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YENİ BİR YAŞAM BİÇİMİ: ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK(AG)
Yrd.Doç.Dr. Bülent BİNGÖL

Özet
Teknoloji alanındaki gelişmeler/değişimler insan hayatını direkt veya in direkt olarak etkilemektedir. Özel-
likle iletişim teknolojisi alanında hızla gelişen/değişen yazılım ve donanımlar insanların yaşama şekilleri, 
çevresi ile etkileşimi, bireysel zaman geçirme biçimleri üzerinde belirleyici olmakla kalmayıp, insan hayatını 
ilgilendiren her alanda da etkisini göstermektedir. “Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR)” kavramı; 
sağlık, eğitim, havacılık, savunma, mimarlık, pazarlama, yayıncılık, seyahat, emlak, otomotiv, müzecilik, 
reklam, eğlence, dijital oyun gibi alanlarda teknolojideki değişime paralel olarak kullanılmaktadır. Teknolo-
jideki bu değişimin görsel ürüne yansımasına en iyi örnek teşkil edebilecek Artırılmış Gerçeklik, bilgisayar 
tarafında üretilen ses, görüntü, animasyon, hologram gibi dijital elemanları akıllı telefon, tablet ve sanal 
gerçeklik gözlükleri sayesinde bulunduğumuz ortamın üzerine gerçek zamanlı olarak yerleştirerek yeni bir 
algı ortamı oluşturur. Zenginleştirilmiş bu yeni ortam sayesinde gerçek hayata fiziksel olarak yerleştirilm-
esi mümkün olmayan nesne ve olgular Artırılmış Gerçeklikte sanal olarak algılanabilir hale gelir. Artırılmış 
Gerçeklik sayesinde oluşan bu algı ortamları dijital oyunlar gibi eğlence odaklı kalmayıp hayat kurtaran bir 
ameliyattan, ameliyatı yapan doktorun eğitiminden, gerçekte var olmayan bir tasarım ürünü veya yapının 
görselleştirilmesinden, tarih öncesi çağda yaşamış olan bir yaratığın veya var olmuş bir mekânın canlandırıl-
masından ambalajın etiketi üzerinden ürün detayına ulaşmaya kadar birçok alanda reel olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Teknolojik gelişmelerin paralelinde yaşam şekillerinin değişmesi ile yakın gelecekte bugün hayal 
bile edilemeyecek birçok ortamın Artırılmış Gerçeklik sayesinde insanlara sunulacağı açıktır. Bu çalışmanın 
amacını Artırılmış Gerçeklik konusuna genel bir bakış açısı sunmak, son gelişmeleri incelemek, toplumsal 
yaşam üzerindeki etkilerini uygulama alanlarını dijital ortamlar açısından değerlendirmek oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Artırılmış Gerçeklik, Dijital Teknoloji, Mobil Uygulamalar

A NEW WAY OF LIFE: AUGMENTED REALITY(AR)
Asst.Prof.Dr. Bülent BİNGÖL 

Abstract
Developments/changes in the field of technology directly or indirectly affect human life. The rapidly devel-
oping/changing software and hardware in the field of communication technology is not only determining 
people’s ways of lives, their interaction with the environment, their individual leisure time activities, but it is 
also affecting every aspect of human life. The concept of “Augmented Reality” (AR) is being used in parallel 
with the technological developments in the fields of health, education, aviation, defense, architecture, mar-
keting, publishing, travel, real estate, automotive, museology, advertising, entertainment and digital gaming. 
Augmented Reality is the paradigm of the reflection of change in technology to a visual product since it 
creates a new perception of the surrounding by placing computer-generated digital elements such as sound, 
image, animation and hologram on the environment in real time via smartphones, tablets and virtual reality 
glasses. With this new enriched environment, objects and phenomena that cannot physically be placed in real 
environment become virtually perceivable. These perceived environments created by the Augmented Reality 
are not only being utilized in entertainment domains such as digital games but they are also being used in an 
array of areas from life-saving medical operations, education of doctors, visualization of a design product or a 
structure that does not exist in reality, animation of a creature that lived in prehistoric times or simulation of 
a historic space that no longer exists. With the life styles and technological developments changing in tan-
dem, it is clear that in the future Augmented Reality will offer many environments to people that are hard to 
imagine today. This study aims to present an overview of the concept of Augmented Reality, to examine the 
recent developments in the field, to evaluate the effects of Augmented Reality on social life and its application 
areas in terms of digital media.

Keywords: Augmented Reality, Digital Technology, Mobil Applications
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1.Giriş

Başkalarının gördüğünden daha fazla görebileceğiniz, başkalarının duyduğu müziklerden fazlasını dinleyebi-
leceğiniz ve belki de başkalarının yapamayacağı şeylere dokunup, koklayıp tadabildiğiniz bir teknolojiyi hayal 
edin. Gerçek dünya tecrübemizde tamamen sayısal öğeleri ve nesneleri algılayacak bir teknolojimiz olsaydı, 
tüm canlılar ve yapılar günlük faaliyetlerimizde bize yardımcı olurken, neredeyse bilinçsizce sadece jestler ve 
konuşmalarla etkileşim kuruyor olsalardı ne olurdu? Böyle bir teknoloji ile tamirci, bilinmediği bir aleti tamir 
ederken talimatları görebilir, cerrahlar ameliyat yaparken organların ultrason taramalarını görebilir, itfaiyecil-
er görünmez tehlikelerden kaçınmak için bina planlarını görebilir, askerler insansız keşif uçakları tarafından 
düşman saflarındaki keskin nişancısı pozisyonlarını görebilir, bizler sokakta yürürken sokaktaki her restoran 
hakkında yazılanları okuyabiliriz veya işe giderken dev canavarlarla savaşabiliriz (Feiner, 2002). Tüm bun-
lar aslında kulağa imkânsız gelse de “Artırılmış Gerçeklik” sayesinde bugün artık algılanması mümkün olan 
olgulardır.

Artırılmış Gerçeklik, yeni nesil, gerçekliğe dayalı bir arayüz yaratmak için geliştirilen teknoloji olmakla 
birlikte bugün dünyanın farklı yerindeki laboratuvarlardan çeşitli endüstriler ve tüketici pazarlarına doğru 
ilerlemektedir. Artırılmış Gerçeklik, gerçek dünyayı gerçek dünya ile aynı yerde var olan sanal (bilgisayar 
tarafından üretilen) nesnelerle destekler. 2007’de ortaya çıkan ve gelişmekte olan bu teknoloji günümüzün 
akıllı telefonları ve Artırılmış Gerçeklik tarayıcılarıyla bu yeni ve heyecan verici insan-bilgisayar etkileşimini 
kucaklamaya başlıyoruz (Julier and Bishop, 2002).

2.Artırılmış Gerçeklik

Artırılmış Gerçeklik, bilgisayar tarafında üretilen ses, görüntü, animasyon, hologram gibi dijital elemanları 
akıllı telefon, tablet ve sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde bulunduğumuz ortamın üzerine gerçek zamanlı 
olarak yerleştirerek yeni bir algı ortamı oluşturur. Zenginleştirilmiş bu yeni ortam sayesinde gerçek hayata 
fiziksel olarak yerleştirilmesi mümkün olmayan nesne ve olgular Artırılmış Gerçeklikte sanal olarak algılana-
bilir hale gelir. Artırılmış gerçeklik, yazı, resim ve video gibi bilgisayar ortamında oluşturulmuş materyalleri 
insanların gerçek dünyaları algılamalarının üzerine yansıtan geniş spektrumlu bir teknoloji olarak açıklana-
bilir.

Artırılmış Gerçeklik, dijital materyalleri gerçek dünya nesnelerine yansıtan teknolojileri ifade eder. Bu tanım, 
saf bir sanal ortamdan gerçek ortama kadar geniş bir yelpazeye yayılmış teknolojileri tanımlamak olarak öze-
tlenebilir (Milgram and Kishino,1994). Azuma’ya göre Artırılmış Gerçeklik; gerçek ve sanal nesneleri gerçek 
bir ortamda birleştirir, etkileşimli olarak ve gerçek zamanlı olarak çalışır ve gerçek ve sanal nesneleri her biri 
ile hizalar (Azuma, 1997, s:355). Höllerer and Feiner ise Artırılmış Gerçekliği; gerçek ve bilgisayar tarafından 
üretilen bilgileri gerçek ortamda, etkileşimli ve gerçek zamanlı olarak birleştiren ve sanal nesneleri fiziksel 
nesnelerle hizalandıran bir sistem olarak tanımlarken (Höllerer and Feiner, 2004, s:2), Ludwig and Reimann 
Artırılmış Gerçekliği gerçek zamanlı olarak bir video kamera tarafından sağlanan gerçek duyulara sanal 
nesneler ekleyen insan-bilgisayar etkileşimi olarak tanımlıyor (Ludwig and Reimann, 2005, s:4). Diğer yan-
dan Zhou, Duh, and Billinghurst Artırılmış Gerçekliği bilgisayar tarafından oluşturulmuş sanal görüntülerin 
fiziksel nesnelerin üzerine gerçek zamanlı olarak çakıştırılması olarak tanımlar (Zhou, Duh, and Billinghurst, 
2008, s:193).

3.Artırılmış Gerçeklik Kısa Tarihçesi

Bilgisayar grafikleri öncüsü Ivan Sutherland ve Harvard Üniversitesi’ndeki öğrencileri ile Utah Üniversite-
si öğrencilerinin oluşturduğu ilk AR prototipleri, 1960’lı yıllarda ortaya çıktı ve 3D grafik sunmak için bir 
görme aracı kullandı. ABD’de küçük bir araştırmacı grubu Hava Kuvvetleri’nin Armstrong Laboratuvarı, 
NASA Ames Araştırma Merkezi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Chapel Hill’deki North Carolina 
Üniversitesi, 1970’li ve 1980’li yıllarda araştırmaya devam etti (Tamura, 2002). Bu sırada Sony Walkman 
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(1979), dijital saatler ve kişisel dijital organizatörler gibi mobil cihazlar tanıtıldı. Bu, 1990’lı yıllarda kişisel 
bilgisayarların her zaman giyilebilecek kadar küçük olmasından dolayı giyilebilir bilgisayar kullanımının yol-
unu açtı. (C. Matysczok, R. Radkowski, and J. Berssenbruegge, 2004, s:269).  Bugün, kişisel dijital asistanlar 
(PDA’lar), tablet PC’ler ve cep telefonları gibi Artırılmış Gerçekliği destekleyebilecek birçok mobil platform 
mevcut.

1990’ların başlarında Boeing Corporation’ın bilim adamları Caudell ve Mizell tarafından hazırlanan ve 
çalışanların kablolama işlemlerine yardımcı olması için bir deneysel bir Artırılmış Gerçeklik sistemi geliştiril-
di (Caudell and Mizell, 1992, s:659). Gerçek mobil AR hala ulaşılamamıştı, ancak birkaç yıl sonra uzaysal ses 
bindirmeleri ile görme engelli kişilere navigasyon yardımını sunan bir GPS tabanlı dış mekan sistemi geliştir-
di (Mann, 1997, s:25). Çok geçmeden işlemci ve izleme aygıtları, mobil ayarlarda grafik yerleşimi destekleye-
cek kadar güçlü ve küçük oldu (Feiner, 1997, s:74). Feiner, ziyaretçilerin binaları ve eserler görebilmesi için  
3D grafiklere sahip tur rehberi bilgilerini kaydeden bir mobil Artırılmış Gerçeklik sistemi prototip oluşturdu. 
Artırılmış Gerçeklik 1990’ların sonunda ayrıcalıklı bir araştırma alanı haline geldi ve Artırılmış Gerçeklik 
üzerine uluslararası atölye ve sempozyum, karma gerçeklik üzerine uluslararası sempozyum ve ortamlarının 
tasarlanması atölyesi gibi çeşitli konferanslar başladı.

4.Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi

Artırılmış Gerçeklik içeriği çeşitli şekillerde izlenebilir. Başlangıçta, insanlar kendi web kameralarından QR 
kodları görüntülemelerine izin veren web uygulamaları ile karşılaşmış olabilirler. QR kodlarını kullanar-
ak, 3D animasyonlar da dahil olmak üzere dijital bilgiler bir anlamda kağıt, kart ya da diğer yüzeylerdeki 
görüntülere eklenebilir. Sembol veya işaretler bir web kamerasının önünde tutulduğunda, Artırılmış Gerçek-
lik uygulamaları kullananlar bilgisayar veya konsol aracılığıyla, gerçek ortamları üzerine yerleştirilen dijital 
içeriği görüntüleyebilirler. İkinci yöntemde ise kullanıcılar başa takılan gözlüklerde yer alan ve gözün önüne 
denk gelen ekranlar sayesinde gerçek ortam üzerine yerleştirilen dijital görüntüler birlikte ve gerçek zamanda 
izlerler. Üçüncü ve son yöntemde ise kullanıcılar akıllı telefon veya tabletlerine yüklemiş oldukları Artırılmış 
Gerçeklik uygulamalar sayesinde kameralarını kullanarak gerçek ortamla dijital ortamın karışmış halini 
görmüş olurlar. Kullanılan akıllı telefon veya tabletlerin GPS, ivmeölçer ve dijital pusula özelliği özelliklerini 
taşıması gerekebilir. Günümüzde Android ve IOS platformlarında birçok ücretsiz veya ücretli uygulamalar 
mevcuttur. Bu uygulamalar oyundan alışverişe kadar birçok alanı içermektedir. Artırılmış Gerçeklik mobil 
uygulamalarına en iyi örnek olarak tüm dünyayı saran “Pokemon GO” oyunu örnek gösterilebilinir. Akıllı 
telefon ve uygulama sayesinde oyuncular, gerçek zamanda, gerçek ortama yerleştirilmiş dijital görüntüleri 
izleyerek oyunu oynayabilmişlerdir.

5.Uygulama Alanları

Bilgiye erişmek için mobil bilgisayar teknolojileri ilerlerken, eğlence, sağlık, havacılık ve otomobil endüstril-
eri gibi pek çok alandaki bazı yaratıcı düşünceye sahip insanlar 
bunları uygulamak için faydalı yollar buluyorlar. Ayrıca, mimarlık, mühendislik ve inşaat endüstrisi proje 
süreçlerini geliştirmek ve görselleştirmek için her geçen gün daha fazla bilgisayar tabanlı teknolojiyi ben-
imseme yolunu seçmektedirler. Karmaşık yapı bilgilerini görselleştirmek proje katılımcılarına projeyi daha 
kolay anlayabilme ve tutarlı ve paylaşılan bir anlayış benimsemelerini sağlar. Artırılmış Gerçeklik mimarlık, 
mühendislik ve inşaat endüstrisine araştırma aşamasında görselleştirme yoluyla önemli avantajlar sağlayacak 
ileri bilgisayar teknolojilerinden biridir. Artırılmış Gerçeklik sadece endüstri ile sınırlı kalmayıp sağlık, eğit-
im, havacılık, savunma, reklam, pazarlama, yayıncılık, seyahat, emlak, otomotiv, müzecilik, eğlence, dijital 
oyun gibi alanlarda teknolojideki değişime paralel olarak kullanılmaktadır.

5.1.Reklamcılık ve Pazarlama

Artırılmış Gerçeklik herhangi bir pazarlamacının rüyasıdır ve bir markanın kullanıcının kendi deneyimler-
inden olumlu bir şekilde zorlandığı bir ortam yaratılmasına izin verir. Sadece birkaç isim vermek gerekirse, 
Coca Cola, Spotify ve Argos markalarının reklamını yapmak için hepsi Artırılmış Gerçeklik teknolojis-
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ini kullandı. Artırılmış Gerçeklik patlaması kendisini en çok reklamcılık ve pazarlama alanında göster-
miştir. Bazı şirketler potansiyel müşterilerin dikkatini ve ilgisini çekmek için yeni yollar arayan şirketler 
Artırılmış Gerçeklik uygulamalarını hayata geçirdi. Bu sayede kullanıcılar görünüşte doğal hareketler ve 
el hareketleri kullanarak keşfedilebilen ve manipüle edilebilir alanlarını paylaşan sanal nesnelerle buluşma 
şansı elde etti. Örneğin, üst sınıf otomotiv üreticileri, alışveriş merkezlerinde ve diğer kamusal alanlarda 
gerçek boyutlu Artırılmış Gerçeklik kullanarak sanal araçlarını sergilemeye başladı. Bir arabirim sayesinde, 
Artırılmış Gerçeklik eldivenleri veya diğer kontrollere ihtiyaç duymayan, yayalara gerçek zamanlı mekân-
sal hareketleri sanal düğmelere geçiş yapmak, kapıları açmak, koltuk sırtlarını katlamak ve sanal model 
araçlarını döndürmek için kullanmalarına olanak tanıdı (Yuen, 2011, s:1124). Oyuncaklar gibi daha küçük 
ürünler artık neredeyse tüm dünyadaki mağazalarda ve kiosklarda, bazen entegre 3D animasyonlarla izlen-
ebilir hale gelmiştir. Biraz daha sofistike kampanyalar, kullanıcıların akıllı telefonlarını kullanarak, mobilya 
gibi ürünlerin sanal modellerini çevrelerindeki herhangi bir yerde görüntülemek, döndürmek ve yeniden 
boyutlandırmak için kullanmalarına olanak tanıdı ve böylece, izleyiciler diğer eşyaların mevcut mobilyaları 
nasıl tamamlayacağına dair daha doğru görsel bir izlenim kazanabildiler. Diğer Artırılmış Gerçeklik uygu-
lamaları, tüketicilere sanal kıyafetler veya aksesuarlar eklemek şeklinde açıklanabilir. Bunun önemli örnekleri 
güneş gözlükleri veya saatler gibi aksesuar satan şirketlerin sanal soyunma odaları ve sanal aynaların yer 
aldığı kiosklarında görülebilinir. Bu uygulamalar şirketler tarafından hem gerçek dünyada hem de online 
perakende mekanlarında müşteri alışveriş deneyimlerini zenginleştirmek için kullanılmaktadır. Tüketiciler 
yaptıkları seçimlerini sosyal medya aracılığı ile beğenilerini paylaşabilmekle birlikte Artırılmış Gerçeklik 
sayesinde satın alma işlemi de yapabilirler. Son olarak Artırılmış Gerçeklik market uygulamaları sayesinde 
fast-food ve medya şirketleri, popüler 3D karakterlerin meşrubat bardaklarına ve fast-food serilerindeki diğer 
ambalajlardan fırlaması şeklinde gelişen Artırılmış Gerçeklik teknolojisini kullanmaktadırlar. Benzer şekilde, 
Amerikan Posta Servisi, kullanıcılara uygun QR Kodu ile herhangi bir kâğıda yansıyan hologram formundaki 
kutularını görüntülemesine olanak tanır. Bu sayede müşteriler, gönderilmek istedikleri eşyaların boyutlarını 
kâğıda yansıyan sanal kutunun boyutuyla karşılaştırmasına olanağı bulmuş olurlar (Hampp, 2009).

5.2.Mimarlık ve İnşaat

Artırılmış Gerçeklik sistemleri, tasarımcılara, işçilere, müşterilere ve potansiyel işverenlere gerçek proje 
alanının sanal görüntüsü içerisinde dolaşabilmelerini ve yapılması planlanan veya yapım aşamasında olan 
sanal bir tesisi/binayı görmelerini ve deneyimlemelerine olanak sağlamak için kullanılabilinir (Behzadan, 
2008). Bu teknoloji ayrıca, inşaat sahasında çalışan işçilerin yeraltı elektrik veya tesisat borularının sanal 
görüntülerini görmesini sağlayarak projelerin planlanmasında da yardımcı olabilir. Bu sayede, yapılan 
çalışmaların doğruluğu veya aksaklıklar Artırılmış Gerçeklik sayesinde görüntülenerek para ve zaman ka-
zandıran önlem ve düzeltmelerin yapılmasına imkan tanınmış olur. All of the data would come from a 3D 
model and associated digital information about the structure. In short, there are numerous ways where the 
use of AR technology can save time and money, as well as reduce problems, in the field of architecture and 
construction.

5.3.Eğlence ve Oyun

Artırılmış Gerçeklik sistemi kullanılarak hiçbir özel ekipman kullanmadan gerçekleştirilen konser ve dans 
gösterileri Japonya başta olmak üzere birçok ülkede görülmüştür. Daha geleneksel Artırılmış Gerçeklik 
teknolojisini kullanan kitap endüstrisi, kitabın sayfalarını kaplayan hareketli görüntüler ve bunlarla et-
kileşim halinde olan müzik ve ses efektlerinin olduğu Artırılmış Gerçeklik kitaplarını çoktan kullanıcılara 
sunmuşlardır. Başka bir yaklaşımla, sesle desteklenmiş resimlerin veya 3D animasyonların sayfanın üzerine 
geldiğinde hareket ettiği ‘pop-up’ kitaplar olarak kendini göstermiştir. (Billinghurst, Kato, & Poupyrev, 2001, 
s:745). Ayrıca, Elektronik oyun ve sosyal medya endüstrisi, kapsamlarını AR teknolojilerini de dahil edecek 
şekilde genişletmeye başlamışlardır.

Akıllı telefon uygulamaları ve taşınabilir oyun konsolları, kullanıcıların çevrelerindeki gerçek ortamda olma-
yan sanal peri ve diğer mitolojik yaratıkları izlemesine ve toplamasına izin veren oyunları piyasaya sürdü. Bu 
tür oyunlara en iyi örnek çıktığı günden itibaren satış rekorları kıran ve dünyayı saran “Pokemon GO” olarak 
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verilebilir. Raju’ya göre bu tür Artırılmış Gerçeklik oyunları stres azaltma konusunda dikkat çekmektedir 
(Raju, 2009). Diğer yandan mobil uygulamalar sayesinde I-pad kullanıcıları uzaktan kumanda edilebilen heli-
copter veya dron uçurabilmektedirler.
Artırılmış Gerçeklik oyunu, oyunun görsel ve işitsel içeriğini kullanıcının ortamıyla gerçek zamanlı olarak 
bütünleştirmektir. Saran bir ortam yaratmak için genellikle ayrı bir oda veya sınırlı alan gerektiren sanal 
gerçeklik oyunundan farklı olarak, Artırılmış gerçeklik oyunları mevcut ortamı kullanır ve içinde bir oyun 
alanı oluşturur. Sanal gerçeklik oyunları özel sanal gerçeklik başlıkları gerektirirken, sadece bazı Artırılmış 
Gerçeklik sistemleri bunları kullanıyor. Artırılmış gerçeklik oyunları genellikle akıllı telefonlar, tabletler ve 
taşınabilir oyun sistemleri gibi cihazlarda oynanabilir.
Bilgi işlem gücü ve teknolojideki son gelişmelerle birlikte, Artırılmış Gerçeklik oyun uygulamaları yük-
selişe geçti. Başa giyilen sistemler artık uygun fiyatlı, işlem gücü yüksek ve her zamankinden daha kullanışlı. 
“Pokemon Go” diyebilmeniz için, mobil cihazınızla çalışan bir AG oyununa atlayabilir, efsanevi yaratıkları 
günlük manzaranızın üzerine koyabilirsiniz. Ingress, SpecTrek, Temple Treasure Hunt, Ghost Snap AR, Zom-
bies, Run!, AR Invaders sadece popüler Android ve IOS oyunlarından bazıları. Artırılmış Gerçeklik oyunları, 
oyuncuların veya oyun ustalarının sanal insanlar ve nesneler yaratmalarına ve daha sonra bu yapıları gerçek 
dünyadaki belirli konumlara bağlamalarına izin verir. Oyuncular daha sonra, gerçek dünya üzerindeki ilgili 
konuma yaklaştığında görünen bu dijital yaratıklar ve nesnelerle etkileşime girebilirler.
Oyun için devrim niteliğindeki Artırılmış Gerçeklik uygulaması olarak düşünülen Pokémon GO, bir akıllı 
telefonun kamera, cayroskop, saat ve GPS kullanarak ve konuma dayalı Artırılmış Gerçeklik ortamı sağlam-
ak için kullanılır. Mevcut ortamın bir haritası ekranda görüntülenir ve çim hışırtısı bir Pokémon varlığına 
işaret eder; dokunmatik ekrana dokunulduğunda ekran yakalanmış olur. AR modunda, kullanıcının gerçek 
dünyasında Pokémon ekranı görüntülenir. Artırılmış Gerçeklik oyunlarının kullanıldığı veya kullanımının 
yakın zamanda artması düşünülen diğer bir alan eğitim alanıdır. Çoğu zaman eğitimciler, öğrencilerin sınıf 
ortamında kavramlarını kolayca kavradıklarında yardımcı olması için oyunlardan yararlanırlar. Artırılmış 
Gerçeklik teknolojisinin yardımıyla, gerçek dünyada bulunan ve ağa bağlı verilerle zenginleştirilen oyunlar, 
eğitimcilere ilişkileri ve bağlantıları göstermek için güçlü yeni yollar verebilir.
Artırılmış Gerçeklik oyunları eğitimcileri yeni görsel ve yüksek etkileşimli öğrenme biçiminden faydalanma 
fırsatı sunar. Örnek olarak SimSnails, ziyaretçilerin doğal seleksiyon ve evrim kavramlarını öğrenmelerine 
ve bunlarla deney yapmalarına yardımcı olan interaktif bir görselleştirme ve öğretim aracıdır (http://www.
youtube.com/watch?v=4JTCabfxEcw).
5.4.Tıp Alan
Artırılmış Gerçeklik teknolojisi tıp alanında gerçekleştirilen ameliyat ve tıbbi müdalelerin başarısını artır-
makla kalmayıp verimliliğini, güvenliğini ve etkinliğini de destek olmuştur. Ayrıca, Artırılmış Gerçeklik 
tıp alanında yeni gelişmelerin ve icatların yaşanmasına da yardımcı olmuştur. Artırılmış Gerçeklik sistem-
leri, cerrahlara ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında navigasyon ve oryantasyon 
bağlamında destekleme potansiyeline sahiptir. Tıbbi Artırılmış Gerçeklik uygulamaları daha preoperatif 
görüntüleme çalışmalarına olanak tanıyarak doktorlara ve cerrahlara CT, MRI ve ultrason verilerinden der-
lenmiş hastaların dahili anatomisinin holografik görünümünü incelemelerine izin vererek, cerrahi prosedür 
planlandıktan sonra, bu sistem gerçek zamanlı olarak sanal görüntüler oluşturmak suretiyle akan görüntüler 
kullanabilinir. Görsel büyütmenin ötesinde, AR sistemleri, açık ameliyat yapmak zorunda kalmadan, cer-
rahların tümör hissetmesini veya dokunarak hastanın durumunu keşfetmesini sağlamak için haptik cihazları 
(dokunma veya titreşim geri bildirim araçlarını) entegre edebilir. Dahası, güvenilir ve tutarlı geribildirimi 
ile birleştirilmiş Artırılmış Gerçeklik sistemi, daha zor ameliyatları daha az müdahale etme ihtiyacı olma-
yan hale getirebilir (Samset, 2008). Diğer yandan Tıp öğrencileri kontrollü bir ortamda ameliyat uygulamak 
için Artırılmış Gerçeklik teknolojisini kullanırlar ve görselleştirmeler, hastalara karmaşık tıbbi durumların 
açıklanmasında yardımcı olur. Artırılmış gerçeklik, cerrahın duyusal algılamayı geliştirmesiyle bir operasyon 
riskini azaltabilir.

5.5.Ordu
Askeri alanda kullanılan ve en çok bilinen Artırılmış Gerçeklik sistemi, helikopter pilotlarının başlıklarına 
monte edilmiş görüntüleme sistemleridir. Bu başlıklar sayesinde savaş piotları yönerge, harita ve düşman 
noktalarını görme olanığı elde eder. İstendiği takdirde görüntüler aracın gösterge paneline veya kokpit 
penceresine yansıtılır. Bu görüntüleme sayesinde pilotlar merkezden gelen verileri 3D olarak izleyebilirler. 
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Görüntülerde, tehlike, kritik nokta ve unsurlar farklı renklerde kodlanıp yansıtılarak askerlerin hata yap-
masının önüne geçilir ve daha tutarlı manevra yapmaları sağlanır (Sisodiaa, 2007). Ayrıca, benzer sistemler 
muharebe alanında yaya olarak hareket halindeki askerlerin başlıklarına da monte edilerek, aynı görüntüleri 
bireysel olarak almaları sağlanmaktadır. Başlığa monte gösterge, kara birlikleri tarafından kullanılırak 
düşman konumu gibi kritik veriler, askere görüş hatları dahilinde sunulabilir. Bu teknoloji askeri eğitim 
amaçlı simülasyonlar için de kullanılır.
5.6.Seyahat
Artırılmış Gerçeklik ayrıca seyahat ve turizm uygulamaları da yapmaktadır. Yerel işletme rehberi Yelp, akıllı 
telefonları belirli bir yere yönlendirildiğinde yerel kuruluşlarla ilgili kullanıcı bilgilerini veren Yelp Monokle 
adlı bir Artırılmış Gerçeklik özelliğine sahiptir. Bir diğer kullanışlı uygulama Google tarafından geliştirilen 
ve şimdi Google Translate’in bir parçası olarak dahil edilen Word Lens’tir. Uygulama, yabancı bir işareti 
doğrultulduğunda, metni kullanıcının ana diline çevirir. Gezi ve turizm endüstrilerinde Artırılmış Gerçeklik 
özelliğine sahip uygulamalar bir müzedeki görüntülerin görüntüsünü gerçekçi figürlerle zenginleştirme ye-
teneği, teknolojinin doğal bir kullanımıdır. Gerçek dünyada gezi, arttırılmış gerçeklik kullanılarak geliştirelen 
ve kamera ile donatılmış akıllı telefon kullanan turistler kendilerini tarihi mekânlardan yürüyerek ekranda 
gerçek ortam ve figürlerle aynı ortamı paylaşıyor olarak görebilmektedirler. Bu uygulamalar, on-line bir ver-
itabanından verileri aramak için GPS ve resim tanıma teknolojisini kullanmaktadır. Kullanıcılar bu teknolo-
ji sayesinde 100 yıl önce tarihi bir mekânın nasıl göründüğünü sahip oldukları mobil teknoloji sayesinde 
Artırılmış Gerçeklik görüntüleri eşliğinde dolaşma imkânı bulmaktadırlar.
Sosyal medya, kullanıcıların gerçek zamanlı, gerçek dünya konumları hakkında, araç kullanımı ve ilgi duy-
duğu aktiviteleri ilgili zaten bilgi kullanmaktadır. Artırılmış Gerçeklik sayesinde bu sanal holografik işaretler, 
belirteçler, kılavuz çizgiler, kayan oklar ve diğer ipuçları gibi görünür hale gelecektir. Bu mevcut hizmetlerin 
basit duyusal genişlemesinin ötesinde, Artırılmış Gerçeklik, kullanıcılara bölgeyle ilgili turistik ve işletme 
bilgilerini gösteren daha yeni, daha kapsamlı arayüzlerle çevresi ve gerçek konumları hakkında bilgi vermek-
tedir. Kullanıcının tek yapması gereken akıllı telefonlarının GPS özelliğini veya kamerasını kullanmak ol-
acaktır. Buna ek olarak, otomobil üreticileri arabaları dahili monitör, entegre kablosuz veya uydu internet ve 
Artırılmış Gerçeklik pencereleri ile kızılötesi ve ultraviyole algılama ve çevresindeki gerçek dünya ortamının 
sanal-holografik görüntüleme sağlayan, yüksek teknoloji ürünü askeri uçaklarda mevcut mobil cihazlar kull-
anma planlarını sürdürmektedir (Dugdale, 2010).

5.7.Eğitim

2009’dan beri The British Museum, çocuklara Parthenon galerisini anlamalarına yardımcı olmak için 
Artırılmış Gerçekliği kullanmaktadır. Genç galeri ziyaretçileri, Samsung tabletlerini kullanarak, bir hikâye 
anlatmak için müzenin koleksiyonundaki heykelleri kullanan ‘A Gift for Athena’ adlı bir Artırılmış Gerçeklik 
oyunu oynayabilmektedirler. Artırılmış Gerçeklik teknolojisi MOOC (massive open online course) sayesinde 
sınıfa adapte edilerek öğrenci ve öğretmenlere su döngüsünü keşfetmeleri sağlanmıştır. Araştırmacılar, 
Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin öğretme öğrenmeye olası büyük faydaları olduğunu düşünmektedir. 
Yuen, Gallayanee ve Johnson’a göre Artırılmış Gerçekliğin: a) motive etme, uyarma, ve öğrencileri farklı 
açılardan sınıf materyalleri keşfetmeye motive etme, b) öğrencilerin gerçek dünyanın ilk elden tecrübesini 
kazanamayacakları konuları öğrenmesine yardımcı olma, c) öğrenciler ve öğretmenler arasındaki işbirliğini 
geliştirme, d) öğrencinin yaratıcılığını ve hayal gücünü arttırmak, e) öğrencilerin öğrenmelerini kendi hı-
zlarında ve kendi patikalarında kontrol etmelerine yardımcı olma, f) çeşitli öğrenme stillerine uygun otantik 
bir öğrenme ortamı yaratmak konusunda katkıları vardır (Yuen, Gallayanee and Johnson, 2011, s:127). Dün-
yada birçok üniversite daha etkin bir eğitim ortamı yaratmak amacıyla tıp, mühendislik, mimari gibi bölüm-
lerinde Artırılmış Gerçeklik gözlükleri sayesinde öğrencilerine gerçek hayatta görme veya tecrübe etme şansı 
olmayan ortam ve uygulamaları tecrübe etme şansı vermiştir.

6.Sonuç

Artırılmış Gerçeklik bilgi işleme ve görüntü teknolojilerindeki gelişmeler paralelinde gelişmekte ve gelişmeye 
devam edecektir. Eğlenceden insanlık yararına olan sayısız alanda varlığını sürdüreceği, bugün geldiği nok-
ta ile kıyaslanırsa görülmektedir. Yeni çıkan her teknoloji gibi Artırılmış Gerçekliğin insan hayatını yön-

6



lendirmede etkisi olduğu şüphe götürmemekle birlikte olumlu ve ya olumsuz etkileri ilerleyen zamanlarda 
görülecektir. 

Artırılmış Gerçeklik, akıllı telefon uygulamalarının ve oyunların yüzünü değiştiren bir teknolojidir. 
Artırılmış Gerçeklik, gerçek dünyadaki görüşleri güçlendirmek için kullanıcılara ortamları hakkında daha 
fazla bilgi veren dijital görüntüler ve veriler ekleyerek gerçekliği simüle etmeye çalışan sanal gerçekliğin ötes-
ine geçmiştir. Artırılmış Gerçeklik uygulamaları, kullanıcılarını cezbeden farklı bir alan kazandırdıkları için 
muazzam bir hızla büyümeye devam edecektir.
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THE TRANSFORMATION OF STUDENT’S LIFE BY FACEBOOK ADVERTISEMENTS ON LUXURIOUS 
PRODUCT: THE CASE OF TWO COUNTRIES STUDENTS’ PERCEPTION
Arifur Rahaman , Masuma Rahaman(PhD-Candidate), Assoc. Prof. Dr. Ağah Gümüş 

Abstract
Media play an important role in the society. There are three main media those are television, news and social 
media. Social media took place in peoples mind and social life as part of society. People are using social 
media for some reason such as they find news, information’s and advertisements in social media. Students 
are mostly influenced by social media. For this study, it will employ qualitative research methods and the 
variables will be divided by 200 students for Eastern Mediterranean University and Dhaka University Bang-
ladesh. In order to explain this study; it would go through some Communication theory which are Cultiva-
tion, Limited Effect and Usage & Gratification theory. This paper will contribute student perceptions of social 
media advertisements on luxurious product and how they are affected by those advertisements. Most of 
Students have limited income to purchase luxury products. What kind of luxury products are grabbing their 
mind to buy? Students who desire to buy luxury product, frequently watch those products for example car. 
Some people may have fascination on latest models of car. There are various number of car advertisements on 
social media which provide information about latest car design, color, price, variation and so on. Some stu-
dents have ability to buy and rest of the students console their mind to see those cars. If they cannot buy, then 
how do they feel in their mind and how they get rid of those situations? Sometime students are choosing the 
illegal path to meet their desire products as consequences of crime in the society. Some criminal activities are 
done by students of having desire products. Through the social media advertisements companies are getting 
opportunity to show company page in which consumers can get information about the products, price and 
latest updates.
Key Word: Social Media, Advertisement, luxurious products, Car
Introduction
Facebook was created by Mark Zuckerberg in February at Harvard University (Bosch, 2009). Facebook is 
most popular online social network sites for students. Almost every people have a Facebook account (NG 
and Wong, 2013). Facebook is becoming part of students’ lives. Social networking sites are an attractive 
platform because people can enter into any sides by internet. Facebook allows various ways to communicate 
with each other. Users can share their thought, feelings and photos on Facebook page. Users and friends can 
comment on each other’s postings also can exchange private messages. Students are spending average 10 to 
60 minutes per day on Facebook for maintain existing relationships (Hew, 2011) rather than connecting to 
new ones. Facebook is not only use for interaction or communication it is also a platform for advertisements. 
People are using Internet that has significant change in the way consumers interact and communicate with 
brands. When Internet started to become popular among consumers, luxury fashion brand was concern 
about its potentiality and this attitude would soon change they were relatively slow to embrace it (Okonkwo, 
2010). Early age Luxury goods have been reserved for the privileged classes for accessible (Danziger, 2004). 
People thought that the luxury products used by wealthier but now is becoming more accessible for young 
consumers especially for students. As a comparative study this research will focus on two different cities 
students’ perception on luxury products. How Facebook advertisements transform the life of Dhaka (Bang-
ladesh) and Magusa (North Cyprus) cities students. Students are interested to watch various advertisements 
on Facebook. The luxury products they desire also looking for. Luxury means pleasure and satisfaction of 
the senses (Okonkwo, 2010). Experience of luxury is associated with a variety of intangible factors that has 
emotional value. Bastien & Kapferer (2012) mentioned that the luxury is blend between individuals and the 
society. Luxury is related to social stratification and it is created for as response to a specific social need. Peo-
ple choose luxurious products according to their preference. The definition of luxury varies from country to 
country and from person to person also depending on economic and cultural differences. In developed or in 
western countries luxury is related to individual experience and high living standard. In developing countries 
such as Bangladesh consumers demonstrate they have higher social status and have luxurious products. The 
paper is focusing on how the luxurious products are presented in social media which is perceived by students 
by consumption of luxury products and how these luxurious products are transforming student’s lives. 
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Literature review
Social media are using for interacting and the users create, share, and exchange content information via com-
munities and Web 2.0 technologies (Ahlqvist, et al., 2008). Agichtein, et al. (2008)  pointed that social media 
have advantage that providing chance for public opinion to be freely and openly expressed these are making 
online information more transparent. The use of social media is transforming the world of communication 
by exchange information and everyone is contributing to the global dialogue. It is an important for this study 
the perceptions of consumers are discovered the role social media play for luxury products. Facebook is con-
tinuing to add new developments the on a consistent basis. Facebook generates revenue through a venue such 
as advertising. Companies are utilizing Facebook to reach different audiences in different ways. Facebook’s 
statistics (2009) has revealed more than 70% of Facebook users utilize Platform applications on a monthly 
basis (Roberts, 2010). In Facebook, advertisers take benefits to create a free fan page through this the compa-
ny and people can invite users to become a fan of a luxury products, brand, service, etc. The people who are 
interested to those brands are joined to that fan page to get latest update about the products. People post their 
opinion, feedback, and experience about the products. These are helpful to potential or new customer before 
purchasing.
According to Face¬book’s statistics (2009), it pointed out that over 10 million users become fans of pages on 
a daily basis this is the indication of providing grow¬th possibilities to reach consumers that has no financial 
risk (Roberts, 2010). The “Uses and Gratification” theory (Katz, et al., 1974) explains significant insight into 
why people use Facebook so much and why it is widely used. If we look at an audience-based theory, uses and 
gratification explain that different people use the same media messages for different purposes, this are de-
pending on their individual needs and goals (Sheldon, 2008, p. 40). 
For company, it is essential to understand the perspective of a potential consumer, why Facebook users are 
visited. The uses and gratification theory is focusing on needs are cus-tomized for each person, and can-
not generalize to a whole population. However, meaningful information can be developed covering smaller 
populations with common characteristics. The purposes of this study, our subjects are University students 
who have Facebook account joined the site for watching advertisements on luxury products. According to 
Bastien & Kapferer (2012), luxury brands represents are both a two things one is sign of achievement for the 
customer and another one is sign of promotion, in order to  keep their prestige, luxury brands as like tower 
over their customer with respect. Luxury is defined by the society which thrives. According to Bastien & Kap-
ferer (2012), women emancipation is mostly influenced by luxury brands. From their opinion, the four most 
driving forces for luxury brands are: democracy, rise of the purchase power, globalization and communica-
tion. Luxury brands are beneficial for democracy, means everyone can access into the world of luxury brands. 
Democratization does not mean popularization. The rising of purchasing power will assist consumers for get-
ting time and money to enjoy luxury products. Globalization is associated with luxury brand for two reasons: 
the first one is being the rise of the purchasing power and the second one is globalization which contributes 
to the destruction of social stratification. People are more attached to their cultural and geographical roots. 
When we talk about luxury, customers prefer to buy luxury products that demonstrate social rank and man-
ifestation of their culture. For example by purchasing Spanish luxury product, the customers will access to a 
little part of the Spanish luxury myth and history. The last driving force is communication (Bastien & Kap-
ferer, 2012). Media’s development provided facilities to individual’s virtual encounter along with new cultures 
and different ways of living. Consumers follow and share the life of celebrities and famous people, and con-
sumers buildup the way they which they want to be perceived and constructing their own social stratifica-
tion. Luxury can influence consumer’s social choice and behavior.
Consumer behavior for buying is influenced by consumers’ friend group or entourage (Solomon et al. 2010 
p.4) and their opinions and behaviors. In every country in the world and also in their daily life consumers 
exchange product information or recommendations for others that which products are beneficial or trustable 
or which products should avoid or harmful in their everyday life conversations which is known as ‘word-of-
mouth’. This ‘word-of- to be is more influential on consumers buying behavior than traditional way of adver-
tising such as billboards, television commercials, press or on online advertising. Consumer purchasing such 
as luxury products also influenced by reference groups consumers buy luxury products according to their 
income and their tastes and preferences (Solomon 2009. p.431). A reference group is defined by the actual 
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or imaginary individual or groups are conceived of having significant relevance upon an individual’s evalu-
ations, aspirations or behavior (Solomon 2009. p.431). Luxury products are also associated with the brand 
image and personality. Consumers purchase products according to the image and the personality of a certain 
brand (Solomon et al. p.5). Brands have ability to create peoples own image or personality by choosing ad-
vertisements and package their brands which helps to take position the brand in a certain market segment as 
consequences a group of consumers adopt their products.
Brands are discovering the viral growth potential of forging alliances with social media influencers in order 
to promote their products and services. Social media influencers are building sizeable social network for 
people who are following them such as Facebook. However, now brands are preferred to abandon tradition-
al advertising techniques, efforts are only used for focusing on these influencers to endorse their products 
among their followers. These endorsements have interpretation as highly credible electronic Word Of Mouth 
(eWOM) than paid advertising for daily narratives influencers post in people’s lives (Abidin 2016). Facebook 
advertisements are appear to be more effective than traditional advertising tactics, due to higher  credibility, 
which  are subsequently leads to lower resistance to the message (de Vries, Gensler, and Leeflang 2012). The 
new technology has transformed the communication mode that can   affect people globally. Popularity of 
Facebook on internet technology aimed to interact among businesses and its customers without any physical 
boundaries (Campbell, Anitsal, & Anitsal, 2013).

Methodology of the study
This study has done by qualitative research paradigm. As a comparative study, I conducted survey in two 
different countries students how they perceive Facebook advertisements on luxury products. For this study, 
I have chosen sample of 200 hundred students from two different countries students from communication 
faculty and other faculty. The survey has been conducted on communication faculty under Eastern Mediter-
ranean University (North Cyprus) and other part of this study was done on other faculties students under 
Dhaka University (Bangladesh).  The research tool was questioner to complete this study. After conducting 
survey, I analyzed data in order to understand which faculties students are largely influenced by the Facebook 
advertisements on luxurious products. What forced them to influence. How different countries students per-
ceive luxury advertisements. How the different cultures represent their perception for buying luxury prod-
ucts.  The findings will be discussed in the following section. 

Findings of the study
The findings reveal that, product or luxury product information is positive predictor of Facebook advertising 
attitude. From the respondents this study found that for the students social media is a strong information 
platform for luxury products where users are constantly updated current information about brands. Through 
the frequent checking of luxury products advertisements they are concerning about luxury consumption. 
When people are regarding to the value corruption belief as a results of negative attitudes toward social me-
dia for example if people feel or if perceive social media advertisements as false or not trustable. From the re-
search we found that it has the positive relationship between the level of Facebook users of brand conscious-
ness and attitudes toward Facebook advertising. Luxury brand consciousness shows a strong relationship 
with both behavioral responses to Facebook advertising for example people click on those ads which they feel 
fascination and interacting with those particular brands content and wish to from the luxury segment. From 
the survey I found that, male students are more active for responses than female students. Because female 
respondents are more interested in fashion, cosmetics rather than car. The survey has been done under two 
different countries students in order to know their perceptions on luxrious products under Dhaka universi-
ty and Eastern Mediterranean University. The perception of different culture and societies students for car 
Advertisement most of the respondents agree that they have different perception for car Advertisement. Most 
of the students from communication faculty are more influenced by car advertisements than other faculties 
students. How  two different countries and two different faculties students perceived the luxury products or 
car advertisements on Facebook. Our concern is how students feel when they can not afford to buy luxuary 
products and how they want to buy luxuary products. Some students creat violence in the society to purchase 
luxuary products as a result they ruin their future and career. The parents of the students shoud take care of 
this matter. The survey coome to conclude that the communication faculties students in Eastern Mediter-
ranean University are more influenced by luxury products advertisements than other faculties students of 
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Dhaka university. Students are transforming their lives differently. The use of new communication technolo-
gy brings benefit to one group but it may cause of ruin to other group in the society. It is depending on how 
people use and applying into their lives. Many students do not have better financial conditions but desire to 
get luxury products it may affect their lives. New communication technologies are making people life better 
and more convenient.

Conclusion
This study looks into critical aspects at Facebook advertising on Luxury products and how it affects the 
students of two different countries. This conclusion associated to the uses and gratification theory that 
mentioned in the literature review. Our main concern is about how communication technologies are trans-
forming individual lives. The inventions of new technologies have both positive and negative aspects which 
depend on how people perceive those new technologies. From uses and gratification theory we have learned 
about people use media to get gratification if they gratify they will continue. Facebook is used by many peo-
ple around the world for various reasons. Facebook advertisements on luxury products are became popu-
lar to students. When students influenced or desire to buy luxury products how their behavior transform. 
Facebook users have favorable attitudes toward advertising that are more likely to engage in brand messages 
and also the positive information about luxury brands forced them for luxury purchases. The purchasing of 
a luxury products also associates with the social class of people. Everyone in the society wants to get luxury 
product only those people can afford to buy who have strong financial ability. Purchasing of luxury product 
is also associated with the financial condition. When students buy luxury product are satisfied and demon-
strate their high class in the society to others. Through the use of luxurious products people can obtain idea 
who belongs to rich or high class society for example car, using of a Mercedes brand car represents the luxury 
in the society, people need not to show much. But when students cannot buy a luxury product how they feel 
into their mind or which factors force them to get desire products. If we look at the society many intelligent 
students accept the illegal way to make money in a short period of time which transforms their life into crime 
world. For the luxurious car, home or money they are involving in criminal activities as a consequences of 
ruin their life at the early stage. However, everybody has the right to adopt new communication technolo-
gies and these technologies are able to transform individual’s life by using but the transformation should be 
beneficial to their life and society. The negative transformations would not be accepted by the society and the 
people living in it. 
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THE ROLE OF SOCIAL MEDIA ADVERTISEMENTS ON STUDENT’S LIFE: COMPARATIVE TRANS-
FORMATION OF RURAL AND URBAN AREAS STUDENT
*Masuma Rahaman (PhD-Candidate), *Arifur Rahaman (PhD-Candidate), *Assoc. Prof. Dr. Ağah Gümüş

Abstract
We are living this world through communication and technology. The advent of new media is changing or 
transforming the world more quickly than the old media. The development of technology offers people lives 
more convenient that compare to those are not able to adopt new technologies such as internet is not only for 
communication but also a platform for advertisements for many advertiser to offer product promotions. The 
influence of social media is also part of the peoples Uses and Gratification that they gratify to use of them. 
For this purpose, this research will cover Qualitative method which samples will be 200 people divided by 
two countries and the research tool will be questionnaire. A large number of people in the world is going 
through ‘’ Digital Divide’’ those who do not have ability to access to communication technology. As a result 
people of rural largely depend on old media such as Television. The old media of television is undergoing 
considerable change that creates barrier or problem to those are living with ‘’ Digital Divide’’. This contains 
audio and visual content and also Television advertisements transforming the rural lives differently. The 
main contribution of this paper is all about how new and old technologies are transforming the people’s life 
through advertisements. An urban people who have been adopted new technology what it brings beneficial 
to them and rural who are still rely on old technologies what it brings transformation or not. So, technology 
brings advantages for many people and at the same time it may causes for negative effects. It 
Corresponding author at: Masuma Rahaman (PhD-Candidate), Faculty of Communication and Media Stud-
ies, Eastern Mediterranean University, Famagusta, E-mail Address: masumarahamanshumi@gmail.com
depends on users how they adopt technology for transforming the world. From this perspective the main 
focus would be on Urban and Rural areas transformation by new technologies and also old media.
Key Words: Communication, Advertisement, technology, Internet, Television 
Introduction
The term ‘social media’ refers to the interactions among Internet users who create, share, and exchange infor-
mation through user communities and Web 2.0 technologies (Ahlqvist, et al., 2008). Social media is seen by 
many different forms including Internet forums, weblogs, social blogs, micro blogs, pictures and video shar-
ing and so on (Kaplan & Haenlein, 2010).Over the past decades, social media is becoming popular for con-
necting with friends, family members, relatives and colleagues. Through social media the users are spreading 
across different countries, people, culture, races, professions, and interests. But now a day’s social media is 
not only used for interaction or gathering information but also it is transforming people’s life into differ-
ent aspects. Especially, students find gratification for using social media which provides it users a platform 
to create their personal profile page in which users add friends and send messages. Social media is adding 
new features and developments. For example, Facebook does not charge any money to create an account so 
it needs to generate its revenue elsewhere such as advertisements. Many companies around the world uti-
lize Facebook’s features to catch their target audiences in different ways. Social Networking sites are able to 
change the way for advertising to reach consumers as consequences these changes are transforming online 
advertising all together (Gangadharbatla ,2009). Advertisements play an important role in consumer’s daily 
life. As a comparative study this study, will focus on how advertisements influence two different areas people 
by two different media. For this study research has been conducted in Bangladesh and North Cyprus for rural 
and urban areas. The main purpose is to focus on ‘Digital Divide’ means lack of access into communication 
technology (Baran and Davis, 2010). Many countries in the world are suffering from the ‘Digital Divide’ es-
pecially, developing countries or rural people because the internet or digital technologies are not available to 
the people as a consequence those people are largely depend on the traditional media such as Television. But 
the scenario has been changing while it is in urban areas. Urban people are connected through internet. The 
finding of this study reveals how advertisements shape peoples’ experiences with social media and television. 
We will use our findings for motivating or encouraging rural people to adopt new technologies to improve 
their life. The broader implications of this research include contributing to understanding social media use of 
North Cyprus and Television use of Bangladesh.
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Literature Review
Social media uses in a country create more growing of participation but less developed technology or une-
ven access to technology creates limit to use. Social media is becoming relevant marketing tool. Social media 
has significant impact on business marketing strategies and practices (Boyd and Ellison, 2007). Many con-
sumers afford social media that provides a convenient opportunity to connect with the brand experience of 
their favorite products (Kim, Spiller and Hettche, 2015). This research tends to be conducted in North Cy-
prus and Bangladesh where technology infrastructures are developed. The people of urban were the earliest 
adopters of new technology that provided rich opportunities for understanding the roles of transformation 
of people’s social and daily lives. This research is contributing to the different community’s understanding 
of new technology and old technology uses in valuable ways. The motivation of individualized comes from 
an individualized need for advertising. Social media provides unique opportunities for companies to pro-
mote their products. Social media are increased interaction between the business and customer, also able to 
targeted means of reaching an audience also provides a direct way for customers to keep connected to each 
other (Roberts, 2010). Learmonth (2009) states that, Facebook is an effective marketing platform, because 
networking and communication are already taking place. Social media allows companies to make direct 
conversations by appearing on their companies’ site. It presents a new way for scrutinizing a product or brand 
what people prefer to buy. Social media provides shoppers a free platform to advocate for the products and 
stores they love (Swedowsky, 2009). Facebook provides opportunity for customizing adver¬tisements by the 
ad creators. If we compare traditional web site advertiser it uses banner ad on the side, bot¬tom, or top of a 
site but Facebook advertisements have many opportunities for creator when making an ad (Roberts, 2010). 
The urban people adopt internet or new technologies. The access of internet requires educated to operate but 
Television does not require it. As a consequence the people who live in rural are largely depend on Television 
for entertainment. Bangladesh is developing country and like other county in the world it has also city and 
village life so, this paper is more concern about its rural lives. Why rural people are influenced by the Tele-
vision advertisements specially students. Television advertisements contain moving pictures and audio. The 
Television program organizers show many advertisements during drama, movie or news. There are a plenty 
of advertisements on Television of varieties of products. When students or consumers attracted by the ad-
vertisements they prefer to buy. Advertiser’s select demographic to show the ad that helps them to consume 
time or energy on people who are outside of their target market. The advertiser of social media can view the 
results of who is visiting or clicking their ad (Roberts, 2010). People who are preferred to adopt new technol-
ogy are gaining benefit but who are ignoring or prefer to stay with old technology will deprive from modern 
life. Consequently, people know little about how globally accepted social media is. Social media is used in 
North Cyprus and also in urban people in Bangladesh but our main concern is about rural in Bangladesh, 
so this study will focus on this issue. Use of social media experiences also related to social, economic, and 
technical contexts. ‘’Digital Divide’’ means the barrier to access to the communication technology (Baran 
and Davis, 2010). There are many people around the world and who are disable, poor are suffering from the 
Digital divide (Baran and Davis, 2010). The rural people in Bangladesh are not educated and their financial 
condition is not strong enough. The use of internet is costly in rural area as a consequence of lack of use. Stu-
dents in rural area are mostly belonging to a lower class family so the parents of those students are not able to 
pay for internet. But the people are North Cyprus have better condition than Bangladeshi rural area to afford 
internet.

Social media gives a comfortable way to many organizations to continue their business through online over 
the past few years. For this reason, social media marketing has been created a unique identity into business 
world. When more users will be connected to the social network the social media will be increasingly accept-
ed of communication for the Internet audience. The advertisements can transform consumer’s life in many 
ways. The more use of the Internet also causes for significant transformation in the way consumers interact 
and communicate with particular brands. When the Internet was becoming popular among consumers, lux-
ury fashion brands, it had no confidence in its potential (Okonkwo, 2010), When people watch any advertise-
ments on Television or social media desire to buy it even if it is expensive or luxurious products.
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Luxury products are having previously been reserved for the privileged people but now it is became accessi-
ble (Danziger, 2004). Which things used to be a privilege for the wealthier, it’s now more accessible for young 
consumers and also for a large audience in general which is due to social media and the opportunity they are 
providing to “like”, instead of having to “buy” a small part of the dream (Danziger, 2004). Young consumers 
or students are demanding for trustworthy information regarding fashion brands or products for this rea-
son, social media can be a useful tool for getting information which has the capability of instant interaction 
between consumers and brands. Young generations are mostly preferred to buy luxury or expensive brands 
or product that represents social class. Social media provide the opportunity to interact between brand and 
consumer to choose products. But traditional media such as ‘’Television’’ consumers depend on third party 
opinion and people have less trust or proper information on various products. Television can be seen as one 
way communication. Consumers need to ask other about products that they use it or not. According to third 
parties opinion or influenced by the advertisements they purchase products. If consumer satisfied by the use 
of that product they may continue otherwise ignore to continue.

Methodology and Sampling
This study has been done under qualitative research paradigm. This study took place with University students 
in North Cyprus and Bangladesh. In order to conduct research, I have chosen North Cyprus students as 
urban area and Bangladeshi students as rural are. In urban where Internet access is seemingly unlimited, and 
users rarely consider the cost associated with accessing it. So, this study has chosen sample of 200 students 
from two different countries. The decision for this study would be comparative analysis of two different areas 
on use of internet and Television basis. Questionnaire has been used as tool in rural Bangladesh for those 
students who lack an Internet connection at their home but influenced by Television advertisements. Also 
Questionnaire used as tool for North Cyprus students who are influenced by social media advertisements. 
The respondents were students from two different countries. The main aim is to find out which countries or 
which areas students are more affected by the internet and Television.

Findings of the study
For this paper, the survey was conducted on two different countries students. The male students are more 
effective users of internet and the female are more interested to watch Television. Most of the female re-
spondents have been participated from rural area, where internet connection is not available so, they prefer 
to watch Television. This study found that, Use of social media is pervasive in developed countries such as 
Bangladesh where computers, high-bandwidth Internet are ubiquitous. This study has found that, in North 
Cyprus where social media participation is increasing day by day compare to rural Bangladesh. The rural 
people are facing uneven access to technology or ‘Digital divide’ as consequence of limited use. Our find-
ings have revealed how rural people of Bangladesh are mostly influenced by the Television advertisements 
compare to urban people of North Cyprus associated with using the Internet. This study draws that urban 
people are more educated than rural people. Internet or new technologies require education. Students of 
urban are not strongly influenced by the social media advertisements because students know that the entire 
advertisement message is only grabbing consumers mind to purchase more. Students of urban only buy those 
products which are reliable and trustable before consuming. But the rural people have the lack of knowledge 
about advertisements. Razzle-dazzle advertisements leave strong effects in the mind of rural people through 
Television. Still Television is playing an important role in many rural areas where the new technologies are 
passing through ‘Digital divide’. The advertiser demonstrates some stimulus advertisements by using the 
famous model. Models and celebrities of any country have influential power to convince people to attract 
by what they say, what they wear, what they do. Those who are still stay with Television are convinced by the 
celebrities as result of follow them what they talking or to make feel about people on particular product. For 
many consumers, social media provides a convenient opportunity to connect with the brand experience of 
their desire products and companies (Kim, Spiller and Hettche, 2015). Brand loyalty is about trust which is 
originating from a strong commitment to repurchase of preferred product or service (Oliver, 1999). When 
consumers stay with strong brand loyalty they repetitively buy the same brand or products without switching 
to other. The urban people are being educated, prefer brand loyalty because of their busy life and do not like 
to take another brand. When consumers purchase the same product and brand consequences of more sales 
and also profit. Rural people do not like to stay with any particular brand because of the Television adver-
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tisements model like to consume several brand or products. For the company the most difficult task is to 
attract new consumers to make purchasing intention for rural people. Brand loyalty is key strategic factor to 
obtain and maintain competitive advantage in marketing research. So, we can come to conclude that the rural 
students are highly influenced by the Television advertisements than the urban students who are connecting 
with the internet advertisements.

