbarat belgesini açıklaması ve bu belgeyle ilgili gelişmelerin 
sayfalarına nasıl taşındığını – ya da taşınıp taşınmadığını- ortaya koymak amacıyla incelenmektedir.    

 Başbakan Erdoğan’ın ABD ziyareti ve ABD Başkanı Barack Obama ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin de çalışmanın 
sınırlandığı tarih aralığına denk gelmesi, incelenen dönemi daha da önemli kılmaktadır. Bu gelişmeler, çalışmanın tarih aralığını, 
Suriye politikasına ilişkin haberlerin oldukça yoğun bir şekilde gazete sayfalarına taşındığı ve konunun her yönüyle tartışıldığı bir 
dönem haline getirmiştir.  

 Çalışma kapsamında, saldırıdan sonraki 10 günlük dönemde, Suriye’yeye ilişkin gelişmeler ve hükümetin Suriye politikası 
ile ilgili Hürriyet’te 75, Milliyet’te 100, Star’da 76, Yeni Şafak’ta 82, Aydınlık’ta 121 ve Sol’da 90, toplam 544 yazılı içeriğe rastlanmış, 
metinlerin tümü analize tabi tutulmuştur10. 

 Bu 544 metin, türlerine göre, manşet, sürmanşet, birinci sayfadan duyrularak iç sayfalarda devam ettirilen anonslu haber, 
haber, köşe yazısı, yazı dizisi, röportaj ve uluslararası basından alınan çeviri haberler ile gazetenin kendi formatına uygun hazırladığı 
farklı türdeki yazılı içeriği kapsayan “diğer” başlıklı kategorilerde değerlendirilmiştir. 

 Yazılı içeriğin tümü metin dilinin kurulması bakımından da analiz edilmiştir. Buna göre, metinlerin, iktidarın söylemi 
etrafında ya da bu söyleme paralel, iktidarın söylemini destekler ve güçlendirir bir dille şekillenip şekillenmediği; metinlerde ik-
tidarın Suriye politikasına ya da hükümet sözcülerinin açıklamalarına muhalif ve aykırı tezlerin dile getirilip getirilmediği, iktidarın 
söylemine daha mesafeli bir dilin kurulup kurulmadığı ve tarafsız haber dilinin kullanılıp kullanılmadığına bakılmış, metinler dili 
bakımından üç ayrı kategoride incelenmiştir. 

 Metinler, başlıkları bakımından da üç kategoride değerlendirilmiştir. Bunlar: saldırgan ya da savaş yanlısı, hedef gösteren, 
ya da hükümet yetkililerinin yargı ve hedef içeren sözlerini tırnak içerisine almadan kullanan başlık seçiminin yapıldığı “saldırgan 
başlıklar”; hükümetin politikalarına, yetkililerin açıklamalarına ve  savaşa muhalif başlıkların seçiminin yapıldığı “muhalif başlıklar”; 
sadece nesnel haber dilinin kullanıldığı “tarafsız başlıklar” kategorileridir. 

 Metinlerde Reyhanlı saldırısının faili/sorumlusu olarak kimin gösterildiği de incelenmiştir. Buna göre, olayın sorumlusuyla 
ilgili içerik üreten tüm metinler üç kategoride incelemeye tabi tutulmuştur. Bunlar, saldırının sorumluluğunu AKP hükümetinin 
politikalarında gören metinler, saldırının Suriye –Baas rejimi/Esad - tarafından kabul eden metinler ve saldırının arkasında Rusya/
İran/ABD/Fransa gibi başka ülkelerin bulunduğunun ifade edildiği metinler olarak kategorilendirilmiştir.

 Metinlerin Suriye’ye olası askeri müdahale konusunda aldığı tavır da çalışmanın inceleme konularındandır. Askeri müdahale 
konusunda tartışma yürüten metinler ve saldırgan bir üslupla Suriye’yi hedef gösteren ya da müdahaleyi destekleyenlerin görüşlerine 
yer verilen metinler ile savaş ve müdahale politikalarını eleştiren metinler bu incelemeye tabi tutulmuş, müdahale konusunda değer-
lendirmeye olanak vermeyen metinler inceleme dışı bırakılmıştır. 

  Metinlerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a ilişkin tutum da incelenmekte, Esad’a karşı kurulan dil bakımından değer-
lendirmede bulunulmakta, Esad’a yönelik olumsuz imgelerin üretilip üretilmediği ortaya konulmaktadır. 

 Analizin son değerlendirme kategorisi Türk hükümetinin sertleşen Suriye politikasının ve savaşa giden gelişmelerin ned-
enlerine ilişkin nasıl bir algı oluşturulduğunu ortaya koymaya yöneliktir. Buna göre, konuyla ilgili tartışma yürüten metinler iki 
kategoride değerlendirilmektedir. Bunlardan birincisi, Suriye’deki silahlı muhalif hareketi, şiddeti ve savaşı, AKP’nin şahin tavrı gibi 
Suriye’ye ilişkin gelişmeleri ABD’nin Ortadoğu politikasıyla ilişkilendiren metinler, ikincisi de Türkiye’nin kendi istikrarı, güvenliği, 
bölgesel çıkarları, insani kaygılar gereği kendi Suriye politikasını oluşturduğu ve bu politikayı ABD’nin askeri müdahaleye muhale-
fetine rağmen yürüttüğü üzerine kurulu metinlerdir. 

10  Gazetelerin 13.05.2013 - 19.05.2013 Haftası Ortalama Tirajları: Hürriyet 385.060; Milliyet 176.161; Star 135.346; Yeni Şafak 102.399; Aydınlık 59.612; Sol 
15.250. Kaynak: http://www.medyatava.com/tiraj/13.05.2013 
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 1. Hürriyet Gazetesi 

 Hürriyet gazetesinde yayınlanan 75 yazılı içeriğin, 6’sı manşet, 7’si anonslu haber, 39’u haber, 18’i köşe yazısı, 1’i röportaj ve 
dördü de çeviri haber olarak gözlemlenmektedir. Hürriyet’te yayınlanan metinler dili bakımından değerlendirildiğinde 75 metinden 
31’inin (% 42) iktidarın söylemine paralel ve destekler bir dille kurulduğu görülmektedir. Hürriyet gazetesinde hükümet politika-
larının eleştirildiği ya da bu politikalarla örtüşmeyen fikirlerin dile getirildiği metinlerin sayısı 10 (% 13) olarak kaydedilmiştir.  Söz 
konusu bu yüzde 13’lük metinin hemen hepsi köşe yazılarında üretilen içeriktir. 

 Ancak ilginç bir biçimde gazetenin Sedat Ergin, M.Y. Yılmaz gibi bazı çok okunan yazarlarının saldırının hemen ardından 
izne ayrıldığı ve konuyla ilgili yazmadığı gözlenmiştir. Yayın yasağının ardından gazetedeki içerikte önemli bir azalma hissedilmek-
tedir. 

 Gazetenin başlık seçimi açısından değerlendirilmesinde ise 74 metnin 43’ünde (% 57) tarafsız haber dilini kullanarak başlık 
ya da manşet attığı görülmektedir. Başlık seçiminin saldırgan, hedef gösterici ve hükümetin sert söylemleriyle paralel olduğu metin-
lerin sayısı 23’tür. Hükümetin söylemlerine aykırı ya da muhalif başlıkların sayısı da 9 olarak kaydedilmiştir. 

 Hürriyet gazetesinde Reyhanlı saldırısının faili/sorumlusu olarak kimin gösterildiğine bakıldığında saldırının sorumlu-
suyla ilgili içerik üreten 23 metin bulunmaktadır. Saldırının arkasında Suriye’nin olduğu tezinin bu metinlerde % 70 oranında kabul 
gördüğü ve hem başlıklarda hem içeriklerde saldırıyı Esad’ın yaptığının işlendiği görülmektedir. 14 Mayıs’ta atılan “Bombalara Esad 
parası” manşeti iktidar kaynaklı soruşturma raporlarının tamamen gerçek olduğu kabul edilerek yapılan yayınlara örnektir. Saldırıyı 
AKP hükümetinin Suriye’ye karşı izlediği düşmanca tutumun ve muhaliflere verdiği desteğin sonucu olarak tanımlayan metinler-
in oranı ise yüzde 30 olarak gerçekleşmiştir. Bu içeriklerin yine muhalif köşe yazarları tarafından üretildiği, haberlere, başlıklara 
yansımadığı gözlenmektedir. 

 Hürriyet’in yazılı içeriği Türk hükümetinin sertleşen Suriye politikasının ve savaşa giden gelişmelerin nedenlerine ilişkin 
tartışma yürüten metinler açısından değerlendirildiğinde bu tartışmayı yürüten 13 metine rastlanmıştır. 13 metinden 5’i AKP’nin Su-
riye’ye yönelik hasmane politikalarını ABD’nin Ortadoğu projesi kapsamında ve onun bir parçası olarak değerlendirirken  8 metinde 
Türkiye’nin kendi istikrarı, güvenliği, bölgesel çıkarları gereği kendi Suriye politikasını oluşturduğu ve bu politikayı ABD’nin askeri 
müdahaleye muhalefetine rağmen yürüttüğü savunulmaktadır.  

 Hürriyet gazetesinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la ilgili haberlerin ve değerlendirmelerin nasıl kurulduğuna 
bakıldığında 75 yazılı içerikten 35’inde Esad’a olumsuz imgeler atfedildiği, Esad’ın saldırının sorumlusu olarak gösterildiği tespit 
edilmektedir.

Hürriyet gazetesinde Suriye’ye olası askeri müdahale ile ilgili değerlendirme yapılan 34 metine rastlanmıştır. Bu metinlerin 
21’inde müdahalenin gerekli olduğu üzerinde durulur ya da Suriye hedef gösterilirken 8’inde müdahale karşıtı fikirlere yer verilmiş, 
müdahalenin Türkiye’nin geleceği açısından doğuracağı olumsuz sonuçlara dikkat çekilmiştir.  

2. Milliyet Gazetesi

 Milliyet gazetesinde Reyhanlı saldırısını takip eden 10 gün boyunca Suriye ile ilgili 100 metin yayınlanmıştır. Bunların 6’sı 
manşet, 8’i anonslu haber, 37’si haber, 40’ı köşe yazısı, 2’si röportaj ve 7 tanesi de çeviri haberlerdir. 

 Milliyet gazetesinde metin dilinin kurulmasına göre yapılan analizde 100 metinden 41’inin iktidarın söylemlerine paralel 
olarak kurulduğu gözlemlenmiştir. Köşe yazılarındaki hakim tavır ise, saldırının El-Muharebat ve dolayısıyla Esad kaynaklı olduğu 
ama Reyhanlı’nın ve Türkiye’nin hedef haline gelmesinin de AKP’nin politikaları nedeniyle gerçekleştiğidir. 

 Milliyet gazetesinin her başlığından yüzde 23’ü saldırgan ve hedef gösterir başlıklardır. Yüzde 65 oranında tarafsız, nesnel 
haber diliyle yazılmış başlık atılabilmiştir. 100 başlıktan 23’ünde Suriye’ye karşı saldırgan ve hedef gösteren bir dil kullanılmıştır. 

 Gazetede 100 metinden 58’inde saldırının sorumlusu hakkında içerik üretilmiştir. Bu 58 metinde Reyhanlı saldırısını AKP 
politikalarının sonucu olarak değerlendiren yazılı içeriğin oranı yüzde 41’dir. Saldırıyı Suriye’ye ve Esad yönetimine bağlayan metin-
lerin oranı yüzde 57 olarak kaydedilmiştir. Saldırının sorumlusu hakkında içerik üretilen metinlerin yüzde 2’sinde ise saldırının 
arkasında başka devletlerin olduğu iddiası ortaya atılmaktadır. 

 Milliyet’teki hakim görüş, Türk hükümetinin izlediği Suriye politikasının Amerika Birleşik Devletleri’nin müdahale karşıtı 
politikasına rağmen izlendiği görüşüdür. Bu görüşün  üretildiği içerik oranı, bu kategoride değerlendirilebilen 35 metnin yüzde 
86’sını oluşturmaktadır. AKP hükümetinin ABD ile işbirliği içerisinde ve onun desteği ya da yönlendirmesiyle saldırgan ve müdaha-
leci bir savaş politikası yürüttüğü görüşünün üretildiği içerik oranı yüzde 14’tür. 

 Milliyet gazetesinde Suriye’ye askeri müdahale tartışması yürüten 51 metin kaydedilmiştir. Bunların yüzde 55’inde Suriye’ye 



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
547

müdahalenin Türkiye’nin güvenliği ve bölgenin istikrarı için gerekli olduğu, Suriye’deki savaş durumunun sona erdirilmesinin insani 
açıdan gerekli olduğu tezleri işlenmektedir. Metinlerin yüzde 45’inde ise Suriye’ye olası askeri müdahalenin doğacak olumsuz sonuç-
ları üzerinde durulmakta ve müdahalenin vereceği zararlara dikkat çekilmektedir. 

 Milliyet’te Suriye ile ilgili üretilen 100 metnin 27’sinde Beşar Esad’a ilişkin olumsuz imgeler üretilmekte, Esad Reyhanlı 
saldırısının ve ülkesindeki katliamların sorumlusu olarak gösterilmektedir. 

 3. Star Gazetesi 

 Star gazetesinde Reyhanlı saldırısının ardından 10 gün boyunca Suriye ile ilgili 76 yazılı içerik kaydedilmiştir. Bunların 8’i 
manşet, 5’i anonslu haber, 31’i haber, 28’i köşe yazısı, 1 tanesi röportaj ve 3’ü de çeviri haberlerdir.  

 Star’da Suriye ile ilgili yayınlanan 76 metin dilinin kurulması bakımından değerlendirildiğinde bunlardan 63’ünün (% 83) 
AKP iktidarının Suriye konusundaki açıklamaları ve politikalarıyla uyum içerisinde olduğu görülmektedir.  63 metnin 11’inin ta-
rafsız haber diliyle yazıldığı belirlenirken iktidar politikalarına ve iktidarın sözcülerinin açıklamalarından farklı fikirler içeren metin 
sayısı 2 olarak kaydedilmiştir. 

 Star gazetesinin hükümet politikalarına verdiği destek attığı manşet ve başlıklarda da görülebilmektedir. Gazetenin attığı 76 
başlıktan 36’sı (% 48) hükümet sözcülerinin açıklamalarıyla paralel, saldırgan, hedef gösteren, savaş kışkırtıcılığı yapan başlıklardır. 
Tarafsız haber diliyle atılmış başlık sayısı 39’ken (% 51) muhalif bir dille kurulan başlık sayısı 1 olarak tespit edilmiştir. 

 Star gazetesine göre Reyhanlı saldırısının faili neredeyse kesin olarak Suriye ve Beşir Esad’dır. Gazete saldırının sorumlulu-
ğuyla ilgili 42 metin üretilmiştir ve bunların yüzde 93’ü kesin olarak Esad’ı hedef göstermektedir. Daha ilk günden “El Muhaberat 
bağlantılı katliam” (Star, 12 Mayıs 2013) manşeti atan ve yayınını “Saldırı Esad’ın İşi” (Star, 14 Mayıs 2013) gibi saldırının adresini 
gösteren manşetlerle, “Vahşetin arkasında Acilci sırtlan var” başlıklarıyla (Star, 13 Mayıs 2013) sürdüren gazete, Esad’ı suçlayan ve 
çelişkili istihbarat raporlarını sızdıran hükümet sözcülerinin sert sözlerini de tırnak kullanmadan başlığa taşıma eğilimindedir. 

 18 Mayıs’ta saldırının şüphelilerinin yakalanışına ilişkin haber şöyle başlamaktadır: “Esed’in generalinden gelen bomba 
ve parayı Nasır E.’nin talimatları ile kullanarak Reyhanlı’yı kana bulayan Mehmet G. Samandağ’da yakalandı.” Ayrıca “Lazkiye’ye 
kaçacaklardı” ifadesini de büyük puntolarla başlığa çıkaran gazete “Şahısların deniz yoluyla sahilden Lazkiye’nin Esed kuvvetleri 
kontrolündeki kesimlere ulaşmak istedikleri belirtildi.” demektedir. 

 Saldırının failleri ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı 42 metnin 2’sinde saldırının arkasında başka devletlerin olduğu, 
1’inde de AKP’nin yanlış Suriye politikasının ülkeyi saldırıya açık hale getirdiği savunulmaktadır. 

 Star gazetesinin Suriye ile ilgili yayınladığı 76 metnin 54’ünde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilgili olumsuz imge 
üretilmektedir. Bu bütün içeriğin yüzde 71’i aanlamına gelmektedir. Reyhanlı saldırısının adresini doğrudan Esad olarak gösteren 
Star gazetesi, şüphelilerin ifadelerini Esad’la ilişkilendirmekte, “kitle katili Esad”, “Esad’ın zulmü”, “Esad rejiminin vaşeti”, “diktatör” 
ifadelerini her içerikte tekrarlayarak olumsuz imgeleri yaymakta ve güncellemektedir.  

 Star, askeri müdahale tartışmalarında da hükümetin politikalarına paralel bir yayın çizgisi izlemiştir. Müdahalenin tartışıl-
dığı 44 metnin 38’inde (% 86) müdahalenin gerekliliği, Suriye’de insanlık dramının, “Esad’ın vahşetinin” kesin bir şekilde ancak böyle 
sonlanacağı ifade edilmektedir. 

 Star’da Türkiye’nin Suriye politikası üzerine görüş belirtilen 23 yazılı içeriğin değerlendirilmesinde bu metinlerden 21’inde 
(% 91) bu politikanın ABD’ye rağmen yürütüldüğü savunulmaktadır. Bu metinlerde ağırlıkla savunulan görüşe göre, ABD Suriye 
kendsine uzak bir bölge olduğu için durumun yakıcılığını hissetmemekte, dahası müdahale edip engelleyebilecekken oradaki katlia-
ma sessiz kalmaktadır.  

 Mustafa Karaalioğlu Star gazetesindeki 13 Mayıs tarihli yazısında “Esad’ın rolü kesin”, “Ankara Şam’a artık parmağını 
sallamakla yetinemez”, “Kriminal analiz bir yana “diplomatik analiz” bombaların üzerindeki parmak izinin kime ait olduğunu za-
ten gösteriyor” diyerek “parmak sallamanın ötesine geçilmesini” istemektedir. 15 Mayıs’ta Mehmet Ocaktan, “Aman Esad’a bir şey 
olmasın” başlıklı yazısında, “Reyhanlı’da insanlarımızı katleden faili biliyoruz: Suriye’nin katil diktatörü Esad’tır… Ona yardım 
ve yataklık eden ülkeleri de biliyoruz..” diyerek adres göstermektedir. Sedat Laçiner de 16 Mayıs’ta köşesinden “Suriye’de İşimiz Ne?” 
başlığıyla hükümete yol göstermektedir: “Böyle bir ortamda hiç kimse Türkiye’nin Suriye ile ilgilenmesini yadırgayamaz. Belki asıl 
sorun Türkiye’nin Suriye’de olmasında değil, yeterince olamamasındadır. Türkiye-Suriye sınırının anlamsızlaştığı şu günlerde 
Türkiye, güvenlik hattını daha güneylerde kurmak zorundadır. Ancak bunu daha ustaca ve daha farklı araçlarla yapmak zorunda 
olduğumuz da açıkça görülmektedir.”

 Çalışma Star gazetesinin dezenformasyon ve manipülasyonun en yoğun biçimde yapıldığı yayın organı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Çelişkili istihbarat raporlarının gerçekmiş gibi tırnaksız aktarılmasının yanı sıra, Reyhanlı saldırısında 
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ölenlerin hikayelerine, kendilerinin ve yakınlarının fotoğraflarına tek bir haber dışında hiç yer verilmemiş, saldırının neden olduğu 
acılar gazetede işlenmemiştir. Bunun yerine sistemli bir biçimde “Reyhanlı’da Suriyeli mültecilere yönelik saldırılar, kötü davranışlar” 
olduğu şeklinde yayınlar yapılmış, mültecilerin acıları, sıkıntıları yoğun bir biçimde işlenmiştir. Örneğin Hakan Albayrak, 15 Mayıs 
2013 tarihli Star’da “Reyhanlı’da Neo-Nazi dehşeti” başlıklı köşe yazısında patlamada öldürüldüğü açıklanan insanlardan bir kısmı-
nın patlamalardan sonra Suriyelilere yapılan saldırılarda öldüğünü yazmış, “Hatta bir tanesini ben kesin olarak biliyorum” demiştir. 
Bu iddialar sonraki günlerde resmi makamlarca kesin olarak yalanlanmış ve Albayrak kendisine halktan gelen tepkiler nedeniyle 
18 Mayıs tarihli yazısında özür dileyerek iddiasını bir doktorun gayrıresmi açıklamasına dayandırmıştır. “Bu olay nerede yaşandı 
bilmiyorum” diyen Albayrak Ancak yine de haklılığını savunmuş ve “Hakan Albayrak gazeteci mi? ÖSO militanı mı? Yoksa müfettiş 
mi?” sorusuna “üçü birden” diyerek cevap vermiştir. Albayrak 22 Mayıs tarihli yazısında da, ÖSO militanlarına terörist suçlaması 
getiren muhalefete “onlar terörist değil, şerefli hürriyet savaşçıları” cevabını vermektedir. 

 Star gazetesinde 14 Mayıs’ta yayınlanan bir fotoğraf ve fotoğrafın altındaki haber gazetenin gerçekleri kendi yayın çizgisi 
uğruna nasıl çarpıttığını, okuyucularını nasıl manipüle ettiğini ortaya koymaktadır. Gazetenin 13. sayfasında “Suriyeli Kemal o anları 
anlattı” başlığıyla yayınlanan haberde, saldırı sonrası simge fotoğraflardan biri haline gelen bir fotoğrafın hikayesi yayınlanmıştır. 
O fotoğrafta bir genç yaralı ve yaşlı bir kadını sırtında taşımaktadır. Haberde şöyle denilmektedir: “… bombalı saldırıların hemen 
ardından tanımadığı yaşlı bir kadını olay yerinden uzaklaştırmak için sırtında taşırken görüldüğü fotoğrafla gündeme gelen Suriyeli 
genç Kemal Ezer (25), o anda yaşadıklarını anlattı: …” Aslında o genç Suriyeli değil, Reyhanlılıdır. Anadolu Ajansı kendisiyle röpor-
taj yapmış ve 13 Mayıs sabahı röportajı servis etmiştir11. Röportajda Ezer’in Reyhanlılı olduğu belirtilmektedir. Fotoğraf ve Kemal 
Ezer’in hikayesi ertesi gün diğer basın organlarında da yer almış ama hiç biri Ezer’in Reyhanlılı olduğunu gizlememiş, ona “Suriyeli” 
dememiştir.”  

 4. Yeni Şafak Gazetesi 

 Star’ın izlediği savaş yanlısı politikada yalnız olduğunu söylemek mümkün değildir.  Yeni Şafak da hükümetin Suriye poli-
tikasıyla bire bir örtüşen ve hükümete destek veren bir yayın politikası takip edilmektedir. “Baas rejimi yıkılmadan Türkiye için bu 
politikadan geri dönüş yok” ifadeleriyle de bu desteğini ve daha ileri hareketlerin beklendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Yeni Şafak 
gazetesi, “Suriye’deki savaşı durdurmak için savaş!” gerektiği tezi üzerine kurulu bir yayın politikası izlemektedir. Esad’a tüm içerik-
lerde “Esed” denilmektedir. Suriye’deki çatışmalar “Suriye’deki katliam” olarak nitelendirilerek sıklıkla işlenmekte ve katledenin 
Esad olduğu sık sık dile getirilmektedir. “Katil rejim”, “rejimin katlettiği”, “rejimin yıktığı” ifadeleri sıklıkla kullanılmaktadır. 
Silahlı muhalifler de sık sık haber ve yazı konusu olmakta, muhalifler “haklı muhalefet” ve Suriye’deki durum “Suriye’deki halk hare-
keti” şeklinde tanımlanmaktadır. 

 Yeni Şafak’ta Hilal Kaplan’ın 19 Mayıs tarihli yazısı gazetenin aktarılan çizgisine iyi bir örnek oluşturmaktadır. “Emper-
yalistler ve Suriye muhalefeti” başlıklı yazısında Kaplan, Suriye askerinin kalbini yiyen muhalifi savunmakta, gerçek olmayan bir 
biçimde o askerin muhalifin karısına tecavüz ettiğini yazmaktadır. Oysa söz konusu olan muhalif konuyla ilgili uluslararası basına 
verdiği röportajda böyle bir şeyden söz etmemektedir. Kaplan, muhaliflerin islam savaş hukukuna uygun savaştığı vurgusu yaptığı 
yazısını “Allah Suriyeli muhaliflerin yardımcısı olsun”, diyerek bitirmektedir. 

 Yeni Şafak muhaliflerin açıklamalarını öne çıkarmakta, hatta çarpıtıp abartarak başlığa, fotoğraf altına taşımaktadır. 20 
Mayıs 2013 tarihli Yeni Şafak’ın 11. sayfasında Kusayr’da katliam başlıklı haberin metninde muhaliflerin açıklamasına yer verilmekte, 
açıklamada Esad’a bağlı askerlerin Kusayr’da düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 kişinin öldüğü 
ifade edilmektedir. Fotoğraf altına bu içerik “çoğu kadın ve çocuk 41 sivili katletti” şeklinde değişerek çıkmıştır.  

 Yeni Şafak gazetesi Suriye’de ölen insan sayısı ile ilgili de sürekli farklı rakamlar vermektedir. Hatta aynı gazetenin farklı 
sayfalarında “120 bin kişinin katili rejim”, “Esad 80 bin kişiyi öldürdü”, “En az 100 bin kişi öldü” ifadelerinde olduğu gibi farklı sayılar 
verilmektedir. 

 Yeni Şafak’ta saldırıdan sonraki 10 günde Suriye ile ilgili 82 içerik üretilmiştir. Bunlardan 9’u manşet, 9’u anonslu haber, 
34’ü haber, 28’i köşe yazısı ve 2’si röportajdır.  82 metnin 64’ünde (% 78) iktidarın müdahaleci ve Esad düşmanı politikalarına paralel 
kurulan bir dil hakimdir. Bu politikalar sadece 4 metinde (% 5) eleştirilmekte, 14 metnin (% 17) ise tarafsız haber diliyle kurulduğu 
saptanmaktadır. 82 metnin 23’üne saldırgan ve müdahaleci, Suriye’yi ya da Esad’ı hedef gösteren başlıklar seçilirken 59’una tarafsız 
haber diliyle yazılmış başlıklar atılmıştır. Bunun tüm başlıklara oranı yüzde 72’dir. Muhalif ya da hükümetin açılımlarından farklı 
söylemlerin kullanıldığı başlıkların oranı yüzde 0 (sıfır) olarak gerçekleşmiştir. 

 Yeni Şafak’ta yayınlanan 51 metinde saldırının failleri hakkında içerik üretilmiştir. 52 metnin 33’ünde (% 65) saldırının 
sorumlusu Esad olarak değerlendirilmiştir.  18 metinde ise saldırının diğer devletilerin işi olduğu, barış sürecinde eli rahatlayan Tür-
kiye’yi zayıflatmak amacıyla yapıldığı tezleri işlenmektedir. AKP politikalarının Türkiye’yi saldırıya açık hale getirdiği ve saldırının 
sorumluluğunu AKP’ye yükleyen içerik sayısı da 0 (sıfır) olarak kaydedilmiştir. 82 metnin 46’sında Esad’la ilgili olumsuz imgeler 
üretilmiş, Esad sert şekilde hedef alınmıştır. 

11  Röportaj, kaynak: http://www.haberler.com/reyhanli-daki-bombali-saldirilar-4626315-haberi/ 
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 Gazetede Suriye müdahale ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı içerik sayısı 41 olarak gerçekleşmiştir. Bunların 31’inde 
(% 74) müdahale yanlısı tutum alınırken 10’unda (% 24) olası askeri müdahaleye karşı fikirler işlenmiştir. Türk Suriye politikasının 
ABD’ye rağmen yürütüldüğüne ilişkin 21 metin (% 84), ABD politikalarıyla ilişkilendiren 4 (% 16) metin kaydedilmiştir.  

 Abdülkadir Selvi 13 Mayıs 2013 tarihli ve Reyhanlı’da kime mesaj verildi? yazısında şunları kaydetmektedir. “Bu mek-
tubun muhatabı Türkiye, ama alıcısı Beyaz Saray…. Arap uyanışı Batı’nın öncülüğünde Şam sokaklarında boğulmak isteniyor... 
ABD’nin Esed rejimin gitmesi noktasında ayak sürümesinin altında yatan bu. ABD, işareti vermeden de Esed gönderilemiyor. .. bu 
patlamaların altındaki ‘Acem’ imzası belli ama bir de ‘Derin Avrupa’nın parafı var.”

 Yeni Şafak’ın “müdahaleci” çizgisinin örneklerini veren Abdülkadir Selvi 14 Mayıs’taki yazısında bir adım daha giderek 
ABD’yi müdahaleye çağırıyor. “Esed’i ayakta tutan Rusya değil müdahale etmeyerek Obama” Selvi saldırının failini de Rusya ola-
rak gösteriyor. Selvi, Obama-Erdoğan görüşmesinden sonra, yani ABD’nin silahlı bir müdahaleyi kendisinin yapmayacağını açıkça 
ortaya koymasından sonra 18 Mayıs’ta ise şunları yazıyor:

 Bundan sonra enerjimizin büyük bir bölümünü Esed’in devrilmesi kadar geçiş yönetimine vereceğiz gibi gözüküyor. Suriye 
sorunu ABD’nin niyetinde düğümleniyor. ..Esed sonrasını henüz planlayamadıkları için Esed’in gitmemesi için her şeyi yapıyor-
lar. Kimyasal silah kullanıldığı ispat edilse bu kez, ‘Ordu birliklerinin sistematik bir kullanımını kanıtlayın’ diyecekler. Peki tüm 
bunlar Esed’in ömrünü uzatacak mı? Esed er ya da geç gidecek. Ama Suriye halkı ve Türkiye ağır bedeller ödemeye devam 
edecek. Bir süre daha Esed’le yaşamaya devam edeceğiz. 

 5. Aydınlık Gazetesi 

 Aydınlık Gazetesi 121 metinle saldırı sonrası Suriye ile ilgili en çok içeriğin üretildiği gazetedir. Yayın yasaklarına uymamış 
olması daha çok haber ve köşe yazılmasını sağlamıştır. 8 Manşet, 1 sürmanşet, 6 anonslu haber, 59 haber, 39 köşe yazısı, 2 röportaj ve 
6 çeviri yayınlanmıştır. 

 Bu metinlerin 109’u muhalif bir dille kurulmuştur. Bu tüm metinlerin yüzde 90’ına karşılık gelmektedir. 12 haber (%10) 
tarafsız haber dili ile yazılırken, iktidarın söylemlerine paralel ve savaş yanlısı bir dille kurgulan metinlerin sayısı 0 (sıfır) olarak ger-
çekleşmiştir. 

 Başlık seçimlerinin yüzde 69’u da muhalif bir tonla yapılmıştır. 121 metnin 83’ünün başlığı muhalif dille kurulmuştur. 
Gazete, “Tayyip Kamplarının Bedeli 42 Canımız” (Aydınlık, 12 Mayıs 2013); “Sen önce 46 canın hesabını ver” (Aydınlık, 13 Mayıs 
2013),“Reyhanlı’ya gidemiyor” (Aydınlık, 14 Mayıs 2013), “Reyhanlı bombasında Tayyip Gülen çarpışması” (Aydınlık, 16 Mayıs 
2013) gibi manşetler, “Altında Kalacaksınız”, “Hükümet Suçluluk Telaşında”, “Halkın öfkesinden Bakanlar ilçeyi terk etti”, “Kamp-
takiler patlamadan önce Suriye’ye geçti” (Aydınlık, 13 Mayıs 2013) gibi hükümetin sorumluluğunu ortaya koyan başlıklar atmıştır. 
Aydınlık’ın iktidarın söylemleriyle paralel olan, Suriye’ye müdahaleyi savunan saldırgan ve kışkırtıcı, hedef gösteren tek bir başlığı 
yoktur.  Metinlerin yüzde 31’inin başlığı ise tarafsız haber diliyle atılmıştır. 

 Reyhanlı saldırısının sorumlusuna ilişkin görüş bildirilen, tartışma yürütülen ve politik figürlerin değerlendirmelerine yer 
verilen 86 metin vardır ve bunların tamamında saldırının AKP hükümetinin politikalarının sonucu olduğu belirtilmektedir. Dola-
yısıyla AKP’nin sorumluluğuna işaret eden metinlerin oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmiştir. Saldırının faili olarak Esad’ı gösteren 
metin sayısı sıfırdır. Aynı şekilde Beşar Esad’la ilgili olumsuz imgeler üreten, Esad’ı hedef gösteren metin sayısı da sıfırdır. Aksine 
Esad’ın ya da bakanlarının açıklamalarına yer vermektedir.  Ana akım medyada çeviri haberler New York Times- Washington Post- 
BBC haberleriyken Aydınlık Suriye Haber Ajansının haberlerine, Rus ve İran kaynaklarından çevirilere de yer vermektedir. Dış 
haberler servisi de gazetenin dünya sayfasında sık sık Türk hükümetinin savunduğu politikanın aksi yönünde sonuç doğuracak 
gelişmeleri haberleştirmektedir. 

 Gazete Suriye’ye ilişkin, çatışma, savaş, bölgede istikrarsızlık, Türk hükümetinin savaş yanlısı tutumu şeklindeki gelişmeleri 
ABD’nin Ortadoğu politikasıyla ilişkili olarak değerlendirmektedir. Bu konuda tartışma yürütülen 69 metnin 61’inde bu anlayış 
hakimdir. Bu da metinlerin yüzde 88’ine tekabül etmektedir. Türk Suriye politikasının ABD’ye rağmen yürütüldüğüne yönelik de-
ğerlendirmelere yer verilen 8 metin vardır (% 12) Aydınlık gazetesinde 121 metnin 81’inde Suriye’ye askeri müdahale konusunda 
tartışma yürütülmüş ya da müdahaleye ilişkin görüşlere yer verilmiştir. Bu 81 metnin 78’inde (% 96) müdahale karşıtı görüşlere 
yer verilmiştir. Diğer 3 metin (% 4) hükümet sözcülerinin açıklamalarının tarafsız haber diliyle aktarıldığı metinlerdir. 

 Gazetenin medya sayfalarında sık sık basına yönelik eleştirilere yer verilmektedir. Olaylara tek yönlü bakılması, saldırı 
sonrasında bölgede hükümete yönelik tepkinin ana akım medya tarafından yansıtılmaması, saldırının failleri konusunda hükümet 
kanadından gelen açıklamaların doğru kabul edilerek çelişkilerin ve aksi yöndeki bilgilerin gündeme getirilmemesi, muhalif seslere 
yer verilmemesi bu eleştiriler arasındadır. 
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6. Sol Gazetesi 

 Sol gazetesinde, saldırıdan sonraki 10 gün içinde Suriye’ye ilişkin değerlendirmelerin bulunduğu 8 manşet, 5 sürmanşet, 3 
anonslu haber, 41 haber, 21 köşe yazısı, 4 röportaj, 4 yazı dizisi, 4 de diğer kategorisinde değerlendirebileceğimiz çeviri ve söyleşiden 
oluşan toplam 90 yazılı içerik üretilmiştir. Bu metinlerin 81’i muhalif bir dille kurulmuş, 6’sında tarafsız haber dili kullanılmış, 3’ünde 
de iktidar sözcülerinin açıklamaları tarafsız bir dille aktarılmıştır. Dolayısıyla, iktidara mesafeli, eleştirel dille kurulan metinlerin 
oranı yüzde 90 olarak gerçekleşmiştir. Sol saldırıyı ilk gün “ÖSO’nu da al git!” başlığıyla manşete taşımış ve sonraki günlerde de aynı 
üslubu devam ettirmiştir. 90 metnin 47’sinin başlığı (% 52) da muhalif bir dille kurulurken 43 metne (% 48) tarafsız haber diliyle 
başlık atılmıştır. Saldırgan, savaş yanlısı hedef gösteren başlık sayısı sıfırdır. 

 Sol’un 62 metninde Reyhanlı saldırısının faili üzerine tartışma yürütülmüş ve metinlerin 53’ünde (% 88) saldırının sorum-
lusunun AKP’nin politikaları olduğu ifade edilmiştir. 9 metinde (% 15) ise başka devletlerin saldırının arkasındaki güç olduğuna 
ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir. Saldırının sorumluluğunu Esad’a ve Suriye’ye veren metin bulunmamaktadır. Suriye’ye 
ilişkin gelişmelerin kaynağıyla ilgili değerlendirme yapılan metin sayısı 42’dir ve bunlardan 37’si AKP’nin politikasını ABD’nin Or-
tadoğu politikalarıyla ilişkilendirmektedir. Bu da metinlerin yüzde 88 olarak kaydedilmektedir. Türk Suriye politikasının ABD’ye 
rağmen yürütüldüğü üzerine kurulu olan metin sayısı da 5’tir (% 12). Aydınlık’ta olduğu gibi Sol’da da Esad’a yönelik olumsuz imge 
üretimi yapılmamaktadır. 

 Suriye’ye askeri bir müdahalenin gerekli olup olmadığı, sonuçlarının neler olabileceği üzerinde tarışma yürütülen metinle-
rin sayısı Sol gazetesinde 43’tür. Bu metinlerin 38’inde müdahale ve savaş seçeneği yoğun biçimde eleştirilmektedir. Bu da metinlerin 
yüzde 88’i olarak gerçekleşmektedir. Metinlerin 5’inde ise savaş yanlısı aktörlerin değerlendirmeleri tarafsız haber diliyle aktarılmış-
tır. 

 Sol gazetesinin medya sayfasında ana akım medyaya “gerçeklerin halktan gizlendiği” yönünde eleştiriler yönetilmektedir. 

7. Gazetelerin Karşılaştırılması

  

 Şekil 1. İktidarın Söylemi Etrafında Şekillenen Metin Dili Bakımından Gazetelerin Karşılaştırılması.

 Şekil 1’de gazeteler iktidarın söylemlerine paralel bir dille inşa edilen metinlerin o gazetedeki toplam metinler içindeki oranı 
bakımından karşılaştırılmaktadır. Star ve Yeni Şafak oldukça yüksek sayıda iktidarın politikaları çerçevesinde içerik üretirken, Hür-
riyet ve Milliyet üçüncü ve dördüncü sıralamayı paylaşmışlardır. Aydınlık ve Sol’un iktidarın politikaları çerçevesinde yaptığı yayın 
sayısı sıfır olduğu için değerlendirmeye alınamamaktadırlar. 
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 Şekil 2. Gazetelerin saldırının faili olarak Suriye’yi görme oranları bakımından Karşılaştırılması

 Şekil 2’de gazeteler, Reyhanlı saldırısının faili olarak Suriye’yi görme oranları bakımından karşılaştırılmaktadırlar. Konuyla 
ilgili yayınlarının yüzde 90’ında Suriye’yi hedef gösteren Star, bu değerlendirmenin birinci sırasına yerleşmiştir. Star gazetesini Hür-
riyet, Hürriyet’i de sırasıyla Yeni Şafak ve Milliyet izlemektedir. Aydınlık ve Sol bu doğrultuda yayın yapmadıkları için değerlendirme 
dışı kalmaktadırlar. 

 Şekil 3. Suriye’ye Müdahale Yanlısı Görüşlerin İfade Edildiği Metinlerin Karşılaştırılması.

 Şekil 3’te gazeteler Suriye’ye müdahaleyi savunan savaş yanlısı ifadelere ve görüşlere yer veren metin sayıları bakımından 
karşılaştırılmaktadır. Savaş yanlısı en çok içeriği üreten Star gazetesi bu listenin de başına yerleşmiştir. Star’ı Yeni Şafak izlemektedir. 
Müdahale yanlısı metinlerde Milliyet Hürriyet’i geride bırakarak üçüncü sırayı almıştır. Sol ve Aydınlık sırasıyla beşinci ve altıncı 
sırada gelmektedirler. Bu gazetelerdeki müdahale yanlısı görüşlerin ifade edildiği metinler tarafsız haber diliyle aktarılan savaş yanlısı 
aktörlerin değerlendirmeleridir. 
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8. Gazetelerin RedHack’in açıkladığı Reyhanlı Belgesi Karşısındaki Tutumu Bakımından Karşılaştırılması 

 Analizin son aşamasında, Redhack’in yayınlanmış olduğu Reyhanlı belgelerine ilişkin gelişmelerin basında nasıl ele alındığı-
na bakılmaktadır. Reyhanlı saldırısının etkisi basında yavaş yavaş soğumaya başladığında saldırıya ilişkin istihbarat raporları basına 
yandımaya başlamıştır. Hükümet kaynakları tarafından sızdırıldığı anlaşılan çelişkili bir takım soruşturma bilgileri çarşaf çarşaf 
yayınlanmaktaydı. 22 Mayıs günü sosyalist hacker grubu RedHack saldırıya ilişkin jandarma istihbarat raporu yayınladı. Rapor, 
Suriye’nin değil, Suriyeli muhaliflerin (El Nusra’nın) bomba yüklü araçlarla saldırı hazırlığında olduğunu gösteriyordu. 

 Büyük yankı uyandırması gereken bu belge ya görmezden gelinmiş ya da küçük yer verilerek ve aksi yönde değerlendirm-
elerle birlikte kullanılarak önemsizleştirilmeye çalışılmıştır. Hükümet yetkililerinin açıklamlarını ya da sızdırdıkları manipülatif bil-
gileri çarşaf çarşaf yayınlayanlar bu belge karşısında sessiz kalmışlardır. 

 Hürriyet belgenin haberini 26. sayfadan “Bu kez ‘bomba’ mailler” başlığıyla, El Nusra istihbaratını öne çıkarmadan ve bel-
geyi blok olarak yayınlayarak ve hemen haberin altında Davutoğlu’nun belgeyi “El Nusra iddiası hedef saptırma” diyerek yalanlayan 
açıklamasıyla birlikte vermiştir. Davutoğlu “Kimse kafa bulandırmasın. Reyhanlı’nın faili meçhul değildir. Failleri yakalanmıştır. He-
def saptırma vardır” demektedir. 24 Mayıs’ta da yine 26. Sayfada sayfanın en altında kısa haber olarak Muammer Güler’in ve Hüseyin 
Çelik’in “hackleme yok sızdırma var” şeklindeki açıklaması verilmiş, bakanların belgeyi yalanlayamaması üzerinde durulmamıştır. 
Köşe yazarlarının hiçbiri konuya değinmemiştir. 27 Mayıs’ta ise Hürriyet gelişmeleri yine 26. Sayfanın en altından ve “Belgeleri 
sızdıran er yakalandı” başlığıyla vermektedir. Köşe yazarlarından sadece Taha Akyol köşesinde “Reyhanlı…” başlıklı bir yazı yazarak 
Redhack’in açıkladığı belgede bahsedilen 3 bomba yüklü aracın ikisinin Reyhanlı’dakiler olduğuna ilişkin hiçbir kanıt bulunmadı-
ğından yola çıkarak ve diğer istihbarat raporlarına gönderme yaparak belgenin “önemsizliği”ne dikkati çekmekte ve saldırının Acil-
ciler, dolayısıyla El Muhaberat ve Esad yönetimi ile bağlantısı üzerinde durmaktadır. “Yapanlar yakalandı. Hepsi acilci. Acilciler de 
Esad’çı” şeklinde özetlenebilecek bir yazı kaleme almıştır. 

 Reyhanlı belgesi RedHack tarafından açıklanmadan önce neredeyse her gün saldırıyı Esad’la bağlantılı gösteren istihbarat 
raporlarını manşetine taşıyan, tam sayfa özel haber olarak yayınlayan Milliyet gazetesi iç sayfalarda gördüğü habere “Redhackten 
Reyhanlı Belgeleri” başlığı atabilmiş, ancak haberin içerisine “Reyhanlı saldırısı sonrasına ait olduğu iddia edilen” belgeler iba-
resini koymuştur. Oysa ertesi gün gazetenin belgelerden söz eden tek yazarı Melih Aşık, belgede 25 Nisan’da alınan bilgi notundan 
bahsedildiğine dikkati çekerek 25 Nisan ile 11 Mayıs arasındaki zamana dikkati çekmiş ve saldırının engellenememesini eleştirmiştir. 
Melih Aşık ertesi gün de İçişleri Bakanı Güler ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın raporun doğruluğunu kabul ettiğini yazarak 
saldırıların neden engellenemediğini yeniden sormuştur. Aşık ayrıca, Utku Kalı’nın tutuklanmasına tepki göstermektedir. 

 Milliyet 25 Mayıs’ta belgeyi sızdırdığı iddia edilen erin tutuklanmasıyla ilgili yaptığı haberde belgede ne yazdığını yazmak 
ihtiyacı bile duymamaktadır. Belge için “saldırıyı yapanlarla ilgili Redhack grubunun yayınladığı Jandarma İstihbaratı belgeleri” 
denilmektedir. 

 Star gazetesi haberi 12. Sayfanın en altında küçük bir kenar süsü olarak görmüştür. “Redhack grubundan belge provokas-
yonu” başlığıyla verilen haberde ilgisiz bir istihbarat raporunun Reyhanlı’yla ilişkilendirildiği iddia edilmektedir. Ve gazete bu belge 
ile ilgili bir habere sonraki günlerde bir daha yer vermemiştir. 

 Yeni Şafak gazetesi 23 Mayıs’ta belgeleri hiç görmemiş, Dış İşleri Bakanı Davutoğlu’nun 14. Sayfada yer alan bir haberinin 
içine “Reyhanlı’da kafaları kimse bulandırmasın” başlıklı bir fotoğraf altıyla gömmüştür. Fotoğraf altında özetle, “Davutoğlu saldırıda 
El Nusra Cephesinin yer almış olabileceği iddialarını yalanladı” denilmektedir. Davutoğlu’na gore fail meçhul değildir. Bellidir. O da 
Esad’la bağlantılı Acilciler’dir. 24 Mayıs tarihli gazetede ise bakanların belgelerin hacklenmediğine, sızdırıldığına ilişkin açıklama-
larına yer verilmiştir. Buna göre de belgeler başka bir saldırının planlarıdır ve o saldırı engellenmiştir. 25 Mayıs’ta ise RedHack için 
başlatılan inceleme ve “bilgi sızdıran er tutuklandı” haberi yayınlanmıştır. 

 Aydınlık belgeleri ilk gün manşetten görmüş “Reyhanlı Bombaları El Nusra’dan” manşetini atmıştır. İçeride de “Reyhanlı 
bombası El Nusra işi” başlığıyla neredeyse tam sayfa yayınlamıştır. Ertesi gün de sürmanşetten ve yine içeride geniş yer vermeye de-
vam ederek “İstifa edin” manşetiyle hükümete seslenerek devam ettirmiştir. Aydınlık Başbakanın belgelerin yayınlanması konusunda 
basına baskı yapıldığını yazmaktadır. Sonraki günlerde haberi görmeye ve çeşitli yönleriyle işlemeye devam eden Aydınlık Utku Ka-
lı’nın tutuklanmasını “Jandarma raporunun faturası askere kesildi” başlığıyla görmüştür. 27 Mayıs’ta da RedHack’in Ulusal Kanal’a 
yaptığı açıklamalar haberleştirilmektedir. Gazetenin çok sayıda köşe yazarı da belgelerle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. 

 Sol gazetesi de belgeleri manşetten görmüştür. Saldırının faili olarak sürekli Esad’ı gösteren Davutoğlu’nu hedef alan gazete 
“Hadi anlat bakalım” manşetiyle çıkmış ve içeride de haberi neredeyse tam sayfa devam ettirmiştir. 24 mayıs’ta anonslu haber olarak 
3. Sayfadan “RedHack belgeleri doğru çıktı” başlıklı haberi yayınlayan Sol’un köşe yazarları da belgelerle ilgili değerlendirmelerde 
bulunmaktadır. 25 Mayıs’ta ise Utku Kalı’nın tutuklanmasını haberleştiren gazete “AKP’den jet operasyon” başlığını atmıştır. Sol, 26 
Mayıs’ta da Utku Kalı’nın ablasıyla röportaj yaparak konuyu işlemeye devam etmiştir. 

 Sonuç 



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
553

 Araştırmanın bulgularından da görülebileceği gibi, Türk basınında Suriye’ye ilişkin haberlerin ele alınışı medya organları-
nın iktidarla arasındaki mesafeyle ilişkilidir. Tarafsız haber dili kullanımı ile hükümetin söylemlerine paralel kurulan metin dilleri-
nin oranlarına ve karşılaştırmalarına bakıldığında “yandaş” olarak nitelenen ve hükümete yakınlığıyla öne çıkan basın organlarının 
metinlerinin dilinin yanlı kurulması oranı yüzde 80’ler dolayında kaydedilmektedir. Ana akım medyada bu oran yüzde 40’larla 
ifade edilirken bağımsız ve muhalif basın organlarında bu oran yüzde sıfır düzeyinde gerçekleşmektedir. Metin dilinin kurulmasına 
benzer olarak, başlık kullanımı, saldırının faili/sorumlusu olarak kimin gösterildiği, Suriye’ye olası askeri müdahalenin ele alınışı 
ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a ilişkin tutum kategorilerinde ortaya çıkan değerlendirmeler bu sonucu güçlendirmektedir.  
Toplum bilinci, manipülasyon ve dezenformasyon, savaş imgelerinin güçlendirilmesi yoluyla iktidar sahiplerinin politik hedeflerini 
gerçekleştirmeye yönelik olarak şekillendirilmeye ve olası savaş için kamuoyu yaratmak üzere üretilmeye çalışılmaktadır. 

 Bulguların ortaya koyduğu bu sonuç çalışmanın en başından bu yana söylenegelen iktidar-medya ilişkilerinin de doğal 
sonucu olarak gerçekleşmektedir.  Zaten araştırmanın sonuçları da iktidarla karmaşık ilişkiler içerisindeki sermaye gruplarından 
bağımsız olan Aydınlık ve Sol gazetelerinin muhalif içerik üretebildiğini, olaylara farklı açılardan da bakarak yayın yapabildiğini 
ortaya koymaktadır. Suriye’yle ilgili olarak yaşadığımız örnekler, daha önce, Körfez Savaşında, Irak işgalinde, Afganistan’da, Yu-
goslavya’nın parçalanması sırasında, Küba örneğinde yaşadıklarımız ve yaşamakta olduklarımızın bir sağlaması olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Buna göre, yeni sömürü düzeninde medya, en karanlık çağını yaşamaktadır (El Saadawi, 2007).    “Emperyalistlerin 
çıkarları için onların silahlarıyla ölüm saçanların en önemli cephanesi haline gelen” medyanın bu tavrı, Fikret Başkaya’ya (Birgün, 
08.06.2012)   göre insanı insanlığından utandıran bir durumdur:  

     Son El Hula katliamının açıkça isyancılar tarafından yapıldığı bilindiği halde medya ağız birliği ederek onu rejimin üstüne 
attı... Egemen medya yalanı büyütüp yayma konusunda elinden geleni yaptı... Oysa Annan’ı davet eden Beşar Esad’dı. Çatışma 
ortamına dair gerçeği anlamasını dünyaya duyurmasını istiyordu. Aslında Esad’ın bu girişimi, olmayan duaya amin demek gibi 
bir şeydi... Bu amaçla Annan’ı davet eden biri onun gelişinden bir gün önce böyle bir katliam yapar mıydı? Başta yürümemesi 
istenen planın yürümediği böylece “kanıtlanınca” artık “insânî yardım”, “insânî müdahale” cephesi kolları sıvayabilirdi. Utanmaz-
ca diplomatik ayıp işlediler, Suriye’nin diplomatik personelini ülkelerinden attılar... Böylece Suriye’yi çökertme planını bir adım 
daha öteye taşımış oldular... Aslında Suriye’de olup bitenler insanlığın ve uygarlığın sefil durumu hakkında da bir fikir veriyor... 
İnsanı insanlığından utandıran sefil bir durum... 

 El Saadawi’ye göre (2007), bu utançtan kurtulmamızın ve medyanın karanlık çağını aydınlatmamızın yolu merkez medya-
nın düzeltilmesi değil, bağımsız medyaları, “kendi medyamızı” kurmamızdır. Alternatif ve bağımsız medya süreçlerinin önemi de 
burada yatmaktadır. İktidarların savaş politikalarını gerçekleştirmede en önemli araçlardan biri haline geldiği anlaşılan medyanın 
karşısında konumlanan bağımsız ve alternatif medya süreçleri, manipüle edilemeyen iletişim kanallarının kurularak gerçekten de-
mokratik siyasal mekanizmaların işletilebilmesi için en önemli olanaklar olarak karşımıza çıkmaktadır.     
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Yeni Medya ve Dijital Kültür
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GELENEKSEL MEDYADA SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI: 
TÜRKİYE’DE RADYO VE TELEVİZYON İŞLETMELERİNDE SOSYAL MEDYA  
KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Mihalis Kuyucu1

 

 Özet

 Sosyal medya tüm endüstrilerde ürün tanıtımı ve pazarlanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Faaliyet alanı ne olursa 
olsun tüm işletmeler geleneksel pazarlama stratejilerine yeni nesil pazarlama olarak da adlandırabileceğimiz sosyal medya pazarla-
masını eklemişlerdir. Medya işletmeleri de diğer işletmeler gibi tüketicilerinin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve hedef kitlelerine 
istedikleri içerikler sunabilmek için sosyal medya pazarlamasından faydalanmaya başlamışlardır. Çalışmanın ilk bölümünde gele-
neksel medya ile sosyal medya kavramları ve pazarlama ile olan ilişkileri üzerine kavramsal araştırma yapılmıştır. İkinci bölümde ise 
geleneksel medyada faaliyet gösteren ve en çok takip edilen beş özel radyo ve televizyon işletmesinin sosyal medya ağlarını kullanım 
biçimleri günlük gözlemleme yöntemi ile araştırılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda geleneksel 
medyada faaliyet gösteren radyo ve TV kanallarının sosyal medyadaki varlıkları ve sosyal medya pazarlamasına yönelik stratejileri 
üzerine saptamalarda bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  Yeni medya, Sosyal Medya, Sosyal Medya Pazarlaması, Facebook, Twitter, Radyo İşletmeciliği.

 

SOCIAL MEDIA MARKETING IN TRADITIONAL MEDIA: 
A RESEARCH ABOUT HOW RADIO AND TV COMPANIES USE  
SOCIAL MEDIA IN TURKEY

 Abstract

 Social media plays an important role in the marketing of products and service in all the industries. Whatever the area of 
work is, every company has added social media marketing to its traditional marketing activities. The media companies had also start-
ed using social media marketing of their products and services for the satisfaction of their consumers. In the first part of this study 
there has been done a literature explanation of traditional media, social media and their relation with marketing. In the second part, 
there has been done a research on the most listened five private radio stations and most viewed TV stations and their way of using 
social media with the use of daily observation method, and there has been an evaluation of the results. At the end of this article, there 
has been done evaluations on the usage of social media and about the social media strategies of traditional media companies. 

Keywords: New Media, Social Media, Social Media Marketing, Facebook, Twitter, Radio Management.

 Giriş

Sosyal medya kullanımın son yıllarda artması ile beraber geleneksel medya işletmeleri bu medya türünde de var olmak 
zorunda olduklarını anlamışlar ve sosyal medya aracılığı ile tüketicilerine ulaşmaya çalışmışlardır. Geleneksel medyada faaliyet gös-
teren radyo ve televizyon işletmeleri erişimlerini arttırmak ve marka kimlikleri ile içeriklerini tanıtmak için sosyal medyayı kullan-
maya başlamışlardır. Bu bağlamda radyo ve televizyon işletmeleri sosyal medyayı bir pazarlama aracı olarak algılamaya başlamış ve 
karasal yayınlar aracılığı ile sundukları içeriklerin tanıtılması için sosyal medyadan faydalanmaya başlamışlardır. 

Sosyal medya pazarlamasında yaşanan gelişmeler sonucunda yeni iş modelleri ortaya çıkmış ve işletmeler bu iş modellerini 
kullanarak hem geçmişe göre daha kısa sürede, hem de direk yöntemlerle dinleyici ve izleyicilerine ulaşma imkânı bulmuştur. Artık 
radyo ve televizyon işletmeleri içeriklerinin tanıtılması ve marka kimliklerinin tüketiciye ulaşması için Facebook, Twitter, Linked-in, 
Youtube ve benzeri sosyal medya ağlarından faydalanmaya başlamışlar, bu ağları bir pazarlama aracı olarak kullanmaya başlamış-
lardır.
1 Yrd.Doç.Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi & Radyo – TV Program Yapımcısı,   e-mail:  michael@michaelshow.net , michaelku-
yucu@gmail.com
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Bu çalışmada geleneksel medyada faaliyet gösteren ve karasal yayınlar aracılığı ile yüksek erişime sahip radyo ve televizyon 
işletmelerinin sosyal medyadaki hareketleri araştırılmıştır. Türkiye’nin en çok izlenen beş televizyon kanalı ile en çok dinlenen beş 
özel radyo kanalının sosyal medya ağlarını kullanımına yönelik 65 günlük gözlemleme yapılmış ve araştırma sonucunda elde edilen 
veriler değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda geleneksel medyada karasal yayın yaparak lider konumda olan beş özel sermayeli 
radyo ve televizyon kanalının sosyal medyadaki varlıkları ile ilgili tespitlere bulunulmuştur.

 1. Geleneksel Medya ve Sosyal Medya

Medya, kitle iletişimine yönelik araçları ve bu araçların kullanımıyla ilgili ekonomik faaliyetleri belirten bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Söylemez’e (1998:8) göre, gazete, televizyon, radyo, video, kitap, plak, kaset, sinema, internet gibi araçlarla 
afiş, duvar panosu ya da tiyatro oyunu medya olarak kabul edilebilecek geniş yelpazenin içinde yer almaktadır. 

Topluluk oluşturmak, sosyal etkileşim yaratmak ve işbirliği gerektiren ortak projeler üretmek için alanlar ve fırsatlar yara-
tan Web 2,0 temelli siteler, sosyal medya olarak adlandırılmaktadır (Bruns ve Bahnisch, 2009: 7). Bu siteler, diğer insanlarla bağlantı 
kurmayı kolaylaştıran, kullanıcıları sisteme kayıt olur olmaz kişisel ağlarını genişletme, yeni insanlarla buluşma ve yeni bağlantılar 
oluşturma konusunda özendiren sistemlerdir (Donath ve Boyd, 2004: 78).Sosyal ağ siteleri, bu içeriğin yaratımı için rehber kitap 
işlevi görür. Kullanıcılar kendi yarattıkları profiller yoluyla favori müzik, film ve benzeri listeler oluşturabilecekleri gibi sisteme kendi 
fotoğraf, video ve müzik içeriklerini de yükleyebilirler (Nyland vd, 2007: 2).

 Geleneksel medya kanallarının takip edilme oranlarındaki hızlı düşüşe karşın, sosyal medya kullanım oranlarının neden 
hızla arttığını anlayabilmek için sosyal medyanın farklı yönlerini incelemek gerekmektedir. Sosyal medya ile geleneksel medya kar-
şılaştırıldığında, sosyal medya ile ilgili temel farklılığın içerik oluşturmada kullanıcıların baskın rol üstelenmeleri konusunda olduğu 
görülmektedir. Geleneksel medya araçları olan gazete, radyo, televizyon ve dergi gibi mecralarda iletişim fazlasıyla tek yönlüdür. 
Kullanıcılar başkaları tarafından hazırlanmış içeriği seyretmek, okumak ya da dinlemek durumundadırlar. İletişim değil, ileti ve bu 
iletiyi daha fazla insana ulaştırma düşüncesi ön plandadır. Bu nedenle sosyal medyanın içeriği geleneksel medyadan daha büyüktür 
ve içeriği sadece katılımcı kullanıcıların sayısıyla sınırlanmış bir hızla büyür (Klieber, 2009: 8).Kısaca ‘zaman ve mekân sınırlaması 
olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın tartışmanın esas olduğu bir insani iletişim şekli’ (Vural ve Bat, 2010:3351) olarak tanımlanan 
sosyal medya, tamamen ya da çoğunlukla aşağıda sıralanan özellikleri taşımaktadır (Mayfield, 2013: 5):

Katılım:  Sosyal medya, katılımcıları cesaretlendirir, ilgili olan her bir kullanıcıdan geri bildirim alır ve hedef kitle ile medya arasın-
daki çizgiyi bulanıklaştırır.

Açıklık: Pek çok sosyal medya servisi katılıma ve geri bildirime açıktır. Bu servisler oylama yorum ve bilgi paylaşımı için cesaretlen-
dirirler. Girişte ve içeriğin kullanışında nadir olarak herhangi bir engelle karşılaşılır.

Sohbet: Geleneksel medya yayına ilişkili iken, sosyal medya iki yönlü konuşmaya olanak tanıması bakımından avantajlıdır.

Topluluk:  Sosyal medya, topluluklara çabuk ve etkili bir oluşum için izin verir. Topluluklar da böylece sevdikleri fotoğraf, politik 
değerler, favori TV Showları gibi ilgili oldukları konuları paylaşırlar.

Bağlantılık:  Sosyal medyanın çoğu türü, bağlantılı işler gerçekleştirir, diğer siteler, araştırmalar ve insanların ilgili oldukları herhangi 
bir konuda link verilmesine olanak tanır. 

Stokes (2009: 26) geleneksel medya ile sosyal medyayı aşağıdaki gibi karşılaştırmıştır:

Geleneksel Medya Sosyal Medya
Sabit, değiştirilemez Anlık güncellenebilir
Sınırlı ve gerçek zamanlı olmayan yo-
rum Sınırsız gerçek zamanlı
Arşive zayıf erişim Arşive erişilebilir
Sınırlı medya karması Tüm medya karma hala gelebilir
Seçilmiş bir kurul tarafından hazırlanır Bireysel yayıncılar vardır
Paylaşım yoktur Paylaşım ve katılım desteklenir
Denetim vardır Özgür içerik 

Tablo 1. Geleneksel Medya ile Sosyal Medyanın Karşılaştırılması

 2. Geleneksel Pazarlama ve Sosyal Medya Pazarlaması
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 Kotler’e (1983: 22) göre pazarlama, bir toplumun gereksinimleri ile o toplumun bu gereksinimlere verdiği veya vereceği 
cevaplar arasında bir köprüdür. Pazarlama fonksiyonu yardımıyla insanlar, kurum ve kuruluşlar sunularını piyasalarını veya başka 
insanların sürekli değişen istek ve gereksinimlerine uydururlar. Pazarlama fonksiyonunun temel amaçları olarak tüketimi, tüketici 
tatmininin, kişilerin seçeneklerinin ve yaşam kalitesinin maksimuma çıkarılması gibi görüşler ortaya atılmıştır (Özkaşıkçı, 2012: 27). 

Sosyal medya pazarlaması, sosyal medya sitelerini kullanarak internet üzerinden görünürlüğü arttırmak ve mal ve hiz-
metleri tutundurmak olarak tanımlanabilir. Sosyal medya siteleri, sosyal ağları oluşturarak, fikir ve bilgi değişimlerini sağlar (Akar, 
2012: 33) Tüketicilerin sosyal ağlara yönelmesi ve geleneksel mecralara olan güvenin azalmasıyla birlikte pazarlama yöntemlerinde 
bir dönüşüm yaşanmaktadır. Günümüzde bilgiye erişmek eskisinden daha kolaydır. Yeni nesiller için sosyal medya ortamı olağan 
iletişim ve yaşam alanı haline gelmektedir. İnternet kullanıcıları bilgiye erişmek için gazete veya dergi taramak yerine sosyal ağlarda 
diğer kullanıcıların yorumlarını takip etmektedir (Bulut, 2012: 33). Sosyal medya pazarlamasını geleneksel pazarlamadan farklı kılan 
faktörler şöyle sıralanabilir: 

Sosyal medya pazarlaması yeni içeriğin keşfedilmesini kolaylaştırmaktadır. İnternet ortamında içerik çok sayıda yeni ziya-
retçi tarafından anlık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Zorla gösterilmeye dayanan ücretli reklamın aksine, sosyal medya, ticari amaç 
olmaksızın ziyaretçilerin içeriği görmesine izin vermektedir.  Sosyal medya pazarlaması, web sitesi trafiğini arttırır. Kurumsal web 
sitelerine gelen trafik, arama motorları dışında genellikle sosyal ağlardan gelmektedir. Bir kere takip etmeye değer bir topluluğun 
katılımcısı olunduğunda, insanlar paylaşılan şeyin ne olduğuyla ilgilenmekte ve blog gönderilerinin, videolarını fotoğrafları ya da 
yazıları kendi arkadaşlarına göndermektedir. Sosyal medya pazarlaması güçlü ilişkiler kurmaktadır. Pazarlama mesajının bir parçası 
olarak topluluğun üyelerine önem verilip geribildirime zaman ayrıldığında güçlü olması gerekmeyen topluluklar, bireysel olarak bir 
şirketle ya da ne sunduğuyla ilgilenebilen üyelere sahiptir (Weinberg, 2009: 6-7).

 3. Uygulama

 3. 1.Araştırmanın Amacı ve Yöntemi

 Bursen&Marsteller’in araştırmasına göre dünyadaki şirketlerin büyük bir bölümünün sosyal ağlarda aktif yada pasif birer 
hesabı bulunmaktadır. Yapılan araştırmada Fortune 500 listesinde yer alan en büyük 100 şirketin % 79’u tüketicileri ile iletişim kur-
mak için Facebook, Twitter, YouTube ya da kurumsal bir blog sayfası kullanmaktadır. Aynı araştırmaya göre en popüler sosyal medya 
ağlarının sıralamasında ilk 100 şirket arasında Twitter % 65 ile başta gelmektedir. Onu % 54 ile Facebook takip etmektedir (Burson 
ve Marsteller, 2010). 

Medya içeriği sunan şirketler içinde geçerli olup geleneksel medyada içerik üreten markalar sosyal medya ağları vasıtasıyla içe-
riklerinin tanıtım ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Bu araştırmada geleneksel medyada faaliyet gösteren radyo ve televizyon 
işletmelerinin içerik ve markalarının tanıtım ve pazarlanmasında sosyal medyayı nasıl kullandıkları araştırılmıştır. Bu amaca yönelik 
olarak aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır:

- Geleneksel medyada faaliyet gösteren radyo ve televizyon işletmeleri sosyal medyada en aktif ve pasif oldukları ağlar han-
gileridir? 

- Geleneksel medyada faaliyet gösteren radyo ve televizyon işletmeleri dünyanın en popüler iki sosyal ağı olan Facebook ve 
Twitter hesaplarını hangi sıklıkta güncellemektedir?