Conclusion
This study is qualitative in nature done by small sample of students. The findings are representation of two 
different countries tradition and lifestyle for purchasing products by the influence of new and old media. 
The purchasing influence is also associated with the people’s race, gender and financial condition. The urban 
people have chance to earn more than rural people. Using of luxury products represents social status. The 
elite people want to establish an image in the society to others by consume those product. Who are living in 
rural area has limited income to spend their life as a result of limited buying. The new communication tech-
nologies are transforming people’s life in many ways. Some communication technologies are beneficial to the 
students and some are harmful or may have negative aspects. The transforming of life is different in urban 
and rural areas. Transformation depends on the people how they take advertisements and its messages into 
their lives. In our society, students desire to buy expensive product for this reason, want to make money by 
doing criminal activities which bring a dark side of their life. If someone wants to change his or her life by 
adopting new technology, internet would be the best way because it contains lot of information. For exam-
ple, who wants to be stylish just need to open social media and can get idea about stylist product and able to 
change themselves. ‘Digital divide’ is the strong barrier for villagers to cope up with new technologies. Televi-
sion advertisements demonstrate various products even though the drama, movie, also show advertisements 
of clothing, cosmetics and jewelry. Women’s are being affected through luxurious products. Rural women’s 
are not educated or do not have media literacy about Television program. In Bangladesh, female consumers 
are the main target, whatever they watch in the Television want to have it immediately. The next day female 
consumers go to market and looking for those dress and jewelry to be a stylist like the actress or models. Cul-
tural background is also related to the advertisements. Individual accepts those products are represented in 
the advertisements. In advertisements advertiser show the particular culture. Culture says about people and 
their preferences. So the influence of advertisements is also depending on culture. This study’s findings are 
the representation of trends and students buying behavior associated with new communication technology 
and old media. The ‘Digital divide’ represents that how individuals are affected or deprive from the privileges 
when they do not accept new technologies. There may have reasons behind these issues such as race, gender, 
financial status, education. The young consumers or students from various regions are constantly connected 
to the social media, that’s why social media seems to be their main source of information about advertise-
ments of fashion and luxury products. Urban respondents have a tendency to get updated information on 
desire product quality, its price by entering into the social media. The urban students or young consumers 
have an increased demand for trustworthy information regarding particular brands or products therefore, 
social media are the most trustable medium for getting information and instant interaction between consum-
ers and brands. For instance, many bloggers are sharing their experiences and which are followed by millions 
of people around the world. These bloggers are playing a role of opinion leaders in the society. Advertising 
companies take advantage of this phenomenon and use social media for influencing purpose. If we look at 
the traditional media such as Television, the consumers do not have chance to get opinion or information 
about the products like social media so that people have confusion to purchase any products. If consumers 
want to watch advertisements for getting information it is difficult to watch according to their desire because 
it depends on program organizers. People have to wait for desire products advertisements during the break of 
Television program. But in social media whenever people want to watch particular advertisements they can 
watch. So, social media is more preferable to the consumers.
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DİJİTAL ÇAĞIN GÖSTERİŞ KÜLTÜRÜNDE İLETİŞİMİN ‘NE DERLER’DEN ‘BİR ŞEY DESİNLER’E 
UZANAN DEVİNİMİ 
Yrd. Doç. Dr. Tuğba Akdal 

Özet
Hem geleneksel hem de sibernetik iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi sözden gösteriye doğru ilerleyen bir 
anlayışı yayarken, aynı zamanda toplumsal yaşamın her alanını dönüşüme uğratarak bireyin var olma biçim-
lerini de değiştirmiştir. Her alanda seyirlik olmanın önem kazandığı modern ağ toplumu döneminde tel-
evizyonlarla başlayan gösteri eğilimleri, tanınmak, var olmak ve benliğin yeniden inşasında sürecinde sıradan 
bireyin de tüketimle birleşen bir gösteriş kültürünü benimsediği ve uyguladığı görülmektedir. Özellikle dijital 
ağların içerik oluşturma ve yaymada sunduğu kolaylıklar, ‘tüket-göster-var ol’ anlayışının hızlı biçimde yayıl-
masına neden olurken, zamanla tüketilenin sadece ürünler değil, görünür olmanın hazzını doyuma ulaştır-
mak isteyen bireyin kendisinin de tercihe ve beğeniye açılan bir tüketim metası haline geldiğini gözler önüne 
sermiştir.
Bu çalışmanın amacı, geleneksel toplum modelinden dijital enformel toplum modeline geçişte, bireylerin 
düşündüğü ve ürettiği kadar var olduğu bir anlayıştan tükettiği ve gösterdiği ölçüde var olduğuna inandığı bir 
benlik arayışının kanıtlarını ortaya koymaktır. Tüketim ve gösteriş olgularının bireylerin var olma ve kim-
lik edinme çabası dahilinde incelendiği çalışmada netnografi yönteminden yararlanılmış, ölçüt örnekleme 
tekniğiyle seçilen iki Facebook grubundan saha notu yöntemiyle elde edilen veriler, önceden belirlenmiş 
kategoriler bağlamında değerlendirilerek sonuca ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dijital Ağ Toplumu, Gösteriş Kültürü, Tüketim, Netnografi, Görünürlük, Teşhir, Benliğin 
İnşası

Giriş
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, medyanın özellikle televizyon ve sosyal ağlar üzerinden, tüketim ve 
gösteriş ile bütünleşen yeni toplumsal değerler ve yaşam tarzları üretmesine yol açmıştır. Artık gösteri üze-
rinden inşa edilen yeni bireysel ve toplumsal değerler, tüketimi zaruri bir ihtiyacın giderilmesi işlevinden 
uzaklaştırarak, temele temsili bir tüketim fikrini yerleştirmiş ve bundan beslenmeye başlamıştır. Televizyon-
larla başlayan gösteri kültürü, dijital ağların gelişimiyle beraber gösteriş kültürüne doğru evrilmiş ve tüke-
timle beraber işleyen gösteriş, birey tarafından bir saygınlık edinme ölçütü olarak görülmeye başlanmıştır. 
Görünen olma arzusunun tüm yaşam pratiklerimizi donattığı bu çağ, pazarlama ve tüketimin ‘tükettiğin ka-
dar varsın’ anlayışını, ‘tükettiğini gösterdiğin kadar varsın’ eğilimine taşımıştır. Toplumsal değer bulgusunun 
hatırı sayılır derece tüketim ve gösterişle bütünleştiği bu dönemde, benliğin yeni var oluş biçimleri değişmiş, 
özellikle de sanal sosyal ağların içerik oluşturmada sıradan bireye sunduğu olanaklar, bu var oluşta herhangi 
bir bedensel ve zihinsel beceri gerektirmeden var olmanın yeni ve zahmetsiz yolunu açmıştır. Artık görün-
mezlik söz konusu değildir, ancak görünürlüğün nasıl ve ne şekilde gerçekleştirildiği sorunsal bir husustur 
ve asıl soru, tüketimin temsili bir boyuta ulaştığı ve zamanın bile bir tüketim metasına dönüştüğü bu çağda, 
bireyin de kendini tercih ve beğeniye sunduğu bir metaya dönüştürüp dönüştürmediğine ilişkindir. Ayrı-
ca verilen var olma ve benlik savaşında gerçekten bir var oluş söz konusu mudur, yoksa her yeni tüketimle 
birlikte gelen yeni var oluş vaatleri içinde birey hem gerçek toplumsal olgulara hem de kendine bir adım daha 
yabancılaşmakta mıdır? 
Dijital çağ bireyinin yeni var olma çabası ve eğilimlerinde ortaya çıkan olgulardan biri skopofili yani görmek 
ve görünmek arzusudur ve bu gözetleme ve gözetlenmenin meşrulaşmış bir forma kavuşması anlamına gelir. 
Tüketmek, göstermek ve var olmak adına kapital sistemle adeta görünmez bir işbirliği yapan modern birey, 
kendi içinde doğallaştırdığı gözetlenme olgusu içinde mahremiyet ve aleniyetin sınırlarını nereye kadar 
daraltmakta ve genişletmektedir? Bunun cevabı, bireyin de bir tüketim malzemesi haline gelip gelmediği 
sorunun yanıtını da sunacaktır. Ayrıca cevap aranması gereken bir diğer soru, gerçek sosyal ortamlar yerine 
sanal ağlarda kendini kanıtlamaya ve var etmeye çalışan bireyi, bunu anlık iletiler kurduğu ve belki de bir 
daha hiç karşılaşmayacağı öteki öznelerin beğenisi üzerinden gerçekleştirmeye iten olgu gerçekte nedir?
  
1. Kuramsal Çerçeve
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1.1 Gösteri Kültürü ve Tanınırlığın Arzusu
Görsel medyanın hayatımıza girmesiyle başlayan ve bizleri edilgen tüketicilere dönüştürerek eğlencenin 
kaçınılmaz biçimde bağımlısı haline getiren gösteri kültürü, günümüzün geç modern toplumsal yapısın-
da yaşamın her anına nüfuz etmeyi başarmıştır. Atay’ın da söz ettiği gibi Eğlence Çağı olarak adlandırılan 
bu çağda, “seyirle gelen eğlencedir bu… Bu etkinlikte insan, aktif ve katılımcı olmaktan çıkıp pasif bir alıcı 
haline gelmiş ve getirilmiştir” (ATAY; 2017: 65). Medyanın haber vermek ve eğitmek gibi temel işlevlerinin 
ötesinde, eğlence çağının gereğine uygun biçimde bunların tümünü ‘eğlence’ unsuruna dönüştüren görsel 
medya, artık en vahim ya da acınası içerikleri bile gösteri alanının eklemleri haline getirmeyi ve tamamen 
bundan beslenmeyi başarmıştır. Bu durum başlı başına bir meseledir. Neticede; “sorun, televizyonun bize 
eğlendirici temalar sunması değil, bütün temaların eğlence olarak sunulmasıdır ve bu bambaşka bir so-
run oluşturur” (POSTMAN; 2004: 101). Artık eğlence unsuru, bağımlılık oluşturacak biçimde tüm kişisel 
ve kamusal alanlarımızın her anına, her şeyin üst ideolojisi olarak nüfuz eder hale gelmiştir. Ancak dikkat 
çekilmesi gereken ana hususlardan biri şudur ki, artık eğlenmeye yönelik seyirlikler edilgen izleyicileri tatmin 
etmemektedir. Çünkü eğlencenin gösteriyle beraber ilerlediği bu süreçte, ekran karşısında olan izleyici artık 
ekranın içine girerek gösterileni izleyen değil, gösterilenin kendisi olma arzusu içinde olmaya başlamıştır. 
Kısacası, seyirlik olan bu renkli kutular, geleneksel dönemde eğlenmek için öznel ve toplu ama gerçekçi çaba 
ve emek sarf eden etkin bireyleri önce edilgenliğe ve eğlenmek için halihazırda verileni almaya alıştırmış, 
ardından bu durağanlık dönemi bireylerin yeniden etkin hale gelmeye başlaması ile bozulmuştur. Yani edil-
gen izleyiciler bu kez de kendilerini eğlence ve gösterinin merkezi olma fikriyle bütünleştirmeye başlamıştır. 
Bununla bağlantılı olarak göz önüne alınması gereken temel hususlardan biri de televizyon gibi araçların 
yarattığı bir dünyada yaşamaya başlamamızdır, yani Neil Postman’ın ifade ettiği gibi teknolojik bu aygıtların 
seyirlik olarak sunduğu şatoları izlerken, artık bu şatoların içinde yer almak istememizdir. Kuşkusuz ki tel-
evizyon ve internet gibi teknolojilerin içerik oluşturma ve bu içeriklerde yer alma noktasında bizlere sunduğu 
olanaklar ve kolaylıklar, görünür hale gelmek ve kamusal bir kişilik kazanmak isteyen bizler için kaçırılmay-
acak bir fırsattır. Ayrıca, geleneksel dönemde olduğu gibi tanınırlık kazanmada zihinsel ve bedensel becer-
iler gerekmeksizin ve çokça zahmet çekilmeden buna ulaşma imkanı varsa ve bu eğlence ve hazzın merkezi 
üzerinden gerçekleşiyorsa, bu teknolojik araçların bizlere seyirlik olarak sunduğu şatoların içine kendimizi 
yerleştirme isteğimiz de doğal bir eğilim olarak karşılanabilir.  
Ağırlıklı olarak televizyonlar aracılığıyla aşılanan gösteri kültürü anlayışı içinde sıradan bireyler olarak 
giriştiğimiz var olma yarışına bizleri iten cazip içerikler olarak tüm dünyada paket programlar şeklinde 
dolaşıma sokulan talk showlar, ses ve diğer yetenek yarışmaları, diziler ve magazin programları gösterilebilir. 
Bu programlar, dijital kimlik yarışına girdiğimiz internet çağında verdiğimiz varlık savaşı ve tanınıp takip 
edilen özel bireyler olma arzu ve mücadelemizin ilk örnek sinyalleri olarak gösterilebilir. Çünkü bu program-
lar sayesinde sıradan bireyler, herhangi bir meziyete ve zahmete gerek duyulmaksızın meşhur olmanın ve 
kamusal bir kişilik haline gelebilmenin kolay yolunu ve örneklerini görmüş ya da magazin programlarında 
hiç tanımadığı bir ünlünün yanında saniyelik olarak sergilediği bir pozla ülkenin gündemine nasıl oturu-
labildiğinin cazibesini ve hazzını keşfetmiştir. Ancak bu durum, mahremiyet ve aleniyetin rotasını kimin 
çizdiği sorunsalını gerçek kamusal kişilikler aracılığıyla tartışmaya açarken, aleniyet tarafından oluşturulan 
ve teşhir edilmediklerinde kim oldukları asla bilinmeyecek olan ve genellikle tanınırlıkları sabun köpüğü gibi 
hemen eriyen bir şahsiyetler grubunu da ortaya çıkarmıştır. Özel yaşamın sınırlarının neredeyse tamamen 
ortadan kalktığı bu yolda tanınır olmanın verdiği hazza erişmek isteyen bu sıradan şahsiyet gruplarının, aleni 
olmak noktasında gösterdiği sınırsız rıza ve post modern sistemle yaptığı adeta gizli iş birliği, devamında 
tartışılması ve çözülmesi gereken bir dizi sorunu da zincirleme biçimde ortaya çıkarmaktadır. “Hareket-
li, modern bir toplumda yaşam pek çok yönden aleniyete dayanır, aleniyetle sarılmış durumdadır. Siyaset, 
spor, iş dünyası, eğlence medyanın kendi içindeki insanların aleniyete ihtiyaçları vardır, onunla beslenirler 
(BELSEY; CHADWİCK; Çev. TÜRKOĞLU; 2011: 106). Ancak Belsey ve Chadwick’in yaptığı bu açıklama 
çoğunlukla medyatik olan ya da haberlere konu olabilecek seviyedeki kamusal kişiliklerle ilgilidir. Gelenek-
sel medyaya bir alternatif oluşturan sanal ağların kullanımı ise sıradan bireylere geleneksel medyada yer 
alabilmenin bedeli ya da zahmetine katlanmadan aleniyetten beslenerek tanınırlık kazanma fırsatı sunmuş 
ve sonuçta mahremiyetle aleniyet arasındaki çizginin belirsizliği herkesi sarmıştır.  Özet olarak denilebil-
ir ki, iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler ve dijital ortamın sunduğu olanaklar, zaman mekan sıkışması 
içindeki bireye çeşitli olanaklar sunar gibi görünse de, çözülmeyi bekleyen sorunlara yenilerinin eklenmes-
ine de yol açmaktadır. İçerik ve nitelikteki kontrolün büyük çoğunlukla sıradan bireylere geçtiği dijital-sanal 
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dönemde bu durum, denetimin bireyin kendisine geri dönmesi çıkarımıyla beraber sorunlar noktasında 
bir çözülme gibi görünebilmektedir, ama aslında tanınırlık ve kimlik edinme arzusu eşliğinde denetim ve 
sınırlılığın tümüyle aşıldığı ve mahremiyet duvarlarının tamamen erimeye yüz tuttuğu vahim bir gerçekle de 
bizleri karşı karşıya bırakmaktadır. Artık tanınırlığın arzusu ve ümidi, yokluğu yaratabilecek tüm sinyaller 
ve olasılıkların sınırsız bir rıza ile bireyin kendisi tarafından ortadan kaldırılmasına, bunun için izlenebi-
lecek yolların meşru kabul edilmesine ve bir zamanlar geleneksel medyaya ait olan ‘reklamın kötüsü olmaz’ 
anlayışının sıradan bireyin kendisi için uygulanabilir görmesine yol açmıştır. Bu anlayış, neticede bireyin 
tanınır olmak ve bir benlik ve kimliğe kavuşmak için gerekirse bedenini tercihe ve pazarlamaya açabileceği 
bir meta gibi sunması olasılığını, reddedilmesi imkansız bir gerçek olarak ortaya koymaktadır. Bunun de-
vamında artık yalnızca geleneksel medyanın gündemi ve toplumun ortak gündeminden söz etmek eksik bir 
açıklama olarak kalacaktır. Çünkü tanınırlığın arzusu içindeki sıradan şahsiyetlerin de kamuya açmaya ve 
toplumu ortak etmeye çalıştığı bireysel gündemleri artık bu iki gündeme eklenmiştir. Zamanın bile bir tüket-
im metası haline geldiği modern toplumsal çağda, tükettiği kadarıyla var olunabileceği inancını içselleştirmiş 
olan birey, yarattığı kısa ve anlık bireysel gündemler sayesinde kendinden söz ettirmeye çalışmaktadır.

1.2 Benliğin Tüketimden Skopofiliye Uzanan Varlık Arayışı
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren basılı sözün etkisini yitirmeye başladığı ve her alanda olduğu gibi 
enformasyon teknolojilerinde de yeni biçimlendirmelere gidildiği süreçte, sınırlar ortadan kalkmaya başlamış 
ve bilginin hızlı dolaşımı görsellikle birlikte önem kazanır hale gelmiştir. Kuşkusuz, iletişim biçimlerini ve 
amaçlarını geleneksel anlayıştan uzaklaştıran eğilim de, teknolojinin iletişim alanında hızla yerini almaya 
başladığı ve görselliğin önem kazandığı modern kapitalist dünya anlayışının bu ilk adımlarına denk gelmek-
tedir. Geleneksel enformasyon ve iletişim anlayışından uzaklaşıldığı modern toplum düzeninde birey zaman 
ve mekan sıkışıklığından kurtarılırken, okumak yerine görmenin önem kazandığı bir haberdar olma eğilim-
ine alıştırılmıştır. Görerek öğrenme ve haberdar olmanın önem kazanmasına en büyük katkı sağlayan te-
knolojik araç fotoğraf ya da sinemanın ötesinde televizyon olurken, bu yeni teknolojik aygıt bireylere de yeni 
yönelimler ve çeşitli var olma biçimleri kazandırmıştır. “Telgrafın hızı ile fotoğrafın görselliğinin birleştiği 
iletişim aracı olan televizyon, görüntünün dil üzerindeki egemenliğini pekiştirerek, düşünme ve konuşmanın 
yerini imaj ve temsil sanatının almasına neden olmuştur” (BATUŞ; 2005: 273). Ancak vurgulanması gerek-
en asıl mesele televizyonlarla kamusal ya da tanınır kişiliklerle sunulmaya başlanan imaj ve temsil sanatının 
sıradan izleyiciler tarafından hızlı ve yoğun biçimde içselleştirilmeye başlanması ve bu eğilimin gitgide kon-
trol dışına çıkmış olmasıdır. Artık imaj kaygısı yalnızca sanatçı, siyasetçi gibi kamusal kişiliklere ait bir kaygı 
olmaktan çıkmış, sıradan bireyler için de görünür olma ve benliğin yeniden var edilmesi mücadelesi ve kay-
gısı kendini göstermiştir. Bu kitle kültürü içerisinde iletişim teknolojilerinin sıradan bireylere aşıladığı eğilim, 
zamanla gösteriden gösteriş kültürüne doğru bir ilerleme meydana getirmiş ve bununla beraber bireyin de 
tüketilen ve tükettikçe yeniden var olan bir meta gibi kendini sunduğu ya da bir tercihe açtığı yeni bir anlayış 
kanıksanmıştır. Yeni medya teknolojilerinin ve internetin yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği modern 
çağda birey artık kendini gerçekleştirmenin ve benliğin yeniden var edilmesinin farklı yollarını denemeye 
başlamıştır. Gerçeğin karşısında simgesel olanın yükselmeye başladığı bu çağ, artık benliğin ‘öteki’ öznelerin 
onayı ve beğenisiyle var edilmeye çalışıldığı bir çağdır. Ulus ötesi şirketlerin, iletişim teknolojilerinin avanta-
jlarını kullanarak bireye aşıladığı ‘tükettiğin kadar varsın ve tükettiklerin varlık biçimini ve niteliğini belirler’ 
eğilimi, tüketileni sergileme ve ötekinin onayını alma anlayışına uzanmıştır. Öznenin yeni benlik yaratımı 
ve var oluş mücadelesini biçimlendiren bu anlayış kısaca ‘tüket-göster-var ol’ şeklinde özetlenebilmekte-
dir. Benliğin yeniden üretimi ve toplumda var olmanın yeni biçimi ise skopofili yani görme ya da görülme 
arzusu üzerinden kendini gerçekleştirmektedir. Birilerini gözetlemek ve öteki öznede bulduğu eksiklikleri 
kendinde tamamlamak suretiyle görülmek ve tanınıp takip edilmek şeklinde gerçekleşen bu yeni var olma 
biçimi, gözetimi bireyin kendi içinde doğallaştırmış olması yönüyle de tartışmaya açılması gereken bir 
konudur. Günümüz modern çağı, bir gösteri çağıdır. Tüketilen her ne olursa olsun, asıl üretilen ve tüketilen, 
imaj ve gösterinin kendisidir. Kısacası, “gerçek yaşam olarak temsil edilen şey, aslında sadece daha gerçekçi 
bir hale gelmiş gösteri yaşamı olarak ortaya çıkar” (DEBORD; Çev. EKMEKÇİ; 2017: 153). Bu çağ, özellikle 
iletişim teknolojilerinde meydana gelen baş döndürücü gelişmelerden aldığı destekle, aşıladığı yeni var olma 
biçimleri ve anlayışını daha hızlı bir biçimde bireye benimsetirken, diğer yandan da gerçek yaşamda mad-
di değerlerin ön plana alınıp vurgulandığı, bunun karşısında ise benliğin var oluşunu sağlayabilecek gerçek 
değerlerin önemsizleştirildiği yeni bir yaşam biçimi kazandırmaktadır. Tüketimle beraber aşılanan yeni var 
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oluş eğilimleri benliğin tamamıyla estetik kaygı, gösteriş ve tanınır olma arzusu üzerine kurulmasına yol 
açarken, bireyin kendisine yabancılaşması ve özgürlüğünü tüketime teslim etmesi sorununu da gitgide ku-
vvetlendirmektedir. Tüketim temelli bir gösteriye dayanan bu modern ağ toplumu çağında, tüketim kültürü 
içinde yeşeren ‘her yeni ürün için yeni arzular’ fikri tüketen öznenin kendisini de bir arzu nesnesi haline 
getirmesine kadar uzandığı bir boyuta ulaşmıştır. Artık, “tüketim, bireysel sosyal değer ve özsaygı açısından 
önemli olan herhangi bir şeye yapılan yatırımdır. Tüketim toplumundaki en önemli amaç, belki de tüketimin 
nihai amacı, ihtiyaçların, arzu ve isteklerin tatmin edilmesi değil, tüketicinin metalaştırılması ve yeniden 
metalaştırılmasıdır” (BAUMAN; LYON; Çev. YILMAZ; 2013: 40). Yani tüketen özne de tüketilen bir metaya 
dönüşmüştür. İletişim bilimci Köse, Şovenist İnşa adlı kitabında bu konuyu şu sözlerle aktarmaktadır:
“Klasik ekonomi paradigmasının ihtiyaçların tatminine yönelik ürün pazarlama stratejisi, geç kapitalist 
dönemde, kışkırtılmış arzuların dizginlenemez evreninde kendi sınırsız ethosunu yaratır. Bu nedenledir ki, 
sınırsız tüketimle bütünleşmiş davranış ritüelleri ve pratikleri üzerine kurulu tüketim deneyiminin doğası, 
doyurulmamış arzuyu zorunlu ihtiyaçların tatmini düşüncesinin önüne koyar” (KÖSE; 2014: 343). Köse 
ayrıca, tüketim ve gösterişin, var olmak ve toplumsal kimlik edinmek için zaruri bir yol olarak görülmeye 
başlandığı bu modern kapitalist toplum düzeninde tüketim anlayışının ‘arzunun arzuyu arzulaması’ temeli 
üzerine formüle edildiğini hatırlatmaktadır. Bu durum, neoliberal ekonomi politikalarının, tüketiciyi haz ve 
doyumu vaat etmesi yoluyla sömürmesinin bir yansıması olarak görülebilir. Ancak asıl mesele, tüketicinin 
de bu sömürülmeyi kabul ederek, adeta postmodern üretim ağındaki sistemle gizli iş birliği yapmasında 
yatmaktadır. Tüketici birey artık, tükettiği kadar var olduğu ve bunu gösterdiği kadar toplumsal bir kimlik 
edindiği fikrini kabullenmiştir. Bugün sanal sosyal ağlar; beğenilmek, takip edilmek, örnek alınan insan 
olmak, tanınmak ve dikkat çekmek gibi sahipliklere erişmeye çalışan ve toplumsal ortamda bir yer edinme 
kaygısı taşıyan çeşitli konum ve profildeki öznelerin, tüketim temelli yaşamlarının her ayrıntısını dışarıya 
açtığı milyonlarca paylaşımıyla dolup taşmaktadır. 

1.3 Dijital Kimlik Arayışında Bedenin Metalaşması ve Teşhirden Alınan Doyum
Bireye kimliğin her an ve her biçimde var edilebilmesi adına çeşitli olanaklar sunan dijital ortam, bu var 
oluşlarda herhangi bir zihinsel ve bedensel yeti gerektirmediği gibi kolay oluşturulan içeriklerin topluma açıl-
masında da birey açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır. Bununla birlikte; “görünmez olanı görünür 
yapmak, ihmal edileni, görmezden gelineni ve terk edileni açık ve zıt bir biçimde gündeme getirmek; kısacası, 
kişinin dünyadaki var oluşunu somut ve reddedilemez hale getirmek”  dijital çağın sıradan bireye en büyük 
hediyesi olarak nitelendirilebilmektedir (BAUMAN; LYON; Çev. YILMAZ; 2013: 129). Bireyin görünmez 
olma ve unutulma korkusunun arka planda kalmaya başladığı bu dijital çağın sağladığı avantajlar karşısın-
da ise gözetime kayıtsızlaşma hatta gözetim sevdasına kapılmak suretiyle benliğin ve bedenin tüketimi, bir 
sorun olarak hızla yükselmeye devam etmektedir. Bu öylesine bir sorundur ki, özellikle sosyalleşmeyi gerçek 
sosyal dünyanın dışında, sanal ortamlarda arayan günümüz gençliği için bu ortamlarda var olmak oldukça 
sıradan ve doğal bir durum olarak algılanmaktadır. Beraberinde sanal sosyal ortamlarda bedenin pazarda ta-
lep gören bir meta gibi sergilenmesi ve tercih edilir olmanın verdiği hazza kavuşma mücadelesi de günümüz 
yeni gençliği için tabii ve vazgeçilemez olarak görülmektedir. Bir zamanlar gerçek sosyal yaşama alternatif 
oluşturan bu sanal ağ teknolojisi artık, gerçek yaşamın her alanına işleyen ve onu değersizleştiren bir güçtür. 
Arzunun nesnesi haline dönüşen birey ise yalnızca gerçek sosyal yaşama değil, her bir yeni tüketim ve imajla 
kendisine de yabancılaşmaya başlamıştır. Bununla birlikte iletişim biçimleri ve iletişim kurmanın amaçları da 
anlamsal bir dönüşüme uğramıştır. Geleneksel toplum bireylerinin bir zamanlar başkalarıyla iletişim kurark-
en kendi özel yaşamlarına dair bir takım olay ve gelişmeleri gizlemeye yönelik gösterdiği eğilim, günümüz ağ 
toplumu bireyleri tarafından terk edilmeye başlanmış ve ötekinin kendisi hakkında bir şeyler demesi arzusu 
iletişim eyleminin asıl amacı haline gelmiştir. Çünkü ağ toplumu bireyi için birileri tarafından görülmek, 
fark edilmek ve kendisi hakkında konuşulması, var olma ve kimlik mücadelesinin başarı sinyalleri anlamı-
na gelmektedir. Skopofili yani görülmek sevdası olarak açıklanabilen bu eğilim ise rızaya dayalı bir gözetim 
sorununu beraberinde getirmektedir. Aslında bireyin gözetlenmeye rıza göstermesi dijital ağ toplumuna özgü 
bir nitelik olarak kabul edilmemelidir. Çünkü geleneksel toplum bireylerinde de balo, davet ve diğer çeşitli 
etkinlikler aracılığıyla tükettiğini göstermek ve bu yolla toplumsal saygınlık kazanmak eğilimi her daim var 
olmuş, bu etkinliklerle birey kendi yaşamını başkalarına teşhir etmekten kaçınmamıştır. Dijital ağ toplum-
larındaki fark ise teşhirin sınırları ve teşhir edilenin niteliğiyle ilgilidir. Artık teşhir edilen yalnızca tüketilen 
maddi mallar değil, metalaştırılan bedenin kendisidir. Teşhirden alınan doyum öylesine büyük bir hazza 
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kavuşmuştur ki, bir zamanlar başkalarının küçümseyeceği düşünülen en acınası yaşam pratikleri ve deney-
imlerinin bile kamuya açılmasında artık bir sakınca görülmemektedir. Sosyal ağ sayfaları, şiddete uğramış 
kişilerin, hastane yatağında ölüm kalım savaşı veren ebeveynleriyle selfie çeken çocukların, yatak odaların-
da yarı çıplak anılarını fotoğraflayan çiftlerin paylaşımlarıyla doludur. Fakat gözetlenmenin vermiş olduğu 
haz kadar gözetlemenin de sağladığı doyuma dikkat çekmek gerekir. Çünkü öteki bireyin gözetlenmesi de o 
kişiye gözetlenenin kontrol altında tutulması ve başkalarının yaşamına dair merakın giderilmesi hazzını tat-
tıracak, ayrıca bu güç ve saygınlık mücadelesinde öteki bireyde görülen eksikliklerin gözetleyenin kendisinde 
gidermesi, onu nihayete bir adım daha yaklaştırma doyumuna eriştirecektir.

2. Araştırmanın Metodolojisi
2.1 Araştırmanın Yöntemi ve Kapsamı
Tüketim ve gösteriş olgularının bireylerin var olma ve kimlik edinme çabası dahilinde incelendiği çalışmada, 
etnografinin sanal ortama uyarlanmış yeni bir biçimi olarak netnografi yönteminden yararlanılmıştır. Ka-
nadalı Profesör Robert Kozinets tarafından geliştirilen bu nitel yöntem ile sanal sosyal ortamlarda tüketici 
davranışlarının çevrimiçi iletişim yoluyla analiz edilmesi amaçlanmaktadır. “Netnografi yönteminin etnografi 
yönteminde olduğu gibi planlama, kültürel giriş, veri toplama ve analizi, güvenilir yorumlama, etik standart-
ları sağlama ve araştırma sunumu olmak üzere beş aşaması bulunmaktadır” (ÖZBÖLÜK; DURSUN; 2015: 
234).
Çalışmada, araştırma odağı ve soruları belirlendikten sonra, bu sorulara en uygun yanıtları verebilecek sanal 
sosyal topluluklar bir ay boyunca araştırılmış ve çeşitli yeni sanal uygulamaların ortaya çıkmasına karşın hala 
ilk sırada talep gören Facebook uygulamasında yer alan iki grup, ‘ölçüt örnekleme’ yöntemiyle seçilmiştir. 
“Ölçüt örnekleme yöntemindeki temel anlayış, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan örneklem gru-
buyla çalışılmasıdır” (ÖZHAN; e.t. 03.01.2018).
Araştırmaya Instagram uygulaması da dahil edilmek istenmiş, ancak netnografi yönteminin birey üzerinden 
değil, devamlılığı olan bir grup üzerinden uygulanması gerekliliği sebebiyle vazgeçilmiştir. Facebook’taki 
örneklemlerden biri 92 bin üyesi bulunan bir gençlik grubuyken, diğeri ise 25 bin 406 üyesi bulunan orta 
yaşlılar grubudur. Bu grupların seçilmesindeki amaçlar; söz konusu araştırmayla ilgili önceden belirlenmiş 
ölçütleri karşılıyor olması, fazla sayıda üyesi olması sebebiyle yeterli ve zengin ileti ve görseller içermesi, üye-
ler arasında aktif bir etkileşimin bulunmasıdır. Gruplar, grup yöneticilerinden alınan izin ile önceden belir-
lenen kriterler bağlamında 10 gün boyunca karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve ‘saha notu’ yöntemiyle elde 
edilen veriler kategorilendirilerek değerlendirilmiştir.

2.2 Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, geleneksel toplum modelinden iletişim teknolojilerinin hızlı bir biçimde gelişme 
gösterdiği modern ve dijital enformel toplum modeline geçişte, bireylerin düşündüğü ve ürettiği kadar var 
olduğu bir anlayıştan tükettiği ve gösterdiği ölçüde var olduğuna inandığı bir benlik arayışının kanıtlarını or-
taya koymaktır. Bir genellemeye varmayı amaçlamayan, ancak seçilen örneklemler üzerinden sosyal ağlarda 
bireylerin neyi tükettikleri, nasıl gösterdikleri, bedenin de bir meta gibi tüketime açılır hale gelip gelmediği 
sorularına yanıt aranan bu nitel çalışmada, özellikle sanal sosyal ortamlar olmaksızın salt gerçek sosyal 
hayatın varlığını sığ bulan yeni gençlik ile geleneksel birey arasındaki tüketim ve benliğin varlık arayışındaki 
farklılıklar ve tercihler ortaya konmaya çalışılmıştır.
2.3 Araştırma Soruları
S. 1 Modern çağ bireyi için tüketim ve gösteriş; görünürlük elde etmede bir çıkış yolu olarak mı değerlendiril-
mektedir?
S.2 Gerçekte tüketilen nedir? Arzunun arayışı ve beğenilmenin hazzına ulaşma isteğinde tüketilen yalnızca 
ticari ürünler midir, yoksa öznenin kendisi de mi bir tercih ve tüketim metasına dönüşmüştür?
S.3 Dijital gençlik ile geleneksel birey arasında tüketilen ürün tercihleri, gösteriş biçimleri ve aleniyetin 
ölçüsü arasındaki farklılıklar nelerdir?
S.4 Sosyal ağlarda özneler en çok neleri paylaşarak ve vurgulayarak görünürlük elde etmeye çalışmaktadır?
S.5 Sosyal ağ paylaşımlarına ilişkin yorumlar özneye yalnızca arzuyu yakalamak ve beğenilmenin hazzına 
varmak konularında mı yardımcı olmaktadır, yoksa yorumlar öteki öznelerin gözetlenmesi ve kontrol altında 
tutulması hazzını da mı yaşamaktadır?
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2.4 Bulgular ve Yorum
Netnografinin ‘saha notu’ yöntemiyle elde edilen bulgular; araştırma soruları bağlamında belirlenmiş kat-
egoriler çerçevesinde sınıflandırılarak yorumlanmıştır. Belirlenen bu kategoriler; ‘tüketilen ürünler, marka 
vurgusu, gösteriş biçimleri, gösterilen mekanlar, geleneksel ve kültürel olgular, beden, yaşam alışkanlıkları-
na dair vurgular ve yorum’ dur. Ölçüt örneklendirme ile seçilen iki Facebook grubunun üye ve paylaşım 
sayısının yüksek olması sebebiyle, 10 gün boyunca incelenen içerikler, belirlenen konu ve kategorilere ilişkin 
işlevselliği bağlamında ayıklanmış ve yalnızca araştırma sorularına ilişkin görüntüler ve yorumlar değer-
lendirilmiştir. Gruplardan biri tümüyle genç yaş profilindeki üyelerden, diğeri ise orta yaş üstü üyelerden 
oluşmaktadır. 
Ürün ve tüketimin, yaşamın çeşitli kesitlerinde sergilenmesi yoluyla gerçekleşen var olma arayışı ve tercih 
edilen olma hazzına erişme anlayışının iletişim teknolojileriyle nasıl somutlaştırıldığını ortaya koyabilmek 
adına, iki gruptan da elde edilen verilerin önceden belirlenmiş kategorilere göre analizi aşağıdaki gibidir:

‘Tüketilen Ürünler ve Marka Vurgusu’
Genç Facebook grubunun yoğun biçimde marka vurgusu yaptığı görülmüştür. Paylaşımlarda gösterilen 
ürünler marka cep telefonları ve pc’ler, Blue Jean, deri mont, spor ayakkabı, lüks araç, pearsing ve dövmedir. 
Özellikle elektronik cihazların marka üzerinden sergilenmesi, gençlerin çoğunlukla belli bir yaşam standardı 
üzerinde olduklarını yansıtmaya ve bu yolla var olmaya çalıştığı eğilimini yansıtmaktadır. Bu paylaşımların 
ötesinde, mesajını açıkça göndermek isteyen gençler ise doğrudan deste olarak para videoları paylaşmak-
tadır. Ayrıca gençlerin teknolojiyi yakından takip eden, dinamik ve popüler bir yaşam tarzı sahibi olduklarını 
yansıtma eğiliminde olduğu görülmektedir.
Orta yaş ve yaşlı Facebook grubu üyelerinin marka vurgusunda bulunmadıkları, ancak sergiledikleri tüketim 
ürünleriyle belli bir yaşam seviyesinin üzerinde olduklarını yansıtmaya çalıştığı fark edilmektedir. Göster-
ilen tüketim ürünleri; saat, güneş gözlüğü, lüks araç, klasik ayakkabı ve takım elbisedir. Yoğun biçimde 
vurguladıkları bu ürünlerle, yaşlı grubun zengin bir yaşam sürdükleri mesajı vermeye çalıştığı ve bu yolla 
toplumsal bir yer edinme mücadelesi içinde olduğu söylenebilmektedir.
‘Gösteriş Biçimleri’
Genç grup tüketim ürünlerini doğrudan kendi bedenleri üzerinde tüm gösterişiyle sergilemekte, görsellerde 
etkileyiciliği arttırmak için yoğun biçimde oynama ve efektler yapıldığı fark edilmektedir. Bu paylaşımlarda 
grup üyelerinin diğer üyelerin beğenisini toplamaktan ziyade onları etki ve kontrol altına alma eğilimi açıkça 
görülmektedir.
Yaşlı grup üyeleri ise ön plana çıkardıkları ürünleri daha doğal biçimde sergilemektedir ve genellikle diğer 
grup üyeleri için iyi dileklerde bulunmaları, onların hem görüntü hem de huy ile beğenilmeye ve takdir 
görmeye çalıştıklarını yansıtmaktadır.
‘Gösterilen Mekanlar’
Gençlere ait Facebook grubundaki paylaşımların genellikle yatak odası, kuaför, bakım merkezleri, dövme 
dükkanları, araç içi, otel odası ve gezi mekanlarında çekilmiş fotoğraflardan oluştuğu görülmektedir. Bu du-
rum kapitalist toplum modelinde tüketilenin yalnızca ürün olmadığı, mekanın da bir tüketim metası olarak 
benimsendiği görüşünü desteklerken, gençlerin var olmak adına paylaşım alanlarında mahrem sınırları da 
göz ardı ettiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu mekanlar ile gençler diğer paylaşımcılara hareketli, nitelikli, 
dinamik ve entelektüel bir yaşam biçimine ve alışkanlıklarına sahip olduğu mesajını göndermektedir.
Orta yaş ve yaşlılara ait gruptaki paylaşımlarda da evin oturma odası ve mutfağı, kendilerine ait iş yerler-
inin önü ya da ofis içi, restoran, araç içi ya da önü gibi alan ve mekanlar dikkat çekmektedir. Bu mekanlar 
yaşlıların da tıpkı gençler gibi mekanı, belli bir yaşam tarzı ve seviyesinin bir yansıması olarak kullandığını ve 
mekanın bu yaş grubu için de tüketim ve beğenilmeye açılan bir meta gibi görüldüğünü göstermektedir.

‘Geleneksel ve Kültürel Olgular’
Paylaşımlarda gençlerin anlık hazzı ön plana aldıkları, seks, aşk, yarış, gözetleme, ifşa, dış güzellik, estetik, 
lüks tüketim vurgusu, bireysellik, moda ve eğlence olgularını vurguladıkları fark edilmektedir. 
Orta yaş ve yaşlı grupta ise geleneksel değerler ve kültürel olgular ön plana çıkmaktadır. Bu grupta aile, 
sevgi, bağlılık, Türk kahvesi ve sohbet, dostluk, din, güven kavramları vurgulanmaktadır. Paylaşımlarda dış 
güzelliğin geçiciliği, iç güzelliğin önemi, lüks tüketimin gereksizliği değerlendirilmektedir. 
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‘Beden’
Her iki grupta da bedenin, yalnızca ürünün ve mekanın değil aynı zamanda bedenin de tüketim ve tercihe 
açılan bir meta gibi görüldüğü tezini ortaya koymakta, gruplarda bedenin farklı biçimlerde teşhiri göze çarp-
maktadır. 
Gençler grubunda açık mekandan yatak içi alanlara kadar geniş bir yelpazede çekilen fotoğraflarda özel-
likle göğüs, dolgun dudak, göz, bakış, duruş, saç tasarımı, popo ve bel vurgusu yapılırken, seks ve cinsellik 
çağrışımları ile dikkat çekme ve beğenilme arzusunun yaşandığı görülmektedir. Ayrıca gruptaki gençlerin 
fotoğraflarda, tanınmış reklam özneleri gibi poz verdikleri dikkat çekmektedir. Diğer grupta da göğüs, dudak, 
bakış ve gülüş vurgusu ön plandayken, fotoğrafların çoğunlukla omuz üstü çekildiği ve mekanın arka planda 
bırakıldığı fark edilmektedir. Bu grupta beden üzerinden sağlanmaya çalışılan beğenilme arzusu; cinsellik 
vurgusundan ziyade bakıştaki samimiyet, yüzün aydınlığı ve bir karakter yansıması şeklinde açığa çıkmak-
tadır.

‘Yaşam Alışkanlıkları’
Paylaşımlarda, teknolojik gelişmelerin ve popüler kültür yansımalarının yaşam alışkanlıkları ve biçimi üze-
rindeki etkileri açıkça görülmektedir. Genç grup üyelerinin paylaşımlarında ağırlıklı olarak herhangi bir 
zihinsel ve bedensel yeti gerektirmeyen bir alışkanlık anlayışı söz konusuyken, diğer grupta ise üyelerin 
bu becerileri gerektiren işlerle beğenilmeye çalıştığı fark edilmektedir. Genç grupta hazır videolar, şarkılar, 
başkalarına ait izinsiz kullanılan görseller büyük yer tutarken, orta yaşlı üyelerin ise kendi yazıkları şiirleri, 
şarkıları, yaptıkları yemekleri paylaştığı, meslekleriyle ilgili ürünlerini sergiledikleri ya da fikirsel tartışma 
konuları ortaya koydukları görülmektedir.
‘Yorum’
Her iki grupta da üyeler paylaşım yorumlarına yoğun ilgi göstermektedir. Paylaşımda bulunan üyelerin 
kendilerine yapılan yorumlara like ya da yorum ile tek tek yanıt verdiği dikkat çekerken, bu durum herhangi 
bir yaş ve jenerasyon farkı olmaksızın her iki grupta da üyelerin beğenilme arzusunu doyuma ulaştırma 
eğiliminde olduğunu yansıtmaktadır. Ancak paylaşım ve yorumların içerik ve nitelikleri iki grupta farklılıklar 
göstermektedir. 
Gençlerin paylaşım ve yorumları sanal taciz yansımalarını ağırlıklı biçimde yansıtmaktadır. İzinsiz görsel 
paylaşımları, küfür, saldırı, iftira, aşağılama, kin ve cinsellik yoğun biçimde fark edilmektedir. Diğer grupta 
ise paylaşım ve yorumlarda iyi dilekler, anlayış, hürmet, saygı ve selamlama olguları yoğun kullanılmak-
tadır. Ancak her iki grupta da kadınların paylaşımlarına yazılan yorum ve beğeni sayısı daha fazladır. Ayrıca 
iki grupta da paylaşımların genellikle yorum sayısını arttıracak biçimde yapıldığı görülmektedir. Örneğin; 
‘sevgilinizin sarışın mı yoksa esmer mi olmasını istersiniz’, ‘internette tanıştığınız biri ile görüşmek için şehir 
değiştirir misiniz’ gibi sorulu paylaşımlar sıklıkla yapılmaktadır. 

Sonuç
Teknolojik gelişmelerin yalnızca birey yaşamını kolaylaştırmadığı, aynı zamanda sosyo-kültürel alanı da 
etkilediği ve değişime uğrattığı bir gerçektir. Diğer alanlarda olduğu gibi iletişim teknolojilerinde yaşanan 
hızlı gelişmeler de aynı düşünceye, aynı eğilimlere ve alışkanlıklara sahip bireyleri kolay bir biçimde bir araya 
getirirken, bununla beraber bireyin yeni fikirler edinmesi noktasında da ufku açmaya yönelik kolaylıklar 
tanımıştır. Ancak tüm bunlarla beraber, dijital ağ sistemleri bireyin beğenilme, tanınır olma, kendini var 
etme ve benliğini kanıtlaması konularında geleneksel yöntemleri bir kenara bırakarak yeni atılımlar içine 
girmesine de bir yol açmış, dijital çağ bireyi için yaşam alışkanlıkları, gündelik hayat pratiklerinin öncelikleri, 
var olma biçimleri, bireysel ve kollektif ayrımları gibi konular dönüşüm sürecine girmiştir. Bunun devamında 
ise tüketilen ürün tercihleri, lüks tüketimin varlık elde etmede araç olarak kullanılması, markalaşma, bedenin 
ve zamanın bir tüketim metası haline gelmesi, mahremiyet-aleniyet sınırlarının belirsizleşmesi, beğenilme 
hazzını doyuma ulaştırmanın ölçütü gibi konularda algısal ve eylemsel değişimler söz konusu olmuştur. 
İletişim teknolojilerindeki gelişmelerin gösterişçi tüketim ve varlığın tanınırlığı gibi konularda bireyi ne 
kadar etkilediğinin araştırıldığı ve teknolojinin geleneksel ve modern eğilimler ve alışkanlıkları ne ölçüde 
dönüştürdüğünün incelendiği çalışma, herhangi bir jenerasyon farkı olmaksızın, teknolojik kolaylıkların 
öncelikle bireysel var oluşu elde etmede bir araç olarak kullanıldığı gerçeğini ortaya koymuştur. Bu konuda 
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dijital gençlik ve geleneksel birey arasındaki tek fark gösteriş biçimleri ve sınırların ölçütüdür. Ancak her 
ikisinde de temel eğilim beğenilmek, tanınır ve tercih edilen olmaktır. 
Geleneksel bireyin dijital çağın edinimlerine daha zor uyum sağladığı kanısına karşın, çalışmada yaşlı birey-
lerin de sosyal mecrayı gençler kadar aktif kullandıkları ve sanal sosyalleşme eğilimlerinin kuvvetli olduğu 
görülmüştür. Buradaki asıl soru, gerçek sosyal alanda var olmanın deneyimini veya hazzını yaşamış bu yaşlı 
bireylerin niçin sanal sosyal ortamları böylesine önemsediklerine ilişkindir. Bu sorunun cevabı ise bu birey-
lerin kendilerini gerçekleştirebilecekleri, mutlu olabilecekleri ya da geliştirebilecekleri gerçek sosyal olanak-
ların azalması, onları yalnızlaşmaya itecek gerçek mekanlarda güven duygusunu zedeleyen olumsuz etkenler-
in ve gelişmelerin artışı olabilir.
Çalışmada elde edilen bulgulardan bir diğeri tüketimin yalnızca tüketilen ürünlerle sınırlı olmadığı, zamanın 
da bir tüketim metasına dönüştüğü bu çağda daha da ötesi bedenin tercih ve beğeniye sunulan bir olgu olarak 
görülmesi hakkındadır. Mahremiyet ve aleniyet sınırlarının silikleştiğinin tespit edildiği çalışmada, her iki 
grup arasında jenerasyon değişikliğinden kaynaklanan farklılıklar olsa da üyelerin bedenin sunumu ve teşhiri 
konusunda girişken davrandığı görülmüştür. Bu tespit doğrultusunda sorulabilecek sorulardan birisi, birey-
lerin anlık etkileşime girdiği, belki bir daha hiç iletişim kurmayacağı ve gerçek yaşamda tanışma olasılığının 
çok düşük olduğu öteki öznelerin beğenisini kazanmaya niçin ihtiyaç duydukları ve nasıl bu kadar cesur 
olabildikleridir. Cevap niteliğinde olabilecek muhtemel olasılıklardan biri, bu bireylerin gerçek sosyal yaşam-
da yok sayıldıklarını hissetmeleri ya da gerçekten yok sayılan bireyler olmaları yönündedir. Diğer bir cevapsa, 
bireylerin reel mekanlarda girişkenlik, açıklık ve kendini ifade etmedeki rahatlık konusunda çekingen davr-
anmaları ve sanal sosyal ortamların mekânsal uzaklık olanağının bireylerin kendilerini daha güvende hisset-
mesini sağlamasına ilişkindir. 
Çalışmada elde edilen bir başka bulgu ise grup üyelerinin yalnızca beğenilmeyi ve dikkat çekmeyi arzulama-
dıklarını, bununla beraber öteki özneleri de kontrol etmek ve denetlemek eğiliminde olduklarını göstermek-
tedir. Paylaşım altı yorumlar değerlendirildiğinde, genç grup üyelerinin diğer üyeleri daha çok eleştirmek ve 
ötekileştirmek suretiyle kendilerini ön plana çıkardıkları görülürken, yaşlı grup üyelerinin ise sevgi, dostluk, 
arkadaşlık ve samimiyet konularında öteki öznelerin düşünce ve hislerini öğrenmeye çalıştıkları ve bu sayede 
kendilerine yakın hissettikleri öznelerle bir bağ kurmak istedikleri görülmektedir. Buradan çıkan sonuç ise 
gündelik yaşam pratiklerimizi etkilemeye ve dönüştürmeye başlayan teknolojik olanakların dijital gençliği 
daha bireysel bir düşünce ve yaşayış biçimine alıştırdığı, buna karşın dijital göçmenler olarak nitelendirile-
bilecek geleneksel bireyler olarak yaşlıların dönüşümünü tam olarak başaramadığı şeklindedir. Bu bireylerin 
kişisel tüm uygulamalara karşın kollektif bir birlik ve beraberlik düşüncesini önemsedikleri ve korudukları 
görülmektedir. Ancak her ne sebeple olursa olsun üyeler, sanal ağlar üzerinden ‘skopofili’ eğilimini güçlü bir 
biçimde karşılamaktadır.
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3 BOYUTLU ANİMASYON TEKNİKLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI
Tanay Kemal Kocaeli 

Özet
Animasyonun tarihi çok eskilere dayanır. Öyle ki bazı kaynaklarda tarih öncesi dönemde mağara duvar-
larına yapılmış resimlerinde aslında bir animasyon örneği olduğu düşünülmektedir. Chauvet, Lascaux, 
Altamira mağaralarında bulunan duvarlarda ve tavanlarda ya tek tek ya da toplu olarak öküz, at, geyik, 
dağkeçisi ve bizon resimleri bulunmaktadır. Bunlar tarihte gördüğümüzü çizdiğimiz, resmettiğimiz ilk 
örneklerdir. Bunların bulunmasından bu yana kademeli olarak teknolojinin gelişmesiyle paralellik göster-
erek birçok yenilik olmuş ve yeni teknikler uygulanmaya başlanmıştır. Fransız Charles - Emilereynaud’un İki 
boyutlu animasyonun temellerini atmasıyla başlayan süreç, Edward E. Zajac tarafından ilk bilgisayar ani-
masyonunun yapılmasıyla beraber devam etmiştir. Ed Catmull ve Fred Parke tarafından dünyanın ilk dijital 
3D animasyonu yapılmıştır. Bununla beraber animasyon dünyası 3D tekniğiyle tanışmış ve sonraki yıllarda 
bilgisayar teknolojisinin gelişmesine paralel olarak; animasyon ve 3D teknikleri de gelişim göstermiştir. 
Pixar gerçekelştirdiği ilk uzun metrajlı 3D animasyon filmiyle beraber modern örneklerin ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. Tüm bu gelişmeler ışığında ivme kazanan 3D animasyon tekniği, yeni programlar ve tekniklerle 
yaratıcı çalışmalara imza atılmasına olanak sağlamıştır. Türkiye’de canlandırma sinemasının ilk deneme-
leri 1948-49 yılları arasında yapılmıştır. “Motion Capture” tekniğiyle Türkiye’de yapılmış ilk uzun metraj 
3D animasyon filmi olma özelliğine sahip “Allah’ın Sadık Kulu: Barla’da”, 4 Kasım 2011 tarihinde gösterime 
girmiştir. Aynı yıl Pixar tarafında yapılan “Arabalar 2” filmi, 3D teknolojisi ile uzun metraj olarak çekilmiştir. 
Bu makalede 3D animasyon teknikleri ve Türkiye-Hollywood 3D animasyon sinemasından seçilen iki örnek 
karşılaştırılmış, aynı yıllarda beyaz perdeye aktarıldıkları için Türkiye ve Hollywood 3D animasyon sine-
masının farklılıklarını da konu alarak 3D animasyon teknikleri içerik analizi yöntemiyleincelenmiştir.

Giriş
I. Animasyonun Tarihçesi
Günümüz sinemasının en vazgeçilmez öğelerinden biri olan “animasyon” bir başka deyişle “canlandırma sin-
eması”; resim ya da nesnelerin hareketli ve canlı oldukları yanılsamasını uyandıracak biçimde düzenlenmesi 
işlemidir. Animasyonun tarihi çok eskilere dayanır. Öyle ki bazı kaynaklarda tarih öncesi dönemde mağara 
duvarlarına yapılmış resimlerin de aslında birer animasyon örneği olduğu düşünülmektedir
Lascaux: Güney Fransa’nın Dordogne sırtlarında, tarih öncesi dönemlerden kalma mağaradır. Duvarlarda ve 
tavanlarda ya tek tek ya da toplu olarak öküz, at, geyik, dağkeçisi ve bizon resimleri bulunmaktadır.
Altamira Mağarası: Kuzey İspanya’nın Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Santander İli’nin 25 km. yakınında-
ki Santillana der Mar Kasabası’ nın 2 km uzaklığında bulunan tarihöncesine ait mağaradır. Altamira’nın 
tavanında yüzlerce hayvan resmi (geyik, yaban domuzu, at,yaban öküzü) ve işaretler vardır.

Şekil 1. İspanya’nın Chavet Mağarası’nın Duvarlarındaki Yaban Öküzü Figürleri
http://3.bp.blogspot.com/-Zn-EM86_Y5A/UEj9gjSZiOI/AAAAAAAABD0/XMqO3AKcvvI/s1600/Las-
caux+6.jpg

Adı geçen mağaralara ek olarak 1994 yılında bulunan Chavet (Şekil 1) mağarası eklendi. Bu mağara ilk 
örneklerin görüldüğü en eski mağaradır. Güney Fransa’daki Ardèche bölgesinde bulunan Chauvet-Pont d’Arc, 
duvarlarında ve tavanlarında tek ya da toplu olarak öküz, at, geyik, dağkeçisi ve bizon resimleri bulunmak-
tadır.
Animasyonun ilk örneklerinden olan ve insanları eğlendirmek yada geçmiş olayları anlatmak için kullanılan 
figürler sabit görüntülerden hareket izlenimi verecek biçimde düzenlenmesine gerek duymadan kuklalarla 
anlatılmak istenmiştir. Bu dönemlerde kuklalar yada ateşin yardımıyla gölge oyunları izleyiciye direk olarak 
bir araç ve mekanizma olmadan aktarılmıştır.
Türk öykülerileri olan hacivat ve karagöz Hint Destanları “Ramayan” ve “Mahabbarat”ın canlandırmaları 
için kullanılan gölge kuklaları da bu alanda yapılmak istenenlere örnek olarak verilebilir. Sabit görüntülerden 
hareket izlenimi verecek biçimde düzenlenmesine olanak sağlayan bir aracın varlığından söz etmek bu dö-
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nem için mümkün değildir.
Canlandırma (animasyon); Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim 
sırasında hareket duygusu verebilecek bir biçimde düzenleme ve filme aktarma işi olarak tanımlanmaktadır 
(TDK). Bu tekniğin açıklanmasına yönelik olarak kabul gören ilk çalışma Peter Mark Roget’e aittir. Roget’e 
göre, göz retinası yapısından kaynaklanan bir özellikle, görüntülü uyaranlara ilişkin bilgiyi kısa bir süre de 
olsa korumaktadır. Görüntülü uyaranları sabit bir görüntü ya da bir resim karesi olarak değerlendirmek 
mümkündür. Retinada korunan görüntü ikinci görüntü ile ilk görüntü arasında bağlantı kurmaktadır. 
Böylece, görüntüler arasında devamlılık hissi oluşmaktadır. Bu duruma, görüntünün devamlılığı (persistence 
of vision) denilmektedir.
Peter Mark Roget “Görüntünün Sürekliliği ile Devinimli Nesnelere Bakış” (Persistence of Vision with Regard 
to Moving Objects) isimli yayınında önemli sonuçlara varmıştır. Bunlar;
1- Görüntünün izleyicinin yalnızca bir anda bir resim görmesine izin verecek biçimde gösterilmesi gereği;
2- Birçok görüntünün tek bir noktada ard arda ve hızla gösterildiğinde retinada izinin kalması ilkesi;
3- Gözde yanılsamayı sağlamak için gösterim sırasında retinada izin kalmasını sağlayacak hız;
4- Görüntünün sürekliliğini inandırıcı kılabilmek için büyük bir ışık kaynağı gereksinimidir (Özcan DEMİR, 
2013 : 13).
Görüntünün devamlılığı canlandırma tekniğinin temelinde yatan biyolojik gerçeği oluşturmaktadır. Sözü 
edilen biyolojik gerçeğe, Astronom ve Filozof Ptolemaios geceleri meşaleleri izleyerek yaptığı gözlemler 
sonucunda dikkat çekmiştir. Claudius Plolemy’nin M.Ö. 150 yılındaki çalışmaları sabit görüntülerin hareketli 
olarak algılanışı üzerine teorileri içermektedir. “1038 yılında ölen İslam bilgini El Hasan İbn El Haitham’ın 
erken dönem çalışmaları kamera obscura tekniği ile gerçek dünyadan çekilen fotoğrafların karanlık bir 
odanın duvarına yansıtılması tekniğini içermektedir” (Fisher, 2008: 2, Özcan DEMİR, 2013: 13).
Phi Fenomeni, sabit olan nesnelerin belli bir aralıkta ve hızlı bir biçimde sunulması sonucunda
oluşan, gerçekte olmayan hareket algısıdır. Arka arkaya gelen resim ya da ışık noktaları bir birim olarak 
algılanır.Max Wertheimer tarafından 1912 yılında tanımlanan bu olgu, sinemada art arda gösterilen kare-
lerin veya yanıp sönen ışıklı panolardaki yazıların hareket ediyormuş algısı oluşturmasını açıklar. (Wikipe-
dia) Görüntünün devamlılığı ilkesi algıyla ilişkilidi. Algı ise çevreden gelen uyarıcıların meydana getirdiği 
duyumların, aynı zamanda yada art arda ayrımlarla anlamlanması ve belleği uyarması sonucunda ortaya 
çıkan karmaşık bir olgudur. Beyinin art arda gelen bu bilgileri alma ve işleme süresi görüntünün hareket edi-
yormuş hissini vermesini sağlar buda günümüz canlandırma sinemasının doğmasını sağlamıştır.
Antik Mısır’dan itibaren farkına varılan görüntünün sürekliliği ilkesi ile ilgili olarak Athanasius Kircher, Pa-
trice D’Arcy ve Isaac Newton birtakım deneyler yapmıştır. “Athanasius Kircher “magic lantern” (Sihirli Fener) 
olarak adlandırdığı günümüz sinema projektörünün aynı temel yapısını taşıyan bir alet yapmıştır” (Kaba, 
1992: 8 Özcan DEMİR, 2013: 14). Kircher, 1646 yılında “Ars Magna Lucis et Umbrae” (Büyük Işık ve Gölge 
Sanatı) isimli eserinde “Büyülü Fener”in yapılışını ve kullanımını anlatmıştır. İlkel bir slayt makinesi olarak 
düşünülen Büyülü Fener, mercek, mum ve güneş ışığı kullanımı ile önceden çizilmiş olan resimlerin karan-
lık bir odada duvara yansıtılması prensibine dayandırılmıştır. “Teknik açıdan sorunları olan “Büyülü Fener” 
dönemin şartları içerisinde ilgi uyandırmıştır” (Foster, 2008 - Özcan DEMİR, 2013). “Yüzyıllar ilerledikçe 
Çin, Endonezya, Fransa ve diğer kültürlerde görülen “Büyülü Fener” gösterileri ve gölge “Kukla Oyunları” 
sevilen eğlence biçimleri haline gelmeye başlamıştır” (Fisher, 2008: 2 - Özcan DEMİR, 2013: 14).
Animasyonun ilk örnekleri resimleri hareket ediyormuş gibi gösteren bazı oyuncaklar şeklinde 19. yüzyılın 
başlarında görülür. Bunlardan en eskisi, “Thaumatrope’’ dir. Tanınmış bir İngiliz fizikçi olan John Ayrton 
Paris (1785-1856), Viktorya dönemi Britanyası’nda popüler bir çocuk oyuncağı olan thaumatrope’u 1824 
yılında icat etmiştir (Thaumatrope kelimesinin Türkçe karşılığı yoktur.) Bu oyuncak icat edildiğinde aslında 
icat ediliş amacı kullanıcısını eğlendirmekten ziyade optik bir yanılsamayı tanıtmak amacıyla yapılmıştır.
Thaumatrope (Şekil 2:1-2:2) özünde çok basit bir aygıttır. Her iki tarafında bir görsel bulunan bir diske bağla-
nan iki parça ipten ibarettir. Disk, el yardımı ile döndürülerek bağlı olduğu ipler birer sarmal haline getirilir 
ve ardından ipler hızlı bir şekilde iki yana çekilir. İplerin çekilmesi sonucunda disk hızlı bir şekilde dönmeye 
başlar ve diskin her iki yüzündeki görseller, sanki birbirleri ile iç içe geçmiş şekilde görüntülenir. İnsan gözü, 
bu iki görseli sanki tek bir görselmiş gibi algılamaya başlar.
Görme sürerliliği adı verilen bu olay, 1824 yılında İngiltere’de bulunan Kraliyet Tabipler Koleji’nde tanıtıldı. 
Paris’in sergilerinden birisinde diskin bir yüzünde bir adet kuş görseli, diğer yüzünde de içi boş bir kafes 
görseli yer alıyordu. Disk döndürüldüğünde insan gözü, kafes içerisinde yer alan bir kuş görseli görmekteydi.
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Şekil 2:1. Thaumatrope İlk Yüz Şekil 2:2. Thaumatrope İkinciYüz
http://sebastiendalmasso.free.fr/cinema/thaumatrope/oiseau.gif
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/delices/cinema/cage.gif

1832 yılında Joseph Antoine’un phenakistoscope’u icad etmesi ise günümüz animasyonunun bir bakıma 
başlangıcı oldu. Phenakistoscope (Şekil 3) en basit anlatımla bir diskin merkezi etrafına eşit aralıkla çizilmiş 
görüntülerden oluşur. Cihaz bir aynanın önüne yerleştirilir ve izleyicinin sadece bir kareyi görmesi sağlanır. 
Daha sonra disk döndürülür böylece sırası ile çizilmiş karelerdeki görüntü sanki hareket ediyormuş görünür.

Şekil 3. Phenakistiskop (The Phenakistiscope).
http://tarihkurdu.net/wp-content/uploads/2017/06/1-4.jpg

Zoetrop; tasarlandığı dönemde çok sevilmiş ve farklı isimlerde yaklaşık 109 adet türevi geliştirilmiştir. Araç, 
Phenakistiskop ile aynı ilkeye dayanmasına karşın silindir şeklindedir. “Hayat Tekerleği anlamına gelen 
Zoetrope’un yaratıcısı Pierre Devingnes’dir” (Atan, 1995: 16 – Özcan DEMİR, 2013: 16). Zeotrop (Şekil 4) 
durağın resimleri deviniyormuş gibi gösteren bir aygıttır. Yanlarında küçük delikler bulunan bir silindir 
döndürüldüğüde hreketli bir görüntü meydana gelir. Deliklerden bakılması sonucu hareket ettiği yanılsa-
masına dayanmıştır. Zoetrop’un silindirik şekli sebebiyle çizilen resimler olduklarından daha dar algılanmak-
tadır.

Şekil 4. Zoetrop (Zoetrope)
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/a3/f7/f8/a3f7f8989fc6e841e112083486eef632.jpg

1877 yılında Fransız Emile Reynauld tarafından icad edilen “praxinoscope” ile animasyon tekniğini biraz 
daha geliştirmiştir ve günümüz animasyon tekniğine en benzer tekniktir. Bu teknik uzun delikli asetat rulo-
lar üzerine çizilen resimlerin bir ışık kaynağı yardımı ile bir perdeye veya düz bir duvara yansıtılması esasına 
dayanır.1892 yılına gelindiğinde, daha çok tiyatral öğe ile zenginleştirilmiş olan bu araç ile 10 - 15 dakikalık 
filmler yansıtılacak duruma gelinmiştir.
Animasyonun uzun metrajlı film üretiminde kullanılmaya başlanmasından önce ilgi uyandıran bir diğer alan 
ise flaş skeçlerdir (lightening sketch). “Bu skeçler, temel kontur çizgileri ile hızlıca bir çizim yapılması sırasın-
da, çizgiler eklendikçe şekillerin anlamlarının değişmesi, imgelerin başka imgelere dönüşmesi ve böylece 
çizim tamamlandığında içinde dramatik bir yapı barındıran bir hikayeye ulaşılması ilkesine dayandırılmıştır” 
(Samancı, 2004: 5 - Özcan DEMİR, 2013: 17).
Takip eden dönemde, Thomas Edison Kinetoskop’u (Kinetoscope), Louis Lumiere ise Sinematograf ’ı 
(Cinematograph) bulmuştur. Böylece, sinema ortaya çıkmıştır. “Animasyon 19. Yüzyılın sonlarına doğru 
fotoğrafın, daha sonra sinemanın gelişimi ile paralel bir yapılanma izlemiş, sinema ile olan bazı prensipler-
inin ilişkisi animasyonun sinemanın bir dalı olarak kabul edilmesini sağlamıştır” (Kaba, 1992: 1 - Özcan 
DEMİR, 2013).
Animasyonun sinemadan önce varolduğu ve hatta sinemanın oluşmasına neden olduğu yönünde yaklaşım-
lar da vardır. Sinema ve canlandırmanın temel kamera hareketleri, çekim ölçekleri ve teknik benzerlikleri bu 
düşüncede pay sahibidir. “Sinema ile canlandırma arasındaki temel fark ise “filmin kare kare oluşturulması ve 
köklerinin grafik ya da plastik sanatlara dayalı olmasıdır”(Kaba, 1992: 1 - Özcan DEMİR, 2013: 17).
İlk günlerinde, flaş skeçlerin filme kaydedilmesi ile oluşan canlandırma örneklerinin tam olarak film 
niteliğine sahip olduklarını söylemek güçtür. Emle Cohl, Stuart Blackton dönemin ünlü çizerleridir. 1906 
yapımı “Komik Yüzlerin Gülünç Evreleri” (Humorious Phases of Funny Faces) Amerikalı çizer Black-
ton’un bu alandaki önemli eserlerindendir. Filmdeki skeçler, kara tahta üzerine tebeşir yardımıyla çizilerek 
oluşturulmuştur. “Filmlerde, grafik ve performans sanatlarının birlikte kullanımı dikkat çekici bir diğer 
özelliktir. Animasyon sinemasının ilk örneği, “live action” sinemayı da içermiştir” (Samancı, 2004: 6 Özcan 
DEMİR, 2013: 18). Emile Cohl tarafından 1908 yılında yaklaşık 700 çizimden yararlanılarak çekilen film, sin-
ema tarihinde tamamıyla animasyondan oluşan ilk film “Fantasmagorie” (Şekil 49) olarak kayıtlara geçmiştir. 
Çizer Emile Cohl, bu eserini filme çekmeden önce resimlerini saydam olmayan kartonlara çizmiştir. Basit 
çöpten adamların kullanıldığı filmi perdede negatif kullanarak sunmuş ve siyah zemin üzerinde hareket eden 
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beyaz figürler kullanmış ve izleyicinin ilgisini çekmiştir. Bu gelişmeler animasyon tekniklerin gelişmesiyle 
beraber karakterlerinde yavaş yavaş ortaya çıkmasını hikayeler, öyküler ve ana düşünceler etrafında toplan-
masını sağlamıştır. Ana düşünce ve plan ekseninde yaratılmaya başlanan karakterler çigi roman uyarlamaları 
ve öyküler animasyonun yaratıcı ilk örneklerini oluşturmaya başlamıştır.

Şekil 49. “Fantasmagorie”
https://i1.imgiz.com/rshots/9094/dunyanin-ilk-animasyon-filmi-fantasmagorie_9094417-9144_600x315.jpg

Çizgi roman karakterlerinin canlandırma sinemasında kullanımı ise; Cohl Fransa’ya döndükten sonra Amer-
ika Birleşik Devletleri’nde başvurulan bir yoldur. George Herman’ın Çılgın Kedi (Crazy Cat) isimli çizgi 
roman karakteri Fare Ignatz, Leon Searl, Frank Moser, Bert Green, Edward Greenham ve bunun dışında 
birçok çizer tarafından canlandırma sinemasına uyarlanmıştır. Dönemin ünlü canlandırma karakteri Kedi 
Feliks (Felix the Cat) ise canlandırma sinemasından gazete ve dergilere doğru bir seyir izlemiştir. Canlandır-
manın ilk yıllarının en önemli özelliği teknik yetersizlikler nedeniyle esnek bir yapı oluşturulamamasıdır. Bu 
dönemde, canlandırma filmlerin arka planları her kare için ayrı ayrı çizilmiştir. “1914’te Earl Hurb tarafından 
şeffaf selüloit yaprak keşfedildikten sonra, arka plan ve karakterler kendi başlarına bağımsız birer yüzey 
olarak çizilebilir hale geldi” (Kaba, 1992: 14 - Özcan DEMİR, 2013: 18). Bu buluş ile canlandırma sanatının 
hızlı ve ekonomik gelişimi hızlanmıştır. ‘’Tüm bu çalışmalara ve buluşlara karşın Küçük Nemo (Little Nemo), 
Dinozor Gertie (Şekil 5) (Gertie, The Dinosaur) gibi eserleriyle tanınan Winsor McCay dönemin en ünlü 
canlandırma sanatçısı olarak yerini korumuştur. Çizer, 1911 ile 1914 yılları arasında hazırladığı üç çizgi film 
için ayrı ayrı dört bin ile on bin arasında çizim gerçekleştirmiştir.’’(Özcan DEMİR, 2013: 19).

Şekil 5. Winsor McCay’in Dinozor Gertie İsimli Filmindeki Dinozor Karakteri
http://3.bp.blogspot.com/-waTewnYuGVk/TnVHkt_MYgI/AAAAAAAABTM/nk9qTx1DsQM/w1200-h630-
p-k-no-nu/winsorM.jpg

‘’Canlandırma sineması teknolojiyle paralellik göstererek büyümeye ve gelişmeye devam etti.Yeni isimler ve 
teknikler katılmaya devam etti bu uğraşlar ve çabalarla beraber stüdyolar kurulmaya başladı.1910’lu yıllar-
da kurulan John Bray Stüdyosu, döneminin başarılı şirketlerinden birisi olmuştur. Stüdyo ile birlikte, Max 
Fleischer’ın eserleri ortaya çıkmıştır.’’ (Özcan DEMİR, 2013: 19). “Erken dönem animasyon sineması içinde 
yaptığı buluşlarla, animasyon sinemasının görsel estetiğini etkileyen Fleischer’ın ilk animasyonlarında, flaş 
skeç geleneğinin etkileri görülmektedir” (Samancı, 2004: 25 - Özcan DEMİR, 2013: 20).
Canlandırma sinemasında hatırlanan karakterlerin ortaya çıkması bu türün ilerlemesiyle paralel olmuştur. 
Dinozor Gertie ile başlayan süreç, 1920’lerin başında Otto Messmer’in, Pat Sullivan yapımlarındaki karakteri 
Kedi Feliks (Şekil 6) ile devam etmiştir.

Şekil 6. Kedi Feliks
https://shopping.moto.com.br/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb-
8d27136e95/v/e/ventura-0367.jpg

Hayvanlara insansı özellikler yüklenmiş ve eğdendirici senaryolar oluşturulmuştur.Bu dönemde insan ve 
hayvan bileşimi canlılar ilgi çekmiştir. Örneğin; Winsor McCay’in “insan-hayvan bileşimi olan sinek tiplem-
esi izleyicinin daha önce görmediği bir biçimdir. Sinek ve insan öğelerinin birlikteliği izleyici için komik bir 
formdur çünkü mizahın temel öğelerinden şaşırtıcılık, görüntünün manipule edilmesi ve gerçek görüntünün 
farklı bir biçimde algılanması gibi yaklaşımlarlaoluşturulmuştur” (Gökçearslan, 2009: 81)
Karakterlerin ortaya çıkmaya başladığı 1920’li yıllarda canlandırma sineması ticari olarakta önem kazanmış 
ve bir sektör haline gelmiştir ancak canlandırma yapımında kapsamlı hikayelerle uğraşılmamıştır. Ticari sis-
temin etkilerinin görülmeye başlandığı bu dönemde, büyük stüdyoların küçük stüdyoları satın alması sıradan 
bir olay haline gelmeye başlamıştır. Canlandırma türüne ilişkin standartların oluşturulması da bu döneme 
rastlamaktadır. Çizgi filmlerin sayısının arttırılması ve daha ucuza maledilmesi ticari alanda en önemli so-
runları oluşturmuştur. Aynı dönemde, canlandırma sinemasının içerik bakımından kendisini tekrarlamaya 
başlaması da izleyici ilgisinin azalmasına ortam hazırlamıştır. Walt Disney, Warner Bros. ve Metro Goldwyn 
Mayer (MGM) stüdyolarıda, döneminin zor günlerinde ortaya çıkmış şirketler olarak canlandırma sineması 
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sektöründe önemli rol oynamışlardır.
Kasım 1928’e gelindiğinde Walt Disney’in Mickey Mouse (Miki Fare) karakteri yenilikçi ve çok ilgi uyandıran 
bir karakter olarak canlandırma dünyasında yerini almıştır. 18 Kasım 1928’de gösterilen “Steamboat Willie” 
(Şekil 7) isimli üçüncü Mickey Mouse filmi uyandırdığı yoğun ilgi ile Columbia Pictures tarafından Amerika 
Birleşik Devletleri’nde dağıtılmıştır. “Walt Disney, film için, Pat Powers’ın Le Deforest’ın “Phonofilm” sistem-
ine dayanarak geliştirdiği “Cinephone” sistemini Deforest’a ücret ödemeden kullanmıştır”(Wikipedia)

Şekil 7. Walt Disney’in Buster Keaton’un “Steamboat Bill Jr.” İsimli Filmini Hicvettiği
“SteamboatWillie” İsimli Mickey Mouse Filmi (Wikipedia)
http://wondersofdisney.webs.com/blknwht/mickeymouse/steamboatwillie.png

“Steamboat Willie”, başarılı bir yapım olmuştur ve Walt Disney stüdyolarının ivmelenmesini sağlamıştır. Bu 
dönemde ses ve görüntünün birlikte işlendiği ilk yapım olan “Steamboat Willie”, Walt Disney yapım evinin 
sektörde egemenliğini pekiştirmiştir. Disney, 1923 yılında Hollywood’a yerleşmiştir. Walt Disney 1932’de ilk 
renkli film olan Silly Symphony serisini gerçekleştirdi. İnsan olmayan karakterlere insansı özellikler yükle-
nerek olağandışı sahneler oluşturulan yapımlar, büyük beğeni toplamıştır.”Aynı yıllarda Norman Macklaren, 
Alex Alexieff ve Claire Parker’ı gibi sanatçılar daha stilize tipler, gerçekçi olmayan hareketlendirmeler kul-
lanarak, değişik yorumlar getirmeye ve yeni teknikler aramaya yönelmişlerdir.” (Atan, 1995: 20) Disney’in 
canlandırma sinemasına kattığı önemli yenilikler animasyon tekniklerini de geliştirmiştir ve bu yenilikleri 
şöyle sıralamak mümkündür;
- Hikayenin doğru planlanabilmesi için storyboard kullanılması,
- Karakterlerin hareketlerine ilişkin detayların tespit edilebilmesi için kara kalem eskizlerinin hazırlanması,
- Derinlik etkisi, zoom hareketi ve paralaks etkisini oluşturmaya yarayan çok düzlemli kameranın kullanıl-
ması
Disney’in animasyon alanında kazandığı önemli başarılardan birisi de 1932 yılında Çiçekler ve Ağaçlar 
(Flowers and Trees) (Şekil 8) isimli çizgi filmiyle ilk Akademi Ödülü’nü almasıdır.

Şekil 8. Çiçekler Ve Ağaçlar (Flowers And Trees-1932)
http://www.jawhara.me/wp-content/uploads/2018/01/new-pics-of-flowers-and-trees-flowers-and-trees-1932-
pretty-clever-films.jpg

İlk uzun metrajlı canlandırma filmi Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (Şekil 9) (Snow White and Seven Dwarfs) 
Bunu izleyen yıllarda Pinokyo (Pinocchio), Fantasia, Dumbo ve Bambi stüdyonun diğer önemli başarılarını 
oluşturmuştur.

Şekil 9. Pamuk Prenses Ve Yedi Cüceler İsimli Canlandırma Filminden Bir Sahne
https://cdn2.newsok.biz/cache/r960-0c8b03a2280f983543d693a1228cd76c.jpg

Warner Bros. şirketinin “Looney Tunes” (Şekil 10) isimli canlandırma filmleri 1930’da doğmuştur.Warner 
Bros.’un bir sonraki adımı ise 1931 yılında “Merrie Melodies” isimli canlandırma dizisi olmuştur. Şirketin 
Disney kökenli canlandırmacıları Harman ve Ising 1933 yılında MGM Cartoon Studio isimli şirketi kur-
muşlardır. Warneer Bros. filmlerinin en önemli özelliği ise kendi abartılı komedi anlayışlarını ortaya koyma-
larıdır.

Şekil 10. Looney Tunes
https://odysseyonline-img.rbl.ms/simage/https%3A%2F%2Faz616578.vo.msecnd.net%2Ffiles%2F2016%2F08
%2F30%2F63608194772109181218034
74090_looney.jpg/2000%2C2000/oS6hPMIpZs1Bbz4x/img.jpg

“Looney Toones” başlığı altında çıkan ve “Daffy Duck” karakterini tanıtan “Domuzcuğun Ördek Avı” 
(Porky’s Duck Hunt) (Şekil 50) isimli çizgi film, karakterlerin komik etki yaratmak için fizik kuralları 
ötesinde çarpıtıldığı ilk yapımdır.
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Şekil 50. Porky’s Duck Hunt
https://cbsnews1.cbsistatic.com/hub/i/r/2016/04/15/13261059-12e7-4033-a231-434be2cc3e85/thumb-
nail/620x350/2aa883f842d43c6984238d9459d63b
8d/daffy-duck-porkys-duck-hunt-1937-promo.jpg

Bugs Bunny karakteri (Şekil 11), Warner Bros.’un canlandırma sinemasında ortaya koyduğu ve abartılı kome-
di anlayışını yaşatığı belkide en önemli çalışmadır.

Şekil 11. Bugs Bunny karakteri
https://www.wallpaperup.com/uploads/wallpapers/2013/10/16/160649/00a0ce14f9c7f8f356ff41b7d6f-
f8a97-1400.jpg

MGM stüdyolarından Bill Hanna ve Joe Barbera tarafından çizilen “Tom ve Jerry” (Şekil 12) filmleride diğer 
önemli yapımlardandır.

Şekil 12. Tom ve Jerry
http://kb4images.com/images/tom-and-jerry-images/38185771-tom-and-jerry-images.jpg

II. Animasyonun Temel Prensipleri
Walt Disney usta animatörleri Frank Thomas ve Ollie Johnston tarafından yazılan, Animasyonun kutsal 
kitabı olarak bilinen &qout;Illusion of Life&qout; isimli kitaplarında bahsettikleri, 12 temel animasyon ilkesi, 
bütün animasyon teknikleri için ortak temel kurallardır. Başarılı ve inandırıcı bir animasyon için bu kurallara 
uyulması şarttır. Bu kurallar ekranda canlandırılan karakterlerin seyirci için anlamlı olması için hareketin 
yıllarca analiz edilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. En basit bir top zıplamasından, düzinelerce kolu bacağı olan 
bir karakter için de aynı kurallar geçerlidir. Bu kurallar şunlardır ;
Esneme ve büzülme (Squash and stretch): Animasyon karakterinin hareket ederken yumuşak bir top gibi sert 
yüzeylerle temas etmesi ya da şiddetli bir kuvvet karşısında büzülmesi ve bunun sonucunda hacmini koru-
maya çalışarak esnemesi, karaktere ağırlık ve hacim hissi verir. Bizim de vücudumuzun kemiksiz bölümleri, 
mesela karın, yanak, kalça bu şekilde hareket eder..Daha karikatür karakterlerde bunun orantısı daha yüksek, 
gerçekçi karakterlerde bunun oranı daha azdır.
Harekete Hazırlanma; Harekete hazırlanma yapılması istenen esas hareketin ters yönünde belli bir miktar 
yapılan aksiyondur. Karakterin tıpkı bir yay gibi kendisini yapacağı hızlı hareket için hazırlamasıdır. Mesela 
yumruk atacaksa kolunu önce geriye doğru açması, golfçünün sopayı önce geriye doğru getirmesi. Zıplamak 
için önce yere doğru bacakların bükülmesi gibi. Hareketin büyüklüğüne bağlı olarak miktarı değişebilir.
Sahneye koyma (Staging); Seyirciye anlatılan hikayenin mümkün olduğu kadar verimli ve anlaşılır olması 
için karakterin yaptığı hareketin seyirci tarafından en iyi şekilde algılanması gerekir. Bunun için hareketi 
en iyi şekilde gösteren kamera açıları kullanılır. Ayrıca arka planda seyircinin algısını bölecek hareketler 
olmaması, ayrıca karakterin renklerine ve çizgilerine karışacak grafiklerden kaçınılması gerekir. Kısacası ani-
masyonun mümkün olduğunca güzel, anlaşılır ve gösterişli sunulması gerekir.
Baştan sona ve Pozdan Poza animasyon (Straight ahead and Pose to pose); Animasyonun çizimi için genel-
likle iki farklı yöntem kullanılır. Baştan sona çizim yönteminde karakterin yapacağı hareket, birinci ka-
resinden sonuncu kareye sırayla çizilir. Çizimin son karede nereye varacağı belli değildir, ama bu belirsizlik 
yaratıcı ve ilginç hareketlerin ortaya çıkmasını sağlar. Hareket daha akıcı ve aksiyon çok güçlüdür. Dezavan-
tajı, grup çalışmasına uygun değildir. Pozdan poza göre daha zordur ve değişiklik yapmak için genellikle yeni 
çizim yapmak gerekir. Pozdan poza animasyon, hareketi planlı bir şekilde belli ana pozlarının çizilip. Daha 
sonra bu pozlar arasında geçiş animasyonları yapmaktır. Bu daha planlı bir yaklaşımdır, çünkü hareketin başı 
sonu ve ortası bellidir. Ayrıca grup çalışmasına uygundur. Ana pozların usta animatör ara geçiş karelerinin 
çıraklar tarafından çizilmesi ile hızlı bir animasyon üretimi sağlanır. 3D bilgisayar animasyon programları bu 
pozdan poza animasyon prensibi ile çalışır.
Hareketin devamı ve üst üste gelmesi:  Karakterin fizik kurallarına uygun hareket etmesi daha gerçekçi ve 
inandırıcı görünmesini sağlar. Hareketin devamı, karakter gibi bir çok birbirine bağlantılı parçası olan bir 
cismin, hareket halindeyken ana gövdenin durması durumunda, diğer eklemlerin harekete biraz daha de-
vam edip daha sonraki bir anda durması kastedilmektedir. Mesela karakter koşarken bir anda durduğunda, 
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kuyruğu, uzun kulakları, kafası, kolları aynı anda durmaz. Hareketin üst üste gelmesi ise hareket sırasında 
uzuvların hareketlerinin zamanlamalarındaki kaymalar kastedilir. Mesela karakter yön değiştirdiğinde el-
bisesi, saçı, çantası vs. bir anda yön değiştiremez. Kısa bir süre eski yönde gider daha farklı bir zamanda yön 
değiştirmeye başlarlar.
Hızlanma ve Yavaşlama. (Slow in, Slow out): Çevremizdeki her şey hareket ederken fizik kurallarına göre 
hareket eder, hayatımız boyunca bu hareket dinamiklerine alışırız ve hareket eden her şeyin bu şekilde 
hareket etmesini bekleriz, animasyonun da gerçekçi ve tatmin edici görünmesi için bu kurallar doğrultusun-
da yapılması çok doğaldır. Kütlesi olan her cisim belli bir zamanda hızlanır ve belli bir zamanda yavaşlar. 
Hiçbir cisim bir anda hızlanıp yavaşlamaz, bu yüzden de animasyonda da bu kuralı göz önünde bulundur-
makgereklidir.
Destek Aksiyon (Secondary Action): Karakterin ana hareket animasyonunun üzerine destekleyici bir hareket 
eklemek karaktere derinlik katar ve daha ilgi çekici görünmesini sağlar. Mesela karakterin yürürken ağzında 
sakızı şişirerek balon yapması, konuşurken alnının terini silmesi gibi hareketler. Bunlar karakterin etrafımız-
da gördüğümüz insanlar gibi hareket etmesini sağlayarak karakteri bir resim olmaktan çıkarır, animasyonu 
zenginleştirir.
Zamanlama (Timing): Doğru zamanlama bütün animasyon kuralları içinde belki de en önemlisidir. Bir cisim 
hareket ederken bir güç karşısında ne zaman ne kadar hareket ettiği, cismin kütlesine ve gücün büyüklüğüne 
bağlıdır. Animasyonda bu kütleyi kontrol eden zamanlamadır. Ağır bir kütlenin hızlanması için uzun bir 
zaman gerekir. Bu zaman zarfında hafif bir kütle çok daha farklı bir hızda olmalıdır yani daha çok hareket 
etmiş demektir. Zamanlama cisimlerin ağırlığı ve büyüklüğünü algılamamızdaki temel etkendir.
Abartı (Exaggeration): Karakter animasyonunda abartı karakterin yüzünün veya vücudunun hikayeyi 
destekleyecek şekilde abartılı bir formda çizilmesi ya da modellenmesidir. Mesela kafasına balyozla vurulan 
bir kedinin gözlerinin dışarı fırlaması, ya da Mask filminde karakterin dilinin ağzından yuvarlanarak çıkması 
buna iyi bir örnektir.
Boyutlu Çizim (Solid Drawing):  Boyutlu çizim, daha çok çizgi animasyon için geçerlidir. Çizilen karakterin 
derinliği olması, 3 boyutlu çizilmesi kastedilmektedir. Karakteri sanki gerçek bir cisim gibi çizim düzlemi 
etrafında dönebilecek bir şekilde dizayn edilmesidir. Bazı çizgi karakterler bunu yapamazlar. 3D animasyon 
ve Kare Kare animasyonda karakterler ve objeler zaten boyutlu olduğu için bunu otomatik olarak yaparlar.
Cazibe (Appeal):  Gerçek aktörlerin nasıl karizmaları varsa, animasyon karakterlerin de cazibesi olması 
gerekir. Bu sevimli bir görüntüye sahip olması anlamında değildir. Karakterin seyretmesi ilginç gelen fiziksel 
yapısı, kolay anlaşılır ifadeleri, izleyene adeta daha fazla kendini seyrettirmek istetecek özellikleri olmalıdır. 
Tim Burton’ın karakterleri buna iyi bir örnektir.

III. Animasyon Yapım Teknikleri
Çizgi Animasyon tekniğini Çizgi animasyon film, ingilizce Traditional, Cartoon ya da Cel Animation olarak 
isimlendirilir, en eski ve bilinen animasyon yöntemidir. Bir çok klasik animasyon film bu şekilde yapılmıştır. 
Örnek olarak Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Fantasia, Jungle Book, Tom ve Jerry, Mickey Mouse serileri, 
Donald Duck serileri, Bugs Bunny, Pembe Panter, Pinokyo, Lion King, Alaaddin.
Çizgi film animasyon, kağıtların üzerine çizilen çizgilerin, arka arkaya hızla gösterilmesi sonucu çizilen ob-
jelerin hareket ediyormuş gibi algılanması prensibi üzerine geliştirilmiştir. Bu algının oluşması için saniyede 
24 ayrı çizim gerekmektedir. Ancak bunun yüksek bir yapım maliyeti olması sebebiyle çoğunlukla bunun 
yarısı kadar yani 12 kare olarak çizilir. Bu çizimleri yapan sanatçılara animatör denir. Animatörler animasyon 
prensiplerini kullanarak birbirini arkası gelen resimlerdeki karakterlerin canlı gibi görünmesi sağlarlar. Sa-
dece kalem kağıtla iyi bir çizim yapabilmenin ötesinde, farklı çizgi film teknikleri gerektirir. Bu işte yardımcı 
olması için animatör genellikle ışıklı masa denilen, çizim yüzeyi cam ve bu yüzeyin arkasında bir ışık kaynağı 
olan kutular kullanırlar. Kağıtların arkasından gelen ışık sayesinde üst üste koyulan kağıtların üzerindeki 
çizgiler birbirleriyle karşılaştırılabilir, böylece bir sonraki resmin nereye ve nasıl yapılması gerektiği belirlene-
bilir.

Stop Motion Animasyon (Şekil 13)

Kare kare animasyon, Bu animasyon tekniği, arka arkaya fotoğrafı çekilen objelerin her resimde biraz hareket 
ettirilmesi sonucunda, ardışık resimleri hızlı bir şekilde oynattığımızda objelerin hareket ediyormuş gibi 
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görünmesi algısından yararlanır. Her türlü materyal ya da obje kullanılarak animasyon yapılabilir. Birçok 
filmde karakterler tel iskelet üzerine yapılmış modelleme hamurundan figürlerdir. İçindeki tel iskelet eklem-
lerden hareket ettirilerek istenilen poza getirilir. Her bir kare için ayrı bir kafa ya da vücut parçası da hazır-
lanıp bu farklı parça ile fotoğraflanabilir. Bu animasyonun yapılmasında yardımcı olması için önceki kareleri 
çekilecek olan kare ile kıyaslanmaya yarayan monitör ve yazılımlardan yararlanılır. Animasyon ilkelerinin 
yanı sıra ışıklandırma ve sinematografi teknikleri de bu animasyon yönteminin içindedir.

Şekil 13. Stop Motion Animasyon
http://www.thedarkpower.com/real10gal/images/100_0386.jpg

Bu tekniğin en bilinen örnekleri Nigtmare Before Chrismas, Chicken Run, Wallace and Gromit, james and 
the Giant Peach, Caroline, Fantastic Mr.Fox, Corpse Bride dır. Kare kare animasyon çizgi animasyondan 
farklı olarak , uzun metraj animasyon film yöntemi olarak kullanıldığı gibi birçok filmde özel efekt yöntemi 
olarak da kullanılmıştır. Örneğin Star Wars orijinal üçlemede,King Kong,Robocop, Indiana Jones vs.
Kukla Animasyonu, Gölge oyunu; Kökleri milattan önce 30000 yıllarına kadar uzanır, Bu teknikte kuklalar, 
ipler, çubuklar veya çeşitli mekanik düzeneklerle hareketlendirilir ve gerçek zamanda filme kayıt edilir. Haci-
vat - Karagöz (Şekil 14) bir çeşit gölge kukla animasyonudur.

Şekil 14. Karagöz ve Hacivat
http://vertigo.com.tr/wp-content/uploads/2014/03/karagoz.jpg

Şekil 15. Muppet Show Kukla Animasyon Karakterleri
http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/default/files/domain-1717/kuvat/Hallitu
Muppet Show (Şekil 15) belki de dünyada en çok bilinen örnektir. Yapım maliyeti diğer tekniklere göre old-
ukça düşüktür. Bu yüzden hala bir çok tv programında kullanılmaktadır.

3D Animasyon yapımı (Şekil 16-17)

3D animasyon, ingilizcede CG, CGI, Computer generated images olarak da isimlendirilir. En gelişmiş ani-
masyon yöntemi diyebiliriz. Yüksek derecede teknik seviye ve sanatsal estetik birleşimi sonucunda başarılı 
olunabilir. Çok gelişmiş bilgisayar programları ve güçlü bilgisayar donanımları gereklidir. 3D animasyonun 
aslında en çok benzediği yöntem kukla animasyonudur. Burada mekanlar ve karakterler elle çeşitli malzemel-
erden maket olarak yapılması yerine, modelleme programları kullanılarak bilgisayarda modellenir.
Modellenen bu karakterler ve mekanlar için bilgisayarda malzeme ve doku simülasyonları hazırlanarak kar-
akterlerin istenildiği gibi görünmesi sağlanır. Bu aşamadan sonra karakterin animasyona hazırlanma aşaması 
gelir. Burada karakterin yapacağı hareketlere göre modelin deforme olmasını sağlayacak bir iskelet sistemi 
oluşturulur. Tabii bu da bir çeşit simülasyondur, aslında bilgisayara karakterin neresi nasıl hareket ediyor diye 
programların kullandığı bir görsel arayüzdür.
Bu aşamadan sonra her animasyon yönteminin asıl ustası animatör devreye girer ve animasyonun ana pren-
siplerine uygun olarak karakteri hareket ettirir. Animasyon ustası animatör, animasyon zamanı içinde kilit 
noktalarda karakteri belli bir pozlara getirip bu pozisyonu bilgisayara kaydeder. Daha sonra oynatıldığında 
bilgisayar bu pozlar arasında karakterin eklemlerini çevirerek ve hareket ederek yumuşak bir şekilde birbir-
ine geçiş yaparak karakterin hareket etmesini sağlar. Bundan sonra sahne ışıklandırılır. Tabii bu da bir ışık 
simülasyonudur, aslında matematiksel olarak tanımladığımız fonksiyonlardır. Bilgisayar bu ışık fonksiyon-
larını, malzeme ve doku fonksiyonlarının verilerini alıp 3D model fonksiyonu ile işlemler yapar. Sonra da 
kamera olarak tanımladığımız fonksiyona göre bir resim oluşturur.

Şekil 16. 3D Eşek Şekil 17. 3D Kız
https://www.mumsema.org/attachments/5751d1405198306/esek-animasyonu.jpg
http://vertigo.com.tr/wp-content/uploads/2014/03/kiz.jpg

Bu işlemlere de İngilizce Render işlemi denir. Türkçe’de bir karşılığı olmadığı için Render olarak kullanılıyor. 
Resimleştirme buna bir alternatif olabilir. Son yıllarda yapılan büyük prodüksiyonların hemen hemen hepsi 
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3D animasyon yöntemi ile yapılmıştır. Örnek olarak bütün Pixar filmleri Toy Story, Cars, Monsters Inc., Up, 
Shrek, AntZ, Happy Feet, WALL-E vs. 
3D animasyon sadece uzun metraj animasyon filmlerde değil bundan çok daha fazla özel efekt, mekan, dig-
ital araç, çekim üzerine karakterler, yaratıklar, digital dublör insanlar eklemek için kullanılır. Aslında 3D an-
imasyon ilk olarak filmlerde bu şekilde kullanılmıştır, 1984 yapımı Last Starfighter, ilk bilgisayarda yapılmış 
efekt sahneleri olan filmdir. Artık hemen hemen her yeni film ve reklam bu teknolojiden yararlanmaktır. 
Çünkü geleneksel efektlere göre işin hem daha güzel hem de daha ucuz olmasını sağlamaktadır. Örnek olarak 
Matrix, Lord of the Rings, Avatar vs.

IV. Animasyonun Teknolojiyle İvmelenmesi
İlk bilgisayar animasyonu 1963 yilinda edward E. Zajac tarafindan yapıldı.1972 yılında , Ed Catmull ve Fred 
Parke tarafindan dunyanin ilk dijital 3D animasyionu yapıldı.

Şekil 18. 3D görseller Şekil 19. 3D görseller
https://sniperman.ru/wp-content/uploads/2017/11/9696ac11ef48a72b96ae279048fd0b28.png
http://www.iamag.co/features/itsart/wp-content/uploads/2016/02/ed-first5.jpg

Animasyon, 4 ayrı şekilde katagorize edilmektedir. 3D (Bilgisayar teknolojileri kullanılarak özel yazılımlarla 
elde edilen üç boyutlu görsellerdir) 2D (İki boyutlu, 3D görseller (Şekil 18-19) gibi derinliğe sahip olmayan, 
düzlemsel görsellerdir) Stop motion ( Herhangi bir objenin tek kare çekimler yapılırken hareket ettirilerek 
oluşturulan animasyonlardır) Cut-out ( Aklınıza gelebilecek her şeyi çizip keserek bir zemin üzerinde hareket 
ettirerek çekilen fotoğrafları bir araya getirmektir).
Animasyonlar nesne ve kare animasyonu olarak ikiye ayrılır; Nesne animasyonu: Adından da
anlaşılabileceği gibi belirli bir konu için seçilmiş nesnelerin veya yazıların ekran üzerinde hareketlenmeli ve 
yer değiştirmeleridir. Kare animasyonu: Nesnelere çekilen her karede farklı bir hareket verilmesi veya yer 
değiştirilmesiyle meydana gelen animasyon filmlerdir. 2 veya 3 boyutlu olabilirler. 
Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle beraber animasyon teknikleride gelişmeye başlamıştır. Yeni karakterler 
ve projeler artmıştır.Televizyon endüstirisinin isteklerini tam anlamıyla karşılayamasada sinema sektöründe 
başarı katedilmiştir.Walt Disney Gerçek anlamda İlk 3 boyutlu animasyon filmi Pixar’ın yapmış olduğu “The 
Adventures of André and Wally B.”(1984) (Şekil 20 -21) adlı filmdir.

Şekil 20. “The Adventures of André and Wally B.”
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2208/5355/products/CT_44_Film_image_250x250@2x.jpg?v=1501345878

Şekil 21. “The Adventures of André and Wally B.”
https://i1.wp.com/www.tor.com/wp-content/uploads/2014/12/AndreWally.jpg?resize=288%2C187&-
type=vertical

Walt Disney canlandırma filmlerinin en büyük özelliklerinden birisi, filmlerin tıpkı ilk canlandırma 
örneklerinde olduğu gibi yalnızca çocuklar için değil yetişkinler için de ilgi çekici olmalarıdır. Yetişkinlerin 
canlandırma izleyicileri arasına dahil edilmeleri ilk olarak Warner Bros. ve UPA ile başlamıştır. Walt Dis-
ney’in yetişkinleri hedef almaya başlaması daha sonraki dönemlerde gerçekleşmiştir.

Şekil 22. Storyboard kullanımı
http://1.bp.blogspot.com/-bk6XrZrgSNA/T8RYW_JXG7I/AAAAAAAAA8I/kX9Vv13Irvo/s1600/short+Sto-
ry-00%253A02%253A27.jpg
1992 yapımı “Allaaddin” (Şekil 23) isimli film yüz milyon dolar maliyete karşılık 495 milyon dolarlık hasılat-
la bu geçişin önemli bir göstergesi olmuştur. “Pocahontas”(Şekil 24) (1995), Notr Dame’ın Kamburu (The 
Hunchback of Notr Dame - 1996), “Herkül” (Şekil 26) (Hercules - 1997) ve Mulan (Şekil 25) (1998) önemli 
yapımlar arasında yerlerini almışlardır. (Özcan DEMİR, 2013: 28)

Şekil 23. “Allaaddin” Şekil 24. “Pocahontas”
https://image.tmdb.org/t/p/original/9GSpKBluOrVoq6Y49X1scMfxh5Z.jpg
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http://orig02.deviantart.net/f311/f/2011/006/6/f/6f220f30cbdfc7347faaec00745941eb-d36l2gz.jpg

Şekil 25. Mulan
https://www.almada.org/media/cache/content_cover_photo/uploads/cms/standalone-content/thumb-
nail/5a23c8dbd16de.jpg

Şekil 26. “Herkül” (Hercules - 1997)
http://disneyexaminer.com/wp-content/uploads/2015/09/disney-hercules-poster-1.jpg

V. Filmlerde Animasyonun Kullanımı
Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle paralellik gösteren teknik ve teknolojik animasyon gelişmeleri can-
landırma sinemasında da büyük bir etki göstermiştir.Sanal ortamda çizilmeye başlanan animasyonlar daha 
hızlı ve zahmetsiz olmaya başlamış daha çabuk kopyalanabilir olmuştur. Bilgisayar ortamında oluşturulan 
animasyonlar daha fonksiyonel ve geliştirilebilir bir alanda yeni tekniklerle ivmelenmiştir. ilgi çekici ve hayal 
gücünün daha iyi işlendiği bu ortam sadece çocuklara değil tüm yaş gruplarına hitap eder olmuştur.
Bu gelişmeler sonucunda sadece animasyon filmleri değil uzun metraj bilim kurgu ve fantastik filmler çoğun-
lukta olmak üzere bir çok filmde animasyon teknolojisi kullanılır duruma gelmiştir.
Stanley Kubrick’in 2001: Uzay Macerası (2001: A Space Odyssey),George Lucas’ın Yıldız Savaşları (Star Wars 
- 1977) , Ridley Scott’ın Bıçak Sırtı (Blade Runner - 1982) gibi filmleri bilgisayar destekli efektlerin sinemada 
kullanımına ilk örnekleri oluşturmuştur. “StarWars” (Şekil 27) da sinemada daha önce gerçekleştirilmemiş 
görüntü ve tasarımlara yer verirken, bilgisayardan bu alanda ilk defa yararlanılmıştır.

Şekil 27. “StarWars”
http://mork.nyugat.hu/Scopes/nyugat2015/var//improxy/NyugatWXGAPicture/58/36/583614_sw40.jpg

Sinemada bilgisayar destekli grafik tasarımın önemli örnekleri; “1985 yapımı Genç Sherlock Holmes (Young 
Sherlock Holmes) ilk üç boyutlu karakter tasarımını sunmuş ve üç yıl sonra gerçekleştirilen Ron Howard’ın 
Willow isimli filminde ilk kez bir biçimden başka bir biçime geçiş için bilgisayar animasyonu tekniği kul-
lanılmıştır” (Nag, 2003 - Özcan DEMİR, 2013: 36).
1993 yapımı, yönetmenliğini Steven spielberg’in üstlendiği Jurassic Park (Şekil 28) ve Kayıp Dünya (The Lost 
World - 1997).

Şekil 28. Jurassic Park
https://odysseyonline-img.rbl.ms/simage/http%3A%2F%2Fcdn1.theodysseyonline.com%2Ffiles%2F2015%2F
06%2F24%2F635707444137267640
610721924_jurassicpark.jpg/2000%2C2000/VPhbz8%2Fjv15clP9k/img.jpg

1995’te, Pixar ilk uzun metrajlı 3D animasyon olan Toy Story’yi sinema perdesine yansıttı. Oyuncak Hikayesi 
(Şekil 29- 30 -31 - 32) (Toy Story) filmi tam olarak bilgisayar destekli grafik animasyonla gerçekleştirilmiş 
ilk uzun metrajlı canlandırma filmidir. Bu filmlerdeki en önemli özellikler, sayısal oyuncuların tasarlanmış 
olması, özel efektlerin kullanımı ve oyuncu ve objelerin şekil değişimlerinin bilgisayar desteği ile başarılı 
biçimde gerçekleştirilmiş olmasıdır.

Şekil 29. Oyuncak Hikayesi (Toy Story)
https://static.webshopapp.com/shops/002090/files/000448356/toy-story-3d-banner.png

Şekil 30. Oyuncak Hikayesi (Toy Story)
https://pbs.twimg.com/media/DUEUIkqVoAEQyx3.jpg

Şekil 31. Oyuncak Hikayesi (Toy Story)
http://orig13.deviantart.net/27ff/f/2016/156/7/4/render_by_renepoma-da55bgv.png

Şekil 32. Oyuncak Hikayesi (Toy Story)
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http://photobucket.com/gallery/http://s85.photobucket.com/user/murad1/media/Pixar%20Modeling%20
Challenge/Jessie_WIP_0022.jpg.html

Bir diğer başarılı animasyon filmleri ise şöyle sıralanır;
“Oyuncak Hikayesi I-II-III” (Toy Story I-II-II - 1995-1999-2010)
“Böcek Hikayesi” (A Bugs Life)
“Canavar Şirketi” (Monsters Inc.) (Şekil 33)
“Kayıp Balık Nemo” (Finding Nemo - 2003) (Şekil 34)
“Arabalar” (Cars - 2006) (Şekil 35)
“Oyuncak Hikayesi I” (Toy Story III) ve “Kayıp Balık Nemo” (Finding Nemo) filmleri “En İyi Canlandırma 
Filmi Dalında” Oskar Ödülü alamıştır ve başarısını kanıtlamıştır.

Şekil 33. “Canavar Şirketi” (Monsters Inc.)
https://www.startfilm.ru/images/base/film/30_12_12/big_67757_group4h.jpg

Şekil 34. “Kayıp Balık Nemo” (Finding Nemo - 2003)
http://vignette2.wikia.nocookie.net/jack-millers-webpage-of-disney/images/b/b2/Finding_Nemo_logo.png/
revision/latest?cb\x3d20160808023312

Şekil 35. “Arabalar” (Cars - 2006)
https://static1.squarespace.com/static/51cdafc4e4b09eb676a64e68/t/578ffda620099e0a9813
cb85/1469054377428/

“Canavar Şirketi” (Monsters Inc.) , yapım aşamaları (Şekil 36 - 37 - 38 -39) ;

Şekil 36 - 37. Yapım aşamaları

Şekil 38 - 39. Yapım aşamaları
https://i1.wp.com/makezine.com/wp-content/uploads/2016/02/Screen-Shot-2016-02-08-at-8.32.26-AM.
png?resize=1200%2C670&strip=all&ssl=1
https://media.giphy.com/media/w4hiwBhN6ZgI/giphy.gif

VI. Animasyon Teknikleri ve Türkiyedeki Yansımaları
Türkiye’de animasyonun tarihi gelişimine baktığımızda animasyon sanatının kökeninin Karagöz-Hacivat’a, 
yani gölge oyununa dayandığını söylemek mümkündür. Gölge oyunu ile animasyon tekniği karşılaştırılacak 
olursa ikisinin de model hazırlandığı ve bu modele hareket kazandırıldığı görülmektedir.
Türkiye’de yüzyıllardır gölge oyunuyla eğlenceler düzenlenmesine karşın animasyon yapımına başlanması 
oldukça geç bir döneme rastlamaktadır. 1930’lu yıllarda Disney ve çağdaşı olan sanatçıların filmlerinin Tür-
kiye sinemalarında gösterime başlamasıyla karikatür sanatçıları, animasyon sinemasına ilgi duymuş ve bu 
alanda çalışmalar başlatmışlardır. “Eflatun Nuri Erkoç, 1942 yılında doğrudan film karelerinin üzerine çini 
mürekkebi ile çizerek Dolmuş ve Şöförü adlı 37 kareden oluşan bir film yapmıştır” (Akt: Hünerli, 2002: 32). 
Bu noktada karikatür sanatçılarının Türkiye’deki çizgi filmin temellerini attığının altını çizmek gerekir. Tür-
kiye’de ilk çizgi film denemeleri 1947–1949 yıllarında Vedat Ar’ın verdiği bir kursla başlamıştır. Ar’ın, 1947 
yılında kurstaki on beş öğrencisiyle birlikte yaptığı üç dakikalık “Zeybek Oyunu” adlı çalışması Türkiye’nin 
ilk animasyon filmidir.(Onaran, 196) (TRT Çocuk 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Medya Kongresi’nin 
ikincisinde Eskişehir Üniversitesi Animasyon Bölüm Başkanı Fethi Kaba, Türkiye’deki ilk animasyonun 1932 
yılında Cemal Nadir Gürsel tarafından yapıldığını ancak tamamlanmadığını söylemiştir.)
Oğuz Aral, Yalçın Çetin, Bedri Koraman ve Orhan Özdemir gibi sanatçılar bu dönemde canlandırma konu-
sunda çalışan diğer isimlerdir.Türk canlandırma tarihi açısından önemli bir kayıp ise “Evvel Zaman” isimli 
canlandırma filmdir. 1950 ve 1951 yılları arasında gerçekleştirilen uzun metrajlı çalışmanın yapımcısı Tur-
gut Demirağ’dır. Eser Yüksel Ünsal yönetimindeki 20 kişilik bir çizer ekibi tarafından ortaya çıkarılmıştır. 
Nasreddin Hoca ve Keloğlan gibi Türk masal kahramanlarının maceralarının konu alındığı filmin negatifler-
inin banyo için gönderildiği ABD’de kaybolduğu ile ilgili tartışmalar sürmektedir.
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1960’lı yıllar canlandırma sinemasının reklam sektörüyle işbirliğini genişlettiği dönemdir. Bu dönemde, 
ticari amaçlı filmler hazırlanmıştır. 1965’li yıllarda reklam filmleriyle canlandırma yapmaya başlayan Tonguç 
Yaşar’ın ilk kişisel filmi “Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü”(Şekil 40) filmi ile 1970 yılında II.Altın Koza film şen-
liğinde büyük ödülü almıştır. “Filmde, Osmanlı kaligrafi sanatı simgeleri, canlandırma teknikleri ile hareke-
tlendirilmiştir” (Türker, 2011: 236 Özcan DEMİR, 2013: 32).

Şekil 40. “Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü”
https://pbs.twimg.com/media/DMcBfcaW4AIcF5c.jpg

İtalya ’ da canlandırma sineması eğitimi alan Meral Erez, “Il Gatto ” (Kedi) animasyonuyla 1978 yılında 
düzenlenen Balkan Film Şenliği’ nin Ulusal Kısa Film Yarışması’ nda birincilik ödülü almıştır. Meral ve Ce-
mal Erez, 1981 v e 83 yıllarında yaptıkları Les Cordes (İpler) ile 1985 yılında Marly-le Roi Kısa Film Şenliği’ 
nde ödül almışlardır . 1980’ de Ateş Benice ’ nin “Stere o ” filmi Zagrep Canlandırma Filmleri Şenliği’ nde 
gösterilmiş, aynı film ertesi yıl Portekiz’in Espinho kentindeki bir yarışma için özel çağrı alarak gösterime 
girmiştir . Bahattin Alkaç’ın “ Tombişin Öyküsü ” adlı çizgi filmi 1980’ de Almanya’ da katıldığı bir yarışmada 
övgüye değer bulunmuştur. Ali Murat Erkork maz’ın “Quick Case” isimli çalışması ise 1983’te Annecy Can-
landırma Film Festivali’ nde 350 film arasında ilk ona girmiştir. 
Televizyonun yayın hayatına girmesi ve televizyonun reklam filmleri yayınlamaya başlaması ile birlikte çizgi 
filmlerde talep artışı yaşanmıştır. TRT, Türkiye yapımı çizgi filmlere yer vermeye başlamıştır. 80’li yıllarda 
Pasin-Benice Stüdyoları, Çizgi Reklam, Tunç İzberk Stüdyosu, Tele Çizgi, Animatek, Ajans Blu, Artnet gibi 
birçok stüdyo hem TRT için çizgi filmler hem de çeşitli devlet kurumları için eğitici ve öğretici animasy on 
filmleri yapmaya başlamıştır.
TRT için “Tomurcuk”, “Süper Civciv”,“Evliya Çelebi”, “Karınca Ailesi”(Şekil 41), “Ece ile Yüce” gibi birçok 
film çekilmiş. Beş dakikalık ve yetmiş beş bölümden oluşan “Karınca Ailesi” ilgi görmüş ve yurtdışı pazarın-
da da gösterime girmiştir. (Hünerli, 65).
Dede Korkut hikayelerinden alınarak çizgi filme aktarılan 50 dakikalık “Boğaç Han” Türkiye’nin ilk uzun 
metrajlı filmidir. Bu film Pasin-Benice Stüdyoları’ndan Derviş Pasin tarafından 1988 yılında yapılmıştır. 
1988 ve 89 yıllarında Anadolu Uluslararası Çizgi Film Festivali yapılırken 1989 yılında ilk çizgi film semineri 
gerçekleştirilmiştir.

Şekil 41. “Karınca Ailesi”
http://i.hurimg.com/i/hdn/75/0x0/59c86c6e45d2a027e83c1947

1990’lara gelindiğinde, Türkiye’de kalmayı tercih eden canlandırma sanatçılarının çalışmaları göze çarpmak-
tadır. Türkiye’deki ilk animasyon bölümü 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Çiz-
gi Film (Animasyon) Bölümü adı altında kurulmuştur. Böylece animasyon eğitimi alanında önemli bir adım 
atılmıştır. Anadolu Üniversitesi’nden sonra 2005 yılında Maltepe Üniversitesi’nde ve 2006 yılında Kütahya 
Üniversitesi’nde Çizgi Film-Animasyon Bölümü açılmıştır.
1 Kasım 2008’de Türkiye’nin ilk yerli çocuk kanalı TRT Çocuk’un yayına girmesiyle birlikte gelişmekte 
olan animasyon sektörü yeni bir döneme girmiştir. 2009 yılında Türkiye’nin ilk üç boyutlu çizgi film serisi 
“Keloğlan”(Şekil 42), Animax Animasyon Stüdyoları tarafından yapılarak TRT Çocuk kanalında yayın-
landı. Şu an TRT Çocuk’ta çeşitli stüdyolar tarafından yapılan yirmiden fazla yerli yapım çizgi film ekranlara 
gelmektedir.

Şekil 42. “Keloğlan”
https://lh3.googleusercontent.com/-ThN3r9rBkr0/UPV3Dei4l7I/AAAAAAAAEmo/8LTPOKAwXQE/s640/
blogger-image-1336971387.jpg

Sonrasında kronolojik sırayla gelişmeler aşağıdaki gibidir,
2009 yılında Cihat Hazardağlı’nın Suluboya isimli vizyona girdi. Gerçek karakterlerle ve suluboya arka 
planlarla çekilmiş olan film deneysel bir çalışmaydı. Karakterlerin İngilizce konuşması, konunun Venedik’te 
geçmesi ve sahnelerin suluboya efektleriyle oluşturulmuş olması nedeniyle Türk seyircisi filmi görmezden 
geldi. Sadece 10 kopyayla vizyona giren bu çalışmanın seyirci sayılarını açıklamamayı tercih etti.
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2010 yılında Kayıp Armağan filmi tamamlandı ama vizyona giremedi. Kerem Sami Hünal’ın yönettiği filmde 
Japon Kralı’nın Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid için yolladığı bir armağanın hikayesi anlatılıyordu. Süresi 
sadece 60 dakika olan film televizyon gösterimi sayesinde seyirciye ulaşabilmeyi başardı.
2011 yılında Türkiye’nin ilk bilgisayar animasyonu filmi Allah’ın Sadık Kulu: Barla (Şekil 43-44) vizyona gir-
di. Said-i Nursi’nin Barla’da sürgünde olduğu günleri anlatan film hareket yakalama (motion capture) tekniği 
kullanılarak çekilmiştir. Yönetmenliğini Esin Orhan’ın yaptığı film üç buçuk yıllık bir yapım sürecinden son-
ra gösterime girmiştir. Grafikler yurtdışı örneklerinin bayağı gerisinde kalan filmde karakterlerin hareketleri 
yapay, bedenler soluk ve cansız görünmektedir. Konu olarak yetişkinlere hitap eden biyografi filmi olmasına 
rağmen filmi izleyen kitle çoğunlukla gençler ve çocuklardan oluşmuştur. Film vizyonda kaldığı süre içer-
isinde 2.2 milyon seyirci tarafından izlenerek ülkemizde en çok izlenen animasyon film unvanını ele geçirmiş 
ve ayrıca 2011 yılında da en çok izlenen 3. filmi olma başarısını göstermiştir.