- Radyo ve televizyon işletmelerinin kurumsal tanıtım ve pazarlamada önemli bir noktaya gelen Linked-in adlı sosyal medya 
ağında ki performansları nedir? 

- Takipçi ve hayran sayısı bakımından en popüler olan radyo ve televizyon kanalı hangisidir? 

- Radyo ve televizyon kanalları sosyal ağlardaki hesaplarında ki erişim geleneksel medyada erişimi ile hangi oranda farklılaş-
maktadır?

 Araştırmada Türkiye’de en çok izlenen beş özel sermayeli televizyon kanalı ile en çok dinlenen beş özel sermayeli radyo ka-
nalı temel alınmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de televizyon reytinglerinin ölçümlenmesi yapan TNS‘nin Mayıs 2013 reyting verilerine 
göre en çok izlenen beş TV kanalı seçilmiştir. Radyo kanallarının seçiminde ise İpsos KMG Araştırma şirketinin gerçekleştirdiği 
radyo dinleme alışkanlıkları 2013 yılı İlkbahar verileri değerlendirilmiştir.
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Sıra Radyo Erişim (%) TV Kanalı Reyting (Tüm Gün)(%) 
1 Kral Fm 10,50 ATV 2,02

2
Power-
turk 6,61 Kanal D 2,01

3 Slowturk 4,30 Star TV 1,96
4 Süper Fm 3,99 Fox TV 1,83
5 Best Fm 2,86 Show TV 1,02

               Tablo 2. Radyo ve TV Kanallarının Reytingleri (Kaynak: TNS ve İpsos Kmg)

 Söz konusu beş radyo ve televizyon işletmesi Bursen&Marsteller ve Alexa verilerine göre en çok ziyaret edilen iki sosyal 
ağ olan Facebook ve Twitter hesapları ile işletmelerin kurumsal tanıtım ve pazarlama amacıyla kullandığı sosyal ağ olan Linked-in 
hesapları incelenmiştir. Radyo ve televizyon kanallarının üç sosyal medya platformunda yer alan şirket hesapları 01 Mayıs – 03 Tem-
muz 2013 tarihleri arasında süren 9 hafta boyunca günlük olarak gözlemlenmiştir. Medya işletmelerinin söz konusu sosyal medya 
platformlarındaki performansları aşağıdaki kriterlere göre gözlemlenmiştir:

•	 Facebook :  Hayran sayısı, beğeni sayısı, yorum sayısı ve etkinlik sayısı.

•	 Twitter: Takipçi sayısı ve atılan tweet sayısı

•	 Linked-in: Takipçi sayısı

 3.2 Bulgular

 Araştırma kapsamına giren Türkiye’nin en yüksek erişimlerine sahip radyo ve televizyon işletmelerinin söz konusu üç 
sosyal medya ağındaki varlıkları tablo 2.’deki gibidir:

Radyo İşletmesi Kral Fm
Power-
türk

Slow-
türk Süper Fm

Best 
Fm

Facebook + + + + +
Twitter + + + + +
Linked-in - - - - -

TV İşletmesi Kanal D ATV Star TV Show TV Fox TV
Facebook + + + + +
Twitter + + + + +
Linked-in + + + + -

 
Tablo 3. Türkiye’nin en çok takip edilen beş radyo ve TV kanalının sosyal ağlardaki varlıkları

 Yapılan araştırmada radyo işletmelerinin Linked-in adlı sosyal ağda fazla yer almayı tercih etmediği TV kanallarının ise 
hemen hemen tüm sosyal ağlarda hesapları olduğu görülmüştür. Facebook ve Twitter hesabı olmayan hiçbir radyo ve TV kanalı 
bulunmazken, radyo işletmelerinin hiç birinin Linked-in hesabı olmadığı görülmüştür. TV işletmeleri içinde ise sadece Fox TV’nin 
Linked-in hesabı olmadığı tespit edilmiştir.

Radyo ve TV işletmelerinin araştırma süresi boyunca üç sosyal medya ağını kullanım şekli mecralara ve işletmelere göre 
şöyle gerçekleşmiştir:

 3.2.1. Televizyon Kanalları

 3.2.1.1. KANAL D: Bu bölümde Kanal D’nin sosyal medyadaki varlığı incelenmiştir.
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3.2.1.1.1. Facebook: Kanal D’nin Facebook hesabının 1 Mayıs – 3 Temmuz arasındaki seyri incelenmiş ve aşağıdaki tablo oluşturul-
muştur. Grafik 1’de de görüldüğü üzere Kanal D’nin Facebook sayfasındaki hayran sayısı 1-7 Mayıs haftasında 960 bin 942 iken, 3 
Temmuz’da 978 bin 230 kişiye çıkmıştır. Araştırmanın yapıldığı 9 haftalık süreç sonunda Kanal D’nin Facebook sayfasındaki hayran 
sayısı 17 bin 288 kişi artmıştır. Ancak bu artış haftadan haftaya dalgalı bir seyir göstermiştir. Hayran sayısı Gezi Parkı eylemlerinin 
başladığı hafta azalmış, Gezi Parkı eylemlerinin sona erdiği 19-25 Haziran haftasından itibaren ise tekrar artış göstermiştir.
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     Grafik 1. Kanal D’nin Facebook’taki toplam hayran sayısında yaşanan değişim 

 Facebook sayfasındaki beğenilerin gelişimi incelendiğinde 1-7 Mayıs haftasında 40 bin 282 olan beğeni sayısı, 3 Temmuz’da 
75 bin 644’e yükselmiştir. Araştırma sonunda Kanal D’nin Facebook sayfasındaki beğenilerin 35 bin 362 arttığı görülmüştür. 9 hafta-
lık süreç içerisinde beğeni sayısındaki değişim her hafta pozitif eğilim içinde olsa da azalarak artış söz konusudur. Beğeni sayısındaki 
düşüş Gezi Parkı eylemlerinin bittiği 19-25 Haziran haftasında tekrar artış göstermiştir. 

Kanal D’nin Facebook hesabındaki yorumların seyri değerlendirildiğinde 1-7 Mayıs haftasında 3,298 olan yorum sayısı, 3 
Temmuzda 10 bin 59’a yükselmiştir. 9 haftalık araştırma sonunda Kanal D’nin Facebook sayfasındaki yorum sayısı 6 bin 761 art-
mıştır. Yorumlardaki artış ise azalan seyir göstermiştir. Ancak Gezi Parkı eylemlerinin yoğun olarak yaşandığı 29 Mayıs - 4 Haziran 
haftasında ciddi ölçüde artış göstermiştir. Bu durum insanların eylemlere ilişkin görüşlerini ve eleştirilerini kanala iletme çabalarının 
sonucu olarak değerlendirilebilir. 

Kanal D’nin Facebook sayfasındaki etkinliklerin seyri incelendiğinde ise 1-7 Mayıs haftasında 52 adet etkinlik söz konusu 
iken, süreç sonunda toplam 335 etkinlik düzenlenmiştir.9 haftada kanalın Facebook’taki sayfasındaki etkinlikler 283 adet artmıştır. 

             Tablo 4. Kanal D’nin Facebook verileri

 3.2.1.1.2. Twitter

 Kanal D’nin resmi Twitter hesabındaki takipçi sayısı 1-7 Mayıs haftasında 245 bin 345 kişidir. Bu rakam sürekli artış göster-
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miş ve 3 Temmuz’da 272 bin 550 kişiye ulaşmıştır. Araştırma sonunda Kanal D’nin resmi Twitter hesabındaki takipçilerin sayısında 
toplam 27 bin 205 artış olmuştur. Kanal D’nin resmi Twitter hesabındaki tweetlerin sayısı ise 1-7 Mayıs haftasında 12 bin 185 iken, 3 
Temmuz’da 13 bin 86’ya ulaşmıştır. Verilerde görülen ilginç bir sonuç Gezi Parkı eylemlerinin başlangıcı olan 29 Mayıs – 4 Haziran 
haftasından sonraki haftada atılan Tweetlerin ciddi ölçüde azaldığıdır.

                                                 Tablo 5. Kanal D – Toplam Twitter performansı

 3.2.1.1.3. Linked-in 

Kanal D’nin resmi Linked-in hesabında bulunan takipçilerin sayısı 1-7 Mayıs haftasında 668 iken, 3 Temmuz’da 702’ye yük-
selmiştir. Araştırma dönemi sonunda takipçi sayısında 34 artış yaşanmıştır. 

                                                          Tablo 6. Kanal D Linked-in – Toplam Takipçi Sayısı

 3.2.1.2. ATV:  Bu bölümde ATV’nin sosyal medyadaki varlığı incelenmiştir. 

 3.2.1.2.1 Facebook

 ATV’nin Facebook’taki hesabının 1 Mayıs – 3 Temmuz arasındaki performansı incelenmiştir. ATV’nin Facebook sayfasın-
daki hayran sayısı 1-7 Mayıs haftasında 1 milyon 140 bin 977 iken, 3 Temmuz’da 1 milyon 188 bin 461 kişiye çıkmıştır. 9 haftalık 
araştırma sonunda ATV’nin Facebook sayfasındaki hayran sayısı 47 bin 484 kişi  artmıştır.



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
563

1.1
40

.97
7

1.1
50

.55
2

1.1
56

.97
0

1.1
62

.17
6

1.1
67

.70
0

1.1
75

.72
7

1.1
81

.87
5

1.1
84

.88
1

1.1
88

.46
1

1.110.000

1.120.000

1.130.000

1.140.000

1.150.000

1.160.000

1.170.000

1.180.000

1.190.000

1.200.000

1-7
 M

ayı
s

8-1
4 M

ayı
s

15
-21

 M
ayı

s

22
-28

 M
ayı

s

29
 M

ayı
s - 

4 H
azi

ran

5 -
11 

Ha
zira

n

12
-18

 Ha
zira

n

19
-25

 Ha
zira

n

26
 Ha

zira
n -

3 T
em

mu
z

 

      Grafik 2. ATV’nin Facebook’taki toplam hayran sayısında yaşanan değişim

 Facebook sayfasındaki beğenilerin değişimi incelendiğinde ise 1-7 Mayıs haftasında 6 bin 827 beğeni varken, 3 Temmuz’da 
beğeni sayısı 58 bin 442’ye yükselmiştir. Araştırma sonunda ATV’nin Facebook sayfasındaki beğenilerin 51 bin 615 arttığı görülmüş-
tür. 

 ATV’nin Facebook hesabındaki yorumların seyri değerlendirildiğinde 1-7 Mayıs haftasında 1.146 olan yorum sayısı, süreç 
sonunda toplam 8 bin 748’e yükselmiştir. Kısacası 9 haftalık süreç sonunda ATV’nin Facebook sayfasındaki yorum sayısı 7 bin 602 
artmıştır. Yorumlardaki artış ise dalgalı seyir göstermiştir. Gezi Parkı eylemlerinin başladığı 29 Mayıs  – 4 Haziran haftasında 2.315 
yorum yapılmışken, eylemlerin devam ettiği bir sonraki hafta bu rakam 207’ye düşmüştür. ATV’nin Facebook sayfasındaki etkinlik-
lerin değişimi incelendiğinde ise 1-7 Mayıs haftasında 36 adet etkinlik söz konusu iken, araştırma sonunda toplam 272 olmuştur. 9 
haftada kanalın Facebook sayfasındaki etkinlikler 236 adet artmıştır. 

                                              Tablo 7. ATV -  Facebook Performansı

 3.2.1.2.2. Twitter

 ATV’nin resmi Twitter hesabında takipçi sayısı araştırmanın ilk haftası olan 1-7 Mayıs haftasında 119 bin 749 iken, araş-
tırma sonunda 25 bin 741 artışla toplam 145 bin 490 ‘a çıkmıştır. ATV’nin resmi Twitter hesabındaki toplam tweetlerin gelişimi 
değerlendirildiğinde ise 1-7 Mayıs haftasında 16 bin 54 tweet atılmış iken, araştırma sonunda 1.846 adet artışla toplam 17 bin 900 
tweet atılmıştır. Gezi Parkı eylemlerinin başladığı hafta ve yoğun olarak yaşandığı bir sonraki hafta atılan tweet sayısında ciddi düşüş 
gözlemlenmiştir.
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Tablo 8.  ATV Twitter Performansı

 3.2.1.2.3. Linked-in

 ATV’nin LinkedIn hesabındaki takipçilerin seyri değerlendirildiğinde 1-7 Mayıs haftasında 552 takipçi söz konusu iken, 
araştırma sonunda 66 artışla toplam 618’e yükselmiştir. 

Tablo 9. ATV Linked-İn Performansı

 3.2.1.3. STAR TV:  Bu bölümde Star TV’nin sosyal medyadaki varlığı incelenmiştir

 3.2.1.3.1. Facebook

Star TV’nin Facebook sayfasındaki hayran sayısı 1-7 Mayıs haftasında 1 milyon 458 bin 307 iken, 3 Temmuz’da 1 milyon 
509 bin 40 kişiye ulaşmıştır. 9 haftalık araştırma sonunda Star TV’nin Facebook sayfasındaki hayran sayısı 142 bin 650 kişi artmıştır. 
Ancak bu artış hızının haftadan haftaya dalgalı bir seyir gösterdiği; önce arttığı sonra tekrar azaldığı ve Gezi Parkı eylemlerinin baş-
ladığı 29 Mayıs- 4 Haziran haftası ve eylemlerin devam ettiği 5 Haziran 11 Haziran haftasında keskin bir düşüş yaşadığı görülmüştür. 
Sonrasında ise artış hızı tekrar büyüme göstermiştir. 
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                    Grafik 3. Star TV’nin Facebook’taki Toplam Hayran Sayısı 

 Star TV’nin Facebook sayfasında aldığı beğenilerin gelişimi incelendiğinde, beğeniler 1-7 Mayıs haftasında 16 bin 563’ten,  
126 bin 87 artışla 142 bin 650’ye yükselmiştir. 9 haftalık araştırma içerisinde beğeni sayısı önce azalmış, sonra artmış, sonrasında ise 
keskin bir düşüş yaşamış ve Gezi Parkı eylemlerinin doruk noktasına ulaştığı 5-11 Haziran haftasında en düşük seviyeye ulaşmış-
tır. Beğeni sayısındaki düşüş Gezi Parkı eylemlerinin bittiği 19-25 Haziran haftasında tekrar artmaya başlamıştır. Bu durumu Star 
TV’nin Doğuş Medya Grubuna ait bir TV işletmesi olması ve Gezi Parkı eylemleri sırasında Doğuş Medya Grubuna yönelik protesto 
eylemlerinin sosyal medyadaki yansıması olarak yorumlayabiliriz.
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Grafik 4. Star TV’nin Facebook Hesabındaki Beğeni Sayısı Değişimi

 Star TV’nin Facebook hesabındaki yorumların değişimi değerlendirildiğinde 1-7 Mayıs haftasında 2,815 olan yorum sayısı, 
3 Temmuzda 22 bin 622 artışla 25 bin 437’ye yükselmiştir. Yorum sayısındaki artış eylemlerin başladığı 29 Mayıs - 4 Haziran hafta-
sında ve eylemlerin devam ettiği 5-11 Haziran haftasında en düşük seviyede kalmış, sonrasında ise tekrar yükselişe geçmiştir. 
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Tablo 10. Star TV -  Facebook Performansı

 3.2.1.3.2. Twitter 

 Star TV’nin Twitter’daki hesabında 1-7 Mayıs haftasında toplam 198 bin 734 takipçi bulunurken, 3 Temmuz itibariyle top-
lam takipçi sayısı 35 bin 416 artışla 234 bin 150 takipçiye ulaşmıştır. Star TV’nin Twitter hesabındaki toplam tweet sayısının değişimi 
incelendiğinde de 1-7 Mayıs haftasında atılan 10 bin 501 tweet, 3 Temmuz’da 864 artışla 11 bin 365’e ulaşmıştır. 

Tablo 11. Star TV  Twiitter Performansı

 3.2.1.3.3. LinkedIn

 Star TV’nin Linked-in hesabındaki takipçi sayısının seyri incelendiğinde 1-7 Mayıs haftasında 903 kişi olan takipçi sayısı-
nın 3 Temmuz’da 145 artışla 1048’e yükseldiği gözlemlenmiştir.

 Tablo 12. Star TV’nin Linked-in  
 Performansı
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 3.2.1.4. SHOW TV:  Bu bölümde Show TV’nin sosyal medyadaki varlığı incelenmiştir.

 3.2.1.4.1. Facebook

 Show TV’nin Facebook’taki hayran sayısının 1 Mayıs - 3 Temmuz arasındaki değişimi incelendiğinde 1-7 Mayıs haftasında 
476 bin 362 olan hayran sayısı, 3 Temmuz sonunda 26 bin 699 artışla 503 bin 61’e yükselmiştir. 

47
6.3

62

48
1.8

01

48
4.9

00

48
7.1

30

48
8.2

31

49
5.3

81

49
9.2

24

50
1.0

28

50
3.0

61

1-
7 M

ay
ıs

8-
14

 M
ay

ıs

15
-21

 M
ay

ıs

22
-28

 M
ay

ıs

29
 M

ay
ıs 

- 4
 H

az
ira

n

5 -
11

 H
az

ira
n

12
-18

 H
az

ira
n

19
-25

 H
az

ira
n

26
 H

az
ira

n -
3 T

em
m

uz

Grafik 5. Show TV Facebook Hesabı Performansı

 Show TV’nin Facebook’taki beğeni sayısı1-7 Mayıs haftasında 966 iken 3 Temmuz sonunda 5 bin 928 artışla 6 bin 894’e 
ulaşmıştır. Beğenilerin seyri incelendiğinde, Gezi Parkı eylemlerinin tüm hızıyla sürdüğü 5-11 Haziran haftasında en düşük seyirde 
olduğu görülmüştür.  Show TV’nin Facebook’taki hesabında yapılan yorum sayısının 1 Mayıs – 3 Temmuz arasındaki değişimi ince-
lendiğinde 1-7 Mayıs haftasında 243 yorum yapıldığı, 3 Temmuz’da ise yorum sayısının 1936 artışla 2 bin 179’a yükseldiği görülmüş-
tür. Yorumların seyri incelendiğinde, Gezi Parkı eylemlerinin sürdüğü 5-11 Haziran haftasında en düşük seviyede kalmıştır. 

Tablo 13. Show TV’nin Facebook hesabı performansı

 3.2.1.4.2. Twitter

 Show TV’nin Twitter hesabındaki takipçi sayısının 1 Mayıs – 3 Temmuz arası süreçteki değişimi incelendiğinde, takipçi 
sayısının 227 bin 925’den, 249 bin 24’e çıktığı gözlemlenmiştir. Show TV’nin Twitter hesabındaki tweetlerin sayısı ise 1 Mayıs’ta 6.785 
iken, 3 Temmuzda 173 artışla 6958’e yükselmiştir. Dolayısıyla Show TV’nin Twitter hesabında atılan tweetler bakımından fazla hare-
ketin olmadığı ve yeterli ölçüde kullanılmadığı yorumu yapılabilir. Bu dönem Show TV’nin TMSF tarafından el konulduğu ve Ciner 
Medya Grubuna satıldığı döneme denk gelmektedir.
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Tablo 14. Show TV’nin Twitter Performansı

 3.2.1.4.3. Linked-in

 Show TV’nin Linked-in hesabındaki toplam takipçi sayısının 1 Mayıs – 3 Temmuz arası seyri incelendiğinde 1-7 Mayıs 
haftasında 1,477 olan takipçi sayısının, 3 Temmuz’da 100 kişilik artışla 1,577’ye yükseldiği gözlemlenmiştir. 

Tablo 15. Show TV’nin Linked-in Performansı

 3.2.1.5. FOX TV:  Bu bölümde FOX TV’nin sosyal medyadaki varlığı incelenmiştir.

 3.2.1.5.1. Facebook

 FOX TV’nin Facebook’taki hayranları, 1-7 Mayıs haftasında 333 bin 924 kişi iken, araştırma sonunda 12 bin 580 artışla 346 
bin 504 kişiye yükselmiştir. 
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                              Gra-
fik 6. Fox TV Facebook Hesabı Performansı
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FOX TV’nin Facebook’taki beğenilerinin değişimi incelendiğinde de 1-7 Mayıs haftasında 3,258 olan beğenilerin, 26 Ha-
ziran – 3 Temmuz haftasında 1,206’ya gerilediği, ancak araştırma sonunda toplam beğeni sayısının 20 bin 229 artışla 23 bin 487’ye 
yükseldiği görülmüştür. Beğeni sayısı Gezi Parkı eylemlerinin devam ettiği 5-11 Haziran haftasında yalnızca 46’ya gerileyerek en 
düşük sayıya ulaşmıştır. Gezi Parkı eylemleri sırasında Taksim’de canlı yayın aracı yakılan Fox TV’ye olan tepkiler kendisini sosyal 
medyada da göstermiştir. 

FOX TV’nin Facebook’taki yorum sayısının seyri incelendiğinde de, beğenilerde olduğu gibi 1-7 Mayıs haftasında 277 olan 
yorum sayısının son hafta 107’ye gerilediği, ancak toplamda 1,341 artışla 1,618’e yükseldiği görülmüştür. Sürekli azalan ivme ile 
devam eden artış eylemlerin son bulduğu 12-18 Haziran haftasına kadar sürmüştür. Özellikle 5-11 Haziran haftasında en düşük 
seviyede kalmıştır.

Tablo 16. Fox TV’nin Facebook Performansı

 3.2.1.5.2. Twitter

 FOX TV’nin resmi Twitter hesabındaki takipçi sayısının haftalık incelemesi sonucunda 1-7 Mayıs haftasında 57 bin 102 
olan takipçi sayısının, toplamda 17 bin 088 artışla 74 bin 190’a ulaştığı görülmüştür. FOX TV’nin Twitter hesabındaki tweetlerin seyri 
incelendiğinde ise ilk hafta 13 bin 538 seviyesindeki tweetlerin toplamda yalnızca 313 artışla 13 bin 851’e yükseldiği görülmüştür.

Tablo 17. Fox TV’inin Twitter Hesabı Performansı

 3.2.1.5.3. Linked-in

 FOX TV’nin Linked-in hesabı bulunmamaktadır. 
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 3.2.1.6. Tüm Televizyonlar:  Bu bölümde araştırma kapsamına giren beş TV işletmesinin sosyal medyadaki varlığı incelen-
miştir.

Araştırma kapsamında incelenen 5 ana akım TV kanalı olan Kanal D, ATV, Star TV, Show TV ve FOX TV’nin Facebook 
hesaplarındaki toplam hayran sayısı 1 Mayıs – 3 Temmuz tarihlerinde 155 bin 344 artışla, 4 milyon 370 bin 512 kişiden 4 milyon 525 
bin 856 kişiye yükselmiştir.

Tablo 18. Beş TV kanalının Facebook hesabının performansı

 Televizyon kanallarının resmi Twitter hesaplarındaki toplam takipçi sayısının gelişimi incelendiğinde 1-7 Mayıs haftasın-
daki 848 bin 855 takipçi sayısının 126 bin 549 artışla 975 bin 404’e yükseldiği gözlemlenmiştir. Takipçilerin en çok arttığı haftalar ise 
Gezi Parkı eylemlerinin başladığı 29 Mayıs – 4 Haziran haftası ile eylemlerin devam ettiği 5-11 Haziran haftasıdır. tweetlerin sayısı 
incelendiğinde ise 1-7 Mayıs haftasındaki 59 bin düzeyindeki tweetlerin araştırma sonunda 63 bin seviyesine yükseldiği görülmüştür. 
Ancak ilginç bir şekilde tweetlerin artış trendinin, eylemlerin sürdüğü 5-11 Haziran haftasında durduğu ve atılan tweet sayısının 
gerilediği gözlemlenmiştir. Bu durum insanların eylemler esnasında medyaya olan güvensizliğinin bir sonucu olarak yorumlanabilir.

Tablo 19. Beş TV Kanalının Twitter hesabı performansı

 3.2.2 Radyo Kanalları: 

 Bu bölümde Türkiye’de 2003 – 2013 yılları arasında radyo mecrasının dinlenme oranlarını resmi olarak ölçen araştırma 
şirketi İpsos KMG verilerine göre Türkiye’nin en çok dinlenen beş özel sermayeli radyo kanalı olan Kral FM, Powerturk, Slowturk, 
Super FM ve Best FM’in sosyal medyadaki varlığı incelenmiştir.  
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 3.2.2.1. Kral Fm

 3.2.2.1.1. Facebook

Kral FM’in Facebook’taki hayran sayısının 1 Mayıs – 3 Temmuz arasındaki değişimi incelendiğinde, ilk hafta sonunda 1 
milyon 328 bin 884 olan hayran sayısının araştırma sonunda 72 bin 484 artışla 1 milyon 401 bin 368’e yükseldiği görülmüştür. Sürekli 
artış yönlü seyreden hayran sayısının artış hızı 29 Mayıs – 4 Haziran haftasında minimuma düşmüştür. 

 3.2.2.1.2. Twitter

          Kral FM’in resmi Twitter hesabındaki takipçilerinin sayısında sürekli artış yaşanarak 1-7 Mayıs haftasında 23 bin 546 olan 
takipçi sayısı araştırma sonunda 27 bin 299’a ulaşmıştır. 

 3.2.2.1.3. Linked-in

 Kral FM’in Linked-in hesabı bulunmamaktadır

Tablo 20. Kral FM’in Facebook ve Twitter hesaplarının performansı

 3.2.2.2. POWERTURK: Bu bölümde Powertürk adlı radyo kanalının sosyal medyadaki varlığı incelenmiştir.

 3.2.2.2.1. Facebook

Powerturk’ün 1-7 Mayıs haftası 714 bin 484 olan hayran sayısının araştırma sonunda 82 bin 362 artışla 796 bin 846’ya yük-
selmiştir. Artış sayısının en az olduğu hafta ise Gezi Parkı eylemlerinin başlangıcından önceki haftadır. Powerturk’ün Facebook’taki 
toplam beğeni sayısı incelendiğinde 1-7 Mayıs haftasında 4 bin 123 beğeni varken, bu sayı son hafta 1,703’e gerilemiştir. Toplamda ise 
36 bin 150 beğeni bulunmaktadır. 5-25 Haziran tarihleri arasında ise beğeni bulunmamaktadır. Powerturk’ün Facebook hesabındaki 
yorumların seyri incelendiğinde 1-7 Mayıs haftasındaki 97 yorumun, son hafta 29’a gerilediği görülmektedir. 5-25 Haziran tarihleri 
arasında ise yorum bulunmamaktadır. En fazla yorum 176 adet ile 15-24 Mayıs haftasında yapılmıştır.

 3.2.2.2.2. Twitter

Powerturk’ün resmi Twitter hesabındaki takipçi sayısı incelendiğinde 1-7 Mayıs haftasındaki 160 bin 272 takipçinin, araş-
tırma sonunda 11 bin 530 artışla 171 bin 802’ye yükseldiği görülmüştür. Toplam tweet sayısının seyri incelendiğinde ise araştırma 
sonunda tweet sayısının 207 artışla 3 bin 750’ye yükseldiği gözlemlenmiştir. Bu verilerden hareket edecek olursak Powerturk’ün 
Twitter hesabının çok fazla hareketli olmadığını söyleyebiliriz.

 3.2.2.2.3 Linked-in

 Powerturk’un Linked-in hesabı bulunmamaktadır.
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Tablo 21. Powerturk Radyonun Facebook ve Twitter hesaplarının performansı

 3.2.2.3. SLOWTÜRK: Bu bölümde Slowtürk Radyonun sosyal medyadaki varlığı incelenmiştir. 

 3.2.2.3.1. Facebook

Slowtürk Radyonun Facebook’taki hayran sayısı incelendiğinde 1-7 Mayıs haftasında 41 bin 651 olan hayran sayısının araş-
tırma sonucunda 644 artışla 42 bin 295’e çıktığı gözlemlenmiştir. Facebook’taki beğeni sayısı incelendiğinde 1-7 Mayıs haftasında 
gerçekleşen 139 beğeni sayısının toplamda 1,379’a ulaştığı, ancak son hafta hiç beğeni olmadığı gözlemlenmiştir. Son haftayı hariç 
tutarsak ise 29 Mayıs -11 Haziran tarihleri arasında beğeni sayısının minimuma indiği görülmüştür. Slowtürk’un Facebook hesabın-
daki yorumlar ise ilk hafta 21 iken, son hafta sıfırlanmıştır. Toplamda ise 123 yorum yapılmıştır. 

 3.2.2.3.2. Twitter

Slowtürk Radyonun resmi Twitter hesabında 1-7 Mayıs haftasında 8 bin 200 takipçi bulunurken, araştırma sonunda 580 
artışla 8 bin 780’e ulaşmıştır. Twitter hesabından atılan tweetlerin sayısı ise ilk hafta 2,227 iken son hafta 2,273’e yükselmiştir. Gezi 
Parkı eylemlerinin meydana geldiği 29 Mayıs 11 Haziran arasında ise atılan tweetlerde kayda değer bir artışın gerçekleşmediği göz-
lemlenmiştir.

 3.2.2.3.3. Linked-in

 Slowtürk Radyonun Linked-in hesabı bulunmamaktadır.

 

Tablo 22. Slowtürk Radyonun Facebook ve Twitter hesaplarının performansı

 3.2.2.4. SÜPER FM: Bu bölümde Süper Fm’in sosyal medyadaki varlığı incelenmiştir. 

 3.2.2.4.1. Facebook

 Süper FM’in Facebook’taki hayran sayısı incelendiğinde 1-7 Mayıs haftasında 137 bin 677 olan hayran sayısının, araştırma 
sonunda 137 bin 477’ye gerilediği görülmüştür. Bu bulguya dayanarak Süper FM’in Facebook’ta gerilediği söylenebilir.
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 3.2.2.4.2. Twitter

 Süper FM’in Twitter’daki takipçilerinin sayısının 9 haftalık seyri incelendiğinde ise 1-7 Mayıs haftasındaki 40 bin 305 takip-
çisi bulunan Süper FM’in araştırma sonunda 42 bin 626 takipçiye çıktığı gözlemlenmiştir. 

 3.2.2.4.3. Linked-in

 Süper FM’in Linked-in hesabı bulunmamaktadır.

Tablo 23. Süper Fm’in Facebook ve Twitter hesaplarının performansı

 3.2.2.5. BEST FM: Bu bölümde Best Fm’in sosyal medyadaki varlığı incelenmiştir. 

 3.2.2.5.1. Facebook

Best FM’in Facebook’taki hayran sayısının değişimi incelendiğinde, 1-7 Mayıs haftasındaki 147 bin 726 hayranın, araştırma 
sonunda 1,926 artışla 149 bin 652’ye yükseldiği görülmüştür. Best FM’in Facebook’taki beğeni sayısı incelendiğinde 1-7 Mayıs haf-
tasındaki 5 bin 669 beğeninin, son hafta 5 bin 512’ye gerilediği görülmüştür. 29 Mayıs-4 Haziran haftasında ise 6 bin 741 ile tavan 
yaptığı görülmüştür. Araştırma sonundaki toplam beğeni sayısı ise 45 bin 73’tür. 

 3.2.2.5.2. Twitter

Best FM’in Twitter’daki toplam takipçi sayısı 1-7 Mayıs haftasında 65 bin 359 iken, araştırma sonunda 7 bin 85 artışla 72 bin 
444’e yükselmiştir. Takipçi sayısı, Gezi Parkı eylemlerinin gerçekleştiği 29 Mayıs – 11 Haziran arasında ortalamanın üzerinde artış 
göstermiştir. 

 3.2.2.5.3. Linked-in

 Best FM’in Linked-in hesabı bulunmamaktadır. 

Tablo 24. Best Fm’in Facebook ve Twitter hesaplarının performansı
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3.2.2.6. Tüm Radyolar:  Bu bölümde araştırma kapsamına giren beş radyo işletmesinin sosyal medyadaki varlığı incelenmiştir. Araş-
tırmaya konu olan beş radyo kanalının Facebook hesaplarındaki toplam hayran sayısının seyri incelendiğinde 1-7 Mayıs haftasında 
2 milyon 370 bin 422 adet olan hayran sayısı, süreç sonunda 157 bin 216 artışla 2 milyon 527 bin 638’e yükselmiştir.

Tablo 25. Beş Radyo Kanalının Facebook hesabı performansı

 Tüm radyoların resmi Twitter hesaplarındaki takipçi sayıları incelendiğinde 1-7 Mayıs haftasında 297 bin 682 takipçinin, 
araştırma sonunda 25 bin 269 artışla 322 bin 951’e yükseldiği görülmüştür. Takipçi sayısı en çok Gezi Parkı eylemlerinin başladığı 
haftadan önce 29 Mayıs-4 Haziran haftasında artış göstermiştir. Sonrasında ise azalarak artmaya devam etmiştir. 

Tablo 26. Beş Radyo Kanalının Twitter hesabı performansı

Türkiye’nin en çok dinlenen beş özel radyo ve televizyon kanalının sosyal medya verileri incelendiğinde televizyon mec-
rasının radyo mecrasına göre iki kat fazla erişime sahip olduğu görülmektedir. Karasal yayın yaparak en çok izlenen beş televizyon 
kanalı karasal yayın yaparak en çok dinlenen beş radyo kanalına göre sosyal medyada iki kat daha fazla hayran ve takipçiye sahiptir.  

Tablo 27.  Radyo ve TV Kanallarının Facebook ve Twitter’da sahip olduğu hayran/takipçi sayısı
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Geleneksel medya olarak adlandırılan radyo ve televizyon mecrası içinde karasal yayın yaparak en yüksek erişimi elde eden 
beş işletmenin sosyal medya verileri incelediğinde televizyon mecrasında karasal yayın aracılığı ile en çok izlenen iki kanal olan ATV 
ve Kanal D’nin Facebook ve Twitter’da aynı başarıyı elde edemediğini görmekteyiz. Televizyon işletmeleri içinde Star TV Facebook’ta 
birinci sırada yer alırken, Show TV Twitter’da en çok takipçiye sahip kanal olmuştur. Radyo mecrasını incelediğimizde ise karasal 
yayın erişimi ile bir numarada olan Kral Fm, Facebook’ta da en çok hayranla bir numaradadır. Twitter’da ise Powertürk en çok takip-
çiye sahip radyo kanalıdır. 

Fox TV hariç diğer dört TV kanalı Facebook, Twitter ve Linked-in’de faaliyetlerini sürdürürken, radyo kanalları sadece Fa-
cebook ve Twitter’da yer almaktadır. Linked-in radyo kanallarının ilgisini çekmemektedir. İş dünyasının en önemli sosyal medya ağı 
olan Linked-in’de yer almaması onların kurumsal kimliklerinin pazarlanması ile ilgili bir eksikliği olarak yorumlanabilir.

Tablo 28. Televizyon kanallarının sosyal medyadaki içerik stratejisi

Tablo 28 ve 29.’da da görüldüğü gibi geleneksel mecralarda yayın yapan televizyon kanalları sosyal medyada daha çok kendi 
içeriklerinin tanıtımını gerçekleştirmektedir. Televizyon kanalları daha çok yayınladıkları dizilerin ve yarışmaların tanıtımlarını 
yaparak sosyal medya aracılığı ile içeriklerini duyurmaya çalışırken, radyo kanalları daha çok müzik paylaşımı ve hediye dağıtılan 
yarışmalar yapmayı tercih etmektedir. TV kanalları günün akşamında yayınlanacak bir dizi veya bir yarışma programı ile ilgili ‘sizce 
bu akşam x adlı dizide ne olacak?’, ‘ bu akşamki yarışmanın galibi kim olacak?’ şeklinde sorular sorarak sosyal medya üzerinden hem 
programlarının tanıtımını hem de hedef kitle ile çift taraflı etkileşimi hedeflemektedir.

Tablo 29. Radyo kanallarının sosyal medyadaki içerik stratejisi

Radyo kanallarının Facebook ve Twitter içerik paylaşımı stratejisi incelendiğinde ise radyo mecrasının sosyal medya aracı-
lığı ile program tanıtımından çok müzik paylaşımı ve yarışmalar vasıtasıyla hediye dağıtımına önem verdikleri görülmektedir.

 Değerlendirme ve Sonuç

Çağın icadı olarak adlandırabileceğimiz internet ve sonrasında gerçekleşen internet tabanlı icatlar yeni bir dünya 
düzeni yaratmıştır. İnternet dünyanın yeniden yapılanmasının önünü açacak yenilikler getirmiştir. Bu yeniliklerin biri de yeni 
medya ve sosyal medya olmuştur. Tüketiciler yeni bir iletişim biçimi yaratan sosyal medya sayesinde işletmeler için daha önemli bir 
konuma gelmişlerdir. Bunun en büyük sebebi sosyal medyada her şeyin tüketici odaklı olmasıdır. Artık işletmeler tüketicileri değil 
tüketiciler işletmeleri yönlendirmeye başlamışlardır. Bunda sosyal medyanın hızlı geri bildirim sağlaması ve çift taraflı bir iletişim 
modeli geliştirmesinin rolü büyük olmuştur.

 Medya işletmeleri yeni medya olarak adlandırılan internet tabanlı medyanın yaşadığı hızlı gelişme sonunda kendilerini 
bu alanda da var etmeye çalışmışlar ve sosyal medya olmadan ayakta kalmalarının her geçen gün imkânsızlaşacağının farkına var-
mışlardır. Bunun sonucunda medya işletmeleri içeriklerinin tanıtımında geleneksel pazarlama stratejilerinin dışında sosyal medya 
pazarlamasından da faydalanmaya başlamışlardır.

 Bu çalışmada geleneksel medyada faaliyet gösteren Kanal D, ATV, Star TV, Show TV ve Fox TV adlı televizyon işletmeleri ile 
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Kral Fm, Süper Fm, Powerturk, Slowtürk ve Best Fm adlı özel radyo işletmelerinin tüketici odaklı iletişim kuran Facebook ve Twitter 
ile kurumsal odaklı iletişimde bulunan Linked-in adlı sosyal medya ağlarını kullanım biçimleri araştırılmıştır. Sosyal medyanın 
geleneksel medyanın varlığını tehdit etmeye başladığı son yıllarda geleneksel medyanın sosyal medya ile olan ilişkisinin tespitinin de 
amaçlandığı çalışmada radyo ve televizyon işletmelerinin sosyal medya pazarlamasından hangi yönde faydalandığı incelenmiştir.

 Dokuz hafta süren ve günlük yapılan araştırma sonunda geleneksel medyada faaliyet gösteren ve yüksek erişime sahip özel 
radyo ve televizyon kanallarının sosyal medya ki erişimlerinin sürekli artış gösterdiği gözlemniştir. Araştırmaya konu olan on 
işletmeden Süper Fm hariç diğer tüm işletmeler araştırma dönemi içinde sosyal medyada ulaştıkları kişi sayısını arttırmışlardır. 
Araştırma radyo işletmelerinin kurumsal tanıtım ve pazarlamada etkili olan Linked-in adlı sosyal ağı etkin bir biçimde kullana-
madıklarını göstermiştir. Söz konusu ağda hiçbir radyo kanalı hesap açmazken, televizyon işletmeleri arasında Fox TV hariç tüm 
işletmelerin birer hesabının olduğu ortaya çıkmıştır. Televizyon işletmeleri arasında karasal yayınla en yüksek erişime sahip Kanal 
D ve ATV Facebook’ta aynı başarıyı göstermemiş Star TV’nin gerisinde kalmıştır. Facebook’u televizyon mecrası içinde en iyi kulla-
nan işletme Star TV iken radyo mecrasında Kral Fm’dir. Twitter’da ise en çok takipçiye sahip televizyon kanalı Show TV iken en çok 
takipçiye sahip radyo kanalı Powertürk’dür. Bu veri, geleneksel yollarla ulaşılan erişim ile sosyal medya aracılığı ile alınan erişim ile 
geleneksel medyada oluşan reyting sıralamasının sosyal medyada farklılık göstereceğini göstermiştir. Araştırma sonunda ortaya çı-
kan bir diğer sonuç ise mecraların sosyal medyada ki varlıklarının farklılık göstermesidir. Karasal yayınlar aracılığı ile en çok izlenen 
televizyon kanalları, radyo kanallarına göre sosyal medyada daha fazla sayıda takipçi ve hayrana sahiptir. Televizyon mecrası Face-
book’ta radyo mecrasına göre bir buçuk kat fazla hayrana sahipken, Twitter’da üç kat fazla takipçiye sahiptir. Geleneksel medyada 
yaşanan televizyon mecrasının radyo mecrasına üstünlüğü sosyal medyada da kendisini göstermektedir.

Radyo ve televizyon işletmelerinin sosyal medya pazarlamasından faydalanma biçiminde de farklılıklar görülmektedir. Te-
levizyon Facebook ve Twitter’da program ve diğer içeriklerinin tanıtımına önem verirken, radyo işletmeleri daha çok şarkı paylaşımı-
na önem vermektedir. Mecraların sosyal medyada tüketicileri ile iletişiminde de farklılıklar yer almaktadır. Televizyon mecrası 
sosyal medyada interaktifliği dizi ve yarışma programları hakkında sorduğu sorular aracılığı ile sağlarken, radyo mecrası 
hediye ve farklı ödüller içeren yarışmalar aracılığı ile gerçekleştirmektedir. 

Radyo ve televizyon işletmelerinin sosyal medyada ki büyüme oranları incelendiğinde Televizyon mecrası Facebook’ta dokuz haftada 
% 3.55 oranında hayran artışı yaşarken radyo mecrası % 6.63 oranında artış yaşamıştır.  Twitter’da ise televizyon mecrası % 14.89 
oranında takipçi artışı yaşarken radyo mecrası  % 8.48 oranında artış yaşamıştır. Bu verilerden hareket ederek televizyon mecrasının 
Twitter’da, radyo mecrasının Facebook’ta daha hızlı büyüdüğünü söyleyebiliriz.

Araştırmanın yapıldığı dönem Türkiye’de Gezi Parkı eylemlerinin yapıldığı ve sosyal medyanın daha aktif kullanıldığı döneme 
denk gelmiştir. Dokuz haftalık günlük gözlemleme döneminin son beş haftası Gezi Parkı protestolarının gerçekleştirdiği döneme 
karşılık gelmektedir. Bu yönü ile araştırmada toplumsal bir hareket olan ve sosyal medyanın aktif olarak kullanıldığı Gezi Parkı ey-
lemlerinin araştırma konusuna olan etkileri de incelenmiştir.

31 Mayıs 2013 tarihinde başlayan Gezi Parkı eylemleri sırasında geleneksel medyada faaliyet gösteren televizyon kanalları 
toplumsal bir baskı ile karşılaşmış ve yandaşlıkla suçlanmıştır. Bu dönem içinde ana akım televizyon kanallarının sosyal medya kul-
lanım ve erişimlerinde de düşüş olmuştur. Sosyal medyanın en önemli özelliği olan ‘bireysellik’ ve ‘çift taraflı’ etkileşim bu dönemde 
de kendisini göstermiş ve tüketici geleneksel medyaya karşı kendi medyası olan sosyal medyayı kullanmıştır. Gezi Parkı eylemlerinin 
yaşandığı sırada geleneksel medyada faaliyet gösteren ana akım televizyon kanalları ve radyolar paylaşım sayılarını azaltmışlardır. 
Bu onların sosyal medyadaki büyümelerini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu süreçten en fazla etkilenen televizyon işletmeleri ATV ve 
Fox TV olmuştur. Bu iki kanalın sosyal medyadaki hayran ve takipçi sayıları Gezi Parkı eylemleri sırasında düşmüştür. Geleneksel 
yollarla yayın yapan ana akım medyaya olan eleştirilerin protestoya dönüştüğü Haziran ayında Taksim’de Fox TV’ye ait canlı yayın 
aracı yakılmıştır. Yine aynı dönem Doğuş Medya Grubu’na ait olan NTV ‘nin canlı yayın aracı protestocular tarafından yakılmış, 
Doğuş Medya Grubu binası önünde protestolar yapılmıştır. Bu olayların yaşandığı dönemde Doğuş Grubu’na ait Star TV’nin sosyal 
medya ağlarında ki büyüme hızı düşmüştür. Fox TV’nin  Facebook sayfasındaki  beğeni sayısı yine bu dönemde ciddi bir düşüş ya-
şamıştır. Canlı yayın aracının yakıldığı hafta Fox TV Facebook sayfasın sadece 46 beğeni almıştır, bu bir önceki hafta aldığı beğeni 
sayısının % 2,5’una denk gelmektedir.

Gezi Parkı eylemlerinin yaşandığı dönemde televizyon mecrası sosyal medyada erişim kaybederken radyo mecrası erişim kaybetme-
miştir. Radyo mecrası Gezi Parkı eylemleri sırasında Facebook ve Twitter’daki hayran ve beğeni sayısını arttırmaya devam etmiştir. 
Bu yönü ile ele alındığında radyo mecrasının Gezi Parkı eylemlerinden televizyon mecrası kadar etkilenmediğini söyleyebiliriz. 
Bunu iki şekilde yorumlayabiliriz:

1.Radyo mecrası televizyon mecrası kadar etkili olmadığı için eylemler sırasında etki gücü kadar etkilenmiştir.

2.Radyo mecrası Gezi Parkı eylemlerine televizyon mecrasına göre daha fazla destek olmuştur.

Gezi Parkı eylemleri sırasında radyo mecrasının televizyon mecrasına göre sosyal medyada kendisini daha iyi pazarladığını 
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söylemekte mümkündür.  Eylemler sırasında sosyal medyada yaşanan yoğunluktan en fazla faydalanan radyo işletmesi Best Fm ol-
muştur. Best Fm Gezi Parkı eylemlerinin başladığı ilk hafta, dokuz haftalık araştırma döneminde aldığı beğeni ve hayran sayısından 
fazla beğeni ve hayran kazanmıştır. Bunda kanalın eylemlere yönelik verdiği destek içerikli yayınların da rolü olmuştur.

Araştırma bulgularında da görüldüğü gibi geleneksel medya, bireyselleşmenin ön planda olduğu sosyal medyada var olmak 
için tüketicinin isteklerini daha fazla önemsemek zorundadır. Geri bildirimler sosyal medyada daha hızlı alınmakta ve radyo ve tele-
vizyon işletmeleri bu bildirimlerden daha hızlı etkilenmektedir. Bu yüzden bu işletmeler geleneksel medyayı tehdit eden ve gelecekte 
geleneksel medyanın alması muhtemel olan sosyal medyaya geçiş yaparken tüketicileri konumunda olan izleyici ve dinleyicilerinin 
isteklerini daha iyi analiz etmek ve sosyal medya pazarlamasını en etkin biçimde kullanmak zorundadır.

Kaynakça

Akar, E. (2012). Sosyal Medya Pazarlaması. Efil Yayınevi: Ankara.

Bruns, A. ve Bahnisch, M. (2009). Social Media: Tools for user-generated content-Social drivers behind growing consumer partici-
pation ın user-led contnt generation, State of Art ,Mart 1-60.

Bulut, E. (2012). Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar Kapsamında Sosyal Medya Uygulamaları ve Etkili Kampanya Örnekleri, 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Burson S. D., Marsteller, D. (2010).  The Global social media check up 2010, http:www.slideshare.net/BMGlobalNews/global- soci-
al-media-checkup , Erişim Tarihi: 04.07.2012 

Donath, J.,  Boyd, D. (2004). Public Displays of Connection, BT Technology Journal, (22) 4,71-82.

Ipsos KMG (2013). Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırma Raporu, Mart 2013: İstanbul.

Klieber, P. (2009). Document Classification Through Data Minin Social Media Networks, Stetson University.

Kotler, P. (1983). Principles of Marketing. Prentice Hall Inc: ABD.

Mayfield, A. What is Social Media? Http://www.icrossing.co.uk Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2013.

Nyland, R., Marvez, R., Beck, J. (2007). Myspace: Social Networking or Social Isolation? AEJMC Midwinter Konferansı, Reno, Neva-
da, 23-24 Şubat, 1-20.

Özkaşıkçı, I. (2012 ). Sosyal Medya Pazarla(ma)?. Le Color:İstanbul.

Söylemez, A. (1998). Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği, Haberal Eğitim Vakfı Yayınları:Ankara.

Stokes, R. (2009).  eMarketing, (Quick eMarketing (Pty) Ltd, 2009) , aktaran Akar (2010a) 26.

TNS (2013). TNS TV İzleme Araştırma Raporu, Ocak/ Mayıs 2013: İstanbul.

Vural, Z.B.A. ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir 
Araştırma. Journal of Yaşar Universitesy. 2010 20 (5), 3348-3382

Weinberg, T. (2009). The New Community Rules: Marketing on the Social Web, O’Reilly Media: ABD.



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
578



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
579

YENİ MEDYANIN GELECEĞİ:
MOBİL KUŞAK VE KİŞİLERARASI İLETİŞİM
 

Ulaş Başar Gezgin1 

 Özet

 En hızlı ve en ucuz bağlantılarla ve yüksek orandaki elektronik üretimiyle birlikte, tüm dünyada, ‘mobil kuşak’ (m-kuşağı) 
olarak adlandırılan yeni bir kuşak büyüyor. Bu kuşak, çevrimdışı olduğunda kendisini iyi hissetmiyor. Daha yaşlı kuşaklar, onların 
yemek masasındaki ve başka durumlardaki davranışlarından sık sık şikayet ediyorlar. Akıllı telefon, onların giysilerinin bir parçası 
gibi; onsuz çıplak hissediyorlar. Bu kuşağın çeşitli özelliklerinin belirlenmesiyle birlikte, yeni bir araştırma alanı tomurcuklanıyor. 
Gelişim psikologları ve sosyal psikologlar yanında sosyologlar ve iletişim araştırmacıları, kuşak özelliklerini yalnızca olumsuz 
yönleriyle değil, olumlu yönleriyle de inceliyorlar. M-kuşağı, yalnızca fiziksel olarak yakınlarında olanlarla değil uzaktakilerle de 
sosyalleştiği için, önceki kuşaklardan daha sosyal. Farkında olmasalar da, sosyal medyada toplumsal beceriler kazanıyorlar. Öte 
yandan, toplumsal onay ve kabul gereksinimi nedeniyle, daha kırılganlar. Bu çalışma, m-kuşağının resmini çiziyor ve bu sosyal 
olarak iliştirilmiş kuşak üstüne bilimsel araştırmaları sunuyor. Yakın dönem araştırmalar, anektodlarla bütünleniyor. Bu çalışmanın 
temel tartışma noktası, şu: Asosyal medya ve bu anlamda hareketsizlik günlerine dönmek olanaksız olduğundan, araştırmacılar 
ve öğretmenleri de kapsayacak biçimde uygulayıcılar, sosyal medyayı tümüyle yok saymak yerine, onun olumlu kullanımlarını 
özendirmenin yollarını bulmak durumundalar. Bu, sosyal medyanın ve m-kuşağının daha derin olarak anlaşılmasını gerektiriyor ki; 
bu, bu çalışmadaki bilimsel bulguların sunumuyla sağlanıyor. Sosyal medyanın ve m-kuşağının derinlikli bir anlanışı, kullanımlar ve 
doyumlar kuramının genişletilmiş sürümünde olduğu gibi ilgili modellerin incelenmesini gerektiriyor. Böyle bir modelle, m-kuşağı 
tarafından çevrimiçi yaşamın kullanımları ve alınması beklenen ve gerçekten alınan doyumlar, olumlu yanıtlar için saptanabilir. 
Ayrıca, gelişim psikolojisi ve yaşa özgü iletişim çalışmaları güncelleniyor; çünkü yeni kuşak, yeni normlar oluşturuyor. Bağlantıda 
olmayanlar, marjinalleştiriliyor. Bu bağlamda, bu çalışma, kuşaklar arası ve kuşak içi sayısal uçurumu gözden kaçırmadan, 
m-kuşağının sosyal medyayı olumlu kullanımlarını özendirmek için ailelere ve ilgili meslek gruplarına önerilerle sona eriyor. 

Anahtar Sözcükler: Yeni medya, Kişilerarası İletişim, Sosyal Medya, Mobil Kuşak ve Kullanımlar ve Doyumlar kuramı.   
 

THE FUTURE OF THE NEW MEDIA:
THE MOBILE GENERATION AND INTERPERSONAL COMMUNICATION
 Abstract

 With the fastest and cheapest connections and with high rates of electronics production, a new generation called as ‘the 
mobile generation’ (m-generation) has been growing up worldwide. This generation doesn’t feel well when they are off-line. The older 
generations usually complain about their behaviors at dinner table and on other occasions. Smart phone is a part of their dress code; 
without it they feel naked. With the identification of the various features of this generation, a new field of research is burgeoning. 
Developmental psychologists and social psychologists as well as sociologists and communication researchers have been investigating 
the cohort characteristics, not only in negative ways, but also in positive ways. The m-generation is more social than the previous 
generations as they don’t only socialize with physically proximate fellows, but distant fellows as well. They acquire social skills on 
social media without realizing it. On the other hand, they are more vulnerable due to their need for social approval and acceptance. 
This study delineates the m-generation and presents scholarly research on this socially embedded generation. Recent research is 
complemented with anecdotal evidence. The main argument of  the study is the following: As there is no way to return to the days of 
asocial media and immobility in that sense, researchers and practitioners including teachers need to find ways to promote positive 
uses of social media, rather than totally ignoring it. This necessitates a deeper understanding of social media and the m-generation; 
which is being provided by the presentation of the scholarly findings in this paper. An in-depth understanding of social media and 
the m-generation also requires an elaboration of the relevant models such as the one offered by an extended version of the uses and 
gratifications theory. With such a model, uses of online life and gratifications expected to be received and actually received by the 
m-generation can be identified for positive responses. Furthermore, developmental psychology and age-specific communication 
studies are being upgraded, as the new generation is setting the new norms. Those that are not connected are marginalized. Within 
this context, the paper concludes with recommendations for parents as well as relevant professionals for promoting positive uses of 
social media by the m-generation, keeping an eye on inter-generational and intra-generational digital divide.  
 
Keywords: New media, interpersonal communication, social media, mobile generation, and uses and gratifications theory.
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Er Hakan Öner Sok., No.1, Avcılar, Istanbul, Türkiye.
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   Introduction

Various terms have been used to denote the younger generations (born after 1980) including “Millennials,” “Generation 
Y,” the “Net Generation,” the “Dot-Coms,” the “Echo- Boomers,” the “iGeneration,” the “Me Generation,” “Generation-D” (digital), 
and the “Nexters” (Feiertag & Berge, 2008, p.458); as well as “digital natives”, “homo zappiens”, “instant messaging generation”, New 
Millennium Learners etc. (Calvani et al., 2012). These terms refer to generational differences which needs to be discussed before 
elaborating on the new generation.

 
 Rosen (2010) divides the population into 4 categories (Baby Boomers, Generation Xers, Net-Geners and iGeners) and 
discovers a consistently positive trend between generations and time spent daily with media (p.28-29). Among iGeners, the hours 
spent for Internet use, offline computer use, e-mail, IM/Chat, telephone, texting, music and television increases by age, while time 
spent for video game playing peaks at 9-12 years and declines afterwards (p.29). 

Worley (2011) states that traditionalists (the generation before Baby Boomers) are “committed, dedicated, conforming, 
obedient to rules and laws, and respectful of authority”; Baby Boomers (1946-1964) are “individualist, competitive, self-sufficient and 
uncomfortable with technology” and they hold “a strong sense of responsibility and a strong work ethic”; Generation X (1965-1981) 
is “self-sufficient, independent, environmentally conscious, and somewhat comfortable with technology”, they “challenge authority and 
question the government”; and finally, Net generation/millennials (1982-2002) are “technologically advanced, sheltered/protected, 
diverse, extremely social, close to parents, education oriented, self-confident, multitasking, impatient, materialistic, and self-centered”, 
they exhibit a “sense of entitlement” and focus too much on college success (Worley, 2011, 32). It is claimed that these characteristics 
are the consequences of the major events of the period such as “Pearl Harbor, WWII, the Great Depression, the New Deal” (for 
traditionalists), “television, assassinations, Civil Rights Movement, Vietnam War, Watergate” (for Baby Boomers), “high divorce 
rates, single parent families, energy crisis, women’s rights movement” (for Generation X), and “terrorist attacks, Monica Lewinsky 
scandal, Clinton impeachment, September 11, 2001, school shootings, Iraq/Afghanistan wars” (for Net generation) (Worley, 2011, 
32).

Such characterizations assume a mechanistic/behavioristic view of sociology which speculates that many people that 
constitute a generation are affected in the same way. Furthermore, use of such models out of U.S. is problematic, but this use is 
very common in various countries including Turkey. Thirdly, these models usually emerged out of commercial settings rather than 
scientific settings. Fourthly, the origin of such discussions in the academia is mostly in Human Resource studies and related areas, 
which means that the writers could be biased to fit social phenomena into the ‘ultimate motives’ of maximizing profit etc. From 
this perspective, the employees are divided into generations that should be approached in different manners to maximize profits. In 
other words, these generation discussions are not based on non-commercial, scholarly interests. Fifthly, these models are based on 
an outdated notion of mass communication. Contrary to this notion, media users interpret the events rather than being exposed to 
them passively. There is no single meaning celestially emanating from the screens. Finally, the historical cutting years seem arbitrary. 
It resembles the Japanese calendar which starts by new numbering with the new emperor (e.g. 2013 is Heisei 25 in Japanese calendar 
which corresponds to the 25th year of the Emperor Akihito. Sebastian (2007) discusses ‘Heisei generation’ in that sense). 

 1. Characteristics of the Net/Mobile Generation

Although the terms Net generation and mobile generation (as well as iGeneration) are used interchangeably, the former 
is preceding the latter. Net generation was born with Internet, while the mobile generation was born with mobile phones (Rosen, 
2010, p.12). Squire & Dikkers (2012) raises an important question which matches the distinction between these two generations: 
“If all the information is already on the internet, what was different about mobile media devices, over other forms of digitally mediated 
instruments?” (p.457). The difference revolves on the fact that mobile applications are used for ‘filler’ time that are otherwise wasted 
by doing nothing else such as waiting for bus, sitting somewhere, waiting for a line etc. (Squire & Dikkers, 2012, p.457). Teenagers use 
smart phones to amplify their selves, interests, social networks and learning (Squire & Dikkers, 2012, pp.453-458) in a way to match 
with the notion of ‘body expanders’ as opposed to ‘body containers’ (cf. Kellerman, 2006, p.78). 

 
 While half of the applications downloaded to smart phones are games, they are mostly used for Internet and social 
networking (e-mails included) followed by phone/tool use and game play (Squire & Dikkers, 2012, p.452-453). Smart phone use 
equips the teenagers with a sense of empowerment (Squire & Dikkers, 2012, p.453). m-Geners are more confident compared to past 
generations as they more likely voice their opinions (Affleck, 2013, p.11; Rosen, 2010). Despite the early concerns that Internet and 
mobile technology uses would isolate the teens, electronic media use and SNS use are associated with more offline interactions. In 
other words, social media does not serve as a substitute of the offline relations; it instead facilitates offline social life (Jacobsen & 
Forste, 2011, p.279).

A study that defines ‘Generation N’ as those born after 1980 concludes that 
“Generation N employees are often not as independent as their predecessor generations requiring more structure, guidance and 
regular feedback. They prefer working collaboratively, do not respond well to the lecture, often do not communicate effectively 
by traditional standards, require information individually tailored to them, and require technology that is available to use” 
(Feiertag & Berge, 2008, p.457). 

This surprising view on “more structure, guidance and regular feedback” is attributed to the fact that m-Geners are receiving 
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and providing frequent feedback online. In that sense, m-Geners are associated with instant gratification and fragmented attention 
(Affleck, 2013, p.5; Feiertag & Berge, 2008, p.460). From another perspective, Twenge (2013) states that the new generation is 
“overconfident, have high expectations, report higher narcissism, is lower in creativity, is less interested in civic issues, and is less inclined 
to read long passages of text”, while believing in “equality regardless of ethnicity, gender, or sexual orientation” (p.66).

Rosen (2010) derives the typology of iGeneration by the following 13 points:
“(1) introduction to technology, literally at birth;
(2) constant media diet;
(3) adeptness at multitasking;
(4) fervor for communication technologies;
(5) love of virtual social worlds and anything Internet-related;
(6) ability to use technology to create a vast array of “content”;
(7) unique learning style;
(8) need for constant motivation;
(9) closeness to family;
(10) confidence;
(11) openness to change;
(12) need for collective reflection; and 
(13) desire for immediacy” (Rosen, 2010, p.26).

Furthermore, Rosen (2010) lists the following as the common characteristics of media used by iGeners:
“1. They all afford communication between people
2. They are mobile
3. They allow 24/7, on-demand access to family, friends, information, and entertainment. 
4. Their popularity has been driven by young people.” (p.52)

As the iGeners grow, the number of text messages they send and receive increases and the gap between phone calls and texts 
widen. It is clear that iGeners prefer text over phone call. This preference is due to the fact that texting takes less time, is more flexible, 
does not stick the ear to phone etc. (Rosen, 2010, p.56-57).

Rosen (2010) compares multitasking across generations (Net Gen, iGen, Gen X and Baby Boomers) over typical activities 
such as ‘playing video games’, ‘reading books and magazines’, ‘talking face to face’, ‘working on the computer but not online’, ‘watching 
TV’, ‘e-mailing’, ‘texting’, ‘IMing’, ‘talking on the telephone’, ‘surfing the web’ and ‘listening to music’ and finds that while the number 
of activities multitasked are negatively related with the generations; some of the activities are easier to be multitasked (e.g. listening to 
music, surfing the web, talking on the phone, IMing, texting, e-mailing, watching TV, and working on the computer but not online) 
while some others are more difficult (e.g. playing video games, reading books and magazines) (p.82). 

Although the framework and understanding provided by Rosen (2010) are laudable and precious, they can be criticized by 
the fact that the ‘i’ of iGen is just a brand and not a term to characterize smart phones (e.g. android). In that sense, the term could 
very well be ‘smart generation’.  

In fact, the iGen and mGen characterizations sometimes ignore digital divide on social, economic and geographic bases 
which would make the generational properties listed less generalizable. However, even if poor kids have limited chances to connect, 
they are motivated to connect which makes these properties more realistic (cf. Rosen, 2010, p.217). 

Nevertheless, whether smart phone using cohort of youngsters should be called as a ‘generation’ is still under discussion despite 
unwarranted acceptance of the term and concept by various writers. This cohort is not homogeneous in their various characteristics 
(Calvani et al, 2012, p.805; Junco & Cotten, 2011). Calvani (2012) shows that the technical skills are not equally distributed in this 
cohort, while Junco & Cotten (2011) points out the heterogeneity of distractibility due to multitasking. In that sense, digital divide is 
not only inter-generational, but also intra-generational. In the same vein, Sánchez et al. (2011) finds that intragenerational variation 
is so wide that it is difficult to call this cohort as a ‘generation’: Divided attention is not a characterizing property or the priority of 
image over word that is associated with the decline in reading skills. It should be emphasized that Calvani (2012)’s study was based 
on Italian participants and Sanchez et al. (2011)’s study was on Chilean teens. There may be cultural differences which are totally 
ignored in generational characterizations. 

 2. The Young Generation and Education 

According to Rosen (2010), schools are designed in a way that would maximize learning for the generation of parents and 
teachers. That is why m-generation (i-generation) doesn’t like school. But that doesn’t mean that they don’t like school. They learn 
but in a different way. The new generation is active on social networks and are able to perform many tasks (multitasking) at the same 
time (Rosen, 2010, p.2-4). In that sense, mobile learning and mobile virtual learning environments are more appropriate for the new 
generation. 

Rosen (2010) associates mobile learning with 5 concepts:
“1. Information is available anywhere there is Internet access.
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2. Information is available anytime.
3. Information is available through devices that are becoming commonplace and will soon be affordable to most people. 
4. Information can be “pushed” from the environment to the student and “pulled” by the student from the environment. 
5. The learning environment is fluid and adapts as the learner learns” (p.61-62). 

Rosen (2010) makes a distinction between mobile learning and mobile virtual learning environments considering the latter 
as a more specific form of the former. So with this characterization, Rosen (2010) lists the following as the key features of mobile 
virtual learning environments:

“1. Engaging environments
2. Environmental flexibility
3. Relevant learning strategies
4. Material interactivity
5. Human interactivity
6. Student-centered
7. Collaborative
8. Creative
9. Available 24/7” (pp.65-70)

Rosen (2010) compares various educational technologies and points out that in terms of the ‘realism of simulated 
environment’, the graph extends from books, classroom lectures, audio podcasts, video vodcasts, video gaming to multi-user virtual 
environments (p.102). In this context, he describes Facebook as a 2-D social network and Second Life as 3-D social network (p.106). 

One of the factors behind the popularity of video games among iGeners is the fact that they are full of positive reinforcers 
(Rosen, 2010, p.117). Thus, the behavioristic model can partially explain their attractiveness. Other factors for this popularity are the 
3-dimensionality (being close to reality) and affordability (Rosen, 2010, p.117). 

To sum up, Rosen (2010) lists “seven major arguments for changing our educational system to include more technologies:
- iGen students are wired 24/7 and are the early adopters of all new technologies.
- iGen students are multitaskers to the nth degree and are bored when asked to unitask.
- iGen students are socializing constantly via technologies such as social networks and text messaging, and this communication has been 
shown to level the playing field so that all students feel comfortable participating in conversations.
- iGen students live a connected life at home and are being asked to disconnect at school.
- High-quality course materials that have been proven to actively engage this connected generation of students are available at low or no 
cost.
- Technologically adapted curriculum materials have been proven to help students develop higher-order thinking skills.
- Students’ participation in the Web 2.0 via user-generated content, social networking, mobile learning, and virtual learning environments 
(just to name a few) is highly motivating for them and they are naturals at it” (Rosen, 2010, p.201).

Although use of mobile devices including iPads in class may distract the students, they may also help the students to do 
their own search for a better understanding during the lecture (Wakefield & Smith, 2012, p.647). Wu & Zhang (2010) reports their 
study which finds that elementary school students that learn language and maths courses with ‘handheld computers’ scored higher 
on exams compared to those without the so-called ‘palmtops’ (p.57). However, some other studies roll out with negative conclusions: 
Jacobsen & Forste (2011) finds a negative relationship between electronic media use and grades on first semester and attributes this 
to the distraction demanded by multitasking during engaging in academic activities (p.279). Likewise, Levine, Waite & Bowman 
(2007)’s findings point out that time spent on IMing and distractibility on academic activities are positively correlated. By a self-
report measure, m-Gener participants to Junco & Cotten (2011) study state that IMing and multitasking in general hinder their 
efforts to complete homeworks; and lead to lower academic performance (p.370). It appears that some of the students are good 
at multitasking without academic interference, but they constitute a minority. In Watson & Strayer (2010) study, only 2.5% of the 
participants were found to be ‘supertaskers’ in that sense (p.479). Junco & Cotten (2011) speculates that a subgroup of students are 
affected by multitasking positively, while some others negatively. This may explain the mixed results on multitasking. Levine, Waite 
& Bowman (2007) states that

“[t]here are three ways in which IMing might interfere with academic reading: (a) displacement of time available for study, (b) 
direct interference while studying, and (c) development of a cognitive style of short and shifting attention” (p.565).