Şekil 43. Allah’ın Sadık Kulu: Barla
http://3.bp.blogspot.com/-p5anqMvJGIE/VXLE7E-GAsI/AAAAAAAABEw/bblaPsYDhXc/
s1600/%25C3%25BCstad.jpg

Şekil 44. Allah’ın Sadık Kulu: Barla

2013 yılında Ayas (Şekil 45) filmi vizyona girdi. Tamamen çocuklara yönelik olan filmi 198.315 kişi izledi.

Şekil 45. ‘’Ayas’’
http://1.bp.blogspot.com/-7xunKszmtio/UwylF-sDCDI/AAAAAAAAAm0/A9xpaRy4cPE/s1600/ayas.jpg

2014 yılında üç animasyon film birden vizyona girdi. Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu filmi 51.129 kişi 
tarafından izlendi. Türkiye’nin ilk 3D animasyon filmi olarak vizyona iddialı bir şekilde giren Uzay Kuvvetleri 
2911 (Şekil 46) filmini ise sadece 1026 kişi sinemada izledi. Grafiklerin ve senaryonun yetersiz oluşu filmin 
amaçladığı seyirci sayısına ulaşamamasının en önemli sebepleriydi.

Şekil 46. Uzay Kuvvetleri 2911
https://yenisafak.feo.doracdn.com/resize/47uQufiZbmsgHk3H/720/0/resim/galeri/206fff9d72.jpg

Yılın son filmi ise Rimolar ve Zimolar: Kasabada Barış (Şekil 47) isimli kukla animasyon film oldu. İlk kukla 
animasyon film sloganını kullanan film gayet başarılı olmasına rağmen 16.167 seyirci tarafından izlendi.

Şekil 47. Rimolar ve Zimolar: Kasabada Barış
https://pbs.twimg.com/media/CaTGnZmWEAEut_F.jpg

Kötü Kedi Şerafettin (Şekil 48), karikatürist Bülent Üstün’ün oluşturduğu aynı isimli çizgi roman dizisinden 
uyarlanmış olan, Mehmet Kurtuluş ve Ayşe Ünal tarafından yönetilmiş, Türk yapımı bir animasyon filmidir. 
Türkiyede ilk Hafta Sonu (3 Gün) seyirci sayısı 121.723 ve 1.621.100,00 TL hasılat toplamı bulunmaktadır. 7 
Hafta ise 359.176 seyircsi ve 4.565.215,00 TL hasılat bulunmaktadır.

Şekil 48. Kötü Kedi Şerafettin
http://de.web.img3.acsta.net/pictures/15/12/17/14/06/503674.jpg

Motion capture, motion tracking, mocap veya türkçesiyle Hareket Yakalama, daha gerçekçi bir 3 boyutlu 
modelleme için insan, hayvan veya bitkilerin üzerine hareketi sırasında kayıt yapabilme özelliğine sahip ciha-
zların yaptıkları kaydı dijital ortama aktarması işi olarak tanımlanmaktadır. İlk olarak İskoçya’da çıkmıştır, bu 
sistem askeri alanda kullanıldığı gibi tıp ve eğlence sektöründe de sıkça kullanılmaktadır. 
2000 yılında yapılan “Sinbad: Beyond the Veil of Mists” “hareket yakalama” tekniğinin ağırlıklı olarak kul-
lanıldığı ilk uzun metrajlı film olmuştur. Türkiye’de ise Esin Orhan’ın yönettiği 2011 tarihli Allah’ın Sadık 
Kulu:Barla adlı film performans yakalama tekniği ile yapılmış ilk uzun metraj 3D animasyon olma unvanını 
taşımaktadır. 4 Kasım 2011 tarihinde gösterime girmiştir. Aynı yıl Pixar tarafında yapılan “Arabalar 2” filmi, 
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3D teknolojisi ile uzun metraj olarak çekilmiştir.

Sonuç
Her iki animasyon filmi de 3D ve uzun metraj olma özelliğine sahiptir. Ancak teknik bakımından farklılardır. 
Arabalar animasyon filmi oluşturulurken bilgisayarda çizimler, modellemeler bu modellemelere uygun mal-
zeme ve doku simülasyonları hazırlanarak karakterlerin istenildiği gibi görünmesi sağlanır. Ancak Allah’ın 
Sadık Kulu:Barla adlı film performans yakalama (Motion Capture) tekniği ile yapılmıştır.
Disney Ve Pixar Stüdyolarının Ortak yapımı olan Arabalar 2; daha canlı renklerin kullanıldığı, çocuklara 
hitap eden bir yapımdır. Ancak araştırmalarım ve teknik incelemelerim doğrultusunda Allah’ın Sadık Ku-
lu:Barla, renklerde daha soğuk tonların kullanıldığı ve işlenilen konu bakımından daha gerçekçi bir yapımdır.
Arabalar 2 animasyon filminin fantastik dünyasında arabalara insansı özellikler yüklenmiştir. Olağandışı ve 
hayalperest bir konu işlenmiştir. Maceracı bir yarış arabası olan Şimşek McQueen’ in yarışlarını, dostluklarını 
başından geçen olayları anlatan film serisinin 2. filmidir.
Allah’ın Sadık Kulu:Barla ise gerçek konuları işleyen 1954 yılını konu alan dili ağır bir animasyon filmidir. 
Çizmenin sınırı yoktur. Çizgi filmler, animasyonlar genelde bizi gerçeğin iplerinden koparır ve istediğimiz 
dünyayı istediğimiz şekilde izleyiciye sunmamızı sağlar. Barla bunun dışında gerçeği gerçek gibi yansıtarak 
bizi gerçeklikten koparamamıştır.Isparta’nın Barla kasabasına sürülen Said Nursi’nin ömrünün burada geçen 
yıllarını konu alan film, Nursi’nin buradaki günlerini Mustafa adında küçük bir çocuğun gözünden aktarıyor.
Allah’ın Sadık Kulu: Barla, motion capture, yani hareket yakalama teknolojisi kullanılarak yapılmıştır ama bu 
tekniği tam anlamıyla başarıya ulaştıramamıştır.
Bu iki yapımı karşılaştırma amacım bütçeleri yada hasılatları değildir. Amacım Türkiye’de de yapılan çalışma-
ların daha fantastik ve insanların hayalgücüne dokunan çalışmalar olabileceğini ve bu tekniklerin kullanılabi-
leceğini göstermektir.
Hollywood’ın bu teknikleri daha iyi kullanmasının nedeni bu teknikleri icat etmiş ya da daha erken tecrübe 
etmiş olmasıdır. Tekniklerinde tecrübe yakalayan Hollywood animasyon filmlerinde senaryoya yoğun-
laşmıştır. Başarılı senaryolar üreten Hollywood üreticileri hayal edileni gerçeğe dönüştürerek izleyecinin 
beğenisini kazanmıştır. Türkiye açısından teknikler tam uygulanamadığı için senaryolar gelişimini Holly-
wood’a göre daha geç göstermiştir. Teknikleri daha iyi analiz eden Türk animatörler teknolojinin de gelişme-
siyle başarılı yapımlar ortaya koymuştur.
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İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELERİN RADYOYA YANSIMALARI 
Öğr. Gör. Fatma Nur Demir   
        
Özet
En eski kitle iletişim araçlarından biri olan radyo, iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden etkilenmekte ve 
sürekli bir dönüşüm geçirmektedir. Her dönemin teknolojik koşullarının radyoya uyarlanması radyonun 
varlığını sürdürmesinde etkili olmuştur. Özellikle internetin yaygın bir biçimde kullanılması ile ortaya çıkan 
yeni iletişim ortamları sayesinde radyo farklı boyutlar kazanmıştır. Yayıncılık alanında teknik olanaklar 
artarken, üretilen içerikler değişime uğramakta, farklı radyo türleri ortaya çıkmakta ve dinleyicinin rolü 
değişmektedir. Radyo yayıncılığında yaşanan tüm bu değişimler, radyoların önemli bir aktörü olan radyo 
programcılarını da etkilemektedir. 
Bu çalışmada, iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin radyoya yansımaları radyo programcıları tarafından 
değerlendirilmektedir. Betimsel analiz yönteminin kullanıldığı çalışmada ulusal, bölgesel ve internet üzerin-
den yayın yapan radyolarda görev alan programcılar ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Teknolojide yaşanan gelişmelerin program içeriği oluşturma, dinleyici ile etkileşim kurma konusunda yarat-
tığı değişimler programcılar tarafından değerlendirilmektir. Ayrıca teknolojik gelişmelerin radyo dinleme 
alışkanlıklarına olumlu ve olumsuz etkileri tartışılmakta, bireysel dinleme seçeneklerinin arttığı bir ortamda 
radyonun varlığını korumasının yollarının neler olduğu ve gelecekte radyonun konumunun nasıl olması 
gerektiği sorularına yanıt aranmaktadır. Programcıların radyonun değişen yapısını nasıl yorumladıkları, yeni 
iletişim ortamlarına kendilerini nasıl adapte ettikleri, sosyal medya ve müzik platformlarını kullanım biçim-
leri çalışmada ele alınan diğer konular arasında yer almaktadır.  Sonuç olarak iletişim araçlarını dönüştüren 
teknolojinin radyoyu nasıl etkilediği ve değiştirdiği radyo programcıları tarafından değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler:  Radyo, iletişim teknolojileri, radyo programcılığı, dijitalleşme, yeni medya

Giriş
İlk kitle iletişim araçları arasında yer alan radyo, kolay erişilebilir olma, anındalık, ucuz bir araç olma,  farklı 
içeriklerde program üretilmesi, dinleyici ile samimi bir ilişki kurulmasına olanak tanıma gibi özelliklere 
sahiptir. Bu özellikleri ile varlığını sürdürmeye çalışan radyo bulunduğu çağın gereksinimlerini karşılayabil-
mek, dinleyicisine ulaşabilmek adına gelişen teknolojiye uyum sağlayarak bir anlamda dönüşüm geçirmekte-
dir. 
Teknolojide yaşanan ilerlemeler radyoyu tek yönlü değiştirmemiş, farklı alanlarda dönüşüme uğratmıştır. 
Önceleri evlerin salonlarında duran radyolar, transistörün bulunuşu ile taşınabilir hale gelmiş ve sonrasında 
teknolojideki gelişmelerin uyarlanması ile mobil cihazlar, televizyon, internet gibi pek çok mecradan ulaşılır 
olmuştur. Bu sayede kullanım yaygınlığı artarken, stereo ses, dijital kayıt - ses işleme - yayın, uydu ve internet 
yayıncılığı ile yayın kalitesinde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir (Saran ve Tunç 646).  
Radyo bugün, dinleyicilerin ihtiyaçlarına ve medya kullanım biçimlerine ayak uydurarak hem dijital hem de 
analog platformları bir araya getirerek kullanılmaktadır (Cordeiro 495). Kendinden önceki ve sonraki iletişim 
araçlarının yapısını değiştiren radyo özellikle internetin ortaya çıkışı ile birlikte sınırlarını kaldırarak etki 
alanını da genişletmiştir. Diğer iletişim araçlarının desteklediği radyo, bu sayede erişim kolaylığı özelliğini 
korumaktadır (Bay 30).  Artık sadece radyo cihazından değil pek çok farklı platformdan radyo, dinleyicisine 
ulaşabildiği gibi dinleyicisi de radyoya daha etkin bir şekilde ulaşabilmektedir.

Dijitalleşme Sürecinin Radyo Yayıncılığına Etkisi  
Radyoculuğun teknik boyutunda yaşanan önemli gelişmelerden biri sayısal teknolojilerin kullanılması yani 
dijitalleşmenin başlaması olmuştur. Sayısal teknolojiler, analog sistemlere göre daha az ses kaybının olmasını, 
kaliteli kopyaların elde edilmesini, veriyi saklamanın ve çok kanallı kayıt yapmanın daha kolay olmasını 
sağlamaktadır (Ataman 216). Radyo yayıncılığında sayısallaşmanın başlamasıyla ortaya çıkan teknolo-
ji, analog yayıncılığın yerini sayısal ses teknolojisine bırakmasına neden olmuş ve radyo “0” ve “1” lerden 
yeniden doğarak, dönüşüm geçirmiştir. Mevcut analog FM yayın teknolojisinin yerine geçen bu sayısal iletim 
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teknolojisi “Sayısal ses yayıncılığı - DAB (Digital Audio Broadcasting)” teknolojisi olarak tanımlanmaktadır 
(Dunaway 29-30).
Sayısal ses yayıncılığı, bilgisayar dili sayesinde tek bir frekans kanalı veya multipleks içinde farklı program 
hizmetlerinin birlikte sunulmasına olanak vermektedir. Ses kalitesi açısından analog yayınların üzerinde bir 
kalite sunan DAB, ayrıca yazı, resim gibi ek bilgilerin de dinleyiciye ulaştırılmasını mümkün kılmaktadır 
(Hendy 214). FM radyo yayınından farklı olarak, ses, resim veya yazılı metinlerin hepsi veri dosyalarının 
içine kodlanmış “bit”ler halinde paylaşılabilmektedir. Radyo yayıncılığında yaşanan bu önemli gelişme-
ler doğrultusunda radyo daha interaktif, katılımcı, paylaşılabilir, asenkron (eşzamansız), tekrarlanabilir, 
çoğaltılabilir, doğrusal olmayan, ihtiyaca göre düzenlenebilen bir yapıya sahip olmuştur (Cordeiro 503).
Sahip olduğu bu yeni yapı radyonun, dijitalleşmeden sadece teknik boyutta etkilenmediğini göstermektedir. 
Yaşanan değişim ve dönüşümler radyo yayıncılığında birtakım stratejiler oluşturulması gerekliliğini ortaya 
çıkarmıştır. Yayıncılık alanında yaşanan çeşitlilik içerisinde güncel kalmak ve özellikle etkileşimi sağlaya-
bilmek adına stratejiler oluşturulmalıdır. Bu bağlamda radyo, dinleyicileri ve programcıları açısından diji-
talleşmenin yarattığı imkânları kullanarak dönüşümünü gerçekleştirmeyi sürdürmelidir (Ataman 96).

Yeni Medya ve Radyo 
İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda kitle iletişimi yeni bir boyut kazanarak dönüşüme 
uğramıştır. Bu dönüşüme neden olan yeni medya, internet ve mobil teknolojiler sayesinde ortaya çıkan me-
dya platformuna işaret eder. İnternetten bloglara, cep telefonlarından web sitelerine ve e-postalara kadar çok 
geniş içerikli bir kavramı ifade etmektedir (Çambay 242). Hayatımızın her alanında yaygınlaşan yeni medya, 
kullanımı artan ve dolayısıyla yaşam pratiklerimizi de değiştiren sayısal teknolojileri kapsar (Özcan, Tugen 
260).
1980’li yıllarda dijital data iletimi ve bilgisayar teknolojisiyle birlikte radyonun yaşadığı dönüşüm başlamış 
ve zamanla medya ve teknolojinin iç içe geçmesi ile daha farklı bir duruma gelmiştir (Tufan 89). Teknolojide 
yaşanan bu ilerlemelerin radyo yayıncılığına yansıması geleneksel medya yapısını dönüştürmüştür. Bilgisa-
yar alt yapıları, bilgi teknolojileri, iletişim ağları ve yayıncılık bu süreç içerisinde birleşerek sesin, fotoğrafın, 
görüntünün, bilginin 0 ve 1’lerle temsil edilmesi sayesinde yeni medyanın da içeriği oluşmuştur. Anolog yapı 
dijitale evrilmiş ve ortaya yeni medya kavramı çıkmıştır (Ataman 93). 
Yeni medya ile geleneksel medya arasındaki farkı yaratan özelliklerden biri yakınsama kavramıdır. Sayısal-
laşmanın sağladığı kolaylıkların bir sonucu olan yakınsama; telefon, e-posta, web, kamera, müzik çalar 
özelliklerini bir araya getirerek, taşınabilir medya ve iletişim teknolojilerini bütünleştirmektedir. Yakınsama 
sayesinde telekomünikasyon, bilgi işlem ve kitle iletişim ihtiyaçları tek bir araç ile karşılanabilir duruma 
gelmiştir. Yeni medyanın oluşumu “Bilgi teknolojileri, iletişim ağları ve geleneksel medya sektörleri arasında 
üçlü bir yakınsama süreci” şeklinde ifade edilmektedir. (Kuyucu, 2017; Özel 54; Jenkins’den akt. Polat 411-
413).
Yeni medyanın radyo ile yakınsaması sonucunda ise geleneksel radyoda bulunmayan pek çok özellik 
radyonun yapısına eklenebilmektedir. Örneğin radyo yayın alıcıları ve cihazlarının haricinde bilgisayar, 
tablet, akıllı telefon gibi farklı araçlar üzerinden radyo yayınlarına ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Kuyucu 
(2017) yaptığı bir araştırmada gençlerin akıllı telefonlar aracılığıyla radyo dinleme oranlarında artış olduğu-
na dikkat çekmektedir. Mobil aplikasyonlardan dinlenebilen radyolarda ayrıca podcast, fotoğraf albümleri, 
programlar ile ilgili haberler paylaşılmakta ve bu radyonun yeni medya ile yakınsamasının olumlu bir sonucu 
olarak görülmektedir.
Yeni medya ortamlarında sesin, görsellerin ve yazının yeni iletişim teknolojileri sayesinde bir arada iletilebil-
mesi, analog frekansların içine sıkışan radyo yayıncılığının sınırlarını genişletmesine olanak tanımaktadır. Bu 
noktada radyonun bu olanakları kullanarak, içerik ve erişim çeşitliliği açısından tüketiciye geniş bir yelpaze 
sunan ve sayısal teknolojinin fırsatlarından yararlanan yeni medya ortamlarından internet karşısında et-
kinliğini sürdürmesi önem taşımaktadır (Özel 169). Çünkü radyo dinleme alışkanlıkları internet üzerinden 
kişisel dinleme deneyimleri sunan müzik platformlarının ortaya çıkışı ile düşüşe geçmiştir. Hem radyo kanal-
larını hem de farklı tarzlardaki şarkıları dinleme, seçim yapma olanağı sunan, sanatçılar hakkında bilgilere 
ulaşma imkânı veren dijital radyo platformları (karnaval.com ve radyonom.com) kurulmuştur (Kuyucu 271). 
Bu platformlar Türkiye’de yeni medya ile radyonun yaşadığı yakınsamaya örnek olarak verilebilir.
Kullanıcısına yeni medya deneyimleri sunan internet karşısında radyoların sadece müzik yayını ile dinleyici 
kitlesini korumasının zor olduğuna dikkat çeken Ferraretto vd. (382) yayınlarda içeriği olan, mizahın kul-
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lanıldığı programlara yer verilmesi gerektiğini belirtmektedir.  İçerik çeşitliliği arasında kullanıcısına yeni 
keşifler kadar seçim yapma olanağı da sunan yeni medya ortamlarının, radyo yayıncılığında etkin bir şekilde 
kullanılması gerekmektedir. Radyo bu sayede varlığını sürdürmeye devam edecektir. Özellikle yeni medya ile 
kabuk değiştiren radyonun, dinleyicisi göz önüne alındığında yaşanan değişim yayıncılığa uyarlanabilmelidir. 
Çünkü dinleyici artık sadece radyo dinlemek değil, sesini duyurmak, görüşlerini ifade etmek istemektedir. Bu 
bağlamda dinleyiciler radyonun sadece tüketicisi olmaktan çıkarak pasif dinleyiciden aktif dinleyici konumu-
na geçmiş ve üretimi etkilemeye başlamıştır. Radyo programcıları içeriklerini dinleyici ile birlikte ve onların 
da istekleri doğrultusunda şekillendirmektedir. Bu durum radyo içeriğinin üretim pratiklerini değiştirdiği 
gibi dağıtım ve tüketiminde de dönüşüm yaşanmasına sebep olmaktadır (Ataman 97-110; Tufan 89).
Radyonun ilk dönemlerinde sunulanı dinleyen dinleyicinin, daha aktif bir duruma gelerek hem tüketici 
hem de üretici konumuna geldiğini gösteren önemli gelişmelerden biri kendi yayınlarını yapabilmeleridir. 
Multimedya olanakları radyoyu geleneksel yayın yapısından uzaklaştırarak, dinleyicilerine de yayın yapma 
olanağı sunmaktadır. Bu noktada radyoların online gelişimi ve canlı yayınlarının iletimi için internet üzer-
inden yayın yapılmasına olanak veren teknolojinin gelişimi oldukça önemli olmuştur (Cordeiro 495). Dijital 
teknolojinin radyoya getirdiği yenilikleri kullanan dinleyici kendi radyosunu kurabilmektedir.  
Yeni medya ortamlarını farklı hizmetler için kullanan dinleyiciler internet, bloglar ve özellikle sosyal medyayı 
kullanmaktadır. Sosyal medya kullanımı ise ilişki biçimlerini ve niteliğini değiştirerek toplumsal hayatı da et-
kilemektedir. Toplum içerisindeki etkileşimi artırdığına dikkat çekilen sosyal medya kullanımı, kitle iletişim 
araçlarının da yapısını şekillendirmede etkili olmaktadır (Çambay 241). Sayısallaşma sonucu yeni medya ile 
günlük yaşamımızın bir parçası olan internet ve sosyal medya ortamları içerik üretimi, paylaşımı, dinleyici ile 
etkileşim açısından radyonun yapısının değişmesinin sebeplerinden biri konumundadır.
Bu çalışmada, teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu radyonun değişen yapısının programcılar tarafından 
nasıl yorumlandığı ve programcıların bu değişimden nasıl etkilendiği değerlendirilmektedir. Ayrıca pro-
gramcıların yeni medya ortamlarını kullanımı, dinleyici ile olan iletişimleri ve radyonun geleceğine dair 
görüşleri ele alınmaktadır. 

Yöntem     
Teknolojik gelişmelerin radyo programcıları tarafından değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada nitel 
araştırmalarda kullanılan yöntemlerden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yirmin-
ci yüzyılın son çeyreğinde pek çok sosyal bilim alanında etkili bir veri toplama yöntemi olarak kullanılan 
görüşme, deneyimler, tutumlar, düşünceler ve yorumlar gibi gözlenemeyenin anlaşılmasına katkıda bulun-
maktadır ( Yıldırım ve Şimşek 92).  Görüşme sorularının belirlenmesi aşamasında radyo alanında çalışmalar 
yapan alan uzmanından destek alınmıştır.  Elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise verilerin daha önceden 
belirlenen temalara göre özetlenerek yorumlanmasına olanak sağlayan betimsel analiz tekniği kullanılmıştır.  
Araştırmanın betimsel analizi için üç ana tema ve alt temalar oluşturulmuştur. Belirlenen temalar Tablo 1’te 
gösterilmektedir.

Tablo 1. Temalar tablosu 
1. TEMA Teknolojideki Gelişmeler ve Radyo Yayıncılığı
1.1. Teknolojideki Gelişmelerin Radyo Yayınlarına Etkisi
1.2. İnternet radyoculuğunun/radyolarının değerlendirilmesi
1.3. Radyonun geleceği
2. TEMA Teknolojideki Gelişmeler ve Radyo Programcılığı
2.1. Teknolojik gelişmelerin radyo programcılarına yansıması
2.2. İnternet ve radyo programcılığına etkisi
2.3. Sosyal medyanın kullanımı ve radyo programcılığına etkisi
3. TEMA Teknolojideki Gelişmeler ve Dinleyici
3.1. Teknolojik gelişmelerin dinleyicilere yansıması
3.2. Teknolojik gelişmelerin radyo dinleme alışkanlıklarına etkisi
3.3. Bireysel dinleme seçeneği sunan platformların radyo dinleyicisine etkisi
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 Çalışmanın evrenini, Türkiye’de ulusal ve bölgesel yayın yapan aynı zamanda internet üzerinden de 
yayın gerçekleştiren radyolarda görev alan radyo programcıları oluşturmaktadır. Zaman ve maliyet kısıtı ay-
rıca sektörden kişilere ulaşma güçlüğü nedeniyle araştırmada olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden 
amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde örneklemi seçerken rastlantılı seçim yapılmamakta 
ve önceden tanımlanarak belirlenmiş amaca uygun birimler inceleme için seçilmektedir (Erdoğan 174-176). 
Çalışmanın örneklemini ise görüşmeyi kabul eden ve yayıncılık sektörü içinde on beş yıldan daha fazla süre-
dir yer alan radyo programcıları oluşturmaktadır. Bu kapsamda her biri farklı radyolarda görev yapan 6 radyo 
programcısı ile görüşülmüştür.

Bulgular
Teknolojideki gelişmelerin radyo programcıları tarafından değerlendirildiği bu çalışmada, radyo 
yayıncılığının, programcılığın ve dinleyicinin yaşanan dönüşümden nasıl etkilendiği saptanmaya çalışılmıştır. 
Bu kapsamda görüşülen radyo programcılarından P1 ve P4 19 yıldır, P2 16 yıl, P3 15 yıl, P5 21 yıl ve P6 ise 18 
yıldan bu yana radyo yayıncılık sektörünün içinde yer alarak radyo programcılığı görevini sürdürmektedir. 
Dolayısıyla görüşülen programcılar yayıncılıkta yaşanan teknolojik gelişmeleri meslek hayatları sürecinde 
takip etme, gözlemleme fırsatını bulmuştur.

1. Teknolojideki Gelişmeler ve Radyo Yayıncılığı
Bu tema altında radyo yayıncılığında yaşanan teknolojik değişmelerin programcılar tarafından nasıl değer-
lendirildiği, sayısal teknolojinin bir getirisi olan internet radyoculuğuna bakış açılarının ne olduğu ve 
radyonun geleceğine dair görüşlerinin neler olduğu incelenmiştir.
Yayın teknolojisinde yaşanan gelişmelerin radyoya etkisi konusunda otomasyon sistemlerinin ortaya çıkışı 
ve bu durumun avantaj ve dezavantajları, yayın hazırlıklarının daha kısa sürede yapılabilmesi programcılar 
tarafından en çok vurgulanan konular olmuştur. İnternet radyoculuğuna ise programcıların çoğu olumlu 
bakmaktadır. Radyo yayıncılığının geleceği hakkında ise radyonun yapısını değiştirerek varlığını sürdürmeye 
devam edeceği ortak görüş olmuştur.
 
1.1. Teknolojideki gelişmelerin radyo yayınlarına etkisi
Bu alt temada görüşülen radyo programcılarının kendi yayın hayatlarında yaşadıkları teknolojik değişme-
lerin neler olduğu ve bu değişiklikleri nasıl değerlendirdikleri bulgulanmıştır. Görüşülen programcılar 90’lı 
yılların sonları ve 2000’li yılların başından bu yana radyo yayıncılık sektörünün içinde bulunmaktadır. 
Kasetlerin yerini CD’ye bıraktığı ve şarkıların CD çalarlar ile yayınlandığı, jingle, reklam ve efektleri yayın-
lamak için MD ve DAT cihazlarının kullanıldığı döneme tanık olan programcılar, manuel olarak işleyen bu 
sürecin teknolojideki gelişmeler ile artık radyo otomasyon programları tarafından yapıldığını belirtmektedir. 
Yayınları için ses kaydı bırakma imkânının kolaylaşması, yayına hazırlık sürecinin daha hızlı olması, farklı 
mecralardan dinleyiciye ulaşmanın mümkün olması ise radyo programcıları tarafından ifade edilen diğer 
etkilerdir.
Yayın teknolojisinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda radyoların insanlara bağlı olmaktan çıktığını söyley-
en P1 “yayın manuel bir şekilde ilerliyordu ama şu an insan olmasa da programcı/dj olmasa da yayınlar oto-
masyon sistemleri sayesinde devam edebiliyor.” demektedir. P4 ise kullanılan otomasyon programlarının me-
dya patronlarının da tutumuyla birlikte “program yapanların değil, düşük maaşla çalışan sadece şarkı anons 
eden dj’lerin tercih edilmesine” yol açtığına dikkat çekmektedir. Bu konu ile ilgili farklı bir noktaya değinen 
P3 otomasyon programlarının kaliteyi yükselttiğini ancak meslekten alınan keyfi düşürdüğünü ifade etmek-
tedir. P5 ise yayının düzenli ilerlemesini sağlamak ve kolayca anons kayıtları bırakabilmek adına otomasyon 
programlarının avantajlı olduğunu söylemektedir. P6 gelişen teknolojinin olumlu yansımalarına değinerek 
“Yayıncılık hız gerektiren bir alan. Teknolojinin gelişimiyle birlikte kullanmaya başladığımız otomasyon sis-
temleri de biz yayıncılara bu hızı kazandırdı ve hata yapma payını en aza indirdi” demektedir.
Gelişen teknolojinin yayıncılara getirdiği kolaylıklar ile ilgili olarak P2 zamanın daha iyi kullanılmasını 
sağladığını, P5 ve P6 benzer şekilde daha hızlı program üretebildiklerini belirtmektedir.
 
1.2. İnternet radyoculuğunun değerlendirilmesi
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Yayıncılık alanında yaşanan önemli gelişmelerden biri olan internet radyoculuğuna programcıların bakış 
açısının değerlendirildiği bu temada daha fazla dinleyiciye ulaşılması, farklı içerikler üretilebilmesi, kurulum 
maliyetinin az olması gibi olumlu özellikler vurgulanmaktadır. Buna karşın kaliteyi düşürebileceği, çeşitlil-
iğin arasında kötü örneklerin radyoyu olumsuz etkileyebileceği gibi konulara da ayrıca dikkat çekilmiştir.
İnternet radyoları ile ilgili olarak P1 internet radyoculuğunun radyo sektörü için bir fırsat olduğuna deği-
nerek  “Olumlu yönleri; içerik çeşitliliği var, ölçülebilir (anlık dinleyici sayısı, profil vs.) kesin verilere ulaşa-
bilirsiniz. Yayılması kolay. Kurulum maliyeti az.” şeklinde görüşünü belirtmekte ve doğru içerik ile ulusal 
radyoların ulaşamadığı hedef kitleye ulaşmanın mümkün olduğuna dikkat çekmektedir. Daha fazla dinleyici-
ye ulaşılması ile ilgili olarak benzer şekilde P2 “Karasal yayının ulaşmadığı yerler için büyük kolaylık” old-
uğunu söylemektedir. 
İnternet radyoculuğunun farklı olumlu yanlarından söz eden P4 “Özgür yayıncılığın doğması olarak 
görüyorum. Hem denetimin daha az olması sebebiyle özgür hem de herkesin kendi patronu olabilmesi 
sebebiyle daha yaratıcı alanlar” şeklinde internet radyoculuğuna bakışını dile getirmektedir. Ayrıca karasal 
yayını ve internet radyosu bulunan kurumların hantal ve sığ yapıda olduğu eleştirisini yaparak bu tür yayın-
ların insanları alternatif aramaya yönelttiğini belirtmektedir. İnternet radyoları karşısında karasal yayın ya-
pan radyoların elini güçlendirmesi gerektiğini ifade eden P5 daha güçlü içeriklere sahip olunması gerektiğini 
vurgulamaktadır. 
Gelecekte yayıncılık şeklinin internet üzerinden olacağına inandığını söyleyen P5 “İnsanların sürekli olarak 
kullandığı internet ortamında, radyo yayıncılığının olmaması büyük bir kayıp olurdu. İnsanlar nerdeyse biz 
de orada olmalıyız.” şeklinde görüşünü belirtmektedir.
İnternet radyoları ile ilgili kaygılarını ve olumsuz yanları ifade eden P6 “Yayıncılığın internet radyoları 
sayesinde daha kolay yapılabilir olmasının bir noktada kalitesini düşürebileceği düşüncesindeyim, inter-
net radyoculuğu yayıncılıkta deneme tahtası olarak kullanılmamalı”  demektedir. İnternet radyoculuğunun 
yarattığı çeşitlilik içerisinde kötü örneklerin varlığına dikkat çeken P3 “Binlerce kanal var, sıyrılmak çok zor, 
ayrıca o kadar çok kalitesiz yayın var ki belli bir standartta radyoya denk gelene kadar insanlar bıkabiliyor” 
yorumunu yapmaktadır.

1.3. Radyonun geleceği
Radyonun geleceği ile ilgili olarak görüşülen programcıların ortak görüşü, gelişen teknolojinin takip edilerek 
radyoya uyarlanması ile radyonun varlığını sürdüreceği olmuştur.  Yayıncılığın teknolojiyle paralel bir şekilde 
gelişmesi ve değişmesi gerektiğini belirten P6 “değişime ayak uydurulduğu sürece radyo dinleyicisi radyoyla 
olan iletişimini devam ettirecektir” demektedir. Benzer biçimde “Kemik kitle her daim radyosunun yanında 
duruyor.” şeklinde görüşünü belirten P2 dinleyicilerinin radyodan vazgeçmeyeceğini ifade etmektedir.
Teknolojinin radyonun geleceğine etkisi ile ilgili olarak P4 “radyo bir paylaşma platformudur. Hangi plat-
formda olursa olsun, insan paylaşmaya devam ediyor ve teknoloji bunu her geçen gün daha kolay hale 
getiriyor” diyerek radyonun varlığını koruyacağını söylemektedir. Benzer görüşte olan P5 radyonun hep 
var olacağını ancak şeklinin değişeceğini belirtmektedir. Bu değişim sürecinde radyo programcılarının 
işlevine dikkat çekerek “Gelecekte radyo denince akla gelenler daha farklı olabilir, radyo mecrası farklı bir 
hale bürünebilir. Radyo yayıncıları olarak geleneksel yöntemlerin dışına çıkmayıp, aynı tip yayıncılığımızda 
devam etmekte ısrarcı olursak, gelecek nesiller bu yayıncılığı benimsemeyecektir. O nedenle, teknolojideki 
gelişmeleri kullanmalı ve insanlara radyonun varlığını hissettirerek ve sevdirerek, bu gelişmelerin olumlu 
olmasını sağlamakta biz radyocuların görevi” demektedir. Teknolojideki değişimlerin radyoya uyarlanması 
ile ilgili olarak P6 “Teknolojinin gelişiminden faydalanıldığı sürece radyo demode olmayacak ve insanlar 
radyolara olan sadakatini sürdürmeye devam edecektir” görüşündedir.
İnsanların radyoda daha çok müzik dinlemek istediği ortak düşüncesine sahip olan P3 ve P1 radyonun 
geleceğinde programcıların varlığı ile ilgili farklı görüşlerde bulunmuştur. P3 “insanlar sadece müzik dinle-
mek de istemiyor. Kendisine eşlik edecek bir ses istiyor. O yüzden radyoculuk biter diyemem ama küçülebil-
ir.” şeklinde görüşünü aktarmaktadır. P1 ise görüşülen diğer programcıların aksine farklı bir bakış açısı ile 
konuya yaklaşmakta ve ileride radyo programcılarının olmayacağını şu şekilde ifade etmektedir: “İçerikleri 
üretirken daha çok müzik odaklı ilerliyor. Radyo sektörü ileride yapay zekayı kullanacak bu kaçınılmaz. 
İnsan yerine yapay zekâya yayın yaptıracak ve böylece maliyetleri dengelemiş olacak. 5 programcı çalıştırmak 
yerine bir işletim sistemi satın alıp yapay zeka ile işi çözecek” 
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2. Teknolojideki Gelişmeler ve Radyo Programcılığı
Bu tema altında teknolojide yaşanan gelişmelerin ve yeni medya ortamlarından internetin, radyoların önemli 
aktörleri programcıları nasıl etkilediği, günlük hayatımızın bir parçası olan sosyal medyanın yayın amaçlı 
kullanımı ve program içeriği oluşturmadaki etkisi incelenmektedir.
İnternetin daha fazla kaynağa ulaşma imkânı sağladığı, dinleyici ile etkileşimde sosyal medyanın önemli bir 
rolü olduğu programcıların ortak görüşü olmuştur. Çalışma kapsamında görüşülen programcılar yapılan 
yorumlara sosyal medya ve whatsapp üzerinden cevap verdiklerini belirtmişlerdir. 

2.1. Teknolojik gelişmelerin radyo programcılarına yansıması
Bu alt temada, yayında oldukları süre içerisinde önemli teknolojik değişim süreçlerine tanık olan program-
cıların bu değişimlerden ne yönde etkilendiği saptanmaya çalışılmıştır. Sayısallaşmanın bir getirisi olarak 
hayatımıza giren yeni medya ortamlarını yayınlarında içerik oluşturma sürecinde etkin olarak kullandıklarını 
söyleyen programcılar ayrıca dinleyici ile etkileşimlerinin artmasını sağladığını da belirtmektedir.
Radyo yayıncılığında yaşanan değişimler ile ilgili olarak P1 “artık otomasyon sistemleri işi götürdüğü için 
çoğu kez iş bulmakta zorlanılıyor hatta bu yüzden artık radyo programcılığını sonlandıran çok fazla pro-
gramcı var” diyerek teknolojinin insanın yerine geçtiğine dikkat çekerek yaşanan bir sorunu dile getirmekte-
dir.
P2, P3, P5 ve P6’nın teknolojinin yayınlarına yansımaları hakkında ortak bir görüşe sahip olduğu 
görülmüştür. Programcılar daha fazla kaynağa kolayca ulaşabildiklerini şu şekilde belirtmektedir: “çok daha 
fazla kaynağa ulaşılabiliyor bu da daha az eforla çok daha donanımlı yayınlar yapılmasını sağlıyor” (P3), 
“bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilirken, farklı kaynaklar sayesinde edindiğim bilgiyi karşılaştırma ve ken-
dime göre yorumlama şansı yakalıyorum” (P6). Teknolojinin sağladığı kolaylıklardan P5 “Program esnasında 
meşgul eden veya dikkat edilmesi gereken unsurlar teknoloji sayesinde programcıya yük getirmediği için 
programlarda yapacağım anonslara, konuşacağım konulara daha iyi yoğunlaşabiliyorum” şeklinde bahsetme-
ktedir.  

2.2. İnternet ve radyo programcılığına etkisi
Görüşülen radyo programcıları interneti yayın öncesinde ve yayın esnasında etkin olarak kullanmaktadır.  
İnternetin “bilgilenme, etkileşim, içerik üretme” noktasında programcılar tarafından kullanıldığı bulgulan-
mıştır. Dinleyiciye ulaşma noktasında sosyal medya hesapları Facebook, Twitter ve Instagram’ın yanı sıra 
WhatsApp uygulamasının da sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiştir. 
İçerik üretirken kaynak olarak internetten yararlandığını belirten P1 ayrıca “sosyal medya etkileşimi iste-
diğimizde, ister istemez dinleyiciyi oraya yönlendiriyoruz” diyerek dinleyicilerin katılımını sağlamak için de 
interneti kullandıklarına dikkat çekmektedir. Benzer biçimde P4 internette sosyal medyayı ve oradan gelen 
yorumları yayınlarına dahil ettiğini ifade ederek program esnasında içeriğin bu şekilde oluştuğunu söyle-
mektedir.  İnternetin yayınlarındaki rolü ile ilgili “Olmazsa olmaz” diyen P3 “Yayınımın içine dahil olan her 
konuya, sanatçıya internet sayesinde vakıf oluyorum” demektedir. İnterneti bilgi kaynağı olarak kullandığını 
ifade eden bir diğer programcı P2 ise “Biraz tembelliğe itse de getirdiği kolaylık yadsınamaz. Çaldığımız 
şarkılarla ilgili, dinleyiciyi bilgilendirmek adına çok değişik bilgilere ulaşabiliyoruz” şeklinde görüşünü ifade 
etmektedir. Güncel olaylardan haberdar olma noktasında interneti kullandığını söyleyen P6 “Hem yayından 
önce yaptığım yayın hazırlıklarında hem de canlı yayın esnasında güncel her olaydan anında haberdar olma 
noktasında” interneti kullandığını belirtmektedir. Yayınlarında internetin önemli bir etkisi olduğunu düşü-
nen P5 internetin rolünü “Program için araştırma yaparken, bahsedeceğim bir konu hakkında bilgi ararken, 
sosyal medya hesapları üzerinden yarışma veya paylaşım yaparken, Whatsapp üzerinden dinleyici mesajları 
alırken elbette internetin rolü büyük oluyor” cümleleriyle açıklamaktadır. 
2.3. Sosyal medyanın kullanımı ve radyo programcılığına etkisi
Radyo programcıları hem yayınlarının içeriğini duyurmak hem de dinleyici katılımını sağlamak için sosy-
al medyayı kullanmaktadır. Kendilerine sosyal medya üzerinden ulaşan dinleyiciye geri dönüşlerini, gelen 
yorumlara cevaplarını yine Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden iletmektedirler. P1 dinleyici ile et-
kileşim için kullandığı sosyal medyanın kendi yayıncılığını da geliştirdiğini vurgulayarak “Sosyal medya çok 
önemli. Eskiden bizi kimin dinlediğini bilemezdik. Ama artık anlık etkileşim alıp olumlu ya da olumsuz ona 
göre yayında bir yol çizebiliyorum. Ve birilerinin tepki vermesi beni daha fazla geliştiriyor.” demektedir. 
İletişim kurma noktasında bazı dinleyicilerin özellikle sosyal medyayı tercih ettiğine dikkat çeken P6  “Tele-
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fon bağlantısını tercih etmeyen tüm dinleyicilerimizle bir şekilde sosyal medyada buluşuyoruz” demekte ve 
“oradan gelen mesajlara yayınlarda yer veriyorum” ifadesi ile program içeriğine yapılan katkıdan söz 
etmektedir.
Her sosyal medya platformunda hesabı bulunduğunu söyleyen P4 “sosyal medyanın insanlarla iletişim kur-
mak anlamında bize çağ atlattığını söyleyebilirim” diyerek bir anlamda yeni medya ortamları sayesinde artan 
etkileşim oranının büyüklüğüne dikkat çekmektedir. Sosyal medya kullanımının “kaçınılmaz” olduğunu 
belirten P5 ise “sosyal medyayı programlarım ve radyo içeriklerini duyurmak için sık kullanıyorum.” demek-
tedir.
Sosyal medya hesaplarının kullanımı ile ilgili çalıştıkları radyonun resmi hesaplarını ve kendi özel hesaplarını 
kullanan programcılar bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili P5 “Radyonun hesabının programcının hesabından 
daha öne çıkması gerektiğini düşüyorum” şeklinde görüşte bulunmaktadır. Sosyal medya üzerinden genel-
likle yayında verilecek hediyelerin ya da yarışmaların duyurulduğunu belirten P3 ile benzer şekilde P6’da 
radyo hesaplarının kullanıldığını belirtmiştir. 

3. Teknolojideki Gelişmeler ve Dinleyici
Bu temada teknolojide yaşanan gelişmelerin radyo dinleyicisine nasıl yansıdığı radyo programcıları 
tarafından değerlendirilmektedir. Ayrıca dinleyicilerin radyo dinleme alışkanlıklarının ne yönde değiştiği ve 
radyonun yapısındaki bu değişim ile ilgili dinleyici yorumlarında nelere değinildiği incelenmektedir.
Görüşülen programcılar, dinleyicilerin radyoya çok farklı mecralardan ulaşma olanağı bulduğuna ve pro-
gramcılar ile etkileşim kurmalarının kolaylaştığına vurgu yapmaktadır. İnternet ve sosyal medya aracılığı ile 
yayıncıya ulaşmanın dinleyiciyi mutlu ettiğini ve içeriğe katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade etmektedirler. 
Ayrıca yeni medya ortamlarının çeşitlemesinin radyo dinleme alışkanlıklarında bir azalmaya neden olduğuna 
dikkat çekmekte ve müzik dinlemek için farklı platformların tercih edildiğini belirtmektedirler. 

3.1. Teknolojik gelişmelerin dinleyicilere yansıması
Dinleyicilerin öncelikle radyo dinleme cihazlarının değiştiğine dikkat çeken radyo programcıları yaşanan 
gelişmelerin radyonun dinlenmesi anlamında pek çok seçenek sunduğunu söylemektedir. Ancak dinleme 
seçeneklerinin artmasına rağmen müzik dinleme platformlarının tercih edildiğine ve radyo dinleme oran-
larının azalma gösterdiğine vurgu yapmaktadırlar. Sayısallaşmanın ve yeni medyanın sağladığı imkânlardan 
biri olan sosyal medyaya yapılan vurgu bu tema altında da göze çarpmaktadır.
Dinleyicilerin “AM/FM (Klasik Radyo), Uydu, TV Platformları, DAB+ (Dijital Radyo Cihazları), Hd Radyo, 
Araba, Pc / Laptop / İnternet, Telefon / Tablet / Akıllı Televizyon / Akıllı Saat / App, Radyo Platformları, Pod-
cast” gibi pek çok ortamdan radyo dinleme imkânına sahip olduğunu belirten P1 aynı zamanda dinleyicilerin 
daha iyi ses kalitesine ulaştığını söylemektedir. Radyo dinlemek için “ayrıca bir radyo taşımak zorunda değill-
er, örneğin cep telefonlarından dinleyebilirler” diyen P3 aslında teknolojide yaşanan yakınsama sayesinde 
radyonun cep telefonundan da dinlenebileceğini vurgulamaktadır. Dinleyiciler açısından radyo ve teknoloji 
ilişkisini değerlendiren P3, P2, P4, P6 özellikle dinleyicinin radyo programcısına ulaşmasının kolay hale 
geldiğini ve sosyal medyayı kullanarak etkileşimi artırdıklarını belirtmektedir. Konuyla ilgili P2 “Radyoya ve 
programcılara ulaşmaları çok daha kolay oluyor” derken benzer biçimde P3 “sevdikleri radyoya, yayıncıya 
sosyal medya aracılığıyla çok daha yakınlar” demektedir. P4 “sosyal medya sayesinde bizlerle daha yoğun ve 
samimi bir iletişime geçebiliyorlar” şeklinde görüşünü ifade etmektedir. 
P3 dinleyicilerin teknoloji sayesinde radyo yayınlarını sadece dinleme değil izleme imkânına da sahip old-
uğunu belirtmektedir. Yapılan yayınlar canlı olarak sosyal medya üzerinden görüntülü yayınlanabilmekte-
dir. Teknolojiyi iyi kullanarak dinleyicileri programa dahil etmenin gerekliliğine değinen P5 “Dinleyiciler 
sunulan içerikleri eskiye göre çok daha çabuk tüketir durumda. Sadece müzik dinlemek için radyo dinleyen 
dinleyiciler, başka mecralardan da müziğe kolayca ulaşabiliyor artık. Eğer teknolojinin sunduğu imkanlar ile 
onları programa dahil edebilirsek daha çok ilgili oluyorlar” demektedir. P6 ise bazı dinleyicilerin “radyonun 
büyüsünün teknoloji sayesinde azaldığını” dile getirdiğini ancak genel olarak memnun olduklarını ifade et-
mektedir. Yayınlara katılımın kolaylaşması ile ilgili olarak “aitlikleri artıyor”  görüşünde bulunmaktadır.

3.2. Teknolojik gelişmelerin radyo dinleme alışkanlıklarına etkisi
Dinleyicinin radyo dinleme alışkanlıklarının azaldığını düşünen programcılar bunun nedeni olarak müzik 
dinlemek için farklı mecraların ortaya çıkışını görmektedir. Programcılardan P1 teknolojik gelişmelerin 
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dinleyiciye etkisi ile ilgili olarak “Büyük ölçüde radyodan uzaklaştırdı. İlgi tamamen sosyal medya ve inter-
net üzerindeki farklı içerik üreticilerine kaymış durumda. Ve bu hem reklam gelirlerini hem de dinleyici 
sayılarını azalttı bana göre” yorumunu yapmaktadır.  Aynı şekilde P3 de “azalmasına sebep oldu diyebiliriz”  
görüşünde bulunmakta ve bunun nedenini “hayatın hemen her alanında olduğu gibi artık çok daha fazla 
alternatife sahipler. Müzik dinlemek istediklerinde eskiden belki birçok insanın tek seçeneği radyo iken artık 
youtube, spotify, itunes, soundcloud gibi birçok farklı yerden de müzik dinleyebilirler” şeklinde açıklamak-
tadır. Radyoların her geçen gün kan kaybettiğini söyleyen P4 “insanlar müziğe her an her yerden ulaşıyor 
ama radyo programları o kadar azaldı ki, insanlar radyo ile sadece müzik dinlemenin aynı şey olduğunu 
zannediyor. Özellikle de yeni nesil” diyerek radyo programlarına ve radyo programcılarına verilmesi gerek-
en öneme vurgu yapmaktadır. Benzer şekilde P5 “Radyoculuğun günümüzde en büyük rakibi internet oldu 
bence. İnternetin radyo dinleme alışkanlığını azalttığını görüyorum.” demekte ve bunun çözümü ile ilgili 
olarak şunu söylemektedir: “radyoculuğun internet üzerinde var olması ve farklı şekillerle dinleyiciyi yakal-
aması gerekiyor. Alışkanlıklarını artırmak için, doğru içerikler sunmak ve teknolojiyi yerinde kullanmak 
önem arz ediyor” 
Teknolojide yaşanan değişimlerin radyo alışkanlıklarına etkisi ile ilgili P2 ve P6 ise olumlu görüş bildirmiştir. 
P2 “Kendi açımdan bakarsam olumlu yönde artış olduğunu söyleyebilirim” demektedir. P6 ise “özel tel-
evizyon kanallarının kurulmasıyla birlikte radyoların etkisinin azaldığı bir dönem oldu ancak günümüzde 
radyo dinleme alışkanlıkları geri döndü. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki özellikle araçlarda radyo dinleni-
yor ve tercih ediliyor” şeklinde radyo dinleme alışkanlıkları ile ilgili görüşünü ifade etmektedir.

3.3. Bireysel dinleme seçeneği sunan platformların radyo dinleyicisine etkisi 
Bu temada radyo programcılarından bireysel dinleme seçeneklerinin çeşitlendiği bir ortamda radyonun 
durumunu değerlendirmeleri istenmiştir. Bu konuda programcılar özellikle radyolarda yayın yapan radyo 
programcılarının varlığına dikkat çekerek, diğer platformlardan radyonun farklılaşmasında müziğin old-
uğu kadar programcıların da etkisi olduğunu belirtmişlerdir. P1 çok fazla radyo istasyonunun müzik içeriği 
sunduğuna değinerek “müzik dışındaki içerikler çok azalmış durumda, bu da artık radyoların insan çalıştır-
mamasından kaynaklı yani radyo programcılarını azaltıyorlar” yorumunu yapmaktadır. Daha çok müzik 
odaklı yayınlar yapıldığını insan faktörünün göz ardı edildiğini söylemektedir. 
Radyo programcılarının önemine dikkat çeken P3 “Radyo, içinde programcısı varsa yaşayabilir. Çünkü radyo 
sadece müzik çalan bir yer değildir. Sadece müzik radyosu da olabilir ama radyo, sadece müzik olmaz! Şu an 
radyoların çoğu müzik çalıyor ya da geniş kitlelere hitap edemeyen programcılara yer veriyor. İnsanlar da 
onu dinleyeceğine bir müzik ya da radyo uygulamasını tercih ediyor” demektedir. Zaman içerisinde radyo 
programcılığının yeniden önem kazanacağını ise “Ancak emin olun gün geçtikçe radyo programcıları yenid-
en çoğalacak çünkü insanlar artık bir şeyler yapmak için kurumlara, şirketlere ihtiyaç duymuyor. Her insan 
–teknoloji sayesinde- istediği işi yapabilmeye, kurabilmeye ve patron olmaya başladı. O yüzden konuşarak 
bir şeyler paylaşanların sayısında zamanla ciddi bir artış göreceğiz” şeklinde aktarmaktadır. Radyo dışında 
müzik dinleme platformlarını tercih eden dinleyicinin bir süre radyoda kaliteli işler yapılıyorsa radyo dinle-
meye devam edeceğini ifade eden P2 “Bir müddet sonra sıkılan dinleyici mutlaka radyoya geri dönüş yapıyor. 
Burada işinizi ne denli düzgün yaptığınız ön plana çıkıyor” diyerek programcılığın önemini vurgulamaktadır.
“Müzik dinletme açısından rakip mecralar bir hayli çok olsa da, müzik yayıncılığında radyonun önemi halen 
çok büyük” diyen P5 hem müzik sunma açısından hem de diğer ortamlardan farklılaşma açısından yine pro-
gramcının varlığının önemli olduğunu ifade etmektedir.  P5 “Dinleyiciye düzenli bir playlist sunuyoruz, yeni 
şarkıları keşfetmesini sağlıyoruz, bunun yanında anonslarımızda bir sıcaklık hissettirerek bağ kurmaya ve bir 
arkadaş gibi olmaya çalışıyoruz. Müziğin yanında farklı içeriksel dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz ki farkımızı 
hissettirmemiz gerekiyor. Bu farklılığımızı yakalayan insanlar radyolardan vazgeçemiyor haliyle”  demektedir. 
Görüşülen programcılardan P6 ise radyonun ve bireysel müzik dinleme ortamlarının farklarına değinmiştir. 
“Her ikisinin yeri ve verdiği his bambaşka. Birinde dj sizsiniz ve sürprizlere açık bir durum yok. Radyo ise 
sadece müzik sunmuyor ve sürprizlere açık” demektedir. Radyonun sunduklarını  “yıllardır dinlemediğiniz 
bir müziği duyabilir, yeni bir şarkıyı ilk kez deneyimleyebilir, bilmediğiniz bir konu hakkında fikir sahibi 
olabilirsiniz. Eğlenebilir ve bir şeyler öğrenebilirsiniz” cümleleri ile açıklamaktadır.

Sonuç ve Değerlendirme
Radyo dinleyebilmek için radyo cihazına sahip olmak gerekirken, transistör ile taşınabilir olan radyo artık 
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cep telefonlarımızda, uydu ve sayısal teknolojiler sayesinde televizyonda, mobil uygulamalarda, internet 
ortamında dinlenebilir bir konuma gelmiştir. Teknolojide yaşanan gelişmeler radyonun erişim olanaklarını 
genişletmekle kalmamış, işitselliğin yanı sıra farklı özellikler de kazandırmıştır. Görselleşmeye başlayan radyo 
yine sayısallaşma sayesinde dinleyicisine sunduğu içeriği zenginleştirmiş ve etkileşimi artırmıştır. Bu durum 
radyoya içerik üreten programcıları da etkilemektedir. Bu bağlamda radyonun önemli aktörlerinden biri olan 
programcıların bu değişimler ile ilgili deneyimleri ve düşünceleri önem taşımaktadır. 
Bu çalışma radyo programcılarının teknolojide yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirdiği ve değişimlerden 
nasıl etkilendiğini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Teknolojideki gelişmelerin radyo yayıncılığı-
na ve radyo programcılarına olan yansımaları incelenirken, dinleyicilerin yaşanan değişimlerden ne yönde 
etkilendiği de saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında uzun zamandır radyo sektörünün içinde bulu-
nan radyo programcıları ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada elde edilen bulguların ilki teknolojideki gelişmelerin radyo yayınlarına yansıması ile ilgilidir. 
Yayın otomasyon programlarının ortaya çıkışı teknolojinin yayıncılığa getirdiği önemli bir değişim olarak 
görülmektedir. Otomasyon programlarının insan faktörünün göz ardı edilmesine yol açması olumsuz etkileri 
arasında belirtilirken, yayıncılığa hız kazandırması, hata payını azaltması, programcıya yayına hazırlanırken 
kolaylık sağlaması olumlu yönleri arasında sayılmaktadır. 
Sayısallaşmanın getirdiği olanaklar doğrultusunda radyo yayıncılığında yaşanan değişimlerden biri internet 
radyoculuğunun başlaması olmuştur.  Araştırmada bu konu ile ilgili internet radyolarının daha fazla din-
leyiciye ulaşmak ve farklı içerikler ile yayın yapabilmek adına bir olanak olarak görüldüğü ortaya çıkmıştır. 
Ancak var olan çeşitlilik arasında kötü örneklerin de olduğu ve bu durumun radyoya bakışı olumsuz etkileye-
bileceği vurgulanmıştır.
Araştırmadan elde edilen veriler internetin programcılar tarafından bilgiye ulaşma, içerik üretme ve etkileşi-
mi sağlama yönünde kullanıldığına ilişkin bulgular sağlamıştır. Sosyal medya, yayın içeriğinin paylaşılması 
ve dinleyici katılımının gerçekleşmesi için önemli bir platform olmuştur. Programcılar, genellikle sosyal 
medya üzerinden dinleyicilerin katılımı ve internetin sunduğu kaynaklarla programlarını oluşturmaktadır. 
Yeni medya ortamları sayesinde pasif bir takipçi olmaktan uzaklaşan dinleyiciler programcılara ulaşarak 
düşüncelerini paylaşmakta ve program içeriğine katkıda bulunmaktadır. Teknolojik yenilikler ve dijitalleşme 
kitle iletişim araçlarını dönüştürürken bunun sonucunda ortaya çıkan yeni medya ile insanların kile iletişim 
araçlarını kullanım amaçları da dönüşmüştür. Sadece izleyen ya da dinleyen olmak istemeyen bireyler aktif/
katılımcı bir konuma gelmiştir (Özcan, Tugen 260). 
Radyonun, yeni medyanın ortaya çıkardığı aktif dinleyici kavramıyla rekabet edebilmesi için, radyo program-
ları katılımcı ve etkileşime olanak tanıyan platformlara taşınmalıdır.  Ataman (2013) bu etkileşimin sağlan-
ması için radyo programcılarının dinleyici katılımı ile etkileşimi sağlayan program stratejileri geliştirmeye 
başladıklarına dikkat çekmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular da programcıların, program içeriğin-
den haberdar etmek, etkinliklere davet etmek, belirlenen konular ile ilgili dinleyicinin düşüncesini almak ve 
dinleyicinin ilgisini çekmek için yeni medyanın sunduğu olanaklardan yararlandıklarını ortaya çıkarmıştır.
Çalışmada elde edilen bulgular, teknolojinin radyo dinlemek için pek çok mecra yaratmasına rağmen radyo 
dinleme alışkanlıklarında bir azalma yaşanmasına da sebep olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni,  kişilere 
istediği müziğe ulaşma imkânı veren bireysel dinleme seçeneklerinin artması olarak görülmektedir.  Müzik 
dinleme uygulamaları bireysel olarak istediğimiz şarkıyı ya da listeleri dinleme, yeni şarkıları keşfetme, 
kendi listelerimizi oluşturma imkânı sunmaktadır. Dolayısıyla bu uygulamalar karşısında radyo kanal-
larının değişen dinleyici alışkanlıklarına ayak uydurması, içeriğini çeşitlendirmesi kendi geleceğini koruması 
açısından önem taşımaktadır.
Araştırmada elde edilen sonuçlardan bir diğeri ise radyonun varlığını, gelişen teknolojinin takip edilmesi ve 
radyoya uyarlanması ile sürdüreceğidir. Geleneksel radyonun yeni medya ile yakınsama yaşamadan var ol-
ması zor gözükmektedir.  Dinleyiciye çeşitli kanallardan ulaşarak paylaşımın zengin bir içerikle sürdürülmesi 
gerekmektedir.
Radyonun diğer platformlar arasından sıyrılabilmesi için sunduğu müzikle ve içerikle farkını ortaya koyar-
ak günlük hayata eşlik etme, arkadaş olma, samimi bir araç olma özelliklerini koruması gerekmektedir. Bu 
özellikleri ise dinleyiciye yansıtacak olan programcılardır. Programcıların kaliteli içerikler üreterek dinley-
iciyi yakalaması ve etkileşimi devam ettirmesi gelecekte radyoya olan ilginin devam etmesi açısından önemli 
görülmektedir.

49



Kaynakça

Ataman, Emine Ö. “Radyoda Dinleyici/Katılımcı/Takipçi Etkileşimi ve Görselleşme: ‘‘Ceyhun Yılmaz Şov ve 
Pacya’’ İstanbul Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi / Journal of Communication 
Studies, Sayı 4 (2013).
Ataman, Emine Ö. “Sayısal Çağda Sayısal Radyo Yayıncılığı: Sayısal Ses Yayın (Dab) Teknolojisi Ve Türki-
ye’deki Yansıması.”. Selçuk İletişim 6.1 (2009). Web. 10 Eylül 2017.
Bay, Nurettin. Radyo ve Televizyon Yayıncılığı. İstanbul: Nüve Kültür Merkezi Yayınları, 2007.
Cordeiro, Paula. “Radio Becoming R@Dio: Convergence, Interactivity And Broadcasting Trends In Perspec-
tive.” Participations Journal Of Audience & Reception Studies. 9.2 (2012): 492-510. Web. 14 Eylül 2017.
Çambay, Sinem, O. “Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Yeni Medya: Kuramsal Bir Değerlendirme.” Karabük 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5.2 (2015):237-247. Web. 14 Eylül 2017.
Dunaway, David, K. “Digital Radio Production: Towards an Aesthetic” New Media Society. 2.1 (2000): 29-50. 
Web. 16 Eylül 2017
Erdoğan,  İrfan. Pozitivist Metodoloji. Ankara: Erk Yayınları, 2007.
Ferraretto Luiz A. , Kischinhevsky Marcelo,  Lopez Debora C., Júnior Álvaro B , Klöckner Luciano, Freire 
Marcelo & Prata Nair. “The Use of Radio by Brazilian Teenagers and the Process of Digital Convergence”, 
Journal of Radio & Audio Media, 18.2  (2011):381-396.
Hendy, David. “A Political Economy of Radio In The Digital Age.” Journal of Radio Studies. 7.1 (2000): 213-
234. Web. 20 Ekim 2017.
Kuyucu, Michael. “Yeni Medya Ve Radyonun Yakınsaması: Mobil Radyo Uygulamaları Akustik Fm Örneği.” 
Proceedings of INTCESS 2017 4th International Conference on Education and Social Sciences 6-8 February 
2017- Istanbul, Turkey. Web. 15 Eylül 2017
Özcan, Ali., Tugen, Bahar. “Geleneksel Medya Olarak Gazete ve Radyoda Yeni İletişim Uygulamaları”, III. 
Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı III. Sakarya, 15-18 Mayıs. (2014). Web. 20 Ekim 
2017.

Özel, Sedat. “Yakınsama: Yeni Medyanın İtici Gücü”, Academia Erciyes İletişim Dergisi. 2. 2 (2011): 54-66. 
Web. 29 Ekim 2017.
Özel, Sedat.” Yeni Medya Çağında Radyoların Dönüşümü” Akdeniz İletişim, 22 (2014): 168-189.
Saran, M., Tunç, A. “Üniversite Radyolarının Üniversite Öğrencileri Arasındaki Dinlenilirlik Oranının Belir-
lenmesine ve Öğrencilerin Üniversite Radyosundan Beklentilerine İlişkin Görüşlerinin Tespitine Yönelik Bir 
Araştırma.” 2nd International Symposium, Communication in the Millennium-A Dialogue Between Turkish 
and American Scholars. İstanbul. 2004.  Web. 14 Kasım 2017.
Tufan, Fırat., ‘Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü’, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bil-
imler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul . 2009
Yıldırım, Ali., Şimşek, Hasan. Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi, 2006.

50



SANAL MEZARLIK’TAN MYTRUSTEDWILL’E ÖLÜMÜN DEĞİŞEN YÜZÜ
Nilüfer Pınar Kılıç  , Beris Artan Özoran  

Özet
İlkçağlardan, günümüze kadar ölüm kavramına yüklenen anlamlar ve ölümle baş etme yolları farklılaşmıştır. 
Modern öncesi toplumda “doğal “evcil” bir konumdayken modernitenin ortaya çıkışıyla birlikte akıl ölüm-
le başa çıkamamış ve ölüm modern dönemin ötekisi haline gelmiştir. 1970’lerden sonraki dönemde gelip 
geçicilik, hız, esneklik, simülasyon gibi kavramların yükselmesiyle ölüm olgusu eski önemini yitirmiş ve baş 
edilmek zorunda olan bir olgu olmaktan çıkmıştır. Bu dönemde yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle 
birlikte ölümle ilişkilenme biçimlerine yenileri eklenmiş, ölüm normal kabul edilerek bilgisayar ekranları 
dolayımıyla evlerimize girmiştir. Bir geçiş dönemi olarak nitelendirilebilecek yeni dönemde eski gelenek ve 
ritüellerin yanı sıra yeni ilişkilenme biçimleri ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda betimleyici olarak tasarlanan 
bu çalışmada, dijital kimliklerin ve yeni ölüm anlayışının izini sürebilmek amacıyla, sanal mezarlıklar, sosyal 
paylaşım ağları ve diğer uygulamalar incelenmiştir. Yeni iletişim teknolojileriyle birlikte bireyler artık kabre 
gitmek yerine sanal mezarlık ziyareti yaparak kişiye ‘bir tıkla’ dua okumakta ve rahmet dileyebilmektedir. 
Sosyal paylaşım ağlarında aktif kalan hesaplarla ölen kişilerin simülasyonları denilebilecek dijital kimlikleri 
yok olmamakta ve dolayısıyla bireyler mevtayla iletişim kurmaya devam edilebilmektedir. Sosyal paylaşım 
ağlarının yanı sıra dijital kimliklerin ölümden sonra devamlılığının bir üst aşaması olarak bireylerin “dijital 
miras” bırakabildikleri mytrustedwill, eterni.me, replika gibi uygulamalarla bireylerin avatarlarını oluştur-
maları ve ölümsüz olmaları mümkün hale gelmiştir. Sonuç olarak, yeni iletişim teknolojilerindeki değişimler 
ve modern sonrası dönemin özelliklerinin bir araya gelerek, bireylerin ölüm olgusuna bakışında ve ölülerle 
ilişkilenme biçimlerinde farklılaşmaya neden olduğu, dijital kimliklerin yaşamaya devam ettiği söylenebil-
mektedir. 
Anahtar Sözcükler: Ölüm, dijital kimlik, Facebook, sanal mezarlık, dijital miras.

Giriş
Üzüntü ve keder duygusu yaratsa da insanoğlunun yüzyıllardır tanıdığı bir ifade olan ölüm, biyolojik ve 
sosyolojik bir gerçeklik olarak hayatın kaçınılmaz sonudur. Ölüm hem insan hayatındaki en önemli olay-
lardan biri hem de hakkında en az şey bilinenidir (Zokowicz 60). İnsanların ilk çağlardan beri elde etmek için 
uğraştıkları ölümsüzlük olgusuyla ilgili anlayış Jacobsen ve Kearl’a göre (304) toplumsal inşa ile oluşmakta ve 
şekillendirilmekte, ölümün gölgesinde yaşanan hayata anlam kazandıran ve toplumları motive eden bir çeşit 
ütopya olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla “ölüm”e yüklenen anlamlar, ölümle baş etme biçimleri, ölen 
kişilerle ilişkilenme biçimleri toplumlar ve tarihsel dönemlere göre farklılaşmaktadır. Bauman’a göre (Ölüm-
lülük 10-15) insanları hayvanlardan ayıran en önemli özellik insanların ölümlülüklerinin farkında olma-
larıdır. Bu nedenle insanlar var oluşlarından itibaren bu olguyla baş etmeye çalışmaktadır. Ölümle baş etme 
biçimleri ve yöntemleri dönemlere göre farklılaşsa da değişmeyen şey “ölüm” fikriyle baş etmenin gereklil-
iğidir. Ölümlülüğün farkında olmak bir yandan insan türünün yaptığı en büyük keşif, diğer yandan huzura 
ve emniyet hissine kavuşmanın önündeki en büyük engeldir (Bauman, Siyaset 40). Bireylerin bir yandan 
yaşamın “ötekisi”, diğer yandan yaşamayı anlamlı kılan bir olgu olan ölümle ve ölen kişiyle ilişkilenme biçim-
leri ve ölüme yükledikleri anlamlar dönemlerin sosyolojik, kültürel ve teknolojik özelliklerine bağlı olarak 
dönüşmektedir.
Yeni iletişim teknolojilerinin geliştiği günümüzde, modern dönemdeki merasimlerin yanı sıra ölümle il-
işkilenme biçimlerine yenileri eklenmiş, sanal mezarlık, dijital miras, anıt hesaplar-kimlikler, devam eden 
bağlar (continued bonds) gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Betimsel olarak tasarlanan bu çalışmada, üç hat 
üzerinden yaşanan dönüşümün izi sürülerek, yeni dönemin ölüm ve ölümsüzlük anlayışı tartışılmıştır. Bu 
kapsamda ilk olarak Türkiye’deki sanal mezarlık internet siteleri incelenmiştir. İkinci hatta hayatını kaybeden 
iki kişinin Facebook profilleri  öldükleri tarihten 10 Ocak 2018 tarihine kadar incelenmiş ve aktif paylaşımlar 
analiz edilmiştir. Son hatta araştırma kapsamında dijital miras bırakılabilen mytrustedwill, eternime, replika 
gibi uygulamalar ele alınmıştır. 

Ölümün Değişen Yüzü / Ölüm Anlayışındaki Dönüşüm
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Modern öncesi dönemde “ölüm” evcil bir olgudur. Başka bir ifadeyle, ölüm tanıdık ve kabul edilen bir şey 
olarak görülmektedir. Ölüm sıkça görülen ve bu nedenle gizli ve olağan dışı olmayan bir olgudur (Bauman, 
Ölümlülük 127-129). Ancak ölümün “evcil” durumda olması, bu fikirle baş etmek gerekmediği anlamına da 
gelmemektedir. Modern öncesi dönemde ölümle baş etme stratejileri, Bauman (Siyaset 42) tarafından “yad-
erk”  olarak tanımlanmaktadır. Bu anlayışta dünyaya gelme ve dünyadan ayrılma insanların kendi seçimler-
inden bağımsızdır ve bu konuda yapacak bir şey yoktur. Dolayısıyla ölen kişilerle ilişkilenme biçimleri de 
bu anlayış çerçevesinde gerçekleşmektedir. Modern öncesi dönemde ölülerin evlerin etrafına gömüldüğü 
bilinmektedir çünkü ölümün doğal akış içerisinde gelen “normal” bir durum olduğu kabul edilmektedir. 
Ancak ölümün “evcil” olması, bu fikirle baş etmek için stratejiler oluşturulmadığı anlamına gelmemektedir. 
Bu dönemde kullanılan stratejiler arasında din, cenazeler, anma törenleri, milliyetçilik sayılabilir (Bauman, 
Ölümlülük). Bireylerin bir araya gelerek ölümle baş ettikleri (Baudrillard, Tüketim 259) bu durum moderni-
teyle birlikte dönüşmeye başlamıştır.
“Ortaçağları” ya da feodalizmi izleyen çağa gönderme yapan bir dönemselleştirmeyi ifade eden (Best ve Kell-
ner 15) modernitenin ortaya çıkmasıyla birlikle “ölüm” anlayışında önemli bir dönüşüm yaşandığı savunul-
maktadır. Yeni bir mantık ve yeni bir dünya görüşünün hâkim duruma geldiği (Jeanniere 95-96) moderniteyi 
ortaya çıkaran bilimsel, siyasal ve kültürel dönüşümün kaynağı akılcılaştırmadır. “Akıl”ın merkeze alındığı ve 
her türlü sorunun çözümünü sunacağı düşünülen modernitenin kendisi bir hâkimiyet dürtüsüdür ve umut, 
hırs ve özgüvenle dolu olma durumudur. Bu dönemde cahillerin aydınlatılacağı, vahşilerin uygarlaştırılacağı, 
dünyanın “aklın” oyun alanı haline dönüşeceğine yönelik bir inanç bulunmaktadır (Bauman, Ölümlülük 
177). Dolayısıyla “ölüm” de aklın çözmesi gereken bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.
Moderniteyle birlikte daha önce “evcil” olan ölüm, “vahşi” yani “evcilleştirilmesi” gereken bir sorun haline 
gelmiştir (Bauman, Bireyselleşmiş 76- 83). Bu durumun temel nedeni, “aklın” tüm sorunların ve hatta “ölüm-
lülüğün” de çözümü olarak görülmesidir. Ancak bu sorun “akıl” yoluyla çözülemediği için, bir türlü çare bu-
lunamayan ölüm giderek büyüyen bir skandala dönüşmüştür (Baudrillard, Tüketim 287). Dolayısıyla, ölüm 
utanılacak bir durum ve aklın aşağılanması olarak ortaya çıkmıştır (Bauman, Ölümlülük 28). Modernitede 
her şeyin insan plan ve arzularına hizmet edeceği düşünülmektedir ve akla ya da iradeye direnen her şey tik-
sindiricidir. Biyolojik ölüm de, insan aklına ve kararına karşı bir medyan okumadır (Bauman, Postmodernlik 
230). Aklın bu yenilgisinin üstesinden gelinmesi için, ölüm anlayışında bir dönüşüm yaşanmıştır.
Modernitenin “ötekisi” olan ölümle baş etmenin ilk yolu ölümü dışlamak ve ayırmaktır. Modernite önc-
esi bahçelere ve evlerin yakınlarına gömülen ölüler, şehirden uzak mezarlıklara götürülmektedir. Ölüyü 
uzak tutma yoluyla, ölümün de zihinden uzak tutulacağı düşünülmektedir. Bir diğer yöntem ise, “ölümün 
yapısökümüdür”. Ölüme çare bulamayan modern akıl, ölümü her biri önlenebilir nedenlere bağlı olan ölüm 
olaylarına ayırmıştır. Artık insanların doğal nedenlerle öldüğünden söz edilmemektedir. Her ölüm olayının 
bir nedeni vardır: kanın pıhtılaşması, böbrek yetmezliği, kan kaybı v.b. Ölüme karşı koyamayacaklarını bilen 
insanlar artık spor yaparak, sigarayı ya da yumurta yemeyi bırakarak ölümün nedenleriyle savaşmaktadırlar. 
Bu şekilde ölüm korkusu, bireylerin savaşabilecekleri bir duruma dönüşmüştür (Bauman, Ölümlülük  22, 
183, 187,202; Bauman, Siyaset 52,53). 
1970’li yıllarla başlayan farklı yazarlar tarafından “modern sonrası”, “geç modern”, “esnek kapitalist”, “post 
endüstriyel” ya da “postmodern” olarak tanımlanan dönemde özellikle iletişim teknolojilerinde yaşanan 
dönüşümle, ölüm anlayışının ve ölülerle ilişkilenme biçimlerinin farklılaşmaya başladığı görülmektedir. 
“Ölüm” artık modernitedeki gibi “baş edilmesi” gereken bir olgu olmaktan çıkmış ve eski önemini yitirmiştir. 
Bauman bu durumu “ölümsüzlüğün yapısökümü” olarak tanımlamaktadır. Moderniteden bir kopuş mu 
yoksa modernitenin devamı mı olduğu konusunda pek çok tartışma bulunan postmodern dönemde, bazı ka-
vramların yükselişe geçerek, toplumsal hayatı değiştirdiği görülmektedir. Parçalanma, karşıtların birlikteliği, 
kısa ömürlülük, hız, esneklik simülasyon gibi kavramların toplumsal hayata hâkim olmaya başlamasıyla bir-
likte, “ölüm” anlayışında da önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bauman’a göre (Postmodernizm 232), postmod-
ern toplumun en belirleyici özelliklerinden biri modern dönemi niteleyen birçok hedefin itibarını düşürmesi, 
alay etmesi veya bunları tamamen reddetmesidir. Ölüm anlayışında da benzer bir reddetme durumu olduğu 
söylenebilir. Postmodernite ölümsüzlüğün itibarını düşürmüş, hem ölümü hem de ölümsüzlüğü gündelik 
hayatın içine atmış ve eski önemini yitirmelerine neden olmuştur. 
Postmodern dönemi bir öncekinden ayıran en önemli özelliklerden biri “şimdiki zamanın egemenliği”dir. 
Projeler dönemi olan modernite gelecek ile ilgiliyken, postmodernitede önemli olan “şimdi”dir. Bu nedenle 
bir an, diğerinden farklı değildir. Bu yaklaşımı ölüm meselesine uyarladığımızda ise, her an ölümsüzdür ya 
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da hiçbir an ölümsüz değildir. Postmodernite, ölümü saklandığı yerden çıkartıp günlük hayatın içine atmıştır. 
Gündelik hayat, artık dehşet veren bir olgu olmaktan çıkan ölümün sürekli provasına dönüşmüştür (Bauman, 
Ölümlülük). Televizyon haberlerinde sıklıkla rastlanan ölüm haberleri, savaş filmleri, dizilerdeki ölüm sahne-
leri, bilgisayar oyunlarındaki devamlı ölen ve “yeniden başlat” tuşuyla hayata dönen kahramanlar bu duruma 
gösterilebilecek örneklerden yalnızca birkaçıdır. 
Postmodern dönemde her şey kısa ömürlüdür. Örneğin, insanlar hayal ettikleri eşyaları aldıktan hemen 
sonra, bu eşyalar yeni ve gelişmiş versiyonları tarafından gözden düşürülür. Eşyalar henüz doğal ölüm nok-
talarına ulaşmadan yani kullanım ömürleri bitmeden elden çıkarılır. Yalnızca nesnelerle ilişki değil, diğer her 
şey artık gelip geçicidir. Elde edilen beceriler, ilgiler, işler, evler ve hatta eşler hepsi kısa ömürlüdür. Dolayısıy-
la her şeyin gelip geçici olması normalleşmekte ve artık dayanılmaz olmamaktadır. İnsanlar her gün kısa 
ömürlülük zehrini aldıkları için, ölümün korkunç zehrinin de gücü azalmıştır. Artık ölümlülükle baş etme 
gerekliliği ortadan kalkmıştır, yıkılan ölümsüzlüğün kendisidir. (Bauman, Ölümlülük). Yan yanalık, belli 
belirsizlik, sentez ve çift değerliliğin önemli hale geldiği (Beck 19) bu dönemde kesin ayrımlar ortadan kalmış 
ve melezleşmiştir. Dünyevi ile sonsuz, ölümlü ile ölümsüz arasındaki ayrım hemen hemen silinmiştir. Mod-
ern dönemde ölümü evcilleştirilirken, postmodern dönemde evcilleştirilen artık ölümsüzlüktür. Ölümsüzlük 
artık uzak ve çekici bir arzu nesnesi olmaktan çıkmıştır (Bauman, Ölümlülük 222). 
Bauman (Ölümlülük 202), postmodern dönemde ölümlülüğün artık televizyon ekranlarında olmakla eşdeğer 
kabul edildiğini belirtmiştir. Ancak Bauman’ın bu fikrini yazdığı 1992 yılından sonra iletişim teknolojilerinde 
büyük gelişmeler olmuştur. İnternet ve sosyal medya bireylerin hayatının önemli bir parçası haline gelmiştir. 
Dolayısıyla Bauman’ın bahsettiği “ekran”ın artık yalnızca televizyon ekranı olmadığı, internet ve sosyal medya 
araçlarının da ölümsüzlüğün önemli kaynağı haline geldiği düşünülebilir. 

Yeni İletişim Teknolojileri ve Ölüm
Yeni iletişim teknolojilerinin, özellikle de internet ve sosyal medyanın yaygınlaşması, insan hayatını pek 
çok yönden değiştirmiştir. İnsanların çoğunun bir ya da bir fazla dijital kimliği bulunmaktadır. Son verilere 
göre, Facebook’un 2 milyara , Twitter’ın 328 milyon ve Instagram’ın 500 milyona  yakın kullanıcısı olduğu 
görülmektedir. Toplamda 1.468.322.172’den  fazla internet sitesi bulunmaktadır. İletişim teknolojilerinde ve 
kullanımında yaşanan bu gelişmeler, ölümlülük ve ölümsüzlük anlayışı üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. 
İnternetle birlikte bireylerin ölüme yaklaşımları değişmiştir. Eskiden ölenlerin cesedi yeraltına gömülmekte 
ve sonsuza kadar gizli kalmakta iken internetin ortaya çıkışıyla artık ölenlerin bedenleri olmasa da 
simülasyonları sonsuza kadar herkesin gözü önündedir. Gerçek hayatta ölüm kayıp demektir ve geri dönüşü 
yoktur. Ancak çevrimiçi ortamda ölen kişi her yerde “aşırı görülür” (overseen) hale gelmiş, başka bir ifadeyle, 
bir çeşit “sanal ölümsüzlük” kazanmıştır (Dilmaç 9). “Sanal ölümsüzlük” teknolojik araçlarla ulaşılabilir olan 
ölümsüzlük olarak tanımlanmaktadır (Jacobsen ve Kearl 314). Artık ölüm ve hatta ölümlülüğün kendisi, hem 
ölen kişi hem de yas tutanlar için fiziksel ve dijitalin arasında melez bir formdadır (Moreman 2). Bunun en 
önemli nedenlerinden birinin insanlar öldükten sonra, dijital kimliklerinin yok olmaması olduğu söylenebil-
ir. 
Sosyal ağ sitelerine üye kullanıcıların ölmesi, sahip oldukları hesapların ortadan kalkması anlamına 
gelmemektedir. Bunun yerine, arkadaşların paylaşımda bulunmaya devam etmesiyle profilin temsil ettiği 
kimliğe “ölümsüzlük” (contiuned life) verilmektedir. Hayatta olmayan kullanıcıların profil sayfalarının aktif 
kullanılması, ölümün sosyo-teknik bağlamıyla ilgili sorunları gündeme getirmekte (Bruckaber ve Vertesi 1), 
ölen kişinin hesaplarına ne olacağı, sosyal ağların dijital mezarlığa dönüşmesi gibi durumlar tartışma konu-
su olmaktadır. Bu nedenle çeşitli site ve uygulamalar hizmet politikalarında değişiklik yapmak durumunda 
kalmışlardır. Örneğin Google ‘Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi’  desteği sunmaktadır. Kişinin hesabı etkin 
olmadığı durumlarda, güvenilir kişi olarak belirlediği kişiye +1, Blogger, Google Drive, Posta ve YouTube 
hesap verilerine erişmesine izin vermektedir. Twitter uygulaması ölen kişinin hesabına erişime izin verme-
mekte ancak hesabın kaldırılması talebini kabul etmektedir.  Instagram ve Facebook ölen kişinin hesabının 
kaldırılması ya da anıtlaştırılması tercihini sunmaktadır.   Araştırma kapsamında incelenen Facebook örneği 
ele alındığında, kullanıcının hesabının kapatılması ya da anıtlaştırılması isteğinde bulunulmazsa hesap 
kendiliğinden yok olmamakta, aktif kalmaktadır. Aktif hesaba Facebook arkadaşları yorum yazmaya ya da 
mesaj atmaya devam edilebilmektedir. Hatta mevtanın Facebook hesabı, başka kişilere “tanıyor olabileceğiniz 
kişiler” önerisi ile görünür olabilmektedir (Staley 10-11). 
Sosyal ağların yanı sıra çeşitli internet siteleri de bireylerin ölüm ve ölümsüzlük anlayışlarında dönüşüme yol 
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açmıştır. İlki 1995 yılında Kanada’da yaratılan sanal mezarlıklar, bireyi ölümün farklı bir yüzüyle karşılaştır-
maktadır. Dijitalleşmiş ve kitle iletişim araçları dolayımıyla algılanan ölüm, kimseyi 
korkutmayan daha çok eğlendiren bir duruma gelmiştir (Zakowicz 71). Modern dönemde şehir dışına atılar-
ak, öteki haline gelen ölüm, yeni dönemde bilgisayar ekranı dolayımıyla evlerin içine girmiş ve yas tutma 
sürecini de dönüştürmüştür. Kimse mezarlıklara sıkça gitmek istemezken, ölen kişilerin dijital profilleri sıkça 
ziyaret edilen ve yorum yazılan yerler haline gelmiştir. Böylece ölüm artık eskisi gibi “uzak tutulması gereken” 
bir şey olarak konumlanmamakta, günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir.
Sanal mezarlıkların yanı sıra, bireylerin dijital miras bırakarak öldükten sonra bile yakınlarına mesaj, hediye 
vb. gönderebilecekleri, kendi avatarlarını ya da dijital klonlarını oluşturabileceği uygulamalar bulunmak-
tadır. Bu uygulamalarla ölümsüzlük anlayışı dönüşmüştür. Eskiden ölümsüzlük krallar, başkanlar, generaller 
ve bunlara daha sonra eklenen popçular, bilim adamları, sanatçılar, yazarlar, film aktörlerine aitken; artık 
herkese aittir. Yeni kamusal araçlar için artık giriş biletine, bilet kontrollerine, eşik bekçilerine ihtiyaç yoktur 
(Bauman’dan akt. Jacobsen ve Kearl 314). Ölümsüzlük, herkes içindir. 
İnternet teknolojisiyle, ölüler artık bir dünyadan diğerine geçmemektedir. Fiziksel olarak ortadan yok olsalar 
da internet ortamında “daha çok” var olmaktadırlar. Bugün ölüm ve yas tutma, artık fiziksel sınırların ötes-
ine geçmeye başlamıştır. Yeni iletişim teknolojileri ile ölen kişilerin “görüntüleri” (image) var olmaya devam 
etmekle kalmamakta, aynı zamanda bu kişiler ile bağlar da devam ettirilebilmektedir. Bu nedenle ölüm artık 
marjinalleştirilmemektedir. “Ölümün rönesansı” olarak da tanımlanan bu dönemde, ölenlerle iletişim kur-
manın yeni yolları ortaya çıkmıştır  (Dilmaç 10). 
Simülasyonun yükseldiği postmodern dönemde, bu durumun normalleştiği söylenebilir. Dijital kimlikler 
de, bireylerin birer simülayonu gibi ele alınabilir. Ancak bu noktada, simülasyonum hangi anlama geldiğinin 
açıklanması gereklidir. Baudrillard (Simülakrlar 14-15), simülasyonun bir taklit ya da parodi olmadığını, aslı 
yerine göstergeleri konulmuş bir gerçeklik olduğunu söylemektedir ve artık simülasyon aslından ya da gön-
dereninden daha gerçek gibi algılanmaktadır (Güzel 75). Dolayısıyla, bireylerin sosyal medya avatarlarının 
da, göndereninden daha gerçek olan simülasyonlara dönüşmeye başladığı düşünülebilir. Ancak Bauman’a bu 
durum, bireylerin sanal (teknik) ölümsüzlüğü hedeflerken, kendi özelliklerini yitirmelerine ve insanlık dışı 
bir tür olarak ölümsüzleşmelerine neden olmaktadır (Postmodernizm 240). 
Postmodern dönemde ölümsüzlük anlayışından söz edilirken, postmodernitenin bütün karşıtlıkları içinde 
barındırdığı da unutulmamalıdır. Ölüm anlayışı ele alındığında ise bu dönem hem hastanede ölen bir hastayı, 
hem ekranın arkasında saklanan ölümü, hem kitle iletişim araçlarında gösterilen genellikle vahşi ölümü, 
hem ölenleri anmak için ortaya çıkan yeni platformları (Zakowicz 71), hem de yeni ölümsüzlük anlayışını 
kapsamaktadır. Başka bir deyişle geçiş dönemi olarak nitelendirilebilecek bu dönemde, moderniteye özgü 
geleneklerin devam etmesinin yanında postmodern dönemle ilişkilendirilebilecek yeni ölümsüzlük anlayışı 
ve simülasyonlar etrafımızı sarmaktadır.

Ölümle İlişkilenme Biçimlerindeki Dönüşümün İzleri: İnternet Siteleri ve Facebook Araştırması
Çalışma kapsamında yeni iletişim teknolojilerinin ölümle ilişkilenme biçimlerini dönüştürmesinin izi üç 
farklı hat üzerinden ele alınarak betimleyici bir çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak Türkiye’de bu-
lunan internet sitelerinin sanal mezarlık modülleri incelenmiş, ikinci olarak hayatını kaybeden iki kişinin 
Facebook hesabı analiz edilmiş, üçüncü hatta ise dijital ölümsüzlük kavramıyla ilişkilendirilebilecek yapay 
zeka uygulamalarına bakılmıştır. 

Sanal Mezarlıklar 
Türkiye’de son yıllarda kullanılmaya başlayan sanal mezarlık uygulaması, belediyelerin ve mezarlıkların ver-
diği, mezarlıkların yer bilgilerine ulaşılabilen Mezarlık Bilgi Sisteminden (MEBİS) farklıdır. Sanal mezarlık 
modülünde fotoğrafları yer alan kabrin ziyaretine ve mevtaya dua okunmasına imkân vermektedir. Yurt 
dışında bu tür uygulamaların yanında ölen kişinin anılarının yaşatılması amacıyla oluşturulmuş, daha çok 
anıt mezarların sanal örneği sayılabilen uygulamalar bulunmaktadır (Örn. cemetery.org, virtualmemorials. 
com). 
Türkiye’de sanal mezarlık internet sitelerini tespit edebilmek için Google arama motoruna ‘sanal mezarlık’ 
yazılarak bulunan 62 internet sitesi incelenmiş, genellikle belde, köy ve mahalle gibi daha küçük yerleşim 
bölgelerinin internet sitelerinin sanal mezarlık modülünün olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu internet 
siteleri arasında aktif olarak çalışmayan iki ve yapım aşamasında olduğu belirtilen 25 site bulunmaktadır . 5 
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sitede de sanal mezarlık projesinin duyurusunun yapıldığı ve fotoğrafların yeni eklendiği görülmüştür. Aktif 
olan 30 sanal mezarlık sitesinin tasarımlarının ve modüllerinin farklı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu 
sitelerin bazılarında sadece fotoğraf, doğum yeri, doğum ve ölüm tarihleri gibi bilgiler yer alırken bazıları 
daha etkileşimli şekilde tasarlanmıştır. Örneğin tek tek kabir fotoğraflarının yer aldığı Yozgat iline bağlı Ben-
liköyü Sanal Mezarlığında  fotoğrafların altına yerleştirilen oynatma (play) tuşuna tıkladığınızda Fatiha Suresi 
okunmaktadır. 
 
Resim 1: Benliköyü Sanal Mezarlığı Görseli

Tokat İlinin Reşadiye ilçesine bağlı Altıparmak Mahallesi Sanal Mezarlığında  bütün kabir fotoğrafları alt alta 
sıralanmıştır. Fotoğraflardan bir tanesi seçildiğinde kabrin farklı açılardan çekilmiş ayrıntılı fotoğraflarını 
görme olanağı bulunmaktadır. Fatiha Suresinin okunduğu sitede, kabir görselinin altına yorum yapmak ve 
Facebook, Twitter vb. uygulamalar aracılığıyla paylaşım yapmak mümkündür. 
 
Resim 2-3: Altıparmak Mahallesi Sanal Mezarlığı Görseli

Kocaeli Baş İskele Kız Köprü Sanal Mezarlığında  da ayrı ayrı görülen kabir fotoğraflarının yanında Fatiha 
dışında Mülk, Nebe gibi diğer Surelerin de okunmasına olanak veren dua oku bölümü bulunmaktadır. Ayrıca 
kabir fotoğraflarını yakından görmek mümkündür. 
  
Resim 4-5 : Baş İskele Kız Köprü Sanal Mezarlığı Görseli

Giresun ilinin Dereli ilçesine bağlı Yıldız Köyü Sanal Mezarlığında  ise kabir fotoğrafları ve dua okumanın 
yanı sıra imam seçme olanağı bulunmaktadır. Böylece rahmet gönderilecek mevtaya seçilecek imamın dua 
okuması sağlanmaktadır. 
 
Resim 6: Yıldız Köyü Sanal Mezarlığı Görseli

Sanal mezarlık modülleri sayesinde bireyler ekran karşısından kalkmadan, mekân değişikliği yapmadan kabir 
ziyareti yaparak ‘bir tıkla’ dua okuyabilmektelerdir. Mevtanın adının yaşadığı bu sitelerde ölüm ve yas süre-
cinin başka bir şeye evirildiği görülmektedir. Alışverişteki ürün seçimine benzer şekilde imam ve dua seçilm-
esi, ölümün de bir “postmodern tüketim” sürecine dönüştüğüne işaret etmektedir. Nasıl tüketim nesneleriyle 
kurulan bağ kısa ömürlüyse, kabir ziyareti de enter ve delete tuşları arasındaki geçiş sürecine indirgenmiştir. 
Öte yandan sanal mezarlık ziyaretinde dua okuyan imam “gerçek” değildir. Ses kaydedilen bir modülden 
sağlanmaktadır. Dolayısıyla aslında kişi “dua oku” butonuna bastığı zaman yalnızca var olan bir ses kaydını 
çalıştırmaktadır. Ancak kişi “dua okuma” simülasyonunu kullanarak kabir ziyaretini gerçekleştirdiğini düşün-
mektedir. Bu durum postmodern dönemde gerçek, kurgu ve sanal arasındaki farkın silikleştiğini ve Baudril-
lard’ın (Tüketim) ifadesiyle, kopyanın artık gerçekten daha gerçek hale geldiğinin, “ölüm” meselesindeki 
karşılığıdır.  
Modern dönemde mezarlıklar gözden uzak tutulmak için şehir dışlarına gönderilirken, artık mezar 
fotoğrafları her an ulaşılabilen ekrandadır, bu görsellerin gün içinde defalarca görmek mümkündür Ancak 
bilgisayar ekranı dolayımıyla görülen mezarlık fotoğraflarının bir yandan da “gerçekliklerini” kaybettikleri 
söylenebilir. Diğer yandan da bu görsellerin artık hayatın içinde olması, ölümü günlük ve sıradan bir duruma 
dönüştürmüştür. 

Facebook Anıt Hesapları
Çalışmada Facebook ağının tercih edilmesinin iki temel nedeni bulunmaktadır. İlki Facebook Türkiye’de en 
yaygın olarak kullanılan ve en fazla üyeye sahip sosyal ağ uygulamasıdır. İkincisi de ölen kişinin hesabının 
analizi için kimden izin alınacağı sorusunun yanıtsız kalmasının yol açtığı etik nedenlerdir. 
Çalışma kapsamında iki kişinin Facebook hesabı incelenmiştir. 3 Kasım 2017 tarihinde ölen K’nın hesabında 
ilk olarak yakınları tarafından hayatını kaybettiği bilgisi ve defin bilgileri paylaşılmıştır. Yapılan araştırma-
larda da sosyal paylaşım ağlarının cenaze duyuru işlevinin olduğu vurgulanmaktadır (Curtis 38, Bailey vd 
75) K’nın Facebook hesabında 3-10 Kasım 2017 tarihleri arasında yoğunlukla taziye paylaşımları yapılmıştır. 
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Paylaşımlarda çeşitli fotoğraflar ve anıların yer almasının yanı sıra, kişi sanki ölmemiş gibi ölen kişiye ithafen 
yazıların olduğu görülmektedir. Bu durum ölen kişiyle yeniden bağ kurmak ya da devam eden bağ kavramıy-
la açıklanmaktadır (Curtis 38). Ancak yas süreci ile tartışılan bu konumda bağın devam etmesi aynı zamanda 
kişinin ölümsüzlüğünün de göstergesi olarak okunabilir. 
SEVGİLİ DOSTUM ………’I YİTİRDİĞİMİZİ ŞU AN DUYDUM ŞOK OLDUM. Daha yeni konuşmuştuk.
Hep onu kucaklayacağım günleri hayal ederdim.Birbirimizi hiç görmeden ne kadar da sevmiştik.Düştüğüm 
bir aya yakın sürede defalarca arayıp halimi soran, bana moral veren güzel yürekli insan.Ne de tatlıydı sohbe-
tin .Yazılarının güzelliği ,cesur yorumlarınla facebook kraliçemdin benim.Eşimi kaybettiğimde bana mane-
vi desteğin ve moral gücünü unutamam hiç. Seni nasıl sevdiğimi bilirdin de neden bir veda etmedin .Son 
anlarında yanında olmak isterdim.Hiç olmasa bugün haberim olsaydı ,seni yolcu etmeye gelirdim,Kabrine 
bir karanfil bile koyamadım.Ama üzülme ruhun hep yanımda olacak.Nasıl olsa yaşarken de görüşemiyorduk 
. Tek eksiğim sıcak sesini duyamamak.Belki de sağlık sorunlarından kurtulduğuna sevinmişsindir.Oralarda 
daha mutlu olmanı diliyorum.Mekanın cennet olsun ..Işıklarda uyu.Ard arda gelen ölüm haberlerinin son 
bulmasını umuyor, ailene ve yakınlarına sabırlar diliyorum.Sana çok iyi baktığını anlattığın oğluna da sonsuz 
teşekkürler.Başka evlatların onu örnek almasını diliyorum. (4 Kasım 2017 paylaşımı-vurgular yazan kişiye 
aittir. Metin düzeltilmemiştir.)
 ……… Halamı son yolculuğuna uğurladık.. Nurlar içinde yat.. Seni geç tanıdım erken kaybettim.. 
Emanetlerine gözüm gibi bakacam Halacım..     Halacım şimdi en çok neyi merak ediyorum biliyor 
musun? kız sana aşığım cimcime diye kimse beni aramayacak..  (4 Kasım 2017 paylaşımı) 
K’nın hesabında 10 Kasım 2017 tarihi sonrasında birinci derece yakınları, daha önceki paylaşımlarını, 
anılarını etiketleyerek paylaşmışlardır. Ocak 2018 tarihine kadar aralıklı olarak devam eden paylaşımların 
ardından kişinin Facebook sayfasında yer alan ölüm ve cenaze ile ilgili bütün paylaşımlar, taziye yorumları, 
fotoğraflar silinmiştir. Hesabın bir anıt sayfasına dönüştürüldüğü ve mirasçının hesap üzerinde değişiklik 
yapabildiğinin anlaşıldığı kişinin profiline baktığınızda, tanımıyorsanız ya da uzun süredir ziyaret etmedi-
yseniz hâlâ yaşadığı hissine kapılmanızı sağlayan bu durum bedenen yok olan bireyin dijital kimliğinin hala 
yaşadığına örnektir.
İkinci Facebook hesabı 20 Mayıs 2017’de hayatını kaybeden E’ye aittir. Kişinin hayatını kaybettiği ilk 
hafta yoğun şekilde taziye yorumlarının, anıların ve fotoğrafların paylaşıldığı hesabın anıt hesabına 
dönüştürülmediği değerlendirilmektedir. Kişinin hesabının devam etmesinin yanında aktif olarak paylaşım 
yapılmadığı görülmektedir. Bu hesapta K’dan farklı olarak iki soru karşımıza çıkmaktadır. Birincisi ölen 
kişinin doğum günü gelince ne olur? Facebook hesabına sahibi tarafından doğum tarihi bilgileri girildiğinde, 
uygulama ortak arkadaşlara hatırlatma bildirimi göndermektedir. Bu hesapta da bildirim sonrasında farklı 
doğum günü paylaşımları yapılmıştır. Kişinin hayatını kaybettiğinden haberi olmadığı değerlendirilen iki kişi 
9 Eylül 2017 tarihinde “sağlık ve mutlu yıllar dilerim” demiştir. Öte yandan kişinin hayatını kaybettiği bilgis-
ine sahip olanlar da yine kişiye ithafen paylaşımlar yapmışlardır: 
Doğum günün kutlu olsun amça seni unutmayacağız.  (9 Eylül 2017 paylaşımı)
Sn ….. iyi ki sizi tanımış sohbet etmişim. Ara sıra sizi telefonla arayıp tecrübelerinizden çok faydalandım, 
eksikliğinizi arıyorum. Ankaraya geldiğimde karşılıklı kahve içip sohbet sözümüz vardı. Siz hukuk ve siya-
sette hep verdiğiniz sözde durdunuz. İlk defa sözünüzde duramadınız, yaşam ve ölüm hep biz canlılar için, 
fakat her ölüm erken ölümdür! Arkanızda güzel dostluklar ve eserler bırakınca ebediyen YAŞARSINIZ iyi ki 
doğmuş bu Ülkeye faydalı birey olmuşsunuz, ruhunuz şad olsun.  (9 Eylül 2017 paylaşımı)

İkinci olarak arkadaşlık yıl dönümlerinde ne olur? Facebook üyelerine başka üyelerle arkadaş oldukları tarihi 
hatırlatan arkadaşlık yıldönümü bildirimleri göndermektedir. E’nin hesabında da böyle yıldönümleri pay-
laşımları yapılmıştır. Paylaşımlardan birisi ölen kişiyi anarken, diğeri yorum yazmamıştır. E’nin hesabında 
yapılan 6 Ekim 2017 tarihli paylaşımın ardından başka paylaşım yapılmamıştır ancak hesap hâlâ aktiftir. 
  
Resim 7-8: 12 Eylül 2017 ve 6 Ekim 2017 paylaşımları

Facebook’un anıt hesapları son zamanlarda yas süreci ile ilişkilendirilerek araştırmalara konu olmaktadır. 
Hayatını kaybeden kullanıcıların kendileri veri üretmeseler de bir ağın parçası oldukları ve diğer ağ üyeleriyle 
etkileşim kurabileceği gerçeğini değiştirmemektedir (Leaver). Söz konusu etkileşimle birlikte bireylerin dijital 
kimliklerin var olmaya devam ettiği ve ölümsüzlük kazandığı söylenebilmektedir. Bailey vd. de yaptıkları 
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araştırmada, anıt hesaplarını kullanan bireylerin en yaygın motivasyon faktörünün “ölen kişiye bağlı kalmak 
ve ölenlerin hayatta kalmasını sağlamak” (78) olduğunu tespit etmişlerdir. 

Dijital Yaşama Olanak Veren Siteler 
Araştırmanın üçüncü hattında farklı uygulamalar üzerinden dijital kimliklerin ölümsüzlüğünü bir basamak 
yukarı taşıyan ve öldükten sonra kurulan bağların devamlılığını sağlayan örneklere bakılmıştır. Bunlardan 
ilki My Trusted Will uygulamasıdır. Uygulama paylaştığınız verilerle bir yapay zekâ algoritması kullanarak, 
öldükten sonra istediğiniz kişilerle iletişim kurmanızı sağlamaktadır. 

Resim 9: Mytrustedwill uygulama görselleri 

“Hizmetimiz sayesinde vefat ettikten yıllar sonra bile sevdiğiniz kişilerle iletişim kurabilirsiniz, onları aray-
abilir, mesaj atabilir, videolar, ses kayıtları, belgeler bırakabilirsiniz!” diyen uygulamanın Ocak 2017 tarihi 
verilerine göre 2000 kayıtlı kullanıcısı ile yaklaşık 1600 arama ve metin mesajı göndermiştir . 
Ölümsüzlük vaadiyle gelen bir diğer uygulama Eterni.me’dir. Bireyin sosyal ağlar, fotoğraflar, elektronik 
postalar gibi bütün çevrimiçi etkinliklerine erişen uygulama, kayıtlı kişiye benzeyen bir avatar oluşturarak 
ölümden sonra istediği kişilerle iletişim kurmasına olanak sağlamaktadır. Uygulamanın yaklaşık kırk bin 
kullanıcısı bulunmaktadır.

Resim 10: Eterni.me uygulama görselleri 

Yine bir yapay zekâ uygulaması olan Replika da dijital kalıntıları kullanarak ve günlük yaşama dair sorular 
sorarak kayıtlı kullanıcıyı tanımaktadır. Kişi yerine sosyal ağlarda başkalarına yönelik paylaşım yapmayan uy-
gulama, iletişim kurabilen bir bot (chatbot) oluşturarak kullanıcıya bir arkadaş olmaktadır. Yüz binden fazla 
kullanıcısı olan uygulamanın yaratıcısı Eugenia Kuyda yakın bir arkadaşını kaybettikten sonra, onun bilgiler-
ini uygulamaya dâhil ederek arkadaşının sürekli yanında olmasını sağlamıştır . 
    
Resim 11: Replika uygulama görselleri

Yapay zekâ uygulamalarıyla gelen ölümsüzlükte hayat, kod, metin ya da bilgi olarak tanımlanmakta, ölüm-
yaşam, beden-zihin, özne-nesne, insan-makine gibi ikilemler de bulanıklaşmaktadır. Öte yandan söz konusu 
klasik ikilemlere on-line / off-line eklenmektedir (Mitchell 428). 

Sonuç
Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, toplumsal yaşamdaki birçok alanı değiştirdiği gibi ölüm ve 
ölümsüzlükle ilgili anlayışı da etkilemiştir. Ölümün sanal olarak tezahür edilebildiği bu ortamda cenazeler, 
anıtlar gibi ölümle ilgili gelenekler internet aracılığıyla düzenlenmektedir (Curtis 2). O kadar ki artık insan-
lar vasiyetlerine dijital hesaplarını da eklemek durumunda kalmıştır.   ‘Gerçek ölüm’ ile hayal ürünü veya 
simüle edilmiş formlar arasındaki kaçınılmaz olan boşluğun genişlediği (Gibson 423) bu ortamda ölümlerin 
ardından ilişkilerin devam ettirilebilmesi fikri canlılarla ölülerin arasındaki sınırların bulanıklaştırılmasına 
neden olmuştur. Her ne kadar ölüler ve canlılar arasındaki ilişki yeni iletişim teknolojilerine bağımlı olmasal-
ar da, bu tür olanakların söz konusu ilişkileri şekillendirdiği açıktır. Dahası, sanal kimliklerle oluşturulan 
ortamda, etkileşim hakkındaki eski “kurallar” çözülmekte ve ölüler erişilebilir ve hatta dinleyebilen ve il-
etişim kurabilen bir duruma gelmektedir Mitchell vd. 416). Bu durum hem ölümü hem de ölümsüzlüğü gün-
delik hayatın içine alarak eski önemini yitirmesine neden olmuştur. Bilgisayar ekranından ilişkilenilebilen 
ölüm, ekran dolayımıyla evlerin içine kadar girmiş durumdadır. Öte yandan her şeyin kısa ömürlü olduğu 
postmodern dönemde ölümle ilişkilenme süreci, tıpkı bireylerin birbirleriyle ilişkilenme biçimi gibi “En-
ter” tuşuyla başlatılmakta, “Delete” tuşuyla hızlıca sona erdirilebilmektedir (Bauman, Akışkan 7). Mezarlık 
ziyareti, yolculuk, fiziksel mekânın getirdiği sürecin yok olmasına olanak verecek şekilde kısalmış, ekranda 
okunacak dua süresine indirgenmiştir. 
Yeni iletişim teknolojilerinin getirdiği olanakların yas sürecine etkileri, psikolojik ya da sosyal-psikolo-
jik boyutlarının literatürde sıkça ele alındığı ancak sosyo-teknik boyutun göz ardı edildiği görülmektedir. 
Ölümün sosyo-teknik boyutu ele alındığında, ortaya cevaplanması gereken çok sayıda soru çıkmaktadır. Bu 
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soruların ileriki çalışmalarla tartışılmasının alanın gelişimine katkıda bulunacağı düşünülmektedir:
-Teknolojik ölümsüzlük ütopyaları ve distopyalarının gerçekleşme olasılığı var mıdır?
-Yapay zekâ tarafından üretilen botlarla kurulan iletişim süreci nasıl işlemektedir? Kullanıcı deneyimleri 
nelerdir? 
-Sanal olarak ölen kişiyle iletişim kurmanın psikolojik ve sosyolojik etkileri nelerdir?
-Ölüyle kurulan bağların devamlılığı sadece yas süreciyle açıklanabilir mi?
- Neden ölen bir kişinin hesabına yazı yazma gereği duyulmaktadır? Bu “postmodern gösteri” kavramıyla 
açıklanabilir mi?
-Ölen kişinin hesabındaki paylaşımları gören akraba ve yakınlar neler hissetmektedir?
- Anıtlaşmış hesabın varisi de ölünce ne olacaktır?
-Hesap sahibi bir varis bırakmadıysa (E’deki gibi) o hesaba ne olacaktır?
-Ölümsüzlük herkesin ulaşabileceği bir konuma geldiği zaman, eskisi kadar talep edilir olacak mıdır?

Kaynakça
Baudrillard, Jean. Tüketim Toplumu. Çev. Hazal Deliceçaylı, Ferda Keskin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2008.
--- Simülakrlar ve Simülasyon. Çev. Oğuz Adanır. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2014.
Bauman, Zygmunt. Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri. Çev. N. Demirdöven. İstanbul Ay-
rıntı Yayınları, 2000a.
---. Siyaset Arayışı. Çev. T. Birkan. İstanbul: Metis Yayıncılık, 2000b.
---. Bireyselleşmiş Toplum. Çev. Y. Alogan. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001. 
---. Akışkan Aşk. Çev. Işık Ergüden. Versus Kitap, 2009.
---. Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları. Çev. İ. Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013.
Beck, Ulrich. Siyasallığın İcadı. Çev. Nihat Ülner. İstanbul: İletişim Yayınları, 2005.
Best, Steven ve Kellner, Douglas. Postmodern Teori: Eleştrirel Soruşturmalar. Çev. Mehmet Küçük. İstanbul: 
Ayrıntı Yayınları, 2000.
Brubaker, Jed ve Vertesi, Janet. “Death and The Social Network”. Presented at the HCI End of Life Workshop 
at the 28th Conference on Human Factors in Computing, 2010. 
Curtis, Sarah. “Death and the Virtual: Memorialization on Social Networking Websites”. The Major Research 
Paper. Joint Graduate Program in Communication & Culture, Ryerson University - York University, Toronto, 
Ontario, Canada, 2011.
Dilmaç, Julie. “The New Forms of Mourning: Loss and The Exhibition of Death on Internet”. Journal of Death 
and Dying 3 (2016): 1-16. 
Gibson, Margaret. “Death and mourning in technologically mediated culture”.  Health Sociology Review 16. 5 
(2007): 415-424, DOI: 10.5172/hesr.2007.16.5.415.

Güzel, Mehmet. “Gerçeklik İlkesinin Yitimi: Baudrillard’ın Simülasyon Teorisinin Temel Kavramları”. Felsefe 
ve Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2015) : 65-84. 
Jocobsen, Micheal ve Kearl Micheal. “Liquid Immortality: An Interview with Zygmunt Bauman”. Mortality 
10. 3(2014): 303-317.
Jeanniere, Abel. “Modernite Nedir?” Çev: Nilgün Tutal Küçük, Modernite versus Postmodernite.  Der. Meh-
met Küçük. Ankara: Vadi Yayinları, 1994.
Lewis, David ve Moreman, Crishtopher. “Introduction”. Digital Death: Mortality and Beyond in the Online 
Age. Ed. Cristopher Moreman, David Lewis. California: Paraegar, 2014.
Lisa, Mitchell vd. “Death and grief on-line: Virtual memorialization and changing concepts of childhood 
death and parental bereavement on the Internet”. Health Sociology Review 21. 4 (2012):  413-431, DOI: 
10.5172/ hesr.2012.21.4.413.
Bailey, Louis, vd. “Continuing social presence of the dead: exploring suicide bereavement through 
online memorialisation”. New Review of Hypermedia and Multimedia 21. 1-2 (2015): 72-86, DOI: 
10.1080/13614568.2014.983554.
Püsküllüoğlu, A. Arkadaş Türkçe Sözlük. İstanbul: Arkadaş, 2003.
Scott H., Church (2013) “Digital Gravescapes: Digital Memorializing on Facebook”. The Information Society 
29. 3 (2013): 184-189, DOI: 10.1080/01972243.2013.777309.
Staley, Erinn. “Messaging the Death: Social Network Sites and Theologies of Afterlife”. Digital Death: Mortali-

58



ty and Beyond in the Online Age. Ed. Cristopher Moreman, David Lewis. California: Paraegar, 2014.
Tama, Leaver. “The Social Media Contradiction: Data Mining and Digital Death”. A Journal of Media and 
Culture 16. 2 (2013). 
Zakowicz, Ilona. “A Postmodern Thanatic Triad: Crisis, Pornography and Renaissance of Death”. Journal of 
Education Culture and Society 1 (2011): 59-72.

59



DÖNÜŞEN MEDYA TOPLUMUNDA POLİTİK HABERLERİN MAGAZİNELLEŞMESİ: POLITAINT-
MENT (POLİTİK EĞLENCE/EĞLENCELİ POLİTİKA)
Doç.Dr. Şebnem SOYGÜDER BATURLAR 

Özet
Yirmi birinci yüzyılın başlarında post modern medya toplumunun niteliklerine bağlı olarak medyanın da 
habercilik anlayışını değiştirmeye başladığı görülmektedir. Soft haberlerle başlayan bu değişim kendini in-
fo-taintment (hab-eğlence, bilgi-eğlence) olarak ortaya koymuştur. Yani ciddi haberin eğlenceye bulaştırılar-
ak sunulması. Ciddi haberin eğlence temelli medya toplumuna sunulmasına “haberin magazinelleşmesi” 
demek, belki bizim için daha anlaşılır olabilir. Akla gelebilecek her tür ciddi haberin (toplumsal, ekonomik, 
politik, askeri, afetler, savaşlar, toplantılar,  vb.) magazinel formatta (biçim ve içerik) sunumu 2001’de bir 
başka ayrıma gider;  Alman siyaset bilimci ve siyasal iletişim uzmanı olan Andreas Dörner ortaya yeni bir ka-
vram atar: Politaintment. Sadece politik haberler, politik olaylar, politik aktörlerle ilgili olan ciddi haberlerin 
eğlenceye bulaştırılmasıdır. Bu, politika (politics) ile eğlence (entertaintment) kelimelerinin birleşimiyle uy-
durulmuş yeni bir kavramdır; Politaintment, siyasal iletişimin önemli bir alanını oluşturmaktadır. Dönüşen 
yeni medya toplumunun dikkatini ve ilgisini politikaya çekmenin belki de en önemli yoludur. Çünkü artık 
insanlar atomize kararlar veren,  hızla akıp giden hayatlarını tüketime endeksleyen, hayatlarını fragman tarzı 
yaşayan, popüler kültüre tutsak medya toplumunu ancak ve ancak eğlendirerek (diziler, yarışma programları, 
reklamlar, filmler, tolk şov programları ve sahnelenmiş haber fotoğrafları ile) elde edeceklerine inanmış ve 
bu yola girmişlerdir. Hatta Dörner, günümüz siyasal iletişiminin “politaintment”sız mümkün olamayacağı 
görüşünü savunmaktadır.
Çalışmamızda Türk ve dünya medyasından örnek haber fotoğraf ve görüntüleriyle  politaiment kavramını 
tartışacağız. Bu, son dönem politik haberlerin özellikle Batı’da politaiment kurallarıyla hazırlanıp sunul-
masının sebepleri, yararları, zararları ve Türkiye’de uygulanıp uygulanmadığı; karşılık bulup bulmadığı, Türk 
basınında yer alan politikacılara dair eğlendirici haberlerin nasıl karşılandığına dair bir çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Politaintment, magazinelleşme, eğlence, haber fotoğrafı.

Giriş
Politainment kavramından önce infotaintment kavramını kullanıyorduk. Bilginin eğlenceye bulaştırılması 
olarak da ifade edebileceğimiz bir olguydu bu, kısaca haberin magazinleşmesi. 
İnfotainment, haber içeriğinin magazinelleşmesi, eğlence ve bilginin birlikte sunulmasıdır. Haber içeriği 
oluşturan iletilerin kodlanmasında magazinel değerlerin ağırlık kazanması olgusu ve sürecidir. Ya da haber 
değeri taşımayan haber unsurlarının haber bülteni içerisinde görece ağırlık kazanmasıdır (Ergül, 2000:16). 
Magazinelleşme liberal ekonomik politikalar aracılığıyla güçlenen sermaye gruplarının toplumsal ve siyasal 
düzlemde varlığını sürdürmek amacıyla kitle iletişim araçlarında daha somut yaşanır. Bu noktada haberin 
magazinleşen içeriğiyle birlikte üstlendiği yeni işlevin, popüler kültür ideolojisiyle önemli ölçüde yakınlık 
gösterdiği düşünülmektedir. Haber magazinleştiği sürece temel işlevi olan bilgilendirmekten uzaklaşmakta, 
buna bağlı olarak okur/izleyici de magazin ve magazinelleşmiş haberler karşısında gerçeklerden uzaklaşmak-
tadır. Sunulansa medya sahiplerinin, sermayenin onayladığı gerçeklerdir.
İnfotaintment (hab-eğlence) haberin magazinelleşmesi, Politaintment ise politik haberin, politikacılara dair 
haberin magazinelleşmesidir. “Politics” ve “entertainment” sözcüklerinin birleşiminden oluşan bir sözcüktür 
“politainment”.  2000’li yıllara kadar politik haberin magazinal sunumu da infotaintment şemsiyesi altında 
değerlendirilmekteydi ama Alman siyaset bilimci Andreas Dörner’in öne sürdüğü bu kuramla politikayla 
ilgili eğlenceli haberleri infotaintmentın içinden çekip ayırmamız gerekmektedir.
“Siyasal iletişim” kavramı çok basite indirilerek “belli ideolojik amaçlarını, toplumda belli gruplara, kitlel-
ere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere 
siyasal aktörler tarafından çeşitli iletişim tür ve tekniklerinin kullanılması ile yapılan iletişim” olarak tanımla-
nabilmektedir (Aziz, 2007: 3-4). 
Dönüşen günümüz medya ortamında siyasal iletişim, toplumsal sorunlara çözüm üreten argümanların 
tartışıldığı bir alandan oyuncuların kurgulandığı, yeniden üretildiği bir alana doğru yönelmiştir. Bunun 
neticesinde siyasal tartışma programları, haber bültenleri, haber programları, talk show programları, yarış-
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ma programları, sinema filmleri, dizi ve seri filmler siyasetin aktarıldığı mecralara dönüşmüş ve “medyatik 
siyaset”, “medya demokrasisi”, “sembolik siyaset” ya da “eğlence içerikli siyaset” gibi kavramlar daha sıklıkla 
karşımıza çıkmıştır (Çebi, 2002:1-2).
Politainment da siyasal iletişimin bugün artık çok önemli bir kollarından biridir ve politik aktörler eğlenceli 
yayın ve görsellerle seçmen kitle üzerinde olumlu etki yaratmaya çalışmaktadırlar.