Although they are valuable in their own right, such studies sometimes fail to see that quantity (time spent for smart phone 
use) is less important compared to quality (in what ways smart phones are used) (Gezgin, 2012; Gezgin & Sen, 2012). 

Are the m-Geners cognitively more superior compared to the previous generations as a result of their heavy technology use? 
The academia is divided in this question. Following a Piagetian point of view, Affleck (2013) does not think so and instead states that 
m-Geners hold a different set of cognitive skills compared to the past generations and that is all. Their technological skills are not 
generalizable to other domains (Affleck, 2013, p.8). This different set of cognitive skills includes “response times, visual-spatial skill, 
pattern recognition and systematic thinking” (Affleck, 2013, p.10). Nevertheless, they have to pass the Piagetian stages for cognitive 
development, as did their past counterparts. Converging with Affleck (2013), Calvani et al. (2012) discovers that adolescents (aged 
14-16) in the study are not digitally competent based on their responses on a questionnaire covering “conceptual understanding of 
technology (visual literacy, trouble shooting, and understanding technological concepts), socio-relational knowledge(knowledge related to 
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privacy, respect for others, and knowledge of
technology’s socio-cultural implications) and high-order cognitive skills (organising and connecting textual and visual data, organising 
structured data, and information research)” (p.797, 799, 800). In this study, ‘visual literacy’ involves ‘computer signals and menu 
bars’, and ‘trouble shooting’ involves problems such as “audio is not heard”, “working with video”, “printer does not work”, “possible 
damage caused by viruses” and “malfunctioning of the computer”, while ‘understanding technological concepts’ consists of items such 
as “requisites for using electronic mail”, “emails do not arrive: what are the possible reasons?”, “what are the causes of slow net surfing?”, 
“associating tasks with the relative specialised software”, “tasks suitable for computers and for humans”, “searches using logical operators”, 
“completing a pseudo-programme in a pseudo-programming language”, and “the shortest path: a simple algorithm” (Calvani et al., 2012, 
p.802). Likewise, ‘organising and connecting textual and visual data’ refers to ‘representing a text with a graph, representing hierarchical 
classes, hierarchic structure of a document, and identifying keywords in a text’;‘organising structured data’ corresponds to ‘organising 
data in a table, finding a missing value in a table and planning a simple budget’, while ‘information research’ matches ‘research on the 
Internet’, search engine results, credibility of information, and reliability of information’ (Calvani et al., 2012, p.803). Finally, ‘staying safe 
online’ comprises ‘communication of personal data on the Internet and online payments’; ‘respect on the net’ signifies ‘offensive online 
phrases and quoting information found on the web’, while ‘understanding social and technological inequality’ maps on ‘technological 
gap between different countries in terms of awareness and communication’ (Calvani et al., 2012, p.804). The low performance of the 
teenagers on these items clearly support the argument of “a different set of cognitive skills and that is all” mentioned above. 

In contrast, Rosen (2010) states that games such as Civilizations, Age of Empires etc. tap “logic, memory, problem solving 
strategies, critical thinking, and visualization skills” (p.117). To add more detail: Video games help kids developed higher-order skills 
such as 

“physical coordination, knowledge acquisition, problem-solving abilities, ability to extract and synthesize complex information, 
decision-making abilities when faced with multiple alternatives, motivation,” and “system thinking” (Rosen, 2010, p.209).

In summary, researchers from both camps agree that technology use leads to skill acquisition but the significance, 
generalizability and epistemic status of these skills are a moot issue. 

 3. Conclusion and Recommendations

Due to information overload and abundance of unedited and non-expert sources of information on the net, m-Geners are 
in need of media literacy training that will allow them to check the references and further pages on Google search rather than the 
first links found, and let them gain the awareness of the likely biases of the online texts as well as offline ones (Affleck, 2013; Calvani, 
2012; Rosen, 2010). On the positive side, technology use by mobile generation allows more diversity as curriculum can no longer be 
totally bound by governments. 

One of the characteristics of the m-Geners is the text-speak, in other words, the shortened form of messaging. Although the 
majority of the scholars are negative about it as they associate it with the decline of literacy and reading skills (Affleck, 2013, p.9), a 
few of the researchers including Rosen (2010) thinks about how this stream of expression could be harnessed for educational uses. 
Thus, the recommendation about text-speak is not conclusive. 

Rosen (2010) recommends educators to design education in a way to allow multitasking considering the level of ease of the 
activities to be multitasked that are presented above (p.83). 
The multitasking that characterizes the iGeners could be seen on TV screen as well. News channels like CNN provide information 
in various ways simultaneously by the news anchors, lefthand info, righthand info, subtitles etc. (Rosen, 2010, p.83). However, many 
other researchers hold negative views on multitasking (e.g. Jacobsen & Forste, 2011; Junco & Cotten, 2011; Levine, Waite & Bowman, 
2007; Watson & Strayer, 2010). The recommendations are mixed.  

Proposing that ‘Net generation’ is “focused on achievement and grades, goal oriented, pressured to succeed, assertive, confident, 
enjoy working in groups, team-oriented, extremely social, easily bored with traditional teaching methods, technologically savvy, 
multitasking, accustomed to instant gratification, visually stimulated, self-centered”, has “little patience, short attention span, poor time 
management skills, sense of entitlement” and see themselves as a “customer” of the college, Worley (2011) lists the following teaching 
strategies to match these characteristics:

“- Give students many opportunities for success and a variety of graded assignments
- Prepare detailed course goals and objectives
- Provide clear expectations
- Allow student input on course assignments and assessment
- Respect the knowledge and experience students bring to class; work to build on that knowledge
- Help students see the difference between information and knowledge
- Implement group and team projects
- Allow students to work together
- Encourage interaction and communication
- Shift the focus from teaching to learning
- Give short, relevant writing assignments 
- Create assignments that deal with real-life issues that students are interested in
- Limit lectures to short sessions with discussion breaks
- Instead of reading about something, have students visit something
- Bring in guest speakers
- Incorporate inquiry based learning
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- Allow students to discover learning
- Instead of testing, have students demonstrate what they have learned
- Talk less and do more
- Incorporate technology throughout the course
- Provide online course materials such as syllabi, readings, and quizzes
- Allow students to submit assignments online
- Use online teaching tools such as WebQuests and Wikis
- Set up a class Facebook page
- Communicate through email
- Challenge students to think beyond the technology
- Keep students busy with a variety of assignments and projects
- Give frequent breaks
- Allow students to utilize all course materials and equipment in class 
- Give students a variety of methods to meet course requirements (a paper, project, presentation.
video, interviews, etc.)
- Provide prompt, constructive feedback
- Follow through on all student requests and concerns
- Utilize textbook CD’s for assignments that provide immediate feedback
- Include a variety of teaching materials such as graphics, visuals, and simulations
- Utilize PowerPoint presentations
- Offer assignments that include visual tools
- Attempt to slow student faced-paced thinking and working
- Create assignments that provide some focused reflection time
- Emphasize time-on-task and provide students with a timeline for assignment completion
- Require attendance and count it as a grade
- Provide frequent teacher/student interaction
- Show students that you care about their success
- Be flexible
- Listen and respect student concerns
- Provide service learning and community project opportunities” (Worley, 2011, pp.36-37). 

It appears that some of these are applicable to any cohort of students (e.g. providing clear expectations and groupwork); and 
some others such as using Powerpoint or e-mails is outdated from the eyes of this ‘generation’. A higher number of assessments (e.g. 
quizzes, formative and multiple project assessments) is reasonable. As stated above, media literacy training is indispensable. 

To conclude, whether this cohort forms a ‘generation’ is still under discussion; and the scholarly ideas about this topic rarely 
reach a consensus. Nevertheless, this discussion is full of valuable recommendations. 

 References

Affleck, C. (2013). The rewired generation stepping into the gap that is the digital divide. Retrieved 
from http://www.samra.co.za/wp-content/uploads/2013/05/Affleck_The-rewired-generation-Guest-Paper.pdf 

Calvani, A., Fini, A., Ranieri, M., Picci, P. (2012). Are young generations in secondary school digitally competent?
A study on Italian teenagers. Computers & Education, 58, 797-807. doi: 10.1016/j.compedu.2011.10.004

Feiertag, J. & Berge, Z. L. (2008). Training Generation N: how educators should approach the Net Generation.
Education & Training, 50, 457-464. doi: 10.1108/00400910810901782

Gezgin, U. B. (2012). Psychology of You 2.0: Psychology of Social Media. Germany: Lambert Publishing. 

Gezgin, U. B. ve Ng, Y.-S. (2012). “Keep In E-Touch”: Personality and Facebook use.
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 18, 123-139.

Jacobsen, W. C. & Forste, R. (2011). The wired generation: Academic and social outcomes of electronic media use
among university students. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14, 275-280. doi: 10.1089/cyber.2010.0135

Junco, R. & Cotten, S. R. (2011). Perceived academic effects of instant messaging use. Computers & Education, 56,
370-378. doi: 10.1016/j.compedu.2010.08.020

Kellerman, A. (2006). Personal mobilities. New York: Routledge. 

Levine, L. E., Waite, B. M. & Bowman, L. L. (2007). Electronic media use, reading, and academic distractibility in
college youth. Cyberpsychology & Behavior, 10, 560-566. doi: 10.1089/cpb.2007.9990 

Rosen, L. D. (2010). Rewired: Understanding the iGeneration and the way they learn. New York: Palgrave Macmillan. 

Sebastian, E. (2007). The wider context: some key implications of generational change in Asia. In Ruth Phillips
(ed.), Generational change and new policy challenges: Australia and South Korea (pp.206-228). Sydney: Sydney University Press.  

Squire, K. & Dikkers, S. (2012). Amplifications of learning : Use of mobile media devices among youth.



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
585

Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 18, 445-464. doi: 10.1177/1354856511429646

Sánchez, J., Salinas, A., Contreras, D. & Meyer, E. (2011). Does the new digital generation of learners exist?: A qualitative study. British Journal of 
Educational Technology, 42, 543-556. doi: 

10.1111/j.1467-8535.2010.01069.x

Twenge, J. M. (2013). Teaching generation me. Teaching of Psychology, 40, 66-69. 

Wakefield, J. & Smith, D. (2012). From Socrates to satellites: iPad learning in an undergraduate course. Creative
Education, 3, 643-648. doi: 10.4236/ce.2012.35094 

Watson, J. M. & Strayer, D. L. (2010). Supertaskers: Profiles in extraordinary multitasking ability. Psychonomic
Bulletin & Review, 17, 479-485. doi: 10.3758/PBR.17.4.479

Worley, K. (2011). Educating college students of the net generation. Adult Learning, 22, 31-39. doi: 10.1177/104515951102200305 

Wu, J. & Zhang, Y. (2010). Examining potentialities of handheld technology in students’ academic attainments.
Educational Media International, 47, 57-67. doi: 10.1080/09523981003654977 



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
586



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
587

BETWEEN REPRESENTATION AND PARTICIPATION: POLITICAL TWITTER USE 
IN TURKEY
 
 
 
 
Burak Özçetin1

 Abstract

 Recent interest in the role of new media on politics has concentrated on the question whether these 
novel communication channels enrich and enlarge more conventional ways of making politics. Problems such 
as debates over politicizing or depoliticizing character of new media; potentials of Web 1.0 and Web 2.0 tech-
nologies as public spaces; and the so-called emancipatory or delimiting qualities of the Internet became matters 
of theoretical and empirical inquiry. In other words, new media has become a popular issue in the field of po-
litical communication. Vast majority of the work done in the field pointed to the fact that over-generalizations 
or theoretical reasoning alone will not provide the researcher with adequate answers regarding the relationship 
between politics and the new media. Instead, handled within a sound theoretical and methodological frame-
work, and through empirical investigation, the instances and moments of the relationship between politics and 
the new media must be carefully analyzed. Departing from these insights, current work studies the relationship 
between the new media and politics through focusing on Twitter use of politicians in Turkey. More specifically 
the study investigated the content of professional politicians’ twitter use. It asked whether politicians’ Twitter 
use promote citizen participation into politics and dialogue with politicians, or basically utilized for self-pro-
motion and representation by politicians. The study analyzed one month (May 2013) Twitter performances of 
20 politicians (5 from each party) from political parties which has parliamentary group in the assembly (the 
Justice and Development Party, the Republican People’s Party, the Nationalist Action Party, and the Peace and 
Democracy Party) and who are most active Twitter users. The study finds out that interaction is a significant 
aspect of politicians’ Twitter use in Turkey, but the quality of interaction is far from promoting a participatory 
political environment through use of digital technologies. 

Keywords: Twitter, Public Sphere, Web 2.0, Participation, Representation.

 Introduction

 We are recently witnessing social media and microblogging’s becoming visible and indispensable com-
ponents of political communication, campaigning and organization. Online discussion of political issues has 
become an integral part of political agenda. The increased exchange between traditional and new media chan-
nels, such as increased reference to social media debates and developments by newspapers or TV channels is a 
crucial factor in dissemination of online debates in offline environments.Thus, although the quantity of high-
end new media users is quite limited, online political discussions begin to occupy a considerable place in the 
political agenda due to this echoing effect. 

Java et al. (2007, 1) define microblogging as “a new form of communication in which users can de-
scribe their current status in short posts distributed by instant messages, mobile phones, email or the Web”. 
By microblogging tools the users, without much effort, are able to share their opinions, activities, statements, 
pictures, or videos. Among other microblogging services (such as Jaiku, Identi.ca, Twhirl2),launched in 2006, 
Twitter has become the most popular microblogging channel both in the US and worldwide. Currently, there 
are approximately 555 million Twitter users worldwide; with 200 million not regularly updating their accounts.
1 Akdeniz University Faculty of Communication, Department of Public Relations and Publicity  
2  For and infographic on “A Brief History of Microblogging”, http://www.technologyreview.com/sites/default/files/legacy/forward.pdf
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More than 140 million users are reported to be in the US. The popularity of Twitter is also increasing in Turkey. 
It is estimated that there are 6 million active Twitter accounts in Turkey out of 10 million registered users.3

Especially after recent (May-June 2013) TaksimGezi Park demonstrations, Twitter has come to atten-
tion of almost all sectors of Turkish society, more specifically of journalists and politicians. This has been 
epitomized by Prime Minister Erdoğan’s and relevant Ministers’ remonstrance of the role played by Twitter in 
organization of protestors. During the protests,Erdoğan declared that Twitter and social media are a “menace 
to society”. Government’s statements targeting Twitter and social media has continued since then. They have 
been accusing social media and Twitter for disrupting social order and for posing a risk against national secu-
rity.4 However, the initial distaste with and reaction against social media has been immediately replaced with 
strategies to control and make use of the very channel. Most recently, it has been informed that AKP founded 
a “Social Media Coordination Center” coordinating 6000 staff and volunteers working in 81 provinces and 953 
districts.5 The AKP social media teams are founded as an integral part of election strategy for the upcoming 
local and national elections.

Figure 1. www.twitter.com opening page

Motto of Twitter, “Start a conversation, explore your interests, and be in the know,” noted in the open-
ing page www.twitter.com (Figure 1)points to conversational and informational aspects of Twitter. Increased 
connectivity between people through providing chances of conversation and communicative exchange seem to 
be main objective or function of the platform. In this paper I will try to discuss the implications and validity of 
this claim for political communication through focusing on Twitter use of politicians in Turkey. 

The increased popularity and accessibility of Internet in the last decades brought a divide within social 
sciences among the proponents and critics of cyberspace. While for the proponents of cyberspace “cyberspace 
promise that online discourse will increase political participation and pave the road for a democratic utopia”, 

3  “Twitter nedir? Ne kadarkullanıcısıvar? Kullanımınasıl?”, Milliyet, June 12, 2013 (http://blog.milliyet.com.tr/twitter-nedir--ne-kadar-kullanicisi-var--kulla-
nimi-nasil-/Blog/?BlogNo=418721); also see, Digital Stats, http://semiocast.com/publications/2012_07_30_Twitter_reaches_half_a_billion_accounts_140m_in_
the_US
4  In fact, Turkis government is not alone at making the social media the scapegoat for social unrest. In 2011 August riots in the UK, the Home Secretary told to the 
Parliament: “This is not the first time that criminals with plans to disrupt life in our towns and cities have used technology to plot their crimes. Social networking 
sites like Facebook and Twitter and messaging services like Blackberry Messenger have been used to coordinate criminality, and stay one step ahead of the police. 
I will convene a meeting with ACPO, the police and representatives from the social media industries to work out how we can improve the technological and related 
legal capability of the police. Among the issues we will discuss is whether and how we should be able to stop people communicating via these websites and services 
when we know they are plotting violence, disorder and criminality.” http://www.homeoffice.gov.uk/media-centre/speeches/riots-speech(quoted in Crump, 2011, 2).
5  “AK Partiseçimlere 6 bin kişilik Twitter ordusuilegirecek” (AkPaty will enter the elections with a Twitter army of 6000), Zaman, September 14, 2013. 
http://www.zaman.com.tr/politika_ak-parti-secimlere-6-bin-kisilik-twitter-ordusu-ile-girecek_2135304.html. Last accessed on September 15, 2013.  
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the critics, or the skeptics “caution that technologies not universally accessible and ones that frequently induce 
fragmented, nonsensical, and enraged discussion (otherwise known as ‘flaming’) far from guarantee a revived 
public sphere” (Papachiarissi, 2004, 260). The optimistic account of the Internet’s democratic potential has 
been underlined by Miskinov (2010, 64) as such:

Public deliberation online emerges in the new social context of everyday life but is independent from 
the existing social settings and conventions. By going online, civic interaction and deliberating ex-
pand and pluralise the existing systems of political communication allowing the expression of so-
cio-political concerns to everyone, not only to political elites.

Against the Habermassianutopia of Internet as an ideal public sphere, there are views underlining its, 
to use Habermas’ terminology, “re-feudalized” structure. Morozov (2010) points how internet can be used for 
tracking of citizens by authoritarian and dictatorial regimes. Also there is a growing literature on surveillance 
in Internet by states and companies (see Lyon, 2002, 2006; Bigo 2006; Haggerty, 2006). Also, Internet’s limited 
accessibility, its chaotic structure and increasing dependence on economic networks are other reasons behind 
why Internet cannot be considered as a (participatory-democratic) public sphere (Polat, 2005, 449). Finally, 
Internet’s hosting of many anti-democratic elements (hate speech; racist, sexist, discriminatory etc. discourses) 
is another point that supports the skeptics’ arguments.   

The question whether the Internet can be considered as an alternative public sphere will not be ad-
dressed in this article. As we have argued earlier elsewhere (Özçetin et al., 2012), this is a question of empirical 
inquiry as well as a theoretical one. Thus, rather than trying to give the ultimate answer, first we should focus 
on various intersections within the field, and elaborate on the moments of participation/non-participation, 
inclusion/exclusion, and freedom/restriction in the Internet. In this article I will handle the problem of the 
relationship between political communication and new media technologies with a specific focus on microb-
logging service Twitter. 

 1. A New Political Communication?

 Coleman (2005, 181-182) makes a distinction between traditional and contemporary (digital) forms of 
political communication in terms of their capacity for interaction. Accordingly, diminishing the old dichotomy 
between sender and receiver, and producer and audience, digital technologies, such as internet, transforms 
“the conception and nature” of political representation.This claim matches up with “mobilization theories” 
which claim that digital technologies, internet being in the first place, “facilitate and encourage new forms of 
political activism” (Norris, 2004, 2; Castells, 2007, 2013).

The use of new media technologies, more specifically Web 2.0 technologies in political campaigns is another 
aspect of the same problem. Especially after effective use of social media tools during 2008 presidential cam-
paign in the US brought a wave of optimism about the new venues and opportunity spheres opened up in 
political communication (McNair, 2011).  Accordingly, 

Web 2.0, characterized by innovations (e.g., AJAX, the Web as a platform), is suitable for people to 
engage directly and interact with others on the Web. Keywords associated with Web 2.0 are bottom–
up approach, sharing of content, online collaborating between people and socializing among people 
and networking. Today, in election campaigns, Web 2.0 applications are considered to be even more 
appropriate to close or, at least, decrease the gap between politics, politicians and citizens (Vergeer et 
al., 2011).

As against the predictions regarding the potentials of new media technologies for political participation 
and increased connectivity between professional politicians and ordinary citizens, the empirical data mostly 
point that “instead of facilitating one-to-one communication between the represented and their representa-
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tives, the internet has mainly enhanced communication between parties and supporters, or it has provided 
politicians with new opportunities for self-publicity aimed at traditional media” (Jackson and Lilleker, 2009, 
234). Furthermore, Jackson and Lilleker (2009, 236) notes that many empirical studies underline that most 
of the parties’ internet use has largely been limited to brochureware. Likewise, Nielsen (2010, 3), on the basis 
of his ethnographic research in two congressional election campaigns the USA assert that “when it comes to 
mobilization, mundane internet tools like email and search are more important than emerging tools(like social 
networking sites) or specialized tools(like campaign websites).”

Against mobilization arguments, the normalization hypothesis underlines the continuation of asym-
metric power relations between uneven parties in the online environment. As Vergeer et al. argues, “larger 
parties might still have the upper hand because they have the advantage of a strategic department dealing con-
tinuously with publicity issues, and professional politicians that deal with politics as a daily business, as well as 
having greater experience” (Vergeer et. al., 2011.)

The mobilization hypothesis also casts a key role to new media technologies in contributing to the 
solution of one of the major deadlocks contemporary politics and politicians face: the crisis of representative 
democracies. “Political apathy”, “anti-political sentiment”, “anti-party sentiments”, “legitimation crisis”, “crisis 
of representation” and “post-politics” are among the terms to tag different aspects of the problem (Habermas, 
1975; Mouffe, 2005; Mulgan, 1994; Miessen, 2011; Arditi, 2007; Zizek, 1999). In his article on “direct represen-
tation”, Stephen Coleman (2005a, 1) notes that the basic problem of contemporary democracy is very simple: 
“governments have come to believe that the public don’t know how to speak; the public has come to believe that 
governments don’t know how to listen.”

For Coleman, the basis of legitimacy in traditional forms of democratic representation is contractual, 
i.e. it depends on promises of the political candidates and their performance in whether keeping or not keeping 
those promises, and their re-election or non-re-election in the following elections depending on their perfor-
mances. Coleman notes that, the shift from traditional to contemporary forms of representation is character-
ized by an emerging trend from contractual to permanent representation:

The so-called permanent campaign, whereby governing and campaigning are fused within a perpet-
ual relationship, has come to characterize representative politics. Whereas contractual representatives 
entered into a relationship with voters based upon offers and obligations, permanent representatives 
tend to be reactive and reflexive, dependent upon monitoring and adapting to public opinion (2005b, 
181).

This transition from the traditional to more contemporary forms of political representation and con-
nection/communication is not solely related with advancements in communication technologies, i.e. the birth 
of new media. Coleman and Blumler (2009, 10-11) assert that this transformation underlines an urgent need 
to overcome the crisis with which representative democracies face. First, the top-down administration mod-
els are far from meeting the demands and expectations of citizens any more. Second, mainstream political 
communication has found itself in an impoverished state. Third, interactive, digital media have a potential to 
improve public communications and enrich democracy (Coleman and Blumler, 2009, 11). The realization of 
this potential is a must for overcoming the “yawning chasm” which has grown up between the representatives 
and the so-called represented: “The rationale for politicians’ interest in digital mediation is a profound sense 
of disconnection from the public. Reconnection is their goal” (Coleman, 2005b, 189). According to Coleman, 
digitally mediated representation might stimulate and facilitate democratic participation,

1. by enabling a more expansive and interactive kind of accountability to take place;

2. by accommodating a pluralistic network of representations, in contrast to the singular, linear concep-
tion of political representation characteristic of analogue mediation;
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3. by creating new spaces of public self-representation and experiential reflexivity (2005, 190).

Moreover, as Vergeer (2011) notes, enhancing the opportunities for digital representation might in-
crease the autonomy of political professionals from established and rigid institutional ties. Politicians’ active 
presence in digital environments might contribute to making institutional walls between politicians and citi-
zens more permeable; and to constitution of bridges between the two. 

Among other new media channels, Twitter emerges as one of the most influential instruments which 
connects the ordinary citizen to “the popular, powerful and influential” (Graham et. al., 2013, 693). As noted 
above, the popularity of Twitter is rapidly increasing, and Twitter is becoming an important space of public 
political debate.6This is why political parties and figures are increasingly adopting this channel, developing 
Tweeting strategies, and even getting professional assistance for a more influential presence in Twittersphere. 
Before analyzing politicians’ Twitter use in Turkey we will first have a look at several studies elaborating polit-
ical uses of Twitter.

In their frequently quoted analysis on Twitter use by the US Congress, Golbeck et al. (2010, 1612) bring 
forward TweetCongress (www.tweetcongress.org) case as a manifestation of the idea that Twitter stand as a 
solution form many information sharing problems. The motto of TweetCongress clearly expresses this claim: 
“We the Tweeple of the United States, in order to form a more perfect government, establish communication, 
and promote transparency do hereby Tweet the Congress of the United States of America” (see Figure 2)

Figure 2. Snapshot from TweetCongress opening page

Although the political use of Twitter aimed at forming “a more perfect government”, establishing com-
munication and promoting transparency; Golbeck et al. come up with contrary conclusions:

Congress members are largely using Twitter to communicate the same type of information their offic-
es would share in other media. They post links to news articles, blog posts, and descriptions of upcom-
ing activities and use the tweets like titles for mini press releases. Congresspeople also use Twitter in 
the stereotypical way, posting about daily activities and events like meetings, dinners, and workouts. 
Those two types of tweets make up the vast majority of posts, but there is also a significant amount of 
direct communication taking place between Congresspeople and users who send them questions or 
comments (2010, 1612). 

Graham et al.’s (2013) study, which works on a huge data set (26,282 tweets produced by 416 candi-
dates) focused on Twitter use in 2010 UK general elections. Authors note that the research findings reveal that 
it was “indeed business as usual”, that“candidates mainly used Twitter to broadcast their messages, as a plat-
form for partisan attacks and as a means of acknowledging and thanking their supporters” (2013, 693). But ac-

6  It is not only the politicians who used Web 2.0 technologies. Experiences from various countries underline the use of social media by public authorities for various 
reasons.  An interesting case study is Crump’s (2011, 1) study showing how Twitter has been effectively used by police  forces in the UK, and “the extent to which 
social media has been incorporated into contemporary policing” during the outbreak in London, Birmingham, Manchester and other English cities between August 
6 and 10, 2011.  Crump (2011, 2) notes that Making public service announcements, refuting unfounded rumors about incidents, and reassuring the public were the 
major motives behind police forces’ social media use.  
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cording to Graham et al., tactics and strategies of classical political communication gained different meanings 
in an environment of increased connectivity. Employing content analysis, the authors find out that more than 
two thirds of the candidates’ tweets were used to broadcast particular information. “Giving updates from the 
campaign trail, promoting themselves or party members and critiquing opponents are central to the ‘hoopla’ 
and ‘horse race’ element of election campaigns” (Graham et al., 2013, 708). Grant et al. (2010) in their analysis 
of Australian Twittersphere comes up with similar conclusions. The authors note that although politicians are 
“noisier” in Twittersphere than ordinary citizens, “this noise is due more to broadcasting than engaging in 
dialogue” (2010, 586-7).7

In their analysis of politicians’ Twitter use during the Queensland (Australia) state election of 2012,Bruns 
and Highfield (2013) highlight different strategies adopted by political parties. While major political parties ei-
ther followed a personalized or more institutional (“policed”, the authors named) path; smaller political parties 
mainly used Twitter to generate interactions between their own accounts (2013: 687-688). Thus, the authors 
show us that there is not a way of interaction in Twittersphere, but difference of patterns and strategies among 
parties, and even within the parties themselves. For instance, in their analysis of Autsralian Twittersphere, 
Ausserhofer and Maireder (2013, 299) highlight that progressive parties use Twitter more than the conserva-
tives do.  The authors also note an immense gender gap in terms of Twitter use to women’s disadvantage. Auss-
erhofer and Maireder (2013, 300) also underlines high level of interactivity in Australian Twittersphere, which 
supports the mobilization thesis:

Our results clearly indicate that the 374 political core users do not use Twitter as a one-way broad-
casting tool. They interact with each other intensely, addressing and retweeting, and thereby referring 
to the tweets and accounts of others. In fact, 68.5 per cent of the 87,466 tweets by the core users con-
tained at least one link to another Twitter user. Among experts, lobbyists and professional activists, 74 
per cent of all tweets mentioned others.

 Larsson and Moe (2013, 72) in their analysis on the uses of Twitter for “mediated public political com-
munication” during the 2011 Danish parliamentary elections try to explore the problem whether “political 
communication on Twitter best understood as representation or participation?” The authors, by analyzing 
28695 messages sent by 3192 users, inquire how high-end users of Twitter service communicate about politics. 
The findings of the research has been summarized by the authors as such: 

“Our findings indicate that while participatory tendencies could indeed be found, most of the top us-
ers identified here would indicate a more representative online space. Of course, by concentrating on 
the very tip of the proverbial iceberg, we might miss out on certain activities. Future research should 
consider taking the “long tail” of communication into account” (Larsson & Moe, 2013, 84).

In another study, Larsson and Moe (2011), analyzes political microblogging in 2010 Swedish election 
campaign. The authors conclude that although in purely quantitative terms Twitter contributes to a broad-
ening of public debate through constituting a novel arena for mediated public communication, the quality of 
activities in the Twittersphere points to the limits of this expectation. This is mainly because of the dominance 
of high-end users (minority of overall Twitter users) in public political debate; and the elite configuration 
(mostly politicians, established journalists and bloggers) of this minority. Also the authors found out that the 
vast majority of tweets were for disseminating information or messages nor for dialogue. Only 7 percent of the 
messages in the sample were replies (Larsson and Moe, 2011, 741). 

Finally, in their analysis on the use of Web 2.0 technologies in Italian regional elections, Mascheroni 
and Mattoni (2013, 236) note that television is still is and will be in the near future the most important medi-

7  “In a similar way (and as one might intuitively expect), politicians have more followers and follow more people than Australians in general. Interestingly however, 
the pattern of following to follower numbers is reversed: Australians in general follow more than follow them; politicians have more people following them than they 
follow. This suggests at least a partial difference in use between politicians and non-politicians: that non-politicians are more likely to use Twitter to listen to others, 
while politicians are more likely to use Twitter to send messages outwards” (Grant et al., 2010, 587).
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um of political communication, and the potentials of social media have not been empirically supported yet. 
Authors’ empirical study show that, only a small minority of candidates embraced the participatory aspects of 
Web 2.0 technologies, and “citizens’ engagement in the co-production of content and meaning is limited, and 
is fully developed only by those two candidates classified as very innovative” (2013, 237). 

A small look at studies analyzing politicians’ Twitter use underline the potentials of Web 2.0 tech-
nologies for introducing political communication a more participatory dimension. However, the studies also 
point out that “politics as usual” describes more the current state of citizen-politician relation. In other words, 
although the potentials are noted, actualization of democratic and participatory “kernel” of Web 2.0 technol-
ogies is something different. Again, we must note that there is and will not be a single formula of the so-called 
engagement. There is no doubt that different political settings and cultures will bring different outcomes. No 
matter what, more empirical studies must be conducted regarding political use of Web 2.0 technologies. 

2. Politicians’ Twitter Use in Turkey: Methodology and Findings

 This study, is a preliminary and modest step for observing and analyzing politicians’ use of Twitter in 
Turkey. Although we have some observations on politicians’ and political parties’ increasing involvement with 
Twitter, we still do not know what politicians are doing in Twitter?8There are a series of questions needs to be 
answered, some of which will be addressed in this paper:

Q1. How exactly are the politicians in Turkey using Twitter?

Q2. What are they doing in Twitter?

Q3. What is the purpose of their use? To what end are they using Twitter? 

Q4. What are the content of their Tweets?

Q5. Do they connect with other users, or just broadcast?

Q6. With who do they contact? Who is their audience? 

 This study will address only some of these questions with using a relatively small sample. Thus, it does 
not claim to represent the political Twittersphere in Turkey. The study tries to answer whether politicians use 
Twitter for establishing a dialogical and participatory relationship with other users (other politicians, journal-
ists, voters, constituencies, ordinary citizens etc.), or for self-promotion and representation. 

In order to deal with this problem, the study analyzed Twitter use of 20 politicians from four political 
parties in the parliament (five from each, including party leaders) who are most active Twitter users both in 
terms of number of Tweets and followers. Individual accounts were followed throughout May 2013, a month 
loaded with significant political, social and cultural developments and debates (May Day demonstrations; Rey-
hanlı bombing; regulation regarding the sale and consumption of alcoholic beverages; Kurdish issue). Tweets 
on the Gezi Park events, which started on 27th of May were not included, since an extraordinary Twitter activity 
was recorded for nearly all Twitter users in Turkey.

3673 Tweets from 20 individual users were categories according to their contents and following categories were 
formed:9

1. Polemics-Attacks: targeting any political opponent, without mentioning (@)

8  This point is also underlined by a recent TUBİTAK Project supervised by GünseliBayraktutan (with MutluBinark, AslıTelliAydemir, TuğrulÇomu, BurakDoğu 
and Gözdeİslamoğlu) SosyalMedyaOrtamlarınınSiyasalİletşimAçısındanİncelenmesi: Türkiye’de 2011 Seçimleri’ndeFacebokveTwitter’ınSiyasiPartilerveLiderler-
TarafındanKullanımlası, April, 2013. Using quantitative and qualitative research techniques, the research handles a huge task through offering various theoretical 
and methodological frameworks. 
9  I have utilized Honeycutt and Herring’s (2009) categories. 
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2. Self/Party Promotion: regarding politician’s or party’s activities (e.g. openings, personal or party meetings, TV program 
announcements) 

3. Exhort: suggestions to followers (e.g. calling for boycotts)

4. Information/facts: quoting facts or informing the followers (e.g. parliamentary procedures, laws, regulations)

5. Opinion: declaring individual opinions regarding an issue (e.g. abortion, laicism, nationalism)

6. Political promise: political promises 

7. Greetings/Condolences: greetings, condolences, remembering, celebrations etc. 

8. Aphorisms: aphorisms, quotations, poems, sayings

9. Conversation: direct conversation with other users (with @)

10. Retweet: retweeting the tweets of others 

Content analysis shows us that there is no single formula explaining Twitter use of politicians in Turkey. 
Thus, we may talk of uses of Twitter rather than a specific pattern. The variety of user types can be observed 
both among and within the parties. While some users are more conversational, some prefer singleton Tweet-
ing. The differences are also observed in leaders’ Twitter use: while DevletBahçeli of Nationalist Action Party 
and Kılıçdaroğlu of Republican People’s Party scarcely tweet (12 and 16 tweets respectively, throughout May), 
TayyipErdoğan of Justice and Development Party leads with 116. Keeping the limited time span of this study 
in mind, the common point between leaders is that none of them retweets or enters into conversation. This 
can be considered as an extension of party hierarchy and inaccessibility to leaders in Turkish political system. 

Table 1. Dissemination of tweets according to categories and parties

CATEGORY AKP BDP CHP MHP TOTAL
Polemic-Attack 65 27 246 107 445
Self/Party Promotion 168 91 134 93 486
Exhort 3 2 2  7
Information/facts 76 58 34 18 186
Opinion 106 54 17 68 245
Political promise 19  2  21
Greetings/Condolences 61 27 54 73 215
Aphorisms 72 7 5 6 90
Conversation 238 143 381 124 886
Retweet 432 255 216 189 1092
TOTAL 1240 664 1091 678 3673

Detailed statistics on dissemination of tweets according to categories and parties can be found in Table 
1. A general overview of this table underlines the fact that interaction constitutes a significant portion of Twit-
ter activity of politicians in Turkey. Out of 3673 tweets, 1978 of them are either retweets or conversations. The 
ratios of tweet categories can be followed easily by Figure 3. 
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Figure 3. Dissemination of tweets according to categories

Although more than half of tweets are interactional, the quality of the interaction requires further fo-
cus. A considerable part of retweets by politicians are regarding their own activities, pictures etc., and thus can 
be considered under the category of “self-promotion”. Also, the politicians mostly tweet other politicians, jour-
nalists, of intellectual figures. In other words, politicians mostly interact with the “Twitter elite”. However, still, 
the frequency of retweets, this way or another, points that politicians are listening their audiences. Or, unlike 
the leaders, they are not blind to Twitter flow. 

The quality of conversations also casts doubt upon participation hypothesis. Most of the conversation-
al interaction between politicians and their followers is in the form of greeting each other (“good morning”, 
“thank you” etc.). However, there are some exceptions to this. For instance, Minister of Family and Social 
Policies FatmaŞahin uses Twitter for conversational purposes, through directly engaging with complaints and 
requests of her followers:10

Figure 4. Minister of Family and Social Policies Fatma Şahin in dialogue 

10 “@xxxxxxx I have bought the issue to my colleagues’ attention. I reasonable, why not”; “@yyyyyyyI’d be happy if you can send me an e-mail about the sub-
ject for my colleagues’ evaluation. Expect a DM soon.”  
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Ertuğrul Kürkçü, Peace and Democracy Party deputy, is another figure using Twitter for conversation 
and debating. From an intense dialogue between Kürkçü and one of his followers:11

Figure 5. Peace and Democracy Party Deputy ErtuğrulKürkçü in dialogue

We must note that such examples are exceptional in political Twittersphere. On the other hand, political 
figures are more skillful in attacking their opponents or launching polemics; constantly updating and announc-
ing their daily program (self-promotion); sharing their pictures (self-promotion); and declaring their positions 
regarding political issues (opinion). Although significant in quantitative terms; participatory aspect of politi-
cians’ Twitter use in Turkey is still premature due to abundance of redundant and relatively insignificant inter-
actions. In a way, there is not much “Web 2.0” in these interactions. Most of the connections can be considered 
as continuation of more mundane internet tools such as e-mail, web page comments, filling web based forms 
etc. The potentials of microblogging services to engage parties in a transformative dialogue is yet to be realized. 

Concluding Remarks 

 Many elements of political communication in Twittersphere has been left out in this study. I have only 
focused on conversational and interactional aspects of politicians’ use of Twitter. A more detailed analysis 
might focus on comparisons between users; establish user typologies; focus on different kind of interactions 
(different uses of “@”); relationship and networks between political “Tweeple”; retweet patters (who retweets 
whom?). Content analysis of tweets must be supported with more detailed qualitative and quantitative analysis, 
since retweets, or conversations alone cannot say everything about the nature of interaction between users. 
Grant et al.’s observation its future role in Australia is also valid for Turkey.    Although Twitter is still used by a 
small section of Turkish society,

because of its very nature – because it rapidly connects the politically engaged – its influence extends 
far beyond this readership. Put simply, Twitter is becoming, ever more, the political space in Aus-
tralia in which ideas, issues and policies are first announced, discussed, debated and framed. Sug-
gestions that the coming federal election will be a ‘Twitter election’ are not facetious. In essence, 
Twitter is providing a venue for Australia’s leading politicians, journalists and politically engaged 
citizens to connect and shape the political discussion. This fact suggests ever more that political sci-
entists should continue to be engaged in the investigation of its dynamics (Grant et al., 2010, 599). 
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21. YÜZYIL DİjİTAL KÜLTÜR YAPISI VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI:  
İKİ FARKLI KÜLTÜREL YAPIYA MENSUP BİREYLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Fulya Mürteza1

 Özet
 
 Gelişen teknolojinin etkisinin en çok hissedildiği alanlardan biri olan medya her geçen gün yapısal bir dönüşüm 
geçirmektedir. İletişim sürecinde bireyleri hedef olarak gören web 1.0’dan, bireylerin hem hedef hem de kaynak olduğu web 
2.0 süreci sürecine geçilmesiyle sosyal medya dünyada bir fenomen haline gelmiştir. İnternet tabanlı olarak, farklı bireylerle, 
sanal platformda buluşmayı sağlayan, web altyapılı hizmetler olarak tanımlanan sosyal medya her geçen gün daha da popüler 
olmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı ise bireylerin çok fazla vakit harcamaları, kendilerine ait görevlerini yerine getirememeleri, 
sosyalleşirken aslında yalnızlaşmaları gibi sonuçlara sebep olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Türk vatandaşlarının ve Avrupa 
Birliği’ne (AB) üye ülkelerin vatandaşlarının sosyal medya bağımlıklarının incelenmesidir. Araştırma grubunda 100 Türk vatandaşı 
ve 100 AB vatandaşı yer almaktadır. Veri toplama aracı olarak “Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği”, anket yöntemi kullanılarak 
uygulanmıştır. Anket sonuçlarından elde edilen verilerin analizleri doğrultusunda gerek Türk gerekse AB vatandaşlarının sosyal 
medya bağımlılık profillerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: “Web 2.0”, “Sosyal Medya”, “Sosyal Medya Bağımlılığı”. 

21ST CENTURY DIGITAL CULTURE STRUCTURE AND SOCIAL MEDIA ADDICTION: 
A STUDY TOWARDS INDIVIDUALS BELONGING TO TWO DIFFERENT CULTURAL 
STRUCTURES

 Abstract

 Media which is one of the areas that the impact of developing technology felt most, has been undergoing a structural 
transformation each passing day. Social media has become a worldwide phenomenon by shifting from web 1.0 that saw individuals 
as targets in the communication process to web 2.0 process that the individuals are both targets and sources. Social media that has 
been described as web-infrastructure services provides Internet-based virtual platform for diverse individuals to meet and becomes 
more and more popular each passing day. However, social media addiction leads to results like; the individuals spend too much time, 
don’t fulfill their own duties and become lonely while socializing.The aim of this study is to investigate the social media addiction of 
Turkish and European Union (EU) member states citizens. The study group consists of 100 Turkish and 100 EU citizens. The “Social 
Media Addiction Scale” was applied as data collection tool by using survey model. Social media addiction profiles of both Turkish 
and EU citizens were aimed to be revealed in accordance with the analysis of the data obtained from the survey results. 

Keywords: “Web 2.0”, “Social Media”, “Social Media Addiction”. 

 Giriş

Günümüzde en önemli medya mecralarından biri de sosyal medyadır. Radyo, televizyon ve gazete gibi araçlar ‘eski medya’ 
veya ‘kitle iletişim araçları’ olarak adlandırılırken; gittikçe hayatımızda daha fazla yer edinen internet, mobil telefon gibi araçların 
‘yeni medya’, ‘sosyal medya” ya da  “ikinci medya çağı” (Poster, 1995) olarak adlandırılması iletişim bağlamında yaşanan sürecin 
yapısal dönüşümünü gözler önene sermektedir (Babacan, Haşlak, Hira, 2013: 72).

Sosyal medyanın yarattığı dönüşüm hayatın her alanında kendini hissettirmektedir. Örneğin, “sosyal medya devrimi” olarak 
da adlandırılan Arap Baharı’nda sosyal medyanın oynadığı büyük rol üzerine çeşitli araştırmalar yapıldığı bilinmektedir. Facebook, 
Twitter ve Youtube’dan toplanan verilerle, Mısır’daki siyasi web siteleri, Tunus’un tüm bloglarında gerçekleşen politik diyaloglar,  
devrim sürecinde gerçekleşen ve filtrelenen 3 milyon tweet’in değerlendirmeye alınması yoluyla gerçekleşen bir araştırma; Arap 
Baharı’nda sosyal medyanın kritik rolünü açıkça ortaya koymaktadır (Bozkurt, 2010: 50). Siyasi arenalar da sosyal medyanın gücünün 
1  Öğr. Gör. Dr. Fulya MÜRTEZA, Adnan Menderes Üniversitesi,Söke Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, fulyamurte@hotmail.com
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farkına varmış durumdadır. Artık gezerek propaganda yapmak yerine Twitter ve Facebook gibi popüler ağlarda yer alan siyasetçiler 
sosyal medyanın önemini kavramaya başlamış bulunmaktadırlar. Siyasetçilere takipçileri ile aracısız iletişim ve etkileşim olanağı 
sağlamasının yanı sıra, gençler tarafından kullanılması sosyal medyanın tercih sebeplerinden başlıcaları olarak ifade edilmektedir 
(Bozkurt, 2010: 50).

  1. Web 2.0

Günümüzde hayatımızın hemen hemen her alanında etkisini hissettiren, yaşam biçimlerimiz, alışkanlıklarımız, iş 
yapma biçimlerimiz, yaşam tarzlarımız gibi pek çok alanda etkisini gösteren yeni iletişim teknolojileri internetle beraber yeniden 
yapılanmıştır. 1970 yılında Arpanet’in hayata geçmesiyle başlayan ve yalnızca 15 bilgisayarın birbirine bağlı olduğu bir ağdan ibaret 
olan yapıdaki ilk önemli aşamalardan biri; 1972 yılında FTP (File Transfer Protocol) dosya transferi protokolü olarak nitelendirilebilir. 
1980 yılında Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)’de bilgisayar mühendisi Berners-Lee, tarafından yaratılan bir sistemle Cern 
çalışanlarının, kişisel çalışmalarını kendi sayfalarında sergileyebilmelerine olanak tanıyan bir sistem yaratması, internetin başlangıcı 
olarak düşünülebilmektedir. Daha sonra bu sistemin tüm kullanıcılara açılmasıyla başlayan internet serüveninde 1991 yılında www 
(world wide web)’in geliştirilmesi ile internet herkese açık bir hale gelmiştir. Web’in başlangıç evresi olarak nitelendirebileceğimiz Web 
1.0 elektronik ortamlarda bulunan bilgi kaynaklarına ulaşılıp, okunmasına olanak tanımaktaydı.  Etkileşimin söz konusu olmadığı 
Web 1.0’da temel amacın, oluşturulan içeriklerin kitlelere ulaştırılması ve bir kaynaktan pek çok kişiye yayın yapması olduğu ifade 
edilmektedir. (Selwyn, 2007’den aktaran Odabaşı vd., 2012: 90). O’Reilly Media tarafından 2004’te kullanılmaya başlayan bir sözcük 
olan WEB 2.0 en sade haliyle, internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı bir sistem olarak nitelendirilmektedir. Web 
tabanlı etkileşimli ansiklopedileri, sosyal ağ sitelerini, iletişim araçları haline gelen sosyal ağları ve öğrenme topluluklarına paylaşım 
olanağını sunan bir kavram olarak Web 2.0 ile Web 1.0 kullanıcılarının arasındaki farklar Tablo 1’de yer almaktadır.  

 
Tablo 1. Web 2.0 ile Web 1.0 Kullanıcılarının Arasındaki Farklar

Web 1.0 ve Web 2.0 Kullanıcılarının Aralarındaki Farklar

Kullanıcı 1.0 Kullanıcı 2.0

Sadece içerik araştırması yapar ve pasif okuyucudur. Aktif olarak çevirim içi içeriğin oluşturulmasına ve 
paylaşılmasına katkı sağlar

İçeriği sağlayan kişiye bağımlıdır, kendi fikirlerini 
ifade edemez Fikirlerini beyan eder ve sunulan içeriği değiştrebilir.
Genellikle ilk nesil ağ bağlantı sağlayan cihazlarla  
internet ortamına bağlanır.

Genellikle yeni nesil geniş ağ imternet bantları ve 
fiber optik kablolar kullanır.

E-posta ana iletişim aracıdır. Birebir iletişim programları ana iletişim aracıdır.

Ana erişim noktası bilgisayarlardır. Bir çok farklı cihazı kullanarak bağlantı sağlayabilir.

İnternet ortamına zaman erişimli olarak bağlanır Sürekli internet ortamına bağlıdır.
Web sayfalarını olduğu gibi kullanır. Web sayfalarını ve içeriğini düzenler.

    
    Kaynak: Alcatel-Lucent, 2008’den akt: Odabaşı vd., 2012: 91. 

Web 2.0’ın oluşturduğu süreç, “kullanıcılarının bilgi ürettikleri ve paylaştıkları (wikipedia), birbirleriyle ilişki ve arkadaşlık 
kurdukları (Facebook, Twitter gb.), interaktif oyunlar oynadıkları, fotoğraflarını paylaştıkları (Flickr), kendi filmlerini çekip 
yayınladıkları (Youtube), alışveriş yaptıkları (eBay, Amazon vb), web günlükleri yazdıkları (blogger), ortak ilgi alanları doğrultusunda 
birleşerek gruplar kurdukları (groups) ve istedikleri sayfalara anında yorumlar yapıp, etiket yapıştırabildikleri çok boyutlu, mega yapılı, 
canlı ve dinamik bir organizma” (Parsa, 2013) olarak tanımlanmaktadır. Parsa’ya göre, Web 2.0 milyonlarca insanın ortak paydada 
buluştuğu, paylaşımda bulunduğu, çok yenilikçi, çok bağımsız gibi görünen, ancak bir o kadar da bireyleri yalnızlığa ve tekilliğe iten 
bir yapı olduğu madalyonun öteki yüzü olarak değerlendirilebilir. Web 2.0’ın geleceği ise Web 3.0 olarak değerlendirilmekte ve Web 
3.0, Sosyal Semantik Web kavramıyla dünya üzerindeki bilgileri tek bir platformda toplamayı hedefleyen anlayışın hüküm süreceği 
bir dönem olarak açıklanmaktadır. Yapay zekanın işin içine girmesiyle daha akıllı ve hızlı olacağı düşünülen Web 3.0 süreçlerin 
bilgisayar tarafından otomatik olarak yönetilmesini sağlayan bir uygulama olarak da değerlendirilmektedir. Sadece okunabilir 
olan Web 1.0, okunabilir ve yazılabilir olan Web 2.0’den sonra Sosyal Semantik Web/ Web 3.0 anlayışı ile okunabilir, yazılabilir ve 
yorumlanıp derlenebilir bir yapı geçerli olacaktır (Parsa, 2013).

  1.1. Sosyal Medya
 
 Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim sebebiyle bir fenomen haline gelmiş bulunan sosyal medya, 
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“kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin oluşturulmasına ve dolaşımına olanak sağlayan, Web 2.0’ın tasarım ve teknoloji temelleri 
üzerine kurulu internet tabanlı uygulamalar grubu” (Kaplan ve Haenlein, 2010: 61) olarak ifade edilmektedir. Kullanıcıları pasif 
yapıdan aktif yapıya, mesaj bağlamında tüketici yapıdan üretici yapıya dönüştüren sosyal medya “Web 2.0’ın kullanıcı hizmetine 
sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemi 
(www.tr.wikipedia.org, 2013) olarak kavramsallaştırılabilir.  Sosyal medya, teknik terminoloji ile Web 2.0 teknolojisi; “ikinci nesil 
internet tabanlı web servislerinden toplumsal ağ sitelerini, web tabanlı özgür ansiklopedileri, forumları ve diğer çevrimiçi birliktelik 
ve paylaşıma olanak sağlayan ortamlar (Oreilly, akt: Daldal, 2013: 3) olarak anlaşılmalıdır. En genel anlamda sosyal medya; Web 2.0 
teknolojileri üzerine kurulan, daha derin sosyal etkileşime, topluluk oluşumuna ve işbirliği projelerini başarmaya imkan sağlayan 
web siteleri olarak değerlendirilmektedir (Akar, 2010: 17). 

Tanımların ortak noktalarına bakıldığında iletişim, etkileşim ve paylaşım, sosyal medyanın mihenk taşları olarak 
değerlendirilebilmektedir. Buna göre sosyal medyanın temel öğeleri şu şekilde sıralanabilmektedir (Mayfield, 2012: 6): 

• Katılımcılar: Sosyal medyanın en temel öğesini katılımcılar oluşturmaktadır. Sosyal medya katılımcıları cesaretlendirir ve 
ilgili olan her bir kullanıcıdan geri bildirim alır. 

• Açıklık: Sosyal medya servisleri, geribildirime ve katılımcılara açıktır. Bu servisler oylama, yorum ve bilgi paylaşımı gibi 
konularda cesaret aşılamaktadırlar. Çok nadir de olsa erişime yönelik engeller koyulmaktadır. 

• Konuşma: Geleneksel medya tek yönlü yayına ilişkin iken (içerik aktarımı ya da dinleyiciye bilgi ulaşımı), sosyal medya iki 
yönlü konuşmaya olanak tanıması bakımından daha fazla önem arz etmektedir. 

• Toplum: Sosyal medya topluluklara çabuk ve etkili bir oluşum için izin vermektedir. Topluluklar da böylelikle; sevdikleri 
fotoğraflar, politik değerler, favori televizyon gösterileri, kişisel zevk ve beğenilerini istedikleri gibi karşılıklı olarak 
paylaşabilmektedirler. 

• Bağlantılılık: Sosyal medyanın en büyük artısı da site bağlantılarına olanak sağlamasıdır. Yani sosyal medya kapsamında 
yer alan web sitelerinde diğer siteler, araştırmalar ve insanların ilgili oldukları herhangi bir konuda link verilebilmektedir. 
  

 Sosyal medya kapsamına birçok yeni teknolojik tabanlı uygulama girmektedir. Sosyal medyanın kapsamını anlayabilmek 
için, sosyal medya çeşitlerine ve sosyal medya şemsiyesi altında yeni teknolojik uygulamalara yer vermek gerekmektedir. Bunlar 
(Hazar, 2011: 155): 

- Facebook, MySpace, Linkedln, Friendster, Hi5, Friendfeed, Formspringa,Xing gibi sosyal ağlar,

- Şirket blogları, Cnet, TheHuffington Post, BoingBoing, Techcrunch, Kottke gibi bloglar,

- Youtube, Dailymotion, Google Videos, Yahoo Video It’s on gibi Video paylaşım ağları,

- Flickr, Deviantart, photosig, Fotocommunity, Photo, Photodom gibi fotoğraf paylaşım ağları,

- Wikipedia, Intelipedia gibi Wiki tarzı bilgi paylaşım ağları,

- Twitter gibi mikroblogging paylaşım ağları vb.

Yukarıdaki sınıflandırmadan da anlaşılabileceği gibi sosyal medyada bireyler “tüketici”, “katılımcı” ya da “üretici” olmak 
üzere üç temel şekilde kategorize edilmiş bulunmaktadır. Shao’ya göre “tüketici “ olarak nitelendirilen bireyler herhangi bir katılım söz 
konusu olmaksızın sosyal medyada yer alan içerikleri sadece izler, okur ya da görüntüler. Katılımcıların ise hem diğer katılımcılarla 
hem de içerikle etkileşime geçtikleri ifade edilmektedir. Bu etkileşimin içerikleri oylamak, yorumda bulunmak veya diğerleriyle 
paylaşmak şeklinde olabileceği aktarılırken, “üreticiler” de metin, ses, video gibi birtakım kişisel içerikler oluşturan ve yayınlayanlar 
olarak açıklanmaktadır (Shao, 2009: 8-19’dan aktaran Koçak, 2012: 16). Buna göre sosyal medya geleneksel medyadan büyük ölçüde 
farklılaşmaktadır. Sosyal medyanın geleneksel medyadan farklılık gösterdiği diğer hususlar şu şekilde ifade edilebilir (wikipedia.org, 
2013):

1. Erişim - Hem geleneksel medya hem de sosyal medya teknolojileri herkesin genel bir kitleye erişebilmesine olanak tanır.

2. Erişilebilirlik - Geleneksel medya için üretim yapmak genellikle özel şirketlerin ve hükümetlerin sahipliğindedir; sosyal 
medya araçları genel olarak herkes tarafından az veya hiç maliyetle kullanılabilir.

3. Kullanılırlık  - Geleneksel medya üretimi çoğunlukla uzmanlaşmış yetenekler ve eğitim gerektirmektedir. Çoğu sosyal 
medya için bu geçerli değildir veya bazı durumlarda yetenekler tamamen değişmiş ve yenidir, yani herkes üretimde 
bulunabilir.

4. Yenilik – Geleneksel medya iletişimlerinde meydana gelen zaman farkı (günler, haftalar, hatta aylar) anında etki ve tepkisi 
olan sosyal medya ile kıyaslandığında uzun olabilmektedir (Tepkilerin zaman aralığına katılımcılar karar verir). Geleneksel 



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
602

medya da sosyal medya uygulamalarına adapte olmaktadır, dolayısıyla yakın zamanda bu farklılık ortadan kalkacaktır.

5. Kalıcılık  - Geleneksel medya yaratıldıktan sonra değiştirilemez (bir dergi makalesi basıldıktan ve dağıtıldıktan sonra 
aynı makale üzerinde değişiklik yapılamaz), oysa sosyal medya yorumlar silinebilir veya yeniden düzenlemeyle anında 
değiştirilebilir.

  1.2. İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı 

Bağımlılık bir nesneye, kişiye ya da bir varlığa duyulan önlenemez istek veya bir başka iradenin tahakkümü altına girme 
durumu olarak tanımlamaktadır (wikipedia.org). Türkçe literatürde bağımlılık olarak ifade edilen kavram uluslararası literatürde 
genellikle  “addiction” ve “dependence” olarak kullanılmaktadır. Bireylerin sigara, alkol, uyuşturucu gibi birçok maddeye bağımlılıkları 
olabileceği gibi fiziksel bir maddeye dayanmayan, davranış tabanlı bağımlılıklarının da olabileceği ifade edilmektedir. Bunlar; yemek, 
oyun, seks, bilgisayar, televizyon, alışveriş, internet bağımlılığı gibi bağımlılıklar olarak aktarılmaktadır. (Kim&Kim, 2002’den aktaran 
Günüç ve Kayri, 2010: 221). 

 Sosyal medya bağımlılığının temelinde bulunan internet bağımlılığı yeni bağımlılık alanlarından birini ifade etmektedir. 
İnternet bağımlılığı bir problem ya da bir sorun olarak  1995 yılında Ivan Goldberg tarafından şaka amaçlı bir maille bir şaka ile ortaya 
atılmıştır (Goldberg, 1996’dan akt: Günüç ve Kayri, 2010: 221). Goldberg madde bağımlılığı ölçütlerini, kontrol edilemeyen internet 
kullanımına uyarlamıştır. Young da patolojik kumar oynama ölçütlerini temel alarak internet bağımlılığı ölçütlerini belirlemiştir. 
Young, bir kişiye internet bağımlılığı tanısı konulabilmesi için tanımlanan sekiz ölçütten beşinin karşılanmasını yeterli görmüştür. 
Bu ölçütler aşağıda yer almaktadır (Arısoy, 2009’dan aktaran Şenormancı vd., 2010: 2): 

 1. İnternet ile ilgili aşırı zihinsel uğraş (sürekli olarak interneti düşünme, internette yapılan aktivitelerin hayalini kurma, 
internette yapılması planlanan bir sonraki etkinliği düşünme, vb),

2. İstenilen keyfi almak için giderek daha fazla oranda internet kullanma gereksinmesi duyma,

3. İnternet kullanımını kontrol etme, azaltma ya da tamamen bırakmaya yönelik başarısız girişimlerin olması,

4. İnternet kullanımının azaltılması ya da tamamen kesilmesi durumunda huzursuzluk, çökkünlük veya kızgınlık 
hissedilmesi,

5. Başlangıçta planlanandan daha uzun süre internette kalma,

6. Aşırı internet kullanımı nedeniyle aile, okul, iş ve arkadaş çevresiyle sorunlar yaşama, eğitim veya kariyer ile ilgili bir 
fırsatı tehlikeye atma ya da kaybetme,

7. Başkalarına (aile, arkadaşlar, terapist, vb) internette kalma süresi ile ilgili yalan söyleme,

8. İnterneti sorunlardan kaçmak veya olumsuz duygulardan (örneğin, çaresizlik, suçluluk, çökkünlük, kaygı) uzaklaşmak 
için kullanma. 

 İnternet bağımlılığının interneti kullanımın amacına göre  “özgül” ve “yaygın” olmak üzere iki şekilde kategorize edildiği 
ifade edilmektedir. Özgül tip, amacın doğrudan internet kullanımı olmayıp, online seks, oyun, kumar, borsa takibi, alışveriş gibi bir 
amaca ulaşabilmek doğrultusunda kullanımı olarak açıklanmaktadır. Yaygın tipte  ise  genellikle her an ulaşabilme ve ulaşılabilir 
olma gereksinmesi olup amaç, doğrudan internet kullanımı olarak değerlendirilmektedir. Yaygın tipte, internetin kullanım amacının 
çok çeşitli olması ya da  bir amaç olmaksızın çok fazla zaman harcanmasının söz konusu olduğu vurgulanmaktadır. (Davis, 2001’den 
aktaran Şenormancı vd., 2010: 3). Çalışmada ele alınacak olan yaygın tip internet bağımlılığında, internet kullanımında kişinin 
interneti dış dünyaya açılan pencere olarak algıladığı söylenebilir. Türkiye’de ise, evdeki bilgisayara internet bağlantısı sağlandıktan 
sonra belirgin derecede artan bilgisayar ve internet kullanımı ile bunların ardından görülen ders başarısızlığı dikkati çekmektedir. 
Diğer bir olgu ise, belirgin sosyal ve mesleki işlev bozukluğuna yol açmamakla birlikte kısa süreli de olsa hemen her gece önlenemez 
internet kullanımı isteği ve ertesi güne sarkan yorgunluk hissi ile karakterize olmaktadır. 

 Sosyal medyanın dünyada hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin hissedilmektedir. Sosyal medya bağımlılığı, ruh 
sağlığı uzmanları tarafından bir hastalık olarak değerlendirilmektedir. Sosyal medya bağımlılığı konusunda yardım gerekliliği 
vurgulanmakla beraber,  tedavinin zor olabileceği ancak imkansız olmadığı da vurgulanmaktadır. Medya bağımlılığı kuramıyla kitle 
iletişiminin neden kimi zaman güçlü ve doğrudan etkilere, kimi zaman ise dolaylı ve daha zayıf etkilere sahip olduğunu açıklamanın 
mümkün olduğu ifade edilmektedir (DeFleur ve Ball-Rokeach, 1989’dan aktaran Işık, 2009: 52). Bireyin medyaya bağımlılığının beş 
makro ve mikro-düzey faktörün ürünü olduğunu belirtilmektedir. Bu faktörler aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır (DeFleur ve Ball-
Rokeach, 1998: 14’ten aktaran Işık, 2009: 52): 

1- Yapısal: Medyanın siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer sistemlerle birbirine bağlı ilişkilerinin biçimi.



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
603

2-İçerik: Bireylerin ve sosyal grupların hareket ettiği sosyal çevrenin doğası.

3-Medya: Medya sisteminin mesajlarının yararını ortaya koyma ve tanımlama aktivitelerinin doğası ve kalitesi.

4-Kişilerarası çevre (ilişkiler): Bireylerin medyaya ilişkin beklenti ve motivasyonlarını şekillendirdiği kişilerarası ilişkiler 
ağı.

5-Bireysel faktörler: Bireylerin medya kullanımıyla ulaşabileceği hedefleri (anlama, oryantasyon, oyun). 

Medya bağımlılığında ortaya atılan bağımlılık tipolojisi, sosyal medya konusunda da spesifik özellikler göstermektedir. 
Hazar (2011), bağımlılık tipolojisinin; bilişsel, duygusal (sosyalleşme ve kaçış) ve davranışsal (araçsal ve eylemsel) bağımlılık olarak 
belirlenebileceğini ifade etmektedir (Hazar, 2011: 162). Buna göre;

-Bilişsel içerikli bağımlılıkta, bireyin hayatını devam ettirecek veya kolaylaştıracak bilgileri elde etmek için medyaya 
başvurduğunu ve bu başvurmanın süresinin, tekrarının, medyaya güveninin, bilişsel bilgileri medyadan elde etmeden kendini rahat 
hissetmemesinin,  bağımlılığı gösterdiğini ifade etmektedir.

-Duygusal bağımlılık tipolojisinin, sosyalleşme ve sosyalleşmeden kaçış şeklinde ele alınabileceğini ifade eden Hazar, 
bireylerin sosyalleşmek istediklerinde medyayı ve dolayısıyla sosyal medyayı kullanmak eğiliminde olduklarını aktarmaktadır. 
Bireylerin medya kanalıyla birbirleriyle daha çok ilişki kurduğunu savunmakta ve sosyalleşmeden kaçış aşamasını da, yüz yüze ilişki 
kurduğunda beğenilmeyeceğini, istenmeyeceğini düşünen kişilerin sosyal medyanın yeniden ve kolaylıkla oluşturulabilen hayal 
evreninde daha mutlu olacaklarına değinerek açıklamaktadır.

-Davranışsal bağımlılık ise, araçsal ve eylemsel olarak iki şekilde ele kategorize ederek açıklanmaktadır. Araçsal bağımlılık, 
içerikten bağımsız olarak belirmektedir. Bireyler, günün belli saatlerinde, ilgili beklentileri olmasa dahi sosyal medya araçlarını 
kullanabilmektedirler. Eylemsellikte de, mesajın içeriğinin birey için belirleyici olduğu vurgulanmakta ve Arap Baharı temsilinde, 
bireylerin sosyal medya aracılığıyla örgütlenmeleri örneği verilerek açıklanmaktadır. 

Bu kapsamda pek çok araştırmacı tarafından sosyal medya bağımlılığı üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır. 
Günümüzde sosyal medya bağımlılığı konusunda; en popüler araçlardan biri olarak değerlendirebileceğimiz Facebook ile ilgili olarak, 
İsveç’te bulunan Gothernburg Üniversitesi’nin 1000 öğrenci üzerinde gerçekleştirmiş bulundukları araştırma, katılımcıların %85’inin 
Facebook’a her gün bir kez girdiğini aktarmaktadır www.ntvmsnbc.com,2013) ve bağımlılığın boyutlarına dikkat çekmektedir. Sosyal 
medyanın etkili örneklerinden biri olan Facebook bağımlılığı ile ilgili olarak altı temel aşama bulunduğu ifade edilmektedir. Bunlar 
aşağıda yer almaktadır (www.e-psikiyatri.com, 2013):

Başlangıç: Zamanın büyük bölümünü Facebook’u düşünerek ve onun üzerine planlar yaparak geçirmek.

Ruh halini yükseltme: Siteyi sorunlardan uzaklaşmak için kullanmaya başlamak.

Müsamaha: Sitede zaman geçirme isteğinin sosyal hayatı etkileyecek kadar artması.

Geri çekilme: Siteyi kullanamadığında huzursuzluk hissinin artması.

Uzlaşmazlık: Site kullanımının iş veya eğitimi engelleyecek boyuta gelmesi.