1.Politainment kavramı
Dönüşen medya toplumunda politikayla eğlencenin kesiştiği bir nokta var ki bu politaintment (politik 
eğlence/eğlenceli politika) olarak adlandırılmaktadır. Bu kavramın evreninde politik aktörlere ait magazinel 
haber fotoğrafları, haber videoları ve bu aktörlerin yer aldıkları televizyon şovları, diziler, reklam filmleri, 
uzun metrajlı filmler ve tartışma programları yer almaktadır. Sözkonusu magazinel görüntüler ya politik 
aktörün haberi olmadan, en doğal halinin yakalanmasıyla ya da sahnelenerek (poz verilerek, kurgulanar-
ak) alınan görüntülerdir. Siyasal iletişim açısından bu görüntüler oldukça önemlidir. Çünkü günümüz 
toplumunun politika içerikli ve politikacılarla ilgili haberlere dikkati ancak bu şekilde çekilmektedir. Maga-
zinel görüntüler seçmen kitle üzerinde çoğu zaman olumlu etki oluşturmakta ve politikacıların da kendileri 
gibi olduğunu görmeleri sempati oluşturmaktadır.
Andreas Dörner’in politainment kavramının zeminini, Gerhard Schulze’nin “yaşantı toplumu” [Erlebnis-
gesellschaft] kavramı oluşturmaktadır. Buna göre gümüz toplumlarının odağında eğlence, heyecan ve haz 
arayışı bulunmaktadır. Bireyler hızlı yaşadıkları hayatlarının her anını ziyan etmeden eğlenerek, dinamik 
bir şekilde geçirmek istemektedirler. Hatta Schulze’a göre günümüz yaşantı toplumlarında “haz elde etmek, 
keyif almak ve eğlenmek bir iş haline gelmiştir” (Schulze, 1993: 38). Tanıl Bora’ya göre “yaşantı toplumu” 
toplumsal ilişkilerin atomize olduğu, beşerî faaliyetlerin fragmanlaştığı, hayat temposunun olağanüstü 
hızlandığı, tüketim ve boş zaman faaliyetlerinin kimlik ve anlam sağlamada ön plana çıktığı şu post-mod-
ern dünyada, zevk almayı ve “kaliteli” yaşantılar deneyimlemeyi merkeze alan bir hayat tarzının, hayat 
görüşünün egemenliğidir. (Bora, http://haysiyet.kazimkoyuncufilmi.com/y/tbars/t35.html).
Dörner bu yaşantı toplumuna politikanın sadece politainment yoluyla ulaşabileceğini iddia ederek ortaya 
bir politainment (politik eğlence/eğlenceli politika) kavramı atmış ve üzerinde de çokça araştırmalar yapıp, 
yazılar yazmıştır. 2001 Tarihinde yazdığı “Politik in der medialen Erlebnisgesellschaft (Mediyal yaşantı 
toplumunda politika)” adlı  kitabında  Alman medyasında politikayla eğlencenin nasıl birlikte aktarıldığını 
incelemiştir. 
Politainment, politik konuların, aktörlerin ve süreçlerin eğlenceye bulaştırılarak, soft biçimde kitlelere kitle 
iletişim araçlarıyla sunulmasıdır. Bu olgunun kuramcısı Dörner, günümüz dünyasında yurttaşların politikay-
la ilişkisinin, bu şekilde gerçekleştiğini vurgulamaktadır. Alman kamu televizyonculuğunun yüksek kültürcü, 
ciddi ve didaktik söyleminin dahi, artık politaintment tarzına evrildiğini söylemektedir. 
Her kitle kültürü ürününü eleştirel kuram (Frankfurt Okulu) ve kültürel çalışmalar (Britanya kökenli Kültürel 
Çalışmalar Okulu) perspektifinden yorumlayabildiğimiz gibi politainment kavramını da her iki açıdan 
yorumlayabiliriz. Eleştirel kuramın penceresinden baktığımızda insanları aptallaştırdığı, seçmenin gösteri ile 
aldatılması, depolitize edilmesi, kandırılması şeklinde yorumlayabiliriz. Çünkü siyasal bilgi bu yöntemle ola-
bildiğince yüzeysel ve sığ biçimde verilmektedir. Kültürel çalışmalar penceresi ile konuya yaklaştığımızda ise 
insanların politikacıları kendilerine daha yakın bulduğunu, politik bilginin ciddi biçimde yayınlandığından 
daha çok raiting ve tiraj aldığını, dolayısıyla insanların politikayla yüzeysel de olsa daha fazla ilgilendiğini, 
televizyon program ve haberleri izlediğini söyleyebiliriz. Ki bu politainment kavramına olumlu bir bakış 
açısıdır. 
Andreas Dörner de konuyu kültürel çalışmalar perspektifinden değerlendirmektedir. Popüler kültürün, 
onunla temas halindeki zihinlerde yol açtığı, farklı referanslar ve anlam dünyaları arasında gidip gelen çok 
metinli, çok anlamlı akışları önemsemek gerektiği kanısında. Medya eğlencesi ile politika arasında gitgide 
sıkılaşan simbiyotik ilişkiyi “yozlaşma” diye kestirip atmamaktan, bu ilişkinin somut etkilerini ciddiye almak-
tan yana. (Bora, http://haysiyet.kazimkoyuncufilmi.com/y/tbars/t35.html).
Sembiyotik ilişkiden kasıt, medya (eğlence endüstrisi) ve politika (siyasal iletişim) birbirine bağımlıdır, bir-
birlerini kullanarak birbirlerinden fayda sağlamaktadır. Politikacı medya ile görünür, izlenir kılınırken medya 
ise bu yayınlarından dolayı raiting/tiraj alır.
David Schultz, politainment üzerine çalışan, çeşitli makaleler ve bu konuda iki kitap yazan bir başka si-
yasal iletişimcidir. 2012’de yayınlanan kitabında (Schutz, 2012:1) “politeiner” (politician + entertainer) 
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kavramından söz eder. Bu, politikacı ile şovmen kelimelerinin birleşimiyle uydurulmuş başka bir kavram-
dır. Nasıl ki politainment (politika+eğlence) ise politainer (politikacı+şovmen(eğlendiren)) olarak formüle 
edilmiştir. Schultz kitabında politikacıların başarısını medyayı ne kadar iyi kullandıklarına bağlamıştır. Hatta 
kitabında politikacıların kendilerini nasıl yıldızlar gibi pazarladıklarından söz etmektedir. Örneğin Hillary 
Clinton son seçim kampanyası sırasında “Hillary!” sloganını kullanarak tek isimli ünlüler gibi (Madonna, 
Cher vs.)  kendini markalaştırmaya çalışmıştır. “Hillary’yi satın al!” “Yeni ve Geliştirilmiş!” sloganları bir 
ürün pazarlamasından farksızdır (Schultz, 2012:2). Yine Arsenio Salonu’nda Bill Clinton’ın saksafon çal-
ması klasik bir politainment örneğidir (https://www.youtube.com/watch?v=7LhgGs4TrYA ). Özetle Schultz 
kitabında çağdaş politikayı anlamak için öncelikle politikanın politainment olduğunu ve tüm politik aktörler-
in de sadece politanier olduğunu kabul etmemiz gerektiğini vurgulamaktadır (Schultz, 2012:3). 
Çağdaş siyaseti anlamak için ikinci bir kavramsa, bunun bir iş olmasıdır.  Gönüllüler tarafından yürütülen 
siyaset ve siyasi kampanyaların Norman Rockwell döneminin eseridir (yani geleneksel yöntemlerin eskide 
kaldığına vurgu yapıyor). Politika artık kapıları çalmak, insanlara telefon açmak ve yüz yüze “politika” yap-
maktan demek değil. Şimdiki siyasi kampanyalar profesyoneller tarafından yönetilmekte ve yürütülmektedir. 
Kendi kampanyasını yapmaya çalışanların başarısız olduklarından söz ediyor. Barak Obama ikinci adaylığın-
da bir ürün gibi tüm sosyal medyada (facebook, twiter vs..) Amerikan halkına tekrar pazarlanmıştır.
Schultz “imgenin” yani görsellerin herşey demek olduğundan söz etmektedir. Politika tanımlamak ya da 
tanımlanmaktır. “Kendinizi veya başkalarını tanımlamayı başaramazsanız, sizi tanımlamada onlar başarılı 
olurlar” diyor (Schultz, 2012, 46-48). Günümüzün dönüşen medya toplumunda politikacılar kendilerini 
tanımlamak veya rakiplerini tanımlamak için imgeler (görseller) üzerinden politika oluşturmaktadırlar. 
Salzburg Üniversitesi iletişim bilimcisi Rudi Renger ve Cristian Wiesner ise siyasi iletişimin yeni gerçeği olan 
politainment kavramını 2007’de bir şemayla açıklamışlardır (Renger / Wiesner 2007).
       
Şema 1:  Rudi Renger/Cristian Wiesner, Politainment şeması. 
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9kZS53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgu-
cGhwP3RpdGxlPURhdGVpOlBvbGl0YWlubWVudC5qcGcmZmlsZXRpbWVzdGFtcD0yMDA3MDQw-
MTE4MTMwNiY

Yukarıdaki şemaya baktığımızda “politainment”ın popüler (tabloid) basını olduğu gibi kapsadığını görmek-
teyiz. Bu kapsamın içine dolu dolu soft (hafif) gazeteciliği ve bulvar gazeteciliği girmektedir. Bilginin/haberin 
kurgulandığı haberler ile ana akım gazetecilik de politainmentın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Şema-
da ayrıca eğlence miktarı arttıkça haberin magazinelleştiğini, eğlence miktarı azaldıkça haberin ciddileştiğini 
(ana akım medya); nesnellik (objektiflik) miktarı düştükçe haberin magazinelleştiğini; nesnellik miktarı 
arttıkça haberin ciddileştiği (ana akım medya) görülmektedir.

1.a. Politainment kapsamına giren haber ve yayınlar
Jörg-Uwe Nieland’ın 2008’de yayınlanan “Politainment” isimli kitabında politainment kavramı içine giren 
haber ve yayıncılık türlerinden söz etmiştir. Buna göre (http://www.facoltaspes.unimi.it/files/_ITA_/COM/
Def-Infotainment.pdf );
- Ünlülerin “politikaya girmesi”; Örneğin; Roland Reagan ve Arnold Schwarzeneger gibi tanınmış 
Holywood yıldızları, Amerika Birleşik Devletleri’nde en üst düzeyde politikaya girerek popülaritelerini siyasi 
nüfuza dönüştürmeyi başarmışlardır.
- “Ünlülerin politik işlerde görünmesi” ; Örneğin ünlülerin katıldığı çeşitli yardım kampanyaları, 
seçim kampanyaları gibi. Bono ve Bob Geldof dünya ekonomik forumları veya G8 zirveleri hakkında daha 
açıklayıcı tanıtım istemekte, Angelina Jolie Suriyeli göçmenler için Türkiye’de kurulan kampları ziyaret etme-
ktedir. Yine efsanevi Live Aid ve Live 8 konserleri dünya çapında milyonlarca insana ulaşarak halkın dikkati-
ni üçüncü dünya kıtlığına ve yoksulluğa yönlendirmeye çalışmakta, 2007’de canlı Earth konseri ile de küresel 
ısınma sorununa farkındalık yaratmaya çalışılmıştır. Bunlar hep politainment örnekleridir.
- Politikacıların “magazine” konu olan özel hayat haberleri. Clinton Lewinsky Skandalı, Melina 
Trump’ın Donald Trump ile evlenmeden önceki özel hayatı ve basında dolaşan seksi fotoğrafları gibi.
Magazin haberleri kapsamında paparazzi haberleri de girmektedir. Politikacıların paparazzilerin çalışması 
sonucu elde edilen haberleri magazin haberidir ve politainment kapsamına girebileceğini rahatlıkla söyleye-
biliriz.
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- Seçim kampanyaları döneminde politikacıların çeşitli müzik konserlerinde görünmeleri, maç izleme-
leri, talk Showlara, yarışma programlarına katılmaları. Örneğin Arnold Schwarzeneger, Jay Leno’nun sun-
duğu “Tonight Show” adlı programda Kaiforniya valiliğine adaylığını koymuştur. 
- Politikacıların diğer ünlüler gibi reklâm, belgesel, kısa film veya uzun metrajlı filmlerde rol almaları 
yine politainment örneğidir.
Nieland da “politainment”ın siyasi aktörleri ve konuları geniş ve kısmen apolitik bir izleyicinin dikkatine 
çektiğini ve böylece siyasi katılımı teşvik edebileceğini ve gündem belirleme süreçlerine katkıda bulunabi-
leceğini, kısaca siyasal iletişim ve işlevlere hizmet ettiğini belirtmektedir.
Siyasal olayları sahnelemek ve popüler kültürün sanat formları aracılığıyla siyaset sunmak, vatandaşların 
siyaset anlayışını geliştirmeye ve siyaseti düşünmeye engel olmaktan çok politik gerçekliğin sahte bir resmini, 
siyasi bir “fantezi alanını” yaratabilir (Aktaran: Nieland, Nimmo&Combs 1983).
İki parçadan oluşur “eğlenceli politika” ve “politik eğlence” (Dörner,  http://www.kas.de/wf/doc/2799-1442-
1-30.pdf, Erişim Tarihi: 16.02.2018). Eğlenceli politikanın plânlayıcısı ve uygulayıcısı politik aktör veya onun 
imajı ve pazarlanmasıyla ilgilenen profesyonellerdir. Politik eğlencenin uygulayıcısı ve plânlayıcısı ise medy-
adır, kültür endüstrisidir. Siyasal konular, kişiler, olaylar çeşitli dizilere, filmlere, yarışma ve eğlence program-
larına, talk shovlara vs.. konu olur. 
Dönüşen dünyada günümüzün yeni medyasını da unutmamamız gerekmektedir. Politikacılar internet üze-
rinden gerek parti sitelerinden gerekse de kendi özel sitelerinden ve çeşitli sosyal medya hesaplarından yine 
eğlendiren hoş fotoğraflarla seçmenin karşısına çıkmaktadırlar.

1.b. Politainmant’ın Özellikleri 
Bu konuda Alman iletişim bilimci Andreas Dörner kitap ve pekçok makale yazmıştır. 
“Politaiment”ın uygulamalarının faydası ve seçmen kitlesi üzerinde olumlu etki sağlamasının şartları şun-
lardır:
1. Politikacı en doğal ve samimi hali ile yaşam tarzını, alışkanlık ve değerlerini yansıtır. Seçmen (izler ve 
okur kitle) bu fotoğrafik görüntüleri samimi olarak algılarsa o politikacıya karşı sempati besler. “Benim gibi” 
diye düşünür. Kısaca bu tarz haberler politikacıyı vatandaşa yakınlaştırır.
2. İmaj maker dediğimiz kişiler politikacının sempatik görünebilmesi için bir çeşit sahne kurgular-
lar. Eğer bu sahnelenmiş görüntünün kurgu olduğu seçmen kitle tarafından anlaşılırsa seçmen politikacıya 
güvenini yitirir ve onu samimiyetsiz olarak algılar.
3. Batı’da Avrupa ve Amerika’da seçim yarışına katılan liderler çeşitli tartışma programlarında karşı 
karşıya gelirler. Burada onlardan öfkelerine hakîm olmaları, gergin olmamaları istenir. Güler yüzlü, sakin, 
neşeli, şakacı bir lider her zaman için seçmenin ilgisini ve sempatisini kazanır. Aksi davranışta bulunanlar ise 
yarışı kaybederler.
4. Kimi politikacılar dizi filmlerde, uzun metrajlı filmlerde, yarışma programlarında, talk showlarda yer 
alırlar. Bunlar da medyanın eğlence formatlarıdır. Bu formatlarda yer alıp seçmen kazanmaya çalışırlar. Yine 
buralarda sakin, neşeli, şakacı olanlar kazanır. 
5. İçinde bulunduğumuz yüzyılda siyasal iletişim önceden konuşulmayan denenmeyen konulara şahit 
olmuştur. Haberin en ciddi alanı eğlenceye bulaştırılmıştır. Sebebi ise artık seçmenlerin eskisi kadar politi-
kaya ilgi duymamasıdır. Seçmeni politikacıyla buluşturmanın yolu magazinel görüntü ve söylemlerle onları 
pazarlamaktır. Politainment bunu başarmaktadır. Bu tarz habercilik yöntemiyle daha fazla insan politik 
haberler hakkında haberdar olmaya başlamıştır. Ancak eğlencenin dozunu ve ayarını iyi ayarlamak gerekir. 
Zaman zaman bunun acısını seçmen politikacıdan çıkarmaktadır.
Dörner’e göre eleştirel yaklaşıma rağmen insanlar bazı talk şovlarda sıkıcı bir ideolojik toplantıdan 
öğreneceğinden daha çok şey öğrenir. Nitekim Pınar Göztaş Y kuşağı üzerinde yapmış olduğu bir araştırma-
da “Y kuşağının politainment aracılığı ile politikayla aktif olarak ilgilenmeleri sağlanabilir” tezini savunmak-
tadır (Göktaş, 2016:1)
Ama tabii aynı zamanda Dörner politaintment’ın olumsuz yanlarına da değinmektedir. Politik konuların içi 
boşaltılıyor ve yüzeysel aktarılıyor ve medyanın politikacıyı sahnelemesini anlayan var anlamayan var, bu 
kurgularla inananlar olacağı için, seçmen kandırılabilir ve en önemlisi gerçeklik ve sahneleme arasındaki 
belirsizlik insanları bıktırabilir, politikayla ilgilenmelerini beklerken aksi olup soğuyabilirler. Politainment’ın 
olumsuz etkilerini de Dörner kitabında üç risk başlığı altında şu şekilde örneklendirmiştir (Dörner, 2001:31-
32):
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a. 2001 yazında Almanya Kosova’ya asker sevkiyatı yaptığı yaz Savunma Bakanı Rudolf Scharping ima-
jını yenilemek amacıyla denizden poz verdi. Zamanlama korkunç bir hataydı. Bir diğeri ise çekilen fotoğraflar 
doğal değildi. Bu da seçmende güvensizlik hissi yarattı. Poz verilmiş, nişanlısıyla denizdeyken sanki objektife 
yakalanmış gibi davranmıştı.
b. 2002’de Edmund Stoiber “Sabine Christiansen”in programına katıldı ve program boyunca kekeledi 
ve sunucuya bir ara “Bayan Merkel” dedi. Politikacı çok gergindi ve bu negatif hali doğal olarak seçmene 
yansıdı.
c. Eski FDP (Federal Demokrat Parti) lideri Jürgen Möllemann 2002’de Köln’deki “Big Brother” 
yarışmasına katılır. Amacı genç seçmen kitleyi elde etmekti. Ancak yarışmada politikacı Möllemann başarısız 
olur.
J. Möllemann her fırsatta medyada özellikle de eğlence konularında görünmüş, bunu fırsata çevirmeye 
çalışmıştır. Talk Show programlarında, yarışma programlarında, spor aktivitelerinde boy göstermiştir. En 
son ölümüne neden olan paraşüt atlayışı da medyatik bir şovun parçasıdır. Alman medyasını eğlence içerik-
li en çok kullanan politikacı Jürgen Möllemann’dır öyle ki parti imajını “Spasspartei” yani eğlenceli patiye 
çevirmiştir. Fakat bu kadar fazla eğlenceli politika seçmen tarafından yersiz, anlamsız ve saçma görülmüştür 
(Schica, 2003: 7). 
Dörner günümüzde politik tartışmaları halkın talk showlardan izlediğini ve bunun da bazen popülist nefes 
darlığına sebep olduğunu söylemektedir. 

2.Dünya Basınında Politaintment 
Politainment kapsamına giren program, fotoğraf ve görsellerden bahsedildi. Batı medyası ve politikacıları 
sembiyotik olarak siyasal iletişimin en önemli dinamolarından biri olan “politainment”ı kullanmaktadırlar. 
Birkaç örnek vermek gerekirse;
İngiltere başbakanı Terassa May’in bir televizyon programında dansetmesi, Kanada devlet başkanı Justin 
Trudeau’un basının objektiflerini sürekliolarak yönelttiği renkli çorapları, Amerika devlet başkanlarının halk 
arasında spor giyimlerle, güler yüzle vermiş olduğu fotoğrafik görüntüler, 
ABD devlet başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary tropik Virjin Adalarında kumsalda dans ederken çekilmiş 
fotoğrafları (Kaynak: dpa/Paul_J._Richards). Yine Clinton’un fırsat bulduğu ortamlarda saksafonu ile ortama 
renk katması.
Rusya devlet başkanı Vilademir Putin’in 2007 yılında Reuters Haber Ajansı muhabirlerince av sırasında 
çekilmiş ve basında kullanılan fotoğrafı (Kaynak: dpa/epa Astakhov POOL).

Fotoğraf 1: İngiltere Başbakanı Terassa May dansederken.
Kaynak: https://compolitica.com/politainment-el-gran-espectaculo-politico-televisivo/

Fotoğraf 2: Kanada başbakanı Justin Trudeau’un basına konu olan renkliçorapları.
Kaynak: https://www.sondakika.com/haber/haber-kanada-basbakani-nin-renkli-coraplari-torene-9564003/ 
                                                    
Fotoğraf 3: ABD Başkanı Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın İnstagram’da paylaştıkları selfie
Kaynak: The Telegraph Gazetesi, “Joe Biden posts Instagram selfie with Barack Obama”,  http://www.tele-
graph.co.uk/technology/news/10772012/Joe-Biden-posts-Instagram-selfie-with-Barack-Obama.html 

Fotoğraf 4: Amerikan başkanı Barak Obama ayakkabısını giyinirken.
Kaynak: https://www.yahoo.com/lifestyle/everything-president-obama-did-ultimate-162843243.html

16 Nisan 2014 tarihinde ABD Başkanı Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Beyaz Saray’ın 
Instagram hesabından paylaştığı selfie, hem ülkede hem de dünyada şaşkınlık yaratmıştır. Gazeteler “Evet bu 
gerçek, Obama ve Biden Selfie Paylaştı” şeklinde haberi vermişlerdir. Fotoğrafın halk üzerinde olumlu etkisi 
olmuştur. Onların da muziplikler yapabildiğini, halka kendileri gibi olduklarını düşündürmüştür. Halkın 
sevgisini kazanmışlardır. Sporcuların, sanatçıların, siyasetçilerin, akademisyenlerin vb. selfie tarzında fotoğraf 
çektirmesi halka yakınlığı, halkın içinden, halktan biriymiş gibi olmanın bir göstergesidir (Soygüder, Günay, 
2016: 209).

64



Fotoğraf 5: Bill Clinton ve eşi Hillary tropik Virjin Adalarında kumsalda dans ederken 

Fotoğraf 6: Rusya devlet başkanı Vilademir Putin av sırasında
Kaynak:  https://www.welt.de/politik/gallery3610053/Halbnackte-Politiker-immer-ein-Hingucker.html 

Alman savunma bakanı Rudolf Scharping’i 2001 yazında Malorca’da gelecekte evleneceği Bayan Kristina 
Grafin ile tatil yaparken çekilmiş bu fotoğraflar bakanı zor durumda bırakıyor. Dörner kitabında bu örneğe 
olumsuz anlamda yer veriyor. Fotoğraf tam da Yugoslavya savaşının başladığı Alman ordusunun Yugo-
slavya’ya asker gönderdiği bir dönem. Bu yanlış zamanda planlanan tatilin görüntüleri Alman kamuoyu’nda 
iyi karşılanmıyor (Quelle: dpa/Bunte Skoruppa).
                                              
Fotoğraf 7:  Alman Savunma Bakanı partneri ile Malorca’da yaz tatilinde
Kaynak: http://www.thueringerblogzentrale.de/2010/05/04/public-private-partnership-refeudalisi-
erung-thuringens/

Bu örnekleri reklamlar, televizyon programları, sosyal medya görüntüleri, selfieler üzerinden çoğaltmak 
mümkün.

3.Türk Basınında Politaintment
Türk siyasi tarihinde ve kültüründe de medya ortamında siyasetle eğlencenin birbirine karıştırılarak verildiği 
dönemler yaşanmıştır. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün inkılaplar döneminde Türk halkıyla iç içe salıncakta sallanırken, dans ederken, 
yüzerken, tavla oynarken çeşitli fotoğrafları yayınlanmıştır. Bu fotoğraflar dönemin milli ideolojisinin tanın-
ması ve yayılmasına da hizmet etmiştir.
              
Fotoğraf 8-9: Atatürk tavla oynarken. Kalamış vapurunda salıncakta sallanırken.
Kaynak: http://www.haberturk.com/galeri/yasam/413818-ataturkun-nadir-bulunan-fotograflari/1/11

Turgut Özal’ın özel hayat görüntüleri, eşiyle şakalaşmaları, seçim kampanyaları sırasında diğer parti liderleri 
ile açık oturumdaki söylemleri, eşi Semra Özal ile 2. Köprü geçişinde “hadi şöyle bir kaset koy da neşelenelim 
Semra Hanım” diyerek Orhan Gencebay’ı dinlemeleri, Rüstem Batum Show programına katılıp eğlenceli 
keyifli sohbetleri ve bir vatandaşın Turgut Özal’ı sesi ve mimikleriyle yanındayken taklit etmesi. Yıldırım Ak-
bulut hakkında üretilen fıkralar yine “baba” lakaplı Süleyman Demirel’in halk arasında çok çeşitli eğlenceli, 
yüzümüzü güldüren fotoğraf ve söylemlerine çok kereler tanık olduk.
         
Fotoğraf 10: Turgut Özal İbrahim Tatlıses’le şarkı söylerken. 
Kaynak: https://www.puiv.com/i/6PA9OOHK

Fotoğraf 11: Turgut Özal eşi Semra hanımla elele yazlık günlük kıyafetlerle dolaşırken.
 http://www.habername.com/haber-mesut-yilmaz-turgut-ozal-semra-ozal-65586.htm

Politaintment fotoğrafları ya poz verilerek veya pasif düzende seçmen kitleyi etkilemek için ayarlanmış 
(düzenlenmiş)  ya da “kritik an” fotoğraflarıdır. Örneğin Tansu Çiller başbakanlığı zamanında Ankara’da bir 
grup toplantısında kürsüden konuşma yaptığı sırada ayakkabısı ayağını sıkmış o da ayağını çıkarmış, sıkan 
ayakkabısının üzerine basıyordu. Bu sıradışı bir enstantenedir. Haber fotoğrafçısı Rıza Ezer, ilginç olan bu de-
tayı görüp çekmiştir. An fotoğrafıdır. Politaintment fotoğrafıdır. Biz sıradan insanların başına da bu gelmiyor 
mu? Hiç ayakkabınız ayağınızı sıkmadı mı?
Fotoğraf 12: Cumhuriyet Gazetesi, Başbakan Tansu Çiller grup toplantısında.

AKP yönetimiyle birlikte politaintment kavramının içini dolduran fotoğraf ve görsellerle karşılaşmak pek 
mümkün olmamıştır. Basına verilen görüntüler genel olarak sert, ciddi ve resmidir. Günümüz medyasına ver-
ilen fotoğraflar genel olarak iktidarın elinde bulundurduğu veya çekmesine izin verdiği haber fotoğrafçıları 
tarafından gerçekleşmektedir. Dolayısıyla gündelik yaşantıdan kesitler çok nadir olarak karşımıza çıkmak-
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tadır. Yüzleri güldüren çocuk fotoğrafları bunlardan bazılarıdır. Fotoğraflar ya sahnelenerek ya da planda ol-
madan gelişen hoş görüntülerin sabitlenmesiyle elde edilmektedir. Örneğin aşağıda yer alan Tayyip Erdoğan 
hayranı Arda ismindeki erkek çocuğu ile karşılaşan cumhurbaşkanının kendisiyle bir banka oturup yaptığı 
hoş sohbetten bir kesittir. Recep Tayyip Erdoğan’ı ev ortamında örneğin televizyon izlerken, kitap okurken, 
çay içerken, yüzerken, şarkı söylerken, alışveriş yaparken çok daha doğal ortamlarında görememekteyiz.
           
Fotoğraf 13: Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan’ın Kısıklı’daki konutundan ev hali, Ara Güler’in objekti-
finden.
Kaynak: http://www.haberturk.com/galeri/gundem/455539-efsane-fotografci-ara-gulerin-objektifinden-er-
dogan/1/4 

Fotoğraf  14: Küçük çaocuğun Erdoğan sevgisi
Kaynak:  http://www.ensonhaber.com/kucuk-cocugun-erdogan-sevgisi-2014-07-21.html

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a uzanan 25 günlük yürüyüşü kesintisiz olarak takip eden ve 
özel karelere imzasını atan Hürriyet Gazetesi’nin muhabiri Selahattin Sönmez’in Doğan Kitap’tan çıkan 
“Adaleti Yolda Arayanlar” adlı kitabında yer alan bir fotoğraf “Vatandaş Kemal” manşeti ile 22 Ağustos 2017 
tarihinde Hürriyet Gazetesi’nin vitrin sayfasında yayınlanmıştır.
 
Fotoğraf 15: Ana muhalefet parisi CHP genel başkanı Kemal Kılışdaroğlu üzerinde atletiyle kızıyla birlikte 
karavanında yemek yerken.
Kaynak:  Hürriyet Gazetesi, vitrin sayfa, 17, 22. Ağustos.2017.

Kılıçdaroğlu’nun üzerinde atletle özel karavanında kızı ile karşılıklı öğle yemeği yerken çekildiği bir ana ait. 
“Bu fırsatı İstanbul sınırlarında yakaladım. Özel fotoğraf çekimi için, 7 Temmuz günü saat 12.30’da kara-
vana davet edildim Karavana girdiğimde kızı Zeynep’le öğle yemeği yiyordu. Üzerinde atleti vardı. Bulgur 
ve pirinç pilavı, taze fasulye, patlıcan, yoğurt ve salata gözüme çarptı. Hemen birkaç kare fotoğraf çektim. 
Kılıçdaroğlu yemek masasından kalktı. Önce beyaz gömleğini, sonra da oturup spor ayakkabılarını giyindi. 
Fotoğrafları çekerken aramızda her hangi bir diyalog yaşanmadı. Üç dakika kadar kaldıktan sonra yürüyüşün 
öğleden sonraki bölümü için tekrar yola çıktık.” (Hürriyet Gazetesi, s.Vitrin ve 17, 22. Ağustos.2017.)
Bu tarz fotoğraflar, yani sıradan insanların yaşadığı tarz yaşamlara benzer politikacı fotoğrafları politaintment 
kapsamındadır. Batı basını bunu seçmen sempatisini kazanabilmek için bilhassa kullanıyorken Türkiye’de bu 
fotoğraf özellikle iktidar parti tarafından siyasal ayıp olarak değerlendirilmiştir. Fotoğraf,  bir hafta boyunca 
Türkiye’nin gündemine oturmuş çeşitli gazeteciler bu konuyu köşelerinde değerlendirmişlerdir.

Sonuç
Politainment kavramından önce infotaintment kavramını kullanıyorduk. Bilginin eğlenceye bulaştırılması 
olarak da ifade edebileceğimiz bir olguydu bu, haberin magazinleşmesi. Politik aktörlerle ve konularla ilgili 
magazinel haberleri 2000’li yıllardan sonra infotaintment (hab-eğlence) içinden çıkarıyor ve bu tarz haberlere 
artık politaintment diyoruz. Politika ve eğlence kelimelerinin birleşiminde oluşturulan bu kavramın kuram-
cısı Alman siyaset bilimci Andreas Dörner’dir. Dörner 2001 yılında politainment başlıklı bir kitap yazar ve 
Alman medyası politikacıları, politikacılar da Alman medyasını çok yoğunbiçimde başarıları için kullanıyor-
lardı. Dörner siyasal iletişimin önemli bir kolu olan politainment’ın Amerikan yansıması olduğunu da özel-
likle belirtir. Amerikanvari kampanyalar şeklinde cümleler kurar.
Bu olguda politika ve eğlence kültürü arasındaki ilişki sembiyotiktir. Çünkü politikacılar kendilerini ve poli-
tikalarını görünür kılmak için eğlence endüstrisini kullanırlarken eğlence endüstrisi de raiting almak ve tiraj 
arttırmak için politikacılara yönelirler. 
İletişim (medya) politikanın işleyişine yardımcı bir fonksiyondur. Yaşadığımız post modern dönemde siyaset 
önemli ölçüde medya aracılığıyla kurulmakta, üretilmekte ve sunulmakta olup bu bağlamda medya siyasetin 
en önemli aktarılma araçlarından biri haline gelmiştir (Çebi, 2002:1). Politainment da politik bilginin eğlence 
yoluyla, politikacıların yaşantı biçimleriyle sunulmasıdır. Amaç politik haber ve aktörleri halka yakınlaştır-
mak, halkın politikayla ilgilenmesini sağlamaktır. 
Dörner,  seçmenlerin eğlence programları veya eğlenceli görsellerle politikaya daha çok ilgi duyduklarını, 

66



politikacıların seçmenle iletişiminin bu sayede kopmadığını ve anlaşılmaz konuların anlaşılır olduğunu 
savunmaktadır. Özellikle Batı toplumunda politainment kapsamlı fotoğraf ve görsellere çok sık rastlamak-
tayız. Söz konusu görseller doğru zaman ve yerden çekilmişlerse, programlarda politikacılar rahat ve neşeli-
yse onların işine bu yayınlar pozitif olarak yansımakta olduğunun da altını çizerek belirtir. Aksi durumlarda 
yani sahnelenen, kurgulanan görselin seçmen tarafından anlaşılması, katıldıkları programlardaki gaflar veya 
agresif tavırlar seçmen nezdinde olumsuz algıya sebep olmaktadır. “sahnelemek” (inszennierung) Dörner’in 
kitabında önemli bir kavramdır. Bu politikacının kendisini sunmasıdır. Fakat bu göstermenin içeriğinde 
mantık aramak gerekir. Sunma bilgi verici olabileceği gibi seçmeni kandırma amaçlı da olabilir.
Çalışmamızda Batı ve Türk basınından örneklere yer verilmiştir. Batıda politainment kapsamlı gerek ge-
leneksel medyada gerekse de yeni medyada fotoğraf ve programların halâ önemli ölçüde sürdürüldüğünü 
hatta artık politikanın “politainment”sız olamayacağını vurguladık. Türk medyasına baktığımızda ise geçmiş 
dönemlerde şimdiye nazaran daha eğlenceli ve yüzümüzü güldüren, politikacıların da bizim gibi insanlar 
olduğunu hissettiren fotoğraflara ve televizyon eğlence programlarına yer verildiğini görmekteyiz. Politik-
acılar sokaklardayken bir anda gelişen halkla olan iletişimlerinden, katıldıkları hasta ziyaretleri,  nikah şahidi 
olunan düğün ve cenaze törenlerinden ötesini görebildiğimiz söylenemez.
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POPÜLER SİNEMA ARAŞTIRMALARINDA LÉVI-STRAUSS’UN İKİLİ KARŞITLIKLAR YÖNTEMİNİ 
YENİDEN DÜŞÜNMEK
Dr. Göral E. YILMAZ ERCAN

Özet
Günümüzde sinema araştırmalarında yöntem sorunu, ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 
popüler sinemanın nitelikleriyle uyumlu ve film dilini çözümlemenin gerekliliklerini karşılayabilecek bütün-
sel bir yöntemin yokluğunda, sinema filmlerinin kuramsal çözümlemeleri sıklıkla öznel eleştiri düzeyinden 
öteye geçememe tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Oysa, bilimsel bir araştırmanın temel taşlarından 
birisi, farklı çalışmalarda da benzer şekilde uygulanabilecek, somut ve tekrarlanabilir bir yöntemin varlığıdır. 
Sanatın ve popüler kültürün alanında bulunan sinema söz konusu olduğunda ise bu niteliklere, söz konusu 
filmlerin aynı zamanda görsel ve anlatısal nitelikleriyle özgürce ve detaylıca yorumlanmasına olanak tanıya-
cak bir yaklaşımın gerekliliği de eklenmektedir.
Genel olarak popüler sinemadan, özelde ise Hollywood sinemasından bahsedildiğinde, aslında tür sineması 
olarak bilinen kategoriye atıf yapılmaktadır. Tür filmlerinin çözümlenmesinde, 1940’lardan itibaren çeşitli 
yöntemler öne sürülmüş ve kullanılmıştır. Fakat 1970’lerden itibaren, tür eleştirmenlerinin gündemine otur-
an asıl tartışma, Hollywood filmlerinin ideolojik mi, yoksa ritüel yaklaşımını benimseyen ve tür sinemasını 
modern çağın mitleri olarak ele alan araştırmacıların öne sürdüğü gibi kültürel mi olduğu üzerinedir. Oysa 
bu filmlerin başarılı olabilmeleri için, izleyicinin bu filmleri huzursuzluk duymadan kabul edip, kendini film-
lerin içinde herhangi bir sınırlama olmadan kaybedebilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla toplu olarak zaten 
kabul edilmiş, ya da zorlanmadan kabul edilebilecek şeylerle ilişkilidirler. Böylelikle “kültürel” olanın, içinde 
zaten “ideolojik” olanı da taşıdığı, ya da kültürel olanla ideolojik olanın birbirlerini tamamladıkları düşünüle-
bilir.    
 Tür filmlerinin çözümlenmesinde ritüel yaklaşımını benimseyen araştırmacılar, düşünsel temellerini büyük 
oranda Claude Lévi-Strauss ‘tan almışlar ve Lévi-Strauss’un İkili Karşıtlıklar yöntemini, tür sinemasının 
çözümlenmesine uyarlamışlardır. Lévi-Strauss’un özellikle mitlerle ritüellerin “şamanik tedavi” işlevini, 
psikanalizin, hastanın duygusal stresini ve baskılanmış duygularını eylem ya da canlandırmayla dışa vurar-
ak rahatladığı “abreaksiyon” işleviyle karşılaştıran yazılarından yola çıkan bu çalışmada da, Lévi-Strauss’un 
karşılaştırmasının sinemada kısaca ruhsal arınma olarak tanımlanabilecek olan bir fenomenle, yani “kath-
arsis”le tam olarak aynı işlevi gördüğü öne sürülmektedir. Buradan hareketle, bu çalışma aracılığıyla Lé-
vi-Strauss’un popüler sinema çalışmalarında sahip olduğu ya da olması gereken yerin yeniden tartışmaya 
açılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Lévi-Strauss, İkili Karşıtlıklar, Popüler Sinema, Tür Sineması, Yöntem

Giriş
Genel olarak popüler sinemadan, özelde ise Hollywood sinemasından bahsedildiğinde, aslında tür sineması 
olarak bilinen kategoriye atıf yapılmaktadır. Tür filmlerinin çözümlenmesinde, 1940’lardan itibaren çeşitli 
yöntemler öne sürülmüş ve kullanılmıştır. Fakat 1970’lerden itibaren, tür eleştirmenlerinin gündemine otur-
an asıl tartışma, Hollywood filmlerinin ideolojik mi, yoksa ritüel yaklaşımını benimseyen ve tür sinemasını 
modern çağın mitleri olarak ele alan araştırmacıların öne sürdüğü gibi kültürel mi olduğu üzerinedir. Oysa 
bu filmlerin başarılı olabilmeleri için, izleyicinin bu filmleri huzursuzluk duymadan kabul edip, kendini film-
lerin içinde herhangi bir sınırlama olmadan kaybedebilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla toplu olarak zaten 
kabul edilmiş, ya da zorlanmadan kabul edilebilecek şeylerle ilişkilidirler. Böylelikle “kültürel” olanın, içinde 
zaten “ideolojik” olanı da taşıdığı, ya da kültürel olanla ideolojik olanın birbirlerini tamamladıkları düşünüle-
bilir.    
Ritüel yaklaşımı Altman, Braudy, Cawelti, McConnell, Schatz, Wood ve Wright gibi eleştirmenler tarafından 
tür sinemasına uygulanmıştır (Altman 27). Altman’a göre ritüel yaklaşımı, seyircileri türlerin nihai 
yaratıcıları olarak görür ve bu yaklaşıma göre, türsel metinlerin anlatı örüntüleri mevcut toplumsal pra-
tiklerden doğarak bizzat bu pratiklerin içlerinde barındırdıkları çelişkilerin hayali olarak üstesinden gelirler 
(27). 
Schatz, tür filmlerini ritüel işlevi kapasiteleri doğrultusunda incelemediğimiz sürece, kültürel ve estetik değer-
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ini tam olarak takdir edemeyeceğimizi ileri sürdükten sonra (94), mitologların ve yapısalcı antropologların 
gözlemlerine dayanarak, ritüelize edilmiş bir formun, ister dini ister seküler bir form olsun, bir mite sahip 
olmadığını, bizatihi kendisinin bir mit olduğunu, ya da başka bir deyişle mitsel bir işlev gördüğünü belirtir. 
Dolayısıyla, Schatz’a göre, tür sistemi de tıpkı mitler gibi, işlevine göre karakterize edilmelidir; türün değeri 
ne olduğunda değil, ama ne yaptığında ortaya çıkar – üstlendiği ritüel işleviyle bir tür filmi, belli başlı te-
mel kültürel çelişki ve zıtlıkları, kitleler tarafından aşina olunan ve ulaşılabilir biricik bir kavramsal yapıya 
dönüştürür (97). Sobchack (110) ise tür filmlerinin katharsis potansiyeline vurgu yaparak, bu potansiyelin 
aynı zamanda insana özgü kültürel ve sosyal paradoksların gerginliğinin çözüme ulaştırılabileceği bir yol 
olduğundan bahsetmektedir. Bu noktada, kısaca katharsis’in ve onu mümkün kılan özdeşleşmenin ne old-
uğuna değinmek gerekmektedir. Özdeşleşmede, okuyucu ya da izleyici kendini genellikle baş karakterin ya 
da kahramanın yerine koyar, onunla birlikte üzülür, sevinir, heyecanlanır, hikayeyi onunla birlikte “yaşar” 
ve hikayenin sonunda kahramanın başarılı olmasını, amacına ulaşmasını, böylelikle katharsis’e ulaşabilmeyi 
ister. Holm-Hadulla (363), katharsis teriminin genellikle Aristotales’in tanımıyla uyumlu olarak kullanıldığını 
belirtir. “İzleyicinin kendisi gördüğünden etkilenebilir, oyuncularla özdeşim kurabilir, böylelikle göğsünde 
uyanan tutkuları serbest bırakabilir ve bu tutkuları salıverdiğinde kendini hoş bir şekilde arınmış hissedebilir, 
tıpkı kendisine şifa bağışlanmış gibi” (Aristotales’ten akt. Holm-Hadulla 363). Yetersiz bir biçimde özetlemek 
gerekirse katharsis, izleyicinin özdeşleşme yoluyla duygusal olarak arınmasıdır ve özellikle popüler sine-
manın temel taşlarından birisidir.
Türlerin mitsel anlamlarını taşıyan özellikleri ise türün geleneklerinde, ikonografisinde, konularında, te-
malarında ve karakterlerinde ortaya çıkmaktadır (Grant, Meaning 116). Türün gelenekleri ve ikonografileri 
izleyicinin aşinalığını sağlarken, konular, temalar ve karakterler, sorunun  -kültürel ve toplumsal çelişkiler-
in yarattığı gerginliklerin çözümünü- belirlemede kilit rol oynarlar. Grant, türsel gelenek olarak da anılan 
uylaşımları “belli başlı türsel geleneklere özgü olan ve sıklıkla kullanılan, tekrarlanan biçimsel teknikler ya 
da anlatım araçları” olarak tanımlamaktadır. Diyalog parçaları, müzik parçaları ya da stilleri, mise-en-scene 
(mizansen) örüntüleri filmden filme tekrarlanır ve bu tekrarlar aracılığıyla türsel uylaşımlar yerleşik hale gelir 
(Film Genre 10). Tür filmlerinin bu tekrara dayalı doğaları, aynı zamanda izleyici beklentisini belirleyerek, 
izleyici ve filmi üretenler arasındaki anlaşmanın yapılmasını sağlar. Schatz’a göre izleyicinin Hollywood’un 
bu türsel geleneklerine karşı duyduğu yüksek tanıdıklık hissi ve dolayısıyla izleyicinin bu ürünlerin yaratıl-
masındaki “aktif ama dolaylı” katılımı, tam olarak tür filminin bir tür kültürel ritüel olarak ortaya çıkmasının 
ve çağdaş bir mit olarak statüsünün temelindeki şeydir (94). İkonografi ise, sembolik olarak “yüklü” nesneler 
ya da olaylar aracılığıyla aktarılan ana fikir ya da konsept anlamına gelmektedir. Bu sembolik anlam tek bir 
metin içerisinde ortaya çıkmaz, kendisine benzeyen daha önceki pek çok metinde kullanıldığından dolayı 
halihazırda semboliktir (Grant, Film Genre 11-12). Uylaşımlar ve ikonografi, izleyiciye neler olup bittiğini 
hızlıca kavramasını ve kendini anlatının ilerleyişine kaptırabilmesi için görsel bir kestirme yol sunarak, bir 
anlatı ekonomisi yaratır.
Lévi-Strauss ve Yapısalcılık
Tür filmlerinin çözümlenmesinde ritüel yaklaşımını benimseyen araştırmacılar, düşünsel temellerini büyük 
oranda Lévi-Strauss’tan almışlardır (Abisel 35). Lévi-Strauss, yapısal antropolojinin kurucusu olarak kabul 
edilmektedir (Kottak 473). Peki yapısalcılık nedir, neden ve nasıl ortaya çıkmış, neyi amaçlamıştır? Marış 
(139), geçtiğimiz yüzyılda insan bilimlerinin kendi bilimsel niteliklerini belirleme ve ortaya koyma çabasının 
gündemlerindeki en önemli meselelerinden birisini oluşturduğunu belirtir. Marış’a göre Fransa’da yapısal-
cılık, dilbilim (linguistics) ile başlayarak epistemolojik senkronizasyon eksikliğine karşı tüm insan bilimlerini 
dil ve gösterge çalışmaları etrafında bir araya toplama ihtimaline dayalı bir proje olarak ortaya çıkar. Marış, 
bu tür bir “birleştirici proje”yi ilk olarak hayata geçirenlerden birinin Fransız antropolog Claude Lévi-Strauss 
(1908-2009) olduğunu belirtir. 
Lizardo, sosyal bilimcilerin, bu yeni kuramsal çerçevenin en sonunda sosyal bilimcilere ondokuzuncu yüzyıl 
sosyolojisinin tözcülüğünden kurtulmak için bir şans tanıdığına inandıklarını belirtir (Giddens’dan akt. 
Lizardo 652). Lizardo’ya göre yapısalcılık, bu nedenle sosyal bilimcilere son derece çekici gelmiştir. Yine 
Lizardo’ya göre, yapısalcı yaklaşımın avantajlarını en güzel şekilde özetleyen kişi, Mary Douglas olmuş-
tur: “yapısalcı çözümlemenin çalışma biçimi, bütün sembolleri bire veya ikiye indirgemek değildir; aksine, 
(yapısalcı çözümleme) tüm sembollerin birbirleriyle olan ilişki örüntülerinin özlüce bir ifadesini gerektirir” 
(akt. Lizardo 652)”. Bu noktada ise karşımıza, “yapısalcılık nedir?” sorusu çıkmaktadır. Yapısalcılığın, “öğeler-
in ve öğelerden oluşan bütünün mekanist anlayışına karşı çıkarak, tüm çabasını yapılaşmış bütünün örgütle-
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niş biçimi üzerine yönelttiğini” belirten Koyuncu, sözlerini “dolayısıyla yapısalcılar, öğeleri tanıyarak bütünü 
kavramanın olası bulunmadığını belirterek, parçalar arasındaki ilişki ile karşılıklı bağımlılığın ve giderek 
bütünün, doğrudan kendini düzenleyebilme yeteneğinin kabul edilmesi görüşünü benimserler (255)” diyerek 
sürdürmektedir. Diğer bir deyişle yapısalcılık, ne sadece parçalara, ne sadece parçalardan oluşan bütüne 
odaklanmakta, fakat “yapı” denilen mekanizmanın parçaları arasındaki ilişkiler bütününden oluştuğunu ve 
anlamın bu parçaların arasındaki ilişki örüntülerinin kuruluş biçimlerinde aranması gerektiğini iddia etmek-
tedir. 
Lévi-Strauss (Mit 42), yapısalcı yaklaşımın “değişmez olanı veya yüzeydeki farklılıklar arasındaki değişmez 
unsurları” araştırdığını belirtirken, Cruickshank (544) bu “değişmez unsurlar”la ilgili olarak yapısal-
cılığın savaş sonrası Fransa’da ortaya çıkan ilk büyük entelektüel gelişme olduğunu ifade eder ve sözlerine 
İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı travma ve parçalanmanın ardından, hızlı bir modernizasyon dönemi 
içerisinde  “sabit yapıları tanımlama” arayışının bir sürpriz olmadığını belirterek devam eder (ki Cruick-
shank’ın değindiği bu hızlı modernizasyon döneminin, kuramsal anlamda tam bir “parçalılığı” ve “sonsuz 
bir değişkenlik ihtimalini” işaret eden postmodernitenin ön aşaması olduğu iddia edilebilir). Nitekim, 
Lévi-Strauss kuramsal olmanın yanı sıra kişisel bir arayışa da karşılık gelen bu “sabit yapıları tanımlama” 
amacını, ihtiyacını çeşitli biçimlerde dile getirmektedir. Lévi-Strauss (Mit 44-45), dünyanın dört bir yanında 
hepsi de tamamen anlamsız görünen pek çok evlilik kuralı olduğunu fark ettiğini ve bunun kendisi için çok 
rahatsızlık verici olduğunu belirtir, çünkü eğer bu kurallar anlamsızsa, her insan için farklı kurallar olması 
gerekirken, aynı saçmalık sürekli nüksetmekte ve başka türden saçmalıklar da yeniden ortaya çıkmaktadır. 
Dolayısıyla, Lévi-Strauss’a göre bu kesinlikle saçma olmayan bir şey olmalıdır, başka türlü tekrar tekrar ortaya 
çıkması açıklanamaz. Nitekim, “Bu görünüşteki düzensizliğin ardında bir düzen aramak benim ilk yönelim-
imdi” diye yazar Lévi-Strauss (Mit 45), çünkü mitolojik hikayeler ne kadar nedensiz, anlamsız ya da absürd 
olsalar ya da öyleymiş gibi görünseler de, dünyanın her yerinde tekrar tekrar boy gösterirler ve Lévi-Strauss’a 
göre zihnin herhangi bir yerdeki böylesi “tuhaf ” bir yaratımı biricik olacaktır ve aynı yaratımı tamamen farklı 
bir yerde benzer şekilde bulmak mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, Lévi-Strauss, felsefe kökenli bir antro-
polog olarak yola çıkarken kendi probleminin, sadece bu görünüşteki düzensizliğin ardında bir tür düzen 
yatıp yatmadığını bulmaya çalışmak olduğunu belirtir, çünkü “düzen olmaksızın anlamı kavramanın kesin-
likle imkânsız olduğu” (Mit 45) kanısındadır; 
Kurallardan veya anlamdan bahsetmek aynı şeyden bahsetmektir; ve insanlığın bütün entelektüel teşeb-
büslerine bakıldığında, dünya üzerinde kaydedildikleri kadarıyla, ortak payda daima bir tür düzen tesis et-
mek olmuştur. Bu, insan zihninin temel düzen ihtiyacını temsil ediyorsa, neticede insan zihni de evrenin bir 
parçası olduğuna göre, bu ihtiyaç muhtemelen mevcuttur çünkü evrende bir düzen vardır ve evren bir kaos 
değildir. (Mit 46)
Gras (476), Lévi-Strauss’un antropolojiyi bir tür göstergebilime dönüştürdüğünü, davranışların incelenme-
sinden göstergelerin incelenmesi haline getirdiğini belirtir; gerçekte sosyal yaşam, türdeş bir takım mesajlar 
ya da kodlar sistemidir, çünkü kendilerini üretmiş olan insan zihnini yansıtırlar. Bu anlamda, Gras’a göre, 
dil, sanat, evlilik kuralları, mitler, bunların hepsi ortak bir yapıya sahip olan iletişim sistemleridirler. Gras, 
Jung’un özgünlüğünün mitik hikayeleri ve dinsel dogmaları “psikolojikleştirmesinde”, başka bir deyişle 
bilinçdışı psişik süreçlerin dışsallaştırmaları olarak ele almasındayken, Lévi-Strauss’un “kültürün her bir 
görünümünü psikolojikleştirdiğini” (476) belirtir. Buna göre, hiç bir şey insan zihninin bilinçdışı işleyen 
yapılandırma sürecinden muaf değildir. Dilin düzenleyici niteliği, bilinçdışı ve evrensel bir süreçtir ve pra-
tikte, hangi söylem biçiminde olursa olsun (tarih, politika, edebiyat, din vs.) söylenen şey, anlamlılığının 
yegane sebebi olan kurallara ve ilişkilere tabidir. Bir sesin, sadece belli bir kültürel bağlam içinde, belli bir 
şekilde ortaya çıktığı sürece bir anlamı vardır ve bu belli kültürel bağlamın dışına çıktığı takdirde bir sesten 
başka bir şey değildir. Gras’a göre, benzer şekilde, tüm anlam belli bir bağlamın ya da kodun parçası olarak 
ortaya çıkar ve bu öğelerin farklılaştırılma ve bir araya getirilme biçimleri anlamlarını ortaya çıkaran şeydir 
(476-477).

Abreaksiyondan Katharsis’e: Şamanın Ritüeli ve Tür Sineması
Lévi-Strauss, Yapısal Antropoloji (Structural Anthropology) kitabında, kabilelerde görülen şamanik tedavi 
biçimlerini psikanalizle karşılaştırarak ritüelin toplumsal (ya da topluluğa dair) işlevini ortaya koyar. Lé-
vi-Strauss’un şamanik tedavi ve psikanaliz karşılaştırması esnasında ortaya çıkan bir takım sonuçlar ise, genel 
olarak sinemanın, özelde ise tür sinemasının, ya da popüler sinemanın başarılı ve etkili olma sebeplerine 
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karşılık gelmektedir. Lévi-Strauss (Antropoloji 237), bu karşılaştırmaya büyünün etkisinin büyüye inanmayı 
da gerektirdiğini ve bu inancın üç tamamlayıcı görünüm biçiminde ortaya çıktığını belirterek başlar. İlk olar-
ak büyücünün kendi yöntemlerinin etkisine inanması, ikinci olarak tedavi ettiği hastanın ya da cezalandırdığı 
kurbanın büyücünün gücüne inanması gerekir, son olarak ise “kamuoyunun güveni ve istekleri” gelir. Bu üç 
öğe birbirinden ayrılamaz, ancak Lévi-Strauss (Antropoloji 253) bunların iki kutup etrafında düzenlendiğini 
belirtir: şamanın kişisel deneyimi ve toplumsal mutabakat. Dolayısıyla, özlüce şamanik tedavinin şaman, has-
ta ve grubun kabulü olmak üzere üç bileşenden oluştuğu ve bunlardan en önemlisinin grup kabulü olduğu 
söylenebilir. Bu noktada ise, bir şamanın uyguladığı ritüellerin başarılı olmasının koşullarıyla tür filmlerinin 
başarılı olma sebeplerinden birisinin örtüştüğü iddia edilebilir - grubun beklentisinin şamanın gerçekleştird-
iği ritüelde (ya da tür sinemasının uylaşım ve geleneklerinde) karşılık bulması.
Şaman, ritüel esnasında bazı olayları tekrarlamak yada taklit etmekle yetinmeyerek, “onları bütün canlılığı, 
özgünlüğü ve şiddetiyle gerçek anlamda” (Antropoloji 255) yaşayıp, seansın sonunda normal durumuna 
döndüğünden dolayı, Lévi-Strauss, psikanalizden ödünç aldığı bir terimle şamanın “abreaksiyon (abreac-
tion)” yaptığını belirtir. Abreaksiyon, hastanın duygusal stresini ve baskılanmış duygularını eyleme vurarak 
ya da canlandırarak (sözcüklerle, davranışla ya da hayal ederek) rahatlamasıdır. Şamanistik tedavinin de, 
psikanalizin de yaptığı budur -  ve burada abreaksiyon terimiyle karşılanan fenomenin, sinemada katharsis’le 
tam olarak aynı işlevi gördüğü, dolayısıyla tür sinemasının ritüel işlevinin de bu abreaksiyonda ya da kath-
arsis’te ortaya çıktığı söylenebilir. Bu sembolik abreaksiyon, normal ve patolojik düşünce arasındaki ilişkide 
varolur. Anlamak istediği ama dinamiklerini kontrol edemediği bir evrende normal düşünce, sürekli olarak 
kendini ortaya vurmayan anlamı arar. Diğer taraftan patolojik düşünce duygusal yorumlamalar ve sezinleme-
ler aracılığıyla yetersiz olan gerçekliği bütünlemeye çalışır. Şamanistik tedaviye kolektif katılım aracılığıyla, 
bu iki tamamlayıcı durum arasında bir denge sağlanır. Bu yapı, ortadaki durumun tüm elemanlarını bir araya 
getiren bir zıtlıklar ve ilişkiler sistemidir. Ve bu sistem içinde büyücü, hasta ve izleyici, temsiller ve usuller 
kendi rollerini oynarlar. Dahası, kalabalığın en azından belli bir noktaya kadar abreaksiyon işlemine hasta 
ve büyücüyle birlikte katılması gerekir (bkz. Lévi-Strauss, Antropoloji 255-258).  Bu noktada şamanın yö-
netmen, ritüelin türsel gelenek ya da uylaşım, hasta ve ritüeli izleyen grubun da tür filminin izleyicisi yerine 
geçtiği düşünülebilir. Lévi-Strauss’a göre, düzensizlikleri içinde birbirini tamamlayan büyücü ve hasta ikil-
isi, normalde tasvir edilemeyen bir karşıtlığı grup için “somut ve canlı bir biçimde ifade eder” ve tedavi, bu 
iki zıt kutubu birbiriyle ilişkiye sokarak, birinden diğerine geçişi sağlayarak (örneğin ölümden yaşama) ve 
toplumsal evrenin yansıması olan ruhsal evrenin tutarlılığını “eksiksiz bir deneyim içinde” ortaya koyarak 
etki eder (Antropoloji 257). Lévi-Strauss’a göre bu noktada psikanalizle şamanın farkı, şamanın tedavisinde 
hasta susarken onun adına abreaksiyon yapan şamanın konuşması, psikanalistin tedavisinde ise doktor 
dinlerken ona karşı abreaksiyon yapan hastanın konuşmasıdır. Burada sistemin değeri, belli bireylerin yara-
rlanabileceği gerçek tedavilerden değil, ama tedavinin altında yatan mit aracılığıyla grubun edindiği güven-
lik hissinde ve grubun evreninin yeniden inşa edildiği toplumsal sistemde yatar (Antropoloji 258). Fakat 
psikanalist ve şaman arasındaki bu ayrımdan da görülebileceği üzere, tür sineması, şamanla tam olarak aynı 
işlevi görmektedir. Yine tür sinemasına benzer biçimde, eğer hastaya bir çözüm önerilmez ve bütün kötü kar-
akterler (şamanik ritüelde ya da tür sinemasında) eski yerlerine ve artık tehdit unsuru oluşturmadıkları bir 
düzene dönmezlerse, tedavinin etkililiği tehlikeye girecektir (Lévi-Strauss, Antropoloji 277) - tıpkı, Altman’ın 
sözünü ettiği türsel hazzın, film boyunca kültürel normlardan uzaklaşmanın yarattığı coşkunun, sadece film-
in sonunda kültürel normlara geri dönüldüğü, dolayısıyla da bu normlar pekiştirildikleri için varolması gibi 
(154). 
Lévi-Strauss, şamanın şarkısının asıl amacının, yaşadığı ağrıları kadına (Lévi-Strauss, burada şaman-psikana-
list karşılaştırmasını tehlikeli bir doğum süreci geçirmekte olan bir kadının şaman tarafından tedavisi üzerin-
den yapmaktadır) tasvir etmek, onları kadın için adlandırmak ve böylece “bilinçli ya da bilinçdışı düşüncenin 
kavrayabileceği biçimde kadına sunmak” olduğunu belirtir (Antropoloji 274). Yani tedavi, temelde duyusal/
duygusal düzeyde bulunan bir durumun açık seçik hale getirilmesi ve bedenin tolere edemediği acıların 
bu şekilde zihin için kabul edilebilir bir biçime sokulmasıdır. Bu noktada şamanın mitolojisinin objektif 
bir gerçekliğe karşılık gelip gelmemesinin bir önemi yoktur, çünkü hasta mite inanır ve mite inanan bir 
toplumun üyesidir;   
Koruyucu cinler ve zarar verici cinlerin yanısıra doğaüstü canavarlar ve sihirli hayvanlar, yerlilerdeki evren 
kavramını oluşturan tutarlı bir sistem içinde yerlerini alır. Hasta onları kabullendiği gibi, hiç bir zaman da 
onlardan kuşkulanmamıştır. Hastanın kabullenemediği şey, tutarsız ve keyfi olan ağrılardır; ancak şaman, ef-
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saneye başvurmak suretiyle, hastanın sistemine yabancı bir öğe oluşturan bu ağrıları her şeyin tutarlı olduğu 
bir düzene yeniden oturtacaktır. (Antropoloji 277)
Burada önemli olan bir diğer nokta, nevrotik bir insanın zihninde varolan tüm yapıların, - ister ilkel, ister 
medeni olsun - normal bir zihinde de aynı şekilde varolmalarıdır. Bu yapılar, bilinçdışı dediğimiz kümelen-
miş bir formdur. Şamanın tedavisiyle “Bilinçdışı, bir işlevi belirtmek için kullandığımız bir terime indirgenir: 
kuşkusuz tam anlamıyla insani nitelikte olan, ancak tüm insanlarda aynı yasalara göre gerçekleşen simgesel 
işlev” (Lévi-Strauss, Antropoloji 293).

Toplumsal Çelişkileri Çözmenin Aracı Olarak Mit ya da Tür Sineması
Mit ister birey tarafından yaratılsın, ister gelenekten ödünç alınsın, bu kişisel ve kolektif kaynaklardan sadece 
içinde/aracılığıyla çalıştığı, işlev gördüğü temsilleri alır. Ama yapı her zaman aynı kalır ve bu yapı aracılığıy-
la sembolik işlev yerine getirilir. Aynı zamanda, bu yapılar herkes için ve işlevin ortaya çıktığı tüm alanlar 
için aynıdır ve üstelik sayıca azdır. Biz de böylelikle sembolizm dünyasının neden içerik anlamında sonsuz 
çeşitlilikte olduğunu, ama her zaman kurallarla sınırlandırıldığını anlayabiliriz. Lévi-Strauss (Antropoloji 
294), bunu dillerin yasalarını örnek vererek açıklar; dünya üzerinde ne kadar çok dil olursa olsun, bütün 
diller için geçerli olan sınırlı sayıda sesbilimsel yasa vardır. Yine bilinen masallardan ve mitlerden bir derleme 
yapıldığında, bu derleme ciddi bir hacime sahip olacaktır. Ne var ki, bu çeşitliliğin arkasına birkaç basit işlev 
yerleştirdiğimiz takdirde, “bu derleme az sayıda basit türe indirgenebilir ve kompleksler de -bu bireysel ef-
saneler- değişik sayıda birçok vakanın örnek alacağı birkaç basit türe ya da modele indirgenebilir”, çünkü Lé-
vi-Strauss’a göre, mitin biçimi, her zaman öykünün içeriğinden önce gelir. Tıpkı tür filmlerinde gördüğümüz, 
görmeyi beklediğimiz uylaşımların ve ikonografilerin, “orjinal öykü” ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın, filmi 
gördüğümüz anda hangi türe ait olduğunu anlayabileceğimiz ve bir sonraki sahnede neler beklememiz 
gerektiğini az çok kestirebileceğimiz bir yapı içerisinde işlev görmeleri, böylelikle özdeşleşmeyi ve bu yolla da 
katharsis’i, ya da şamanik tedavi bağlamında abreaksiyonu mümkün kılmaları gibi.  
Lévi-Strauss (Antropoloji 303), eğer mitin bir anlamı varsa, bu anlamın, yukarıda da değinildiği üzere teker 
teker kendisini oluşturan öğelerden değil, bu öğelerin birleşme tarzlarından ileri geldiğini iddia etmekte-
dir. Diğer bir deyişle mitin gerçek bileşenleri, ayrı ilişkiler değil, ilişki demetleridir ve anlamın oluşmasını 
sağlayan da bu ilişki demetlerinin anlamlı bir şekilde bir araya getirilmesidir. Aynı kümedeki ilişkiler, artz-
amanlı bir bakış açısına göre birbirlerinden ayrı ve uzak görünebilir, uzun aralıklarla (örneğin mitin/filmin 
başında ve sonunda) ortaya çıkabilir. Fakat eğer bu ilişkileri gruplandırarak bir araya getirmeyi başarırsak 
miti, anlamı açısından yeniden oluşturmuş oluruz (bkz. Lévi-Strauss, Antropoloji 305). Öte yandan, miti (ya 
da filmi) çözümlerken dikkat etmemiz gereken bir başka mesele, çeşitlemelerin miti bozmadıklarıdır. Aksine 
mit, tüm çeşitlemelerinden oluşur (bkz. Lévi-Strauss, Antropoloji 312-315).  
Lance, Lévi-Strauss’un yapısal mit çözümlemelerinin ikili karşıtlıklarla ilgili olarak bir takım özelliklerini şu 
şekilde özetler; 
1. Mit çiğ ve pişmiş, taze ve çürümüş, nemli ve yanık gibi birbirine karşıt kategoriler oluşturur. Lévi-Strauss 
bu tür karşıtlıkların sadece mitin yapısına temel oluşturmakla kalmadıkları, insan düşüncesinin de yapısını 
oluşturdukları çıkarımını yapmıştır.
2. Bu kategoriler analojiktir . Çiğ ve pişmiş örneğinde olduğu gibi, doğa ve kültür benzeri soyut düşüncelerle 
başa çıkabilmek adına kavramsal araçlar olarak kullanılan ampirik göndermelerdir.
3. Mit, karşıtlıkların üstesinden gelebilmek için gerekli olan mantıklı yapıyı sağlar. Karşıt kategoriler ya 
birbirlerini çürüterek/hükümsüz kılarak, ya da iki uç arasında aracılık yapan üçüncü bir kategorinin da-
hil olmasıyla, örneğin çiğ ve pişmiş karşıtlığında pişirmek için ateş kullanılması gibi, çözüme ulaşır. (Lé-
vi-Strauss’dan akt. Lance 56)
Mitin bir diğer özelliği, tekrarlara bağlı olmasıdır. Aynı ilişki demetleri, farklı mitlerde ya da aynı mitin farklı 
yerlerinde tekrar tekrar karşımıza çıkacaktır. Lévi-Strauss (Antropoloji 330), tekrarın asıl işlevinin, mitin 
yapısını açığa vurmak olduğunu belirtir. Her mit, bu tekrarlar aracılığıyla kendini gösteren yapraklı bir yapıya 
sahiptir. Bununla birlikle, Lévi-Strauss’a göre, bu yapraklar kesinlikle ve asla aynı olmayacaktır;
Efsanenin amacının çelişkiyi çözmeye yönelik mantıksal bir model sunmak olduğu doğruysa (ki çelişki 
gerçekse, bu görev imkansızdır), teorik olarak sonsuz sayıda yaprağa gereksinim olacak ve her yaprak bir 
öncekisinden farklı olacaktır. Efsane, kendisini meydana getiren zihinsel itki bitinceye dek sarmal biçiminde 
gelişecektir. O halde efsanenin gelişmesi, süreksiz kalan yapısının tersine, süreklidir. (Antropoloji 330)
Bu varsayım, elbette, çalışmanın konusuyla ilgili olarak tür filmleriyle, anlatılarıyla ilgili olarak da yapıla-
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bilir. Belli türlerin belli zamanlarda ortaya çıkışları, kimi türsel hikayelerin onyıllarca çeşitli varyasyonlarla 
anlatılmaya devam edilmeleri, ortaya çıkmalarına neden olan temel karşıtlıkların ve meselelerin hâlâ daha 
çözülmediğini, ya da ilk çelişkilerle ilişkili yeni çelişkilerin ve karşıtlıkların ortaya çıktığını gösterdiği var-
sayılabilir. Bu çelişki ve karşıtlıklar toplum düzeyinde çözüme ulaştığı zaman ise, sözkonusu türe duyulan 
ihtiyaç ortadan kalkar ve onun yerini, toplumu, kültürü “tehdit eden” yeni çelişki ve karşıtlıkların kolektif 
bilinçdışı düzeyinde çözüme ulaştırılacağı yeni türler alır. 
Güngören’e göre, ister toplumsal, ister bireysel olsun, her mit “bir çelişkiyi çözmek için mantıksal bir araç 
sağlamak” ve “bir sorunsalı anlam taşıyan biçimde denklemleştirmek” amacında birleşir (Lévi-Strauss’dan 
akt. Güngören 27). Oysa “Mit, böyle bir çelişkiyi çözmenin pratik açıdan olanaksızlaşması durumundan 
doğar, bu ‘olanaksızlığın göstereni’dir” (Güngören 27).

Miti Okumak 
Dundes (40), tıpkı mitler üzerine çalışmış olan bir diğer ünlü araştırmacı olan Propp gibi Lévi-Strauss’un da 
anlatı yapısı üzerine bir formül önerdiğini, ama Propp ele aldığı yüz masalda olayların sıralı gidişini izleyerek 
bu masallardaki otuz bir işleve ulaşırken, Lévi-Strauss’un altta yattığına inandığı karşıtlıklar paradigmasını 
keşfetmek için uğraştığını belirtir. Dundes’e göre, Lévi-Strauss, anlatılan hikayedeki olayların sırasını, an-
latıldığı şekliyle kabul etmiş, fakat bu sırayı görmezden gelmeyi, aksine mitleri birer müzik partisyonu  gibi 
okumayı tercih etmiştir. 
Peki ne demektir miti bir müzik partisyonu gibi okumak? Lévi-Strauss (Mit 77-78), miti sürekli bir sekans 
gibi, diğer bir deyişle bir roman ya da gazete haberi okur gibi soldan sağa, satır satır okuyarak anlamamızın 
mümkün olmadığını belirtir. Bir bütün olarak kavranması gereken mitin temel anlamı, “olaylar sekansıyla 
değil, olaylar destesiyle - bu olaylar hikâyedeki farklı anlarda görünse bile” aktarılır. 
Dolayısıyla bir miti, aşağı yukarı bir orkestra parçasını okuduğumuz gibi okumalı, bir porteden ötekine değil 
de bütün sayfayı kavrayarak ve sayfanın başındaki ilk portede yazılmış bir şeyin ancak daha aşağıdaki ikinci 
porte, üçüncü porte ve diğerlerinde yazılanların ayrılmaz bir parçası olduğu göz önünde bulundurulursa an-
lam kazanacağını fark etmeliyiz. Yani sadece soldan sağa değil, aynı zamanda dikey olarak, yukarıdan aşağıya 
doğru da okumalıyız. Her bir sayfanın bir bütün olduğunu anlamalıyız. Dahası miti, ancak birbirini takip 
eden portelerle yazılmış bir orkestra parçası olarak ele aldığımızda, bir bütün olarak anlayabilir ve ondan 
anlam çıkarabiliriz (Levi-Strauss, Mit 78). 
Diğer bir deyişle anlam, yukarıda da belirtildiği üzere birbirini takip eden sayfalarda ya da sekanslarda değil, 
yapının bütününde ortaya çıkar. Yapının bütününden bahsederken ise, bir kez daha, yapıyı oluşturan öğe-
lerin aralarındaki ilişki demetlerinden bahsetmekteyizdir. Lehrich (307), Lévi-Strauss’a göre önemli olan 
şeyin kelimeler değil, daha ziyade kelimeler aracılığıyla inşa edilen sembollerin birbirleriyle nasıl ilişkiye 
girdikleri olduğuna dikkatimizi çeker ve bir kez daha anlamın yapıyı oluşturan öğelerde değil, yapının ken-
disinde ortaya çıktığını, bunun da Lévi-Strauss için sürekli geri dönülen bir nokta olduğunu hatırlatır. Bu 
durumda, Lehrich’e göre, müzikle yapılan bu karşılaştırma son derece açıktır. Çünkü müzik notalarının da 
kendi başlarına hiç bir anlamları yoktur. Notalar, sadece armoni ve melodinin daha geniş çerçevesi içinde 
anlam kazanır, dahası, bir nota satırı da, kendisiyle aşağı yukarı aynı ölçüdeki bir başka nota satırıyla ilişki-
si bağlamında anlamlıdır. Lehrich burada, daha anlaşılır olmak adına bir de örnek verir; tıpkı Beethoven’ın 
Beşinci Senfoni’sinin açılışındaki dört akorun, senfoni boyunca tekrarlanan benzer ritmik ya da armonik 
formülasyonlarla ilişkileri bağlamında işlev görmesi gibi. Lévi-Strauss ise, müzik dinleyicisi ile mitik hikaye 
dinleyicisinin zihninde sürekli olarak bir yeniden-inşanın meydana geldiğini, bunun ise sadece küresel bir 
benzerlik olmadığını belirtir; “Müzik, spesifik müzikal formlar inşa ederken, mitik düzeyde zaten var olan 
yapıları tümüyle yeniden keşfediyor gibidir” (Lévi-Strauss, Mit 82).

Lévi-Strauss’ta ve Tür Sinemasında İkili Karşıtlıklar
Mitler, ritüeller ve anlam üzerine çalışırken Lévi-Strauss’un sürekli vurgu yaptığı kavram, “ikili karşıtlıklar” 
kavramıdır. Nitekim Caroll da (14), eğer Lévi-Strauss’un mitlerle ilgili çalışmalarında merkezi nitelik taşıyan 
bir kavram varsa, bunun “karşıtlık (opposition)” olduğunu belirtir. Kottak, yapısalcılığın, Lévi-Strauss’un, 
insan zihninin, Homo Sapiens beyninin özelliklerinden kaynaklanan kimi karakteristiklere sahip olduğu 
yolundaki inancı üzerine temellendiğini, bu ortak yapıların ise, insanları her yerde, toplum ve kültürel zem-
inlerinden bağımsız olarak benzer biçimde düşünmeye yöneltmekte olduğunu söylemektedir. Bu evrensel 
zihinsel karakteristikler arasında ise “sınıflandırma, doğanın yönleri, insanların doğayla ve kendi aralarındaki 
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ilişkilerini düzene sokma gereksinimi” bulunmaktadır (473). 
Lévi-Strauss’a göre, bu sınıflandırma pratiğinin evrensel yönlerinden birisi zıtlıklar ya da karşıtlıklardır. Bu 
noktada karşımıza, tür filmlerini çözümlemekte kullanılan bir yöntem olarak ikili karşıtlıklar kavramı çık-
maktadır. “Pek çok olgu ayrı ayrı değil, tersine sürekli olmasına karşın, zihin, düzene sokma gereksinimi ned-
eniyle onları olduklarından farklı olarak ele almaktadır. … Sınıflandırmanın en yaygın araçlarından biri, ikili 
zıtlıklara başvurmaktır” (Kottak 473) ve “Lévi-Strauss, belli kültürlerin içerisinde ve aynı zamanda kültürle-
rarası bir biçimde ikili karşıtlıkların değerlendirilmesi noktasında tanınmaktadır” (Downes 47-48).
Caroll (14), Lévi-Strauss’a göre bir ya da bir grup mitin yapısını betimlemenin, temelde, bu mitin ya da 
mitlerin altında yatan belli başlı karşıtlıkların taslağının çizilmesi anlamına geldiğini dile getirir. Ne de olsa, 
mitin işlevi son kertede, yukarıda da belirtildiği üzere “karşıtlıkların” üstesinden gelebilmemiz için gerekli 
olan mantıklı yapıları sağlamaktır (Lévi-Strauss’dan akt. Caroll 14). Caroll’a göre bu durum, “bilişsel uyum-
suzluk” kuramıyla da ilişkili olarak algılanabilir - bilişsel uyumsuzluk kuramına göre, eğer bir bilgi bir diğer-
inin reddi ya da olumsuzlanması anlamına geliyorsa, bu iki bilgi uyumsuzdur. Birbiriyle uyumsuz bilgilerin, 
ya da bilişlerin kavranması psikolojik bir huzursuzluk yaratır ve bu huzursuzluk bireyi rahatsızlığın bertaraf 
edildiği yeni bir bilişsel durum yaratması için motive eder. Sonuçta, ikili karşıtlıkların mitler aracılığıyla 
çözümlenmesi de tam olarak bunu yapmaktadır.
Dundes de (40), Lévi-Strauss’un, mitsel düşüncenin asli işlevinin çelişkilerin üzerinden gelmek olduğu 
konusunda ısrarcı olduğunu belirttikten sonra, Lévi-Strauss’un dört ciltlik Mythologiques serisinin son cildi 
olan The Naked Man’deki (Çıplak Adam) “İkili İşlemler” isimli bölüme atıfta bulunur. Burada, Lévi-Strauss, 
“mytheme”lerden, yani mitin temel birimlerinden bahsetmekte ve “Elbette, genel anlamda tüm mythemeler, 
hangi türden olurlarsa olsunlar, ikili işlemlere yardımcı olmak üzere oradadırlar, çünkü bu türden işlemler, 
dilin ve düşüncenin işleyişini mümkün kılmak üzere doğa tarafından icat edilen araçların özünde bulunan 
bir niteliktir (Lévi-Strauss’dan akt. Dundes 40),” demektedir. Dundes burada, elbette Lévi-Strauss’un “ikili 
karşıtlıklar” kavramını çok fazla kullanmakla suçlandığının da farkında olduğu notunu düşer. Bu suçlama, 
geçmişte olduğu gibi bugün de geçerlidir. Örneğin Martin (32), “Lévi-Strauss’un ikili karşıtlıklar üzerindeki 
dar görüşlü vurgusunun” kendisi açısından pek yararlı olmadığını belirttikten sonra, yapısalcılığın, tüm 
düşünce sistemlerinin doğası itibariyle ikili olduğu sonucuna ulaşırken yanıldığını, pek çok konseptin üçlü 
ilişki setlerinden oluştuğunu iddia eder ve bununla ilgili olarak üst sınıf, orta sınıf ve alt sınıf örneğini verir. 
Elbette, Lévi-Strauss’un yapısalcılığın kurucularından birisi olduğu ve postmoderniteyle birlikte sosyal bilim-
lerde yükselen trendin de postyapısalcılık olduğu düşünüldüğünde, 2012 yılında yayımlanmış bir makalenin 
yapısalcılığa dair böyle bir yaklaşıma sahip olmasının doğal olduğu varsayılabilir. Öte yandan konusu itibari-
yle bu çalışmanın amacı bir yapısalcılık ve post-yapısalcılık tartışmasına girmek, ya da yapısalcılığı tek doğru 
ilan edip post-yapısalcılığı yok saymak değildir. Fakat sözkonusu yöntemle ilgili olarak okuyucuların zihin-
lerinde oluşabilecek benzer soruları gidermek açısından Martin’in burada dile getirdiği itirazla ilgili olarak, 
yazarın, Lévi-Strauss’un yapısalcı yönteminde ikili karşıtlıkların ya karşıt unsurlardan birinin elenmesiyle, ya 
da aracılık yapan üçüncü bir kategorinin ortaya çıkmasıyla çözümlendiğini gözden kaçırdığını belirtmekte 
fayda vardır. Yukarıda da belirtildiği üzere, iki uçtan birinin diğerini elimine etmediği durumlarda, her zam-
an iki uç arasındaki “geçiş”i sağlayan bir “aracı” kategori ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda Martin’in itirazını 
üzerine temellendirdiği orta sınıf, üst sınıftan alt sınıfa ya da alt sınıftan üst sınıfa bir “geçiş”i simgeler, her 
ikisinden de değişen oranlarda öğeler taşır ve bu iki karşıt uca olan ilişkisi bağlamında tanımlanır. Dolayısıy-
la burada da, yine, bir ikili karşıtlık söz konusudur.  Marış (140), Lévi-Strauss’un dil ve kültür arasındaki 
karmaşık ilişkilerin çözümlemelerinden yola çıkarak dilin, hem kültürün bir ürünü, bir sonucu, hem de 
kültürün bir koşulu olduğunu söylediğine dikkat çeker. Buna göre kültürün yapısı da dile benzer, birtakım 
temel öğelerin belli başlı karşıtlıkları ve karşılıklı ilişkileri aracılığıyla inşa edilmiştir. Diğer bir deyişle, kültür 
de, dil de, insan psişesinin ve sembolik işlevin yöntemleri aracılığıyla, bilinçdışı düzeyinde kurulur ve ortaya 
çıkar. Dolayısıyla, Marış’a göre, yapısal antropolojinin temel fikri, bilinçdışının, hem insan zihninin hem de 
topluluk davranışının evrensel çerçevesini çizmekte olduğudur. Dolayısıyla sosyal yaşamın akrabalık, ev-
lilik kuralları gibi çeşitli ilişki biçimleri, mitler, inançlar, politik ideolojiler, sanat ya da moda, aynı doğaya 
sahiptirler: bunlar davranış sistemleri ya da sembolik dillerdir, bu da, ruhun bilinçdışı eylemlerini düzenley-
en evrensel yasaların bilinç ve toplumsallaşmış düşünce düzeyindeki yansımaları oldukları anlamına gelir 
(Lévi-Strauss’dan akt. Marış 140).   Bu noktada Lévi-Strauss’un ikili karşıtlıklar yönteminin sinemada uygu-
lanışına dönülecek olursa, bu yöntemin uygulandığı en ünlü araştırmalar Will Wright’ın Sixguns and Society: 
A Structural Study of the Western (Altıpatlar ve Toplum: Western’in Yapısal Bir Analizi) ve Jim Kitses’in, 
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yine Western filmlerini ikili karşıtlıklar yöntemiyle incelediği Horizons West (Batı Ufku) eserleridir. Kitses’in 
Yabanıllık/Uygarlık temel ikiliğinden yola çıkarak bu temel ikiliğin altında birey/cemaat, özgürlük/sınırlılık, 
onur/kurumlar, yozlaşma/deneyim vs. gibi uzun ve zengin bir ikili karşıtlıklar listesi oluşturmuş, bunları 
filmlerin tarihsel süreçlerle, toplumla ve kültürle ilişkisini anlamlandırmak üzere kullanmıştır (bkz. Abisel 
73-74 ve Özden 230). 
Western filmlerini yine Lévi-Strauss’un yapısalcı yöntemiyle inceleyen Wright (7) ise, mitin gündelik kay-
gılar ve eylemleri daha katlanılır kılmak için ortaya çıktığını ve eğlencenin gücünden yardım aldığını belirtir. 
Wright’a göre, insan deneyimi her zaman sosyal ve kültüreldir ve mitler tarafından önerilen deneyim mod-
elleri, en derin anlam düzeyinde, belli bir toplumun, bireyin dünyayı algılama biçimi üzerinde empoze ettiği 
sınıflandırmaları, yorumlamaları ve tutarsızlıkları taşır:   
Bireyin eyleme geçirdiği düzenleme kategorileri toplumunun mitlerinde yansımasını bulacak ve bu kategoril-
er, mitlerin biçimsel yapısı tarafından sembolize edilip mitleri bilen ve mitlerden zevk alan kişiler tarafından 
anlaşılacaktır. Dolayısıyla mit üzerine yapılan çalışmalar hem zihnin algılama kaynaklarına dair, hem de belli 
bir toplumun düzene sokarak başa çıkmaya çalıştığı deneyiminin düzenleniş kurallarına ve çelişkili varsayım-
larına dair daha derin bir anlayışa ulaşılmasını sağlayabilir. (Wright 12)
Ndalianis (138) Wright’ın 1930’lardan 1960’lara kadar olan Western filmlerinde tekrarlayan örüntüleri ortaya 
koyduğunu, fakat bu tekrarların aynı zamanda birtakım farklılıklar da içerdiğini keşfettiğini belirtir. Bu 
noktada Wright, bu varyasyonların tür geliştikçe baskın örüntüler içerisinde meydana geldiklerini (örneğin 
toplululuğu kucaklamaktan topluluğu eleştirmeye geçiş gibi), dolayısıyla da bu filmleri üreten ve tüket-
en toplumdaki kültürel ve toplumsal kaymaları yansıttıklarını dile getirmiştir. Nitekim Wright’a (21) göre, 
anlatıların ikili karşıtlıklar üzerinden analizi, herhangi bir mitteki karakterin anlamı, söz konusu miti üreten 
toplumun belli başlı deneyimlerinden ortaya çıkan bir karşıtlık aracılığıyla ortaya çıkar. 
İkili yapı, mitin imgelerinin genel ve karmaşık kategorileri (doğa/kültür, iyi/kötü) belirtmesini sağlayıp, bu 
kategorileri sosyal olarak ulaşılabilir kılar. Mitler aynı zamanda halihazırda kültürel anlamı olan imgeler 
sunar. Mitler kolaylıkla anlaşılır, kavramsal düzeyde derindir ve sosyal açıdan ilintilidir; mitler ait olduk-
ları toplumun temel endişe ve yönelimlerini yansıtır ve ortaya koyarlar. Mitler aynı zamanda, insan bilinci 
açısından mümkün olan anlamlandırma ve düzene sokma deneyimine temel yaklaşımları biçimlendirebil-
irler (Wright 194). Lévi-Strauss’a göre, ikili karşıtlıklar bir anlamlandırma kategorisi olarak evrensel olabil-
ir. Fakat ikili karşıtlıkların elemanlarına, farklı toplum ve kültürlerde yüklenen anlamlar ve çağrışımlar da 
yine o topluma ve kültüre özgü olacaktır. Örneğin, “kadın/erkek” karşıtlığının incelenen farklı toplumların 
bilinçdışında -mitlerinde, efsanelerinde, halk hikâyelerinde ya da sinemasında- bulunduğu varsayılacak 
olursa, önemli olan bu karşıtlık kategorilerinin elemanlarının farklı toplumlarda neye karşılık geldiğidir. 
Bir toplumda “kadın” olumlu, “erkek” olumsuz olanı simgelerken, başka bir toplumda tam tersi bir durum 
geçerli olabilmektedir. Ya da incelenen tüm toplumlarda karşıtlıklara yüklenen anlamlar aynı olabilir. Fakat, 
başka toplum ve kültürlerde böyle bir ikili karşıtlık olmaması ihtimali de bulunmaktadır. Aynı şekilde aynı 
toplum içindeki farklı kültürel metinlerde de bu karşıtlık bulunabilir, bulunmayabilir, karşıtlığın iki ucu 
her metinde farklı bir anlam ifade ediyor olabilir. Önemli olan, ele alınan metinler gövdesinde, bu ikili 
karşıtlıklar arasındaki ilişki demetlerini bulup çıkarabilmek ve böylece sonuca ulaşabilmektir. Nitekim her 
durumda, incelenen toplumlar ve kültürlerle ilgili daha derin bilgilere ve anlayışa ulaşılabilmektedir. Mit-
ler ve ritüeller, gerçek dünyanın anlamlarını sembolleştirirler ve toplumsal ve kültürel gerilimleri sembolik 
bir şekilde çözüme ulaştırarak dinleyicilerinde, izleyicilerinde ya da uygulayıcılarında katharsis’i sağlarlar. 
İkili karşıtlıklar ise, tüm toplumlar ve kültürler için geçerli olan karşıt anlam gruplaşmaları değil, ama her 
toplum ve kültürde o toplum ve kültüre özgü anlamlar ve çağrışımlar kazanan bir düşünce yapısıdır. Nitekim, 
Lévi-Strauss’a göre (Antropoloji 302) mite atfedilen esas değer, zamandaki belli bir anda ortaya çıktığı var-
sayılan olayların “sürekli bir yapı oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Bu yapı, aynı anda geçmiş, şimdiki ve 
gelecek zamanlarla ilgilidir” ve karşıtlıklar sayesinde bu temel belirsizlik açıklığa kavuşturulabilir. “Mitolojik 
düşünceye politik düşünce kadar hiçbir şey benzemez. Çağdaş toplumlarda, politik düşünce sırf mitolojik 
düşüncenin yerini almıştır belki de” (Lévi-Strauss, Antropoloji 302).
Özetlemek gerekirse mit ve ritüel, tıpkı tür filmleri gibi topluluk açısından entelektüel ya da duygusal düzey-
de varolan bir çelişkiyi, sembolik anlamlandırma yoluyla bertaraf etmek üzere ortaya çıkar. Yapılması gereken 
şey ise, bu mitlerin yapısında bulunan, tekrarlayan doğaya sahip ilişkileri bulup gruplandırarak yeni bir an-
lamlandırma yoluna gitmek, böylelikle bu anlamlandırmanın altında yatan kolektif bilinçdışını ortaya çıkar-
maktır. Bu amaçla, bu çalışmada, böylesi bir girişim için geçerliliğini koruduğuna inanılan bir yöntem olarak 
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Lévi-Strauss’un İkili Karşıtlıklar yönteminin bir kez daha gündeme getirilmesi ve tür sinemasının karakteris-
tik özellikleriyle neden uyumlu olduğunun ortaya konması amaçlanmıştır. Böylelikle, şüphesiz içinde üretil-
dikleri toplumla ve kültürle son derece dolaysız bir bağ taşıyan ve araştırmacıya verili bir çağa bakmanın, 
onu anlamanın, çözümlemenin farklı ve yaratıcı bir yolunu sunan popüler sinema filmleri üzerinden, henüz 
ilk çeyreği geride kalmış olan yirmibirinci yüzyılın zeitgeist’ına dair belli başlı kavramlarla sınırlı da olsa bir 
anlayışa, kavrayışa ulaşılabilir.
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TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL REKLAMCILIĞIN DÖNÜŞÜMÜ
Dr. Yener Lütfü MERT

Özet
Günümüzün yoğun rekabet ortamında kurumlar, ürüne yönelik reklam çalışmalarının yanı sıra mar-
ka imajını geliştirebilmek adına kurumsal reklam çalışmalarına da öncelik vermektedirler. Bu kapsamda 
gerçekleştirilen reklam kampanyalarında kurumsal pazarlama hedefleri doğrultusunda kurumsal marka, 
kurum kültürü, kurum kimliği ve kurum imajlarını göstergeler yardımıyla hedef kitlenin zihninde beklentiye 
uygun bir şekilde konumlandırmaya çalışmaktadırlar.
Genel anlamda bir kurumun prestij reklamlarını, toplumsal içerikli reklamları, şirket birleşmeleri ve finansal 
reklamları kapsayan kurumsal reklamcılık uygulamaları, aynı zamanda kurumun tarihsel gelişim sürecini 
ve reklamcılık alanındaki gelişmeleri/dönüşümleri yansıtan önemli bir veri olarak da görülebilmektedir. 
Cumhuriyetin ilan edilmesinin hemen ardından 1924 yılında kurulan ve ilk ulusal banka olma özelliğini 
taşıyan İş Bankasının kurumsal reklamcılık uygulamaları bu yönüyle bakıldığında aynı zamanda Türkiye’de 
hem bankacılık hem de kurumsal reklamcılık çalışmaları açısından süreci ortaya koyan belge niteliğindedir. 
Bu bağlamda çalışmada İş Bankası örneklem alınarak kurulduğu yıldan bugüne kadar ülkenin gelişmesiyle 
paralel olarak Türkiye’deki kurumsal reklamcılık süreci ve dönüşümleri izlenmiş olacaktır. Süreç, kurumsal 
reklam türleri olarak kurumsal kimlik reklamı, imaj reklamı, kriz dönemlerinde uygulanan kurumsal reklam, 
finansal içerikli kurumsal reklam, bilgilendirici kurumsal reklam, hatırlatmaya yönelik kurumsal reklam, 
savunucu veya toplumsal içerikli kurumsal reklam ile değişme ve birleşme dönemlerinde uygulanan ku-
rumsal reklam şeklinde elde edilen bulgular üzerinden değerlendirilmektedir. Bankanın kurulduğu günden 
bugüne kadar gazetelerde yayınlanan kurumsal reklamların taranmasıyla gerçekleştirilen analizle Türkiye’de 
Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen kurumsal reklamcılık uygulamaları sürecini izleme açısından önemli 
bulguların ortaya konulacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: reklamcılık, kurumsal reklamcılık, İş Bankası.

THE TRANSFORMATION OF CORPORATE ADVERTISING IN THE SECTOR OF BANKING IN TUR-
KEY

Abstract
In the fierce competition environment of today, corporations, alongside the advertising works towards the 
product, to improve the brand image, have prioritized corporate advertising also. In the advertising cam-
paigns carried out in this scope, corporate branding in the direction of corporate marketing aims, corporate 
culture, corporate identity and corporate images are trying the position appropriately in target audience’s 
mind with the help of indicators.
Generally speaking, corporate advertising practices, which include corporate’s prestige ads, communal ads, 
corporate mergers and financial ads, also can be seen as an important data on corporate’s historical develop-
ment process and the developments/transformations in the advertising field. In the year 1924, immediately 
after the proclamation of the Republic, İş Bankası was founded and it has featured as the first national bank, 
and its corporate advertising practices are the documents that set out the process within the scope of banking 
and corporate advertising works in Turkey. In this context, in the study, with making the İş Bankası as sam-
ple, from the year that it has founded to today, corporate advertising and transformations in Turkey will be 
followed parallelly to growth in the country. The process has evaluated on the findings that corporate identity 
ads, image ads, corporate ads in the times of crises, financially thematic corporate ads, informative corporate 
ads, reminder-oriented corporate ads, advocacy or communal corporate ads with the corporate ads in the 
times of change and merger. With the analysis, that performed with scanning all the corporate ads in papers 
from the day that Bank was founded to today, it is thought that it will be put out some important findings in 
terms of watching the process of corporate advertising process in the Republic period of Turkey.
Keywords: advertising, corporate advertising, İş Bankası.
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Giriş
Günümüzün yoğun rekabet koşulları işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri adına pazarlama süreçlerinin 
çeşitlendirmesi zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. İşletmeler rakiplerinden bir adım daha önde ola-
bilmek için bu süreçler içinde etkin bir şekilde kullanılan ürün ve hizmet reklamlarının yanı sıra kurumların 
imajlarını da hedef kitleye doğru ve etkin bir şekilde anlatarak onların zihninde olumlu imajlar oluşturma 
yönünde çaba sarf etmek zorundadırlar.
Ürün ve hizmetlerin tanıtılmasına yönelik bir süreci içinde barındıran reklamcılık unsurlarının kullanımı ile 
hedef kitlede bırakılan izlenim kuşkusuz çok önemlidir, ancak yeterli değildir. Çünkü müşteri aynı zaman-
da ürün veya hizmeti sağlayan işletmenin kim ve ne tür bir işletme olduğunu ve toplumsal yapıya nasıl bir 
değer kattığını da sorgulamaktadır. İşte bu amaçla işletmeler hedef kitlenin zihninde diğer işletmelere göre 
bir adım daha önde olabilmek ve olumlu bir algı oluşturabilmek için kurumsal reklamcılık uygulamaları 
gerçekleştirmektedir. Kurumsal reklamcılık, temel reklam çalışmaları gibi ücreti ödenerek gerçekleştirilen bir 
uygulama olmasına karşın, kurumun topluma kattığı değerleri yansıtması ve hedef kitleye ürün/hizmet satışı 
dışında onlar üzerinde kendisiyle ile ilgili olumlu algının oluşturulması bağlamında önem kazanmaktadır.
Nasıl ki reklamcılık sektörü üretimin artışı ve pazarlama süreçlerinin geliştirilmesi zorunluluğuyla kendi 
içinde tarihsel bir süreci barındırmaktaysa kurumsal reklamcılık da belli bir süreç içinde gelişim göstermiştir. 
Bu çalışma Türkiye’de kurumsal reklamcılığın geçmişten günümüze gelişim evrelerine ışık tutmak amacıyla 
hazırlanmıştır. Neredeyse Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuyla eşit yaşta bulunan ve bu süreci anlatabileceği 
düşüncesinden hareketle Türkiye İş Bankası örneklem olarak seçilmiştir. Bankanın yaklaşık yüz yıldır Tür-
kiye’de kesintisiz hizmet verdiği kurumsal reklamcılık uygulamalarını da hizmete başladığı yıllardan itibaren 
sürdürmüş olması çalışmaya kattığı önemi ortaya koymaktadır.
Çalışmada öncelikle kurumsal reklamcılık kavramı, önemi ve türleri üzerinde durulacak daha sonra İş 
Bankasının tarihsel gelişim sürecinde kurumsal reklamcılığın hangi türlerini, neden ve nasıl kullandığı ird-
elenecektir.

Reklam ve Kurumsal Reklamcılık Kavramları
Bütünleşik pazarlama iletişimi içinde yer alan reklam, “bir işin, bir malın veya bir hizmetin para karşılığında, 
genel yayın araçlarında tarif edilerek geniş halk kitlelerine duyurulmasıdır” (Ünsal 12). İşletmeler ürün veya 
hizmetlerinin satışını yapmak ya da artırmak; dolayısıyla kar etmek amacıyla reklam çalışmalarına girmekte-
dirler. Ancak reklam yalnızca duyurma eyleminden ibaret değildir. Reklam, aynı zamanda tüketicilerin dik-
katini çekmek, hatırlatma yapmak, değer katmak, onları satın almaya yöneltmek ve dağıtım ağını geliştirmek 
gibi pek çok işlevi de yerine getirmektedir. Bu nedenle geniş kapsamlı bir çalışmanın parçası olan reklam, 
diğer pazarlama elemanları ile işletmelerin belirlediği stratejiler doğrultusunda temel pazarlama hedeflerine 
ulaşmak için koordineli olarak yürütülmesi gereken bir etkinliktir (Kocabaş ve Elden 16-17). Kitle iletişim 
araçları ile gerçekleştirilen reklamda çalışmayı ortaya koyan ve ücreti ödeyen işletme bellidir. Dolayısıyla 
hedef kitle, reklamı yapanın kim olduğunu doğrudan anlayabilmektedir.
Kurumsal reklam ise işletmelerin kendileriyle ilgili olumlu imaj yaratmak için yaptıkları reklamlardır. Bu 
tür reklamlarda kuruluşun ürün veya hizmetlerinden doğrudan söz edilmemektedir (Ülger 102). Kurumsal 
reklamı prestij reklam olarak niteleyen Jefkins (1991) kurumsal reklamı, bir şirketin, kuruluş ya da çıkar-
larını duyurma amacıyla yaptığı özel bir reklamcılık türü olarak ifade etmiştir. Kurumsal reklamda da reklam 
etkinliğinde olduğu gibi bir ücret ödenmektedir, ancak reklamdan farkı, ürün veya hizmete yönelik olmaması 
ve doğrudan kurumun imajına yarar sağlamaya çalışmasıdır (Okay ve Okay 317).
Kurumsal reklam, işletme hatta sektöre yönelik iyi niyeti, olumlu duyguları geliştirmeye, dolaylı olarak 
satışları geliştirmeye ve işletmenin bağlantıda bulunduğu farklı gruplarla ilişkilerini iyileştirmeye hizmet 
etmektedir. Bu durumda konunun ilgi odağı ürünler yerine kurumlar olmaktadır (Oluç 7). Dolayısıyla 
kurumsal reklamda hedef kitle geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu bağlamda iç hedef kitle, dış hedef kitle ve 
denetleyicilerden (Karacanik 42) oluşan hedef kitle grubunda ortaklar, kurum çalışanları, aracı kurumlar, 
sendikalar, potansiyel müşteriler, rakipler, hammadde veya hizmet sağlayan kuruluşlar, medya, finansal 
kuruluşlar, yerel ve merkezi yönetim kurumları, eğitim kurumları, partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek 
örgütleri ve kamuoyu önderleri yer almaktadır.
Kurumsal reklamcılık, hedef kitlenin olumsuz algısını ortadan kaldırma veya tamamen yeni bir algı oluştur-
ma gibi çalışmaları kapsamında geniş bir alana yayılmış olduğu için içeriği de buna paralel olarak geniş tutul-
maktadır. Böylece kurumsal reklam, kurumun finansal yapısının anlatılmasından, topluma sağladığı yara-
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rlara, çevre kirliliğine karşı gerçekleştirdiği etkinliklerden sosyal desteklere kadar kapsamlı bir alanı işaret 
etmektedir. O nedenle kurumsal reklamcılık, literatürde pek çok yazar tarafından farklı adlandırmalar altında 
yer almıştır. Konsept reklamcılığı, genel promosyon reklamcılığı, iyi niyet reklamcılığı, imaj reklamcılığı, 
dava reklamcılığı, kişisel reklamcılık, sorumluluk reklamcılığı, halkla ilişkiler reklamcılığı, kimlik reklamı, 
toplumsal içerikli reklamlar ve prestij reklamcılık (Okay ve Okay 317) bu adlandırmalardan başlıcalarıdır.
Kurumsal reklamlar, imaj yaratmayı amaçlaması nedeniyle diğer reklamlardan hazırlanış tarzı olarak da 
farklılıklar göstermektedir. Örneğin işletmelerin gerçekleştirdiği sosyal, çevreci ve kültürel çalışmalar ile 
finansal yapıyla ilgili duyurumlar veya kurumu savunmaya ilişkin açıklamalarda çoğunlukla bilgilendirme 
yönüne gidilmekte, dolayısıyla satış reklamlarından daha fazla bilgilendirme ve mesaj verme ön plana çık-
maktadır. Rapor ve finansal yapıya ilişkin çalışmalarda sayısal veriler kullanılırken yıldönümü kutlamaları 
veya teşekkür bildirimleri gibi çalışmalarda genel reklam dilinden uzaklaşılarak daha edebi ve sanatsal bir 
dil kullanılmakta, daha uzun metinlere yer verilmektedir. Kuruma ilişkin reklam metinlerinin yanı sıra bu 
tür çalışmalarda görsel olarak da satış reklamından farklı birtakım öğeler görülebilmektedir. Bunların başın-
da kurumsal kimliği yansıtması nedeniyle logo, kurum binası, çalışanlar veya konuya özel görseller reklam 
tasarımında bilhassa yer almaktadır.

Kurumsal Reklamcılığın Amaçları ve Önemi
Kurumsal reklamcılık geniş bir alana yayılan özellikleri işaret ederken aynı zamanda birçok amacı 
gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Bunlardan başlıcaları şunlardır (Okay ve Okay 329) :
 Bir kuruluşun farkına varılmasını sağlamak,
 Kuruluşla ilgili olarak kamuoyunu ikna etmek, bilgilendirmek,
 Çalışanları motive etmek,
 Kredi kuruluşları ve yatırımcılar üzerinde olumlu etki oluşturmak,
 Kuruluşun imajını olumlu yönde geliştirmek
 Kuruluşa karşı suçlamalar ya da yanlış değerlendirmeleri düzeltmek,
 Dağıtımcılar nezdinde kuruluşun bilinirliğini artırmak, satıcılarla ilişkileri güçlendirmek,
 İsim değişikliği veya şirket birleşmeleri durumunda kamuoyuna bildirmek,
 Kurumun büyüyüp sağlıklı bir şekilde geliştiğini duyurmak (Seitel 337)
 Kurumu etkileyebilecek politik kadroları etkilemek ve bilgilendirmek, (MacEwen 181).
Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen kurumsal reklam çalışmaları ile satış artışları gerçekleştirilebilir, 
yatırımcı kuruluşlardan rahatlıkla sağlanabilen kredi ve desteklerle kurumun yatırımları güçlendirme yol-
una gidilebilir. Doğru bilgilendirmelerin yapılması ile müşterilere daha rahat ulaşmak ve kurumun olumlu 
yönlerini onların zihninde geliştirmek mümkün olabilecektir. Böylece örneğin bir kriz durumunda hızlı ve 
sağlıklı bilgi aktarımının yapılmasıyla gerek çalışanlar ve müşteriler, gerekse diğer hedef kitle rahatlıkla kon-
trol altına alınabilecektir. Öte yandan normal dönemlerde yapılan kurumsal reklam çalışmalarında kurumun 
imajı olumlu şekilde kamuoyuna yansıtıldığı için birtakım sorunların yaşanması durumunda müşterilerin bu 
kuruma diğer kurumlara göre daha olumlu bakacağı söylenebilir. Özellikle çok sayıda çalışana sahip ku-
rumlarda çalışanlar kurumsal reklamlarla iyi motive edilebilecek, böylece kurumsal aidiyet duygusu arttıkça 
verimlilik de artma eğilimine girecektir.

Kurumsal Reklamcılık Türleri
Kuruluşların hizmet verdikleri alanlara göre farklı şekillerde kurumsal reklamcılık türlerini uygulamaya koy-
dukları görülmektedir. Bu çalışmaların temel özellikleri arasında bilgilendirme, ikna etme, hatırlatma ve ku-
rumu savunma özellikleri yer almaktadır. Bu özelliklerden bir tanesinin yer aldığı reklam çalışmasında farklı 
sınıflandırmalara ilişkin mesajlar verilebilir. Örneğin, kurumun finansal yapısıyla ilgili bir duyuru yapılırken 
aynı zamanda bilgilendirme de yapılıyor olabilir. Yani bir reklamı farklı kategorilerde değerlendirmenin 
mümkün olabileceği varsayımını dikkatten uzak tutmamak gerekmektedir. Bu yönde yapılan çalışmaları şu 
şekilde sınıflandırmak mümkündür:
a. Kurumsal Kimlik Reklamı:
Kurumsal kimlik reklamı kurumun adını ve yaptığı hizmetleri ön plana çıkararak hedef kitlesi üzerinde bilin-
irliğini artırmak veya devam ettirmek amacıyla kullanılmaktadır. Kurumsal kimliği yansıtan unsurlar olarak 
bu tür reklamlarda kurumun adı, logosu ve kurumu yansıtan temel değerlere vurgu yapılmaktadır. Ayrıca 
bunlardan birinde yapılan değişiklikler de hemen hedef kitleye kurumsal kimlik reklamıyla duyurulmaktadır 
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(Wells vd. 536-537). Ürün veya hizmetin dışında kurumların temel unsur olarak yer aldığı kurumsal kimlik 
reklamlarında amaç kurumun imajını hedef kitle üzerinde oldukça etkili hale getirmektir.
b. Prestij veya İmaj Reklamı:
Jefkins’in “usül reklamı” olarak da nitelendirdiği bu reklam türünde temel amaç kurumun imajını hedef kitle 
gözünde yüceltmek veya sürdürmektir. O nedenle bu tür reklamlar daha çok edebi ve sanatsal bir şekilde 
kaleme alınarak tasarımı yapılmaktadır. “Çünkü modern eğilim, daha düzenli, daha kesin bir biçimde iknaya 
dayalı reklam metni hazırlama ve şirketin tarihçesini, meziyetlerini, başarılarını olumlu ve göze batıcı bir 
biçimde göstermek şeklindedir” (326). Kuruluş yıldönümü reklamları, teşekkür, kutlama, açılış gibi reklamlar 
bu türe örnek olarak verilebilir.
c. Bilgilendirici Kurumsal Reklam:
Günümüzde kurumların çalışma süreçleri ve kurumla ilgili zaman zaman hedef kitleye bilgi vermeleri 
önemsenmektedir. Hedef kitle, böylece kurumla ilgili gelişmeleri zamanında takip edebilmekte ve kurumun 
kendisine değer verdiği yargısına varabilmektedir. Örneğin, kurumun yeni bir yere taşınması, yeni teknolo-
jiye uygun sistemin kurulması, kalite konusunda ortaya koyduğu yaklaşım, adres ve telefon değişikliklerin-
in bildirilmesi gibi durumlarla ilgili bilgilendirme yapılması hedef kitlenin kurumla ilgili algısında olumlu 
izlenimler yaratabilecektir.
ç. Finansal İçerikli Kurumsal Reklam
Finansal reklamlar kurumların daha çok finansal verilerini içinde barındıran ve yatırımcı kitleyi kurumun 
güçlü olduğuna ikna etme amacıyla hazırlanan reklamlardır. Aynı zamanda potansiyel yatırımcıları etkileme 
noktasında da önemli olan finansal reklamlar ile kurumun gelecekte yapacağı yatırımlar konusunda da bilgi 
aktarılmaktadır. Kurumlar böylece hedef kitle nezdinde rakip kurumlardan ayrışmaya çalışmakta ve daha 
güçlü bir pozisyonda olduklarını ortaya koymaktadır. Öte yandan kurumların piyasaya açıldıklarında hisse 
senetlerinin borsada satılması veya hisse senetlerinin halka arz edildiğinde piyasaya sunulan tahvillerle ilgili 
kamuoyuna bilgi verilmesi noktasında da reklam çalışması gerekli olmaktadır. Özellikle büyük kurumların 
verdikleri tam sayfa reklamlarda kurumlar ile ilgili bilgiler, başvuru formları ve başvuru yerleri gibi bilgiler 
ayrıntılı bir şekilde verilmektedir (Jefkins 328). Bir diğer finansal reklam uygulaması da yıllık raporlar ve 
hesapların ilgili kişilere sunulmasıdır (Karpat 122).
d. Değişim ve Birleşme Dönemlerinde Kurumsal Reklam
Kurumların kendilerini geliştirme ve çağa ayak uydurma amacıyla kurumsal kimlik çalışmalarını yenile-
dikleri görülmektedir. Bu kapsamda örneğin logo, amblem ve kurumsal tasarım formatı değişmekte, buna 
uygun yeni tasarım çalışmalarının hedef kitleye anlatılması gerekmektedir. İşte bu noktadan hareketle yapılan 
reklamlar kurumların değişim dönemi reklamları kapsamında değerlendirilmektedir. Örneğin Audi otomo-
bil firması 2017 yılında logo değişikliği ve yeni marka kimliğini duyurmak için özellikle saygın dergilerde 
kurumsal reklamlarla yer almayı tercih etmiştir. Bu tür reklamlarla kurumlar yeni kurumsal kimlik öğelerini 
hedef kitleye tanıtmak ve onların zihninde olumlu imaj yaratmak çabasını vermektedirler.
Bazı durumlarda kurumlar kendi aralarında şirket birleşmelerine gitmektedirler. Bir işletme bir veya bird-
en çok işletmeyi bünyesine katarak yeni bir oluşum ortaya koymaktadır. Bu tür birleşmelerin bir kısmında 
şirketlerin adı tamamen veya kısmen değişebilmektedir. Dolayısıyla bu birleşmelerin kamuoyuna aktarılması, 
birleşmenin işletmelere ve hedef kitleye nasıl bir yarar sağlayacağı ortaya konulmalıdır. Örneğin, 2016 yılında 
gerçekleşen QNB ve Finansbank birleşmesi sonrası üç aydan daha uzun bir süre bu durum çeşitli mesajlarla 
TV, gazete, internet, açıkhava vb. reklam mecralarında hedef kitleye anlatılmaya çalışılmıştır. Diğer bir örnek 
olarak da GSM firması Avea ve internet servis sağlayıcısı TTNET’in 2016 yılı başlarında Türk Telekom çatısı 
altında birleşmeleri verilebilir. Birleşme sonrası yeni logo tasarımı ve birleşme işlemi farklı reklam kanallarıy-
la tüm hedef kitleye benimsetilmeye çalışılmıştır.
e. Kriz Döneminde Uygulanan Kurumsal Reklam
Kriz, kurumların beklenmedik zamanlarda gerçekleşen, zarar görebileceği ve hızlı bir şekilde yanıt vermesi 
gereken durumlardır. Savaş durumları, terör saldırıları, doğal afetler, kurumla ilgili birtakım olumsuz haber-
lerin sosyal medyada yayılması gibi durumlar kurumlar için kriz dönemleri olarak sayılabilmektedir. Bu 
durumlarda çok hızlı bir şekilde hareket edilmesi ve sorunun atlatılması gerekmektedir. İyi bir ekip çalışması 
şeklinde gerçekleştirilecek olan halkla ilişkiler etkinliği bağlamında bir destek işlevi gören kurumsal reklam-
cılık da bu noktada önem kazanmaktadır. Kurumlar, yayınladıkları reklamlarda ortada gerçekten bir yanlışlık 
varsa açıkça ifade etmeli ve özür dilemeli veya sorunun çözümü üzerinde neler yapıldığına/yapılacağına 
ilişkin bilgiler vermelidir. Bu mesajlar, sorun çözümüne odaklı, açık ve herkesin anlayacağı şekilde hazırlan-
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malı, işletmeler arası ya da basınla tartışmayı sürdürecek nitelikte ifadeler kullanılmamalıdır.
f. Savunucu veya Toplumsal İçerikli Kurumsal Reklamlar
Savunucu kurumsal reklamlar kimi zaman kurumların ticari unsurlarını ön plana çıkardığı gibi bazen de 
siyasi çevrelerin veya basın mensuplarının kurum hakkındaki eleştirilerini düzeltmek için yayınlanmak-
tadır (Karpat 118). Bu tür reklamlar, kuruluşun durumunu ortaya koyarken aynı zamanda söz konusu si-
yasi konuyla ilgili konumunu da göstermek üzere hazırlanmaktadır. Reklam mesajında kurumun istihdam 
sağladığı kişi sayısı, bölgeye yaptığı yatırımlar, ödediği vergiler, ülkeye ekonomik katkısı gibi konulara yer 
verilmektedir. Örneğin, British Airways verdiği kurumsal TV reklamlarında İngiliz ekonomisine milyonlar-
ca poundluk uluslararası hizmet getirdiğini vurgulamaktadır (Jefkins 326). Dolayısıyla bu tür reklamlarda 
kurumların topluma ve ülkeye kattığı değerler ön planda tutularak, kendilerine yöneltilen suçlamaların yanlış 
olduğu ve kurumun topluma faydalı bir yapıya sahip olduğu ifade edilmektedir. İşletmelerin sosyal sorum-
luluk bağlamında gerçekleştirdikleri çalışmaları yansıtan reklam çalışmaları da toplumsal içerikli kurumsal 
reklamlar içinde değerlendirilebilmektedir. Bu tür reklam çalışmalarının son yıllarda oldukça yoğun şekilde 
artmış olduğu gözlenmektedir.
g. Hatırlatıcı Kurumsal Reklamlar
Kurumlar, nasıl bazı dönemlerde ürünleri hatırlatıcı reklamlar gerçekleştirmekteyse aynı şekilde zaman 
zaman kurumu hatırlatıcı reklamlar da hazırlamaktadır. Bu tür reklamlarda kurumla ilgili birtakım bilgiler, 
kutlamalar, daha önce yapılan çalışmalar, tarihsel etkiler vb. özelliklerin hatırlatılması şeklinde hedef kitleye 
aktarılarak kurumla ilgili bilgi ve düşüncelerin dinamik tutulması sağlanmaktadır. Bu tür kurumsal reklamlar 
arasında Anneler Günü, Yılbaşı, dini ve milli bayramlar gibi dönemlerde hazırlanan çalışmalar gösterilebilir.

Kurumsal Reklamlarda Görsel ve İçerik Açıdan Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
Kurumsal reklamlar doğrudan ürün ve hizmetlerle ilgili olmayıp kurumun kendi değerleri, vizyonu, toplu-
ma yararları ve ülkeye katkılarının anlatıldığı temelde imajı güçlendirici reklamlar olması nedeniyle bu tür 
reklamlarda kullanılacak mesajlar ve görseller de buna uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu bağlamda özellikle 
dikkat edilmesi gereken hususlar şu maddeler altında özetlenebilir:
 Mesajlar edebi dille, akıcı ve gerektiğinde duygusal bir üslupla verilmelidir.
 Açıklamaya dönük çalışmalarda kurumla ilgili gerçekçi bilgiler diğer reklam türlerine göre daha geniş bir 
şekilde verilebilmelidir.
 Mesajlar, kurum dışı hedef kitle gibi kurum içi hedef kitleyi de kapsamalıdır.
 Belirli bir hedef kitleyi kapsayan çalışmalarda ilgili kitlenin özellikleri dikkate alınarak reklam çalışması 
hazırlanmalıdır. Örneğin, çocuklara yönelik bir çalışmada onlara uygun görsel ve bilgiler yer alırken kredi 
kuruluşlarına yönelik bir çalışmada daha teknik bir dil ve sayısal veriler kullanılmalıdır.
 Sayısal veriler kullanılırken özellikle son dönemlerdeki veriler dikkate alınmalı ve hedef kitleyi sıkmayacak 
şekilde anlaşılır nitelikte sadeleştirilmelidir.
 Metne uygun görseller kullanılmalı, görsellerin kurumun yaptığı çalışmaları yansıtabilme özelliğinin ol-
masına dikkat edilmelidir.
 Kurumsal tasarım şablonunda yer alan logo ve renklere mutlaka yer verilmeli, bunun dışına çıkılmamalıdır.
 Kullanılacak medya araçları kurumun prestijini artıracak nitelikteki araçlardan seçilmeli ve uygun 
büyüklükte yer ve zaman seçimi yapılmalıdır.
Görüldüğü üzere geniş bir alanı kapsayan kurumsal reklam çalışmalarının hazırlanması da aynı şekilde 
üzerinde özenle durulmayı gerektirmektedir. Tasarım ve mesajların doğru kurgulanamaması durumunda 
kurumsal imajın yükseltilmesi amacıyla yapılan çalışma olumsuz bir algıya sebebiyet verebilecektir.