Tekrara düşme: Siteyi kullanımı azaltmaya çalışıp başarısız olmak

En çok tercih edilen sosyal medya araçlarından biri olarak kabul edeceğimiz Twitter’la ilgili olarak da bağımlılılık 
haberleri medyada yer almaktadır. New York Post’ta yer alan bir haber, Lindsay Lohan’ın Twitter bağımlılığı için tedavi gördüğünü 
aktarmaktadır. Günümüzde yeni bir bağımlılık türü olarak değerlendirilebilecek “sosyal medya bağımlılığı” ile kullanıcılarının 
gerçeklikten koptukları yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır (www.ntvmsnbc.com, 2013). Sosyal medya hesaplarının sayısında 
her geçen sene hızla yükselen artış, kullanıcıların birden fazla sosyal medya hesabına sahip olması ve sosyal medya ağlarında geçirilen 
sürenin her geçen gün artması gibi faktörlerden yola çıkan araştırmalara göre; “18 yaş üstü 2.084 sosyal medya kullanıcısının yüzde 
51’i, sosyal medya ağlarını iki sene öncesine göre daha sık ziyaret etmektedir. Katılımcıların yüzde 27’si günlük ilk iş olarak sosyal 
medya hesaplarını kontrol etmektedir. 2012 yılında kullanıcıların ortalama 2,6’sının e-posta hesabı varken, 2013 yılı itibariyle bu 
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sayı 3,1’e yükselmiştir. Araştırmada yer alan katılımcılarının yüzde 42’sinin birden fazla sosyal medya hesabına sahip olduğu, 18-34 
yaş aralığında ise bu oranın yüzde 61’e çıktığı açıklanmaktadır. Kullanıcıların yüzde 56’sı sosyal medyadan uzak kaldıkları takdirde 
önemli bir şeyler kaçıracakları korkusunu ifade etmektedirler.Yüzde 32’lik bir kesimi oluşturan katılımcılar ise sosyal medyada çok 
fazla vakit geçirdikleri endişesi ile bir süre uzak kalmayı düşünmektedirler (www.vatan.com, 2013). 

Bu verilerden yola çıkıldığında, sosyal medya bağımlılığının artmasına teknolojik gelişmelerin de oldukça büyük etkisi olduğu 
söylenebilmektedir. Mobil olmaları sebebi ile kişilerin sürekli yanlarında bulunabilen akıllı telefon olarak adlandırılan teknolojilerin, 
bağımlılığı tetiklediği gözlemlenmektedir. Barem Research ve WIN/ Gallup International tarafından gerçekleştirilen ‘Sosyal Medya 
Trendleri’ araştırmasına göre, akıllı telefon sahipliği 2011 yılında, % 19’dan % 35’e yükselmiştir. Akıllı telefon sahipliğinde 25-34 
yaş grubu ve 25 yaşın altındaki gençler başı çekmektedir. Her 4 online dakikanın 1’inin sosyal ağlara ayrılıyor olması ise oldukça 
çarpıcıdır. Araştırmaya göre tüketicilerin dörtte biri internete en sık mobil cihazlarıyla bağlanmaktadır (Baktır, 2012: 36) 

Günümüzde en sık rastlanılan bağımlılık çeşitlerinden biri olan sosyal medya bağımlılığı yarattığı etkiler ve sonuçlar 
açısından dikkat çekmekte ve araştırılmaya değer bir konu olarak görülmektedir. Bu nedenle çalışma kapsamında gerçekleştirilen 
araştırmada Türk vatandaşları ve Avrupa Birliğine üye ülkelerin vatandaşlarının sosyal medya bağımlılık düzeyleri incelenecektir.

 2.Araştırma ve Yöntem 

 Çalışma grubu: Bu araştırmanın çalışma grubunu, Türk vatandaşları ve Avrupa Birliği (AB)’ne üye ülkelerin vatandaşları 
oluşturmaktadır. 

 Veri Toplama Aracı: Veriler Hazar (2011) ın “Sosyal Medya Bağımlılığı-Bir Alan Çalışması” isimli çalışmasından 
uyarlanarak, anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmaya katılanlara demografik verileri elde edebilmek amacıyla 4, 
kullandıkları medya araçları ve sıklığını tespit amacıyla 11 ve medya bağımlılıklarını tespit etmek amacıyla 12 olmak üzere 27 adet 
soru sorulmuştur. Araştırma 100 Türk vatandaşı ve 100 AB vatandaşı olmak üzere toplam 200 kişiyle gerçekleştirilmiştir.

 Verilerin Analizi: Verilerin analizinde frekans dağılımı istatistiksel analizi kullanılmıştır.

 Araştırmanın Amacı: Anket çalışması iki ayrı evrende gerçekleştirilmiş ve bu evrenler arasında “sosyal medya bağımlılığı” 
bağlamında bir fark olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.

 2.1. Bulgular

 2.2.1. Demografik Bulgular

 Araştırmaya katılan Türk vatandaşlarının %42,9’u kadın, %57,1’i erkeklerden oluşmakta iken, AB vatandaşlarının ise 
%58,9’u kadın, %41,1’i erkektir. Araştırmaya katılan Türk vatandaşlarından erkeklerin, AB vatandaşları açısından ise kadınların 
çoğunlukta olduğu söylenebilir. (Tablo 1)

Tablo 1: Araştırmaya katılanların cinsiyetleri

Araştırma Grubu Türk Vatandaşları AB Vatandaşları
Kadın % 42,9 % 58,9
Erkek % 57,1 % 41,1

Araştırmaya katılan Türk vatandaşlarının medeni durum açısından ise araştırmaya katılan Türk vatandaşlarının %35,4’ü 
evli, %64,6’sı bekar, AB vatandaşlarının %53,7’si evli, %46,3’ü bekardır. Araştırma grubu bağlamında Türk vatandaşlarında bekarların, 
AB vatandaşlarında ise evlilerin çoğunlukta olduğunu söyleyebilmek mümkün olabilmektedir. (Tablo 2)

Tablo 2: Araştırmaya katılanların medeni durumları

Medeni Durum Türk Vatandaşları AB Vatandaşları
Evli % 35,4 % 53,7
Bekar % 64,6 % 46,3

Araştırmaya katılan Türk vatandaşlarının %59,8’inin çocuğu yokken, %40,2’sinin çocukları vardır. AB vatandaşlarının 
%43,9’u çocuk sahibi olmayan kişiler olup, %56,1’i çocuk sahibidir. Türk vatandaşları açısından araştırmaya katılanlardan çocuk sahibi 
olmayan bireylerin oranı yüksekken, AB vatandaşlarında çocuk sahibi olanların katılımlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 
(Tablo 3)

Tablo 3: Araştırmaya katılanların çocuk sahibi olma durumları
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Türk Vatandaşları AB Vatandaşları
Cocuksuz % 59,8 % 43,9
Çocuk sahibi % 40,2 % 56,1

Araştırmaya katılanların eğitim düzeyleri incelendiğinde; Türk vatandaşlarının %10,1’i ilköğretim, %28,3’ü lise, %55,6’sı 
üniversite, %6,1’i ise lisansüstü eğitime sahipken, AB vatandaşlarının %9,6’sı ilköğretim, %30,9’u lise, %40,4’ü üniversite, %19,1’i 
lisansüstü eğitime sahiptir. Araştırmaya katılan Türk vatandaşlarının yarısından fazlasının üniversite mezunu olduğu, AB 
vatandaşlarının ise üçte birinden fazlasının üniversite mezunu olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. AB vatandaşları açısından 
araştırmaya en düşük katılım ilköğretim düzeyinde iken Türk vatandaşları açısından en düşük katılım lisansüstü eğitim almış kişiler 
bazında gerçekleşmiştir. (Tablo 4)

Tablo 4: Araştırmaya katılanların eğitim durumu

Eğitim Türk Vatandaşları AB Vatandaşları
İlköğretim %10,1 %9,6
Lise %28,3 %30,9
Üniversite %55,6 %40,4
Lisansüstü %6,1 %19,1

Araştırmaya katılanların gelir düzeyleri incelendiğinde; Türk vatandaşlarının  %28,7’si 1.000 TL’den az, %37,2’si 1.000-2.500 
TL arası, %20,2’si 2.500-4.000 TL arası, %5,3’ü 4.000-5.500 TL arası, %8,5’i ise 5.500 TL ve üzeri aylık gelire sahiptir. Araştırmanın 
diğer evreni olan AB vatandaşlarında ise aylık gelir dağılımı şu şekildedir: %12,7’si 1.000 TL den az, %17,7’si 1.000-2.500 TL arası, 
%19’u 2.500-4.000 TL arası, %11,4’ü 4.000-5.500 TL arası, %39,2’si ise 5.500 TL ve üzeri gelir grubuna mensuptur. Araştırmaya 
katılan Türk vatandaşlarının neredeyse üçte biri “aylık 1.000-2.500 TL” gelire sahipken AB vatandaşlarının üçte birinden fazlası aylık 
“5.500 TL ve üzeri” gelir grubuna mensuptur. Araştırma açısından gelir grupları arasındaki dengesizliğin Türkiye ve AB ülkeleri 
arasındaki gelir farkı ile açıklanabileceği düşünülmektedir.

Tablo 5: Araştırmaya katılanların gelir durumları

Gelir (Ay/TL ) Türk Vatandaşları AB Vatandaşları
1.000 TL’den az %28,7 %12,7
1.000-2.500 TL %37,2 %17,7
2.500-4.000 TL %20,2 %19
4.000-5.500 TL %5,3 %11,4
5.500 TL ve üzeri %8,5 %39,2

Araştırmaya katılan Türk vatandaşlarının %82,8’i kişisel bilgisayar’a sahipken, AB vatandaşlarında ise bu oran %97,9’dur. 
Yine internete ulaşabilmek için kullandıkları araç Türk vatandaşlarında %71,4 kişisel bilgisayar, %28,6 cep telefonu olarak ifade 
edilirken, AB vatandaşlarında %49 kişisel bilgisayarlarını, %51,1 cep telefonlarını kullandıklarını ifade etmişlerdir. (Tablo 6) 

Tablo 6: Araştırmaya katılanların internete erişim durumları

Bilgisayar ve İnternet Türk Vatandaşları AB Vatandaşları
Bilgisayar sahibi % 82,8 % 97,9
İnternet için Bilgisayar kullanımı % 71,4 % 49
İnternet için cep telefonu kullanımı % 28,6 % 55,1

Araştırmaya katılan Türk vatandaşlarının en çok kullandığı kitle iletişim aracı sorulduğunda %1 radyo, %7 gazete, %17 
televizyon, %75 internet yanıtı alınmıştır. AB vatandaşları ise aynı soruya %5,1 radyo, %4,1 gazete, %26,5 televizyon, %64,3 internet 
yanıtını vermişlerdir. Gerek Türk gerekse AB vatandaşları açısından en kullanılan kitle iletişim araçlarından birinci sırayı internet 
alırken, ikinci sırada televizyon yer almaktadır. Türk vatandaşları tarafından neredeyse kullanılmıyor olarak ifade edebileceğimiz, % 
1’lik kullanım sıklığı açısında en az tercih edilen kitle iletişim aracı radyo iken,  AB vatandaşları tarafından en az tercih edilen araç 
ise televizyon olarak değerlendirilmiştir. Gerek Türk vatandaşları gerekse AB vatandaşları açısından televizyon, radyo ve gazete’den 
kat ve kat daha fazla internetin tercih edildiği sonucuna varılabilir. (Tablo 7)

Tablo 7: En Çok Kullanılan Kitle İletişim Araçları

Kitle iletişim aracı (Kullanım) Türk Vatandaşları AB Vatandaşları
Radyo %8,1 %5,1
Gazete %7 %4,1  
Televizyon %17 %26,5
İnternet %75 %64,3

En çok güvendikleri kitle iletişim aracı ile ilgili soruda Türk vatandaşları,  %44,4 ile internet tercihlerini kullanırken, AB 
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vatandaşları için televizyon internete oranla çok az bir farkla daha güvenilir olarak belirtilmiştir. Diğer seçeneği ile kastedilen 
sinema, dergi gibi mecraları tercih eden Türk vatandaşlarının sayısı %41,4 olup, azımsanamayacak kadar büyükken, AB vatandaşları 
açısından güvenilirlikte çok küçük bir farkla TV ve internetten sonra gelmektedir. Türk vatandaşları için televizyonun %7, gazetenin 
%6,1 ve radyonun ise %1,1 oranları ile güvenilirliği oldukça düşüktür. AB vatandaşları için ise gazete %14,3 ile sondan ikinci, radyo 
ise %7,1 ile güven sıralamasında sonuncu sırada yerini almaktadır. (Tablo 8)

Tablo 8:Araştırmaya katılanların en çok güvendikleri Kitle iletişim aracı

Kitle iletişim aracı (Güven) Türk Vatandaşları AB Vatandaşları
Radyo %1,1 %7,1
Gazete %6,1 %14,3
Televizyon %7 %30,6
Internet %44,4 %25,5
Diğer ( Sinema, dergi vb) %41,4 %22,4

Araştırmaya katılan deneklerden Türk vatandaşlarının yarısı her gün gazete okuduğunu belirtirken, AB vatandaşlarının 
yalnızca üçte biri her gün gazete okuma alışkanlığına sahip olduğunu belirtmiştir. Gerek Türk gerekse de AB vatandaşları birbirine 
yakın oranlarda arada sırada, hafta sonları ya da hiç gazete okumamaktadır. 

Tablo 9: Araştırmaya katılanların gazete okuma sıklıkları

Gazete okuma sıklığı Türk Vatandaşları AB Vatandaşları

Her gün %50 %36,8
Hafta sonları %8 %15,8
Arada sırada %32 %31,6
Okumuyorum %10 %15,8

Radyo dinleme sıklığı ile ilgili soruların yanıtları değerlendirildiğinde; Türk vatandaşlarının neredeyse üçte biri günde 1 
saatten az dinlediğini belirtmişleridir. Avrupa birliği vatandaşları açısından ise günde en fazla 1 saat radyo dinleyenlerin çoğunlukta 
olduğu, ancak 2-4 saat dinleyenlerinde neredeyse araştırmaya katılan AB vatandaşlarının 3’te biri olduğu göze çarpmaktadır. Türk 
vatandaşları açısından radyo dinleme alışkanlığı oldukça azalmış olmasına rağmen, AB vatandaşlarının hala radyolarına sahip 
çıkmaya çalıştıkları sonucuna varılabilir. (Tablo 10)

Tablo 10: Araştırmaya katılanların Radyo dinleme sıklıkları

Radyo dinleme sıklığı Türk Vatandaşları AB Vatandaşları
9 saat ve üzeri %3,1 %8,3
5-8 saat %5,1 %16,7
2-4 saat %22,4 %32,3
En fazla 1 saat %69,4 %42,7

Araştırmaya katılan Türk vatandaşlarının da, AB vatandaşlarının da  %50’den fazlası, TV izleme sıklığını tespit edebilmek 
amacıyla sorulan “günde ne kadar TV izliyorsunuz” sorusuna “2-4 saat” olarak yanıt vermişlerdir. Türk vatandaşları açısından ikinci 
sırada “en fazla 1 saat” TV seyredenler oluştururken, AB vatandaşlarında ise “5-8 saat” TV izleyenler ikinci sırada yer almaktadır. Her 
iki grupta da “9 saat ve üzeri” TV seyredenlerin oranı oldukça azdır. (Tablo 11)

Tablo 11: Araştırmaya katılanların TV izleme sıklıkları

TV izleme sıklığı Türk Vatandaşları AB Vatandaşları
9 saat ve üzeri %7,1 %9,4
5-8 saat %10,2 %20,8
2-4 saat %56,1 %53,1
En fazla 1 saat %26,5 %16,7

İnternet kullanım sıklığı ile ilgili olarak Türk vatandaşlarının üçte birine yakın bir kısmı, AB vatandaşlarının ise yarısından 
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fazlası, günde “2-4” saat internette vakit geçirdiklerini belirtmektedir. Buna karşın Türk vatandaşları 5-8 saat arası kullanım grubunda 
gözle görülür bir kullanım çokluğu sergilemektedir. AB vatandaşlarının internette geçirdikleri sürenin Türk vatandaşları ile toplamda 
yaklaşık eşit olduğu görülmektedir. ”9 saat ve üzeri” internette vakit geçiren kişi sayısı her iki araştırma grubunda da göreceli olarak 
azdır. (Tablo 12)

Tablo 12. Araştırmaya katılanların İnternet kullanım sıklıkları

İnternet kullanım sıklığı Türk Vatandaşları AB Vatandaşları
9 saat ve üzeri %14,3 %13,3
5-8 saat %28,6 %16,3
2-4 saat %37,8 %53,1
En fazla 1 saat %19,4 %17,3 

Sosyal medya uygulamalarına ayrılan süre her iki araştırma grubunda da birbirine yakın oranlardadır. Ağırlıklı olarak ve 
birbirine yakın oranlarda “en fazla 1 saat “ ve “ 2-4 saat” yanıtının alındığı görülmektedir.

Tablo 13: Araştırmaya katılanların sosyal medya uygulamalarına ayırdıkları süre

Sosyal medya uygulamalarına 
ayrılan süre

Türk Vatandaşları AB Vatandaşları

9 saat ve üzeri %11 %5,2
5-8 saat %18 %11,3
2-4 saat %37 %41,2
En fazla 1 saat %34 %42,3

Araştırmaya katılan gerek Türk, gerekse de AB vatandaşları açısından en çok tercih edilen uygulama, katılımcıların neredeyse 
yarısı tarafından Facebook olarak yanıtlanmıştır. Her iki araştırma grubu açısından ikinci sırada YouTube üçüncü sırada ise Twitter 
yer almaktadır. Tumblr ve Instagram ise her iki grupta da en az tercih edilen sosyal medya uygulaması olarak dikkati çekmektedir 
(Tablo 12).

Tablo 14: Araştırmaya katılanların en çok Tercih ettikleri Sosyal Medya Uygulamaları

Sosyal medya uygulamaları Türk Vatandaşları AB Vatandaşları
Facebook %42 %44
Youtube %28 %33
Twitter %20 %15
Tumblr %2 %3
Instagram %8 %5

Türk vatandaşlarının sosyal medya uygulamalarını kullanım amacında haber edinmek ön plandayken, AB vatandaşlarında 
iletişim kurma amacının ön planda olduğu gözükmekte olmasına rağmen iki araştırma grubunda da haber dinmek ve iletişim kurma 
işlevi üzerine yoğunlaşıldığı görülmektedir. Araştırmaya katılan her iki gruptaki deneklerin neredeyse yarısı eğlence amacıyla sosyal 
paylaşım sitelerini kullandıklarını ifade etmektedirler. Araştırmaya katılan gerek Türk gerekse de AB vatandaşlarının paylaşım 
amacıyla sosyal medyayı kullanma oranı geri planda kalmakta olup, bloglar ve para kazanma amacı ise neredeyse yok gibidir. (Tablo 
15)

Tablo 15:Sosyal medya uygulamalarını kullanım amacı

Sosyal medya uygulamalarını kullanım 
amacı

Türk Vatandaşları AB Vatandaşları

Haber edinmek %82 %67
İletişim kurmak %72 %77
Eğlence %51 %54
Paylaşım %25 %32
Para kazanmak %6 %5
Bloglar %4 %6

Araştırmaya katılanlar iletişim kurma sürecinde benzer ilgi alanlarının önceliği olduğu konusunda hemfikir oldukları 
söylenebilir.  “Siyasal düşünce”, “araştırmaya katılan Türk vatandaşlarının neredeyse yarısı tarafından iletişim kurma sürecinde 
önemli bir özellik olarak değerlendirilirken, AB vatandaşları pek fazla bir şey ifade sonucuna varılabilir. İletişim kurma sürecinde 
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yaş ve yaşanılan yer Türk vatandaşları açısından önemsiz bulunurken AB vatandaşlarının iletişim kurma sürecinde önemsedikleri 
sonucu açıkça ortadadır. Meslek ise Türk vatandaşları için iletişim kurma sürecinde önemli bir özellik olarak değerlendirilirken, AB 
vatandaşları açısından çok da önemli bir özellik olarak algılanmadığı sonucuna varılabilir. (Tablo 16).

Tablo 16: İletişim kurma sürecinde ön plana çıkan özellikler

İletişim kurma sürecinde ön plana çıkan 
özellikler

Türk Vatandaşları AB Vatandaşları

Benzer ilgi alanları %81 %74,2
Siyasal düşünce %51 %13,4
Meslek %49 %32
Yaş %18 %54,6
Yaşanılan yer %29 %56,7

Türk ve AB vatandaşlarının sosyal medya bağımlılıkları kapsamında; bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutu tespit edebilmek 
amacıyla yöneltilen 10 adet yargıya verdikleri yanıtlar incelenmiştir. 

Bilişsel boyut kapsamında değerlendirilen “Günlük alışveriş kararlarımda sosyal medyanın etkisi büyüktür” yargısına, 
araştırmaya katılan, hem Türk hem de AB vatandaşlarının neredeyse yarısı katılmaktadır. Bu sonuca göre sosyal medya alışveriş 
kararlarında bireyler üzerinde etkisi olmaktadır sonucuna varılabilir ki; pazarlama alanında sosyal medyanın kullanımının ve 
uzmanlığının her geçen gün artmakta olduğu da bunun kanıtıdır. “Sosyal medya bilgi edinme sürecimde önemli bir kaynaktır” 
yargısı hem Türk hem de AB vatandaşları açısında olumlu olarak yanıtlanmamıştır. Bu yargıya katılanların oranı her iki araştırma 
grubunda da araştırmaya katılanların neredeyse beşte biridir. Dolayısıyla sosyal medyanın bilgi edinme sürecinde ciddi bir kaynak 
olarak görülmediği, bunun sebebi ise henüz yeni gelişmeye başlayan bir medya mecrası olması şeklinde değerlendirilebilir.

“Duygusal boyutta yer alan “sosyal medya kişisel ilişkilerimi olumlu yönde etkiler” ve “Sosyal medya aracılığıyla topluluklara 
üye olup, sosyalleşebilmekteyim” yargıları her iki araştırma grubunda da birbirine yakın oranlarda değerlendirilmiştir. Araştırmaya 
katılan Tük ve AB vatandaşlarının yaklaşık yarısının olumlu anlamda değerlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda sosyal 
medyanın bireylerin sosyal ve katılımcı olmasına destek olduğu savunulabilir. Duygusal boyutta yer alan ve sosyalleşmeden kaçış 
boyutuna ilişkin “sosyal medya sayesinde aile, arkadaş çevresi gibi grupların dışında kalıyorum yargısını olumlu bulan araştırma 
katılımcılarının oranı hem Türk hem de AB vatandaşları açısından hemen hemen yarıya yakındır. Yine kaçış boyutu çerçevesinde 
değerlendirilen “sosyal medyayı yapacağım pek çok aktiviteye tercih ederim” yargısı ise araştırmada en hem Türk hem de AB 
vatandaşları açısından en yüksek olumlu katılıma sahiptir. Bu sonuca göre araştırmaya katılanların neredeyse yüzde 80’i sosyal 
medyayı pek çok aktiviteye tercih etmektedir. Sonucuna varılmasına sebep olmaktadır. Duygusal boyut perspektifinden araştırmaya 
dair bir değerlendirme yapılırsa bireylerin sosyal medyayı kaçış amacıyla kullandıkları sonucu açıkça ortadadır.

“Davranışsal boyutun, araçsal bağımlılık kategorisinde değerlendirilen “gün içerisinde iletişim halinde olduğum 
kişilerle sosyal medyada tekrar iletişime girerim” ve eylemsel bağımlılık kategorisinde olarak değerlendirilen “sosyal medya insan 
davranışlarını şekillendirebilir” yargıları araştırmaya katılan Türk ve AB vatandaşlarının neredeyse üçte biri tarafından olumlu 
olarak değerlendirilmiştir. Araçsal bağımlılık kategorisine dair “Sosyal medya da dönem dönem çok fazla vakit geçiriyorum 
yargısı “Türk vatandaşlarının yarısına yakın bir kısmı tarafından kabul görürken, AB vatandaşlarının üçte ikisinden fazlası yargıya 
olumlu yanıt vermiştir. Bu bağlamda araştırmaya katılan AB vatandaşlarının bağımlılık konusunda farkındalıklarının daha yüksek 
olduğu sonucuna varılabilir. Eylemsel bağımlılık ile ilgili olarak “Sosyal medya günlük motivasyonumu artırmaktadır” yargısı Türk 
vatandaşlarının yarıdan daha fazlası tarafından kabul görürken, AB vatandaşlarının neredeyse dörtte üçü tarafından kabul görmüştür. 
Bu sonuçlara göre AB vatandaşlarının sosyal medyaya bağımlılığına Türk vatandaşlarına göre daha yatkın oldukları sonucunu ortaya 
çıkarmaktadır. Ancak bu Türk vatandaşlarının sosyal medya bağımlılığına yatkın olmadıkları sonucunu vermemektedir. Türk 
vatandaşları da sosyal medyaya fazla sempati duymakta ve belki de ilerleyen dönemler de bilinçlendirme çalışmaları yapılmazsa 
bağımlılığın gerçekleşeceği öngörüsüne varılabilir. (Tablo 17).

Tablo 17: Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyleri
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Kitle İletişim Araçları T ü r k 
Vatandaşları

(Evet)

A . B . 
Vatandaşları 
(Evet)

B
il

iş
s

e
l 

Bo
yu

t

Satın alma sürecinde sosyal medya beni 
etkilemektedir.

48,5 49,0

Sosyal medya bilgi edinme sürecinde 
benim için önemli bir kaynaktır.

16,2 20,0

Du
yg

us
al

 b
oy

ut

Sosyal medya kişisel ilişkilerimi olumlu 
yönde etkilemektedir.

43,4 34,7

Sosyal medya aracılığıyla topluluklara 
katılarak sosyalleşebilmekteyim.

41,4 44,2

Sosyal medya sayesinde aile, arkadaş 
çevresi gibi grupların dışında kendimle baş 
başa kalabiliyorum.

46,5 46,3

Sosyal medyayı yapacağım pek çok 
aktiviteye tercih ederim.

73,7 80

Da
vr

an
ış

sa
l b

oy
ut

Gün içerisinde iletişim halinde olduğum 
kişilerle sosyal medyada tekrar iletişim 
kurarım.

36,4 32,6

Sosyal medyada dönem dönem çok fazla 
vakit geçirdiğim endişesine kapılıyorum

54,5 71,6

Sosyal medya insan davranışlarını 
şekillendirebilmektedir.

38,4 30,5

Sosyal medya günlük motivasyonumu 
artırmaktadır.

66,7 73,7

 Sonuç
  

 Bu çalışmada iki farklı kültürel yapıya mensup bireyler olarak değerlendirebileceğimiz, Türk Vatandaşları ve AB 
vatandaşlarının sosyal medya bağımlılığı ölçümlenmiş ve karşılaştırılması yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmadan elde edilen önemli 
sonuçlar aşağıda yer almaktadır:

-Türk vatandaşlarının çoğu internet erişimini bilgisayar yolu ile sağlamaktayken, AB vatandaşlarının ise Türk vatandaşlarına 
oranla daha çok telefon ya da tabletler gibi akıllı cihazlar yoluyla erişim sağladıkları görülmektedir. Bu durumun AB ülkelerinin 
büyük bir çoğunluğunda var olan teknolojik gelişmişlikle açıklanabilmesi mümkün olabilmektedir.

- En çok kullanılan kitle iletişim aracı Türk vatandaşları için de,   AB vatandaşlarının için de internet olarak 
değerlendirilmektedir. Her iki araştırma grubu için TV ikinci tercih ettikleri kitle iletişim aracıdır.

-Türk vatandaşları için en çok güvenilen kitle iletişim aracı internet olarak değerlendirilirken, AB vatandaşlarının en çok 
güvendikleri kitle iletişim aracı kategorisinde tv ve internet aynı anda yer almaktadır.

-Türk vatandaşları, AB vatandaşlarına göre daha çok gazete okumaktayken AB vatandaşları Türk vatandaşlarına göre daha 
çok radyo dinlemektedir.

- Türk vatandaşlarının da AB vatandaşlarının da TV izleme oranları hemen hemen birbirine yakındır.

-Türk vatandaşlarının internette kaldıkları süre AB vatandaşlarına göre daha fazladır.

-Türk vatandaşları ve AB vatandaşları açısından sosyal medya uygulamalarına ayırdıkları süreler hemen hemen aynıdır.

-Türk vatandaşlarının da AB vatandaşlarının da en çok tercih ettikleri uygulamalar sırasıyla Facebook, YouTube ve Twitter’dır.

-Türk vatandaşlarının sosyal medyayı kullanma amaçları ağırlıklı olarak bilgi edinmekken, AB vatandaşlarında iletişim 
kurma amacı ön plandadır.

 -Türk vatandaşlarında da AB vatandaşlarında da sosyal medyada iletişim kurma sürecinde 
öncelik benzer ilgi alanları olarak değerlendirilmiştir. Ancak burada ortaya çıkan önemli bir nokta Türk 
vatandaşlarının ikinci önceliği siyasal düşünce olmasına rağmen, AB vatandaşlarında siyasal düşünce 
iletişim kurma sürecinde bir öncelik olarak değerlendirilemeyecek oranda azdır.    
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 -Türk vatandaşlarının da AB vatandaşlarının da sosyal medya bağımlılığı konusunda uygulanan ölçeğe birbirlerine 
yakın oranlarda değerlendirmelerde bulundukları görülmektedir. Ancak AB vatandaşlarının Türk vatandaşlarına göre sosyal 
medya bağımlılığına daha yatkın oldukları belirlenirken, diğer taraftan “sosyal medya bağımlılığı” ile ilgili farkındalıkları Türk 
vatandaşlarından daha yüksektir.

 Sonuç olarak Türk vatandaşlarının da AB vatandaşlarının da gerek medya gerek sosyal medya gerekse de sosyal medya 
bağımlılığı ile ilgili olarak aralarında algılayış ve davranış bakımından çok belirgin farklılıklar sergilemediklerini söylemek doğru 
olacaktır. Bunun sebebi ise; zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırdığı gibi kültürleri ve davranışları da şekillendiren bir yapı 
olarak değerlendirebileceğimiz internet ve onun bir doğurgası olan “sosyal medya” olarak değerlendirilebilir.
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YAYINCILIKTA SAYISAL YÖNELİM BAĞLAMINDA KOCAELİ YEREL 
RADYOLARININ KURUMSAL İNTERNET SAYFASI KULLANIM EĞİLİMLERİ 
ÜZERİNE BİR İNCELEME

Sedat Özel1

 Özet

 Türkiye’nin tecimsel radyo ve televizyon yayıncılığı ile tanışmasının üzerinden geçen yirmi yılı aşkın süre, yayıncılık 
alanında birçok arayışı ve sorunu da beraberinde getirmiştir. Ancak o yılların heyecanı yerini, bugün için özellikle yerel yayıncılar 
tarafında, hem kanuni düzenlemeler ile oluşan belirsizlik ortamı (frekans planlama ve ihale süreçleri başta olmak üzere) ve daralan 
piyasa şartları bağlamında ortaya çıkan sorunlara hem de sayısal teknolojilerin kullanımına bağlı olarak değişen çeşitlenen yayıncılık 
platformlarına uyum sağlama konusunda çözümler aramaya bırakmıştır.Çalışmamız, özellikle son yıllarda artan bir hızla gelişen 
internet yayıncılığı bağlamında bu soruna odaklanmaktadır. Günümüzde Mp3 çalma özelliğinin de eklendiği maharetli taşınabilir 
araçların türlü türlü hizmetleri sunduğu bir ortamda radyonun geleceğine dair tartışmalar sürerken, geleneksel yayıncılık anlayışının 
internet baskısı altındaki değişime ayak uydurmasının bir yansıması olarak da görebileceğimiz karasal radyo yayın istasyonlarının 
internet üzerinden dinleyiciye ulaşma çabaları, hem teknolojik olarak hem de içerik anlamında, radyo yayıncılık dinamiklerinden 
farklı ama gerekli bir iş akışını da ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda yerel radyoların uyum süreçlerinin araştırılması gelecek 
projeksiyonlarının geliştirilmesi aşamasında önemli bir saptama olarak görülmektedir.Bu çerçevede Kocaeli merkezli yerel radyo 
yöneticileri ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Yerel radyo istasyonlarının, internet sitesi sahipliği, internet siteleri üzerinden radyo 
yayınlarını aktarma teknolojileri, kullandıkları internet ara yüz ve internet teknoloji olanakları ile akıllı cihazlara (Android, IOS gibi) 
uyum çalışmaları, sosyal medya kullanımları gibi bir dizi değişken konusunda yaklaşımları sorgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Radyon Yayıncılığı, İnternet Radyosu.

A RESEARCH ON CORPORATE INTERNET PAGE USAGE TENDENCY OF KOCAELİ 
LOCAL RADIOS IN THE SCOPE OF DIGITAL TREND OF BROADCASTING

 Abstract

 More than twenty years has passed after Turkey met with commercial radio and television broadcast and there has been 
various quests and problems in broadcasting during this time. However the excite of those days, especially on the side of local 
broadcasting for today, left its place both to atmosphere of uncertainty created with legal arrangements (primarily frequency planning 
and tender process) and problems which occur within the scope of shrinking market conditions and to seeking solution about 
adaptation to diversified broadcasting platforms changing according to use of digital technologies.Our study depends especially on 
this problem within the scope of rapidly developing internet broadcasting. While there are still discussions about future of radio 
in an environment where smart portable devices added with MP3 playing featureprovide various services, the efforts of terrestrial 
radio broadcast stations which can be regarded as a reflection of adaptation of traditional sense of publishing to change under 
internet pressure in accessing audiences through internet reveals workflow which is required but different from radio broadcasting 
dynamics, both in the sense of technology and content. In this context, analysis of adaptation process of local radios is regarded as 
an important determination in the stage of developing their future projections. In this frame, interviews were made with local radio 
managers located in Kocaeli. Attitudes of local radio stations were analyzed about a series of variables such as internet site ownership, 
technology of conveying radio broadcast through internet sites, adaptation studies to internet interface and internet technology 
opportunities and smart devices (Android, IOS etc.) they use, social media usage.

Keywords: Local Radio Broadcasting, Online Radio.

1  Yrd. Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü, sedatozel@kocaeli.edu.tr
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 Giriş

Radyo, elektronik kitle iletişim araçlarının bir öncüsü olarak geliştiği yıllardan günümüze birçok aşama kaydetmiş televizyon 
ya da tüm kitle iletişim araçlarının özelliklerini içselleştiren internet ile önemi sorgulansa da dünyadaki en hızlı ve ulaşılması en 
kolay kitle iletişim aracı olma özelliğini kaybetmemiştir. 

Türkiye’de radyo yayıncılığı, geçmişi açısından uzun sayılabilecek bir süre,  devlet ile anılsa da 1990’ların başı bu sınırın 
aşıldığı yıllar olarak karşımıza çıkar. Bu yıllar sadece radyo yayıncılığı değil aynı zamanda televizyon yayıncılığında da devlet 
tekelinin kırıldığı yıllardır. Ancak teknoloji olarak ucuz, kuruluşu ve sürdürülebilirliği televizyon yayıncılığına göre daha kolay olan 
radyo yayıncılığı, bu yıllar itibariyle niceliksel olarak büyük artış göstermesinin yanında sorunları ama daha da önemlisi niteliksel 
değeri açısından tartışmaları da beraberinde getirmiştir. 

Yayıncılıkta devlet tekelinin kırıldığı yıllar aynı zamanda çok seslilik, demokrasi için arzu edilen ileti akışının sağlanması, 
kamunun doğru bilgilendirilmesi, yönetişim gibi birçok konuda yeni heyecanları da beraberinde getirmiş radyo yayınlarının salt 
müzik istasyonlarının çoğalmasından öteye kamusal bir alan olan kitle yayıncılığında arzu edilene ulaşılmasında bir araç olacağı 
ya da olması gerekliliği vurgulanmıştır. Özellikle Türkiye’de coğrafi sınırlar ile betimlenen ulusal yerel ayrımı çerçevesinde yayın 
yapılan yerel coğrafyalarda radyo ve televizyon yayınlarından beklentiler, devlet tahakkümü altındaki yayınlara alternatif bir resim 
çizmiştir. Ancak, belirtildiği üzere niceliksel artış bir süre sonra bu heyecanların yerini, popülist yayıncılık anlayışından kaynaklanan 
sorunların eleştirilerine bırakmasıyla sonuçlanmıştır. Radyolar, çok müzik az konuşma çizgisinde ilerlemiş, Türkiye genelinde olduğu 
gibi sermaye ihtiyaçlarının belirlediği yayın siyasalarından etkilenen bir yapıya dönüşmüştür. 

Öte yandan teknolojinin ilerlemesi ile birlikte salt müzik anlamında kullanıcıya sunulan farklı olanaklar, radyo istasyonlarının 
geleceği için bir tehdit unsuru gibi algılanmaktadır. Artık yeni medya kullanıcıları canlarının istedikleri saatte istedikleri içeriği takip 
etmeye doğru yönelmişlerdir. Dünyayı saran yeni medya yapılanmasında alıcıdan kullanıcıya dönüşen izler/dinler kitle gazetenin 
basılmasını beklememek gibi bir ayrıcalığa sahiptir ve aynı şekilde mekan ve zaman bağımsız radyo ve televizyon içeriğini de takip 
etmeyi istemektedir.

Sadece internet üzerinden yayın yapan radyo ve televizyon istasyonlarının bile olduğu bu zamanda geleneksel radyo 
istasyonlarının internet uzantıları hali hazırda mevcuttur. Ancak yerel yayıncılık açısından bakıldığında bu konu ile ilgili bir 
saptamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte yerel radyo yayıncılarının içinde bulundukları sorunlar göz önüne alındığında 
yeni medyaya uyum konusunda da sıkıntılar yaşandığı düşünülmektedir. Çalışmamız bu bağlamda Kocaeli sınırları içinde yayın 
yapan yerel radyoların yeni medya kullanımları üzerine bir analizi amaçlamıştır. Gelişmişlik göstergeleri çerçevesinde güçlü verilere 
sahip Kocaeli ili üzerinden bu analiz, bir durum saptaması olarak yerel radyo yayıncılarının mevcut durumlarının belirlenmesi 
açısından önemli görülmektedir.  

Kocaeli, coğrafi sınırları içinde 22 radyonun faaliyet gösterdiği bir şehirdir. TÜİK’in istatistiki verileri çerçevesinde 
gelişmişlik göstergesinde2 4. sırada olan Kocaeli, 2001 yılında sağlamış olduğu 9.1 Milyar TL’ lik GSYİH’ sı ve Türkiye GSYİH’ sı 
içindeki % 5.1’ lik payı ile 4. sırada, kişi başına GSYİH bakımından ise iller arasında 1. gelişme hızı bakımından da % 61.7’ lik gelişme 
hızı ile iller arasında yine 1. sırada yer almaktadır. 2009 nüfus verilerine göre nüfusu, 1.522.408 kişidir ve nüfus yoğunluğu 445’tir. 
Öte yandan Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun frekans dağılım tablosu incelendiğinde yayın yapılan bölge açısından yoğun frekans 
kullanımı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda yerel yayıncılık olanakları, dinler kitle hacmi ve yerel radyo sayısı göz önüne alındığında 
bölge üzerinde yapılacak bir analiz, yerel radyoların yeni medya kullanımları çerçevesinde anahtar verileri ortaya koyabilecek niteliği 
sağlamaktadır. Çalışmamız, bu düşüncende hareketle bölgede faaliyet gösteren yerel radyolar üzerinden şu varsayımları sınamaktadır. 

1. Yerel radyo istasyonları internetin sunduğu yeni olanakları aktif olarak kullanma gücünden yoksundur
2. Yerel radyo istasyonları internet yayıncılığı için yeterli teknik donanıma ve iş gücüne sahip değildir.
3. Yerel radyo istasyonları, yeni medya teknolojileri ile ortaya çıkan mobil araçlara ve yeni medya kullanımlarını destekleyici 

hizmetler geliştirmemektedir.  
Ortaya konan varsayımlar çerçevesinde, yerel radyo istasyonlarının internet sitesi sahipliği, internet siteleri üzerinden radyo 

yayınlarının aktarımı, internet sitelerinde kullanılan arayüz ve diğer alt yapı olanaklarını da kapsayan web yayın teknolojileri, akıllı 
sistemlere (Android, IOS vs) uyum çalışmaları, Podcasting uygulamaları ve sosyal medya kullanımı gibi değişkenleri sorgulayan 
açık ve kapalı sorulardan oluşan bir soru seti hazırlanmış ve bu soru seti aracılığıyla Kocaeli’ndeki yerel radyo yöneticileriyle yüz 
yüze mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Sorulara verilen cevaplar ortak ve farklılıkları üzerinden tasniflenmiş ve değerlendirmeye tabi 
tutulmuştur. 

 1.Türkiye’de Yerel Radyo Yayıncılığına Kısa Bir Bakış

Radyo yayınlarının gücünün fark edildiği Dünya savaşlarından itibaren radyo yayıncılığı dünyanın birçok coğrafyasında 
devletin dolayısıyla da iktidarın erkini devam ettirebilmesinin önemli bir yolu görülerek, devlet kontrolü altına alınmıştır. Elbette 
Avrupa kıtası çıkışlı güçlü ulus devlet mottosunun doğal bir yansıması (Mutlu, 2001: 15) olan bu kontrol Türkiye’de de yayınların ilk 
başladığı yıllardan itibaren benimsenmiştir. 

Uzun yıllar özerk olarak tanımlanan bir devlet kurumu olan TRT altında yapılan radyo yayınları, Avrupa’dan başlayan devlet 
tekelinin kırılması ve tecimsel yayıncılık faaliyetlerinin artmasına paralel olarak, 1990’lı yılların başında devlet dışında oluşumlar ile 

2  Veriler http://www.kocaeli.gov.tr/default_B0.aspx?id=589 adresindeki resmi bilgilerden alınmıştır.
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farklı bir yöne ilerlemeye başlamıştır (Çankaya, 1997: 76).

Avrupa coğrafyasında ulus devlet hegemonyasının 60’lı yıllardan itibaren yoğun olarak eleştirilmesi ile başlayan ve etnik 
kimlikleri içine alacak şekilde yeniden tasarımlanan siyasi hareketlere eşlik eden kamusal alanda toplumdaki her bir görüşün kendi 
sesini özgürce duyurabilmesi gerektiği fikri, 1980’li yıllarda kamusal yayıncılık adı altında devlet tarafından örgütlenen yayıncılık 
anlayışının kırıldığı özgür, ya da özerk ama korsan yerel radyo yayınları ile sonuçlandığında bu yayıncılığın devlet tekelinde ya 
da sermaye güdümündeki yayıncılığa bir alternatif olacağı düşünülmüştür. Yayıncılık alanında devlet tekelinin kırılması, yerel ve 
topluluk radyolarının yayıncılık alanına kazandırılması bu tür girişimler sayesinde gerçekleşmiştir. Korsan ya da yasal kamusal 
ya da özel, toplumsal, eğlenceye dönük ya da ticari, özgür, yerinden yönetilen, tek başına, çok profesyonel ya da ıstırap verecek 
derecede amatör, mahalle boyutunda yerel ya da bölgesel olsunlar Avrupa’da yöresel radyo istasyonları şaşırtıcı çeşitlilikte bir mozaik 
oluşturmuşlardır (Timisi, 1998). Ancak gelişimin geneline bakıldığında resim, neo-liberal politikalar ekseninde gelişen deregülatif 
politikalar çerçevesinde şekillenmektedir. 

Türkiye’de de devlet tekelinin kırılması ile birlikte, bu kırılma elektronik yayıncılık olarak televizyon ve radyodan, özellikle de 
kitlelere ulaşmasında maliyetleri düşünüldüğünde radyodan, toplumda çok seslilik ve demokratik bir toplum tahayyülü anlamında 
beklentilerin artmasını beraberinde getirmiştir. Alankuş (2003: 31), Mademki herkese ait olması gereken bu alan, tekil bir siyasal 
iktidarın tiranlığınca gasp edilmişti, bu iktidarlar tarafından yerlerinden edilenler bulundukları her yerden seslenip, harekete geçerek, 
gaspçıyı birer birer gasp ettiği yerlerden birer birer edebilirlerdi. derken bir anlamda bu beklentiyi dile getirmiştir. Aslında bir çokları, 
radyonun yapabileceklerinin olasılıklarına rağmen sınırlarının seçkinci bir yaklaşımla ve yönetenin buyurganlığı çerçevesinde 
çizildiği eleştirilerini hep dile getirmiştir. Bu belki de geleneksel medyanın en temel sorunu olarak hala varlığını sürdürmektedir. 

Ancak Türkiye’de devlet tekelinin kırılması daha çok sermayenin yayıncılığın bu alanında girişimlerde bulunmasına paralel 
ilerlediğinden radyo yayınlarında alternatif istasyonların yerine daha çok müzik ağırlıklı radyolar etkin olmuştur. Her ne kadar 
medya mesajlarının dolaşımında radyonun karşılıklı iletişime olanak veren yapısı ile daha eşit ve demokratik bir yayıncılık için 
en önemli araç olduğu (Güney, 2009: 25) düşünülse de ticari bir yaklaşımın egemen olduğu bu yapılanma isteneni verememiştir. 
Bununla birlikte yayıncılık alanında kanuni düzenlemelerin de egemenin talepleri doğrultusunda bir profil çizmesi durumu sadece 
pekiştirmiştir. 

Önce 4576 sayılı düzenleme ile bazı maddeleri değiştirilen ve en son 6112 sayılı kanun ile tekrar düzenlenen Radyo Ve 
Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun birinci bölümünde yer alan tanımlarda da yerel yayıncılık ile ilgili 
beklentilerden daha farklı bir yaklaşımın olduğu görülmektedir. 3984 nolu kanunda yerel yayıncılık “Mülkî taksimat itibarıyla en az 
bir ilçe (merkez ilçe dahil) veya bir ilin alanının en az yüzde yetmişine yapılan radyo, televizyon ve veri yayınını” olarak tanımlanırken 
6112 sayılı yasada “Yerel yayın: En fazla bir ilin sınırları içine karasal ortamdan ulaştırılan yayın hizmetini,temsil eder” olarak 
tanımlanmıştır. 

Aslında yerellik coğrafi ve toplumsal olarak ele alınmaktadır. Coğrafi yerellik radyo sinyallerinin eriştiği ya da siyasal 
parametreler sonucu tanımlanmış olan coğrafi alana tekabül ederken paylaşılan kültürel zevkler, değerler ve çıkarlar açısından 
ortaklık gösteren toplu ya da dağınık gruplar, toplumsal yerel içinde tanımlanır. Bu anlamda yerellik sadece elektronik sinyallerin 
ulaştığı alanın dışına taşan yayının yöneldiği hedef izler/dinler kitlenin ortak özelliklerine yönelir (Timisi, 1998: 9).

Yerel medya, yerel unsurları ve yerel sorunları ortaya çıkaran, yerel sorunlar karşısında bölge halkını bilgilendiren, 
bilinçlendiren, eğlendiren böylece kamuoyunun serbestçe oluşmasına katkıda bulunmaya çaba gösteren kitle iletişim araçları 
(Girgin, 2007: 244) olarak tanımlansa da yerel radyoların Türkiye’de gelişimi üzerine yapılan incelemeler de göz önüne alındığında 
özellikle yerel radyoculuğun içinde bulunduğu sorunlar bu tanımın dışında bir temsile işaret etmektedir. Yerel radyoların sermaye 
yapısı elbette bu sorunun en temel yapı taşıdır. Türkiye’de devlet tekelinin kırıldığı yıllardan itibaren sadece ulusal çerçevede değil 
yerel sektörün oluşumunda da kar amaçlı bir yapılanmanın hakim olduğu görülebilir. Bu durum radyo yayınlarındaki uzun reklam 
süreleri ile de karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan 2010 yılında RTÜK tarafından yayınlanan radyo dinleme eğilimleri araştırması 
da radyoların içinde bulundukları sorunlar konusunda bize bir takım kodlar sunmaktadır. Radyo dinleyicileri radyo yayınlarında 
rahatsız olduğunuz konular nelerdir sorusuna verdikleri cevapta %45,5 ile uzun reklam sürelerini göstermişlerdir. Diğer bir soru 
olan “Radyodaki reklamlar çok sık ve uzun süreli yayınlanıyor” ifadesi ile ilgili kanaatiniz nedir?” sorusuna ise dinleyicilerin %74,5’i 
katılıyorum cevabını vermiştir.  Ayrıca %30.7’si sunucuların uzun konuşmalarını rahatsızlık unsuru olarak nitelemektedir. Argo 
konuşma ve kalitesiz müzik de rahatsızlık duyulan konular arasında ön plana çıkmaktadır. 

Özellikle %30.7 ile ön plana çıkan uzun konuşma konusu dinleyici ne istiyor sorusunu ön plana çıkarmaktadır. Aynı 
araştırmaya katılan deneklerin %49,7’si müzik dinlemek için radyoyu tercih ettiğini belirtirken %17,7’lik kısmı haberleri dinlediğini 
belirtmiştir. Yine %16’lık kısmı dinlenmek için %13,7’si ise vakit geçirirken eşlik etsin diye radyoyu dinlediklerini belirtmiştir. Aynı 
araştırmada bir başka dikkat çeken bulgu ise radyodan yerel haberlere daha rahat ulaşılabilir önermesine katılanların sayısıdır. Ankete 
katılanların %78,8’i radyodan yerel haberlere ulaşabileceklerini düşünmektedir. Ancak yapılan araştırmalar da göstermektedir ki 
radyoların en temel problemlerinden biri haline gelen nitelikli iş gücü istihdamı eksikliği, haberde de kendisini göstermektedir. Öte 
yandan yerel yayıncılık üzerine yapılan bilimsel araştırmalardan (Arapoğlu, 1994; Özel, 2005; Birsen, 2012) elde edilen bulgulara 
bakıldığında teknik yetersizlikler, kurumsal yapılanma, mali problemler yerel radyoların birbiri ile ilişkili sorunları olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ulusal çapta özellikle televizyon ve gazeteleri tekellerine alan büyük sermaye yapılarının kendi radyo istasyonları üzerinden 
popülist bir yaklaşımla eğlenceye dönük bir içerik sunmaları ve reklam pastasını alternatif radyolara kapamaları radyoculukta çok 
sesliliği öldüren en büyük etken olarak görülmektedir (Tekinalp, 2003: 124). Sonuçta özel radyo kanalları, tematik haber kanalları 



1 . U l u s l a r a r a s ı  M e d y a  Ç a l ı ş m a l a r ı  S e m p o z y u m u  -  1 s t  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  M e d i a  S t u d i e s

20 - 23 Kasım/November Antalya/Türkiye
614

kapsam dışına çıkarıldığında, müzik ağırlıklı radyolar haline gelmiştir. İş gücü niteliğinin düşük olmasına da bağlı olarak nitelikli 
yayın yerine ucuz, herhangi bir bilgi ve eğitim gerektirmeyen müziklerin arka arkaya çalındığı aralarda istek parçalarına yer verilen, 
boş sözcükler ile tamamlanan bir yayın akışı dinleyici ile buluşturulmaktadır (Aziz, 2002). Bir radyo sahibinin aynı zamanda genel 
müdür, reklam ve hakla ilişkiler sorumlusu olduğu yine bir program müdürünün hem müzik hem de prodüksiyon sorumluluğunu 
yürüttüğü yerel radyolar söz konusudur (Altunbaş, 2003).

Egemen medyanın iktidar ilişkileri çerçevesinde iktidar sahibi kişilerin önemli olarak sunduğu şeyleri verdiği günümüzde 
yerel medya örgütlenmelerinden beklenen ulusal medyanın bir tekrarı olmamalarıdır (İnal, 2001). Ancak yerel medya ulusal 
medyanın gölgesinde ne söylemi itibariyle ne de örgütlenişi çerçevesinde bir alternatif oluşturabilmiş değildir (Tokgöz, 2001: 31). Bu 
durum özellikle uzun yıllardır bütün dünyada ve Türkiye’de en hızlı en güvenilir haber kaynağı olan radyonun bu özelliğine gölge 
düşürmektedir (Alankuş, 2003).

 2. İnternet, Ağ Teknolojilerindeki Gelişim ve Yerel Radyolar: Yerelin Küresele Açıldığı Pencere

Türkiye’de yerel yayıncılığın henüz gelişim aşamasında baş gösteren ve hızlı bir şekilde ilerleyerek tüm kitle iletişim 
araçlarını içselleştiren dahası kitle iletişiminin geleneksel kaynak-alıcı akışındaki dengeyi alıcı lehinde bozarak bir anlamda ezberin 
de bozulmasına neden olan internet salt Türkiye için değil tüm dünyada kitle yayıncılığı açısından önemli bir platform olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Türlü türlü teknolojik donanımlar ile ağ akışlarına dahil olan kullanıcı kendi ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda içerik 
akışına müdahil olurken geleneksel kitle iletişim araçlarının bu yeni platforma ve donanımlarına ayak uydurma çabası, hali hazırda 
yerel radyoların içinde bulundukları sorunlara farklı bir cephe açmış gibi görünmektedir. İnternetin yaygınlaşması, bağlantı hızlarının 
artmasına paralel olarak kullanıcıya farklı deneyimleri sunarken başta gazeteler olmak üzere radyo ve televizyonlar internete rağmen 
ayakta kalmak ve internet içinde varlık gösterebilmek için çaba sarf etmek zorundadır. Gazetelerin çok kısa bir gelecekte basılı 
edisyonlarını terk ederek çevrim içi ya da elektronik ortamda indirilebilir halleri ile okuyucularına hizmet vereceği gerçeği bu gün 
için araştırmaların da saptadıkları bulgular arasındadır (Fortunati ve Sarrica, 2010). 

Öte yandan gelişen teknoloji ile hayatın bir parçası haline gelen internet üzerindeki görsel ve işitsel medya akışları 
düşünüldüğünde geleneksel olarak adlandırılan mevcut televizyon ve radyo istasyonlarının bu yeni iletişim alanına dahil olması aynı 
zamanda gelecekleri üzerine yapılan tartışmalar eşliğinde ilerlemektedir. 

1997 yılından 2003 yılına Amerika’da ticari radyoların dinlenme oranında %9’luk bir düşüş saptanmıştır. Aynı trend diğer 
geleneksel medyada da özellikle gazete ve az çok televizyonda görülmektedir. Bu durumun zanlısı yaygın bir şekilde yeni teknolojiler 
ekseriyetle de internet olarak görülmüştür (Mooney, 2010: 231). Amerika’da radyo endüstrisi üzerine araştırmalar dijital teknolojiyi 
kullanan dinleyici sayısındaki artışa dikkat çekmektedir. Online radyoları dinleyen kullanıcıların sayısı 2001 yılından itibaren her 
5 yıllık dilim içinde bir önceki 5 yılın iki katına çıkmıştır.  Hatta dinleyicilerin mobil telefonları üzerinden araçlarında çevrimiçi 
akışları denemek eğiliminde oldukları ileri sürülmektedir (Johnson, 2012: 19).

İnternet radyoları ile birlikte Mp3 çalarların yaygınlaşması gibi gelişmeler dinler kitle için yeni dinleme opsiyonları 
getirmesiyle birlikte geleneksel radyo istasyonlarının karlılıkları ile ilgili endişeleri de arttırmaktadır (Mooney, 2010: 231). Radyo 
istasyonları çok uzun zamandır dinleyicileri ile bağlantısı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ekonomik açıdan bakıldığında, dinleyici 
çekmek ve korumak dinleyici payı ile eş tutulmakta; bunun başarısı ise reklam paylarının artması olarak düşünülmektedir. Bu 
nedenle radyo sektöründe faaliyet gösteren oyuncular için hedef özellikle araç kullanımı sırasında dinleyici ilgisini korumak ve 
kanalın değişmesine mani olmak üzerine kurgulanmıştır (McDowell ve Dick, 2003). Bununla birlikte deregülatif hareketlerin etkisine 
paralel şekilde sektör birçok oyuncunun faaliyet gösterdiği bu nedenle de dinleyicinin elde tutulabilmesi açısından önemli uğraşıları 
gerektiren bir görünüm içine girmiştir (McCauley, 2002). 

Böyle bir tablo içinde teknoloji ile yükselen bireysellik ve içeriğin kişiselleştirilmesi eğilimi, radyo gibi kitlesel bir aracın 
ihtiyaç duyduğu dinler kitlenin değişmesi dolayısıyla sektör oyuncuları için de kurgulanmış hedefte sapmaların oluşması anlamına 
gelmektedir. Ferguson, Greer ve Readron dinleyicilerin Mp3 çalıcıları kullanımı ile karasal radyo yayıncılığı arasındaki ilişkiyi 
inceledikleri araştırmalarında MP3 çalıcılarına yalnızlık, kaçış, rahatlama, eğlence, can sıkıntısını gidermek için bir motivasyon 
aracı olarak karasal yayınlar karşısında bir yedek olduğu sonucuna varmışlardır (aktaran Johnson, 2012: 20). Artık sadece frekansın 
değişmesine mani olmak adına yapılacak etkinlikler yeterli gelmeyecektir. Çoklu medya kaynaklarının erişilebilirliği ile hızlanan 
dünyada radyo dinleyicileri, belki de araçlarında ya da otobüslerde tek başlarına, mobil araçlarını kullanarak web yayınlarına, 
gerçek zamanlı yayınlara ulaşabilirler. Web temelli yayınları alan bu yeni teknolojinin kullanıcıları diji-yaşam jenerasyonu olarak da 
anılmaktadır ve bu kişiler bilgiye ulaşmak için mobil internet araçlarını kullanmak gibi yeni teknolojilerden tipik bir memnuniyet 
duyarlar (Rooke ve Odame, 2013: 37).

Öte yandan iki binli yıllar dinleyicilerin medya kullanımlarına dair değişim noktasını işaret etmektedir. Bu kitlenin kamu 
iletişim alanına katkıda bulunmak isteği çok açıktır. 2004 yılında kullanıma sürülen WEB 2.0 teknolojisi ile birlikte sosyal medya 
ve aktif ağların, sanal olarak kamusal ya da yarı kamusal alanların oluşumuna katkı verdiği ileri sürülmektedir. Diğer bir ifadeyle 
kullanıcılar kiminle bağlantı paylaşmak istediklerine karar veriyor bağlantılarına kimlerin ortak olduklarını görüyor ve sistem içinde 
başkaları tarafından yapılan gönderileri kendi listelerinde takip ediyor ve tepki veriyorlardı. Daha önceki teknolojiler ile görünürlük, 
kalıcılık, düzenlenebilirlik ve ilişkiler mümkün değildi ve sosyal medya ile bu 4 başlık bireysel kullanıma açıldı (Rooke ve Odame, 
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2013: 36). Sonuçta düzenli olarak internette kendilerini ifade eden milyonlarca insan vardır. Facebook ve Youtube insanların bu 
paylaşımın bir parçası olmak için kullandıkları yöntemlerin çeşitliliğini göstermek açısından ideal alanlardır. 

“İnsanlar yazar, izler, kayıt eder, konuşur, tasarlar, maniple eder ve sayısız yollardan sayısız dijital platform üzerinden kendi 
materyallerini yayınlarlar. Aynı zamanda bir mobilizasyon söz konusudur. Mobil telefon, radyo alıcıları MP3 çalarlar, palm 
bilgisayarlar, laptoplar gibi taşınabilir cihazlar izler dinler kitlenin bu yeni tip katılımını desteklemek adına  türlü imkanlar 
sağlar” (Nyre ve Ala-Fossi, 2008: 43).

Ama yayıncılar mobil dijital müzik araçları ve uydu radyoları gibi, dinleyicilerin bazıları tarafından radyo programlarına 
alternatif görünen, teknolojiler ile karşı karşıya kalsalar da radyonun yerel bağlantılarının gücü radyoyu hala önemli bir araç olarak 
konumlandırmaktadır (Ferguson ve Greer, 2011). Evans ve Smethers ise radyoların ağ akışlarında yerel içeriğin, radyoların rekabet 
gücünü belirlemede ve istemciler ve dinleyiciler ile yeni ilişkilerin inşa edilmesi ve geliştirilmesi bağlamında temel değer olduğunu 
ileri sürmüşlerdir (aktaran Ferguson ve Greer, 2011: 38).

Bununla birlikte geleneksel radyo dinleyicisindeki daralmaya paralel şekilde radyo istasyonlarının web uzantılarının 
gerekliliği konusunda uzlaşılmaktadır. Wall ve Prestman gibi araştırmacılar, internetin doğal etkileşimli yapısının radyo istasyonları 
ve dinleyiciler arasındaki iletişim alanını genişletmek adına bir fırsat sunduğuna dikkat çekmiştir (aktaran Moreno vd. 2009). 
Radyonun bu yeni biçimi kullanıcılar ile radyo içeriği arasındaki ilişki için özgün bir boyut sağlamaktadır. Radyo kuruluşları ile 
dinleyicileri arasındaki diyalog artarken program stratejileri, kampanya ve reklam pazarlaması açısından radyo üretimi, dijital 
araçlar ile zenginleşmiştir (Moreno vd., 2009). Tarihsel olarak ticari radyoculuk mümkün olan en büyük dinleyici kitlesini kurmak 
ve korumaya bağlı olarak reklam geliri elde etmek için pazarlanan temel malzemeyi içerir. Gartley ve Smith gibi araştırmacılar radyo 
istasyonları tarafından eş zamanlı herhangi bir değişiklik olmadan yapılan yayınının ikincil bir demografik kitleye ulaşmak için 
bir yan kanal olarak interneti kullandıklarını düşünmektedirler (Baltzis ve Barboutis, 2013: 54). Bu bağlamda örneğin bloglar ile 
gelişen Podcasting gibi uygulamalar bir anlamda genel kitlesel pazar dışında kalmayı yeğleyen dinler/izler kitle üzerinde niş market 
çalışması yapılmasına ve onlara ulaşılmasına olanak vermiştir (Rooke ve Odame, 2013: 37).

Frekans üzerinde yayın yapan radyoların markalaşma ve promosyon çalışmalarında internet yayıncılığı aslında bir bakıma 
tanıtım araçlarını içinde barındıran bir kit durumundadır. Radyo istasyonu hakkında bilgiler, olası pazarlama aktiviteleri, istasyon 
logosu, program akış ve içeriği gibi onlarca bilgi web üzerinden kullanıcı ile buluşturulabilir (Potter, 2002: 371). Bununla birlikte 
İnternet üzerinden yayınlar, radyo için iletim aralığı, frekans, ağ, vb ilgili mevzuatın dayattığı kısıtlamalarla karşılaşmadan ulusal ve 
küresel hale gelmeye olanak tanır.  İnternet bir tamamlayıcı veya ikincil içerik dağıtım kanalı ve gelir kaynağı olarak kullanılır (Baltzis 
ve Barboutis, 2013: 53). Öte yandan radyo profesyonellerine sunulan çözümler çerçevesinde, örneğin reklam verenlerin sıkça şikayet 
ettikleri görsel eksiklik WEB arayüzleri üzerinden giderilebilir ya da radyo spotları ile eş güdümlü medya kampanyalarında daha 
somut sonuçlara ulaşılabilir (Potter, 2002: 369). 

İnternet, daha kişiselleştirilmiş içeriklerin geliştirilmesi dinleyici topluluklarını genişletmek ve ilişkileri güçlendirmek 
adında radyoların dağınık stratejilerini zenginleştirmek adına fırsatlar sunuyor ve radyo istasyonları radyonun bir araç olarak 
gücünü artırmak için internetin anlatı ve etkileşim kaynaklarını kendileri için kullanmayı öğreniyor (Moreno, vd., 2009: 131). 
Ancak bu o kadar kolay bir süreç değil. Tüm dünyada geleneksel radyo istasyonlarının uzun bir süre internetin sunduğu hizmetlere 
yaklaşımı muhafazakar bir çizgide ilerlemiştir. Karar vericilerin geleneksel içeriğin ötesinde bir içerik desteği ve pazar için yeni 
izler/dinler kitle kazanmak gibi internetin pratik uygulamalarını anlamak konusundaki hatalarına bağlı olarak internet üzerinden 
geleneksel radyoların yaygınlaşması ve sektörün internetin sunduğu hizmetlere adaptasyonu, pek hızlı gelişmemiştir. Bununla 
birlikte bir internet sitesinin yararlarına rağmen, yayıncılar web içeriğinin güncellenmesinde zorluk ve zaman sorunundan, hardware 
tabanlı sorunlardan, yazılım ya da sunuculardan, lisans problemlerinden, net bir gelir akışının olmamasından, kötü ses kalitesinden, 
hizmetlere talep eksikliğinden, çalışanların web kullanımındaki bilgi eksikliklerinden şikayet etmişlerdir (Seelig, 2008: 233). Ama 
internetin hızla gelişen alt yapısı ve sunduğu göz ardı edilemez olanaklar ile birlikte bu şikayetler yerini internet üzerinde var olmaya 
bırakmıştır. 

Bugün için dijital teknolojilerdeki ilerlemeye koşut olarak radyo yayıncılığı kendi değişimi için yol haritasını belirlemeye 
çalışmaktadır. Radyonun yayıncılıkta sayısallaşma çerçevesinde arayışları HD radyo, DAB ya da DRM ekseninde devam etse de bu 
zor görülen değişime karşın internet teknolojilerine radyo yayıncılığının daha açık olduğu ve eklemlendiği düşünülmektedir. Bu 
bağlamda bu konu hakkında yapılan ilk çalışmalardan birinin sahipleri Lind ve Medoff ’a göre radyo yayıncıları, yayıncılıkta tartışılan 
adı geçen teknolojilere karşın web yayıncılığını daha çok benimsemektedir. Özelikle radyoların teknolojik görünme istekleri ve diğer 
radyolar ile aktif rekabette geri kalmamak adına başlayan bu eğilim az önce de dile getirildiği gibi radyolar için görselliği sunmak, 
dinleyiciler ile istasyon arasındaki iletişimi güçlendirmek ve marka imajı ile dinleyici sadakatinin arttırılmasının bir yolu olarak 
görülmektedir (aktaran Ferguson ve Greer, 2011: 37). 

İçerikte kullanıcıya dönük etkileşimli parçalar, dinleme ediminin uzamasına yardımcı olur. Bununla birlikte yayıncıların 
öteden beri dinleyiciler ile aktif iletişim kanalları kurması gerekliliği üzerinden hareketle internet, Twitter gibi sosyal ağlardan 
dinleyicilerin yaşamları ile bağlantı kurmak ve onları tanımlamak (Ferguson ve Greer, 2011) adına yeni olanaklar sunar. Radyo 
istasyonları arasındaki savaşta henüz yeni açılmış bir cephe olan dijital savaşların içinde yayıncılar, istemcileri ve dinleyicileri ile yeni 
ilişkiler inşa etmek ve geliştirmek adına internetin etkileşim unsurunu aktif olarak kullanmak zorundadır (Seelig, 2008: 232; Moreno 
vd., 2009: 132). Coğrafi sınırlarını aşan radyolar için artık kendi ilgileri ve yaşam tarzları tarafından yönetilen bir topluluk vardır ve 
geleneksel yayınlar üzerinden verilemeyecek hizmetleri sağlayarak marka sadakatini güçlendirmenin yolu internetten geçmektedir. 
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Yapılan araştırmalarda, dinleyicilerin radyoların web sayfalarını tercih etme nedenleri arşivlenen dosyalara ulaşmak, 
yayın sınırları dışında dünyanın her hangi bir noktasından yayınları takip edebilmek, şarkı sözleri, haberler, konser fotoğrafları 
gibi materyallere ulaşmak olarak belirlenmiştir. Artık radyolar yayınlarını daha kaliteli stream etmekte, etkileşim çerçevesinde yeni 
olanakları daha çok kullanmaktadır. Hatta gelişen mobilite çerçevesinde radyolar dinleyicileri ile mobil aplikasyonları paylaşmaktadır 
(Johnson, 2012: 19).

Gelecekte tüm ülkeleri de içine alacak şekilde iki ana trend radyo yayıncılığında var olacaktır. Birincisi, daha kişisel ve bu 
kişisellik bağlamında dinleyicinin kendi yararına özelleştirdiği bir yayın akışının hakim olduğu radyo yayıncılığıdır. Lineer olmayan 
radyo kullanımı ya da “on demand” radyoculuk yayın takvimlerinden ve hava yayını yapan normal radyo yayın akışından bağımsız 
bir şekilde talep edilecektir. İkincisi gelecekteki kullanımının mevcut haliyle hatta yeni kanallar sayesinde ama aynı zamanda en 
geleneksel türlerin bir Rönesans’ı olacağı ama öte yandan radyo içerik biçimlerinin çok benzer olacağıdır. Her ne kadar geleneksel 
radyo yayıncılığının geleceği için kötümser olan göz ardı edilemeyecek bir grup olsa da uzlaşılan bu iki yayın türünün bir arada ve 
karşılıklı yaşamalarının mümkün ve hatta çok olası görüldüğüdür. Hali hazırda gerçek zamanlı ve yayıncılar tarafından hazırlanan 
bir takvime bağlı yayın yapan radyoların, dinleyicinin ne istediğine bağlı bir yayıncılık tipine döneceği düşünülmüştür. Radyonun 
sayısal platformları işte bu düşüncenin ön gördüğü hizmetleri sunmaya başlamıştır.  Günümüz için indirilen ya da kayıt edilen 
programların sinyal kalitesine bağlı olarak hareket halinde radyo dinlemede ses kalitesine getirilen şikayetler olsa da sektörün gelişen 
teknolojiye paralel şekilde bu şikayetlerin de üstesinden geleceği konusunda bir uzlaşma mevcuttur (Ala-Fossi vd., 2008: 17).

 4.Kocaeli’nde Yerel Radyoların İnternet Kullanım Eğilimleri Üzerine Elde Edilen Bulgular

Kocaeli’de yerel yayın yapan 22 radyonun yöneticileri ile radyoların internet kullanım eğilimleri hakkında açık ve kapalı 
soru setinden oluşan 20 soruluk bir mülakat gerçekleştirilmesi için iletişime geçilmiştir. 

Soru setinde ilk 8 soru radyo istasyonlarının kurumsal internet siteleri üzerine kurgulanmıştır. Radyo istasyonunun internet 
sitesi olup olmadığı var ise kaç yıldır yayında olduğu, içeriğinde nelere yer verildiği, günlük ziyaretçi sayısı, site barındırma ve 
güncellemesi ile ilgili bilgiler ile web üzerinden yayınlarının olup olmadığı, varsa nasıl gerçekleştirildiği hakkında sorulara yanıt 
aranmıştır. 

Dinleyici ile aktif olarak hangi iletişim kanallarının da kullanıldığının sorulduğu soru setinde kurumsal sosyal medya 
adreslerinin olup olmadığı, Facebook ve Twitter kullanım eğilimleri hakkında bilgilere ulaşabilmek için 4 soru sorulmuştur. Ayrıca 
soru setinde podcasting hizmetinin sunulup sunulmadığı ve Android ya da İOS destekli mobil iletişime uyum konusunda eğilimleri 
belirlemek için 2 soruya yer verilmiştir.

Soru setinde kurumsal internet sitesi bulunmayan radyo istasyonlarına bunun nedenini ve Web yayınlarına eğilimleri 
hakkında görüşlerini tespit için 2 soru hazırlanmıştır. 

Soru setindeki son 3 soru ile yerel bir radyo istasyonu olarak yöneticilerin gelecekleri hakkında görüşleri, internete 
yaklaşımları hakkında eğilimleri ile ilgili bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 

Genel bir bakışla değerlendirdiğimizde3  Kocaeli’nde yayın yapan yerel radyoların 4’ünde kurumsal internet sayfası 
bulunmamaktadır. 18 radyo ise kurumsal bir internet sitesine sahiptir. Kurumsal internet sitesi olan yerel radyoların tamamı internet 
üzerinden yayınlarını dinleyici ile buluşturmaktadır. Kurumsal internet sitesine sahip olmayan radyolar ise aynı şekilde internet 
üzerinden yayın yapmamaktadır. 22 radyonun 5’i sosyal medyada (Facebook ya da Twitter) kurumsal bir hesap bulundurmazken 17 
radyonun sosyal medyada kurumsal olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.

Bu radyolardan 14’ü görüşme talebine olumlu yanıt vermiştir. Görüşme talebine olumlu yanıt veren 14 radyo aynı 
zamanda kurumsal bir internet adresine ve sosyal medya hesabına sahip radyolardır. Bu nedenle soru grubundaki 2 sorudan muaf 
tutulmuşlardır. Ayrıca bu 14 radyodan 3’ü bir yayıncı kuruluşa ikisi de bir diğer yayıncı kuruluşa ait olup toplamda 11 görüşme 
gerçekleşmiştir. Görüşmeler 1 Haziran-15 Temmuz 2013 tarihleri arasında yapılmıştır. 

Radyo Şahin 
Eyüp MERCİMEK

http://www.radyosahin.com/
Radyo Mavi http://www.radyomavi.com/default.asp
Raks FM http://www.raks.fm/index.asp
Radyo Marmara Esengül AKTAŞ http://www.radyomarmara.com.tr/
Piramit FM Ayşegül YETKİN http://www.radyopiramit.com.tr/

Radyo Nikomedya Hakan 
ELYILDIRIM http://www.nikomedya.com.tr/ 

Radyo Şirin Faruk ŞİRİN http://radyosirin.com/v2/

3  Haziran 2013 içinde Radyoların çağrı işaretleri (radyo isimleri) üzerinden Facebook-Twitter ve Google arama motorları üzerinden yapılan aramalara istinaden 
elde edilen bulgulardan derlenmiştir. 
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Radyo Çağdaş Berna UYGUN http://www.radyocagdas.com/
Kandıra Batı FM Kadir DOĞAN http://www.kandirabatifm.com/
Radyo Mega Ali MEMİŞ http://www.megafm.com.tr/
Anadolu FM 

Erkan AYDIN http://www.anadoluradyo.com/
Mesaj FM http://www.mesajfm.com/
Gül Fm Hamza Ozan 

AKAN http://www.radyogul.com.tr/
Gebze Umut FM Özcan AKTAŞ http://www.radyoumut.com.tr/

Tablo 1: Görüşme Yapılan Radyo İstasyonu Yöneticileri

Görüşmeye katılan radyo istasyonu yöneticileri radyo istasyonlarının kurumsal internet sitelerinin ne kadar zamandır 
yayında olduğuna dair verdikleri cevaplarda 8 ile 15 yıl aralığına yayılan bir zaman dilimine işaret etmişlerdir. En geç internet sitesine 
sahip olan radyo Anadolu ve Mesaj FM 2005 yılından itibaren kurumsal bir internet sitesi olduğunu belirtirken, Piramit FM, 1998 
yılından itibaren bir kurumsal internet sitesi kurduklarını söylemiştir. Ancak radyo yöneticilerinin verdikleri tarih aralığı 2000-2005 
yılları arasında yoğunlaşmaktadır. 

Radyo Şahin http://www.radyosahin.com/ 2000
Radyo Mavi http://www.radyomavi.com/default.asp 2001
Raks FM http://www.raks.fm/index.asp 2000
Radyo 
Marmara http://www.radyomarmara.com.tr/ 2003

Piramit FM http://www.radyopiramit.com.tr/ 1998
Radyo 
Nikomedya http://www.nikomedya.com.tr/index.php?page=9

2002

Radyo Şirin http://radyosirin.com/v2/
2002

Radyo Çağdaş http://www.radyocagdas.com/
2003

Kandıra Batı 
FM http://www.kandirabatifm.com/

2004

Radyo Mega http://www.megafm.com.tr/
2003

Anadolu FM http://www.anadoluradyo.com/
2005

Mesaj FM http://www.mesajfm.com/
2005

Gül Fm http://www.radyogul.com.tr/
2002

Gebze Umut 
FM http://www.radyoumut.com.tr/ 2002

Tablo 2: Radyo İnternet Sitelerinin Yayına Geçtiği Tarihler

Görüşme gerçekleştirilen radyo yöneticileri internet sayfasında ne tür bir içerik olduğuna dair yöneltilen soruya program ve 
programcılar hakkında bilgiler, radyo istasyonundan haberler ve müzik haberleri cevabını vermiştir. Ayrıca 3 radyo temsilcisi, ulusal 
ajanslardan derlenen gelişmelerin de internet sitesinden dinleyici iletildiğini belirtmiştir. Radyo temsilcileri sayfalarında yer alan 
haberleri de eklentiler aracılığıyla üçüncü parti hizmetlerden sağladıklarını belirtmektedir. Radyo istasyonlarının ne amaçla internet 
sitesi kullandıklarına dair soruya ise görüşülen kişilerin tamamı istasyonun tanıtımı ve yayınların internet üzerinden dinleyiciye 
ulaştırılması cevabını vermiştir.  Yerel bir radyo istasyonunun internet sitesi üzerinden dinleyiciye ne sunulabilir sorusuna radyo 
istasyonu yöneticilerinin tamamı müzik yayını, müzik haberleri çeşitli etkinliklerden haberler cevabını vermiştir. Kandıra Batı FM, 
temsilcisi ise ulusal ve yerel haberleri de bu soruya verdiği cevaba eklemiştir. 

Görüşülen tüm radyo istasyonu yöneticileri internet siteleri için bir hosting firması desteği aldıklarını açıklamıştır. 
İnternet sitesinin yapımı için ise 8 radyo profesyonel WEB tasarım hizmeti sunan şirketlerden destek aldıklarını belirtirken 6 radyo 
istasyonu yerel çevreden ve kendi imkanları ile sitelerini hazırladıklarını belirtmiştir. Radyolardan Gebze Umut FM her gün sitelerini 
güncellediklerini belirtirken diğer tüm radyolar ihtiyaç duyduklarında internet sayfalarını güncellediklerini açıklamıştır. Sadece 
Piramit FM kendi bünyesinde internet sayfası için görevlendirme yaptığını bildirmiştir. Diğer tüm radyo yöneticileri, ki buna Gebze 
Umut FM yöneticisi de dahil, bir ara yüz üzerinden o an müsait her hangi bir çalışan tarafından ya da bizzat yöneticilerin kendileri 
tarafından radyo istasyonlarının internet sayfalarının güncelleme işlemini gerçekleştirdiklerini söylemiştir. İnternet sayfalarında 
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ne tür bir yazılım ara yüzü kullandıkları konusunda fikirleri olmayan radyo yöneticileri internet sayfasının yayınında bir sorun 
olduğunda çalıştıkları firma ya da web tasarımcılar ile bu sorunu hallettiklerini belirtmiştir. Radyo yöneticileri, basit bir ara yüz 
üzerinden kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını bu nedenle bu konuda bir çalışan bulundurmaya gerek olmadığını söylemişlerdir. Öte 
yandan görüşülen kişilerin tamamı radyoda çalışan kişi sayısına ve mali konulara işaret ederek web yayıncılığı üzerine uzman bir 
ara eleman çalıştırmanın mümkün olmadığını belirtmişlerdir. Kurum çalışanlarının internet teknolojilerini kullanımları ile ilgili 
yeterli bilgiye sahip olup olmadıkları sorulduğunda radyo istasyonu yöneticileri yine mali nedenlerin nitelikli ve özelleştirilmiş birim 
çalışanlarına izin vermediğini bu nedenle eldeki imkanlar ile hareket ettiklerini açıklamıştır. 

Radyo yöneticileri günlük site ziyaretçisi sayısında değişken rakamlar vermiştir. En az 100 en çok 800 dinleyicinin radyo 
istasyonunun sitesini ziyaret ettiği belirtilmiştir. En yüksek rakamı belirten Gebze Umut FM yöneticisi sitelerine günlük 600 
ile 800 kişi arası bir ziyaretçi olduğunu ve bunun çoğunluğunun yurt dışında yaşayan Türkler olduğunu bildirmiştir. İnternet 
üzerinden radyo yayınlarının takip edilme sayısı ise daha düşüktür. Radyo istasyonları yöneticileri günlük 50 ile 150 arasında bir 
dinler kitlenin internet üzerinden yayınlarını takip ettiklerini söylemiştir. Tüm radyo istasyonu yöneticileri günlük internet yayın 
dinlenme oranlarının yetersiz olduğu konusunda birleşmektedir. Radyo istasyonu yöneticileri, internet üzerinden düşük dinlenme 
oranlarını dinler kitle tarafında internet kullanım kotalarına bağlamaktadır. Bununla birlikte görüşülen radyolar arasında bazı 
istasyon yöneticileri, bölgede yayının karasal olarak yeterince geniş bir alana ulaştığı ve dinlendiğini bu nedenle internet akışlarına 
dinleyicinin ilgi göstermediğini ileri sürmüştür.   Öte yandan radyo yöneticilerinin hepsi, internet yayınlarında kesilmeler ve ses 
kalitesinin havadaki yayına göre daha düşük kalitede olmasının da dinleyiciyi uzaklaştırdığını belirtmiştir. İnternet sitelerinden 
canlı yayınların önemli olup olmadığının sorulduğu yöneticiler, yayınların internet sayfasının çekiciliği için önemli bir unsur olduğu 
konusunda birleşmektedir. Radyo yöneticilerine internet üzerinden radyo yayın akışlarını nasıl gerçekleştirdikleri sorulduğunda ise 
yine tamamı hosting firmaları üzerinden bu konuyu ücret ödeyerek çözdüklerini söylemiştir. Hiç bir yerel radyo istasyonu bir yayın 
sunucusu barındırmamaktadır. Yayınlarını üçüncü parti yazılımlar üzerinden bu konuda hizmet veren firmalar aracılığı ile çözmekte 
ve yayınlarını Windows medya player ve/veya Winamp destekli Shoutcast uyumlu olarak dinleyicilerine ulaştırmaktadır. 

Görüşülen radyo istasyonu yöneticileri, telefon ve SMS ve e-posta dışında en çok facebook üzerinden dinleyiciler ile 
iletişimde olduklarını belirtmişlerdir. Görüşülen radyoların sadece ikisinde twitter hesabı mevcuttur. Kurumsal internet sitesinde 
ön plana çıkan amaç, sosyal medya kullanımında da belirginleşmektedir. Radyo yöneticileri sosyal medya kullanımının radyo 
tanıtımları için önemli olduğunu düşünmektedir. Bunun dışında sosyal medyadan takipçiler ile ne paylaşıldığı sorusuna müzik 
dünyasından haberler, program tanıtımları ve radyo etkinliklerinden haberler ile çeşitli müzik kliplerinin linkleri cevabı verilmiştir. 
İstasyonun kurumsal sosyal medya hesabının programcılar tarafından kullanıldığına dikkat çeken tüm yöneticiler, güncellemelerin 
de bu şekilde gerçekleştiğini belirtmişlerdir.  Aynı zamanda radyolar, sosyal medya hesaplarına kendi kurumsal internet sitelerinden 
yönlendirme yapmaktadır. 

Görüşülen hiçbir radyo istasyonunun yöneticisi sitelerinde arşiv program barındırmadıklarını zaten müzik ağırlıklı yayın 
yaptıklarını ve bu nedenle de podcasting hizmetine ihtiyaç duymadıklarını belirtmiştir. 

Aynı şekilde görüşülen radyo istasyonlarından sadece Raks FM Android ve IOS destekli mobil cihazlar için aplikasyon 
hizmeti sunmaktadır. Diğer radyo yöneticileri bu konuda bir çalışma gerçekleştirmediklerini belirtmiştir. İnternet yayıncılığını ek 
bir maliyet olarak tanımlayan radyo yöneticileri yeni platformlar üzerinden dinleyiciye ulaşmanın bir maliyet getireceği konusunda 
birleşmektedir. Ayrıca teknolojinin yeni, karmaşık ve pahalı olduğunu düşünen yöneticiler, hizmetin yeteri kadar ilgi görmeyeceğini 
düşünmektedir. Raks FM yöneticisi ise mobil iletişim araçlarından ulaşılabilirliğin bir ihtiyaç olduğunu televizyon ve internetin 
ardından mobil dünyadaki hareketliliğinde radyo için bir tehlike arz ettiğini bu nedenle en azından Raks FM olarak bu hizmeti 
şimdilik denediklerini belirtmiştir.  

Görüşme geneline bakıldığında, görüşme gerçekleştirilen radyo yöneticileri, yerel radyoların geleceği konusunda 
endişelerini daha çok yeni yasal düzenlemeler ekseninde ifade etmektedir. Yeni RTÜK kanunu ile birlikte gerçekleşecek frekans 
ihalesi en çok değinilen konudur. Öte yandan yerel radyoların özellikle internetin gelişmesi ile dinleyici kaybettiği konusunda 
uzlaşan yöneticiler, azalan dinleyici sayısının reklam gelirlerinde de daralmaya neden olduğunu düşünmektedir. Radyoculuk 
için internetin ne anlam ifade ettiği konusunda yöneltilen soruya radyo istasyonu yöneticilerinin verdikleri cevaplara göre 
internet, istasyon yayınlarının coğrafi sınırların dışına taşınması için bir araç olarak görülmektedir. Görüşülen radyo istasyonu 
yöneticilerinin 6’sı bu duruma rağmen artan internet kullanımı ile birlikte azalan dinleyici sayısı konusunda endişelerini de 
tekrarlamıştır. Öte yandan görüşülen radyo istasyonu yöneticilerinin hepsi, gelişen teknoloji ve internete karşın radyonun 
vazgeçilmez olduğunu ve gelecekte de varlığını sürdüreceğini ileri sürmüştür. Ancak radyo istasyonu temsilcileri özellikle maddi 
problemler nedeniyle teknoloji takibinde zorluk yaşadıklarını dile getirmiştir. Görüşülen tüm radyo istasyonu temsilcileri, 
internet yayınlarının mali bir yük olduğunu teknolojilerinin pahalı ve karmaşık olduğunu düşünmektedir. Bununla birlikte 
İnternet üzerinden gelişen reklam sektörünün henüz kendileri için yeterli bir getirisi olmadığı konusunda radyo istasyonu 
temsilcileri birleşmektedir. Fakat örneğin Raks-Şahin ve Mavi Radyo temsilcisi Eyüp Mercimek internet üzerinden kazancın radyo 
reklamlarına alternatif olabileceğini düşünmektedir. Daha az reklam daha çok müziğin olduğu bir radyo yayınının dinleyiciler 
için daha ilgi çekici olacağını savunan Mercimek’e göre radyonun internet sitesinden, yayın çeşitliliğinin de artırılması olasıdır.  

 Sonuç ve Değerlendirme

İnternet yayıncılığı geleneksel radyo ve televizyon yayıncıları için göz ardı edilemez yükselişine devam ederken, geleneksel 
medya yayıncıları bu yeni ortama adapte olmak için yeni stratejiler geliştiriyor. Çalışmanın önceki bölümlerinde de belirtildiği üzere 
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özellikle dinleyici ile iletişimde yeni bir kanal ve marka bilincinin geliştirilmesinde yeni ve etkili bir yöntem olarak görülen internet 
yayıncılığı, Kocaeli yerel radyolarının da son 10 yıldır faaliyet gösterdiği bir mecra olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çalışmanın başında ortaya koyduğumuz varsayımlar ile cevapları karşılaştırdığımızda yerel radyo istasyonlarının 
internetin sunduğu yeni olanakları aktif olarak kullanma gücünden yoksun olduğu varsayımının doğrulandığını görüyoruz. Kocaeli 
yerelinde radyolar daha ziyade statik sayfa yapısını tercih ediyor ve sayfa içeriğinde radyo istasyonu ile ilgili yayın akışı programlar 
gibi bilgiler ile ekseriyetle müzik haberleri paylaşılıyor. Ancak bu durum çalışmamızda da yer verdiğimiz üzere geleneksel radyo 
yayıncılarının etkileşimli ve dinleyici ihtiyaçlarına dönük bir internet sitesi içeriği geliştirmeleri gerekliliği ile çelişmektedir. 
Çalışmamızda da vurgulandığı gibi, özellikle yurt dışı kaynaklı araştırmalarda, yükselen dijital yaşam ile birlikte dinleyicilerin daha 
çok kişiselleştirilmiş içeriklere yöneldiği ve bunun yayıncılığın geleceği için kaçınılmaz gelişim olduğuna dikkat çekilmektedir. Öte 
yandan internet üzerinden daha kişiselleştirilmiş içeriklerin sunulması, dinler kitleyi genişletmek ve ilişkileri güçlendirmek adına 
bir fırsat olarak görülmektedir. Ancak salt içerik anlamında bile kullanıcı tarafında bir farkındalık bağlamında yerel bir radyo olarak 
içerikte yerel unsurlara  (ki bu özellikle habercilik bağlamında daha fazla anlam kazanmaktadır) yer vermemek yerel radyolarımızın 
en temel sorunlarındadır. Her ne kadar mülakat gerçekleştirilen radyolar, yayınlarını internet ortamına taşısalar ve internette var 
olma nedenlerini radyolarının tanıtım faaliyetinin bir uzantısı olarak algılasalar da radyo istasyonlarının bir kitle iletişim aracı olarak 
gücünü artırmak adına internetin anlatı ve etkileşim kaynaklarını yeterince kullanmadıkları görülmektedir. Bu sadece internet sayfası 
tikelinde değil aynı zamanda Facebook veya Twitter gibi en çok kullanılan sosyal paylaşım siteleri karşısında tutumlarda da ortaya 
çıkmaktadır. Mülakata katılan radyo temsilcileri, sosyal medyadan ne paylaşıyorsunuz sorusunu yine müzik haberleri ve radyodan 
gelişmeleri cevabı ile sınırlandırmışlardır. Ancak çalışmamızda da değinildiği üzere yayıncıların geçmişten beri en temel sorunları 
dinleyiciler ile aktif iletişim kanalları kurmak konusundaki sınırlılıklarıdır ve sosyal ağlardan dinleyicilerin yaşamları ile bağlantı 
kurmak onları tanımak adına internet yeni olanaklar sunmaktadır. 

Yerel radyolarımızın temel sorunlarından biri olan nitelikli iş gücü eksikliği radyoların internet uzantılarında da kendisini 
göstermektedir. Yerel radyolarımız, gerek iş gücü anlamında gerekse de alt yapı anlamında internet yayıncılığı için gerekli olan personel 
ve donanımdan yoksun görünmektedir. Çalışmamızda öne sürdüğümüz ikinci varsayım çerçevesinde radyo yöneticilerinin verdiği 
cevapları karşılaştırdığımızda, radyoların internet yayıncılığı için bir personel ve teknik alt yapı bulundurmadıkları bu ihtiyaçları için 
hizmet alımı gerçekleştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Mali problemleri öne süren radyo yöneticileri, bir personel istihdamı yerine 
kendileri için hazırlanan bir ara yüz üzerinden “ihtiyaçlarını” gidermektedir. Aslında bu durum aynı zamanda internetin sunduğu 
yeni imkanların aktif olarak kullanılmaması sorununun da zeminini hazırlamaktadır. Nitelikli iş gücü olanaklarından yoksun olan ve 
bu durumu mali imkanlara bağlayan yöneticiler, ellerindeki iş gücü imkanının başardıkları ile sınırlı kalmakta ve internet yayıncılığı 
üzerine bir yayın politikası geliştirmemektedir. İnternet kullanımındaki bilgi eksikliği bu mecranın aktif olarak kullanılmasındaki en 
büyük engel olarak görülebilir. Bununla birlikte internet üzerinden radyo yayınlarının canlı akışından, çalışmamızda da belirtildiği 
üzere, daha kaliteli ses ve içerik beklentisindeki dinleyiciye şu an için sunulan, radyo yöneticileri tarafından da eleştirilmektedir. 
Yayıncılar tarafında internet yayınlarındaki kopmalar ve ses kalitesindeki düşüklük bir sorun olarak görülmektedir. Ancak yayıncılar,  
fiber ve adsl bağlantısındaki artışla birlikte daha fazla akışlara dahil olan internet kullanıcılarına karşın, coğrafi olarak yayın yaptıkları 
sınırlar içindeki dinleyiciye odaklanmış bir resim çizmektedir. Hiç bir yerel radyo istasyonu bir yayın sunucusu barındırmamakta 
aracı hizmetler sunan firmalar üzerinden, bu firmaların sağladığı kadar canlı yayınlarını dinleyiciler ile buluşturmaktadır. 

Öte yandan internet salt anlamda radyo istasyonları ile dinleyicileri arasında bir iletişim kanalı oluşturmak ve bağları 
güçlendirmekle sınırlı değildir. Artan mobilite, çoklu medya kaynaklarına erişilebilirliği güçlendirirken radyo dinleyicileri de 
mobil araçları üzerinden internetteki gerçek zamanlı yayınlara ulaşabilmektedir. BTK’nın 2013-Haziran ayı piyasa verileri raporuna 
göre,  Kocaeli’nde GSM telefonundan internet abone sayısı bir önceki yıla göre neredeyse üç kat artmıştır. 2012 verilerine göre 
Kocaeli’de 122.672 cep telefonu internet kullanıcısı varken 2013 Haziran ayında bu sayı 318.328’e yükselmiştir. 3. jenarasyon olarak 
adlandırılan GSM telefon kullanıcı sayısı da bir önceki yıla göre artış göstermiştir. 2012 yılı verilerine göre 717.534 olan 3G uyumlu 
telefon kullanıcı sayısı 973.165’e yükselmiştir. Sadece kısaca akıllı telefon olarak adlandırılabilecek 3G telefon piyasasındaki artış ve 
mobil internet kullanım oranlarındaki yükseliş bile pazarın ne kadar hareketli olduğunun göstergesi durumundadır. Bu bağlamda 
mobil cihazlara uyumlu aplikasyonlar üretmek ve içerikte kullanıcıya dönük kişiselleştirmeler sağlamak önemli görünmektedir. 
Buna rağmen bir radyo dışında hiçbir radyo mobil iletişim odaklı bir çalışma gerçekleştirmemektedir. Yine ek bir mali yük olarak 
görülen mobil aplikasyonlar, teknolojik olarak karmaşık ve de pahalı olarak algılanmakta ayrıca dinler kitlenin ilgi göstermeyeceği 
bir yatırım olarak düşünülmektedir. Aynı şekilde belki de yine nitelikli iş gücü eksikliğine paralel şekilde farklı prodüksiyonlar yerine 
müzik-dj-reklam üçlemesi arasında ilerleyen bir yayın akışı ile dinleyicilerine ulaşan yerel radyo istasyonlarının podcasting gibi arşiv 
hizmetleri sunmaması da bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak hali hazırda görüşülen radyo istasyonları zaten müzik 
ağırlıklı yayınları nedeniyle bir arşiv çalışması ihtiyaçları olmadığını belirtmiştir. 

Asında internet kullanımının bu kadar arttığı günümüzde yerel yayıncılık salt bu bağlamda farklı bir çizgiye oturmak 
zorunluluğu içindedir. Ancak Kocaeli yerelinde yayın yapan radyo istasyonlarının ekseriyetle mali endişeler çerçevesinde hareket 
ettiği ve internetin getirdiği yeni olanakları sınırlı bir şekilde kullandıkları görülmektedir. Burada nitelikli iş gücü faktörü bir kez 
daha ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak, bu çalışma yeni bir mecra olarak internet olanaklarının kullanımı bağlamında yerel radyo yöneticilerinin 
bakışlarını anlamaya dönük olarak sınırlandırılmıştır. Bu bulgular, istasyonların internet sayfalarının analizi ve dinleyici eğilimleri 
çerçevesinde geliştirilebilir ve değerlendirilebilir. Yerel radyo yayıncılarının kendilerine karşı gelişen internet radyoları, mp3 
çalarlar, Youtube vs gibi onlarca alternatif ile mücadele edebilmek bağlamında interneti sadece istasyonunun tanıtım uzantısı olarak 
görmemeleri gerekmektedir. Ancak Türkiye’de çalışmamızda da ele alındığı doğrultuda yerel radyo istasyonlarının içerik anlamında 
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dinleyiciye bir alternatif yaratmaktan uzak görüntüsü, sürecin önündeki en büyük engel konumundadır. Görüşülen radyo istasyonları 
temsilcilerinin de belirttiği gibi yayında müzik-dj-reklam üçlüsü yayın politikasına ağırlık verildiğinden dinleyiciyi internet sitesine 
çekebilecek yerel haber ya da tür program arşivleri gibi içerikler konusunda yetersiz kalınmaktadır. Aslında yerel radyoculuğun 
içinde bulunduğu söylenen çıkmaz içeriğin geliştirilmemesi ile doğru orantılıdır. Gerek radyo dinleyicisinin gerekse de internet 
kullanıcısının bir radyo istasyonundan beklentileri çerçevesinde yayın politikalarının düzenlenmesi ve yerel yayıncılığın ulusal 
yayıncılığın bir kopyası olmak dışında yöre insanının sesi ve yöre insanına bilgi veren bir kaynak konumuna gelmesi önemlidir. Bu 
bağlamda kar amaçlı yaklaşım çerçevesinde insan kaynağından kısmak yerine nitelikli insan gücüne yatırım ve içerik maliyetlerini 
karşılayacak mali politikaların belirlenmesi göz ardı edilemez bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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KURUM İMAjININ OLUŞMASINDA SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ:  
GARANTİ BANKASI VE AKBANKI ÖRNEĞİ

 
Deniz Akçay1

  

 Özet

 Günümüzde kurum imajı, markalaşma ve pazarlama stratejileri internetle birlikte özellikle Web 2.0 teknolojinin ortaya çı-
kışıyla yeniden şekillenmiştir. Şüphesiz bu gelişmedeki en büyük etken, internetle bilgilerin hızlı bir şekilde aktarılması ve dolayısıyla 
insanların herhangi bir konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz görüşlerini sosyal medya ortamlarında paylaşması olmuştur.  Bu sebeple 
tüm markaların imajlarını online ortama göre yeniden düzenlemeleri zorunlu hâle gelmiştir. Özellikle sosyal medyanın gündemi 
belirlemede etkin bir iletişim aracı olması, bir ürün ve hizmet almada referans alınması markaların sosyal medyayı kullanmalarını 
gerekli kılmıştır. Hedef kitlenin genişliği açısından bakıldığında bankacılık toplumun her kesimiyle iletişim kuran sektörlerden birisi 
olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede sosyal medyanın interaktifliğini kullanarak müşterilerle doğru iletişim kurabilmek bankalar 
adına bir avantaj olarak görülebilir. Araştırmada Garanti Bankası ile Akbank’ın, 01.01.2013-30.04 2013 tarihleri arasında Facebook 
ve Twitter sayfalarındaki paylaşımları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Dört bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümü, Yeni 
İletişim Teknolojileri ve Yeni Medya Etkileşim Tasarımı çerçevesinde incelenmiştir. İkinci bölüm olan; Kurum İmajı, Kurum Kimliği, 
Kurum İtibarı ve Algı Yönetimi bölümünde ise; Kurum İmajı ve Kurum İtibarında sanal ortamlarda nasıl olması gerektiği konusun-
da analiz edilmiştir. Çalışmanın yöntemi kısmı olan 3. bölümde yapılan içerik analizi değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde analiz 
edilen veriler arayüz tasarımının kurum imajı çerçevesinde etki ve etkinlik faktörleri göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kurum İmajı, Sosyal Medya, Facebook, Twitter, Algı Yönetimi, Arayüz Tasarımı.

THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON OCCURANCE OF CORPORATE  IMAGE: THE 
CASE OF GARANTİ AND AKBANK

 Abstract

 Today corporate image,  brand management and marketing strategies are reshaped  by  internet, especially after Web 2.0 
technology emerged. Definetly most important output of those improvements, knowledge is shared over internet in an incredible 
speed  which makes it  possible for people to spread positive and negative thought s for a subject. For that reason brands have to 
rearrange their social image according to online media. As social media is an effective communication tool  which determines agen-
da  and  effects consumer buying behavior for a service or product makes brands compulsory to use social media. Banking can be 
evaluated as a sector thats communicates most of segments of society.  In this frame by using social media banks can create a valuable 
communication with customers that can be an advantage for them. In this research, Garanti Bank’s and Akbank’s shared contents 
between 01.01.2013-30.04.2013 in Facebook and Twitter pages are evaluated by content analysis methodologies. In the first chapter 
of this four chapters containing article, “New Communications Technologies and New Media“ is examined in context of new media 
interaction design. The second chapter “Corporate Image and Corporate Identity, Corporate Reputation and Perception Manage-
ment” analyzes how the corporate image and corporate reputation shall be done. The third chapter which is the method chapter 
the completed content analysis is assessed. In the conclusion chapter, analyzed data are assessed in context of the effects of interface 
design on corporate image including the effect and effectiveness factors.

Keywords: Corporate Image, Social Media, Facebook, Twitter, Perception Management, Interface Design.

1. Yeni İletişim Ortamları ve Yeni Medya

Web 2.0 teknolojisiyle birlikte insanlar sanal ortamda yazılanlara yorum yapabilmekte ve onları paylaşabilmektedirler. Bilginin 
hızla yayıldığı yeni iletişim ortamında mobil teknolojilerin sağladığı uygulamalar sayesinde insanlar herhangi bir yere sabitlenmek 
zorunda kalmamaktadır. Bu durum sayesinde yeni iletişim ortamlarında insanların sürekli bilgisayar destekli sabit ya da mobil 
iletişim araçlarıyla etkileşimi söz konusu olmaktadır. “Etkileşimin (interactivity) merkezinde insanlar yer alır ve bu iletişimin bir 
sonucudur. Yeni iletişim teknolojilerinde iletişim araçları, etkileşimin gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadırlar” (Akçay, 2013). Bu 
1 1 Yrd. Doç. Dr. İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, denizakcay@aydin.edu.tr.
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yeni iletişimin günümüzde görünen yüzü de sosyal medyadır.

 Sosyal medyanın doğası, iletişimi sürekli hale getirmek ve bu yolla etkileşimi sağlamaktır. Markalar sosyal medyanın gücünü 
artık kabul edip sosyal medya üzerinden hedef kitlelerini takip etmektedirler. Markaların, dikkat etmesi gereken en önemli konu sosyal 
medya üzerinden satış yapmamaları ve müşterilerini ürünlerini satın almaya yönlendirmekten kaçınmalıdırlar. Konuyla ilgili Sevinç 
(2012), sosyal medya üzerinden marka bilinirliğini arttırmanın ve ürünleri satın alınabilir hale getirmede, en doğru yöntemin var 
olan satış kanallarının sosyal medya ile uyumlu hale getirmek olduğunu belirterek, ürünlerin Facebook üzerinden satın alılabilir 
duruma getirilmesini önermektedir (Sevinç, 2012, s. 93).

 Kurumlar artık farklı iletişim kanallarını e-mail, Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare gibi sosyal medya ortamlarından 
kullanıcıları takip ederek onlar hakkında veri toplamaktadırlar. Buna göre kullanıcının neye ihtiyacı olduğunu, nelerden hoşlandı-
ğını veya hoşlanmadığını, internet ortamında yazılanlarını ve paylaşımları analiz ederek kendilerine uygun pazarlama stratejilerini 
geliştirebilmektedirler. Eski iletişim ortamlarıyla yeni iletişim ortamlarını karşılaştırdığımızda eskinden sadece mesajın iletilmesi 
önemli iken, günümüzde mesajın kimlere ne şekilde, nasıl iletildiği daha önemli olmaktadır. Rafaeli (1988, s. 112-113) eski iletişim 
ortamlarıyla yeni iletişim ortamları arasındaki farkları aşağıdaki tabloda özetlemiştir.

 

Geçmişte İletişim Çalışmaları Günümüzde İletişim Çalışmaları

Ne: Tam müdahale Değiştirebilir özellikler

Kim: Deneyimli ve yaygın kulla-
nıcılar, uzman tüketiciler, yenilik 
yapan insanlar

Toplumun her kesimi

Neden: Teknolojilerin çeşitliliği ve 
kalitesi, zorlukları, uyumu, maliyeti 
ve benzer konular. 

İletişimin kaliteli olması

 Rafaeli tarafından geliştirilen yeni iletişim teknolojileri ortamındaki eğilimler tablosunu incelendiğinde geçmişte sadece 
iletişim önemliyken günümüzde sağlıklı iletişim nasıl olmalıdır konusu araştırılmaktadır.                                           

 Geçmişte hedef kitle iletişim teknolojilerini ticaret amacıyla kullanan bireylerden oluşurken, günümüzde ve hedef kitle top-
lumun her kesimini oluşturan insanlar olmuştur. Geçmişte iletişim teknolojilerinin; maliyeti, zorlukları, kalitesi, uyumu ve benzeri 
konular araştırılırken, günümüzde iletişimin daha kaliteli olması için neler yapılmalıdır konuları araştırılmaktadır. 

 Günümüz bilgi iletişim teknolojileri kurumlara, mesajlarını iletmek istediği hedef kitleyi oluşturan bireylerin beklentilerini, 
beğenilerini, hoşlanmadığı konuları öğrenebilme imkânı sağlayarak kendi ürünlerini, hizmetlerini henüz pazara çıkmadan değişti-
rebilme veya geliştirme imkânı sunmaktadır.

2. Kurum İmajı, Kurum Kimliği, Kurum İtibarı ve Algı Yönetimi

 İmaj, kimlik ve itibar birbirlerine benzer kavramlar olarak görülmektedir. Kimlik genel olarak bireyin benliğini ve aidi-
yet duygusu olarak açıklarsak, kurum kimliğini çalışanların kuruma ait görüşleri ve deneyimlerinin oluşturduğu söylemek doğru 
olacaktır. Kurum imajı ise, kurumun yaptığı çalışmalar, diğer kurumlarla ve çevreleriyle geliştirdikleri ilişkiler, müşteri ilişkileri, 
sanal ortamda özellikle sosyal medya ortamlarındaki söylemler, vb. sonucunda insanlarda oluşturdukları izlenimdir. Kurumun hedef 
kitle tarafından nasıl göründüğü ve ne yaptığı imajı, imajda zaman içerisinde itibarı yaratmaktadır (Marconi, 2002, s. 70). 

 Bir kurumun saygınlığı ve en önemlisi güvenilir olması onun itibarını oluşturmaktadır. İnsanlar açısından itibarlı olmak 
belli bir statüye kavuşma, takdir edilmek nasıl önemli ise, kurumlar için de piyasadaki varlığını sürdürebilmek, müşteri yelpazesini 
genişleterek karını arttırmak ve müşterilerinin gözünde iyi bir izlenime sahip olmak için itibar çok önemli bir rol oynamaktadır 
(Karaköse, 2007, s. 3). Bir kuruma güvenmek ve kurumun güvenilir oluşu müşteri sadakatini de beraberinde getirir (Genç, 2007, s. 
300). Saygınlık ve özellikle güven duygusu uzun zaman içerisinde gelişebilecek kavramlardır. Güven bir kurumun diğer kurumlarla 
yürüteceği ortaklaşa işler, anlaşmalar son derece önemlidir. Kurumlar itibarlarını yani güvenlerini çok uzun zaman içerisinde ka-
zanırlar. Uzun sürede kazanılan itibar güven kaybına uğradığında çık kısa sürede kaybedilebilir. Kadıbeşegil (2006, s. 59) kurumsal 
itibarı, “bir şirketin yarattığı güvenin toplam pazar içerisindeki katkı payı olarak tanımlayarak, şirketin elle tutulamayan değerlerin 
taşıyıcısı olduğunu ifade etmektedir”.

 Algı bir insanın kurum hakkında edindiği izlenimleri, fikirleri ve zihninde canlandırdığı görüntü olarak ifade edebiliriz. 
Buna göre algının oluşmasında öncelikle kurumun görselliği ön plana çıkmaktadır. Sanal ortamda ise kurumların görselliğini ku-
rumların web sayfaları oluşturmaktadır. Buna göre sanal ortamında imaj oluşmasında kurumların web sayfalarının görünüm ve 
içerikleri oldukça önemlidir.  Er (2008, s. 88-101) kurumların web sitesi tasarlarken yer alması gereken başlıkları web sitesi alan adı, 
web sitesinde tasarım ve içerik olarak sıralarken, web sitesinin içeriğinde ise; misyon ve vizyon bildirgeleri, kurum hikayesi, istatis-
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tikler, etik, sosyal sorumluluk çalışmaları, yatırımcı ilişkileri ve raporlama, webcasting, e-yayınlar, medya odası, E-CRM (Electronic 
Customer Relations Management), müşteriden gelen içerik, diğer itibarlı kurumlarla bağlantılar, interaktif özellikler, mekan bilgisi 
ve tanıtımı, farklı ülkelere göre uygulamalar, format zenginliği ile herkese hitap edebilmek, kriz durumlarında kullanılabilecek say-
falar olarak sıralamaktadır.

 Algı ile birlikte tutum kavramı da kurum imajının oluşmasında oldukça önemlidir. Katz’a göre tutum “bireyin çevresindeki 
bir simgeyi, bir nesneyi ya da bir olayı olumlu ya da olumsuz bir şekilde değerlendirme eğilimidir” (Aktaran; İnceoğlu, 2011, s. 18). 
Buna göre tutumu bireyin etrafında gerçekleşen pozitif ya da negatif durumlara göre kendi tavırlarını, düşüncelerini, hareketlerini 
belirlemesi olarak ifade edebiliriz. İnceoğlu (2011, s. 18-19) tutumların oluşmasında zihinsel, duygusal ve davranışsal öğeler arasında 
bir birliktelik ve bütünlük olduğunu açıklayarak, iletişim etkinliği içinde yer alan tarafların (gönderici ve alıcı) duyuşsal ve bilişsel 
anlamdaki yapısal özelliklerin çok iyi tespit edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Sanal ortamda bireyler cep telefonları, ipad’ler, 
akıllı telefonlar gibi bilgisayar destekli cihazlarla etkileşim halindedirler.  Buna göre sanal ortamda bireyin algı ve tutumun oluşma-
sında Zihinsel öğe yani bilişsel psikolojinin iyi anlaşılması gerekmektedir. Fisher ve Reuber (2011) tweet’in 3 özelliğinin insanların 
bilişsel davranışlarını etkilediğini ifade etmektedirler. İlk olarak Twitter sayesinde etkileşim artmaktadır. E-postalar, notlar, Facebook 
postları yazılı biçimde arşivlenebilmektedir. Bunun anlamı kullanıcının iletişime geçeceği zaman bu arşivdeki yazıları, notları yenin-
den düzenleyebilmesidir. Buna göre arşivlenmiş iletişimin bilişsel davranışları etkilediğini belirtmektedirler. Twitter etkileşimlerinin 
ikinci özelliği bir kişiden birçok insana mesajın iletilmesidir. Bunun anlamı herhangi birisinin paylaştığı tweet’in birçok insan ta-
rafından sosyal medyada paylaşılabilir olmasıdır. Bu durum yine insanların bilişsel davranışlarımı etkilemektedir. Sosyal etkileşim 
temelli Twitter’ın üçüncü özelliği ise hashtag ve retweet’dir. Buna göre yazdığınız cümlelerin anahtar kelimelerini hashtag yaparak 
(#) yazdığınızda, başka insanlar Twitter’da sizin hastaginizi yazarak arama yaptıklarında tweetlerinize ulaşabilirler. Paylaşılan tweet 
retweet yapıldığında ise bu tweet’in önemli bir içerik taşıdığı anlamı oluşmaktadır. Fischer ve Reuber, (2011, s. 15-16). hashtag ve 
retweet’in kullanıcının bilişsel davranışlarının etkilenmesinde önemli olduğunu ifade etmektedirler.

 Sanal ortamda bilişsel psikoloji bireylerin akıllı telefonlar, ipadler, cep telefonları gibi bilgisayar destekli iletişim teknolojile-
rinin kullanabilmesi yani arayüz tasarımıyla ilişkilidir. Buna göre kurumların web sayfalarının mobil cihazlarından etkileşimi arttır-
mak için arayüz tasarımlarının, okunabilirlik, basitlik, algılanabilirlik, öğrenilebilirlik, yönlendirme, kullanıcı beklentileri, güvenlik, 
görülebilirlik, hatırlanabilirlik, kişiselleştirme, esneklik, hata bildirme, geri bildirim, faydalı olmak, kullanıcı kontrollü aplikasyonlar, 
kontrol edilebilirlik faktörlerinin dikkate alınarak yapılmalıdır (Akçay, 2013, s. 146)

3. Yöntem

 Garanti Bankası, Webrazzi tarafından 2012 yılında “Teknolojiyi En İyi Kullanan Banka” ve Akbank, Global Finance tarafın-
dan 2011 yılında “Avrupa’nın En İyi Sosyal Medyası” seçildiği için bu bankalar örnekleme dâhil edilmiştir.

 Bu çalışma fenomolojik bir araştırmadır. Fenomolojik araştırmayı Cresweel (1998, s. 52 ) şu şekilde tanımlamıştır: “Araş-
tırmacılar özü, sabit yapı ya da anlam, imaj ve hafızaya dayalı iç bilinç ve dış görünümü içeren deneyimlerin ardında yatan anlamı 
araştırırlar” 

 Araştırmanın verileri sosyal medya ortamında paylaşılan sosyal içeriklerin çözümlenmesi yoluyla elde edilmiştir. Facebo-
ok, Twitter ortamında paylaşılan içerikler derlenerek bir metin havuzu oluşturulmuştur. İçerik analizi tekniklerinden kelime sayımı 
yapılarak metin havuzunda sık kullanılan kavramlar belirlenmiştir. Kelime sıklıklarının belirlenmesinde Simple Concordance 4.07 
programı kullanılmıştır. Kelime sıklıklarının belirlenmesinden sonra, en sık kullanılan kelimeler araştırmacı tarafından önceden 
belirlenmiş olan kategorilere göre sınıflandırılmıştır. 

Akbank ve Garanti Bankası’nın 1 Ocak -30 Nisan 2013 tarihleri aralığında Twitter ve Facebook üzerinden yaptıkları 
sosyal medya paylaşımlarının hedef kitle üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu sorusuna cevap aranmıştır.  

Yapılan incelemede Garanti Bankası ve Akbank’ın sosyal medyayı daha çok algı yönetimi için kullandıkları sonucuna 
varılmıştır.

 Akbank ve Garanti Bankalarının Web sayfaları

 1946 yılında Ankara’da kurulan Garanti Bankası’nın vizyonu, Avrupa’nın en iyi bankası olmak; etkinliği, çevikliği ve ör-
gütsel verimliliğiyle müşterilerine, hissedarlarına, çalışanlarına, topluma ve çevreye kattığı değeri sürekli ve belirgin bir biçimde 
artırmaktır. 1950 yılında İstanbul’da kurulan Akbank’ın vizyon ve misyonu ise, her yönde uzmanlaşmış lider marka olmaktır. 

 Her iki bankada web sayfalarını aktif olarak kullanmaktadır. Her iki bankanın da internet şubesine hem bireysel hem de 
kurumsal erişimi sağlanmaktadır. Müşteriler bankalara bir sorunları için anında ulaşmak isterler, bu açında değerlendirildiğinde 
Garanti Bankası web sayfasının üst kısımda bize ulaşın kısmı oluşturarak, bu alana girildiğinde hem iletişim formu hem de telefonla 
ulaşmak isteyenler için telefon numarası verilmiştir. Akbank ise, bize ulaşın kısmını sayfanın en alt kısmına yerleştirmiştir. Kullanıcı-
nın en alt sayfaya gelmesi için fare ile sayfası kaydırması gerekmektedir. Bu durum kullanıcının sıkılmasına, bıkmasına neden olarak 
etkileşimin azalmasına neden olacaktır. 

 Akbank web sayfasında; Bireysel, Kobi, Ticari, Kurumsal, Private, Hakkımızda, Yatırımcı İlişkileri, Kampanyalar gibi bilgi-
leri müşterilerine sunmaktadır. Garanti Bankasının web sayfasında Akbank ile benzer bilgileri paylaşırken farklı olarak kendi ürünü 
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olan Paragaranti hakkında bilgi vermektedir. Her iki bankanın da kurumsal sosyal sorumluluk projelerine önem verdiği hayata ge-
çirdiği projeleri müşterileriyle paylaştığı görülmektedir. 

 Garanti Bankası ana sayfada sosyal medya bölümüne ayrı bir alan verip; Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube vb. linklerini 
paylaşırken; Akbank sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmasına rağmen sosyal medyaya ayırdığı alanı; kobi bölümü başlığı altında 
yer alan özgür bankacılık kısmında yer vermektedir. Akbank’ın sosyal medya alanını ana sayfa yerine farklı sayfalarda yer vermesi, 
web sayfasında ilk kez gezinen bir kullanıcı için sosyal medyaya ait bir sayfa bulunmadığı algısı oluşturabilir. Akbank da Garanti 
Bankası gibi sosyal medya alanını ön plana çıkarmalıdır.  

 Garanti Bankasının Sosyal Medya Kullanımı

 Garanti Bankası sosyal medyada başta Facebook ve Twitter olmak üzere Linkedin, Google Plus, Foursquare’ı kullanmakta-
dır.

 Garanti Bankası “Garanti Link”“Garantiye Sor”, Garanti Caz Yeşili uygulamalarıyla müşterileriyle Facebook ve Twitter üze-
rinden iletişim kurmaktadır.  Garanti Link, müşterilerinin  Facebook ve Twitter hesaplarını Bonus Card’larıyla eşleştirerek onlara 
özel kampanya ve avantajlardan yararlanma fırsatı sağlamaktadır. Garanti Link sayesinde, indirim kodu veya kupona gerek kalmadan 
sunulan özel fırsatların müşterilerin Bonus Card’larına yüklemesini sağlanıyor.  Garantiye Sor uygulamasında ise, müşterilerinden 
gelen tüm soru ve yorumları Facebook ve Twitter üzerinden cevaplandırmaya çalışmaktadır. Garanti Linkedin de ise profesyonel iş 
hayatındaki insanlara Garanti Link, Facebook kredi, Garantiye sor, iGaranti, Cep şubesi, İnternet Şubesi, NET Hesap, Kadın Giri-
şimci Destek Paketi, Bonus, Sigorta,Ticari Kartlar, e-Trader, Paracard, Miles&Smiles,  Bireysel Emeklilik, gibi bankasına ait ürün 
ve hizmetler hakkında bilgi vermektedir. Bilgi amaçlı kullanılan Garanti Linkedin müşterilerine ilgili web sayfasına yönlendirme 
yapmakta ancak kullanıcı direkt bu sayfaya yönlendirilmektedir. Linkedin sayfasında yönlendirmenin tam anlamıyla yapılmadığı 
görülmektedir. Sonuç olarak Garanti Linkedin sayfasındaki etkileşimi azaltmaktadır. 

 Garanti Foursquare uygulamasıyla da müşterileriyle sürekli etkileşim halinde olup onlara eğlendirici faaliyetler sunmayı he-
deflemektedir. Örneğin, düzenlediği Garanti Mayormatik adlı yarışmasıyla müşterilerini Foursquare hesaplarını Twitter ve Facebook 
hesaplarını bağlamaya yönlendirerek onları Garanti Bankası  ile arkadaş olmaya teşvik etmektedir.

 Garanti Bankasının etkileşimi arttırmak için sosyal medya üzerinden müşterilerini ikna, bilgilendirme ve yönlendirme 
yapmaktadır. 

ETKİLEŞİM
İkna Bilgilendirme Yönlendirme
“de “ bağlacı

Kadar 

Kazanmak

Özel

Türkiye

için

“Ve” bağlacı

“İle” bağlacı

Garanti Caz Yeşili

detaylı”

İnternet şubesini

Cep Şubesi

Garanti İnternet”

Fatura

buluşmak

 İkna

 Garanti Bankası müşterilerini ikna ederken farklı yollara başvurmaktadır. Facebook Twitter paylaşımlarında en sık rastla-
nan kelimelerden biri olan “de” bağlacı aracılığıyla derin yapıda müşterilerde farkındalık oluşturma amaçlanmıştır. “Altınınıza altın 
katmak için yarın sizi de Altın Salısı şubelerimize bekleriz, Altın Örümcek Web Ödülleri’nde 12 dalda finale kaldık. Halk oylaması için 
sizlerin de desteğini bekliyoruz!” örneklerde görüldüğü gibi birçok insanın Garanti Bankası müşterisi olmasına ve sunduğu olanaklar-
dan yararlanmalarına rağmen bunlardan faydalanmayan kitle “siz hala faydalanmıyor musunuz” şeklinde ikna edilmeye çalışılmıştır. 

 Benzer bir ikna metodu Facebook ve Twitter hesaplarında “kadar” kelimesiyle yapılmıştır. Garanti Bankası, müşterilerine 
sunduğu olanakları, “Salı günleri saat 16:00’ya kadar sizi de Altın Salısı şubelerimize bekliyoruz!, Mobil Girişimci Yarışması” başvu-
ruları 30 Ocak’a kadar devam ediyor!”, örneklerinde görüldüğü üzere Türkçede “dek, gibi” anlamlarda kullanılan “kadar” edatıyla 
sınırlandırmıştır. Bu yolla müşterilerini belirli zaman aralığına sıkıştırma yolu seçmiş ve ikna etmeye çalışmıştır.

  Garanti Bankası müşterilerini ne kadar şanslı olduklarını vurgulamak ve onları bu yolla ikna etmek için; Kazanmak sizin 
elinizde şansı veren biziz bu fırsatı nasıl değerlendirmek istersiniz, Biz Ayrılamayız uygulamamızda ayrılmayan ikilileri paylaşan ve 
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Roma tatili kazananlar belli oldu. Kazananları tebrik ederiz! Örneklerin de görüldüğü gibi kazanmak kelimesini sıklıkla kullanmıştır.  

 Bir diğer ikna yöntemi de benzerlerinden ayrılmasını sağlayan “özel” kelimesiyle yaptığı görülmektedir. Bu şekilde Garanti 
Bankası “Gençlere özel, alması en kolay kredi kartı BonusGenç’ten muhteşem hediyeler”, “Kamu personeliyseniz Mortgage Uzmanı 
Garanti’ye gelin, size özel sıfır masraflı mortgage ile kendi evinize geçin!” “14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun! Sağlık sektörü çalışanları-
na özel indirimli kredilerimiz için tıklayın”  örneklerinde anlaşılacağı gibi Facebook ve Twitter paylaşımlarında müşterilerini diğer 
banka müşterilerinden farklı olduklarını hissettirmeye çalışmaktadır. 

 Garanti Bankasını müşterilerine bankasının gücünü, büyüklüğünü, itibarını göstermek için ülke genelindeki bankalar ara-
sında çeşitli kurumların yaptığı araştırmalara göre birinci olduğunu vurgulamak için; “Superbrands 2012 Türkiye Seçici Kurulu ve 
Nielsen’ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye’nin “süpermarkaları” arasına girdik!”,“Sürdürülebilirlik raporlamasında A notu alan ilk 
Türk bankası olduk!” örneklerinde ki gibi “Türkiye” kelimesini sıklıkla kullandığı görülmektedir. 

 Garanti Bankası müşterilerine onların istek ve beklentilerine göre çalışmalar yaptıklarını ve başarılarını, sosyal sorumluluk-
larını vurgulamak maksadıyla “için” kelimesini sıklıkla vurgulamıştır. 2020 Olimpiyatları adaylığı için göreve hazırız!”, İnsanın evi 
gibisi yok! Evinizi güvence altına almak için siz ne yapıyorsunuz? Örneklerin de anlaşılacağı gibi için kelimesini içerisinde bulundu-
ğu toplumun istek ve beklentilerini karşılamak maksadıyla kullandığı mesajını vermektedir.

 Bilgilendirme 

 Garanti Bankası müşterilerine sosyal aktiviteler, ortaklaşa yapılan çalışmalar ve maddi  avantajlar vb. bilgi vermek için Face-
book, tweetlerinde daha çok “ve” bağlacını kullandığı görülmektedir. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu işbirliği ile Teker-
lekli Sandalye Basketbol Milli Takımları’nın ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligleri’nin ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz, Su-
perbrands 2012 Türkiye  Seçici Kurulu ve Nielsen’ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye’nin “süpermarkaları” arasına girdik!, Doğuş Grubu 
ve Garanti Bankası olarak İstanbul’un+2020+Olimpiyatları adaylığı için göreve hazırız,  örneklerinde görüldüğü gibi  müşterilerine 
bilgilendirme yapmaya çalışmaktadır. 

 Benzer bir başka bilgi vermek yöntemini ise “ile” bağlacıyla yapmıştır. Garanti Link ile 10 reedPADX tablet+bilgisayardan 
birini kazanmak için bugün son gün!, KAGİDER işbirliği ile düzenlediğimiz “2013 Garanti Kadın Girişimci Buluşmaları” bugün Çanak-
kale’de gerçekleşti, Leasing ile ilgili merak ettiğiniz tüm konular için Garanti+Leasing+Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz!, Garanti’li 
Kobiler’e teknolojinin gücünü Turkcell işbirliği ile sunuyoruz! örneklerinden de görüldüğü gibi Türkçede birlik beraberlik durumunu 
anlatmaya yarayan “ile” bağlacı; Garanti Bankası’nın Facebook ve tweetter paylaşımların da, başka markalarla işbirliği önem verdiği 
ve bu çalışmalar hakkında müşterilerine bilgi vermek ve fırsatlardan haberdar olmalarını sağlamak amacıyla sıklıkla kullanılmıştır. 

 Garanti Bankası “Garanti Caz Yeşili” ifadesini de sıklıkla kullanmıştır.  Garanti+Caz+Yeşili, baharı Sarah Blasko ile karşı-
lıyor! Avustralyalı sanatçı ve söz yazarı 9-10 Nisan’da, Kendine özgü tarzlarıyla müziğe yeni bir yorum katan Fransız grup Guillaume 
Perret & Electric Epic, Garanti+Caz+Yeşili konserleri kapsamında bu akşam Nublu sahnesinde! Gibi bazı örnek paylaşımlarında; müş-
terilerine düzenlediği sosyal aktiviteler hakkında bilgi vererek onlarla etkileşim halindedir.

 Yönlendirme

 Garanti Bankası müşterilerine sunduğu avantajlı kampanyalar ve hediye vb. bilgi vermek için gerekli linklere yönlendirmek 
için “detaylı” kelimesini sıklıkla kullanmaktadır. Bu yıl 7.si düzenlenecek “2013 yılı Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması” başvu-
ruları başladı! Detaylı bilgi için, En eğlenceli karne hediyesi İnternet+Şubesi’nde sizi bekliyor! Detaylı bilgi için, Sevgililer Günü’nde 
sevdiklerinizi hediyelerle mutlu etmek sizden, kargo ücreti Garanti’den! Detaylı bilgi için, örneklerinden anlaşılacağı gibi fırsatlar ve 
ödeme kolaylıkları hakkında bilgi vermek için müşterilerinin İnternet şubesini kullanmaya teşvik etmektedir.  Benzer şekilde cep 
şubesine müşterilerinin giriş yapması için onlara özendirici fırsatlar sunmaya çalıştığı görülmektedir. “Blackberry 10 çıktı! Tüm ban-
kacılık işlemleriniz için Garanti Cep Şubesi Blackberry 10 uygulamasını indirebilirsiniz,” “17 Şubat’a kadar Cep Şubesi iPhone, iPad ve 
Android uygulamalarında 91 güne kadar E-vadeli hesap açın yüksek faiz oranlarından yararlanın”, “15 Ocak’a kadar İnternet veya Cep 
Şubesi›ne giriş yapanlar, http://mobicom.com.tr ‘de %15 indirimli alışveriş yapıyor!”, “Garanti Cep Şubesi http://bobiler.org  yarışması 
sonuçlandı. İşte kazananlar.” Örneklerinde görüldüğü gibi mobil telefonlardan internet şubelerine giriş yapmaya yönlendirmektedir.

Garanti Bankası müşterileriyle bir araya gelmek dolayısıyla iletişim halinde olmak için: Garanti Anadolu Sohbetleri’nin 84. buluş-
ması Karaman’da, şehrin ekonomisini küresel ölçekte rekabetçi kılacak çözüm önerilerinin tartışıldığı etkinlikle gerçekleşti. Sohbetlerin 
bir sonraki durağı 28 Mayıs’ta Konya olacak. KAGİDER işbirliği ile düzenlediğimiz “2013 Garanti Kadın Girişimci Buluşmaları bugün 
Çanakkale’de gerçekleşti örneklerinde görüldüğü gibi “buluşmak” kelimesini sıklıkla kullanmıştır. 

 Akbank’ın Sosyal Medya Kullanımı

 Akbank Facebook sayfasında genelde yeni kampanyaların ve gelişmelerin paylaşıldığı görülmektedir. Bununla birlikte Ak-
bank Facebook sayfasında etkileşimi arttırmak için  zaman zaman günlük hayata yönelik sorular sormaktadır. 

Örneğin, Akbank’ın hangi kredi kartını tercih ediyorsunuz? sorusuna 99 beğeni ve 76 yorum almıştır. Benzer şekilde Bugün Four-
square günü! Bugün ilk check-in’ini nerede yapacaksın? 146 beğeni ile 60 yorum almıştır.
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  Şekil 1. Akbank’ın hangi kredi kartını tercih ediyorsunuz?

  Şekil 2. Bugün Foursquare günü! Bugün ilk check-in’ini nerede yapacaksın?

 Akbank Facebook sayfası 1.443. 829 beğeni almıştır. Akbank’ın günde ortalama 2 veya paylaşımda bulunduğu görülmekte-
dir.  Akbank Facebook sayfasında hemen hemen her kullanıcının sorusuna cevap vermektedir. Bununla birlikte kullanıcılarının şika-
yetlerini Akbank Destek sayfasına yönlendirmektedir Ancak kullanıcı Hemen Destek Al” butonuna tıkladığı zaman Twitter destekli 
bir yönlendirme ile karşılaşmaktadır. Eğer kullanıcının Twitter hesabı yoksa; 444 25 25, Şube ve ATM’ler, sıkça sorulan sorular ve 
iletişim formları sayfanın altında belirtilmiştir. Anlaşılacağı gibi Facebook üzerinden müşteri şikâyetlerinin çözüme kavuşturulması 
tam anlamıyla sağlanamamış; müşterilerini önemsediğini ve kendilerine her an ulaşabilecekleri algısı yaratmaktadır. Akbank Destek 
Twitter hesabı ise 3065 kişi tarafından takip edilmekte ve müşterilerinin tüm şikayetleri çözüme ulaştırılmaya çalışılmaktadır. 

 Akbank Linkedin sayfasında ise iletişim içerisinde olduğu insanlara hizmetleri hakkında özet bilgi vermektedir. Garanti 
Bankasında hizmetleri hakkında bilgi vermek için onları web sayfalarına yönlendirirken Akbank sunduğu başlık altında özet bilgi 
vermektedir. Kullanıcıyı diğer bir internet sayfasına yönlendirmek, onların sayfalar arasında kaybolmalarına ve sıkılmalarına neden 
olup etkileşimi azaltacaktır. Akbank Linkedin uygulamasında etkileşimi arttırmak için kullanıcıları hizmetleri konusunda başka web 
sayfalarına yönlendirmediği görülmektedir.

Akbank Facebook ve Twitter paylaşımları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Buna göre Facebook ve Twitter üzerinde en çok 
kullandığı kelimeler Etkileşim başlığı altında İkna, bilgilendirme ve yönlendirme kategorilere ayrılarak söylem analizi yöntemiyle 
değerlendirilmiştir.
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ETKİLEŞİM

İkna Bilgilendirme Yönlendirme

Kazanmak

İçin

Olmak

Yapmak

Zıt İkizler

Sosyal Kobi 

Ödül

İstanbul Film Festivali

Uluslararası Caz günü

misiniz?

Araba

Akbank Direkt İnternet

Tıkla 

Beğenmek

Akbank Direkt Mobil

 İkna

 Akbank Facebook ve Twitter paylaşımlarında ikna için “zıt ikizler” ifadesini sıklıkla kullanmıştır. 

 Akbank’ın Zıt İkizleri’nin imdadına İhtiyaç Kredisi yetişiyor!, Zıt İkizler’in kamera arkası görüntüleri, Zıt İkizler” reklam fil-
minin kamera arkası görüntüleri ve daha fazlası Akbank Instagram hesabımızda! örneklerinde olduğu gibi Akbank’ın yeni reklam 
kampanyası olan zıt ikizler isimli konseptini Facebook ve Twitter’da ön plana çıkarmıştır.

 Bu reklam filmiyle müşterilerine bankanın olanakları konusunda ikna etmeye çalıştığı görülmektedir. Bir diğer ikna yön-
temi olarak “kazanmak” kelimesini kullanıştır. Instagram’da paylaşacağınız fotoğrafla 32. İstanbul Film Festivali’ne çift kişilik da-
vetiye kazanmak ister misiniz?, İstanbul Film Festivali’ne çift kişilik davetiye kazanmak istiyorsanız, 3 soru sizi bekliyor!, İstanbul 
Film Festivali’ne davetiye kazanmak ister misiniz?, İstanbul Film Festivali’ne davetiye kazanmak için 3 soruya doğru cevap vererek 
yarışmaya katılmanız yeterli, Sadece Akbank Direkt İnternet’e giriş yaparak internet alışverişlerinizde indirim kazanmak ister mi-
siniz? sahip olmak avantajlı duruma geçmek anlamındaki kazanmak kelimesi; Facebook ve Twitter üzerinden müşterilerin sosyal 
ihtiyaçlarına dair edinimleri yükseltmek amacıyla kullanılmış ve bu yolla ikna edilmeye çalışılmıştır. 

 Akbank ikna etmek için “olmak”, kelimelerini de sıklıkla kullanmıştır Akbank müşterisi olun ya da olmayın; şans oyunu öde-
melerinizi Akbank ATM’lerinden kolayca yapın,  Alışverişinizin Neo’dan olmasını istiyorsanız NEO yazıp 4566’ya SMS gönderin!, 5 Ma-
yıs’a kadar Akbank Direkt’e giriş yapın, İtalya’ya “Efsane Arabalar” seyahatine katılacak 5 şanslı çiftten biri olun!, Hem ekonomik hem 
de ekolojik bir arabaya sahip olmak ister misiniz?, Akbank’ta tek tıkla kredi kartı sahibi olmak ister misiniz? Örneklerinde görüldüğü 
yardımcı bir eylem olan olmak kelimesi Müşterilerinin kendi hayatlarında sınırlı olan istediklerini Akbank’ın yapabileceği mesajını 
vermektedir.

 Bilgilendirme

 Küçük ve orta ölçekli işletmeler (kobiler) günümüzde özellikle iletişim teknolojilerinin ve internetin hızla yaygınlaşmasıyla 
birlikte güçlü markalarla rekabet içerisinde olmak zorunda kalmışlardır. Buna göre Akbank sosyal medya üzerinden kobilere yönelik 
oyunlar düzenlemiştir. Sosyal Kobi’de zaman daralıyor! Muhteşem ödüller kazanmak için hemen oyuna katılın! , Yeni iPad sahibi ol-
mak ister misiniz? O halde Sosyal Kobi’de yerinizi alın! , Türkiye’nin ilk sosyal kobi oyununda şirketini kur, birbirinden özel hediyelerin 
sahibi ol! örneklerin de anlaşılacağı gibi “sosyal kobi” ifadesini sıklıkla kullanmıştır.

 Akbank Garanti Bankası gibi sosyal aktiviteler konusunda müşterilerini bilgilendirmek ve aynı zamanda onlarla etkileşim 
halinde olmaktadır. 32. İstanbul Film Festivali başlıyor!  32. İstanbul Film Festivali’ne Akbank’tan çift kişilik davetiye kazanan 5 isim 
belli oldu!  32. İstanbul Film Festivali’nde Akbank’ın davetlisi olmak ister misiniz?  Uluslararası Caz Günü gündüz programına 2 kişilik 
tam erişim davetiyesi kazananlar; Uluslararası Caz Günü gündüz programına 2 kişilik davetiye kazanan 3 ismi birazdan açıklayacağız. 
Uluslararası Caz Günü ilk kez hangi ülkede yapılmıştır? Cevabınızda #JazzDay hashtagini kullanmayı unutmayın!  Saat 21’deki soru-
ya doğru cevap veren üç kişi; Uluslararası Caz Günü gündüz programına 2 kişilik davetiye kazanacak! örneklerinde görüldüğü gibi 
müşterilerine etkinlikler hakkında bilgi verirken aynı zamanda onları düzenlediği ufak yarışmalar ve hediyelerle onlarla etkileşim 
içerisindedir

 Yönlendirme

 Akbank Facebook ve Twitter’da müşterilerini yönlendirirken onlara genellikle sorular sorduğu görülmektedir. Sorularını; 
Akbank’ta tek tıkla kredi kartı sahibi olmak ister misiniz?, Facebook’ta şirket kurup, kar etmek ister misiniz? Oynayın ve Sony Playstation 
3 kazanın!, Sadece Akbank Direkt İnternet’e giriş yaparak internet alışverişlerinizde indirim kazanmak ister misiniz?, 32. İstanbul Film 
Festivali’ne davetiye kazanmak ister misiniz?  gibi içerik paylaşımlarından anlaşılacağı gibi   “misiniz” ekiyle sormaktadır. 

 Bir diğer yönlendirmeyi ise “Araba” kelimesiyle yaptığı görülmektedir. Günümüzde otomotiv firmaları araçlarının taksitle 
satışlarını ve diğer işlemlerini bankalar üzerinden yapmaktadırlar. İkinci el araba satın almadan önce Akbank’a uğramayı unutmayın!,, 
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Araba satın alacak olsanız hangi markayı seçerdiniz? Örneklerinde görüldüğü gibi Akbank müşterilerinin araba tercihlerini öğren-
mek ve onları kendilerinin de araba alışverişlerinde uygun bir banka oldukları konusunda yönlendirmektedirler.  Akbank Facebook 
sayfasında müşterileri ile arasında etkileşimi arttrımak için çeşitli araba çekilişleri yapmakta ve sonuçlarını Facebook ve Twitter 
üzerinden takipçileriyle paylaşmaktadır. Ford Transit marka aracı kazanan talihlimiz belli oldu. Erzurum’dan Akbank KOBİ Banka-
cılığı müşterisi Enver Mutlu’ya teslim edildi örneklerinden anlaşılacağı gibi kazanan talihlinin hangi şehirden olduğu ve adı soyadı 
paylaşılmıştır. 

 Garanti Bankası’nın müşterilerini interneti kullanmaya teşvik etmek için sıklıkla direkt kelimesini vurguladığı gibi Ak-
bank’ta aynı şekilde kendi müşterilerini sosyal medya üzerinden hem web hem de mobilden web sayfalarına giriş yapmaları için 
“Akbank Direkt İnternet” ve “Akbank Direkt Mobil” ifadelerini de sıklıkla kullanmıştır. Akbank Direkt İnternet’e girin, Kliksa.
com’dan alacağınız SAMSUNG 40EH5000 TV’de 100 TL indirim kazanın!, Akbank Direkt İnternet’e girin, TakaTuka.com’da 100 TL 
ve üzeri alışverişlerinizde kullanabileceğiniz 30 TL ve 20 TL’lik hediye çeki kazanın!, Direkt olmanın faydası iPhone 5 kazandırması! 
Nisan’da Akbank Direkt Mobil’e giriş yapın, iPhone 5 kazanma şansı yakalayın. örneklerinde olduğu gibi mobil ve web’den internet 
şubelerine giriş yapmaya teşvik etmek, için minik ödüllü kampanyalar düzenlemiştir. Akbank Facebook hem mobil hemde web’den 
etkileşimlerini arttırmak için; Kırmızı’ya Tıklayanlar Phuket’te, 2013 yılını sevenler beğensin! örneklerinde görüldüğü gibi tıkla ve 
beğenmek kelimelerini de kullandığı görülmektedir.

 Sonuç

 Garanti Bankası ve Akbank kurum imajlarını hedef kitle üzerinde arttırmak için sosyal medya üzerinde müşterileriyle 
sürekli iletişim halinde oldukları görülmektedir. Her iki bankanın da sosyal medya üzerinden paylaştıkları içerikler genel olarak 
değerlendirildiğinde,  müşterilerini, ürün veya hizmetlerini direkt olarak satın almaya yönlendirmekten ziyade Facebook, Twitter 
üzerinden bilgilendirme yaptıkları görülmektedir.

 Buna göre Garanti Bankası ve Akbank Facebook ve Twitter’ı müşteri çekmekten daha çok onlarla etkileşim halinde olmak 
için kullanmaktadır. Her iki banka da Facebook üzerinde günde üç veya dört paylaşımda bulunurken Twitter üzerinden sürekli içerik 
paylaşımında bulunmaktadırlar. Garanti Bankası ve Akbank genelde çekiliş, ödüllü sorular, etkinlik haberleri, sunduğu fırsatlar ve 
olanaklar ve sosyal aktiviteler konusunda müşterilerini bilgilendirmektedirler. Her iki bankada bu sayede müşterileriyle etkileşim 
halinde kalmayı başarmaktadır. Bilindiği gibi Foursquare, Facebook, Twitter, Linkedin gibi sosyal medya uygulamaları akıllı telefon-
ların ve tabletlerin arayüz tasarımlarının bir parçası olmuştur. Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar için etkileşimi arttırmanın 
en iyi yolu ise özellikle sosyal medya ortamlarında ki içerik paylaşımlarını; okunabilirlik, basitlik, algılanabilirlik, öğrenilebilirlik, 
yönlendirme, kullanıcı beklentileri, güvenlik, görülebilirlik, hatırlanabilirlik, kişiselleştirme, esneklik, geri bildirim, faydalı olmak, 
kullanıcı kontrollü aplikasyonlar, kontrol edilebilirlik gibi arayüz faktörlerini dikkate alarak yapmaktır.

Yapılan içerik analizi çalışmasında ise her iki bankanın da etkileşimi arttırmak için kullanıcı odaklı arayüz faktörlerinden yönlen-
dirme, bilgilendirme (kullanıcı beklentileri, hatırlanabilirlik) ve ikna (algılanabilirlik, faydalı olmak) kavramlarını kullanarak sosyal 
medyayı müşteri çekmektense algı yönetimi için kullandıkları sonucuna varılmıştır. 
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 YENİ ENFORMASYON VE İLETİŞİM TEKNOLOjİLERİNİN  
SOSYAL HAYATTAKİ ROLÜ

Celalettin Aktaş1   

Berk Çaycı2 

 Özet

 Günümüzde enformasyona erişimi mümkün kılan cihazların boyutlarının küçülmesi ve internet erişiminin sadece bakır 
teller vasıtası ile değil de 3G ve/veya WiFi kablosuz internet üzerinden gerçekleştirilmesinin mümkün olması, bireylerin zamana ve 
mekâna bağlı kalmaksızın internete erişiminin önünü açmıştır. Artık bireyler sahip oldukları akıllı telefonlar, tabletler veya dizüstü 
bilgisayarlar vasıtası ile istedikleri bir mekânda ve anda internete erişerek çok sayıda eylemi gerçekleştirebilmektedir. Bir yerde inter-
nete erişimin önündeki bariyerlerin ortadan kalkması çok olumlu bir gelişme olarak görülürken diğer taraftan bireylerin internette 
geçirdikleri sürenin uzamasına dolayısıyla da bireylerin gerçek dünyada birbirlerine ayırdıkları sürenin azalmasına neden olmakta-
dır. Bu bağlamda bu çalışmada, yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin özelinde internet ve ona bağlı teknolojilerin toplumsal 
hayatta oynadığı rol gerçekleştirilen ampirik çalışmalar çerçevesinde tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İletişim Teknolojileri, Mobil İletişim, Gündelik Yaşam, Sosyal Dönüşüm.

THE ROLE OF NEW INFORMATION AND COMMUNICATION  
TECHNOLOGIES IN SOCIAL LIFE
 Abstract

 Nowadays, shrinking dimension of devices which provides access of information; and possibility of Internet accession via 
3G and/or wifi wireless Internet in addition to copper wires make possible for individuals to access Internet independently from time 
and space. From now on, individuals can perform lots of activities with accessing Internet via their smartphones, tablet computers 
and laptops wherever they want, and wherever they want. On one hand, removing obstacles to access Internet is considered as a 
positive improvent; on the other hand this situation causes that individuals spend much time on the Internet; therefore, individuals’ 
allotted time to each other gets decreased in the ‘’real world’’. In this context, there will be argued in this study that the role of İnternet 
and technologies which is stick to internet in the social life the case of new information and communication technologies within the 
framework of empirical studies.

Keywords: Communication Technologies, Mobile Communication, Daily Life, Social Transformation.

 Giriş  

 Her araç insanlara yeni olanakların kapılarını açtığı gibi, onlara sınırlamalar da getirir. Bir aleti ne kadar çok kullanırsak 
onun biçimine ve kalıbına o kadar çok gireriz. Bu durumu, bilgisayarlarda bir süre yazdıktan sonra, elle yazmanın insanlara zor gel-
mesi açıklamaktadır (Carr, 2012, s. 252). Enformasyon ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler insanların ilişkilerini, 
iletişimlerini, sosyalleşme süreçlerini, yaşam biçimlerini derinden etkilemektedir. Günümüzde, meydana gelen bu değişimin merke-
zinde internet ve mobil iletişim araçları (akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar) bulunmaktadır. İnternet, McLuhan’ın “Evrensel Köy” 
benzetmesiyle işaret ettiği, birbirinden giderek daha fazla haberdar olan bir dünya düzenini meydana getirmektedir. Bu bağlamda 
mobil iletişim araçları ise, evrensel köy içerisindeki insanın her an her yerde enformasyona erişmesini sağlamaktadır. Böylece insan-
lar yataklarında, işte, sokakta, arabada, banyoda kısacası her yerde enformasyona kolaylıkla erişebilmektedir. Böylelikle zamansal ve 
mekânsal sınırlar ortadan kalkmaktadır. Bu gelişmeler, yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal hayattaki rolünü arttırmaktadır.

 İnternetin ve iletişim teknolojilerinin toplumsal etkileri konusunda uzmanlar iki farklı düşünce çerçevesinde konuyu ele 
almaktadır. Toplumsal örgütlenme ve kültürel yapının doğrudan iletişim teknolojilerindeki değişime bağlı olduğunu öne süren yak-
laşım vardır. Bu yaklaşım “Teknolojik Determinizm” olarak adlandırılmaktadır. Bu yaklaşımın öncü iletişim bilimcileri Baudrillard 
ve Mcluhan’dır. Teknolojik determinizm, teknolojik gelişmeler ile ilgili iyimser bir bakış açısına sahipken; bu yaklaşımın tam tersi 

1 Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Medya ve İletişim Sistemleri, caktas@ticaret.edu.tr.
2  Arş. Gör., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Medya ve İletişim Sistemleri, bcayci@ticaret.edu.tr.
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düşünceye sahip iletişim bilimciler de bulunmaktadır. Günümüzde özellikle de enformasyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte 
yeni bir toplumsal organizasyon türü ortaya çıkmıştır. Ağlarla örülü bu organizasyonun adı Castells’in ifade ettiği şekliyle “Ağ Top-
lumu”dur. Ağ toplumunun en belirgin özelliği, zaman ve mekân sınırlamasını mobil iletişim araçları ile tamamen ortadan kaldırma-
sıdır. Böylelikle insanlar bugün sosyal ağlar aracılığı ile sanal ortamlarda örgütlenmekte, fikir ve düşüncelerini paylaşmakta, güncel 
haberleri takip etmekte ve iletişime geçmektedir. Aradığı her şeyi sosyal ağlarda bulan insan zamanla mobil iletişim araçları ve sosyal 
medya sitelerinden başka iletişim araçlara ihtiyaç duymamaktadır. Bu ortamları sosyalleşme aracı olarak gören bireyler zamanla 
gerçek ilişkilerini azaltmaktadır. Diğer bir ifadeyle çevresine yabancılaşmaktadır. Sosyalleşme amacıyla gidilen dernekler, parklar, 
kafeler artık yerini sosyal paylaşım sitelerine bırakmaktadır. Böylelikle örgütlenme biçimleri de değişmektedir. Bu durum yalnız-
laşma olgusunu beraberinde getirmektedir. Yeni bir kavram olan “sofalising kavramı” bu süreçlerin sonucunda bireyin kalabalıklar 
içerisinde yalnızlaşmasını niteleyen kavram olarak kullanılmaktadır. Bu noktada, internetin etkileşimli yapısı ve mobil cihazlar saye-
sinde hayatın her alanında etkin bir biçimde kullanılması küreselleşme olgusunu geliştirmektedir. Böylelikle insanlar bugün sürekli 
etkileşim halinde yaşamaktadır. Sonuç olarak bu etkileşim insanların farklı fikir, düşünce, davranış modelleri ve kültürleri tecrübe 
etme fırsatını sağlamaktadır. 

 Günümüzde enformasyona erişimi mümkün kılan cihazların boyutlarının küçülmesi ve internet erişiminin sadece bakır 
teller vasıtası ile değil de 3G ve/veya WiFi kablosuz internet üzerinden gerçekleştirilmesinin mümkün olması bireylerin zamana ve 
mekâna bağlı kalmaksızın internete erişiminin önünü açmıştır. Artık bireyler sahip oldukları akıllı telefonlar, tabletler veya dizüstü 
bilgisayarlar vasıtası ile istedikleri bir mekânda ve anda internete erişerek çok sayıda eylemi gerçekleştirebilmektedir. Bir yerde inter-
nete erişimin önündeki bariyerlerin ortadan kalkması çok olumlu bir gelişme olarak görülürken diğer taraftan bireylerin internette 
geçirdikleri sürenin uzaması dolayısıyla da bireylerin gerçek dünyada birbirlerine ayırdıkları sürenin azalmasına neden olmaktadır. 
Bu bağlamda bu çalışmada yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin özelinde internet ve ona bağlı teknolojilerin sosyal hayatta 
oynadığı rol gerçekleştirilen ampirik çalışmalar çerçevesinde tartışılacaktır.

1. Kuramsal Bakış

 Günümüzde, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar süratle sosyal hayatımızda çeşitli dönüşümlere 
neden olmaktadır. Kablosuz internet teknolojisinin (wireless), yaygınlaşması ve bu sürecin sonrasında mobil iletişim araçlarının 
(akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar) hayatın her alanına dâhil olmasıyla birlikte sosyal hayatımız, ilişkilerimiz dünya ve çevre 
ile kurduğumuz iletişim bütünüyle yeni teknolojik araçlarının olanakları çerçevesinde şekillenmektedir. 

 McLuhan’ın “Teknolojik Determinizm” kuramında, teknolojik gelişmeleri özelinde de iletişim teknolojilerinde meydana 
gelen ilerlemeleri toplumsal değişimin merkezine yerleştirmektedir (Erdoğan ve Alemdar, 2002, s. 71). McLuhan’a göre iletişim tek-
nolojilerinde yaşanan ilerlemeler; iletişimin yeniden biçimlenmesine neden olmaktadır. Böylelikle araç değişince toplumun iletişim 
biçimleri de değişmektedir. McLuhan teknolojinin başlangıçta insanlar tarafından şekillendirildiğini fakat kısa bir süre sonra tek-
nolojinin insanları şekillendirmeye başladığını öne sürmektedir (McLuhan, 1966, s. 54). Bu durumu sevdikleri ile bir süre öncesine 
kadar yüz yüze iletişim kuran insanın; gelişen teknolojiler ile birlikte internet aracılığıyla iletişim kurması ya da insanın, ilişkilerini, 
aşklarını kısacası tüm insani duygularını iletişim teknolojileri aracılığı ile yaşaması açıklamaktadır. Ayrıca McLuhan, teknolojinin 
insanda belirleyici olduğu savını öne sürmektedir. Her yeni iletişim teknolojisinin yeni bir çevre meydana getirdiğine inanmış ve bu 
çevre içerisinde hayatın organizasyonun ve ritminin tamamı ile değiştiğini iddia etmiştir. 

 İnsanlar/toplumlar iletişim sürecinde içerikten çok birbirleri ile iletişimde bulunurken kullandıkları araçlar tarafından bi-
çimlendirilmektedir. Bu durumu McLuhan, “araç-mesajdır” tanımıyla açıklamaktadır (McLuhan, 1964, s. 32). Bu noktada McLuhan’a 
göre asıl belirleyici olan aracın kendisidir. İnsanlar üzerindeki etkilemeyi iletişim sürecinde kullanılacak araçların yapabileceğine 
inanmaktadır. Bu bağlamda, mesajın hiçbir öneminin olmadığını belirtmez. Ancak iletişim sürecinde kullanılacak aracın önem-
senmemesi halinde teknolojinin insanlar/toplumlar üzerindeki etkilerinin belirlenemeyeceğinin altını çizer (Altay, 2003, s. 7-8). 
Bu bakış açısıyla çalışma ele alındığında; yeni iletişim teknolojileri sosyal hayatımızda köklü değişimlerinin yaşanmasına neden 
olmaktadır. Bu değişimin merkezinde iletişim teknolojilerinin sahip olduğu özellikler ve insanlara sağladığı olanaklar bulunmak-
tadır. Özellikle mobil iletişim teknolojileri sayesinde bugün çevre ile olan ilişkilerimiz/iletişimimiz, habere ulaşma ve örgütlenme 
biçimlerimiz tamamı ile yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar çerçevesinde şekillenmektedir. Kısacası bu durum insanın 
sosyalleşme sürecini etkilemektedir. 

 McLuhan’ın belirttiği gibi iletişim biçimlerinin değişmesiyle birlikte; insanların sosyalleşme süreçleri de değişmektedir. 
Geçmişte, insanlar çevreleri ile iletişim kurarken sosyal ağlar oluşturmaktaydı. Böylelikle bilgi bu ağlar arasında sürekli dolanım 
halindeydi. İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte sosyal ağ kavramı da değişmektedir. Sosyal ağ kavramı enformasyon ve ile-
tişim teknolojileri öncesi organik bir bağı işaret ederken yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte internet ağları ile kurulan 
dijital ortamları işaret etmektedir. Bu noktada Manuel Castells’in “Ağ Toplumu” kavramı ön plana çıkmaktadır.  Castells’e göre: “Ağ 
toplumunda gelişmenin, üretimin; bilgi ağları, bilgi bağlantıları, bilişim sistemleri ve sembol iletimleri temelinde örgütlendiğini tes-
pit eder. Üretimin artık enformasyonalist temelde yeniden örgütlendiğini ve bu mantıktan geri dönmenin artık mümkün olmadığını 
söyler.” (Meder, 2001, s. 74). İnternetin kullanıma sunulması sonrasında küresel ölçekte enformasyon akışının sağlanmasıyla, in-
sanların toplumsal hayatları tekrar şekillenmeye başlamıştır. Küresel ağ döngüsü içerisinde gerçekleşen bu sürecin tanımlanmasına 
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denk gelen en anlamlı toplum tanımlaması “ağ toplumu”dur.  Castells’e göre “bireyler artık küresel ve yerel olarak örülmüş, birbiriyle 
bağıntılı ağlar içinde yaşamaktadır” (Binark vd., 2009, s. 25).  Bu ağlar içinde her türlü iletişimini gerçekleştiren insan, zamanla 
teknolojinin sunmuş olduğu olanaklar çerçevesinde şekillenmektedir. Sosyal hayat ile yeni iletişim teknolojilerinin etkileşime geç-
mesinin doğal bir sonucu olarak bilgisayar ağları aracılığı ile insanlar örgütlenmeye (sanal cemaat – virtual community) başlamıştır 
(Susan, 2005, s. 62). İnsanların yeni iletişim teknolojilerini kullanarak dijital ağlar aracılığı ile iletişime girmesi sonucu; daha önce 
farklı bilgisayarları birbirine bağlayan dijital ağlar böylece aynı düşünceyi, ilgiyi ve inanca sahip insanları sanal alanlarda bir araya 
getirmektedir (Wellman vd., 1996, s. 213). Böylelikle Castells’in işaret ettiği ağ toplumu, dijital evrende kurulan sanal ağlar çerçeve-
sinde gelişmektedir. 

 İnternet ve yeni enformasyon teknolojileri aracılığı ile sanal ağlarda yaşayan insanlar; bu ağların sunmuş olduğu olanaklar 
sayesinde her türlü enformasyona ulaşabilmektedir. McLuhan’ın 1967 yılında söylediği “Global Village” bugün internet, Web ve yeni 
iletişim teknolojileri sayesinde ruh bulmaktadır. Mcluhan’ın teknolojiyi merkeze alarak yapmış olduğu küresel köy tanımı ile işaret 
ettiği, birbirinden giderek daha fazla haberdar olan bir dünya düzeni içerisindeki küreselleşme olgusudur. Böylelikle küreselleşme 
olgusuyla birlikte medya biçimleri de küreselleşmektedir. Mcluhan iletişim teknolojilerinin kültürü yaygınlaştırarak dünyayı küresel 
köye dönüştüreceğini öne sürmüştür (Usluata, 1994, s. 24).   Bu noktada herkesin her şeyden haberdar olduğu, gizliliklerin ortadan 
kalktığı, bilginin paylaşıldığı bir dünya düzeni, teknoloji merkezli ele alınmaktadır. Dünyanın küresel bir köye dönüşmesi ile birlik-
te insanlar hızlı ileti akışına sahip olmaktadır. Bu sayede, fiziki sınırlar ortadan kalkmaktadır. Böylelikle yeni iletişim teknolojileri 
sayesinde dünyanın her yerinden haberdar olan birey, zaman ve mekân farklılıklarını ortadan kaldırmaktadır. Örneğin Wikileaks 
Belgelerinin kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayıldığı gibi; artık enformasyon ve iletişim teknolojileri sayesinde gizli olan hiçbir şey 
kalmayacaktır (Şişman, 2012, s. 92).

 Günümüzde yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte enformasyon akışı çift yönlü olarak gerçekleşmekte ve böy-
lelikle zaman ve mekân sınırlaması ortadan kalkmaktadır. Bu durum Mcluhan’ın işaret ettiği Global Köy kavramıdır. Artık insanlar, 
internet sayesinde global köy de her türlü enformasyona erişebilmekte, ağlar aracılığı ile iletişim kurabilmektedir. Böylelikle Cas-
tells’in işaret ettiği Ağ Toplumu içerisinde yeni iletişim biçimleri kurulmaktadır. Bir diğer ifadeyle dijital evrende insanlar sürekli 
iletişim halindedir. Dijitalleşen evrende gerçeğin üretimi de değişmektedir. Bu nokta Baudrillard’ın tanımıyla simülasyon evrenidir. 
Mcluhan ile Baudrillard’ın medyayı kuramsal anlamda incelemeleri farklılık gösterse de ikisinin de birleştikleri nokta teknolojik 
determinizmdir. Teknolojik determinizme göre teknoloji, kurumsallaşma biçimlerinde, insanın sosyalleşme türlerine kadar toplum-
sal örgütlenmenin her düzeyini etkilemektedir. Bu bağlamda teknoloji bireylerin davranışlarını etkili bir şekilde kuşatan diğer bir 
ifadeyle onları belirleyen dışsal bir güç olarak ifade edilmektedir (Markus ve Robey, 1998, s. 585). 

2. Yeni Enformasyon ve İletişim Teknolojilerinin İlişkiler Üzerindeki Rolü 

 Mcluhan’a göre kitle iletişim araçlarının etkilemedikleri, değiştirmedikleri bir şey yoktur (Mcluhan ve Carson, 2003, s. 180). 
Thompson’ın belirttiği gibi (2008, s. 56) yeni iletişim teknolojilerinin ve özelinde mobil iletişim araçlarının kullanımından doğan en 
önemli değişikliklerin başında zamana ve uzama meydan okuyan, insanlara zamansal ve mekânsal sınırları aşma fırsatı veren bir ile-
tişim alanın açılmış olması gelmektedir. Bu durum kişilerarası iletişimi yeniden biçimlendirdiği gibi, insanların örgütlenme biçimleri 
üzerinde de önemli değişimlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu değişimin yaşanmasında kuşkusuz kablosuz internet teknolojisi 
ve mobil iletişim araçları önemli rol oynamaktadır. 

 “Kendine özgü iletişim ve etkileşim koşullarını üretme ve bu ilişkileri ağ temelinde sürdürme konusunda kullanıcılarına en 
uygun ortamı hazırlayan iletişim teknolojisi, internet olarak adlandırmaktadır” (Göker ve Doğan, 2011, s. 179). İnternet, yalnızca 
enformasyona erişimine ve uzak mesafelerle anlık iletişime olanak sağlayan bir araç olmanın ötesinde, toplumları da değiştirmek-
tedir. Böylelikle, internette yeni toplumsal buluşma yerleri gelişmekte ve sanal topluluklar ortaya çıkmaktadır (Aktaş, 2007, s. 109). 
Artık insan sahip olduğu teknolojik cihazlar sayesinde sosyalleşmek için sanal toplulukları tercih etmektedir. Böylelikle, parklar, 
kıraathaneler, dernekler, misafirlikler, kafeler gibi organik ilişkilerin kurulabildiği mekânların yerine; insanlar sanal topluluklarda 
sosyalleşme sürecini devam etmektedir. 

 Abercrombie and Longhurts (2007, s. 358) sanal cemaatleri, internet aracılığı ile ortak çıkarları, ilgileri ve paylaşımları 
bulunan insanların oluşturduğu topluluk olarak nitelemektedir. İnsanların, internet aracılığı ile sanal cemaatler üzerinden iletişime 
geçmesi küresel köy kavramını güçlendirmektedir. Bu noktada mobil iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklar sayesinde sanal 
cemaatlere insanlar yolda, işte, evde, yatakta, tuvalette kısacası her yerden dahil olabilmektedir. Böylelikle iletişim teknolojileri in-
sanların gerçek yaşamdaki ilişkilerini zayıflatmaktadır (Ryan, 1997, s. 1167). Bu noktada araç sağladığı imkânlar çerçevesinde, insanı 
yeniden şekillendirmektedir. Artık insan semboller, işaretler, ikonlar, dijital ses ve görüntüler kapsamında haberleşebilmekte; duygu-
larını ifade edebilmektedir. 

 İletişim teknolojilerinin mekânsal sınırlamayı ortadan kaldırması insanların sosyal ağlara erişimini kolaylaştırmıştır. Bu 
nedenle insanlar çok değerli vakitlerini sevdiklerinden, ailelerinden çalmaktadır (Matcalfe, 1997, s. 109).  İngiltere de 2012 yılında, 
1020 kadın katılımcı ile gerçekleştirilen “Sex and Social Media” isimli araştırmanın sonuçları mobil iletişim araçları ve sosyal ağların 
ilişkiler üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktadır. Anket sonuçlarına göre insanlar zamanlarının çoğunu arkadaşları ile konuşarak 
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ya da sosyal ağlarda flört ederek geçirmektedir. Bu durum insanların gerçek ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Katılımcıların 
%57’si partnerleriyle birlikte olmak yerine, internette vakit geçirmeyi tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların üçte ikisi mobil 
iletişim cihazları aracılığı ile partnerlerine cinsel içerikli mesajlar/resimler gönderdiğini belirtmiştir. Aynı anket sonuçlarına göre 
katılımcıların %40’dan fazlası en az bir defa Facebook, Twitter ve sohbet odaları gibi sosyal ağları kullanarak tanımadıkları insan-
lar ile flört ettiklerini belirtmiştir. Katılımcıların %68’i partnerlerinin mesajlarını gizlice okuduklarını belirlemiştir (Arthus, 2012). 
Araştırma sonuçlarına göre, insanlar internet ve mobil iletişim teknolojileri sayesinde ilişkilerini/iletişim biçimlerini değiştirmekte-
dirler. Ayrıca mobil teknolojilerin eşler arasında bir güvensizlik ortamı oluşturduğu da araştırma sonuçlarında ortaya çıkmaktadır. 
Bu durum toplumların yaşam tarzını değiştirmektedir. Gerçek ortamlarda kurulan ilişkilerin yerine, insanlar sanal topluluklara 
dahil olarak; yeni ilişkiler kurmaktadır. Bu ilişkiler gerçekleştiği mecra nedeniyle gerçek değildir. Diğer bir ifadeyle hipergerçeklik 
(hyperreality) ürünüdür. Tüm duygular, ikonlar, simgeler, işaretler aracılığı ile ifade edilmektedir. Bu ortamlarda etkileşim halinde 
olan insanlar gerçek yaşamda kurulan ilişkilerden yabancılaşmaktadır. Böylelikle yeni iletişim teknolojileri de toplumsalın sonunu 
getirmektedir. İnsanlar ekran karşısında sanal ağlarda örgütlenirken aynı zamanda tamamıyla gerçek ortamdan uzaklaşmaktadır. Di-
ğer bir ifadesiyle; insanlar giderek artan oranlarda vakitlerinin büyük bir bölümünü elektronik iletişim ortamlarında geçirmektedir. 
Bilgisayar ve mobil iletişim cihazlarının ekranları karşısında saatlerce oturarak, yüz yüze konuşmalarda geçirilen zamandan daha 
fazlasını akıllı telefon, elektronik posta, tablet ve laptop gibi iletişim araçlarında geçmesi bireyi bir yalnızlaştırma sürecine iterken; 
toplumdan ve gerçek yaşamdan koparmaktadır. İnsan bu süreçlere maruz kalırken; mobil iletişim teknolojilerinin sağladığı imkânlar 
nedeniyle bu cihazların büyüsüne kapılmaktadır. Bu nedenle sürecin olumsuz etkilerinin farkına varmamaktadır.

 İnternet ortamında var olan sanal topluluklar sebebiyle, insanların gerçek ilişkileri ve özellikle komşuluk ilişkileri zamanla 
değişmektedir.  İnternet ve mobil cihazlar aracılığı ile coğrafi sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte; insanlar daha sık çevreleri ile 
iletişim halinde olurken; daha az konuşur hale gelmişlerdir. Bu durum internetin ve iletişim teknolojilerinin, kişilerarası iletişime 
olumsuz etkilerini göstermektedir (Virilio, 2003, s. 58).  

 İngiltere de yapılan bir araştırmaya göre on yıl öncesinin aksine çiftler yatakta dahi dizüstü bilgisayarları ya da tabletleri ara-
cılığı ile Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara girmektedir. Katılımcıların %46’sı yaklaşık 90 dakika boyunca çevrimiçi olarak sosyal 
medyada vakit geçirmeyi uykuya tercih etmektedir. Otuz yaş altı katılımcıların üçte ikisi fiyat karşılaştırma sitelerine yataklarından 
girerek uykularından fedakarlık ettiklerini belirtmişlerdir. (Too much tweeting to woo, 2012). Araştırma sonuçları göstermektedir ki, 
özellikle mobil iletişim teknolojileri hayatımızın en özel alanlarına dahi girmektedir. Bu sayede insanları özel alanlarından kısa süre 
içerisinde koparmakta ve yeni bir gerçekliğin içine hapsetmektedir. Yaşanan bu süreçte kişilerarası iletişim biçimleri de değişirken; 
insanlar çevrelerinden özellikle de en yakınlarından uzaklaşmaktadır.

 3. Yeni Enformasyon ve İletişim Teknolojilerinin Yalnızlaşma Üzerindeki Rolü 

 McLuhan’ın gözünde kitle iletişim araçları, toplumları olduğu kadar eski teknolojiyi de dönüştürme gücüne sahiptir (Mclu-
han ve Carson, 2003, s. 198). McLuhan’ın bu ifadesinden yola çıkarak matbaanın yarattığı bireycilik, yeni iletişim teknolojilerinin or-
taya çıkardığı cemaat bilinci ile yer değiştirmektedir. Baudrillard ise yeni iletişim teknolojilerinin bir cemaat bilinci inşa etmediğini, 
aksine insanı toplumsal yaşamdan söküp çıkardığını belirtmektedir. İnsanlar bu süreçte daha da yalnızlaşmakta, bu sayede bireycilik 
güçlenerek devam etmektedir. Baudrillard’a göre yeni iletişim teknolojilerinin egemen olduğu dünya da toplumsallığın sonu gelmek-
tedir. Teknolojik determinizm noktasında McLuhan ve Baudrillard benzer düşünceleri olsa da bu noktada ayrılmaktadır. 

 McLuhan’a göre teknoloji insanlar tarafından üretilmiş olsa da, sunduğu imkânlar çerçevesinde insanları/toplumları şekil-
lendirmektedir. Bu yaklaşımla konuyu ele aldığımızda yeni iletişim teknolojileri ve kablosuz internet teknolojisi toplumları yeniden 
şekillendirmektedir. Özellikle sosyal hayatımız bu yeni teknolojiler çerçevesinde son yıllarda yeni bir dönüşüm sürecine girmektedir. 
Bu durumun meydan gelmesine kuşkusuz sosyal hayatımızın önemli aktörleri haline gelen mobil iletişim araçları neden olmak-
tadır. Ericsson’un 2013 yılına ait “Mobility Report” isimli araştırma raporları mobil teknolojilerin ve sosyal ağların hayatımıza ne 
kadar hızlı girdiğini göstermesi açısından önemli veriler sunmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre: mobil abonelikler 2013’ün ilk 
çeyreğinde 6.4 milyar seviyesine ulaşmıştır. Çoklu hat sahipliği göz önüne alındığında tekil abone sayısı 4.5 milyar abone olarak 
belirlenmektedir. 2013’ün ilk çeyreğinde dünyada satılan cep telefonlarının yaklaşık yüzde 50’si akıllı telefon olarak belirlenmiştir. 
2012 yılının geneline bakıldığında bu oran yüzde 40 civarındadır. 2013’ün ilk çeyreği itibariyle dünya çapında mobil yaygınlık yüzde 
90 seviyesine ulaşmıştır. Mobil veri trafiği bir önceki yılın aynı dönemine göre iki katına çıkmıştır. Araştırma sonuçlarından elde 
edilen bilgiler doğrultusunda 2018 yılı tahminleri şu şekildedir: 2018’de mobil aboneliklerin 9 milyarı geçmesi öngörülmektedir. 
2012-2018 arasında ise mobil veri trafiğinin 12 kat büyümesi öngörülmektedir (Ericsson Mobilitiy Report, 2013). Araştırma sonuçla-
rı göstermektedir ki, artık mobil iletişim teknolojileri aracılığı ile iletişim kuruyor her türlü enformasyona yine bu araçlar vasıtasıyla 
ulaşıyoruz. Ayrıca sosyal ağlara yine mobil cihazlar aracılığı ile erişiyor ve zaman ve mekâna bağlı kalmadan vaktimizi sanal ağlarda 
geçiriyoruz. Hayatımız, iletişimimiz, enformasyona ulaşma biçimlerimiz kolaylaşıyor olsa bile resmin genelinde baktığımızda bu 
süreçleri yalnız başımıza gerçekleştiriyoruz. Durumun meydana gelmesine mobil cihazların kişisel kullanımının yanında; insanların 
sosyalleşme aracı olarak sosyal ağları tercih etmesi ve saatlerce sosyal ağlara bağlı kalarak yaşaması neden olmaktadır.

 Her yeni medya, toplumsal anlamda insanlara bir takım yeni değerler katarak; insanların yeni kültürel değerlere adapte 
olmasına ve bu yeni değerlere göre şekillenmesine olanak sağlar (Mcluhan, 1964, s. 32). Böylelikle insan yeni değerlere adapte olur-
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ken; eski değerlerinden kopmaya, yeni olana adapte olmaya çalışmaktadır.  Carr (2012, s. 19) bu nokta da internetin ve yeni iletişim 
teknolojilerinin konsantrasyon ve düşünme kabiliyetini yavaş yavaş öğüttüğünü belirtmektedir. Zihnin giderek her türlü bilgiyi in-
ternetin ulaştırdığı şekilde almayı beklediğini belirtmektedir. Bu durum algılama süreçlerimizi de etkilemektedir. Tüm okumalar 
internetten yapıldığı için okuma tarzının da değiştiğini ve böylelikle düşünme tarzımızın da evrimleştiğini belirtmektedir Benzer 
durum insanların sosyalleşme süreçleri içinde geçerlidir. Özellikle sosyal medya artık sadece iletişim için kullanılmamaktadır. Oyun, 
bilgi edinme/arama, paylaşımda bulunma, neler olup bittiğini anında öğrenme gibi insanların hemen her türlü ihtiyacına cevap vere-
bilmektedir. Böylece aradığı her şeyi mobil iletişim cihazları aracılığı ile zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın sosyal medya da bulan 
birey, başka bir araca ihtiyaç duymamaktadır. Bireyin gerçek dünyadan kendini soyutlaması, gerçek dünyadaki ilişkilerini asgariye 
indirerek; sosyal ağlarda her türlü iletişim ve bilgi ihtiyacını karşılaması, yalnızlık olgusunu da güçlendirmektedir. Bu durumun ge-
lişmesinde sosyal ağlar kadar, mobil iletişim teknolojileri de önemli rol oynamaktadır. 

 Mobil iletişim teknolojileri aracılığı ile özellikle sosyal medya da zamanın büyük kısmını geçiren birey zamanla çevresine 
karşı yabancılaşmaktadır. Sosyal ağlardaki hareketliliği görmek açısından bugün en popüler sosyal ağ siteleri olan Facebook ve Twit-
ter’a ait istatistikleri incelemek gerekmektedir. Bu noktada unutulmaması gerekir ki sosyal ağlar etkileşimli yapıları nedeniyle verilen 
bilgiler sürekli değişmektedir. Facebook 2011 Ağustos ayı itibari ile 700 milyon civarında aktif kullanıcıya sahiptir (Yıldız, 2012, s. 
534). 2012 verilerine göre bu sayı bir milyar aktif kullanıcıyı geçmiştir (Köseoğlu 2013, s. 75). Bu noktada, Türkiye 31 milyonu aşan 
abonesiyle listede, dördüncü sırada yer almaktadır (Türkiye Bilişim Derneği [TBD] 2012, s. 7). Facebook gibi bilinirliği yüksek bir 
sosyal ağ sitesi olan Twitter, 140 karakter ile insanların duygu ve düşüncelerini paylaşmalarına olanak sağlamaktadır. Resim, fotoğraf 
ve link paylaşım imkânı da sağlayan Twitter, bugün 517 milyon kullanıcısıyla (Kaymaz, 2013, s. 358) Facebook’un ardından ikinci 
büyük sosyal paylaşım sitesidir. 

 İnsanların, mobil iletişim araçları aracılığıyla, günün büyük bir kısmını sosyal ağlarda geçirmeye başlaması yalnızlık ol-
gusunu güçlendirirken, “Sofalising” olarak adlandırılan yeni bir kavramında ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sofalising kavramı: 
sofa (kanepe) ve socialising (sosyalleşme) sözcüklerinden türetilmiş bir kavramdır. İnsanın arkadaşları ile yüz yüze görüşmekten çok 
kanepede oturup internet aracılığıyla ve mobil iletişim teknolojileri yardımıyla internette, sosyal ağlarda vakit geçirmesi anlamına 
gelmektedir (Yüksel, 2013, s. 398). Nielsen tarafından her yıl 3 aylık periyodlar halinde yapılan “Social Media Report” isimli araş-
tırma sonuçları sofalising kavramının işaret ettiği yalnızlaşma olgusunun nedenleri göstermektedir. 2012 yılında 51 ülkede 28 bin 
katılımcı ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre aylık olarak internet kullanımı 520 dakikaya ulaşmıştır. Bu sayı 2011 veri-
lerine göre 430 dakika olarak belirlenmiştir. Bu sürenin (520 dakika) %17’sini kullanıcılar Facebook’ta geçirmektedir. 2011 yılında 
sosyal ağlara mobil cihazları aracılığı 44.8 milyon kişi ulaşırken; 2012 yılında bu sayı 85.5 milyona ulaşmıştır. Araştırmada dikkat 
çeken bir diğer sonuçta insanların ekranlara gittikçe bağımlı hale geldiğini ortaya koymaktadır. 2012 yılında alışkanlık edindiğimiz 
televizyon izlerken aynı zamanda sosyal ağ kullanma alışkanlığımız da raporda öne çıkan detaylardan biri olmaktadır. Twitter içe-
rikleri incelendiğinde, televizyon ile alakalı içerik geçen yıldan bu yana yüzde 33 artış göstermektedir. Sosyal ağlara nereden, nasıl ve 
niçin bağlandığımızı açıklayan verileri incelediğimizde liste başları bilgisayar, mobil iletişim araçları(akıllı telefon, laptop ve tablet) 
ardından akıllı televizyonların da listeye girdiğini görülmektedir. Bilgisayarlardan sosyal ağlara bağlanmada geçen yıla oranla azalma 
gözlemlenirken; mobil cihazlardan sosyal ağlara bağlanmada artış gözlemlenmiştir (Nielsen, 2012).

 Araştırma sonuçları göstermektedir ki, her yıl bir önceki yıla kıyasla daha fazla süre mobil iletişim araçları aracılığıyla in-
ternette ve sosyal ağlarda zaman geçirilmektedir. Böylelikle ekranlara daha bağımlı hale gelen birey, zaman içinde gerçek ilişkilerini 
asgariye indirmektedir. Süreç içerisinde birey çevresi ile ilişkilerini asgariye indirdiği için kalabalıklar içerisinde yalnızlaşmaktadır. 
Gerçek ilişkilerin azalması ve dijital ortamlardan iletişimin semboller aracılığı ile gerçekleşmesi ilişkilerinde sığlaşması sorununu be-
raberinde getirmektedir. İkonlar, işaretler ve semboller aracılığı ile dünya ile iletişim içerisinde olan birey, ilişkilerinde sığlaşmasına 
neden olmaktadır. Örneğin: Antalya’dayım demek yerine artık insanlar “@Antalya” yazarak yeni bir iletişim dili oluşturmuşlardır. Bu 
ikonlara ve işaretlere bağlı iletişim dili ilişkileri sıradanlaştırmakta, tüm ilişkileri tek bir düzeye indirgemektedir. İnsani duyguların 
yerini artık işaretler alması gülme, üzülme, şaşırma gibi insani duyguların semboller üzerinden aktarılması ilişkilerin zayıflaması 
sorununu beraberinde getirmektedir. 

 4. Yeni Enformasyon ve İletişim Teknolojilerinin Kültürel Dönüşümde Oynadığı Rol

 İnternet ve iletişim teknolojileriyle başlayan enformasyonun küresel ölçekte sınırsız dolaşımı, küreselleşme sürecini 
doğrudan etkilemektedir. Farklı uzmanlık alanlarından akademisyenlerin küreselleşme kavramıyla ilgili farklı tanımları olsa 
da teknoloji merkezli tanımlara baktığımızda, Harvey’e (1997, s.75) göre, dünyanın küçülerek yoğunlaşması, iletişim ve bilişim 
teknolojisindeki gelişmelerin, haberleşme ve ulaşımı daha kolay, daha hızlı ve daha ucuz hale getirmesinin ve böylelikle karşılıklı 
bağımlılığın artmasının sonucu olarak tanımlamaktadır. Giddens’a (2000: 67) göre küreselleşme, artan karşılıklı ilişkileri ve bu iliş-
kilerin sadece ekonomik değil toplumsal, kültürel ve politik alanlarda da etkili olmasını ifade etmektedir.

 Bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki hızlı ve köklü değişim, küreselleşme sürecini etkilemektedir. Böylelikle dünya 
ekonomik, siyasi ve kültürel bütünleşmeye doğru gitmekte; bu sayede dünya küçülmekte ve en ücra köşelere kadar insanlar gön-
derilen mesajları almaktadır (Atasoy, 2007, s. 167). Küresel ölçekte her türlü bilgiye ulaşılması/iletilmesi, kültürel kodların iç içe 
geçmesine ve kültür alışverişinin iletişim gibi anlık hale gelmesine neden olmaktadır. Küreselleşme ile giderek bütünleşen/homojen-
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leşen bir dünya oluşmakta ve bilgi teknolojisinin getirdiği fırsatlarla artık küreselleşen bir kültürden söz etmek mümkün olmaktadır. 
Bu noktada Robertson (1998: 119) küresel kültürün, farklı ulusal kültürlerin düzenli etkileşimlerinin bir sonucu olduğunu belirt-
mektedir. Böylelikle toplumlar zaman içinde çok kültürlü bir hale bürünmektedir. Kültürel etkileşimin bir sonucu olarak toplumların 
giderek birbirlerine benzemesi sosyal hayatın bir değişim sürecine girmesine neden olmaktadır. Bu değişimin süratle gerçekleşme-
sinde kuşkusuz enformasyon ve iletişim teknolojileri etkili olmaktadır. 

 Sosyal ağlar ve mobil iletişim teknolojileri sayesinde dünyadan haberdar olan insanlar paylaştıkları resimler, videolar, me-
tinler veya ses dosyaları sayesinde bilinçli/bilinçsiz olarak birbirlerine sahip oldukları kültürel kodları da iletmektedirler. Ulus ötesi 
şirketler bu süreci profesyonel bir şekilde yönetseler de insanlar bu süreçlerin bir parçası olduklarının çoğu zaman farkında bile 
değillerdir. Yeni iletişim teknolojileri ve sosyal ağlarda yaşanan bu süreçte insanlar sahip oldukları kültürel kodların yerine, küresel 
kültürün kodlarını koymaktadır. Bu değişim sürecinde yaşam biçiminde, aile ilişkilerinde, dil ve inançlarda, alışveriş, eğlence ve 
düşünce şekillerinde, kadın-erkek arası ilişkilerde, giyim tarzlarında kısaca bir bütün olarak insanların hayata bakış açılarında; özel-
likle de genç nesil açısından benzeşme meydana gelmektedir. Bu durumun meydana gelmesinde küreselleşme olgusu yer alırken; 
küreselleşmenin bu kadar etkili ve hızlı bir şekilde toplumların hayatına nüfus etmesinde sosyal ağarın ve iletişim teknolojilerinin 
rolü göz ardı edilmemelidir.

 İnternet içeriği ve ürettiği dil sayesinde; insanları kültürel bir form ve kimliğe davet etme konusunda büyük bir potan-
siyele sahiptir. İnternette ve sosyal ağlardaki insanlara kadın/erkek kimliği, gençlik, tüketim moda, eğlence, gibi kategorilerle 
seslenilmektedir/davet edilmektedir (Güzel, 2006, s. 10). Bu çağrılara cevap veren insan bir süre sonra kültürel etkileşim içerisine gi-
rerek farklı kimlik ve kültürel kodlar ile bütünleşmektedir. Örneğin, kuşaklar arası kültürel farklılıklar iletişim teknolojileri nedeniyle 
gittikçe artmaktadır. Bu durum, kuşkusuz yeni iletişim teknolojilerinin kültürler üzerindeki etkileri sonucunda meydana gelmek-
tedir. Bunun sonucu olarak kuşaklar arasındaki farklılık, X Y ve Z gibi harfler ile belirlenmektedir. Her toplumla da aşk, kadın-er-
kek ilişkileri gibi kişilerarası ilişkilerin sınırları din ve kültürel temelli olarak farklılık gösterirken; bugün internet ve sosyal ağlar 
bu kültürlerin/davranış biçimlerinin tamamen yıkılmasına neden olmaktadır. Böylelikle hiçbir farklılık gözetmeksizin tüm ilişkiler 
iletişim teknolojilerinin etkisiyle benzeşmektedir. Küresel kültürün etkisi genişledikçe bugün, kuşaklar arası çatışmalar artmakta ve 
sürecin kültürel etkileri farklı şekillerde yansımaktadır. Bugün, Y kuşağı internet üzerinden sevgili ararken; Z kuşağı bilgi aktarımı 
ve fotoğraf paylaşımı için interneti ve sosyal ağları kullanmaktadır (Digitalage, 2013, s. 60). Yine bu kuşakların sosyal ağları kullanım 
sıklıkları arkadaş gibi bazı spesifik kelimelerin kullanım şekillerini değiştirmeye başlamıştır. Gerçek hayatta samimiyete ve yakınlığa 
bağlı olarak kurulan arkadaşlıkların yerini sosyal ağlarda suni arkadaşlıklar almaktadır. Özellikle Y kuşağı bu noktada popülaritesini 
ve saygınlığını arttırmak adına gerçek hayatta konuşmadığı, tanımadığı insanları arkadaş olarak eklemektedir (Demiray, 2013, s. 
50). Bu durum arkadaş, sevgi, dostluk ve aşk gibi kelimelerin kullanım şekillerinin değişmesine neden olmaktadır. Değişim sadece 
kelimelerin anlamları ile sınırlı kalmamaktadır. Ayrıca yeni bir gözetleme biçimi ve insanların özel hayatlarını teşhir etmesi de bu 
süreç içerisinde bir davranış biçimine dönüşmeye başlamıştır. İnsanlar sosyal ağlar vasıtasıyla tüm özel anlarını sanal arkadaşları ile 
paylaşarak bu durumdan haz almaktadır. Aynı şekilde insanlar, sosyal ağlar aracılığı ile arkadaşlarının ya da hiç tanımadığı kimseleri 
gözetlemekte, gün içerisinde neler yaptıklarını takip etmektedir. Bu durumun meydana gelmesinde mobil iletişim teknolojilerinin ve 
özelinde sosyal ağların arttırmış olduğu paylaşım kültürü ve bu kültürün insanda sağlamış olduğu haz etkili olmaktadır. 

 Sonuç itibari ile internetin etkileşimli yapısı ve mobil iletişim araçlarının hayatın her alanında etkin bir biçimde kullanılma-
sı küreselleşme olgusunu geliştirmektedir. Böylelikle insanlar/toplumlar bugün sürekli etkileşim halinde yaşamaktadır. Sonuç olarak 
bu etkileşim insanların farklı fikir, düşünce, davranış modelleri ve kültürleri tecrübe etme fırsatını sağlamaktadır. 

 Sonuç ve Değerlendirme

 İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hayatın her alanını etkilediği gibi; sosyal hayatı da derinden etkilemektedir. Bu 
noktada ortaya çıkan etkilerin olumlu veya olumsuz olduğunu iddia eden farklı teoriler bulunmaktadır. Bugün iletişim teknolojileri 
sayesinde mekânsal ve zamansal sınırların ortadan kalkmasıyla insanlar, her türlü enformasyona ulaşabildikleri gibi birbirleriyle de 
sürekli etkileşim halindedir. Her türlü iletişim ve bilgi ihtiyacını internet ve iletişim teknolojileri aracılığı ile sağlayan insan zaman 
içerisinde başka bir araca ihtiyaç duymamaktadır. Bu durum sosyal hayatın teknoloji merkezli değişmesine neden olmaktadır. 

İletişim teknolojileri ve internet, insanların kendilerini eksik hissettiği yanlarına hitap etmektedir. İnsan, internet ve sosyal ağ-
ların sunduğu imkânlar nedeniyle; yalnız kalmayacağını, ilişkilerini geliştirebileceğini ve sosyal hayatta tanışmaya cesaret dahi ede-
mediği kişiler ile iletişim kurabileceğine inanmaktadır. Bu nedenle insanlar sosyal ağlarda uzun süre geçirmektedir. Mobil iletişim 
teknolojileri vasıtasıyla sosyal ağlarda geçirilen sürenin artması “Sofalising” kavramının gelişmesine neden olurken; gerçek hayatta 
var olan ilişkilerin sığlaşmasına, sembol, ikon ve işaretlere dayalı yeni bir iletişim dilinin ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. Aynı 
zamanda sosyalleşme süreci de değişmektedir. Misafirlikler, kafeler, dernekler ve parkların yerini artık sosyal paylaşım ağları almak-
tadır. Bu durum aile yaşantısını, ilişkileri, kişilerarası iletişimi olumsuz yönde etkilemektedir. İletişim teknolojisi alanında yaşanan 
köklü değişim, küreselleşmeyi de derinden etkilemektedir. Böylelikle küresel ölçekte her türlü bilgiye ulaşılması/iletilmesi, kültürel 
kodların iç içe geçmesine ve kültür alışverişinin iletişim gibi anlık hale gelmesine neden olmaktadır. 

 Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin, özelinde de internet ve mobil iletişim araçlarının tüm dünyada yaygın olarak 
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kullanılması zaman ve mekânsal sınırları ortadan kaldırırken; sağladığı imkânlar sayesinde sosyal hayat üzerinde köklü değişimlerin 
yaşanmasını sağlamaktadır. Kuşkusuz bu gelişmeler sonucunda yaşanan değişimler, insanların/toplumların sosyal hayatlarına olum-
lu ve olumsuz yansımaları olmaya devam edecektir. Mcluhan’ın ifade ettiği gibi artık araç insanı şekillendirmektedir. Bu çerçeveden 
resmin geneline baktığımızda bireyselciliği artıran yeni iletişim teknolojilerinin kullanım amaçları ve sıklığı insanların/toplumların 
sosyal hayatlarını ne yönde etkileyecekleri konusunda belirleyici olmaya devam edecektir.
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İLETİŞİM ORTAMLARI İLE ZENGİNLEŞTİRİMİŞ BİREYSEL ÖĞRENME 
ORTAMLARININ SINIFLANDIRILMASI
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 Özet

 Yapılan çalışmada, iletişim ortamları ile zenginleştirilmiş öğrenme yaşantıları bağlamında formal, informal ve non-
formal olarak adlandırılan bireysel öğrenme ortamları araştırılmıştır. Bilgi çağı olarak adlandırılan 21.yüzyılda, hızla gelişen ve 
değişen bilgiye ulaşmak, onu kullanmak, değerlendirip yeni bilgi üretmek önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır.  Bu nedenle 
istenilen zamanda ve istenilen mekânda bilgiye ulaşımı sağlayan iletişim ortamlarını kullanarak bireylere öğrenme yaşantılarını 
zenginleştirme imkanının sağlanmasının önemi artmaktadır. Bunun yanında günlük yaşamda sürekli karşı karşıya kalınan ve farklı 
iletişim ortamları ile zenginleştirilmiş bireysel öğrenme ortamları konusunda farkındalık yaratılması gereklidir. Bu bağlamlarda, 
bu araştırmada iletişim ortamları (yazılı basın, radyo, televizyon (dijital ve IP yayınları) ve internet) ile zenginleştirilmiş öğrenme 
ortamlarında bilginin formal, informal ve non-formal olarak edinilişi konusundaki farkındalıkların araştırılması bu öğrenmeleri 
sınıflandırmak amaçlanmıştır.
Araştırma sosyal yapısalcı öğrenme kuramı (Social Constructivism Learning Theory) ve İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı 
(Media Richness Theory) temel alınarak yapılmıştır. Çalışma, yarı yapılandırılmış sorular ile yapılacak yüz yüze görüşme tabanlı 
nitel durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Katılımcılar ulaşılabilirlikten dolayı Akdeniz Üniversitesinden seçilmiştir. Görüşmelerin 
analizinde transkript yöntemi kullanılmış, analiz sonucunda elde edilen bulgular yorumlanarak ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Formal Öğrenme, Informal Öğrenme, Non-formal Öğrenme.

THE CLASSIFICATION OF INDIVIDUAL LEARNING ENVIRONMENTS ENRICHED 
WITH THE COMMUNICATION ENVIRONMENTS

 Abstract 

 In this study, individual learning environment called as formal, informal and non-formal is researched in terms of the 
enriched learning experiences and the communication environment.  Using the communication tools which provide the access to 
the knowledge in any time and in any place, it’s getting more and more important to supply the opportunities to enrich the individual 
learning experiences. Furthermore, it is necessary to raise awareness about the individual learning environment which is always faced 
with in daily life and enriched with different communication environments. In terms of these issues, in this study it is aimed to classify 
these learnings and to search the differences between the issues about the communication environments ( written documents, radio, 
TV (digital and IP broadcast) and Internet) and the knowledge of the enriched learning environments.The research is based on Social 
Constructivism Learning Theory and Media Richness Theory. It was structured as a qualitative case study which is made by face to 
face interview technique with semi structured questions. The attendants are chosen from Akdeniz Universty because of attainability.  
In the analyses of the interviews are made by decoding technique and  the findings of the research are interpreted and offered the 
suggestions.

Keywords: Formal Learning, Informal Learning, Non-formal Learning
 
 Giriş

Bilgi çağı olarak adlandırılan 21.yüzyılda, iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile bilgi paylaşımı hız kazanmış ve 
evrenselleşmiştir. Hızla gelişen ve değişen bilgiye ulaşmak, onu kullanmak, değerlendirip yeni bilgi üretmek önemli bir hale gelmiştir. 
Bu bağlamda bilginin evrenselleşmesi ve yaşam hızının artması ile bilgiye ulaşma için zaman ve mekana bağlılık bireylerin yaşam 
kalitesini ve gelişmesini engellemektedir. Bu sebeplerden dolayı telefon, internet ve televizyon gibi günümüzde en çok kullanılan 
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iletişim ortamları çeşitlenerek, bireylerin bilgi paylaşımı için farklı boyutlarda ve çoklu ortam şeklinde kullanılabilen iletişim 
ortamları yaratılmıştır (Sayın, 1998). 

 Artık telefon yerine eposta, anlık iletişim ortamları, görüntülü görüşme olanakları sunan mobil teknolojiler, 3G özelliği 
olan bilgisayarlar ve fiber optik kablo ile bağlanılmış internet ve pasif izleyici olarak kullanılan analog televizyonlar yerine izleyiciyi 
kullanıcı haline dönüştüren etkileşimli dijital televizyon teknolojileri tercih olmaktan çıkarak hayatın gerekli bir unsuru haline 
dönüşmüştür. Kullanım amacı ister eğlence ister zorunluluk olsun iletişim araçları bilgi alışverişini sağlamaktadır. Tüm bu gelişmeler 
iletişim ortamları ile Formal, Informal ve Non-Formal öğrenmenin gerçekleşmesine olanak vermektedir. 

 Bu dönüşümün başka bir nedeni de teknolojilerde ortaya çıkan yenilikler sayesinde oluşturulabilen çeşitli iletişim 
ortamlarının bireysel farklılıkları da göz önüne alarak kaynakların kullanımında kolaylık sağlamasıdır.  Bu denli yoğun bir bilgi akışı 
ile karşı karşıya kalınan ortamlarda kullanıcılarda bilgi edinimi açısından farkındalığın olması etkili, kullanışlı ve yararlı bilginin 
paylaşılmasını sağlayabilecek en önemli unsurların başında gelmektedir. Shepherd’ın (2006, s. 249), “İstenilen zamanda ve mekânda 
bilgiye ulaşımı sağlayan mobil araçların ve internet kullanımının yaygınlaşması ancak bilgi edinimi konusunda farkındalığın olması 
halinde bireylerin iletişim ortamlarını kullanarak zenginleştirilmiş öğrenme yaşantılarına ulaşma noktasında önem taşımaktadır, 
aksi takdirde bilgi kirliliği yaratır.” savı bu düşünceyi desteklemektedir. Bunun yanında Martinson (2008)’de öğrenmede farkındalık 
üzerine yaptığı çalışmada iletişim ortamları kanalı ile alınan veriler ancak kişilerde öğrenme konusunda farkındalık olursa etkili 
edinimler olabilir şeklinde bir sonuca varmıştır. Bu sebeplerden dolayı iletişim ortamları ile zenginleştirilmiş bireysel öğrenme 
ortamlarında farkındalık yaratmanın önemi araştırılmıştır.

 1.İletişim Ortamları ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Örnekleri ile Formal & Informal & Non-Formal Öğrenme   
Konusunda Farkındalık

 Formal öğrenme (sistemli veya bilinçli öğrenme), bireylerin sistematik bir şekilde ve kuramlarla desteklenmiş bilgiye 
ulaşmasını sağlayan yüz yüze veya uzaktan eğitim için kullanılır. Bunun yanında bireyler günlük yaşamlarında bilgi alma amacı ile 
internet, televizyon, telefon gibi iletişim ortamlarını kullanır ve aldıkları bilgileri farklı kanallardan araştırarak ya da (eğer bilginin 
kaynağına güveniyorsa) araştırmadan kullanmaktadırlar. Bu tarz öğrenmeye de Non-Formal (yarı-bilinçli veya sistemsiz öğrenme) 
denmektedir. Bunların dışında bireyler günlük yaşamlarında farklı amaçlar için iletişim ortamlarını kullanırken aldıkları verileri ilgi 
çekici veya önemli buldukları zaman, seçici algıları harekete geçmekte ve bu veriler edinilmiş bilgi haline dönüşmektedir. Bu tarz 
öğrenmeye ise Informal öğrenme (bilinç dışı öğrenme) denmektedir. Aşağıdaki tabloda öğrenme tarzları hakkındaki ayrıntılar ve 
farklar belirtilmiştir.

 Şekil 1 Formal, Informal ve Non-Formal Öğrenme Farkları Tablosu

 Yukarda değinilen teknoloji konusundaki gelişmeler yaşamsal her türlü alışkanlığı da beraberinde değiştirmekte ve bu 
öğrenme türleri ile günlük yaşamda sık sık karşı karşıya kalınmaktadır. Kişiler iletişim teknolojilerini kullanarak bilgiyi paylaşırken 
bilinçli ya da bilinç dışı olarak hayat boyu süren bir öğrenme etkinliği içinde de bulunmaktadırlar (RTÜK, 2009). Moore’un özetlemesi 
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ile, “Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin bireyler, kurumlar ve ulus devletler üzerinde çok derin etkileri var. Bu teknoloji çalışma, 
öğrenme ve eğlenme alışkanlıklarımızı; bireyle devlet arasındaki ilişkileri; eğitim dünyasının karakteristiklerini değiştiriyor ve uzun 
süreçlerde yüzyıllardır süre gelmiş olan kültürlerimizin özelliklerini de biz farkında olmadan değiştirecektir” (Moore’un 1995, s. 
150). 

 Bunun yanında her an her yerde bilinç dışı şekilde meydana gelen öğrenme, 20. y.y.’da bilginin kültür üzerine yapılanma 
yolunda değişmesi ile düzenli bilgi ve sürekli gelişim gereksinimini beraberinde getirmiştir.  İlk olarak 1931 yılında Alfred North 
Whitehead; “Artık insanların gençliklerinde öğrendikleri şeyleri yaşamları boyunca kullanacakları savı geçersiz hâle gelmiştir.” sözü 
ile dikkat çekerek ortaya çıkan bilgi paylaşımının bilinçli ya da bilinçsiz olarak ömür boyu devam etme fikri de iletişim teknolojileri 
ile farklı öğrenme tarzları ile yaşam boyu öğrenme gereksiniminin geçmiş tarihlerden beri var olduğunu göstermektedir (aktaran 
Oktay, 2002, s. 155).

Yeaxlee’nin 1929’da ortaya koyduğu eğitim anlayışına göre, eğitim   yalnızca planlanmış etkinlikleri kapsar, buna karşın 
öğrenme öğrenen kişiyle ilgili olup içsel bir bilişsel süreçtir. Tesadüfî ya da planlanmamış eğitim etkinlikleri de öğrenme etkinliğinin 
içindedir. Bunlara ek olarak gelişen süreçte, bireylerin günlük hayatlarında dışarıdan gelen verileri işlenmiş enformasyon olarak almak 
istemeleri ve çok sayıda yüzeysel veri yerine gereksinimler doğrultusundaki belirli konular hakkında derinlemesine bilgi ihtiyacı 
doğması ile öğrenme hakkında farkındalıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu sebeplerden dolayı eğitim etkinliklerinin sunulmasının 
yanı sıra öğrenme etkinliklerinin de daha sistemli verilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar özellikle UNESCO ve 
OECD tarafından yapılmıştır.  Faure, UNESCO tarafından (1972) yayınlanan ve öğrenen topluma nasıl ulaşılabileceği konusunu ele 
aldığı Learning To Be adlı kitabında, yaşam boyu öğrenmenin gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde eğitim politikasının 
ana kavramı olması gerektiğini öne sürmüştür. Yeaxlee’den Faure’ye geçişte önemli bir kavram değişimi söz konusudur. Faure’ye göre 
eğitim için; “Eğer öğrenme, süre  ve çeşitlilik  anlamında kişinin, toplumsal, ekonomik ve aynı zamanda eğitsel kaynakları ile bir  
toplumun tüm yaşam süresini kapsıyorsa, bu demektir ki, biz öğrenen toplum aşamasına gelene dek eğitim sistemlerimizi gözden 
geçirmekten de ötesini yapmak ve günlük hayatta kullandığımız tüm teknolojileri geliştirmek durumundayız” (aktaran Oktay, 2002, 
s. 155).

Bunlardan dolayı, sistemli öğrenme sadece eğitim verilen örgün eğitim kurumlarının tekelinden çıkartılmıştır. Öğrenme 
etkinlikleri konusunda devam eden farkındalık verimli ve etkili öğrenme için araştırmaların yapılmasına yol açmıştır. Yapılan 
araştırmalarla öğrenme kuramları çeşitlenmiş ve gelişmiştir. Zamanın iletişim teknolojilerinden kitap ve gazete gibi yazılı belgeler 
yayınlanarak iletişim teknolojileri öğrenme etkinlikleri için kullanılmaya başlanmıştır. İletişim teknolojilerinin bilgi edinimlerinde, 
etkileşimle işbirliği ve aynı zamanda bireyselliğe olanak vermesi sayesinde, bireyler öğrenme şekillerine uygun kendi seçtikleri 
teknikleri kullanarak öğrenme etkinliğini sürdürmektedirler. Bununla birlikte iletişim teknolojileri sayesinde etkileşimli olarak diğer 
öğrenenlerle işbirliği yapmak öğrenmeyi olumlu yönde etkilemektedir. Tüm bunlara olanak sağlayan temel kavramlar ise zaman ve 
mekândan bağımsızlıktır. Bu da kişilere günlük yaşamlarından ya da iş hayatlarından taviz vermeden düzenli bilgiye ulaşma imkânı 
sağlamaktadır. Buna örnek olarak düzenli ve gereksinim duyulan bilginin sistemli bir şekilde katılımcılara ulaştırılması için uzaktan 
eğitimciler büyük kitlelere aynı anda ulaşabilecek iletişim teknolojilerini her zaman takip etmişlerdir. Uzaktan eğitim sistemleri 
kullanılan öğrenme araçlarına göre incelendiğinde dört döneme ayrılmaktadır.

 

 Şekil 2 Kullanılan Araçlara Göre Uzaktan Eğitim Dönemleri

 Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi uzaktan eğitim ve yaşam boyu öğrenme iletişim teknolojilerini kullanarak 
formal, non formal ve informal öğrenmenin hayatın her anına girmesine ve öğrenmenin sürmesine olanak sağlamaktadır. 

Günümüzün en yaygın kitle iletişim araçlarından olan radyo, televizyon ve internet, insanlara bir yandan görsel ve işitsel 
uyaranları aynı anda sunarken, bir yandan da gerçek dünyadan sanal dünyalara kadar birçok durumu göstermektedir. Bunların 
sonucu olarak da dünyaya açılan bir çeşit pencere görevi üstlenmektedir.

İletişim teknolojileri ile eğitim, değişik ölçütlere göre, farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Bu sınıflamalar açısından, haber ve 
bilgi vermeye yönelik programlar, “tamamlayıcı eğitim” grubunda yer almaktadır. “İletişim ortamları aracılığı ile mesleklerle ilgili 
bilgi ve becerileri aktaran, bireyi belirli alanlara yöneltmeyi amaçlayan, teknolojik gelişmelere ve gelişmelerin sonucunda ortaya 
çıkan duruma uyum göstermeye yardımcı olan, bireyin ufkunu genişletmeyi amaçlayan, bireyin demokratik yaşayışta yerini almasını 
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sağlayan, temel bilgileri aktaran ve bireyleri çeşitli konularda aydınlatan programlar, “eğitim” kapsamına girmektedirler” (Aziz, 1982, 
s. 98). Bu eğitim tarzı non formal eğitim olarak adlandırılabilir.

 Kullanıcıda bilgi, beceri, duygu, düşünme, öngörü ve tutumlar açısından, var olanı pekiştirmeyi veya değiştirmeyi, yenilerini 
kazandırmayı amaçlayan yukarıda belirtilmiş programlara, “eğitim işlevlerini yerine getiren” veya “eğitici” programlar denilebilir. Bu 
da informal eğitim olarak adlandırılır. 

 İletişim ortamlarının genel yayın programları içerisindeki, belirli izleyici kitlelerini, belirli amaçlar doğrultusunda 
eğitmeyi amaçlayan programların yanı sıra, doğrudan doğruya örgün eğitime ve uzaktan eğitime yönelik “eğitim programları” da 
bulunmaktadır. Bu tür programları, öğretim programlarıyla uygunluk gösteren, programın amaçlarına paralel olarak hazırlanan ve 
eğitimi destekleyici programlardır. Farklı kanalların eğitim amacıyla kullanılışı, doğrudan eğitim veya zenginleştirici eğitim olarak 
ortaya çıkmaktadır ve formal eğitim olarak sunulmaktadır.

 Eğitim teknolojisi anlayışından kaynaklanan uygulamalara, ilköğretimden yükseköğretime kadar bütün örgün ve uzaktan 
eğitim uygulamalarında rastlanmaktadır. Ayrıca gerek örgün gerekse uzaktan eğitim kurumlarında kapalı devre iletişim teknolojisi 
yayınlarından da yararlanılmaktadır (Hızal, 1983). 

 
 Temel olarak, öğrenme uygulamaları bireylerin, hayatın gerektirdiği temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmalarına 
yardımcı olacak ve örgün eğitimle yardımcı olarak temel eğitimi gerçekleştirecek şekilde kullanılmaktadır. Televizyonun bu şekilde 
kullanılması “işlevsel eğitim” olarak adlandırılmaktadır(Aziz, 1982, s. 98). İşlevsel eğitim ile ilgili uygulamalar, okuma-yazma 
eğitiminden mesleklerle ilgili eğitime, sağlık ile ilgili eğitimden toplum kalkınmasına ve üretime yönelik eğitime varıncaya kadar, 
çok çeşitli konu ve alanlarda gerçekleştirilmiştir.

 Kısacası, yayınlar, genel yayın programı içerisindeki eğitici yayınlar veya okul programlarına paralel, okuldaki öğretimi 
destekleyici, tamamlayıcı ve doğrudan eğitime yönelik yayınlar olabilir. Tüm bu yayınlar sözü edilen üç öğrenme tarzından birine olanak 
sağlamakta ve temelde davranış değiştirmeye ve izleyici açısından öğrenmeye, televizyon açısından öğretmeye dayanmaktadırlar; 
çünkü asıl olan iletişim kanalları sadece eğitilmek istenen hedef kitleye değil tüm izleyenlere doğal bir öğrenme ortamı oluşturmaktadır.  
Bu nedenle, söz konusu bu yayınların hazırlanması ve sunulmasında, öğrenme-öğretme kuramlarının ve bu kuramlar doğrultusunda 
yapılan araştırmaların sonuçlarının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, hedef-izleyici grubunun çeşitli yönleriyle tanınması ve 
bu yönde yapılmış psikolojik ve sosyolojik araştırma sonuçlarından haberdar olunması gerekmektedir. Ulaşılmak istenen hedeflere 
en uygun yöntemlerin, araç ve gereçlerin seçilip kullanılmasına ilişkin bilgi ve beceriler de gerekli olmaktadır. Böylece, hedef-izleyici 
gruplarının yaş, cinsiyet, meslek, istek ve gereksinimleri ile ilgili özelliklerine uygun, belirlenen hedefleri gerçekleştirecek yöntem, 
araç ve gereçlerin kullanıldığı programlar hazırlanıp sunulabilecektir. Bütün bu gereklilikler, yapımcıların bir takım bilgi, beceri ve 
yeteneklere sahip olması ve eğitim ekibi ile ortak çalışması gerekliliğini beraberinde getirmektedir.

 2.Amaç ve Önem 

 Bu araştırmada iletişim ortamları (yazılı basın, radyo, televizyon (dijital ve IP yayınları) ve internet) ile zenginleştirilmiş 
öğrenme ortamlarında bilginin formal, informal ve non-formal olarak edinilişi konusundaki farkındalıkların araştırılması bu 
öğrenmeleri sınıflandırmak amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için bireylerin mecra kullanım alışkanlıklar, kullanılan mecralar 
aracılığı ile öğrenme alışkanlıkları ve öğrenme üzerine olan farkındalıkları araştırılmıştır. Araştırma ayrıntıları yöntem kısmında 
verilmiştir.Bu çalışma bu üç terimin Türkçe olarak kavramsallaştırılmaları ve mecra kullanımı ile gerçekleşen öğrenmeler konusunda 
farkındalığın ortaya çıkışı açısından önem taşımaktadır ve ileriki çalışmalara örnek teşkil edebilir. 

 3.Kuramsal Temeller

 21. yüzyıl teknolojisi olarak adlandırılan iletişim teknolojileri, eğitim amaçlı kullanılırken, bireylerin ekonomik ve 
sosyal-kültürel özellikleri, bireysel öğrenme farklılıkları, öğrenme gereksinimleri ve öğrenme deneyimleri göz önüne alınmalıdır. 
Kullanılacak teknoloji ile öğrenmeyi etkileyecek bu bileşenlerin uyumuna dikkat edilmelidir. Bu bağlamda, iletişim ortamları tabanlı 
eğitim amaçlı olarak etkili bir şekilde kullanılabilmesi için iletişim ve öğrenme kuramlarına temellendirilmesi gerekir. 

İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı (İOZK - Media Richness Theory) (Daft ve Lengel, 1986, s. 556), iletişim araçlarını, 
belirsizlikleri çözebilen, farklı sunum şekillerini uzlaştırabilen ve anlamayı kolaylaştırabilen değişik olanaklara sahip araçlar olarak 
görmektedir (Shepherd, 2006). 21. yüzyılın bilimsel gelişmişliği ve yaşamın hızına ayak uydurabilmek için bu farklı özellikleri bir 
araya getirebilen iletişim ortamlarının (internet, telefon, televizyon) varlığı İOZK bağlamında önem kazanmaktadır. Tüm bu iletişim 
ortamları çeşitli kullanım şekilleri ile iletişim gücünü istenildiğinde neredeyse yüz yüze iletişime eşit düzeye getirebilmektedir. Bu 
özellik de İOZK’nın “Yüz yüze iletişim, en zengin iletişim ortamını sağlamaktadır” (Daft ve Lengel, 1986, s. 556) savını destekleyerek, 
21. Yüzyıl teknolojilerinin söz konusu bu kuram çerçevesinde incelenmesine olanak vermektedir. 

 Sosyal iletişim araçları, öğrenme açısından ele alındığında, Özkul ve Kesim’in de belirttiği gibi (1999)  yaygın bir iletişim aracı 
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olarak televizyon, radyo ve internet bir öğrenme aracı olarak kullanılabilir ve öğrenim içi (formal learning) ve öğrenim dışı (informal 
learning) yayınları ile izleyenlere sosyalleşmiş bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. Benzer şekilde, Yang’a (2006) göre doğrudan 
iletim, sunum özellikleri ve karakteristik kontrollerinden dolayı sosyal iletişim araçlarından biri olan televizyon, öğrenim içi ve dışı 
eğitimde önemli bir rol oynamaktadır.  İletişim teknolojilerinin yukarıda tartışılan özellikleri bir arada ve farkındalık yaratılarak işe 
koşulduğunda öğrenme için etkin bir ortam oluşturulabileceği düşünülmektedir. Aynı anda çoklu ortamların yaratılabildiği yeni 
iletişim teknolojilerinin farklı özellikleri sayesinde iletişim kuramlarından İOZK’nın öngördüğü uygun teknolojinin, uygun ortamda 
kullanılmasına fırsat tanınmaktadır. 

 Öğrenme açısından da, eğitimin ilköğretimden doktoraya kadar tüm kademelerinde; örgün, yaygın, uzaktan öğrenme 
gibi tüm türlerinde de kullanılan kuramlardan biri olan sosyal yapısalcı öğrenme kuramı (SYÖK - Social Constructivism Learning 
Theory ) (Gültekin, Yaşar, 1998)  temel alınarak incelendiğinde sosyal-kültürün paylaşılabileceği bir ortamda, etkileşim, işbirliği 
ve kişiselleştirme özellikleri (Taşkın, 2007) ile iletişim ortamlarının yaratıcılığa izin vererek öğrenmenin gerçekleşmesine olanak 
sağlayacağı düşünülmektedir. Tüm bu olanakları sunan ve kuramların da uyum sağlayabileceği iletişim ortamlarında öğrenim dışı 
eğitimin de yer alacağı karşı çıkılamayacak bir gerçektir.

 Ayrıca iletişim ortamları özellikleri, İOZK’nın açıklık, bütünlük, içeriğin doğruluğu, bağlam, farklılık, esneklik ve geçerlilik 
şeklinde sınıflandırılan eğitim bağlamındaki temelleri ile SYÖK’nın, bireysellik, yaratıcılık, sosyal kültür, birliktelik ile katılım ve 
gerçeklik ilkeleri ile araştırılmaya uygundur. 
 
 4.Yöntem

 Araştırma nitel tabanlı bir durum çalışması olarak desenlenmiştir. İletişim Ortamları Zenginliği ve Sosyal Yapısalcı Öğrenme 
Kuramları bağlamında araştırılmıştır. Veriler alan yazın araştırması ve görüşme tekniği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, nitel 
verilerin betimsel analizinden ve tümevarım analizinden yararlanılmıştır.

Alanyazın araştırması dünya ölçeğinde yapılmış ve iletişim ortamlarının eğitimde kullanılabilirliğine ilişkin örnekler 
sunularak, bu çalışmaların sonuçlarından önemli görülen bulgular sentezlenmiştir. Görüşmeler erişilebilirlik kolaylığından dolayı 
Türkiye ölçeğinde Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ile yapılmıştır. 

Çalışmaya çağrı sosyal medya aracılığıyla yapılmıştır. Katılımcılar çağrıya cevap veren kişiler arasından sınıfları konusunda 
eşit bir dağılım yapılarak seçilmiştir. Görüşme öncesinde katılımcılara gizlilik sözleşmesi imzalatılmıştır. 

Veriler görüşmeler için hazırlanan yarı yapılandırılmış nitel görüşme soruları ile toplanmıştır. Soruların geçerlik – güvenirlik 
çalışması, iletişim alanında uzman görüşleri alınarak gerçekleştirilmiştir. 
 
 5.Bulgular

İOZK ve SYÖK bağlamında geliştirilen sorulara gelen yanıtların analizinden elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. 
Bulguların sentezlenmesi ile altı ana temaya ulaşılmıştır. (1) bireylerin günlük yaşamlarında en çok televizyon, telefon ve interneti 
genelde formal, non-formal veya informal olarak her üç türde bilgi paylaşımı için kullandıkları yönündedir. (2) özellikle televizyondan 
edinilen bilgilerin eşzamanlı dönüt alma seviyesinden ve güvenilir bilgi arayışından dolayı telefon ve internet üzerinden araştırıldığı; 
(3) sözü geçen mecralarda kullanılan parçacık bilgilerinin bile yararlı olduğu düşünülerek iletişim ortamları zaman geçirmek 
için bile kullanılsa bilgi ediminin gerçekleştiği düşünülmektedir. (4) Bilgi edinimi konusunda farkındalık olduğu zaman iletişim 
ortamlarından gelen verilerin bilgi olarak edinilmesinin daha etkili olabileceği ve bilgi ediniminin daha kolay olabileceği konusuna 
dikkat çekilmiştir. Farkındalık olduğunda informal olarak edinilen bilgiler araştırılarak non-formal veya formal öğrenme şekline 
dönüşebilmektedir. (5) çok sayıda gerçek yaşam örnekleri yazınsal, sesli ve görüntülü olarak bulunabildiği için bilgi edinimi etkili 
olabilmekte ve profesyonel ortamlarda da günlük yaşamda da kullanılabilmektedir. (6) Telefon ve internetin bir arada kullanılabilmesi 
sayesinde bilgi paylaşımı ve edinim konusunda kolaylık sağlanmakta fakat informal öğrenmenin en çok gerçekleştiği televizyonda 
mekan ve zaman esnekliğinin olmaması sorun olmaktadır. Her birinin birleştiği bir platform etkin ve etkili olabilir. İnternet ve 
mobil bağlantılarla ulaşılan televizyon yayınının kalitesinin iyi olmaması şuan ki birleştirilmiş sistemlerin kullanışsız olmasına sebep 
olmaktadır. 

 Sonuçlar

Bu çalışma; iletişim teknolojileri ile öğrenme konusunda farkındalık yaratılmasına ilişkin çalışmaların yapılması ve 
oluşturulabilecek içerikler karşısında nelerin göz önünde bulundurulması gerektiğinin araştırılması için ön bir çalışma kapsamında 
yapılmıştır. İletişim ortamları ile kullanıcılara sunulacak içeriklerin, esnek öğrenme bileşenleri göz önünde bulundurularak 
tasarlanması ve ön bilgilendirme yapılması gereklidir. Bu bağlamda, günlük hayatta bireyin algılarına ilişen her türlü veri bireylerde 
bilinçli veya bilinç dışı olarak (formal, informal ve non formal) öğrenilmiş bilgiye dönüşür. Bunun yanında veriler bireylere hem 
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görsel hem işitsel hem de metinsel materyallerle ulaştırılabilir. Bu bağlamda medya yoluyla kazanılmış bilgiler hakkında farkındalık 
yaratılmalıdır. Bu da formal, informal ve non formal öğrenmeyi kolaylaştırır ve bilgi paylaşımı hızlandırılmış olur. Bu farkındalığın 
gerçekleştirilebilmesi için iletişim ortamlarının üçlü oynatıcı özelliğiyle kurulabilecek, kullanıcı dostu ara yüze sahip ve seçim 
yapılabilir destek birimleri kurulmalıdır. Aynı zamanda bu destek birimleri bilinçli veya bilinç dışı şekilde edinilen bilginin farklı 
mecralarla sınanması konusunda kullanıcıları motive etmesi sağlanabilir. Ayrıca yapılan çalışmalar ışığında iletişim ortamlarının 
çıkışından itibaren gazete ile uzaktan eğitim uygulamaları, radyo ile yapılan yabancı dil eğitimleri, eğitim televizyonları, e-öğrenme 
çalışmaları, telefonla etkileşimli destek verilen eğitim programlarının başarıları kanıtlanmıştır. Öğrenmede farkındalık yaratılması 
ile 

•	 Öğrenen – İçerik
•	 Öğrenen – Öğrenen
•	 Öğrenen – Kurum
•	 Öğrenen – Toplum 

arasındaki iletişim ve etkileşimi en üst düzeye taşıyacağından dolayı mecraların eğitimde kullanılmasının yararlı olacağı 
düşünülmektedir.

 Öneriler

 Sınırsız bilgiyle karşı karşıya kalınan iletişim araçları sayesinde sürekli öğrenme gerçekleşmektedir. Önceki bölümlerde 
tanımlanmış olan öğrenme tarzlarının incelenmesi bu öğrenme tarzlarının kavramlarının Türkçe’de karşılık bulması için gerekli 
araştırma ve çalışmaların yapılması önerilmektedir. Farkındalık oluşması durumunda öğrenmelerin daha etkili ve olumlu 
sonuçlanacağının ortaya çıktığı bu çalışmadan hareketle öğrenmede farkındalığın nasıl oluşturulabileceğine ilişkin çalışmaların 
yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
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GELECEĞİN HALKLA İLİŞKİLER UZMANLARININ EDİNDİKLERİ DİjİTAL KÜLTÜR 
VE SOSYAL MEDYA-HALKLA İLİŞKİLER BAĞINTISINA YÖNELİK ALGILARI

Fuat Ustakara1

 
 Özet

 Yirmi birinci yüzyıl iş dünyasında ve halkla ilişkiler akademisinde halkla ilişkiler ve sosyal medya arasındaki bağa 
yönelik ilgi gün geçtikçe artmaktadır. McLuhan’ın bakış açısından, “teknolojinin insan vücudundaki uzuvların uzantıları” olduğu 
düşünüldüğünde, sosyal medyanın tüm uzuvları kapsadığını görmekteyiz. Sosyal medyanın içinde bileşen pek çok özellik, gerek özel 
sektörde gerekse kamu sektöründe faaliyet gösteren kurumların halkla ilişkilerine güç katmaktadır. Sosyal medyanın kurumların 
kamularıyla iletişimlerinde sağladığı avantajların önde gelenleri olarak karşılıklı etkileşim, katılımcılık, bilgi ve belgelerin paylaşıma 
olanak tanıması gibi fırsatlar sıralanabilir. Buna bağlı olarak kurumların iletişim yönetiminde anındalık özelliği, sosyal medyayı 
geleneksel medya organlarından ayırmaktadır. Böylece kriz iletişimi gibi halkla ilişkiler kapsamındaki çalışmalarda, sosyal 
medya kurumun kalkanı olma işlevini görür. Bunlara ilaveten, sosyal medya kendine özgü bir dijital kültür oluşturduğu gerçeğini 
yaşantılarımıza yansıtmaktadır. Ele alınan çalışma, geleceğin iletişimcileri olarak halkla ilişkiler öğrencilerinin edindikleri dijital 
kültür ve sosyal medyaya halkla ilişkiler açısından bakış açılarını nicel bir araştırma üzerinden değerlendirmektedir. Araştırmadaki 
bulgular, genç kuşak algısından halkla ilişkiler ile sosyal medya arasındaki bağıntıyı açık bir şekilde göstermektedir. Ayrıca genç 
kuşak, dijital kültüre adapte olmaya yöneldiği izlenimini vermektedir.     

Anahtar Kelimeler: Dijital Kültür, Sosyal Medya, Halkla İlişkiler, Araştırma.   

DIGITAL CULTURE OF PUBLIC RELATIONS PROFESSIONALS’ OF THE FUTURE 
AND THEIR PERCEPTIONS ON SOCIAL MEDIA AND PUBLIC RELATIONS 
CONNECTION

 Abstract 

 The interest of the link between public relations and social media has increased in the twenty first century business world 
and public relations academy. In McLuhan’s perspective, you think “technology is an extension of human body”, and you understand 
that social media includes all of the limbs. Social media involves many features, and these features get stronger the organizations 
both in the private sector and the public sector. We can array the prominent advantages of social media between the organizations 
and the publics as mutual interaction, participation, information and document sharing. Therefore instantaneity feature of an 
organization’s communication management separates social media from traditional media. Thus, social media has a shield function 
of an organization on the applications of public relations such as crisis communication. In addition, social media projects the reality 
of digital culture. The study evaluates digital culture of the public relations undergraduates as communication professionals of the 
future and also their perspectives on social media in the context of public relations with a quantitative research. The findings of the 
research manifest the link between public relations and social media. Besides, the young generations give the impression of being 
adapted on digital culture.      

Keywords: Digital Culture, Social Media, Public Relations, Research.

 Giriş

Marshall McLuhan’ın dünyanın her tarafının görüntülerle ve mesajlarla kaplanmış olduğu bilgisini “küresel köy” kavramından 
yola çıkarak (Yaylagül, 2010: 69) henüz 1960’lı yıllarda vermiş olduğu düşünülünce, günümüzde bu olgunun yoğunluğunu daha iyi 
anlamak mümkündür. McLuhan, elektronik medyaya aşırı değer vererek iletişime kültür terimleriyle bakmaya katkıda bulunmaktadır 
(Maigret, 2011: 139). Yeni medya teknolojilerinin toplumsal hayatı yeniden yapılandırdığı gerçeği (Stevenson, 2008: 209) göz önüne 
alındığında, bu yenilenmenin sosyal boyut üzerinden ekonomik ve kültürel yansımaları fark edilmektedir.

Teknoloji, insan uzuvlarının uzantısı şeklinde hizmet görür (Stevenson, 2008: 201-202). Radyo işitsel bir aygıt olduğu 
için kulağın,  gazete görsel dikkat gerektirdiği için gözün, televizyon işitsel ve görsel unsurları bir arada tuttuğu için hem kulağın 
hem de gözün uzantısıdır. İnsan vücudunun işlevsel yapısı, teknolojik araçların özelliklerine eklemlenmiştir.      Teknoloji, bilginin 
toplumsallaşması anlamına gelmekte (Atabek, 2005: 63); bunun dolayımında, iletişim sosyolojisi açısından bir değerlendirme 
yapıldığında, internet ve sosyal medya denilen yeni sosyal olguların bilgi, belge ve haber paylaşımını toplumsallaşma bağlamında 
1  Araştırma Görevlisi, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, ustakara@gumushane.edu.tr
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nicel ve nitel yönlerden oldukça zenginleştirdiği gözlemlenmektedir. Örneğin, sosyal paylaşım sitesi Facebook kullanıcı sayısının 
2012 yılı itibariyle bir milyarı aştığı (http://www.ntvmsnbc.com, 05.10.2012) bilgisi, teknoloji ile toplumsallaşma arasındaki ilişkiyi 
kurmak açısından örnek teşkil etmektedir. Castells’in saptamasına göre, insanoğlu günümüz dünyasında sadece ağlar etrafında değil, 
enformasyon teknolojisinin iktidarda olduğu ağlar etrafında örgütlenmiş durumdadır (Castells ve Ince, 2006: 26).

 Yeni iletişim teknolojileri, yirmi birinci yüzyıl iş dünyasının iş ortamını değiştiren ve gelişimini pekiştiren temel öğelerden 
biri olarak görülmektedir. Yeni iletişim ortamları, iş dünyasının dışarıya açılan yeni kapısı olarak belirmektedir.
Teknoloji, sosyolojik bağlamda toplumun gündelik yaşamına geniş etki yaptığı gibi, mesleklerin gelişimini de biçimlendirmektedir. 
Buna bağlı olarak, yeniliğe en yüksek düzeyde gereksinim duyulan mesleklerden biri olan halkla ilişkiler, yeni iletişim teknolojilerini 
en sık kullananlar arasında yer almaktadır. Özellikle sosyal medya yönetiminde, halkla ilişkilerin iletişim yönetimi bağlamında 
şirketler için oynadığı rolün önemi görmezlikten gelinemez.   

 
Çalışma, sosyal medya ve halkla ilişkiler ekseninde şekillenerek üç temel bölümden oluşmaktadır. Akademik literatürden 

yararlanarak oluşturulan ilk iki bölüm kuramsal bir çerçeve çizmekte; üçüncü bölüm, konu kapsamında geliştirilen nicel araştırmaya 
dayalı bir sorgulamadan oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, genç kuşağın bir temsilcisi olarak geleceğin iletişim profesyonellerinin 
dijital kültüre yönelik eğilimleri ve dijital enformasyonun bir ürünü olarak sosyal medyanın halkla ilişkilerdeki yeri ve önemi üzerine 
görüşlerini almaktır. Geleceğin halkla ilişkiler uzmanlarının düşünsel ve uygulayımsal bazda dijital kültürün neresinde yer aldıkları 
konusu, araştırmanın önemini göstermektedir.  
          

1. Genç Kuşak ve Sosyal Medya Kültürü 

 Yirmi birinci yüzyıl gençliği, teknolojik açıdan pek çok yeniliği hazır bulmuş bir kuşak olma özelliğini taşımaktadır. 1990’lı 
yılların çocukları ve 2010’lu yılların gençleri, daha önceki nesillerin teknolojik alanda geçirmiş olduğu değişimi yaşamamıştır. Bu 
nedenle sosyolojik bağlamda onlardan ayrılmaktadır.
Gençliğin yeniliklere açık olduğu bilinen bir gerçekliktir. Genç kuşaklar, teknolojiye diğer kuşaklara görece daha yakın durmaktadır 
ve genç kuşakların teknolojiye uyum sağlama hızları daha yüksek düzeyde olmaktadır.  
Genç kuşakların edinmiş oldukları kültür, sosyolojik gelişimlerine bağlı olarak teknolojiyle uyum halinde bir seyir izlemektedir. 
Teknoloji, gençlerin kültürel açıdan gelişimlerini etkileyen bir faktör olarak görülmektedir. Geniş anlamda kullanımına dayanmayan 
bireysel boyuttaki tanımıyla ifade etmek gerekirse; “muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla 
geliştirilmiş olan biçimi” anlamına gelen kültür (http://www.buyukturkcesozluk.net, 21.07.2013), bireyin yaşadığı çağın 
dinamiklerinden etkilenmesi gerçekliğine de uzanır. Hatırlanacak olursa, bu bağlamda McLuhan’ın araç teorisi gelişmiş modern 
toplumun çeşitli medya teknolojileri tarafından şekillendirileceğini ileri sürer (Laughey, 2010: 25).
Sosyolojik bağlamda “Y kuşağı” adıyla nitelenen 1980 ile 1995 yılları arasında doğan gençlerin oluşturduğu bir kuşak belirlemesi 
yapılmıştır. Bu kuşağın özelliklerine bakıldığında, yedi milyarlık dünya nüfusunun 1,8 milyarına karşılık geldiği; 2025 itibariyle 
dünyadaki çalışma nüfusunun %75’ini oluşturacağının öngörüldüğü; bu kuşağın hayatını değiştiren etmenlerin 11 Eylül, Tsunami, 
internet, akıllı telefonlar ve Facebook olduğu; tarihteki en fazla çeşitliliğe sahip ve eğitimli nesil olduğu bilgilerine ulaşılmaktadır 
(http://sosyalmedya.co, 04.03.2013). Y kuşağı, internet ve dijital teknolojilerle yakın bağlar içinde büyüyerek kendisinden önceki 
nesillere göre farklı şekilde iletişim kurmakta ve buna bağlı olarak, iletişim beklentileri de farklı olmaktadır. Trendleri başlatan 
kesim, genelde Y kuşağı olmakta; önemli bir sosyolojik bilgi kapsamında Y kuşağındakiler, kendilerini yeni markalar deneyimleme 
arayışına zorlayan bir pop kültüre ait olmaktadırlar (http://www.halklailiskiler.com.tr, 22.07.2013). Bununla birlikte Y kuşağının 
1980 ile 1990 yılları arasında doğanlar, 1990 sonrakilere nispeten yeni iletişim teknolojileriyle ilk gençlik yıllarında tanışmışlardır. 
1990 yılından sonra doğanlar, bu bakımdan yeni iletişim teknolojilerini daha küçük yaşlarda tanıma fırsatını hazır bulmuşlardır.  
Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinin genç kuşağı, teknolojiyle iç içe büyümüş olduğu için edindiği kültürde iletişim teknolojilerinin 
belirleyiciliği, daha yaşlı kuşaklara görece daha yoğun hissedilebilmektedir. Örneğin, bu genç kuşak, sosyal medyanın yaratmış 
olduğu sözcükleri kısaltarak iletişim kurma, duygu ve düşünceleri simgeler kullanarak belirtme, sosyal medyada gruplar ve etkinlikler 
oluşturma ve bu gruplara ve etkinliklere katılma kültürünü edinmiştir. Bir başka deyişle, sosyal medyada örgütlenme, genç kuşağın 
belirgin özellikleri arasında yer almaktadır.  Türkiye, veriler göz önüne alındığında, genç kuşağıyla kendini sosyal medya kültürüne 
uyarlamak bağlamında öne çıkan ülkelerden biridir. Güncel bir gösterge olarak 2013 yılı verilerine göre (http://www.habergazete.
com, 06.05.2013), ülkeler bazında Türkiye, 31 milyon 247 bin 120 kullanıcı sayısıyla Avrupa’da birinci sırada yer almaktadır. Türkiye 
nüfusunun resmi verilere göre, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 75 milyon 627 bin 384 kişi olduğu (http://www.tuik.gov.tr, 28.01.2013) 
düşünülünce; sosyal medyayı kullanma düzeyinin ülke genelinde oldukça yüksek olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

 İngiliz Kültürel Çalışmaları’na kaynaklık eden Raymond Williams, yaşadığı çağda en önemli iletişim aracı konumundaki 
televizyon aygıtını sonsuz, süregiden ve durmaksızın akan imgeler ve sesler bütünü olarak algılamıştır (Arık, 2006: 134). Günümüzde 
sosyal ağların çevirdiği bilgisayar merkezli iletişim ağları, Williams’ın televizyon için ifade ettiği anlamın boyutunu daha yoğun bir 
şekilde gerçekleştirmektedir. 
Sosyal medyaya kısaca değinecek olursak, çevrimiçi medyanın bir türü olarak sosyal medya, katılımcılarını iletişim kurma konusunda 
cesaretlendirir; aynı zamanda bu bağlamda geribildirimi önemser (Vural ve Bat, 2010: 3372). Örneğin, Arap Baharı’nın Domino Etkisi 
yapmasında sosyal medya kitlesel bir güç unsuruna dönüşmüştür. Bu devasa boyutlu toplumsal devinimlerin yaşandığı dönüşümlerde 
sosyal medya ağlarının etkin kullanımı sayesinde aktivizm ekseninde kitlelere bir katılımcılık ruhu aşılanmıştır.  Sosyal medya, 
kitleleri örgütlemekte; mesajları çeşitli araçlar yoluyla etkin kılmakta ve bildirimleri anında iletme fırsatını tanımaktadır. Güncel bir 
örnek olarak, Gezi Parkı Olayları, sosyal medyanın örgütleme gücüyle kısa süreli bir etkinlik olmaktan çıkmış; sivil itaatsizlik yoluyla 
hükümete mesaj vermek bağlamında etkin bir rol oynamıştır.     
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          2. Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya 

 Halkla ilişkiler ve sosyal medya bağıntısını kurmanın en etkin yöntemlerinden biri, her ikisinin tanımından yola çıkarak ikisi 
arasındaki ortak noktaları kavramak olarak düşünülebilir. En yalın haliyle halkla ilişkiler, “bir örgütle o örgütü ilgilendiren kamular 
arasındaki iletişimin yönetimi” anlamına gelir (Grunig and Hunt, 1984: 6). Sosyal medya, geniş anlamda “Web 2.0 teknolojileri 
üzerine kurulan, daha derin sosyal etkileşimi, topluluk oluşumunu ve işbirliği projelerini başarmayı sağlayan web siteleri” olarak 
tanımlanır (Akar, 2011: 21). Halkla ilişkiler, bir kurum adına iletişimi yönetmek anlamına gelirken; sosyal medya yönetilen iletişimin 
bir boyutu olmaktadır. Edimsel bağlamda halkla ilişkiler bir özne iken; sosyal medya halkla ilikler ediminin nesnesi olmaktadır. Buna 
bağlı olarak, halkla ilişkiler açısından sosyal medya yönetimi, küreselleşmenin hız kazandığı bir çağda kamularla iletişim yönetiminin 
önemli bir parçası olarak kavranabilir. 
Stratejik iletişim uzmanı Stuart Z. Goldstein (aktaran: Kadıbeşegil, 2003: 149), yeni iletişim teknolojilerinin kurumsal iletişimi pek 
çok açıdan etkilediğine dikkat çeker. Bunlar sıralanacak olursa, iletişimin hızı ile birlikte nitelik ve niceliği; görsel araçların kamuoyu 
üzerindeki etkisi; temel sosyal paydaşların etkilenmesi sürecindeki rekabet olmaktadır. Ünlü markaların temsilcileri, sosyal medya 
hakkında pratiğe ilişkin önemli göstergeler olarak düşünülebilir. Isobar CEO’su Nigel Morris, kurumun tüketicilerle olan iletişimini 
üç odalı bir eve benzetmektedir. Buna göre; oturma odası, en düzenli ve kontrollü alandır; yani markanın kendisini yarattığı alan 
olmaktadır ve Morris, reklamları bu alana örnek göstermektedir. Yemek odası bir öncekine görece daha sıcak, kontrollü ve 
seçeneklerin olduğu bir ortamdır. Mutfak ise markanın hiç kontrolü olmadığı bir ortamdır. Sosyal mecralar, bloglar, kullanıcının 
ürettiği içerikler bu ortama örnektir. Morris, önemli bir ayrıntı olarak, tüketicilerin artık mutfağa da girdiklerinin; sadece salonda 
oturmadıklarının altını çizmektedir (Tarhan, 2008: 32). 

 Dünyadaki öncü halkla ilişkiler ajansları, Y kuşağı olarak adlandırılan genç kuşağın eğilimlerini yakından izlemektedir. Bir 
örnek vermek gerekirse, Y kuşağının bakış açılarını, markaların hayatlarındaki yeri ve kültürel değişimlerin onların üzerindeki etkisi 
gibi birçok konuyu içine alan “8095” araştırmasına ait 2012 verilerini yayınlayan dev halkla ilişkiler şirketi Edelman, bu konuya önem 
atfetmektedir. Konuya ilişkin olarak, 2010 yılında başlatılan küresel araştırmanın 2012 serisinde on bir ülkeden Y kuşağına mensup 4 
bin kişiye erişilmiştir. Önemli bir ayrıntı olarak, söz konusu araştırmanın bu yıl ilk defa Türkiye’deki Y kuşağına yönelik istatistikleri 
de içine aldığı bilinmektedir. Araştırmanın yapıldığı ülkeler Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Arap 
Emirlikleri, İngiltere, ABD ve Türkiye olarak geniş bir coğrafyaya yayılmaktadır  (http://sosyalmedya.co, 28.07.2013).

 Halkla ilişkiler ajansı Edelman’ın Y kuşağı üzerine yaptığı araştırma kapsamında, markalara öneriler içerisinde halkla ilişkiler 
açısından önemli çıkarımlar yer almaktadır. Buna göre, her marka Y kuşağını, ana hedefleri veya hedeflerini etkileyen bireyler olarak 
değerlendirmeli; geleneksel ve dijital mecrada Y kuşağındakilerle sürekli bir diyalog içerisine girmelidir (http://www.digitalage.com.
tr, 29.07.2013).Yeni iletişim teknolojilerinin ve bu teknolojilerin dolayımında yaşamımızın bir köşesine yerleşen sosyal medyanın 
etkisi, halkla ilişkiler açısından kaçınılmaz görünmektedir. Bu gerçekliğe bağlı olarak yapılan bir saptamaya göre; halkla ilişkiler 
uygulayıcıları, yeni iletişim teknolojilerinin artık bu sektörde yoğun olarak kullanıldığının farkına vararak kendilerini bu sürece 
uyum sağlamaya hazırlamaktadır (Mavnacıoğlu, 2011: 21).
Halkla ilişkiler, profesyonellerin yeniliklere uyum göstermesini gerektiren bir meslektir. Halkla ilişkiler, kamuoyunu yeni gelişmelere 
uyarlarken; profesyonellerin de buna uyumunu gerekli kılar. Günümüzde sosyal medyayı etkin kullanmak, sosyal medyada neler 
olup bittiğini anlamak, şirketlerin halkla ilişkiler politikalarından biri olarak önem kazanmaktadır. En canlı örneğiyle değinecek 
olursak; beklenmedik bir olayın ortaya çıkması veya şirketlerin yanlış politikaları sonucu, birdenbire sosyal medyada kriz ortaya 
çıkabilmekte ya da krizler sosyal medyaya taşınarak tırmanabilmektedir. 
Sosyal medyanın etkileşim yönü; bireylerin ve kurumların anlık buluşmasını, iş modellerinin çeşitlilik kazanmasını ve kurumların 
yeni iletişim teknolojilerinden kazanımlarını maksimize etmeye fırsat vermiştir. Bireylerin sosyal medyanın imkân tanıdığı anlık, 
sınırsız, deyim yerindeyse 7/24 hizmet veren güncellenebilir iletişim donanımını yoğun olarak kullanmaları sonucunda, kurumlar 
gündemlerini sosyal medyaya göre revize etmeye gereksinim duymuşlar; iş ve iletişim hedeflerine sosyal medya kapsamındaki 
hedefleri de eklemlemişlerdir (Mavnacıoğlu, 2011: 212).   
  
 3. Yöntem

 3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

 Sosyal medyanın toplumsal bağlamda yapmış olduğu tesirle “dijital kültür” denen yeni bir toplumsal olgunun insanların 
yaşamlarını biçimlendirdiği görülmektedir. Buna bağlı olarak, kültür incelemelerinin bu önemli ayrıntının göz önünde bulundurularak 
yapılandırılmaları gerekmektedir. Nitekim Türkoğlu (2003: 55), kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla kültür incelemelerinin 
günlük yaşamı içine aldığını ve statik/tutucu içeriğinden uzaklaştığını belirtmektedir. Sosyal medyanın belirlemiş olduğu dijital 
kültür araştırmaları, bu bağlamda kültür incelemelerine yeni bir boyut kazandırma potansiyeline sahip görünmektedir.  
Araştırmanın amacı, “iletişimci” unvanıyla anılan üniversiteli gençlerde oluşan sosyal medya kültürüne ait veriler sağlamak ve 
geleceğin halkla ilişkiler uzmanı adaylarının sosyal medya ile ilgili bakış açılarına odaklanmaktır. Araştırmanın önemi, potansiyel 
halkla ilişkiler uzmanlarının sosyal medyayı nasıl algıladıklarını ve bu yeni mecrayı gelecekteki iş yaşamlarında nasıl kullanacaklarını 
kavramaktır.

 3.2. Araştırmanın Modeli

 Belirtilen amaç ve önem kapsamında, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilere bir survey2 

2  Survey: Anket 
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uygulaması yapılmıştır. Surveyler, kişisel ifadelere dayalı inançlara ya da davranışlara ilişkin araştırma sorularının yöneltilmesi için 
uygun bir yöntem olarak görülmektedir (Kuş, 2009: 44).   
Survey, 27-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında İletişim Fakültesi’nde birinci ve ikinci öğretim ayırmaksızın ders aralarındaki müsait 
zamanlarda tüm sınıflardaki öğrencilere basit tesadüfi örnekleme dayalı olarak uygulanmıştır.   

 3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi

 Araştırmanın evrenini “iletişimci” unvanıyla anılan Türkiye genelindeki İletişim Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Buna 
bağlı olarak, araştırmanın örneklemi araştırmacının anket uygulayabileceği Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri 
olarak belirlenmiştir. Gümüşhane Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın resmi verilerine göre (http://oidb.gumushane.edu.
tr, 23.07.2013), 3 Ocak 2013 tarihi itibariyle 2012-2013 öğretim yılında İletişim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenci sayısı 568’dir. 
Araştırma, İletişim Fakültesi’nde öğrenim gören 256 öğrenciye uygulanmıştır. 
 
 3.4. Verilerin Analizi ve Kullanılan Testler

 Veriler, SPSS programında girilerek dijital kültüre ilişkin sosyolojik analizlerin yapacağı ek katkıyla birlikte, çalışmanın 
temel amacını teşkil eden sosyal medyanın potansiyel halkla ilişkiler uzmanlarınca halkla ilişkilere katkısına yönelik algılamalarını 
ölçümlemekte kullanılmıştır. Ölçümlemenin amacına bağlı olarak, “kesinlikle katılmıyorum” yargısından “kesinlikle katılıyorum” 
yargısına uzanan 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Buna göre, araştırma kapsamında frekans analizi yapılmış ve aritmetik ortalama 
alınmıştır.
 
 3.5. Hipotezler

 Çalışmanın kuramsal içeriğinde, teknolojinin insan yaşamına getirdiği bir yenilik olarak genç kuşağın dijital mecrayı yoğun 
kullandığı; dijital kültürün genç kuşaklara tesir ettiği ve sosyal medyanın halkla ilişkiler açısından önemli bir mecraya dönüştüğü 
görüşü savunulmuştur. Çalışmanın amacına bağlı olarak, araştırmaya dayalı üç hipotez sınanmak üzere geliştirilmiştir. Aşağıda söz 
konusu hipotezler sıralanmaktadır:
H1: Denekler kitle iletişim araçları içerisinde en yoğun olarak interneti kullanırlar.
H2: Denekler sosyal medyada sosyal medyanın jargonunu kullanırlar.
H3: Denekler sosyal medyayı halkla ilişkiler için önemli bir mecra olarak görürler.    
 
 4. Bulgular ve Yorum

 Bulgular, altı alt başlıkta toplanmıştır. Elde edilen verileri bu alt başlıklara göre vermek uygun görülmüştür. Aşağıda veriler 
sıralanmaktadır:

 4.1. Demografik Veriler    
     
 Deneklerin demografik özellikleri beş değişkene göre şöyledir: 
Cinsiyete göre dağılımda denekler, %48,4 (124 kişi) erkek; %51,2 (131kişi) oranıyla kadın olarak ayrılmaktadır. Cevapsızların oranı 
%0,4’tür (1 kişi).  
Yaşa göre dağılımda %13,3 (34 kişi) 19 yaş; %21,9 (56 kişi) 20 yaş; %20,3 (52 kişi) 21 yaş; %21,9 (56 kişi) 22 yaş; %11,3 (29 kişi) 23 
yaş ve %9,8 (25 kişi) 24 yaş ve üstüdür. Yaşa göre dağılımda 1990 öncesi doğanlar bir arada tutulmuştur. Cevapsızların oranı %1,6’dır 
(4 kişi). 
Sınıflara göre dağılımda %41,0 (105 kişi) birinci sınıf; % 18,8 (48 kişi) ikinci sınıf; %31,2 (80 kişi) üçüncü sınıf; %9,0 (23 kişi) 
dördüncü sınıftadır. 
Öğretim durumuna göre dağılımda %48,0 (123 kişi) birinci öğretim, %52 (133 kişi) ikinci öğretime ayrılmaktadır. 
Gelire göre3 dağılımda %4,7 (12 kişi) 1-250 TL; %58,2 (149 kişi) 251-500 TL; %18,4 (47 kişi) 501-750 TL; %5,9 (15 kişi) 751-1000 TL 
ve %2,0 (5 kişi) 1001TL ve üzerinde aylık gelire sahiptir. Cevapsızların oranı %10,9’dur (28 kişi). 

 4.2. Kitle İletişim Araçları ve Sosyal Medya Kullanma Alışkanlığına İlişkin Veriler 
 İkinci kategoride kitle iletişim araçlarını ve sosyal medyayı kullanma sıklığına ilişkin veriler yer almaktadır.   

 4.2.1. Kitle İletişim Araçlarını Günlük Kullanma Sıklığı

Tablo 1. Günlük ortalama kitle iletişim araçları kullanma sıklığı 

Sıklık Hiç 0-2 saat 2-4 saat 4-6 saat 6 saat ve üstü Cevapsız 
KİA F % F % F % F % F % F %
Gazete 48 18,8 168 65,6 9 3,5 1 0,4 5 2,0 25 9,8
Dergi 139 54,3 50 19,5 6 2,3 0 0 1 0,4 60 23,4

3 Gelir hususunda deneklerden aylık ortalama olarak aileden gelen miktar, burs ve/veya kredi parası ve başkalarından yardımların eklenmesi istendiği bildirimi 
yapılmıştır. 
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Televizyon 80 31,2 81 31,6 43 16,8 13 5,1 4 1,6 35 13,7
Radyo 111 43,4 58 22,7 16 6,2 7 2,7 8 3,1 56 21,9
İnternet 7 2,7 72 28,1 75 29,3 40 15,6 55 21,5 7 2,7

 Tablo 1’de 6 saat ve üstü kullanımın en çok olduğu kitle iletişim aracı %21,5 oranıyla internettir. Televizyonun günlük olarak 
düşük kullanım oranına sahip olması, genç kuşak iletişimcilerin eğilimleri açısından düşündürücüdür. Cevapsızların yoğun olduğu 
bu sorgulamada, deneklerin dikkatsizlik sonucu “hiç” kısmını atladığı düşünülebilir. Aynı tabloya çekilen bu sorgulamada bazı kitle 
iletişim araçlarının kullanım oranlarına cevap verilmediği gözlemlenmiştir. Nitekim günlük dergi okumanın düşük olduğu sosyal 
hayatta bazı deneklerin bu soruda cevap vermemiş olması (60 kişi), bu düşünceyi destekleyici niteliktedir.      

 4.2.2. Sosyal Medyayı Günlük Kullanma Sıklığı

Tablo 2. Günlük ortalama sosyal medya kullanma sıklığı
Sıklık Hiç 0-2 saat 2-4 saat 4-6 saat 6 saat ve üstü Cevapsız 
KİA F % F % F % F % F % F %
Sosyal medya 15 5,9 94 36,7 64 25,0 33 12,9 45 17,6 5 2,0

  Sosyal medya günlük ortalama kullanım oranlarının 6 saat ve üstünde %17,6 oranında olduğu görülmektedir. Bu, 
internet kullanımındaki orandan %3,9 daha azdır. Deneklerin sosyal medyayı günlük kullanımlarının %61,7’si 0-4 saat aralığına 
karşılık gelmektedir.   

4.2.3. Sosyal Medya Araçlarını Kullanmaya İlişkin Veriler

 Deneklerin hesap açarak kullandıkları sosyal medya araçlarının hangileri olduğuna yönelik sorgulama geniş bir dağılım 
göstermiş; burada en çok kullanılanlar alınmıştır. Verilere göre, sosyal medya araçlarından Facebook %37,5 (96 kişi); Facebook ve 
Twitter %29,3 (75 kişi); Facebook, Twitter ve diğer araçlar %6,6 (17 kişi); Facebook ve diğer araçlar %6,2 (16 kişi); Facebook, Twitter 
ve Blog %5,9 (15 kişi); Facebook, Twitter, Linkedin, Blog ve diğer araçlar %2,3 (6 kişi) kullanılma oranlarına sahiptir. Hiçbir sosyal 
medya hesabı olmayan denek oranı %1,6’dır (4 kişi). Facebook, sosyal medya içerisinde öne çıkan web sitesi olmuştur. Diğer araçlar 
arasında Instagram, YouTube, Foursquare ve Mynet başı çekmektedir. Bununla birlikte yüksek rakamlara sahip değildirler.     
 
 4.3. Sosyal Medya Algılamalarına İlişkin Veriler
 
 Bu bölümde yer alan üç ana başlık altındaki sorgulamada, genç kuşaktaki sosyal medya algılamaları üzerine sosyolojik 
veriler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Aslına bakılacak olursa, bu temel başlık altındaki verilerin tümü, dolaylı da olsa sosyal medya 
kültürüne ilişkin sorgulamaya dayalı olmaktadır. 

 4.3.1.Sosyal Medyanın Yararı
 

Tablo 3. Sosyal medyanın bireysel yararına ilişkin algılar 
Yargılar N Min. Mak. A.O. S.S.
Sosyal medya benim için gün geçtikçe önemli hale gelmektedir 255 1 5 3,74 1,30
Sosyal medya günlük yaşantımda işlerimin görülmesinde bana 
büyük yarar sağlamaktadır 250 1 5 3,60 1,09

Sosyal medyanın ödevlerime ilişkin yararını görüyorum 253 1 5 3,60 1,11

 Tablo 3’ün verilerine göre, bireyin kendisine dönük olarak algılamada sosyal medyanın yararı konusunda katılma oranı 
yüksek görünmektedir.  

Tablo 4. Sosyal medyanın toplumsal yararına ilişkin algılar 
Yargılar N Min. Mak. A.O. S.S.
Sosyal medya toplum için gün geçtikçe önemli hale gelmektedir 255 1 5 4,02 1,23
Sosyal medya haber alma bakımından önemli bir mecradır 253 1 5 4,09 1,11
Sosyal medya toplumun fikir hayatına büyük yarar sağlamaktadır 256 1 5 3,65 0,99
Sosyal medya katılımcılığı sağlıyor 252 1 5 3,48 1,05

Tablo 4’ün verilerine göre, topluma dönük olarak algılamada sosyal medyanın yararı konusunda katılma oranı yüksek görünmektedir.  

 4.3.2. Sosyal Medyanın Olumsuz Etkileri 

Tablo 5. Bireyin kendisine dönük sosyal medyanın olumsuz etkilerine ilişkin algılar 

Yargılar N Min. Mak. A.O. S.S.
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Sosyal medya bende bir bağımlılık haline dönüştü 250 1 5 2,86 1,30
Sosyal medyada bazen istemediğim şeyler yaptığımı 
anlıyorum

253 1 5 2,75 1,27

 Tablo 5’in verilerine göre, sosyal medyanın bireyin kendisine dönük olumsuz etkilerine katılma oranı biraz düşük çıkmıştır. 
Katılım düzeyindeki genel eğilim, sosyal medyanın olumsuz etkilerine yönelik sorgulamada çok fark edilir olmamakla birlikte bireyin 
lehinedir. 

Tablo 6. Topluma dönük sosyal medyanın olumsuz etkilerine ilişkin algılar
Yargılar N Min. Mak. A.O. S.S.
Sosyal medyanın fakültedeki arkadaşlarımda bağımlılık 
yaptığını gözlemliyorum 253 1 5 3,67 1,15

Sosyal medya aslında insanları birbirine yabancılaştırıyor 255 1 5 3,37 1,26
Sosyal medya eleştirel düşünme kabiliyetini öldürüyor 254 1 5 2,96 1,21
Sosyal medya ortamı insanları tek tipleştiriyor  255 1 5 3,25 1,26

 Tablo 6’nın verilerine göre, sosyal medyanın topluma dönük olumsuz etkilerine katılma oranı biraz yüksek görünmektedir. 
Katılım düzeyindeki genel eğilim, sosyal medyanın olumsuz etkilerine yönelik sorgulamada çok fark ettirmese de genel olarak 
toplumun aleyhine bir yöndedir.   
 
 4.3.3. Sosyal Medya Kültürü

Tablo 7. Bireyin kendisine dönük sosyal medya kültürüne ilişkin algılar
Yargılar N Min. Mak. A.O. S.S.
Sosyal medya sosyalleşmeme katkı sağlamaktadır 255 1 5 3,26 1,16
Sosyal medyada sohbet ederken ve mesaj iletirken sosyal 
medyanın jargonunu (kendine özgü anlatım biçimi) 
kullanıyorum

252 1 5 2,97 1,26

Sosyal medyada kullandığım dili farkına varmadan yüz yüze 
iletişimde kullanıyorum 246 1 5 2,54 1,23

Sosyal medyada bazen arkadaşlarımla anlık gerilimler 
yaşıyorum 251 1 5 2,88 1,15

Sosyal medyada argolu bir dil kullanırım 254 1 5 2,12 1,27

 Tablo 7’nin verilerine göre, sosyal medya kültürüne ilişkin bireyin kendisine dönük algılamada sosyal medya kültürünün 
bireyin davranış ve tutumlarına yüksek oranlarda yansımadığı sonucuna varılabilir. Bireyin sosyal medyanın sosyalleşme kültürünü 
edinmiş olması, burada istisna olarak görülmektedir.    

Tablo 8. Topluma dönük sosyal medya kültürüne ilişkin algılar 

Yargılar N Min. Mak. A.O. S.S.
Çevremdeki pek çok insan sosyal medyada gerçek kişiliklerini 
yansıtmıyor 255 1 5 3,83 1,24

 Tablo 8’in verilerine göre, topluma dönük sorgulamada sosyal medya kültürünün bir özelliği olarak bireyin sosyal 
çevresindeki pek çok insanın aslında gerçek kişiliklerini yansıtmadığı yönünde bir algı oluştuğu sonucuna varılabilir. 

 4.4. Sosyal Medyanın Halkla İlişkiler Açısından Önemine İlişkin Algılar

 Çalışmanın temel ölçümlemesi, açık bir ifadeyle, bu bölümdeki algıları ölçümlemeye dönüktür. Bu bağlamda sosyal medya 
ve halkla ilişkiler arasındaki ilişkiye yönelik veriler, geleceğin halkla ilişkiler profesyonellerinin sosyal medyanın önemine yönelik 
eğilimlerine odaklanmaktadır.

Tablo 9. Sosyal medyanın halkla ilişkiler açısından önemine ilişkin algılar

Yargılar N Min. Mak. A.O. S.S.
Bir halkla ilişkiler mecrası olarak sosyal medyanın şirketler 
için gelecekte daha da önem kazanacağını düşünüyorum 255 1 5 4,14 1,07
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Sosyal medya, şirketlere klasik medya organlarından iletmiş 
olduğu mesajların daha geniş bir kitleye ulaşması fırsatını 
veriyor  

254 1 5 4,10 1,10

Sosyal medya, şirketlerin önemli bir halkla ilişkiler mecrasıdır 252 1 5 4,01 1,13

Günümüz dünyasında bir halkla ilişkiler uzmanının taşıması 
gereken özelliklerden biri, sosyal medyadan kamuoyunu 
yönlendirme bağlamında yararlanmaktır

251 1 5 3,97 1,09

Sosyal medyada şirket adına verilen mesajlar görsellik ve 
işitselliği birleştirerek güçlü etkide bulunmaktadır   253 1 5 3,96 1,08

Sosyal medyada hedef kitlelerden alınan geri beslemeler 
şirket yönetimlerinin bunları değerlendirmelerini ve yeni 
politikalar üretmesini sağlamaktadır    

254 1 5 3,94 1,07

Sosyal medya, şirketlerin hedef kitle profilini ölçme/ 
değerlendirme fırsatını vermektedir 253 1 5 3,93 0,99

Sosyal medya, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk 
uygulamalarının kamuoyuna tanıtıldığı en önemli mecradır 254 1 5 3,88 1,09

Sosyal medya, şirketlere farkındalık yaratma imkânını 
sağlıyor 247 1 5 3,87 1,04

Sosyal medya şirketlerin kriz iletişiminde zaman yönetimi 
bakımından önemli işlev üstlenmektedir 253 1 5 3,85 1,10

Sosyal medyanın güncellenebilirliği, şirketlere iletişim 
yönetimi açısından diğer iletişim araçlarının yapamadığı 
katkıyı sağlıyor

253 1 5 3,83 1,04

Sosyal medya, şirketlerin hedef kitlelerle iletişim kurma 
ve geliştirme boyutunu diğer iletişim araçlarından daha üst 
düzeye getirmektedir

255 1 5 3,77 1,11

Sosyal medya, şirketler için hedef kitlelere diğer iletişim 
araçlarına görece farklı bir halkla ilişkiler dili ile seslenme 
imkânını sunmaktadır  

254 1 5 3,77 1,11

Sosyal medya, hedef kitlelere şirketlerce önemsendiği 
izlenimini veren bir araçtır 253 1 5 3,75 1,07

 Tablo 9’un verilerine göre, denekler sosyal medyanın halkla ilişkiler açısından önemli bir mecra olduğuna ve halkla ilişkiler 
için önemli katkılar sağladığına yüksek düzeydeki oranlarla katılmaktadırlar. 

Araştırma kapsamında, ayrıca deneklere sosyal medyada kurum/kuruluş başarısına ilişkin açık uçlu üç soru daha 
yöneltilmiştir. Her bir soru için ilk üç sırada hangi kurum ve kuruluşların yer aldığı sorgulanmıştır. Aşağıda soruların sırasına göre 
başarılı olarak algılanan kurum ve kuruluşların hangileri oldukları aktarılmaktadır.  
Deneklerin algısına göre, sosyal medyayı en başarılı kullanan yerli şirketler sırasıyla şöyledir: Denekler, şirketler topluluklarını da 
değerlendirmeye almışlardır4. Koç Holding (40 kişi), Sabancı Holding (24 kişi), Doğan Holding (23 kişi), Ağaoğlu Şirketler Grubu (9 
kişi) ve daha düşük oranlarda birkaç holding daha yer almaktadır. Marka olarak şirketler sıralamasında; Turkcell (43 kişi), Ülker (37 
kişi), Türk Hava Yolları (33 kişi), Eti (13 kişi), Türk Telekom (13 kişi), Arçelik (9 kişi), Avea (9 kişi) ve daha düşük oranlarda diğer 
şirketler sıralanmaktadır. 

Deneklerin algısına göre, sosyal medyayı en başarılı kullanan çokuluslu şirketler sırasıyla aşağıdaki gibidir: Coca Cola (67 
kişi), Vodafone (27 kişi), Adidas (24 kişi), Apple5 (20 kişi), Nike (20 kişi), Samsung (17 kişi), McDonald’s (10 kişi) ve ağırlığını 
otomobil firmalarının oluşturduğu diğer çokuluslu şirketler burada yer almaktadır. 
Deneklerin algısına göre, sosyal medyayı en başarılı kullanan kamu kurumları sırasıyla aşağıdaki gibidir: Gençlik ve Spor Bakanlığı 
(32 kişi), Sağlık Bakanlığı (31 kişi), Milli Eğitim Bakanlığı (15 kişi), Türkiye İş Kurumu (9 Kişi), Kızılay (8 kişi), Cumhurbaşkanlığı (7 
kişi), Emniyet Genel Müdürlüğü (6 kişi), Sosyal Güvenlik Kurumu (6 kişi), TRT (5 kişi), PTT (5 kişi), ÖSYM (4 kişi), RTÜK (4 kişi) 
ve diğer kamu kurumları olarak sıralanmaktadır.                 

Verilerin yorumlanması aşamasına gelindiğinde, öncelikle demografik verilere kısaca değinmekte yarar vardır. Cinsiyete 
göre dağılımda, erkek ve kadın denekler birbirine oldukça yakın oranlardadır. Yaş aralığında; 20-22 yaş arası, deneklerin %64,1’lik 
dilimi olarak çoğunluğu oluşturmaktadır. Sınıflara göre dağılımda, birinci ve üçüncü sınıflar %72,2 oranına sahiptir. Öğretim 
4  Buna bağlı olarak, holdingler ile markalar arasında ayrıma gidilmiştir. Bazı denekler, şirket topluluğunu “grup” olarak; bazı denekler “holding” olarak adlandırmıştır. 
Örneğin, Doğan Grubu veya Doğan Holding. 
5  Dört denek cevaplarında Iphone olarak yazmış; Iphone bir marka olarak Apple’ye ait olduğu için Apple’ye dahil edilmiştir.   
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durumuna göre dağılımda, birinci ve ikinci öğretim arasında %4’lük bir fark var. Deneklerin harcaması için edindikleri maddi 
kaynak, aylık olarak %58,2 oranıyla 251-500 TL arasındadır. Açık bir şekilde demografik veriler, deneklerin heterojen dağılımlarını 
göstermektedir.
 
 Kitle iletişim araçlarının günlük ortalama kullanım sıklığına yönelik sorgulamada bazı ilginç sonuçlar saptanmıştır. Günlük 
televizyon kullanım oranı “hiç” ifadesinde %31,2 oranına erişmiş; internette aynı kategori sadece %2,7 ile sınırlı kalmıştır. Günlük 
gazete okuma oranı, 0-2 saat aralığında %65,6 oranına sahiptir. Aynı kategoride televizyon %31,6 oranında kalmaktadır. İnternet 
kullanımı, tüm kullanım aralıklarında diğer iletişim araçlarına görece birbirine yakın bir dağılım göstermiştir. Buna dayanarak, Y 
kuşağının özelliklerinin deneklerin cevaplarında yer aldığı düşünülebilir. Buna göre; Hipotez 1 doğrulanmıştır (Tablo 1). 

Sosyal medya kullanma sıklığı, internet ile birbirine yakın bir seyir izlemiştir. Buna göre, sosyal medyanın internetin önemli 
bir parçası olduğuna ilişkin çıkarım yapmak mümkündür (Tablo 2). Sosyal medya araçlarını kullanmaya ilişkin veriler, deneklerin 
edinmiş oldukları sosyal medya kültürüne ilişkin ipuçları sunmaktadır. Facebook, %37,5 ile sosyal medyanın tek araç kullanımında 
lider web sitesidir. Denekler, pek çok özelliği bir arada sunan Facebook’u daha çok duyuru işlevini gören Twitter’e tercih etmiştir. 
Twitter hesabı olanlar, aynı zamanda Facebook hesabına da sahip olmaktadır. YouTube önemli bir sosyal medya aracı olmakla birlikte, 
pek çok insanın hesap açmadan YouTube’yi kullandığı bilinmektedir. Bu nedenle deneklerin büyük çoğunluğunun bu önemli sosyal 
medya aracına yer vermediği açıktır. Instagram, Foursquare, Tumblr gibi sosyal medya araçları henüz yoğun kullanılmamaktadır. 
Sosyal medyaya ilişkin deneklerin algılamaları, doğrudan ve dolaylı olarak sosyal medya kültürüyle bağlantılıdır. Yine de üç alt başlık 
altında kategorize edilmesi uygun görülmüştür. Bu üç alt başlıkta bireysel ve toplumsal yönden bir ayırıma gidilmiştir.   
Sosyal medyanın bireyin kendisine yönelik yararına ilişkin bulgularda; denekler, sosyal medyanın gün geçtikçe önemli hale geldiğini 
(M=3,74); yüksek oranlarda gerek günlük yaşantılarında (M=3,60) ve gerekse iş hayatlarında (M=3,60) sosyal medyanın yararlarını 
gördüklerini düşünmektedirler (Tablo 3).  

Sosyal medyanın toplumsal yararına ilişkin bulgularda; denekler, toplumun sosyal medyadan yüksek düzeyde yararlandığını 
düşünmektedir. Örneğin, toplumun haber alma gereksinimini karşılama (M=4,09) ve demokratikleşmeye katkı (M=3,48) bağlamında 
olumlu oranlar yakalanmıştır (Tablo 4). Sosyal medyanın bireyin kendisine dönük olumsuz etkilerine ilişkin bulgularda; denekler, 
sosyal medyaya kendilerini çok bağımlı hissetmediklerini (M=2,86); sosyal medyada farkına varmadan çok fazla istemediği şeyler 
yaptıklarını düşünmediklerini (M=2,75) anlatan bir çizgiye yakındırlar. Yine de tabloya odaklanıldığında, kararsız bir görünüm 
bulunmaktadır (Tablo 5).Toplumsal çevreye dönük sorgulamada, deneklerin en yakın sosyal çevresi olarak fakültedeki arkadaşlarında 
sosyal medyanın bağımlılık yaptığını gözlemlediklerine (M=3,67); kararsız gibi görünse de insanları yabancılaştırdığına yakın bir 
düşünceye sahip olduklarına (M=3,37); sosyal medyanın insanlarda eleştirel düşünme kabiliyetini önlediğine yönelik kararsız 
olduklarına (M=2,96); sosyal medyanın insanları tek tipleşmeye itmesi hususunda yine kararsız görünmekle birlikte buna katılmaya 
daha yakın durduklarına (M=3,25) hükmedilebilir (Tablo 6). 

Bireylerin sosyal medyanın kendilerine ve toplumsal çevrelerine yönelik olumsuz etkileri bağlamındaki sorgulamanın 
sonuçları karşılaştırıldığında sosyal medyanın kendileri üzerindeki etkilerinin topluma görece düşük düzeyde kaldığı sonucuna 
varılabilir. Örneğin, sosyal medyanın deneğin kendisinde bağımlılık yapması (M=2,86) oranında iken; fakülte arkadaşlarında bağımlılık 
yaptığını gözlemlemesi (M=3,67) oranında gerçekleşmiştir (Tablo 5 ve Tablo 6).  Deneklerin sosyal medya kültürüne ilişkin bireysel 
tutum ve davranışlarında, kararsız olmaya yakın bir düzeyde sosyal medyanın kendilerini sosyalleştirdiğine katıldıklarını (M=3,26); 
sosyal medyada iletişim kurarken sosyal medya jargonunu ortalama denecek bir düzeyde kullandıklarını (M=2,97); sosyal medyanın 
sanal dilini yüz yüze iletişime yansıtmadıklarını (M=2,54); sosyal medyada arkadaşlarıyla anlık gerilimlerin çok yaşanmadığını 
(M=2,88); sosyal medyada argolu bir dil kullanmadıklarını (M=2,12) bir sonuç olarak çıkarmak mümkündür. Fark edilir bir sonuç 
olarak, sosyal medyanın dilini kullanma oranı argolu dili kullanma oranından daha yüksektir. Örneğin, çeşitli kısaltmalara (slm, 
mrb) argo bir ifadeden daha yoğun başvurulmaktadır. Hipotez 2’yi oluşturan sosyal medyanın jargonunu kullanmaya ilişkin yargı, 
denekler nezdinde kararsız bir görünüm sergileyerek doğrulanamamıştır (Tablo 7). 

Sosyal medya kültürüne ilişkin topluma dönük algılamada, deneklerin toplumsal çevrelerindeki pek çok insanın gerçek 
kişiliklerini yansıtmadığını gözlemledikleri (M=3,83) sonucuna ulaşılmaktadır (Tablo 8). Açık bir şekilde denekler, kendileriyle 
ilgili sorgulamada olumsuz beyanda bulunmaz iken; çevrelerindeki insanlarla ilgili sorgulamada olumsuz görüş bildirmektedirler 
(Tablo 7 ve Tablo 8).   Sosyal medyanın halkla ilişkiler için kazandığı önem ve halkla ilişkiler uygulamalarına katkısı bağlamındaki 
sorgulamaya yönelik deneklerin düşünceleri yüksek bir katılma oranına sahiptir. Denekler, katılma derecesi en yüksek oranda 
bir halkla ilişkiler mecrası olarak sosyal medyanın şirketler için gelecekte daha da önem kazanacağını (M=4,14) düşünmektedir. 
Katılımcılar, sosyal medyanın şirketlere klasik medya organlarından iletmiş olduğu mesajların daha geniş bir kitleye ulaşması fırsatını 
verdiği (M=4,10) kanısına sahiptir. Deneklerin yüksek oranda katıldığı bir başka yargı, sosyal medyanın şirketlerin önemli bir halkla 
ilişkiler mecrası olduğu (M=4,01) görüşüdür. Denekler, ağırlıklı olarak, günümüz dünyasında bir halkla ilişkiler uzmanının taşıması 
gereken özelliklerden birini, sosyal medyadan kamuoyunu yönlendirme bağlamında yararlanmak (M=3,97) olarak kavramaktadır. 
Bir artı yön olarak, sosyal medyada şirket adına verilen mesajların görsellik ve işitselliği birleştirerek güçlü etkide bulunduğuna 
(M=3,96) inanmaktadırlar. İletişim yönetimi bağlamında, sosyal medyada hedef kitlelerden alınan geri beslemeler yoluyla şirket 
yönetimlerinin bunları değerlendirmelerini ve yeni politikalar üretmesini sağladığına (M=3,94) katılmaktadırlar. Halkla ilişkiler 
açısından bir ölçme aracı olarak sosyal medyanın şirketlerin hedef kitle profilini ölçme ve değerlendirme fırsatını verdiği (M=3,93) 
yargısına ulaşmaktadırlar. Halkla ilişkilerin kamu yararına dönük işlevselliği bağlamında sosyal medyanın şirketlerin kurumsal 
sosyal sorumluluk uygulamalarının kamuoyuna tanıtıldığı en önemli mecra olduğuna (M=3,88) kanaat getirmektedirler. Denekler, 
önemli bir ayrıntı olarak, sosyal medyanın şirketlere farkındalık yaratma imkânı tanıdığına (M=3,87) katılmaktadırlar.  Bir halkla 
ilişkiler fonksiyonuna ilişkin sorgulamada, bir yeni mecra olarak sosyal medyanın şirketlerin kriz iletişiminde zaman yönetimi 
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bakımından önemli işlev üstlendiği (M=3,85) görüşü benimsenmektedir. Bir başka açıdan, halkla ilişkilere getiri bağlamında yenilik 
olarak öngörülen sosyal medyanın güncellenebilirlik özelliğinin şirketlere iletişim yönetimi açısından diğer iletişim araçlarının 
yapamadığı katkıyı sağladığı (M=3,83) yönünde güçlü bir eğilim söz konusudur. Sosyal medyaya bir ayrıcalık atfederek şirketlerin 
hedef kitlelerle iletişim kurma ve geliştirme boyutunu diğer iletişim araçlarından daha üst düzeye getirdiği (M=3,77) düşüncesine 
katılma oranı ortalamadan üst düzeydedir. Sosyal medyanın farklılığını ortaya koyan bir sorgulamada, sosyal medyanın şirketler 
için hedef kitlelere diğer iletişim araçlarına görece farklı bir halkla ilişkiler dili eşliğinde seslenme imkânı sunduğu (M=3,77) görüşü 
öne çıkmaktadır. Buradaki sorgulamada, sosyal medyanın hedef kitlelere şirketlerce önemsendiği izlenimini veren bir araç olduğu 
(M=3,75) görüşü en düşük katılma oranına sahip olsa da; yine de katılma düzeyi açısından yüksek olarak değerlendirilebilir. Tüm bu 
veriler ışığında, deneklerin sosyal medyanın halkla ilişkilere güç kattığı düşüncesine sahip oldukları anlamı çıkmaktadır. Hipotez 3’ün 
14 madde halinde sıralanarak sınanmış olduğu deneklerin sosyal medyayı halkla ilişkiler için önemli bir mecra olarak gördüklerine 
ilişkin yargı doğrulanmıştır (Tablo 9). 

 Sonuç

Teknolojinin hükmettiği küresel dünyada özellikle genç kuşak insanı, doğuşundan itibaren hazır bulduğu bu dünyaya en 
çok uyum sağlayan kesim olmaktadır. Teknoloji, genç kuşağın ayrılmaz bir parçası konumundadır. Teknoloji, insan uzuvlarının bir 
parçası olma niteliğini getirmiş olduğu yeniliklerle en üst düzeye çıkarmıştır. Çarpıcı bir örnek olarak, sokakta gezinirken bir bomba 
patlamasına şahit olan günümüz insanının, olay anını cep telefonu kamerasına kaydedip video paylaşım sitelerine yüklemesiyle bir 
cep telefonu, göz gibi görme işlevinin yanı sıra olayın anlatımını sağlayan mekanizma olarak dil gibi konuşma işlevini de yerine 
getirmektedir.
Teknolojinin getirmiş olduğu kültür dili, özelliklerine bağlı olarak farklı olmaktadır. Çalışma kapsamında yapılan araştırmada 
deneklerin beyanlarına göre sosyal medya kültürüne ilişkin tutum ve davranışlarda tam olarak uyum sağlamadıkları sonucu çıkmış 
olsa da, toplumsal çevrelerinin buna uygun davrandıklarını bildirmiş olmaları sosyal medya kültürünün toplumun yaşam tarzına 
kazındığı sonucunu vermektedir. Denekler, sosyal medya kültürünün olumlu yansımalarını içselleştirmiş; dijital kültürün olumsuz 
yansımalarını yine birbirlerinden oluşan arkadaş çevresindeki insanlara yüklemişlerdir. Verilere göre, internetin en çok kullanılan 
(6 saat ve üstü: %21,5; Hiç: %2,7) kitle iletişim aracı olması ve sosyal medyayı kullanma sıklığı (Hiç: %5,9), aslında sosyal medya 
kültürünün deneklere işlediğinin kanıtı olarak görülebilir. Deneklerin sosyal medya araçlarını bir hesap açarak kullandıkları (Hesabı 
olmayan: %1,6) gerçeği de buna eklemlenebilir. Denekler, yeni iletişim teknolojilerini kullanma sıklığıyla Y kuşağının teknolojiye 
yaşamlarında önemli yer vermesiyle örtüşen bir çerçeve çizmişlerdir. 

Denekler, yönetsel bir işlev olarak halkla ilişkilerin sosyal medya boyutunu içermesi gerektiğini düşünmektedirler. Geleceğin 
halkla ilişkiler uzmanları, sosyal medyayı önemli bir halkla ilişkiler mecrası olarak görmekle birlikte tıpkı kendilerinin yeni iletişim 
teknolojilerine uyum sağladıkları gibi bir profesyonel alan olarak halkla ilişkilerin de yeni iletişim teknolojilerinin önemli bir parçası 
olan sosyal medyaya uyum sağlaması gerektiğine işaret etmektedirler.Araştırmanın içeriğine bağlı olarak geliştirilen üç hipotezden 
ikisi doğrulanmış; biri doğrulanamamıştır. Doğrulanamayan hipotezde sosyal medya kültürüne ilişkin bir yargıya yönelik olarak 
deneklerin ortalama düzeyde bir tutum geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.    

Sonuç olarak; bir teknolojik yenilik olarak sosyal medya, iletişim odaklı genç kuşağın yaşamının önemli bir parçası haline 
gelmiştir. Sosyal medyanın kuşattığı dijital kültür, genç kuşak farkına varmasa bile onları etkilemiştir. Geleceğin halkla ilişkiler 
uzmanları, sosyal medyanın önemli bir halkla ilişkiler aracı olduğunu ifade etmekte ve gelecekte daha da önemli bir pozisyona 
erişeceğini eklemektedirler. Dijital kültürün sosyolojik açıdan önemli olduğu gerçeğine bağlı olarak genç kuşaklarla dijital kültüre 
ilişkin görüşmeye dayalı nitel araştırmaların yapılması, genç kuşak iletişim yöneticileriyle ve halkla ilişkiler ajanslarındaki yetkililerle 
sosyal medyanın halkla ilişkiler uygulamalarındaki yeri ve önemine yönelik görüşmeye dayalı nitel araştırmaların yapılması ve bu 
araştırmadaki sonuçlarla karşılaştırılması önerilmektedir. Bunun yanı sıra, sosyolojik açıdan sosyal medya kullanımının genç, orta ve 
yaşlı kuşaklararası karşılaştırmasına ve bunun dolayımında kuşaklararası dijital kültür farklılaşmasına dayalı araştırmalar yapılabilir. 
Buna benzer olarak, halkla ilişkiler uygulayıcılarının genç, orta ve yaşlı kuşaklararası sosyal medya ve halkla ilişkiler bağıntısına 
dönük karşılaştırmasını esas alan çalışmalar, halkla ilişkiler akademisine sosyolojik yönlerden zenginlik katacaktır.       
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“İNTERNET YAYINCILIĞINDA ADIL KULLANIM HAKKI İLKESI 
VE FUTBOL MAÇ YAYINLARI ÜZERINE UYGULAMALARI”

Mustafa Aydemir1

 Özet

 İnternet alanında yayıncılık faaliyetlerine bakıldığında video tabanlı verilerin kimi zaman ücretli kimi zaman da ücretsiz 
olarak kitlelere sunulduğunu görmekteyiz. Özellikle eğlence, bilgi, eğitim ve spor faaliyetlerinde sıkça karşılaştığımız bu uygulamaların 
bir bölümü, reklam yapılması ve yasal olarak izlenmesi için kitlelere üyelik karşılığıyla sunulabilmektedir. Özellikle son yıllarda spor 
karşılaşmalarında yayıncı kuruluşların kendi internet sitesi üzerinden bu verileri aktardığı da görülmektedir. Bu çalışmada inter-
net yayıncılığında kamusal yayıncılık anlayışı ekseninde yeniden düzenlenen “Adil Kullanım Hakkı” uygulamalarının ne olduğu ve 
nasıl gerçekleştiği ele alınmaktadır. Bu kapsamda başta Türkiye olmak üzere en fazla seyirci kapasitesine ve izlenme potansiyeline 
sahip olan bazı futbol liglerinin yayıncı kuruluşlarının adil kullanım hakkı konusundaki politikaları ve istatiksel verileri ışığında 
internet yayıncılığının genel yayıncılığa etki düzeyi incelenmektedir. Telekomünikasyon sistemleri alanında yaşanan gelişmelere 
paralel olarak internet yayıncılığında takip etme ve yararlanma isteğindeki hızlı artışın ölçülmesi ve ilgi düzeyinin yıllara göre nasıl 
değişkenlik gösterdiğini gözlemleyebilmek amacıyla hazırlanan bu çalışmada içerik analizi yöntemi seçilmiştir.

Anahtar Kelimeler:“Yayıncılık”, “İnternet”, “Adil Kullanım”, “Lig TV”.

“The Right To Fair Use “Internet Publishing Policy And 
Football Match Broadcasts Applications”

 Abstract

 Internet publishing activities in video-based data when looking at from time to time with some time in the masses are 
offered as a free sight. Especially for entertainment, information, education, and sports activities for these applications frequently 
encountered an ad to be carried out and to the legal department for the monitoring of the masses as to membership may be offered. 
Sport events in recent years in particular, the recent publication organizations via their Web site can be seen in the data as saying. The 
study internet broadcasting public broadcasting again in line with the right to “Fair Use” applications of what it is and how it is dealt 
with. Scope of this particularly in Turkey up to capacity, and many spectators viewing has the potential football’s greatest leagues 
has landed some of the broadcaster in its right to fair use policies, and on statistical data internet publication in general publishing 
domain-level is being dealt with. Telecommunications systems in parallel to the developments in internet publication to follow up 
quickly and to request an increase in the level of interest and how to vary according to the years in order to running that the prepared 
in this content analysis method has been selected.

Keywords:“Broadcasting”, “İnternet”, “Fair Use”, “Lig TV”.

 Giriş

İnternet yayınları, medyanın güncel konular üzerinde en etkin, hızlı yorumlama ve iletme özelliğine sahip gelişmiş niteliksel 
biçimiyle geleneksel medyaya göre geniş kullanıcı kitlesine sahiptir. Televizyon kanallarının programlarının internet üzerinde  seyre-
dilebilir hale gelmesi medyanın bu alana daha fazla yöneldiğini göstermektedir. Televizyon programları hukuki açıdan birbirinden 
farklı türlere sahip olsa da genel olarak tek bir biçime bağlılık göstermektedir. “Telif Hakkı”, yaratılan tüm eserlerin sahiplik yapısını 
tanımlarken televizyonda yayına giren her programın kimliksel işlevini de kapsamaktadır. Televizyon yayıncılığı temelde taklit ya 
da kopyalama gibi illegal yönelmelere karşı bir yaptırımın olmasınızaruri kılmaktadır. Bu nedenle her bir ürünün belli özelliklerinin 
biçim olarak kanuni yollarla güvence altına alınması özgün ürünlerin ulusal ve küresel ölçekte pazarlanması imkanını sağlamaktadır. 
Bilindiği gibi, fikri mülkiyet, telif hakkından daha geniş bir kavramdır ve telif hakları rejimi yanında, patent, ticari marka ve ticari 
sırlar rejimlerini de kapsamaktadır. Telif hakları, kişinin yarattığı fikir eserleri arasında yer almakla birlikte, mülkten çok kişiye ait 
düşünceye dayanır. (Unesco, 1987: 17). Fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları ifade etmek için kullanılan diğer tartışmalı sorunsal 
ise mülkiyet kavramıdır. Gayri maddi mal niteliğindeki fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları tanımlamak için kullanılan fikri 

1 Arş. Gör., Ege Üniversitesi- İletişim Fakültesi, mustafa.aydemir@ege.edu.tr
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mülkiyet (İng.intellectual property, Fra. propriété intellectuelle), hukuk akımıyla ortaya çıkmış bir kavramdır.Dünya Fikri Mülkiyet 
Örgütünü (WIPO) kuran Konvansiyonun 2.maddesine göre fikri mülkiyet;

1. Edebi, artistik ve bilimsel eserler,      

2. İcracı sanatçıların icraları, fonogramlar ve yayınlar,

3. İnsan emeğinin tüm alanlarındaki buluşlar,

4. Bilimsel keşifler,

5. Endüstriyel dizaynlar,

6. Ticari markalar, hizmet markaları ile ticari isimler ve unvanlar,

7. Haksız rekabete karşı koruma ile sınai, bilimsel, edebi ve artistik alanlardakiyaratıcı faaliyetlerden kaynaklanan” tüm diğer 
haklarla ilgilidir. (http://wipo.org/eng/main.htm.) 

Fikri mülkiyet, sanayileşmiş ülkelerin ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynar. Azgelişmiş ülkeler, bu anlamda kendi 
ekonomik kalkınma çabalarında, yabancı yaratıcıların ve eser sahiplerinin ürünlerinden yararlanmaktadırlar. Bu ülkeler genel olarak 
bizzat kendi eser sahipleri ve mucitleri tarafından yaratılan ve uluslararası düzeyde pazarlanabilen güçlü bir fikri mülkiyet tabanına 
sahip olmadıklarından, kendi endüstriyel kapasitelerini geliştirmek için diğer ülkelerin fikri mülkiyetlerini sık sık kullanmaktadır-
lar (Long, 1997: 60-61).Özellikle televizyon yayıncılığı içerisinde yer alan programlar ve bunların transfer edilmesi ile televizyon 
kanalları ve biçim üreten şirketler iç piyasada eserlerinin satışı ve yayınlanması ile harcamalarını karşılarken, yurtdışı satışları ile hem 
farklı ülkelerde ücretsiz reklamını yapmakta hem de ekonomik açıdan büyük bir kazanç elde etmektedir. Bu açıdan televizyon ticari 
bir araç haline gelirken en fazla program satışı yapanlar onun gerçek sahipleri de olmaktadır. 

Televizyon yayınları, özellikle bu alanda teknik altyapıları gelişmiş olan ülkelerin hizmetinde etkili bir öğe olmaktadır. 
Televizyon küresel yayıncılık piyasasında büyük üretenlerin, bir başka deyişle büyük medya gruplarının yeni sözcüleri konumuna 
erişirler. Bu sayede ikinci bir etki alanı da yaratılmış olur. Fikri mülkiyet koruması (Rapp ve Rozek, 1990: 75), yaratıcı kimseleri 
veya mucitleri, emeklerini, zamanlarını ve sermayelerini, kısacası tüm kaynaklarını, yenilikçi etkinliklere yöneltecek motivasyonu 
sağlayarak başarırlar. Fikri mülkiyet koruması sayesinde, yenilik yapanlar, yaratıcı çabalarının semeresini alarak bu yönde etkinlikte 
bulunmaya devam ederler. Aksi halde yeni ürünler geliştirme veya mevcut üretim yöntem ve süreçlerini değiştirme yönündeki mo-
tivasyonları giderek zayıflar.

 1.Yayıncılıkta Hukuki Yönelimler ve Telif Hakkı

Günümüzde yayıncılık alanında ticari faaliyetler çok önemlidir.Özellikle televizyon yayıncılığında yer alan programlar ve 
içeriklerin transfer eylemi, televizyon kanalları ve biçim üreten şirketleriniç ve dış piyasada eserlerinin yayınlanması, satışı iletara-
flara hem farklı ülkelerde ücretsiz reklamını yapmak hem de ekonomik açıdan büyük bir kazanç elde etmek imkanını yaratmaktadır. 
Telif hakları her ülkede aynı zamanda ve hukuki süreçte gelişmemiştir. Ancak küresel bir hukuki bütünlük içerisinde program format 
festivallerinin düzenlendiği bir ticaret sisteminde hukuki açıdan önemli bir niteliğe kavuşmaktadır. İngiltere’de (Patterson, 1968: 42) 
telif haklarının kökenini tam olarak belirten kesin bir tarih bilinmemesine rağmen ilk kez 1518–1542 tarihleri arasında telif hak-
larının konu edildiğinden bahsedilmektedir. Bu dönemde telif hakkını, hükümetten elde edilen bir imtiyazla basılan kitap oluştur-
maktadır. Telifin konu edildiği ikinci tarih ise Brotherhood of Stationers’ın imtiyaz girişimidir. Hükümet tarafından kabul edilen söz 
konusu imtiyaz ile eserlerin koruma altına alınıp çoğaltılması sağlanmıştır. 16. yüzyılda telif hakkı (İng.copyright) “Stationers” şirketi 
tarafından örgütlenmiş ve üyeleri arasında kitap satışını devam ettirmekte bir araç olarak kullanılmıştır. Sonraki süreçlerde yasala-
rın güçlü denetimi ve sansürü ile desteklenerek şirketin üyeleri arasında kitap ticareti alanında 150 yıllık bir tekel (İng.monopoly) 
piyasa oluşturulmuştur. Liebowıtz’e göre; telifin ana konusu aslında fikri mülkiyet yasasıdır. Telif hakkı sahibinin çalışmalarına diğer 
kullanıcılar tarafından tüketiminin takdir derecesi ile eşdeğer bir uygulamadır. Diğer kişilerin eser üzerindeki tüketim derecesi telif 
hakkının getireceği bedelin de belirleyicisidir (Liebowitz, 2003: 2).

Telif hakkının kaynağı öncelikle İngiliz kolonilerinde meydana gelerek Latin Amerika, Afrika ve Asya’daki eski koloniler 
arasında da devam edip tüm Avrupa Kıtası ülkelerinde egemen durumuna gelmiştir (Goldstein, 2001: 26). Tarihsel olarak Amerikan 
telif hakları yasası, anayasal koruma verilen yazınsal eserler olarak tanımlanmıştır. İlk telif hakkı tüzüğü kabul edildiğinde sadece 
haritalar, grafikler ve kitapların korunmasını içeriyordu (Seville, 2006: 45). İki yüzyıl süresince Amerika telif hakları tüzüğü ve 
mahkeme kararları genişletildi; telif hakları koruması, daha önce telif koruması altında yer almayan yeni teknolojiler, fotoğraflar, 
filmler ve ses kayıtları gibi öğeler başarılı bir biçimde koruma altına alındı (Wilson, 2003: 3). Telif hakkı ve bu hakkın söz sahibi 
eseri ortaya çıkaran kişinin yazınsal ve sanatsal çalışmalarının korunmasıyla telif hakkı uluslararası bir gelenek haline gelmiştir. Fikir 
ve sanat eserlerine ve sahiplerine gerekli korumayı sağlamak amacıyla yürürlüğe girdiği yıllarda telif hakları, günümüzde küresel 
ekonomide tartışmasız bir yere sahiptir. Telif Hakları sadece yazınsal zemine dayalı fikri koruma değil ayrıca ülkeler ekonomisine de 
katkısı bulunan büyük bir gelir kaynağıdır. Bu nedenle sadece perakende pazarlama yöntemiyle icra edilen korsan satışları engellen-
mesinin yanı sıra internet üzerinden paylaşım siteleri vasıtasıyla yapılan ihlallerin engellenmesi için uluslararası düzeyde adımların 
atılması ve hukuki yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Telif hakkı ihlallerine neden olan birçok paylaşım sitesinin bu alanda 
söz sahibi olan ülkelere ait olması, bu hakkın kesin ve adil bir biçimde çözümlenmesinde en önemli tezadı oluşturmaktadır. 
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Telif hakkıyla ilgili ilk hukuki metin 1850 tarihli “Encümen-i Daniş Nizamnamesi”dir. Buna göre eserin incelenmesinden 
sonra telif hakkı ödeneceği öngörülerek, gerçekte eserlerin denetlenmesi amaçlanmıştır (Giritlioğlu, 1967, 12). 1857 tarihli “Telif 
Nizamnamesi” gerçek anlamda telif hakkıyla ilgili bir hukuki metindir. Buna göre basılan nüshalar tükeninceye kadar, eseri basan 
şahsa tekel hakkı tanınıyordu. Nizamnameyle yazarın eseri 45 yıl, tercüme eserlere de 20 yıl süreyle koruma altına alınmıştır (Gök-
yayla, 2000,41). Osmanlı döneminde yapılan en kapsamlı düzenleme 1910 tarihli Hakk-ı Telif Kanunu’dur. Bu Kanun 5846 sayılı 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1952 yılına kadar Cumhuriyet Döneminde de uygulanmıştır (Ateş, 2003:39).

 

Hakk-ı Telif Kanunu uzun dönem yürürlükte kalmış olsa da, 1886 tarihli Bern Sözleşmesine ve batılı ülkelerde geçerli fikrî hukuk 
esaslarına aykırı hükümler taşmakta idi. Örneğin eser sahibinin haklarının himayesi tescil şartına bağlanırken, sanat değeri bulunan 
fotoğraf, sinema, radyo yayınlarına yer vermiyor, ayrıca eser sahibinin manevî hakları ile ilgili yeterince düzenleme bulunmuyordu 
(Öztrak,1971:12). Ülkemizde sınaî mülkiyet alanındaki Avrupa ile benzer hukuki düzenlemeler, 1870›li yıllara kadar uzanmaktadır. 
1871 tarihli «Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname» ve 1879 tarihli «İhtira Beratı Kanunu» marka ve 
patent konularında ülkemizdeki yasal korumanın temelini  teşkil  etmektedir.  Bu  düzenlemeler  ile Türkiye, sınaî  mülkiyet  hak-
larında  koruma sağlayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.(http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=602) 

Çeşitli değişikliklerle yürürlükte kalan FSEK hazırlandığı dönem itibariyle, Bern Konvansiyonu’na uygun bir düzenleme 
olup, 1983, 1995, 2001 ve 2004 yıllarında önemli değişiklikler geçirmiştir. İlk değişiklik 1.11.1983 tarih ve 2936 Sayılı Kanun’la [RG 
3.11.1983/18210], ikinci değişiklik ise 7.9.1995 tarih ve 4110 Sayılı Kanun’la [RG. 12.6.1995/22311] yapılmıştır. 5846 Sayılı Kanun’da 
yapılan değişikliklerin üçüncüsü 21.2.2001 tarih ve 4630 Sayılı Kanun’la [RG.3.3.2001/24335(Mükerrer)] gerçekleştirilmiştir. Sonun-
cusu ise 2004 yılında 5101 Sayılı Kanun’la yapılmıştır.

 2. Kamu Yararı İlkesi ve Adil Kullanım Hakkı

Türkiye’de televizyon kanallarında sıkça rastlanan bir durum olan adil kullanım hakkı ile ilgili olarak Kanal D kanalında 
yayınlanan ve Okan Bayülgen tarafından sunumu gerçekleştirilen “Disko Kralı”, “Medya Kralı” ve “Muhabbet Kralı” adlı programlar, 
Kanal Türk kanalında yayınlanan ve Yüksel Aytuğ tarafından sunumu gerçekleştirilen “Medyatik” adlı program, CINE 5 kanalında 
yayınlanan ve Cengiz Semercioğlu tarafından sunumu gerçekleştirilen “Full Ekran” adlı program, yine CINE 5 kanalında yayınlanan 
ve Fulya Zenginer tarafından sunumu gerçekleştirilen “Dizi Magazin” adlı program ve çeşitli magazin programları adil kullanım hak-
kı kapsamında diğer kanallarda yayınlanan programların görüntülerini ya da bazı filmlerin görüntülerini kamusal yarar adı altında 
yayınlamaktadır.ABD hukukundaki terimle “fair use” veya daha soyut ifadesiyle “sınırlama ve istisnalar”, bilginin kamusal boyutuna 
vurgu yapar ve eser sahibinin haklarını kamu yararına kısıtlar (Aydemir, 2010: 53).

1976 yılındaki kodifikasyondan önce ABD hukukunda mahkemeler, “fair use” doktrinini hakkaniyet temelinde uygulama-
ya koymuşlardır. Universal City Studios v. Reimerdes davasında ABD mahkemesi, Yeni Binyıl Sayısal Telif Sözleşmesi (İng. Digital 
Millenium Copyright Act, DMCA) içinde genel bir fair use savunmasına yer verilmemiş olması karşısında, yorum yoluyla böyle bir 
imkân tanınamayacağını belirtmiştir.Buna göre, DMCA bünyesinde, yukarıda sayılan çok özel istisnalar dışında başka bir sınırlama 
olmadığı açıkça hükme bağlanmıştır (Ginsburg, 2000: 4). Herhangi bir eserin başka kişi(ler), kurum(lar) tarafından kullanılması 
için birtakım hukuki sorumluluklar bulunmaktadır. Eserin tür olarak sanat, edebiyat, sinema, görsel kayıt, akademik veri ya da daha 
farklı bir örnek olarak ticari bir ürünün kullanımı ve pazarlanması için izin alınması gereklidir. Örneğin bir televizyon programı 
kayıtlarının öncelikli sahibi kanal ve yapımcıdır. Herhangi bir çalışma için bu malın telif yetkisini elinde bulunduran kişi ya da 
kişilerden onay alınması eserin yasal kullanımına olanak sağlar. 5846 sayılı yasanın 35.maddesi ile bir eserden alıntı yapıldığını belir-
tilmek suretiyle, belirli ölçülerde “İktibas” (alıntı) yapılması hakkı tanınmıştır. İktibasın belli olacak şekilde, iktibas hususunda kul-
lanılan eserin ve eser sahibinin adının, iktibas edilen kısmın alındığı yerin belirtilmesi gereklidir. Bunlar kanunda aşağıdaki şekilde 
sayılmıştır. Alenileşmiş bir eserin bazı cümle ve fıkralarının müstakil bir ilim ve edebiyat eserine alınması; Yayımlanmış bir bestenin 
en çok tema, motif, pasaj ve fikir nevinden parçalarının müstakil bir musiki eserine alınması; Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin 
ve yayımlanmış diğer eserlerin, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla bir ilim 
eserine konulması; Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ilmi konferans veya derslerde, konuyu aydınlatmak için projeksiyon ve buna 
benzer vasıtalarla gösterilmesi.

Televizyon yayıncılığı üzerinden bir temsille, televizyonda yayınlanan herhangi bir spor müsabakasının yayıncı kuruluş 
dışında bir başka kanal tarafından kullanılabilmesi için kanala belli bir ücret ödenerek ya da ödenmeden gösterim izni alınarak 
yayınlanır. Bu tür bir kullanım telif davasının önüne geçerek ilkeli bir kullanımı oluşturur. Bu durum adil kullanım (İng.fear deal-
ing) olarak tanımlanmaktadır. Basler’e göre (2003: 13), geçmiş içtihatlara bakıldığında, “fair use” doktrininin yorum, eleştiri, parodi, 
haber alma, araştırma ve öğretim gibi amaçlar bakımından da uygulama alanı bulduğu görülür.Yasal koşul olarak “Adil Kullanım” 
özelliği için izin alınmalıdır. Mahkemeler kanıtlamada, koşul göstermede esnek yaklaşırlar. Ancak izinsiz kullanım durumu kanıtla-
mayı kolaylaştırır.Aksi takdirde telif hakkı çiğnemesi olur. Adil kullanım (İng.fair dealing) koşuluyla ilişkili iki çeşit vardır:

1. Eleştiri ve gözden geçirme 

2. Olayın kanıtlarını sunma (Carey ve Sanders, 2004: 79).

Adil kullanım hakkı (hakkaniyetli kulanım, kaynak göstermeli kullanım, iktibas hakkı) örneğin bir filmin kamu yararı 
için önemli bulunan ve toplumda bir bilinç oluşturacak yönlerinin anlaşılması için bir televizyon tarafından belirli bir süre içinde 
gösterilmesini ifade eder. Burada amaç film ile ilgili bilgi vermek değil de, o filmi eleştirmek, kötülemek ya da seyirciler üzerinde bir 
baskı oluşturmak için yapılırsa o zaman adil kullanım özelliği kaybolur ve telif hakkı çiğnenmiş olur. Adil kullanım hakkına referans 
olacak en iyi örnek “telif hakkı” Time Warner şirketi’ne ait Stanley Kubrick’in “A Clockwork Orange” (Otomatik Portakal) adlı filmi 
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için açılan davadır.1994 yılında Channel Four adlı televizyon kanalında Time Warner Şirketi’ne ait Stanley Kubrick’in “A Clockwork 
Orange” (Otomatik Portakal) adlı filmi gösterilmiştir. Film şiddet sahneleri nedeniyle İngiltere’de 20 yıl süresince yasaklanmıştır. 
Televizyon kanalı ise bu kararı eleştirmek için Paris’ten filmin 12 parçasını kanuni yollardan almıştır. Filmin görüntüleri, 10 saniye 
ile 115 saniye arasında değişen uzunluktaydı. Davacının iddiası, telif hakkının Channel 4 (Kanal 4) tarafından çiğnenmesiydi ve 
şirket program yayınının engellenmesini istiyordu. Yüksek mahkeme iddiayı reddetti; bu görüntülerin eleştiri ve yeniden gözden 
geçirme niyetiyle kullanıldığına karar vermiştir.  Anglo-Sakson hukuk geleneğinin yazılı kodlara bağlı olmaması sonucu, iç-
tihat hukukunda (İng.common law) telif hakkına getirilen sınırlamalar, mahkeme kararlarıyla oluşmuş ve yargı makamları, adil 
kullanım (İng: fair use) doktrini adı altında telif hakkına kimi sınırlamalar getirmiştir. Buna göre eser sahibi kimi durumlarda, eserin 
kendi rızası olmaksızın çoğaltılmasına katlanmak zorundadır (Dreyfuss, 2004: 411). AB ve ABD’ de bu yönde benzeri uygulamalar 
görülmektedir. Söz konusu uygulama ülkemizde kamu yararı ilkesiyle eserin ya da hak sahibinin bazı hakları sınırlandırılabilmekte-
dir. NBC’de Jay Leno tarafından “The Tonight Show with Jay Leno” adıyla sunulan programda ilginç konular ve haberler yer almak-
tadır. Programda kimi zaman ulusal kimi zaman da uluslararası yayın organlarında yer alan görüntüler de kullanılmaktadır. Seda 
Sayan’ın “Sabahların Sultanı” adlı programında uçtuğunu iddia eden kişinin görüntüleri benzer görüntülerle izleyiciye sunulmuştur. 
Burada adil kullanım eylemi bir programın diğer programlarda kullanılabilmesi ilkesiyle örtüşmektedir. Adil kullanımı belirleyen 
dört etken bulunmaktadır:

1. Kullanımın, ticari amaçla mı yoksa kâr amacı gütmeyen eğitim için mi yapıldığı dahil olmak üzere amacı ve şekli: 
Mahkemeler genellikle kullanımın “dönüştürücü” olup olmadığına bakarlar. Örneğin, ilgili kullanımın orijinal çalış-
maya yeni bir anlam veya ifade katıp katmadığı ya da yalnızca orijinali kopyalayıp kopyalamadığı değerlendirilir.

2. Telif hakkı alınmış çalışmanın mahiyeti: Aslen gerçeğe dayanan çalışmalardaki malzemelerin kullanımı, tamamen 
kurgusal çalışmaların kullanımına göre daha yüksek olasılıkla adil kullanım sayılır.

3. Bütün olarak telif hakkı alınmış çalışmanın kullanılan kısmının miktarı ve önem derecesi: Orijinal bir çalışmadan 
çok küçük bir bölümü ödünç almak büyük bir bölümü almaya göre daha büyük olasılıkla adil kullanım sayılır. Yine 
de, kullanılan küçük parça, çalışmanın “kalbini” oluşturuyorsa, küçük bir parçanın alınmış olması bile adil kullanım 
değerlendirmesine olumsuz etki edebilir.

4. Kullanımın, potansiyel pazara veya telif hakkı alınmış çalışmaya etkisi:Telif hakkı sahibinin kendi orijinal çalışmasın-
dan kâr elde etme olanağını olumsuz etkileyen kullanımlar, daha az olasılıkla adil kullanım olarak değerlendirilir. 
Mahkemeler bazen parodi içermesi durumunda, bu etkende istisna yapabilmektedirler (http://www.youtube.com/yt/
copyright/tr/fair-use.html).  

 3.Televizyon veReklamın Yayıncılık Etkileşimi

Televizyon yayıncılığının 1934 yılında İngiltere’de başlamasından sonra yayıncılık alanında devletin etkisi büyük olmuş ve 
BBC ile kamusal yayın anlayışı başlamıştır. Türkiye için de rol model olan bu anlayış en temelde teknolojik yatırımların ve içeriklerin 
hazırlanmasında devletin başat aktör olduğu tezine dayanmaktaydı. Bununla birlikte devletin korumacı ve denetleyici tavrının da et-
kisiyle yayıncılık alanında kamunun çıkarları ve yararlı olacak içeriklerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması fikri de benimsenmiştir. 
Kamu hizmeti yayıncılığı kavramının tanımı, (Yazıcı, 1999: 12) BBC’in ilk yıllarına kadar uzanır. İlk kez Sir John Reith (BBC’nin 
ilk genel müdürü) tarafından ortaya atılan kamu hizmeti yayıncılığının tanımı, BBC’nin kamu yararına, tekel olarak çalıştığı or-
tamda yapılmıştır.Günümüzün çağdaş yayıncılık dünyasında, “kamu hizmeti yayıncılığı” çoğunlukla kamusal, ruhsat ücretlerine 
dayanan gelirleri olan yayın kurumlarıyla, ticari (reklama dayanan gelirleri olan ve kar amaçlı) yayın ayrıştırmada kullanılmaktadır. 
Yayıncılık alanında liberal değişimler ve politikaların da etkisiyle gelişen bir başka yayıncılık biçimi “ticari yayıncılık ortaya çıkmıştır. 
Bu yayıncılık modelinde reklam ve ticari kazanım en temel unsur olarak görülmektedir. 

Ticari yayıncılık ekonomisi, reklâm geliri karşılığında izleyicilerin satılması çerçevesinde döner. Televizyonda izleyiciler, 
çok reklâmı yapılan malların satış fiyatına ilaveler biçiminde program masraflarına katkıda bulunurlar. Ayrıca bu sistem içinde iz-
leyicilerin kendileri asli metadır. Belli programlardaki reklâm spotlarına şirketlerin ödedikleri fiyat, programın çektiği izler kitlenin 
büyüklüğü (İng.rating) ve toplumsal bileşimi tarafından belirlenir ve ana-yayın kuşağında (İng. prime-time) yüksek fiyatlar, en fazla 
izleyiciyi çekip tutan, tüketimle uyumlu bir simgesel çevre sunan göstericilerle belirlenmektedir (Golding ve Murdock, 1997: 58).

Ekonomide liberalliğin giderek ağır basması sektörler arasında rekabeti oldukça zorunlu bir boyuta sürüklemiştir. İşletm-
elerin serbest iktisadi yapıda ürünlerini düşük girdilerle oluşturması ve pazar paylarını artırma çabaları piyasada devam edebilmel-
erinin denge unsuru olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Bu etki yayıncılık alanında da etkili olduğunda programların içerikleri ve 
biçimleri de buna göre şekillenmeye başlamıştır. Televizyon program biçimi (İng.format) Ateş’e göre“bir TV dizisinin ve TV gösteris-
inin karakteristik özelliklerini içeren, dizinin veya gösterinin her bölümde farklı bir şekilde içi doldurabilecek olan temel bir yapıyı” 
ifade etmektedir (Ateş, 2007: 282-283). Programların biçimleri en kazançlı ve uzun süre ekranda sürebilme niteliğine sahip olan 
türlerin yayında kalması anlamına gelmektedir. Ticari yayıncılık bir piramide benzemektedir.Bu piramide göre çok sayıda seyircinin 
belli kanallar ve içerikler tarafından yönetilmesi ve hakimiyet kurması sistemine dayanmaktadır. Bu bakımdan reklam verenler de en 
üstte yer alan kanal ve program türlerine göre ilgi göstermekte ve bu yayınlara reklamlarını daha fazla verme eğilimi göstermektedir. 
Bu durum medya endüstrisi için ve ülkelerin genel ekonomik çizelgeleri için ne derece önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Reklamın pazarlama yönü, iletişim sektörünü bir haberleşme ve alım satım esasına dayanan niteliğiyle şirketler farklı me-
dya seçeneklerinden yararlanarak pazarda seslerini daha fazla duyurma imkânını elde etmektedirler. Bu platformda oluşturulan 
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dünyanın ilk reklam filmi, kanallar yoluyla bir ürünün pazarda yer edinmesini sağlayarak ekranlar üzerinden televizyon tüketicile-
rinin ilgisine sunulmuştur. Yayıncılık alanında reklamın etkisini tarihsel olarak incelersek tanıtma işleviyle başladığını daha sonra 
gücünün farkına varılmasıyla sektörün en büyük ideolojik aygıtı haline geldiğini de görebiliriz. Dünyanın ilk reklamı olma özelliğini 
taşıyan “Filmde büyük bir pankart var. Üzerinde de Admiral Sigaraları diye bir yazı. Pankartın önünde dört kişi oturuyor. Sam Amca, 
bir papaz, bir Kızılderili ve bir iş adamı. Ekranın sol tarafından kül tablası biçiminde bir kutu görüntüye giriyor.Kutu yırtılıyor ve 
içinde çok çekici giyinmiş şahane bir kız çıkıyor. Adamlara yaklaşıyor ve onlara birer sigara veriyor. Sonra kameraya dönerek bir 
bayrak açıyor. Bayrağın üzerinde bir yazı: Hepimiz Admiral içeriz.” Bundan tam yüzyıl önce, 5 Ağustos 1897’de, New Jersey’deki West 
Orange Edison stüdyolarında çekilen “Admiral Sigaraları” filmi, dünyanın ilk reklamı olma özelliğine sahiptir. 

Televizyonun farklı programlarla ya da yapımlarla endüstrinin işinikolaylaştıran anlatıların bir ürünü olduğu açıkça 
görülmektedir.Düzenli televizyon yayınları arasında ilk TV reklamı, 1 Temmuz 1941’de New York’ta WNBT televizyonunda yayın-
landı.Ekrana Bulova marka bir saat görüntüsü geldi ve bir spiker bu statik görüntünün üzerine reklam spotunu okudu. 20 saniyelik 
bu gösterinin ücreti 9 dolardı (Becer, 2000: 104).NBC şirketi de, ilki 27 Haziran 1941’de yayınlanan bir reklamlı program kampanyası 
başlattı. Bu kampanyada isteyen firma için bir saat süreli program düzenlenebiliyordu. Arasına reklam spotlarının serpiştirildiği 
bu tür bir program için stüdyo ve yapım masraflarının dışında 120 dolar alınıyordu. O dönemde yalnızca 4 bin 700 adet TV alıcısı 
olduğu düşünülürse, bu oldukça astronomik bir ücretti. Yine de Ivory sabunları, Bulova saatleri ve Adam şapkaları bu tür program 
yaptırmaktan kaçınmadılar. İlk renkli TV reklamı ise ATV şirketi tarafından 15 Kasım 1969 tarihinde yayınlanarak izleyicilerle pay-
laşıldı. “Birds Eye” marka bezelyenin tanıtıldığı 30 saniyelik bu reklam filminin yapımcılığını Lintas Reklam Ajansı üstlenmişti. Birds 
Eye firması, ATV (ABD) şirketine geçekleştirilen ilk TV reklamı için yaklaşık 25 sterlin ödemiştir (Becer, 2000: 115). 3 Mart 1972 
tarihinde TRT ilk televizyon reklâmını yayınlamıştır.TRT’nin ilk yıllarında tek yayıncı kurum olması yazılı basında yer alan reklam 
sisteminin görsel medyaya doğru yönelmesini sağlamıştır. Günümüzde sıkça tartışılan ve rekabetin üst seviyelere geldiği reklam 
alanında TRT yapılan düzenlemelerle televizyonda başat aktör olması için gereken koşulları yasal olarak tanımıştır (Yolcu, 2001: 8). 
         

İnternet alanında reklam gelirlerinin artırılması konusunda başta televizyon olmak üzere diğer medya organlarının 
içeriklerinin hızlı bir biçimde eklenmesi önemli rol oynamaktadır. İnternet yayınlarının bilgiyi hızlı ve (son dönemde mobil teknikler 
ile de) çok çeşitli olanaklarla tüketiciye sunabilmesi bu alana reklam verenlerin ilgisini de giderek artırmaktadır. İnternetin hızı 
konusunda ışık hızının ölçü olarak kabul edilmesi çeşitli verilerin (bilgi,ses,müzik,haber, video v.b.) teknik ar-ge çalışmalarıyla 
desteklenmesini, geniş içerikle aktarılmasını ve takip edilmesini sağlamaktadır. Son yıllarda özellikle sosyal medya ağlarının ve 
arama motorlarının medyanın bir türevi haline gelmesi, söz konusu bilgi kaynaklarının yayıncılık ve reklamcılık alanındaki nüfuzu-
nu belirginleştirmektedir. Bu bakımdan medyanın internetortamındaki varlığı, reklam verenlerin sayısal ve niteliksel yönelimini 
yeniden düzenlerken, internet mecrasının ekonomik açıdan üstün hale gelmesine aracılık etmektedir. Son yıllar internet reklam 
gelirleri incelendiğinde bu alanda önemli rakamlar ortaya çıkmaktadır.  

Geçtiğimiz günlerde IAB tarafından 2011’de ABD’deki internet reklam gelirlerinin açıklandığı rapora göre 2011 yılında 
internet reklam gelirleri bir önceki seneye göre % 22 artış göstererek toplamda 31.7 milyar dolara ulaşmıştır. 2011 yılında da reklam 
gelirlerinde en büyük dilimi arama moorları almaktadır. Arama gelirleri 2010’da % 44.8 orana sahip iken, 2011’de bu oran %46.5’a 
çıkmıştır. 2011 yılında arama gelirleri 14.7 milyar dolar olarak belirlendi.Pastada en büyük dilimin sahibi ise %22 ile display ve 
banner reklamlardır. Mobil gelirler, 2011 yılında bir önceki yıla göre % 149 büyüme kaydetmiştir.(http://sosyalmedya.co/iab-inter-
net-reklam-infografik/) 15.06.2013 tarihinde erişildi.          
  Nielsen tarafından hazırlanan rapora göre ise 2012 yılında dünya genelindeki internet reklam harcamaları, Latin 
Amerika, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki harcamaların hızlı yükselişinin katkısıyla 2011in ilk çeyreğine kıyasla yüzde 12lik 
bir büyüme gerçekleştirdi. Bu tüm mecralar içindeki en yüksek orandır.

 

 
 

          Grafik:1 Bölgelere Göre Medyanın Yılda Yıla Değişimi(http://www.webrazzi.com/2012/07/11/internet-reklam-gelirleri-yuzde-
12-artti/) 

 Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika bölgelerindeki yükseliş dikkat çekmektedir. Bu bölgelerdeki yükseliş dünya or-
talamasını yukarı çekse de Kuzey Amerika ve Avrupa’daki artış oranları oldukça düşük ve doygunluk seviyesine erişilmiş izlenimi 
uyandırmaktadır.Kuzey Amerika’daki dergi ve gazetelerin artık gözden düştüğü apaçık bir şekilde belli olmaktadır. Son yıllarda Tür-
kiye’nin internet reklamcılığında hızlı bir gelişme göstermesi ve futbol karşılaşmalarının ciddi bir ilgi görmesiyle ortak bir modele 
doğru gitmesini gerekli kılmıştır. Bu kapsamda internet ortamında maç yayınları reklamlarının verilmesi ve maçların özet karşılaştır-
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maları ardından izlenme isteği konusunda sosyal paylaşım ağlarından daha önde olabilmek ve daha fazla reklam çekebilmek adına 
bu maçlar yayıncı kuruluş tarafından bizzat verilebilmektedir. 

 4.Karşılaştırmalı  İçerik Analizi

Bu çalışmada içerik analizi yapılırken inceleme alanına giren Almanya(Bundesliga), Fransa (Ligue 1) ve İngil-
tere (Premiere League), İspanya (La Liga) İtalya (Serie A) ve Süper Lİg (Türkiye) ana yayıncıları olan Almanya (SKY-
SPORTS-GOL TV), Fransa (CANAL PLUS) ve İngiltere (BSKYB-SETANTA), İspanya (MEDIA PRO) İtalya (SKY-
ITALIA-MEDIASET) ve Süper Lİg (LİGTV) ana yayıncılarınin resmi siteleri üzerine bir teknik inceleme yapılmıştır. 
 Almanya’da SkySports (Gol TV), hem Bundesliga hemde şampiyonlar ligini yayınlamaktadır. Bundesliga’da internet üzerin-
den maçların özetleri ve canlı yayını gerçekleştirilmektedir.Bu konuda genel işleyişe göre üye olmak ve ödeme yapmak zorunluluğu 
bulunmaktadır.Adil kullanım ile ilgili hukuki durum olmamasına rağmen bu maçların bedava izlenme erişimi bulunmamaktadır.
Almanya’da yayın gelirinin yüzde 50’si bütün kulüplere eşit olarak dağıtılmaktadır. Gelirlerin yüzde 37,5’i son 3 yıl baz alınarak 
kulüplerin başarısına göre, kalan yüzde 12,5’i de kulüplerin sportif performanslarına göre dağıtılmaktadır (http://www.ofansif.com/
basin-yayin/spor-haberleri/yayin-gelirlerinde-avrupayi-yakaladik/30535.aspx ). İngiltere’de ilk maç yayını 22 ocak 1927’de Arsenal 
ve Sheffield United arasında oynanan maçın radyo yayınıdır. 1937’de ilk maç yayını televizyonda yayınlanırken devlet televizyonu 
BBC 2 ile başlayan yayıncılık 1964 günün maçı adlı program ile seyircisiyle buluşmuştur. 

Grafik 2:Radyoda ilk Premiere Lig maçı Afişi http://www.footballsite.co.uk/Statistics/Articles/DidYouKnow21.htm

Avrupa’nın en fazla izlenme ve yurtdışına satılma imkanına sahip olan İngiltere Premiere liginde 1954 yılında Dünya 
Kupası›nın ilk kez İngiltere’de canlı yayını; 1955 yılında yeni kurulan ITV’de Avrupa Kupası canlı maç yayınları başladı. BBC’de 
futbol da futbol özel (İng.Soccer Special) programı yayın hayatına başladı.1992’de Sky TV 5 yıllık maç yayını için 304 milyon pound 
öderken ITV 1999’da 4 yıllık şampiyonlar ligi hakları için 299 milyon pound ödemeyi kabul etmiştir. 2002’de ise SKY TV ve ITV 
futbol maçları yayını için 178.5 milyon pound, şampiyonlar ligi maçları için 83 milyon pound ödemeyi kabul etmiştir (http://www.
live-footballontv.com/history-of-football-on-tv-uk.html). İngiltere Premiere Lig’de canlı yayın hakları (son olarak 2009 yılında ihale 
edilen)1992’den bu yana 18 yıldır lig maçlarını yayımlayan BSkyB (Sky TV) tarafından yayınlanmaya devam etmektedir. İngiltere’de 
maçlar, iki yayıncı kuruluş tarafından izleyiciye ulaştırılıyor.2009’da yapılan ihale sonrasında BSkyB yayın haklarının yüzde 92’sini 
elinde bulunduruyordu.Setanta ise sadece %8’lik bir yayın hakkına sahip durumdaydı.Setanta şirketi gerekli ödemeyi yapamadığı 
için sözleşmesi feshedilmiştir.ESPN yeni yayıncı durumundadır.BSkyB (İnternet-özet-mobil-bant yayın)  hakları konusunda da söz 
sahibi konumdadır. Farklı lisanslama işlemlerinin tamamına sahiptir.

Premiere Lig, yayıncı kuruluş tarafından izleyicilere farklı paketlerde satılmaktadır. İzleyiciler aylık 42.5 pound ödeme yap-
arken, yayın kutusu için 299 pound ödemek durumundadır. İlave kanal için aylık 5 pound ödeme yapılırken, yayıncı kuruluş üç yılda 
toplam 3 milyar sterlinlik ödeme karşılığında 38’ien önemli (ing.first pick) ve toplamda 116 maç yayınlama hakkına sahiptir(http://
www.standard.co.uk/news/uk/premier-league-football-matches-to-be-shown-for-free-by-bt-next-season-8609005.html).   

     Premiere Lig’in yayın hakları ve özet görüntülerinin İngiltere dışı satışlarının yaklaşık 1,4 milyar sterlin olarak gelecek ay 
satılacak olması, BBC’nin de yaklaşık 178 milyon sterline özet görüntüleri yayınlama hakkını satın alması sonrasında, daha önceden 
satılan 3,018 milyon sterlinlik yayın hakkı da dikkate alındığında, İngiliz Premier Ligi’nin toplam yayın hakkı bedeli 5 milyar ster-
line ulaşmaktaır. Bu sayede 2013 ila 2016 sezonları arasında, yani üç sezon için Premier Lig maçlarının yayını, özet görüntüleri ve 
İngiltere dışı yayınları için yayıncı kuruluşlar 5 milyar sterline yakın (4 milyar 978 milyon sterlin) bedel ödeyeceklerdir. Bilindiği gibi 
İngiliz Ligi’nde naklen yayın gelirleri 50:25:25 kuralına göre dağıtılmaktadır. Yani, toplam gelirin yüzde 50’si tüm kulüplere eşit olarak 
dağıtılırken, kalan yüzde 50’nin yarısı kulüplerin sportif performansına göre kalan yüzde 25’i de popülerlik oranında (yayınlanan 
maçlara göre) kulüplere dağıtılmaktadır. Yurtdışı satıştan gelen tutarlar ise 20 kulübe eşit olarak tahsis edilmektedir (http://www.
dunya.com/yok-boyle-bir-lig-premier-ligde-naklen-yayin-gelirleri-5-milyar-sterline-ulasti-150265yy.htm).  

  Serie-A’da ise ligi domine eden dört büyük kulüp yayıncı kuruluşla (Sky-Italia) yaptıkları serbest pazarlık sonucunda to-
plam naklen yayın gelirlerinin yaklaşık yüzde 65’ini kendi aralarında paylaşmaktadırlar.Milan, Inter, Roma ve Juventus aslan payını 
alan kulüpler arasındadır.Kalan diğer 16 takım ise Federasyon aracılığıyla Sky-Italia ile maçlarının şifreli kanallardan yayınlanması 
koşuluyla serbest pazarlık yaparak naklen yayın geliri elde etmektedir (http://www.ofansif.com/basin-yayin/spor-haberleri/yayin-ge-
lirlerinde-avrupayi-yakaladik/30535.aspx).

İspanya›da futbol maçlarının televizyon yayın hakları için şirketler, kulüplerle tek tek anlaşma yapmaktadır.Ülkede en 
güçlü medya gruplarından Mediapro›nun neredeyse İspanyol ligindeki tüm kulüplerle anlaşması bulunurken, sadece 2.lig takım-
larından Real Betis’in Sogecable firmasıyla anlaşması mevcuttur. 1. lig takımlarından Getafe ve Atletico Madrid ise Caja Madrid 
bankası ile Tele Madrid televizyonu konsorsiyumuna bağlıdurumdadır(http://www.sundaytv.es/web/index.php?option=com_con-
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tent&view=article&id=1213:este-jueves-nuevo-enfrentamiento-en-la-lfp-por-los-derechos-de-television&catid=46:grupo-prisa&I-
temid=77). Fransız Ligi Ligue 1’de yayın gelirlerinin yüzde 83’ü 20 kulüp arasında ‘Dayanışma Primi’ adı altında her kulübe eşit 
olarak, yüzde 10’u sportif performansa göre, yani sezon sonundaki lig sırasına göre, kalan yüzde 7’si ise her hafta yayınlanan maçlar 
içinde en yüksek reytingi alan üç maçı oynayan kulüpler arasında popülaritelerine göre paylaştırılmaktadır. Fransa’da birinci lig 
futbol karşılaşmalarının yayın hakkını 2008 yılında düzenlenen açık artırmada şifreli yayın yapan Canal Plus televizyon kanalı ve 
Orange Telekom şirketi dört yıllık süre için kulanım hakkını elde etmiştir.Orange, cep telefonlarından da maçların seyredilmesine 
olanak sağlamaktadır. Canal Plus için abone olma ücreti ilk yıl aylık 20 avro iken ikinci yıldan sonra aylık 30 avro ödenmektedir 
(http://www.ofansif.com/basin-yayin/spor-haberleri/yayin-gelirlerinde-avrupayi-yakaladik/30535.aspx). Kombine açısından yıllık 
geliri 92 kulüpten en üst £3bn ilk kez, bir kez Bundesliga, Serie a ve La Liga ya göre Premier Lig’de dahafazla kazanç ile yer almak-
tadır. Deloitte tarafından 2011/12 hazırlanan en son futbol finans inceleme raporunda Premiere Lig’in 20 kulübü, yılda 2£.4bn % 4 
artış ile ticari büyüme hızı göstermektedir. Rakamsal olarakdiğer liglerde sırasıyla £1.58bn Almanya, İspanya  £1.4bn  ve  £1.3 İta-
lya olmuştur(http://www.theguardian.com/football/2013/jun/06/english-football-three-billion-revenue ).

Avrupa’nın en büyük beş ligi incelendiğinde yayıncı kuruluşların ülke içi satış kadar internet ve diğer ülke kanallarına 
satmak gibi alternatif politikalar belirleyerek yayın alanlarını geliştirmeye çalıştıkları görülmektedir. Sadece ingiltere örneğinde 
205 ülkenin yayıncı konumunda olması ve ciddi seyirciye sahip olmaları bu pazarın gerek teknik gerekse finansal açıdan doğru 
yönetilmesi konusunda yeni hedefler belirlenmesine yol açabilmektedir.Bazı ülkelerin maç yayınları satışındaki yaygınlığın teme-
linde,satış konusunda sömürge ülkelerindeki imajı, dilsel yaygınlık (uyum) ve yıldız tabanlı lig projesi ile sezon öncesi hazırlık tur-
nuvalarının bir pazarlama yöntemi olarak düzenlenmesi yatmaktadır.

Avrupa’nın önde gelen ve gelir açısından önemli değerlere sahip olan takımları incelendiğinde, prestij için kendi kurmuş 
oldukları kanallarda bant olarak maçların tamamı ve özet haklarını da ellerinde bulundurarak yayınlarını yaptıkları ve internet üze-
rinde de etkin bir yayın politikasına giriştiklerigörülmektedir.Avrupa’nın yayın geliri açısındanen önemli takımları incelendiğinde, 
Deloitte şirketinin yaptığı rapora göre ilk 20 takım arasında yer alan takımlardanİngiliz takımları 1821,1 milyon euro, İspanyol 
takımları 995.6 milyon euro, İtalyan takımları 902.5 milyon euro, Alman takımları 853.1 milyon euro ve Fransız takımları da 267.6 
milyon euro yayın geliri ile sıralanmaktadır.

1 Real Madrid 512.6
2 Barcelona 483.0

3 Manchester Unit-
ed 395.9

4 Bayern Munich 368.4
5 Chelsea 322.6
6 Arsenal 290.3
7 Manchester City 285.6
8 Milan 256.9
9 Liverpool 233.2
10 Juventus 195.4

11 Borussia Dort-
mund 189.1

12 Internazionale 185.9

13 Tottenham 
Hotspur 178.2

14 Schalke 04 174.5
15 Napoli 148.4
16 Marseille 135.7
17 Lyon 131.9
18 Hamburg 121.1
19 Roma 115.9
20 Newcastle United 115.3

Tablo 1:Deloitte Football Money League 
http://www.deloitte.com/assets/DcomAzerbaijan/Local%20Assets/Documents/footballmoneyleague2013.pdf
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Grafik3 :2011/12 Deloitte Football Money League Clubs By Country 
http://www.deloitte.com/assets/DcomAzerbaijan/Local%20Assets/Documents/footballmoneyleague2013.pdf

Deloitte tarafından hazırlanan rapora göre ilk 20 takım arasında gelir payları sıralamasında İngiltere 7, İtalya 5, Almanya 4, 
İspanya ve Fransa 2 Kulüp ile sıralanmaktadır (Deloitte Report,2012:9).

 5.Türkiye’de Maç yayınları 

Türkiye’de maç yayınları İngiltere örneğinde olduğu gibi ilk olarak devlet televizyonunda başlamıştır. Çok kanallı dönem ile 
birlikte özel kanallar tarafından yayınlanmaya başlayan yayınlar ilk olarak CİNE5 ardından TELEON ve son olarak DİGİTÜRK-LİG 
TV ile şifreli ve paralı yayına geçişle gerçekleşmiştir. Futbol kulüplerinin yayın gelirleriyle birlikte ekonomik olarak gelişme gös-
termesi profesyonelleşmeyi, prestij ve imaj yönetimi konusunda farklı stratejilerin geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Türk takım-
larının Avrupa kupalarındaki başarıları ve Türk milli takımının elde ettiği dereceler ligin bilinirliğini artırmıştır. Türkiye’de radyo 
yayınlarının yerine televizyon yayınlarının bu konuda daha hakim konuma erişmesiyle maç yayınlarının da seyri değişmiştir. TRT, 
ilk canlı spor yayını, 1971 yılında İzmir’de oynanan Karşıyaka Spor Kulübü ile İstanbulspor arasında oynanan futbol maçını naklen 
vererek gerçekleştirmiştir (http://tr.wikipedia.org/wiki/TRT ). Sonraki yıllarda ise şifreli yayın sürecine kadar olan süreç için ciddi 
bir pazarlama faaliyetleri gerçekleşmeye başlamıştır. Günümüzde Avrupa’da yayın gelirlerinde 1,2 milyar dolarla ilk sırada yer alan 
İngiltere Premiere Lig’i, 1,1 milyar dolarla İtalya Serie A, 971 milyon dolarla Fransa ligi Ligue 1, 743 milyon dolarla İspanya ligi La 
Liga, 573 milyon dolarla Almanya ligi Bundesliga ve 374,5 milyon dolarla Turkcell Süper Lig izlemektedir. 1994-2014 yılları arasın-
daki süreçte 1864.7 milyon dolarlık bir yayın havuzu oluşturulmuştur. Bu yayınlar konsorsiyum olarak başlamış olsa da havuz sistemi 
adı verilen bir model ile tüm takımlar tek bir sistem ile pazarlanmaya başlamıştır.

Yıllar Yayıncı
Ödenen Para (milyon 

dolar)

1994-95 Konsorsiyum* 7.2

1995-96 Konsorsiyum** 23

1996-97 Cine5 40

1997-98 Cine5 45

1998-99 Cine5 55

1999-01 Teleon 60

2001-04 Digitürk 116

2004-08 Digitürk 94.5

2008-10 Digitürk 140

2010-14 Digitürk 321

 
*Cine5 / ATV / Show TV / Kanal D / TGRT ** Cine5 / ATV / Show TV / Kanal D / Star TV 

Tablo 2: Maçlar Digitürk’te kaldıhttp://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/13473866.asp

Dünya’da yayın geliri sıralamasında ilk 20 takımı takip eden 20 takım içerisinde Galatasaray 95.1 milyon euro tutarındaki 
geliriyle elit takımlar ligine girme ve burada marka bilinirliğini artırma yolunda önemli bir artıya sahip olmaktadır.Yine Deloitte 
tarafından hazırlanan rapora göre Valencia 111.1 Benfica 111.1 Atlético Madrid 107.9 Ajax 104.1 VfB Stuttgart 103.2 Everton 99.5 
Aston Villa 98.6 Fulham 98.0 Sunderland 96.4 Galatasaray 95.1 Corinthians 94.1 şeklinde sıralanmaktadır (Deloitte Report, 2012: 
4).Türkiye’de süper lig karşılaşmalarının yayını konusunda yapılan son ihalede maçların yayını konusunda üç temel lisans satın alın-
ması gerçekleştirilmiştir. A.B.C. olarak ifade edilen bu lisanslama işleminde A lisansı (LİG TV) ile maçların canlı yayını ve pazarlan-
ma hakkı, B lisansı (TRT) ile maçların özet görüntülerinin televizyonda verilmesi hakkı, C lisansı (TÜRK TELEKOM) ile mobil 
satış hakkı verilmektedir. İhale neticesinde elde edilen yayın gelirlerine bakıldığında ise A lisans grubunda 1.968.868.138 dolar, B 
lisans grubunda 246.629.869 milyon dolar, C lisans grubunda 82.802.866 milyon dolar, toplamda ise 2.298.300.872 dolarlık bir yayın 
pastası oluşturulmaktadır. 
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Tablo 3: Maçlar Digitürk’te kaldı 
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/13473866.asp

 Sonuç

Türkiye’de maç yayınları konusunda adil kullanım hakkının kullanılmasında LİG TV’nin yayın ve reklam stratejisinin 
hakim olduğu görülmektedir. Lig TV internet üzerinden maçların satışı ile gelir elde etme politikasını talebin azlığı nedeniyle iptal 
ederken üyelik yoluyla maçların gollerinin ve özetlerinin izlenmesi konusundaki teknik uygulamasının ilgi görmemesi ve sosyal 
paylaşım ağları, arama motoları üzerinden maçların izlenmesi sebebiyle, “adil kullanım” hakkı çerçevesinde herhangi bir şart ortaya 
koymadan maçları internet üzerinden izleyicilere açmaktadır. 

Türkiye’ye başta Avrupa takımları olmak üzere pek çok ligi getiren Saran Group yöneticisi  Selim Usta, Türkiye’nin bokstan 
futbola kadar tüm yabancı spor yayınlarına ise yıllık toplam 50 milyon dolar ödediğini söylemektedir. Usta, Türkiye’nin spor içeriği 
ihracatının ise 15 milyon dolar civarında olduğunu kaydediyor. “170 milyon dolar ödediği bir ligi 50 bin dolara satmak istemeyebilir. 
Digitürk’ün önceliği Türkiye.Yurtdışında şifreyle verilmesi gerekiyor. Çünkü Almanya’daki Türklere decoder satıyor.” Ifade etmekte-
dir. Bu durum da futbol maçlarının yayın hakları konusunda bir streatejik hamle olarak  iç  pazarın  ön  planda  tutulduğunu  gös-
termektedir(http://www.tribundergi.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=43287&view=next#ixzz2cpnu63Ib).     Fut-
bol maçlarının şifreli yayınlarla kitlelere ulaştırılmasında kulüplerin ekonomik çıkarlarından ziyade yayıncı kuruluşlarının finansal 
kazanımları daha fazla ön plana çıkmaktadır. Yayıncı kuruluşların seyirciyi kendine çekebilmesi ve paralı yayınların satın alınması 
konusunda bilinçaltı reklamlarını sunmaktadır.Yine yayıncı kuruluşun web sitesinde IP numaralarının belirlenmesi ve bu yolla 
adilkullanım hakkından yararlanan kişi ya da kişilerin sayısı da belirlenebilmektedir. Sözkonusu yayıncı kuruluşun (Lig TV örnegi) 
“Videolig” uygulaması kapsamında her gol ve özet görüntüsünün önüne ustalıkla reklamları yerleştirilmesi suretiyle internet or-
tamında satamadığı görüntü yerine reklamları satma stratejisini kullandığı gözlemlenmektedir. İzleyicinin maç yayınları konusunda 
illegal kullanımlarının önüne geçmesi ve yayıncı kuruluşun reklam gelirlerini artırabilmesi bağlamında adil kullanım hakkı devreye 
girmektedir.

Stratejik açıdan en önemli lisanslama hakkı olarakA tipi (maç yayınlarını içerir) lisanslama, televizyonda reklam gelirlerinde 
belirleyici unsur olmaktadır. İzleyicilerin talepleri ve teknik gelişmeler  internet üzerinden yapılan ücretsiz izletme politikalarının ve 
lisanslama biçimlerinin yakın gelecekte daha farklı bir yönde gelişmesini sağlayacaktır. Özellikle IP TV uygulamasının yaygınlaşması  
teknik ve ekonomik stratejilerin kökten değişmesine zemin hazırlayacaktır. Bu durumda adil kullanım hakkı ilkesinin yeni düzleme 
göre sabit kalmayacağı hatta ileri derecede etkilenerek uluslararası hukuk sözleşmeleri dahilinde yeniden düzenlenecektir. Son olarak 
maç yayınlarının şifreli kanallarla izlenme biçimleri, internet üzerinden satış konusunda yeterli teknik alt yapı hizmetlerinin yeniden 
düzenlenmesiyle televizyon ideolojisinden daha fazla internet ideolojiisinin hakim kılınacağı bir yayıncılık temelinde şekillendiri-
lecektir. 
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