Türkiye İş Bankasının Kısa Geçmişi
Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra ülkenin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümü için gerekli yerli 
işletme altyapının oluşturulması zorunlu görülmekteydi. Bu dönemde işletmelere finansman sağlayacak, 
böylece sanayileşme hareketine destek sağlayacak ulusal bir bankacılık sisteminin oluşturulması ihtiyacı 
hissedilmekteydi. Türkiye’nin ilk ulusal bankası olan İş Bankası işte bu düşüncenin bir tezahürü olarak ortaya 
çıkmıştır. Banka, Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle İzmir Birinci İktisat Kongresi’nde alınan kararlar 
doğrultusunda 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulmuştur. İlk genel Müdürü Celal Bayar yönetiminde iki şube 
ve 37 personelle hizmete başlamıştır. Kuruluş sermayesi 1 milyon TL. olan Bankanın fiilen ödenen 250 bin 
TL.lik bölümü Atatürk tarafından karşılanmıştır (İş Bankası web). Kocabaşoğlu (4-9) Atatürk’ün koyduğu bu 
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parayla ilgili şu bilgileri vermektedir: “Kurtuluş savaşında girişilen çetin mücadele için Hindistan’da yaşayan 
Pakistanlı Müslümanlar tarafından Mustafa Kemal’e gönderilen 500–600 bin lira tutarındaki paranın harcan-
mayan kısmı oluşturmaktadır.” Kalan bölümü ise Genel Müdür Celal Bayar çeşitli bankalardan toparlayarak 
tamamlamıştır.
İş Bankası Türkiye’de ulusal bankası olarak hızla çalışmalarına başlamış ve bankacılık sektöründe önemli bir 
aktör olmuştur. Banka geçtiğimiz yaklaşık yüz yıllık süreçte pek çok ilklerin öncüsü de olmuştur. Bunlar ar-
asında Cumhuriyetin ilk yıllarında özellikle ihtiyaç duyulan tasarrufu yaratmak ve yaygınlaştırmak amacıyla 
kumbara sistemini başlatması, günlük harcamalarda çek uygulamasına geçmesi, Avrupa ve Kıbrıs’ta ilk Türk 
banka şubelerini açması, yatırım hesabı hizmetini ilk kez başlatması gibi birçok öncü çalışma sayılabilir (İş 
Bankası web).
Bugün gelinen noktada İş Bankası 2017 yıl sonu itibariyle aktif toplamı, kredi hacmi ve öz kaynak büyüklüğü 
bakımından Türkiye’nin en büyük özel bankası konumundadır. Bankanın yurtiçinde 1351, yurtdışında farklı 
ülkelerde olmak üzere 23 şubesi bulunmaktadır. İş Bankası kurulduğu günden bugüne 294 şirketle ortak-
lık ilişkisine girmiş, bunlardan 269 şirketteki ortaklığını devretmiştir. Eylül 2017 tarihi itibariyle Bankanın 
finans, cam, telekomünikasyon ile sanayi ve hizmet ana gruplarında çalışan 25 şirkette doğrudan ortaklığı 
bulunmaktadır. Bankanın dolaylı kontrol ettiği şirket sayısı ise 94’tür (İş Bankası web).
İş Bankası kurulduğu günden itibaren reklam ve tanıtım çalışmalarına önem veren bir kuruluş olarak 
görülmektedir. Banka ilk günden itibaren dönemin önde gelen gazeteleriyle iletişime geçerek ulusal bank-
acılık sektörüyle ilgili mesajları içeren reklam çalışmalarına başlamıştır. Bundan sonraki bölümlerde İş 
Bankasının kurumsal reklam çalışmalarını yansıtan örnekler ele alınarak analiz edilmeye çalışılacaktır.

Çalışmanın Amacı
Çalışma, Türkiye’de Cumhuriyet döneminde bankacılık sektöründe kurumsal reklamların nasıl bir süreçten 
geçtiğini ve hangi kurumsal reklam türlerine daha sıklıkla, neden başvurulduğunu analiz etmeyi amaçlamak-
tadır. Bu kapsamda Türkiye İş Bankasının 1924’ten günümüze kadar hazırlamış olduğu kurumsal reklamlar 
örneklem alınmıştır.

Çalışmanın Yöntemi ve Sınırlılıklar
Çalışmada son verilere göre Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası’nın gaze-
telerde yayınlattığı kurumsal reklamlar taranarak incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle Bankanın kurulduğu 
tarihte ulusal yayın yapan gazeteler ele alınarak taranmıştır. Ancak bu gazetelerin yayınlarının zaman zam-
an kesintiye uğraması nedeniyle sürecin devam ettirilebilmesi adına 1950 yılından sonra günümüze kadar 
yayınlarını sürdüren Milliyet Gazetesinin (kuruluş 3 Mayıs 1950) ilan ve reklam sayfaları analize dahil edilm-
iştir. Bunun için Milliyet Gazetesinin internet ortamında yer alan tüm gazete kopyaları üzerinden kurumsal 
reklamlar taranarak sınıflandırılmıştır.
Çalışmada yalnızca gazete reklamları analize dahil edilirken televizyon, radyo, açıkhava, dijital ortam vb. 
dahil edilmemiştir. Çok sayıda veri içinden seçme yapılırken, dönemsel özellikler ve reklamların içeriklerinin 
farklılığı özellikle dikkate alınarak yalnızca ilgili kategoriyi doğrudan yansıtan özellikteki çalışmalar örnek 
olarak alınmıştır. Örneğin, İş Bankasının 1950’li yıllardan sonra hemen hemen her yıl yıldönümü kutlama 
reklamı verdiği görülmektedir. Ancak analize dahil edilecek reklamlarda söz konusu kategoriyi yansıtan 
birkaç reklam seçilerek irdelenebilmiştir.
Çalışmanın sınırlılığı olarak kurumsal reklamlarla ilgili yapılacak bir değerlendirmede bankacılık sektöründe 
yalnızca İş Bankasının seçilmiş olması belirtilebilir. Ayrıca çalışmanın kaynağının belirli gazeteler olması da 
yine sınırlılık olarak değerlendirilebilir.

İş Bankası Reklamlarında Yer Alan Kurumsal Reklamlara İlişkin Bulgular
Kurulduğu ilk günlerden itibaren reklam ve haber çalışmalarına başlayan İş Bankası, kurumsal reklam 
çalışmalarını hızlı bir şekilde başlatarak günümüze dek sürdürmüştür. Bu kapsamda Bankanın geçmişten 
günümüze kullandığı reklamlardan kurumsal reklam türleri açısından ortaya çıkan veriler ortaya konacak-
tır. Buna göre İş Bankasının kullandığı kurumsal reklamlar; kurumsal kimlik, prestij, bilgilendirici, finansal 
içerikli, değişim ve birleşme, kriz dönemleri, savunucu ve hatırlatıcı kurumsal reklam türleri açısından elde 
edilen bulgular ortaya konacaktır.
a. Kurumsal Kimlik Reklamlarına İlişkin Bulgular:
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Kurumsal kimlik, öncelikle kuruluşun logosu, kullandığı renkler ve amblem gibi görsel öğeleri çağrıştırmakla 
birlikte aynı zamanda kurumsal iletişim, kurumsal davranış ve kurum felsefesi unsurlarını da içinde barındır-
makta ve bu unsurlar birbirlerini etkilemektedir. Yani, bu unsurların kuruma özgü şekilde kullanılması o 
kurumun kurumsal kimliğini oluşturmaktadır (Okay 26). Kurumsal kimlik öğelerinin doğru ve düzenli 
kullanımı, söz konusu kurumla ilgili algının hedef kitlede bırakacağı olumlu imaj açısından önem arz etme-
ktedir. O nedenle kurumsal kimlikle ilgili görsel unsurlarda kısa dönemlerde değişiklik beklenmemektedir. 
Ancak zaman içerisinde çeşitli teknolojik ve bilişsel gelişmelerle birlikte birtakım değişikliklere gidilebilmek-
tedir.

Resim: 1. İş Bankası Müzesi sergi. Resim 2. Hâkimiyet-i Milliye, 29 Ağustos 1924.
1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankasının ilk logosu dönemin alfabesi olan Osmanlıca harflerle hazırl-
anmıştır. Buna göre Resim 1 sol altta görülen “e”, “b” “t” harfleri ile ilk logo çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Bankanın ilk yıllarda kullandığı mühür de yine Osmanlıca harflerden oluşan “Türkiye İş Bankası” şeklinde 
sembolize edilmiştir. Aynı resimde sağda görülen iç içe geçmiş “İ” ve “Ş” harflerinin logo olarak kullanımı 
Latin harflerine geçiş dönemine denk düşmektedir. “İŞ” harflerinin birlikte kullanılması Bankanın aynı za-
manda çalışma felsefesini de yansıtmaktadır. Logonun kimin tarafından tasarımının yapıldığı bilinmemekle 
birlikte dönemin karakterine uygun olarak çizim tekniğiyle dizayn edildiği görülmektedir. Bu logonun bugün 
kullanılan logo ile neredeyse büyük oranda örtüştüğü görülmektedir.
Resim 2’deki reklam Bankanın ilk kurumsal reklamı niteliğindedir. Duyuru niteliğindeki bu reklamda 
Bankanın 30 Ağustos Cumartesi günü işe başladığı belirtilmektedir. Metnin devamında “İstiklal mücade-
lesinin mesut günü ve Dumlupınar muzafferiyetinin yıldönümü olan 30 Ağustos 1340 tarihinde seyyanen 
işe başlamıştır. Bankamızın kasası muhterem müşterilerimize 10 ile 12, daha sonra 2:30’a kadar açıktır.” 
denilerek Dumlupınar Meydan Muharebesine gönderme yapılmıştır. Böylece İstiklal Mücadelesinden son-
ra ekonomik mücadelenin de devamına katkı sağlandığı vurgulanmaktadır. Buradan Türkiye İş Bankasının 
kendini ulusal bir banka olarak konumlandırarak ekonomik mücadelenin yanında olduğu vurgusunun 
altının ilk gün itibariyle çizildiği söylenebilir.

Resim 3. Akşam Gazetesi, 1 Nisan 1929.

Resim 4. Uyanış Dergisi, 26.12. 1929.

Banka, kuruluşundan yaklaşık beş yıl sonra Türkçe harflerle ilk kurumsal reklamını yayınlamıştır. 1 Kasım 
1928’de Latin harflerinin kabulünden birkaç ay sonra 1929’un ilk aylarında yayınladığı bu reklamla “tasar-
ruf ” temasını gündeme getirerek buna destek sağlayacak olan kumbarayı tanıtmaktadır (Resim 3). Bankanın 
logosu en altta kullanılmakla birlikte daha sonra sürdürülebilecek bir kurumsal yapı dizaynını bu reklam-
da görmek mümkün görünmemektedir. O günün gazete baskı tekniği koşullarına bakılarak bunun normal 
karşılanabileceği düşünülebilir, ancak logonun oluşturulması yönünde gerçek anlamda bir kurumsal kimlik 
bakış açısının oluşmadığı da söylenebilir. Banka ilk dergi reklamını da aynı yıl 26 Aralık tarihinde Resimli 
Uyanış Dergisine vermiştir. Bu reklamda ortada İş Bankası İstanbul Merkezinin fotoğrafı ve çevresinde kum-
bara fotoğrafları kullanılmıştır. Burada da yine Bankanın tasarrufa verdiği önem vurgulanmaktadır (Resim 
4).

Resim 5. İş Bankası Müzesi Sergi Resim 6. Milliyet, 12.08.1956.

1940’lı yıllardan itibaren Türkiye İş Bankası logosu ilk defa kurumsal bir nitelikte kullanılmaya başlarken 
Bankanın sloganı da “paranızın… istikbalinizin emniyeti” şeklinde yerini almaktadır. Bu slogan uzun yıllar 
Bankanın kurumsal kimliğinde dikkat çekmektedir (Resim 5 ve Resim 6).

Resim 7. Milliyet, 14.06.1966 Resim 8. Milliyet, 14.06.1966

1966 yılında aynı gün verilen iki kurumsal reklamdan ilkinde (Resim 7) Türkiye İş Bankası logosunun 
kırmızı renkli dolgu zeminle çerçevelendiği görülmektedir. Bu durum, 1948 yılında patenti alınan lacivert 
logonun henüz kurumsal anlamda kullanıma geçirilmediği anlamına gelmektedir. Resim 8’de ise bir ilan for-
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matında hazırlanan çalışmada “İŞ” logosunun büyük puntolarla dikkat çekecek şekilde verilmesine rağmen 
orijinal yazı karakterinden farklı olduğu dikkat çekmektedir.

Resim 9. Milliyet, 06.06.1977 Resim 10. Milliyet 28.12.1978

Türkiye İş Bankası kurumsal reklamlarında kullanılan logonun 1977 yılından itibaren tırnaklı yazı karak-
terinin değişerek düz bir yazı karakterine dönüştürüldüğü ve logonun çerçeve içine alındığı görülmektedir. 
Bankanın bu dönemde Yeni Ajans adlı bir firmayla çalıştığı reklamlardan görülürken tasarımda da yenilen-
meye gidildiği gözlenmektedir. Bu dönemde Bankanın sloganı da değişerek “güçlü dost… eski dost” şeklinde 
tarihsel gücünü de ifade eder hale gelmiştir.
Resim 11. Milliyet, 2.11.1990 Resim 12. Milliyet, 15.12.2001.

1990 yılında Bankanın logo yazı karakteri yeniden farklılaşırken 2001 yılındaki değişiklikle bugün kullanılan 
haline getirilmiştir ve logotype’ın altına bir çizgi eklenmiştir. 1994-1999 yılları arasında ise bir dönem slo-
gan olarak “Türkiye’nin dünü, bugünü, yarını” ibaresi kullanılmıştır. Daha sonra 2001 yılında “Türkiye’nin 
Bankası” sloganı kullanılmaya başlanmıştır. Bu logo o tarihten bugüne Bankanın kurumsal logosu olarak 
kullanılmaya devam etmektedir. Slogan, özellikle kuruluş yıldönümlerinde olmak üzere zaman zaman farklı 
ibarelerle kullanılmaktadır. Buna örnek olarak 90. Kuruluş yıldönümünde kullanılan “Türkiye’nin Bankası 90 
yaşında” sloganı verilebilir.

Resim 13. Milliyet, 26 Ağustos, 2014

Kısaca ifade etmek gerekirse Türkiye İş Bankasının kurumsal kimlik reklamlarına kurulduğu ilk günden 
itibaren başladığı söylenebilir. Bankanın önemli kurumsal tasarım simgeleri olan logo ve amblem çalışma-
larını hemen gerçekleştirdiği, bununla birlikte bazı gazete reklamlarında farklı renk ve yazı karakterinde 
yanlış kullanıldığı görülmektedir. Bankanın kuruluşundan beri kullanmaya başladığı “İ” ve “Ş” harflerinden 
oluşan logonun aynı zamanda iş ve çalışma azmini de yansıttığı kurum felsefesine vurgu yapıldığı gözlenme-
ktedir. 1970’li yıllarda profesyonel ajanslarla çalışmalar yapan İş Bankasının kurumsal reklam tasarımlarında 
da dönüşümün ortaya çıktığı yıllardır. Banka adına kullanılan sloganlarda özellikle tasarruf ve kökü geçmişe 
dayalı ulusal bir banka niteliği vurgulanmaktadır.

b. Prestij Kurumsal Reklamlara İlişkin Bulgular:
Prestij ya da imaj reklamları kurumların hedef kitlede olumlu imaj oluşturmak için gerçekleştirdikleri ku-
ruluş yıldönümü, açılış, teşekkür gibi reklam çalışmalarıdır. Bu tür reklamlarda ağırlıklı olarak kuruluş 
yıldönümü ve teşekkür reklamları ön plana çıkmaktadır. Özellikle uzun bir geçmişe sahip olan kurumlar, ku-
rumsal deneyimlerini hedef kitleye anlatarak güçlü kimliğini göstermeyi ve böylece onların zihninde “büyük 
ve güçlü kurum” imajına sahip olmayı hedeflemektedirler.

Resim 14. Milliyet, 20.07.1952.

Resim 15. Milliyet, 18.07.1967.

Türkiye İş Bankası kurumsal prestij reklamı boyutuyla gerçekleştirdiği çalışmalarda şubelerin açılışları dikkat 
çekmektedir. İlk dönemlerde afişlerle yapılan tanıtımlar daha sonraları gazetelerde küçük ilanlar şeklinde 
yansıma bulmaktadır (Resim 14). 1952 yılında ilk defa Banka şubesinin açılışıyla ilgili ilan gazete sayfalarında 
yer bulurken, bundan sonraki yıllarda şube sayısı arttıkça, yurtdışına açıldıkça, hatta şubelerle ilgili yenilikler 
gerçekleştirildikçe kurumsal reklam yoluna gidilmiştir (Resim 15). Bu geleneğin günümüze kadar geldiği ve 
gazete reklamları dışında televizyon ve radyo reklamlarına da yansıdığı görülmektedir.

Resim 17. Milliyet, 26.08.1971.

Resim 16. Milliyet, 26.08.1954
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Resim 18. Milliyet, 26.8.1994 Resim 19. Milliyet, 26.8.2009.

İş Bankasının kuruluş yıldönümünü anlatan reklam çalışmaları kurumsal reklamlar içinde önemli bir başlık 
olarak yer almaktadır. Bankanın ilk kuruluş yıldönümü reklamı 26 Ağustos 1953 tarihinde gazetelere yansı-
maktadır (Resim 16). Bu reklam aslında bütün bankalar tarafından o dönemde yaygın olarak gerçekleştir-
ilen bankacılık promosyonlarından olan çekilişlerle ilgili olmasına karşın Bankanın kuruluş tarihi olan 24 
Ağustos 1924’e vurgu yapıldığı görülmektedir. Daha sonra aralıklarla kuruluş yıldönümü reklamları 1960’lı 
yıllara kadar bazı yıllarda yer almakta, bu yıldan sonra hemen hemen tüm yıllarda kuruluş tarihinde gazete 
reklamları verilmektedir (Hürriyet, web). Kuruluş yıldönümü reklamlarında her yıl özellikle Bankanın ulusal 
bir banka olduğu ve Türkiye ekonomisine katkıları ifade edilmektedir. Örneğin, 1994 yılında hazırlanan 
reklamda, “Zaman iş zamanı” başlığıyla kurumun Türkiye’de öncüsü olduğu bankacılık işlemlerine atıfta bu-
lunulmaktadır. Bu yöndeki reklamlarda İş Bankası bazı yıllarda sadece tarihine ilişkin bilgiler verirken, bazı 
yıllarda da “ulusal banka” imajını ön plana çıkarmaktadır. Bankanın bu geleneği günümüzde de aynen devam 
etmektedir. Öte yandan bu tür kurumsal reklamların 1970’li yıllardan sonra renkli ve tam sayfa şeklinde ver-
ildiği görülmektedir.

Resim 20. Milliyet, 14.5.1993. Resim 21. Milliyet, 05.01.1996.

Türkiye İş Bankasının prestij reklamları arasında zaman zaman halka ve yatırımcılara teşekkür de yer 
almıştır (Resim 20). Öte yandan İş Bankası, ülkedeki gelişmelerle paralel prestij reklam çalışmaları da yap-
mıştır. Bunun ilk örneklerinden biri Türkiye’nin Gümrük Birliğine kabul edildiği ve uygulamanın yürürlüğe 
konulduğu 1996 yılının başında “Biz yıllardır Avrupalıyız.” başlığıyla dikkat çekmektedir. Reklamda Türki-
ye’nin Avrupa Birliği serüvenine vurgu yapılarak İş Bankasının yıllardır zaten Avrupa’ya açıldığı ve bölgede 
şubeler kurduğu belirtilerek Avrupalı iş adamlarına hizmet verdiğinin altı çizilmektedir (Resim 21).

c. Bilgilendirici Kurumsal Reklamlara İlişkin Bulgular:
Türkiye İş Bankasının bilgilendirici kurumsal reklamlarına bakıldığında Bankanın ilk dönemlerinde özellikle 
halkın tasarruf konusunda bilinçlendirilmesi ön planda tutulmaktadır. Nitekim Bankanın ilk reklamlarından 
itibaren bu konu gündemde tutulmuş, kumbara ile tasarrufun artırılacağı vurgulanmıştır. 1930 yılında 
Hakimiyeti Milliye’de çıkan reklamda tasarruf konusunda oldukça detaylı bir bilgilendirme görülmektedir 
(Resim 22). Tasarrufla ilgili reklamların Bankanın tüm tarihi boyunca ilk dönemlerde daha çok olmakla 
birlikte zaman zaman düştüğü ancak devam ettiği görülmektedir. Bankanın son yıllarda yaptığı reklamlarda 
teknolojinin gelişmesiyle dijital kumbara kavramı özendirilmeye çalışılmıştır.

Resim 23. Milliyet, 11.7.1955

Resim 22. Hakimiyeti Milliye, 11.7.1930. Resim 24. Milliyet, 11.7.1955.
Bankanın zaman zaman yaptığı ihalelerle ilgili bilgiler, eleman alımı gibi konular da bilgilendirme kapsamın-
da değerlendirilmektedir. İhale ilanının ilk olarak 1955 yılında yayınlandığı görülmektedir (Resim 23). Aynı 
yıl eleman alımı ilanı da dikkat çekmektedir. Kuruluş dönemlerinde seri ilanlar şeklinde verilen eleman alımı 
ilanı, 1955 yılında daha kurumsal bir anlayışla hazırlanarak yayınlatılmıştır (Resim 24). İş Bankasının ilk 
dönemlerde personel, daha sonraları uzman yardımcısı ve müfettiş gibi eleman ilanlarını günümüze kadar 
profesyonel bir şekilde tasarım yaptırarak yayınlattığı görülmektedir.

Resim 25. Milliyet, 22.3.1957 Resim 26. Milliyet, 15.6.1964

Resim 27. Milliyet, 15.7.1964 Resim 28. Milliyet, 02.07.1967

Resim 29. Milliyet, 25.8.1971

Türkiye İş Bankasının gelişme süreçlerine ilişkin zaman zaman bilgilendirme yapmasının yanısıra (Resim 
25), şube açılışları ve hatta 25 Ağustos 1971 tarihinde yayınladığı bir reklamla kuruluş yıldönümü nedeniyle 
şubelerin kapalı olacağına dair bilgilendirme de gazete ilanıyla yapılmaktadır (Resim 29). Bu bakış açısının 
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kurumun güçlü bir imaj sergilemeye çalıştığı ve hedef kitleye önem verdiği şeklinde değerlendirilmesi müm-
kündür.

Resim 30. Milliyet, 28.1.1974 Resim 31. Milliyet, 22.11.1979 Resim 32. Milliyet, 01.04.1982

Resim 33. Milliyet, 14.5.1987 Resim 34. Milliyet, 2.111.1990

Resim 35. Milliyet, 21.1.1990 Resim 36. Milliyet, 2.3.1993 Resim 37. Milliyet, 10.3.1996

Türkiye İş Bankasının 1970’li yıllardan sonra geliştirdiği tüm yeni hizmetleri gazeteler kanalıyla hedef kitleye 
anlattığı görülmektedir. Bu bağlamda ilk olarak 1974 yılında Banka Kartı tanıtılırken daha sonraki tari-
hlerde yeni hizmete giren Bankamatik sistemi, yatırım hesabı, kredi kartı ve vergi ödeme sistemi gibi yeni-
likler konusunda hedef kitle bilgilendirilme yoluna gidilmiştir. Bunun yanı sıra sermaye artırımına gidildiği 
dönemde halka hisse senedi satışı konusunda ayrıntılı bilgilendirme ve duyuru yapılmıştır (Resim 33). Öte 
yandan Bankanın 1970’li yılların sonlarından itibaren çeşitli yarışmalar düzenlediği ve bu yarışmalarla ilgili 
bilgi ve ödüllerin kurumsal reklamlarla hedef kitleye aktarıldığı görülmektedir.

ç. Finansal İçerikli Kurumsal Reklamlara İlişkin Bulgular:
Bankaların en temel işlevinin finansal etkinlikler olduğu düşünüldüğünde bu yönde yapılacak kurumsal 
reklamların da bankalar açısından önemli olduğu açıktır. İş Bankasının sermaye artırım döneminde hisse 
senedi satışı, banka faiz oranlarını anlatan reklamlar, kar payı dağıtımı şeklinde finansal kurumsal reklamlar 
yer verdiği görülmektedir. Sermaye artırımı kapsamında gerçekleştirilen ilk kurumsal reklam 1929 yılın-
da Akşam Gazetesinde yayınlan hisse senedi satışı ile ilgili duyurudur (Resim 38). Bankanın daha sonraki 
dönemlerde sermaye artırımında ve kar ortaklığı bilgilendirmelerinde sıklıkla gazete reklamlarını kullandığı 
görülmektedir.
İş Bankasının gerçekleştirdiği finansal kurumsal reklamlardan biri de tahvil satışlarına aracılık ettiği dönem-
lerde verdiği reklamlardır. Resim 40’ta görüldüğü üzere Sapmaz Holding’e ait %15 faizli tahvillerin İş Bankası 
tarafından satışa sunulduğu belirtilmektedir. 1970’li yılların ortalarından 1990’lı yılların son dönemlerine 
kadar bu yönde yapılan reklam çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmüştür.

Resim 38. Akşam Gaz., 14 Haziran 1929 Resim 39. Milliyet, 14.6.1966

Resim 40. Milliyet, 18.6.1973 Resim 41. Milliyet, 3.9.1979

Resim 42. Milliyet, 16.4.1982 Resim 43. Milliyet 3.4.1983

Resim 44. Milliyet, 20.2.1977 Resim 45. Milliyet, 31.3.1980

İş Bankasının özellikle 1970’li yılların sonlarında gazetelere verdiği tam sayfa reklamlarla finansal yapısının 
güçlü olduğunu vurguladığı görülmektedir (Resim 44). Bu yöndeki reklamların 1977 yılındaki reklamdan 
sonra özellikle tam sayfa ve renkli sayfalar tercih edilerek verildiği dikkat çekmektedir.
Bankanın diğer bir finansal kurumsal reklam çalışması da Banka paylarının kimlere ait olduğu yönündedir. 
1980 yılında verilen bu çalışmada Bankanın paylarının Atatürk payları, 5000’den fazla yurttaşın payları ve 
Türkiye İş Bankası Mensupları Emekli Sandığı Vakfına ait paylardan oluştuğu vurgulanarak Bankanın güçlü 
finansal yapısıyla halkın bankası olduğunun altı çizilmektedir (Resim 45).

d. Değişim ve Birleşme Dönemlerinde Kurumsal Reklamlara İlişkin Bulgular:
İş Bankası kurulduğu günden bugüne üç yüze yakın şirkete iştirak etmiştir. Bunlardan 269’unun ortaklığını 
devrederken Eylül 2017 itibariyle 25 şirkete doğrudan ortaklığı bulunmakta, dolaylı olarak da 94 şirketi 
kontrolü altında tutmaktadır. Ortaklığı bulunan şirketler arasında finans, cam, telekomünikasyon, sanayi ve 
hizmet alanlarında faaliyet gösteren firmalar yer almaktadır (İş Bankası Web).
Yapılan analizde Bankanın kuruluşundan bugüne kadarki süre içinde başka firmalarla birleşme ve kurumsal 
değişim dönemi çalışmalarına ilişkin doğrudan bir bulguya rastlanmamıştır. Ancak Bankanın bazı reklam-
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larda farklı şirketlerle ortak olduğu ve bu yolla ülke ekonomisine katkı sağladığı şeklinde dolaylı yollardan 
mesajlar verilmektedir (Resim 46). Ayrıca söz konusu ortaklıkların hisse senedi ve tahvil satışları ile ilgili 
reklam çalışmalarında da işletmenin İş Bankasının kuruluşu veya ortağı olduğu ifade edilmektedir. 26 Ağus-
tos 1968 tarihli reklamda Türkiye İş Bankası ve Bank of America tarafından kurulan Amerikan Türk Dış 
Ticaret Bankası’nın Beyoğlu Şubesinin açılış duyurusu yer almaktadır (Resim 47).

Resim 46. Milliyet, 28.12.1978 Resim 47. Milliyet, 26.08.1968

e. Kriz Dönemlerinde Kurumsal Reklamlara İlişkin Bulgular:
Kurumların beklenmedik zaman ve durumlarda ülkesel ya da kurumsal nedenlerden dolayı yaşadıkları kriz 
dönemlerinde kurumsal reklam yoluna gidilebilmektedir. Bu dönemlerde en önemli nokta kamuoyunda 
kurum hakkındaki olumsuz algının ortadan kaldırılmasıdır. Bunun sağlanabilmesi için bazen kuruma ilişkin 
basında çıkan olumsuz haberlere kurumsal reklamlarda yer alan uzun metinlerle yanıt verilirken bazen de 
duruma ilişkin açıklayıcı ifadelerle kurumu savunma yoluna gidilmektedir. İş Bankası reklamlarının tarihsel 
süreci izlendiğinde ülkesel kriz dönemleri dahil kurumla ilgili doğrudan kriz yönetimine ilişkin kurumsal 
reklama rastlanmamıştır. Ancak 12 Eylül 1980 İhtilalinin hemen sonrasında (23 Eylül 1980) verilen reklam, 
bir kriz dönemini dolaylı bir şekilde ima eder nitelikte görülmektedir. Reklamda İş Bankasının mevduat ve 
aktif toplam sıralamasında dünyanın ilk beş yüz bankası arasında yer aldığı ve iş hacmi ve karlılık açısından 
Türkiye’nin bankalarının başında ve dünyanın sayılı bankaları arasında yer aldığı vurgulanmaktadır. Bu bilg-
iler İş Bankasının söz konusu kriz sayılabilecek bir dönemde güçlü durumda olduğunu ortaya koymak için 
verildiğini düşündürmektedir (Reklam 48).

Resim 48. Milliyet, 23.10.1980

f. Savunucu veya Toplumsal İçerikli Reklamlara İlişkin Bulgular:
Savunucu ve toplumsal içerikli kurumsal reklamlar en geniş anlamda kurumun topluma fayda sağladığına 
yönelik bilgilerin verilmesine dayanmaktadır. Bu bağlamda İş Bankasının doğrudan kurumu savunmasına 
yönelik herhangi bir reklama rastlanmamış olmakla birlikte sosyal sorumluluk bakış açısıyla gerçekleştirdiği 
toplumsal içerikli çalışmaların reklama yansıtıldığı görülmektedir. Bankanın bu yöndeki bakış açısı, ulusal 
ekonomiye, istihdama katkı, ulusal sanayinin desteklenmesi ve nihayetinde “Türkiye’nin Bankası” olduğu 
şeklinde kurumsal reklam mesajlarına yansımaktadır (Resim 49).
Bunun dışında İş Bankasının toplumsal düzeyde katkı sağladığı kültür, eğitim, bilim ve sanat alanındaki 
etkinlikleri de kurumsal reklamlarla ifade edilmektedir. Bunlarla ilgili örnekler arasında İş Bankası Kültür 
Yayınlarından çıkan kitapların duyurulması, İş Bankası Sanat Galerisinde sergilenen eserler, çeşitli düzey-
lerde düzenlenen ödüllü yarışmalar ve üniversiteye girecek öğrencilere sağlanan ödüllerin yansıtıldığı ku-
rumsal reklamlar görülmektedir.
Resim 49. Milliyet, 29.6.1964 Resim 50. Milliyet, 12.5.1971

Resim 51. Milliyet, 17.3.1971 Resim 52. Milliyet, 5.6.1975 Resim 53. Milliyet, 10.7.1975

Resim 54. Milliyet, 8.1.1977 Resim 55. Milliyet, 5.6.1979 Resim 56. 20.1.1982

g. Hatırlatıcı Kurumsal Reklamlara İlişkin Bulgular:
Kurumlar tüm reklam çalışmalarının dışında zaman zaman bazı reklamlarla kendilerini hatırlatmak du-
rumundadırlar. Bu hatırlatma şube sayısının arttığının bildirilmesinden (Resim 57) özel günlerde yapılan 
kutlamalara kadar uzanabilmektedir. Özellikle milli ve dini bayramlarda ve özel günlerde basında kurumsal 
reklamların yoğunlukla yer aldığı görülmektedir. Bu tür reklamlarda mesaj hem birlik beraberlik duy-
gusunun pekiştirilmesi yönünde hem de kurum olarak kamuoyu ile aynı düşünceyi paylaştıkları şeklinde 
ortaya konulmuş olmaktadır. İş Bankasının kurumsal reklamları incelendiğinde 1979’da başlayan ilk özel gün 
kutlaması sonrası hemen hemen tüm yıllarda yeni yıl, ramazan ve kurban bayramı, milli bayramlarda kutla-
ma ve son yıllarda Anneler Gününe ilişkin kutlama mesajları gazetelerde yer almıştır (Resim, 58-59).

Resim 57. Milliyet, 29.12.1978 Resim 58. Milliyet, 31.12.1979
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Resim 59. Milliyet, 1.8.1981

Tartışma ve Değerlendirme
Bu çalışmada, yaklaşık yüz yıllık tarihe sahip bir kuruluş olan Türkiye İş Bankasının kurumsal reklam 
süreçlerinin nasıl bir dönüşümden geçtiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ana eksenini kurumsal 
reklam türleri olan kurumsal kimlik reklamı, prestij veya imaj reklamı, bilgilendirme reklamı, finansal 
reklam, değişim ve birleşme dönemi reklamları, kriz dönemi reklamları, savunucu ve toplumsal reklamlar 
ve hatırlatıcı reklamların irdelenmesi oluşturmuştur. Bu kapsamda Bankanın gazetelerde yayınlattığı ku-
rumsal reklamların bu kategorilerden hangilerinde neden yer aldığı bulgulanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın 
Bankanın tarihsel sürecini kapsaması nedeniyle aynı zamanda Türkiye’de kurumsal reklamcılığın gelişme 
sürecini de ortaya koyduğu düşünülmektedir. Yapılan analize göre şu değerlendirmeleri yapmak müm-
kündür:
Türkiye İş Bankasının kurulduğu günden itibaren yoğun kurumsal reklam çalışmasına girdiği görülmekte-
dir. Bu kapsamda öncelikle kurumsal kimlik, prestij ve bilgilendirme şeklinde kurumsal reklamların ağırlıklı 
olarak yer aldığı dikkati çekmektedir.
Bankanın kurumsal kimlik özelliklerinin kurulduğu 1924 ve daha sonraki günlerdeki baskı ve yayın teknolo-
jisi de dikkate alındığında kurumsal tasarımın ilk dönemlerde yeterli olmamasıyla birlikte logo ve mühür gibi 
sembollerin ortaya konulması kayda değerdir. Bankanın kurumsal kimlik tasarımının 1960’lı yıllardan sonra 
daha profesyonel hale geldiği görülmektedir. Bunun söz konusu dönemde yeni bir ajansla anlaşma sağlan-
ması ve profesyonel ajans iletişimin sürdürülmesinden ileri geldiği söylenebilir.
Banka 1954 yılında başladığı kurum yıldönümü kutlama reklamlarını aralıklarla 1960’a kadar, o tarihten 
sonra da sürekli bir şekilde sürdürmüştür. Bu reklamlarda özellikle Bankanın ulusal değerlere sahip olduğu, 
Cumhuriyetle yaşıt olduğu ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığı vurgusu yapılmıştır.
1970’li yılların sonuna kadar seri ilan veya küçük çerçeve reklam şeklinde yer alan birçok çalışmadan sonra 
özellikle kuruluş yıldönümü ve finansal bilgilendirme konularındaki reklamlar tam sayfa ve renkli olarak 
verilmeye başlanmıştır.
Bankanın kriz dönemi ile değişim ve birleşme kurumsal reklamları dışında tüm diğer kurumsal reklam kate-
gorilerinde yoğun şekilde reklam verdiği görülmektedir.
Sonuç olarak 94 yıllık bir tarihe sahip olan ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde kurulmuş ilk banka olan 
Türkiye İş Bankasının kurumsal reklamlara önem verdiği düşünülmektedir. Özellikle prestij reklam, finansal 
reklam ve kuruluş yıldönümü kutlaması reklamlarında oldukça kayda değer çalışmaların olması kurumun 
hedef kitle nezdindeki imajını güçlendirmesini sağlamaktadır. Kurumsal reklam kategorilerine ilişkin yapılan 
bu çalışmanın daha geniş örneklemle her bir kategoriye ilişkin detaylı çalışmalara destek sağlayacağı ve yeni 
araştırmalarla desteklenmesi halinde konunun daha zenginleştirilebileceği düşünülmektedir.
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SOSYAL MEDYA VE AZINLIKLAR
Rezal Koç 

Özet
İletişim alanında teknolojinin getirdiği yeni mecraların ve bunların kullanımının hayatımızı kökünden 
değiştirdiği bir gerçektir. Kolay, ucuz ve ulaşılabilir bu yeni ortamlar sosyal medya adı altında toparlanırken, 
etkilerini anlamak için birçok çalışma yapılmaktadır. Sosyal medyayı kullanarak sanal dünyada gerçekleştir-
ilen paylaşımın, gerçek dünyada sergilenen tavır ve tutum değişikliğine bir başka deyişle davranışa dönüşme 
ihtimali bu mecrayı doğal olarak daha da önemli, yapılan araştırmaları da daha değerli kılmaktadır. Bu 
bağlamda ticari ve siyasi sonuçların yaşam bulduğu sosyal medyanın bir özgürlük ortamı olduğu genel 
görüşü doğrultusunda geniş topluluklara, azınlıklara ve bireye sağladığı faydalar ve tehditler bulunmaktadır. 
Türkiye özelinde gayrimüslim azınlıkların paylaşımları, sanal dünyada dolaşımları üzerine bilgi sahibi olmak,  
hak ihlalleri, ayrımcılık,  nefret söylemi ile karşılaşma oranlarını ve buna karşı takındıkları tutumları anlam-
ak açısından, Konda araştırma şirketi ile beraber 30 Ocak-17 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
araştırmanın çıktıları bu çalışmada ortaya konacaktır. Bu verilerin ışığında, çalışmanın amacına uygun olar-
ak, Elisabeth Noelle Neumann’ın Suskunluk Sarmalı Kuramından faydalanarak, gayrimüslim azınlık bireyler-
inin sosyal medyadaki paylaşım stratejileri sebep ve sonuçlarıyla değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, gayrimüslim azınlıklar, nefret söylemi, suskunluk sarmalı kuramı.

SOCIAL MEDIA AND MINORITIES

Abstract
It is a fact that the new ways of communication and their use have radically changed our lives. These new, in-
expensive and accessible mediums are gathered under the name of social media and a lot of research is done 
to understand to understand their impact. The possibility that attitudes and thoughts shared on social media 
can differ from those displayed in the real world makes this field and its research so valuable. In this context, 
social media bares advantages and threats for minorities, communities but also individuals who perceive 
social media, in which commercial and political consequences live, as an environment of freedom.
This study focuses on the behavior of Non-Muslim minorities in Turkey, while using social media. In order 
to understand what individuals belonging to these communities share on social media, which mediums they 
use, how often they are confronted with discrimination and hate speech and how their attitude towards this 
is, a research was conducted together with the research institute KONDA between the dates of the 30th of 
January to 17th of April 2015. The study then evaluates the findings of this research using Elisabeth Noelle 
Neumann’s spiral of silence theory in order to understand and identify the social media sharing strategies of 
individuals belonging to the Non-Muslim minority. 
Keywords: Social media, Non-Muslim minorities, hate speech, spiral of silence
 

Giriş
İletişim nedir? sorusuna bir ya da birkaç cümle ile hatta bir paragrafla da asla yanıt vermek olanaklı değildir.  
Çünkü iletişim, her insan faaliyetinin her anıyla ve doğasıyla iç içe olan özelliklere sahiptir. Diğer bir anlatım-
la, iletişim, insanın her an her yerde ve koşulda, kendini, maddi ve düşünsel (entelektüel, duygusal, inançsal 
ve ahlaksal) yeniden üretmesini içerir. Çünkü insan biyolojik ve toplumsal bir varlıktır. Biyolojik yanı fiziksel 
varoluşuyla ve bu varoluşun sürdürülmesiyle ilgilidir. Toplumsal yanı ise hem fiziksel varoluşunu hem de 
topluluktaki kendisinin ve ötekilerin örgütlü varoluşunu sürdürmesiyle ilgilidir. Dolayısıyla iletişim, insanın 
biyolojik, psikolojik ve toplumsal varlığını üretebilmesinin ve geliştirebilmesinin zorunlu koşulu olan düşün-
sel ve ilişkisel faaliyetler bütünüdür.  Bu faaliyetleri gerçekleştirmenin temel aracı dildir.
Dil sözcüğü Türkçe’de iki anlama gelir: 
1) (düşünce/duygu/gözlem) anlatım aracı, 
2) (bağlama/ çağa/ yazara/ alana özgü) anlatım biçimi.  
Bir anlatım aracı olan söz-dilini bir bütün olarak betimlemek hemen hemen olanaksızdır. İzlenebilir bir 
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açıklama, ancak dili düzeylere ayırarak, her düzeye özgü birimler ile kurallar belirlenerek yapılabilir. 1957’den 
beri sürekli evrilen ve değişen ‘üretimsel’ yoruma bakılırsa, dilsel üretimin bir sözdizimi boyutu, bir anlamla-
ma boyutu, bir de sesletim işlemleri bulunur. Anlatım biçimi açısından bakılırsa: Sözlüğü, dizimsel kuralları, 
tümce-üstü metin örgüsüyle, birbirinden türlü bakımlardan ayrılan çok sayıda anlatım biçimleri ortaya çıkar. 
Anlatım biçimi özellikle sözlüksel ilişkilerde ekine özel ayrımları da yansıtır. İletişim ise, “bir kaynağın belli 
bir amaç ile, alıcının tepkisini de göz önünde tutarak dilleyip ürettiği işitsel (sözlü), görsel (yazılı,vb.), ya da 
öteki duyularla da algılanabilen karışık dilli iletilerin ya da metinlerin doğrudan ya da  taşıyıcı bir araç ile 
alıcıya ulaştırılması”  olarak tanımlanır. Ancak bu etkinlikte, yüzeysel sayılan bu belirlemenin çok üstünde ve 
ötesinde ilişkiler de yansıtılır. Burada da “söylem”, açımlanması gereken kavram olarak ortaya çıkar.
Dil incelemelerinin gereci söylemdir. Tümce; söylemi eksiksiz olarak ifade eden, tanımlayan en küçük birim-
dir. Böylece söylem genellikle tümceyi aşarak daha üst düzeyde yer alan söz ürünlerini oluşturur. İktidar 
seçkinlerinin, hükümet temsilcilerinin, entelektüellerin, STK’ların, kanaat önderlerinin ve medyanın kul-
landığı ve ürettiği sözcükler günümüzde zaman ve mekân içinde biçimlenmiş tek tek söz ve sözceler olar-
ak kendini ortaya koymaktadır. Böylece söylemi oluşturan birey ya da dil kullanıcıları örtük ya da açık bir 
biçimde kendi ideolojilerine koşut olduğunu düşündükleri veya etkilendikleri değerleri içeren söylemlere 
göndermeler yapmaktadırlar. Bu bağlamda dil kullanıcılarının söylemi kaba, kışkırtıcı, küçümseyici, alay-
cı, saldırgan, öfkeli, kızgın, sert, küfürlü, argo, kural dışı, sıra dışı kullanımlar, popüler kültürün ürettiği 
sözcükler gibi aslında diğer bireylerden ve toplumdan etkilenmiş biçimiyle farkında olarak veya olmayarak, 
bilinçli veya bilinçsiz benimsemiş olduğu ortak bilgi değerlerini ortaya koymaktadır.   Çalışmamızın konusu 
olan nefret söylemi ve ayrımcılığını bu bilgilerin ışığında değerlendirmek gerekir.

Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi ayrımcılığın; “bütün hak ve özgürlüklerin herkes tarafından 
eşit biçimde tanınmasını ve kullanılmasını engelleme veya tanınmasını ve kullanılmasını hükümsüz kıl-
ma amacını taşıyan veya bu etkiye sahip, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer görüşler, ulusal ya da 
toplumsal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statülere dayalı olarak gerçekleştirilen ayırma, dışlama, kısıt-
lama ve tercih’’ olarak anlaşılması gerektiğini belirtmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ’de (AİHM) 
ayrımcılığın bir tanımını vermemekle birlikte içtihatları ile ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 14. 
maddesi bakımından bir muameledeki farklılık, objektif ve makul bir haklılığa sahip değilse, yani meşru bir 
amaç izlemiyorsa veya kullanılan araçlar ile gerçekleştirilmek istenen amaç arasında makul bir orantılılık 
ilişkisi bulunmuyorsa, ayrımcılık oluşturur” yorumunu yapmaktadır. 
Nefret söylemi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen 1997 tarih ve R (97) 20 sayılı 
tavsiye kararında “yabancı düşmanlığı, ırkçı nefret, anti-semitizm ve hoşgörüsüzlük temelli diğer nefret 
biçimlerini yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren her tür ifade biçimi” olarak tanımlanır. Nefret 
suçları söz konusu olduğunda, ortada zaten mevcut olan bir suç söz konusudur ve bu suç nefret içeren bir 
saikle işlenmiştir. Nefret söylemi ise kategorik olarak suç değildir. Bununla birlikte nefret söylemini suç olar-
ak düzenleyen ülkeler de mevcuttur. İçerik olarak bazı ifadeler nefret söylemi olarak değerlendirilebilir. Türk 
Ceza Kanunu’nun 216. maddesiyle düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu’nu buna örnek verebil-
iriz. Bu madde nefret söylemi ile ilgili bir madde olarak nefret içerikli açıklamaları bazı şartlar dâhilinde suç 
olarak niteler. Bazı ülkelerde ise nefret söylemi kapsamındaki ifadeler suç olarak değerlendirilmez ve konu 
ifade özgürlüğü çerçevesinde, ifade özgürlüğünün koruma alanı içerisinde düzenlenir.  Bu koruma alanı, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesine göre: ‘1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu 
hak, kamu makamları tarafından müdahale edilmeksizin ve ulusal sınırlar dikkate alınmaksızın, görüş sahibi 
olma, bilgi ve düşünceleri edinme ve yayma özgürlüğünü içerir. Bu madde devletlerin yayıncılığı, televizyon 
veya sinema işletmelerini izin alma koşuluna bağlamasını engellemez. 2. Bu özgürlüklerin kullanımı, bera-
berinde ödev ve sorumlulukları getirdiği için, ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü veya kamu emniyeti men-
faatlerine, düzensizliğin veya suç işlemesinin önlenmesi, sağlık veya ahlakın korunması, başkalarının şöhret 
ve haklarının korunması, gizli olarak elde edilen bilgilerin açıklanmasının önlenmesi veya yargı organlarının 
otorite ve tarafsızlığının sürdürülmesi için yasa tarafından öngörülen ve demokratik toplumda gerekli olan 
formalitelere, koşullara, kısıtlamalara veya cezalara tabi tutulabilir.’ demektedir. Burada bir şikâyet duru-
munda ifade özgürlüğü, ayrımcılık, nefret söylemi arasındaki farkı değerlendiren makam, eğer oluşmuşsa 
mağduriyetin oluşturduğu kişiye göre hüküm vermektedir. Nefret suçunda da mağdura göre bir ceza uy-
gulanmaktadır. Ama dikkat edilmesi gereken konu, nefret suçunun yalnızca bu suça maruz kalanı değil, o 
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guruba mensup herkesi etkileme durumu olduğudur. Bu durumda verilecek hüküm buna göre oluşturul-
malıdır. Hüküm açısından nefret söyleminin gerçekleştiği mecra da konuyu daha karmaşık hale getirmekte-
dir. Bu bağlamda iletişim alanında teknolojinin getirdiği yeni mecraların ve bunların kullanımının hayatımızı 
kökünden değiştirdiği bir gerçektir. Kolay, ucuz ve ulaşılabilir bu yeni ortamlar sosyal medya adı altında 
toparlanırken, etkilerini anlamak için birçok çalışma yapılmaktadır.

Sosyal Medya ve Suskunluk Sarmalı Kuramı
İnsanlık, varoluşundan itibaren değişik araçları kullanarak birbirleriyle iletişim olanakları oluşturmuştur. 
Devrim niteliğindeki teknolojik gelişmeler, iletişim araçlarını farklılaştırmış, toplumu da değiştirmiştir. 
1970’li yıllardan itibaren ortaya çıkan internet altyapısı ile iletişim, toplumsal etkileşim açısından da yaşama 
yeni bir boyut kazandırmıştır. Yazılımlar vasıtasıyla elde edilen platformlar yeni iletişim ağları kurulmasını 
sağlamış ve sosyal medya adı altında birleştirilen bu dijital ağlar vasıtasıyla, kişiler edilgen yapıdan daha 
proaktif bir yapıya geçme imkânı bulmuşlardır. Bu imkânı, diğer bir deyişle, sosyal medyayı kullanarak sanal 
dünyada gerçekleştirilen paylaşımın, gerçek dünyada sergilenen tavır ve tutum değişikliğine ya da davranışa 
dönüşme ihtimali,  bu mecrayı doğal olarak daha da önemli ve yapılan araştırmaları da daha değerli kılmıştır. 
Bu bağlamda ticari ve siyasi sonuçların yaşam bulduğu sosyal medyanın bir özgürlük ortamı olduğu genel 
görüşü doğrultusunda geniş topluluklara, azınlıklara ve bireye sağladığı faydalar ve tehditler bulunmaktadır. 
Tehditleri anlamak açısından “suskunluk sarmalı kuramı” önem arz etmektedir.
Suskunluk sarmalı kuramı, sadece birbirini tanıyan guruplar arasında değil, toplumun ortak uzlaşısının 
dışına çıkan bireyleri dışlamak ve toplumdan ihraç etmekle tehdit ettiği, öte yandan bireylerin de genel-
likle bilinçsiz, muhtemelen genetik bir dışlanma korkusuna sahip oldukları görüşünden hareket etmektedir. 
Bu dışlanma korkusu bireylerin, çevrelerinde hangi düşünce ve davranışların onaylandığını, hangilerinin 
kınandığını öğrenmek amacıyla, sürekli olarak insanları ve olayları gözlemlemesine neden olmaktadır. Ayrıca 
kurama göre, insanlar tahminlerde ve değerlendirmelerde bulunmalarını sağlayan istatikvari bir yetiye sahip-
tirler ve davranışları ile konuşmaları bunun sonuçlarından etkilenmektedir. Görüşlerinin toplumun geneliyle 
uyum içinde olduğundan emin olduklarında, gerek özel gerek kamusal alandaki konuşmalara kendinden 
emin bir biçimde katılmaktadırlar. Herkes tarafından görülebilen simgeleri de kullanarak paylaşımlarla 
düşüncelerini açığa vurmaktadırlar. Azınlıkta olduklarını düşündüklerinde, daha dikkatli davranmakta ve 
susmayı tercih etmektedirler. Böylece toplum içinde gerçekte olduğundan daha zayıf bir izlenim yaratmak-
tadırlar. Bu durum, azınlıktaki cephenin giderek küçülüp, geçmişteki değer yargılarına sıkı sıkıya sarılan 
küçük bir çekirdek oluşturana ya da kanaatleri bir tabuya dönüşene kadar devam eder görüşünü savunmak-
tadır. 
Elisabeth Noelle-Neumann tarafından 1970 başlarındaki survey araştırma girişimlerinin bir sonucu olar-
ak oluşturulan Suskunluk sarmalı kuramı, Festinger’in bilişsel çelişki modelinin sosyolojik alana uygulan-
masıdır: Çelişkiden kaçışla, bilişsel psikolojik denge oluşturur. Bu denge arayışı kişinin yaşadığı ortamdaki 
egemen fikirlere yönelmesi ve uyumsuzluk yaratan veya azınlıktaki fikirlerden kaçınması, eğer böyle bir fikir 
taşıyorsa, genel/popüler fikirler karşısında susmayı tercih etmesi biçiminde olmaktadır. 
Bu bağlamda suskunluk sarmalı süreci dört ana varsayıma ve bunları birbirine bağlayan beşinci bir varsayıma 
dayanır.
Bu dört varsayım şunlardır:
1.Toplum, genel uzlaşmanın dışına çıkan bireyleri dışlamakla tehdit eder.
2. Bireyler sürekli dışlanma korkusu içindedirler.
3. Bireyler dışlanma korkusundan ötürü sürekli kanaat ortamlarını gözlemleyip değerlendirmeye çalışırlar.
4. Bu (istatikvari) gözlemlerden çıkardığı sonuçlar, bireyin, özellikle de görüşlerini ifade etme ya da saklama 
(konuşma ya da susma) açısından kamu içindeki davranışlarını etkiler.
Beşinci varsayım bu dört varsayımı birleştirir ve buradan kamuoyunun oluşumu, korunması ve değişimine 
dair çıkarımlarda bulunur. 
Bu varsayımların Türkiye’deki gayrimüslim azınlıkların sosyal medya paylaşımlarını nasıl etkilediğinin ortaya 
konulması çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Sosyal Medya ve Gayrımüslim Azınlıklar
Türkiye özelinde gayrimüslim azınlıkların paylaşımları, sanal dünyada dolaşımları üzerine bilgi sahibi olmak, 
hak ihlalleri, ayrımcılık,  nefret söylemi ile karşılaşma oranlarını ve buna karşı takındıkları tutumları, pra-
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tikleri anlamak açısından, Konda araştırma şirketi ile beraber 30 Ocak-17 Nisan 2015 tarihleri arasında bir 
anket çalışması düzenlenmiştir. Bu araştırmanın çıktılarını sunmadan önce Dünya’da ve Türkiye’de internet 
ile sosyal medya kulanım oranlarını bilmek bu mecraların önemini anlamaya yardımcı olacaktır.
‘We are social ve Hootsuite’ in birlikte yayınladığı Dünya internet ve sosyal medya kullanıcı raporuna göre; 
yedi milyar beş yüz doksan üç milyonluk dünya nüfusunun yüzde elli üç’ü yani dört milyar iki milyonu in-
ternet kullanıcısı. Aynı rapora göre dünya nüfusunun yüzde kırk ikisi yani üç milyar yüz doksan milyon kişi, 
2018 yılı itibariyle sosyal medya kullanıcısı. Bu rapora göre en çok tercih edilen kullanıcı sayılarıyla sosyal 
medya ağları şunlar: Facebook (iki milyar yüz milyon kullanıcı), Youtube (bir milyar beş yüz milyon kul-
lanıcı), İnstagram (sekiz yüz milyon kullanıcı), Twitter (üç yüz otuz milyon kullanıcı).    
Yine ‘We are social ve Hootsuite’ in birlikte yayınladığı Türkiye internet ve sosyal medya kullanıcı raporuna 
göre; seksen bir milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde altmış yedi ’si yani elli dört milyon üç yüz bini internet 
kullanıcısı. Aynı rapora göre Türkiye nüfusunun yüzde altmış üçü yani elli bir milyon kişi, 2018 yılı itibari-
yle sosyal medya kullanıcısıdır. Bu rapora göre en çok tercih edilen kullanıcı sayılarıyla sosyal medya ağları 
şunlardır: Youtube ( kırk dört milyon beş yüz bin kullanıcı), Facebook (kırk iki milyon dokuz yüz bin kul-
lanıcı), ,İnstagram (otuz yedi milyon iki yüz altmış bin kullanıcı), Twitter (yirmi dokuz milyon yüz altmış bin 
kullanıcı). Ayrıca Türkiye’de internet kullanıcıları günlerinin ortalama iki saat kırk sekiz dakikasını sosyal 
medyada geçirmektedir.  Bu veriler bize Türkiye’de kişilerin dünya ortalamasından daha yüksek oranda hem 
interneti, hem de sosyal medyayı kullandığını göstermektedir. 
Türkiye’deki nüfusun %002’sini oluşturan gayrimüslim azınlıkların sosyal medya kullanımı, bu alandaki pra-
tiklerinin ölçülmesi, bu alanda karşılaştıkları nefret söylemi ve ayrımcılık oranları ve buna karşı takındıkları 
tutumları ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışma, gerçekleştirilen 746 anket formunun değerlendirilm-
esinin sonucudur.
746 anketin, 567’si çevrimiçi, 179’u ise yüz yüze yapılmıştır.  Gayrimüslim azınlık mensuplarına ulaşmak 
teknik açıdan zorlayıcı olduğu için çevrimiçi platformlardan ve erişilemeyen demografi gruplarına özel okull-
arda, ibadethanelerde ulaşılmaya çalışılmıştır. 
Çalışmanın ana konusuna uygun olarak yapılan anketin önemli olan çıktıları şu şekilde sıralanabilir: 
Ankete katılan deneklerin yüzde 43’ü kadın, yüzde 57’si erkeklerden oluşmaktadır.  Bu oran 323 kadın, 423 
erkek deneğe karşılık gelmektedir.
Yaş gruplarına bakıldığında anket formunu dolduranların yüzde 25’inin 14-28 yaş aralığındaki gençlerden, 
yüzde 37 oranında 29-43 yaş aralığındaki orta yaşlılardan ve yüzde 38 oranındaki 44 yaş ve üzeri orta yaş 
üstü katılımcılardan oluştuğu görülmektedir. Ankete katılanların yaş ortalaması ise 40’tır.
Eğitim durumuna göre deneklerin yüzde 13’ünün lise altı, yüzde 25’inin lise, yüzde 62’si de üniversite 
düzeyinde eğitim aldıkları sonucu ortaya çıkmıştır.
Cemaatten olan bireylerin sadece yüzde 1,4’ü devlet kademelerinde iş imkânı bulabilmiştir, yüzde 71’i özel 
sektör, esnaflık ve serbest meslek gibi alanlarda çalışmaktadır. Görüşülen kişilerin üçte biri özel sektör alan-
larında çalışmakta, beşte biri ise ticaret ile ilgilenmektedir. Onda birlik bir kesim ise doktor, mimar, avukat 
gibi serbest meslek alanlarında çalışmaktadır. Yüzde 8,8’i ev kadını, yüzde 6,3’ü ise işsizdir. Devlet memuru 
oranı daha öce söylenildiği gibi ancak %1,4’tür. Öğrenciler ise ankete yüzde 11,7 oranında katılım göster-
miştir.    
Katılımcıların yüzde 35’i cemaat vakfına ait okullarda, yüzde 37’si özel okullarda, yüzde 28’i ise devlet okul-
larında eğitim almışlardır.
Araştırmaya katılan kişiler arasındaki en büyük grup Museviler (yüzde 34), ikinci büyük grup Ermeniler 
(yüzde 27), diğer büyük grup yüzde 18 ile Süryanilerdir. Katılımcıların cemaat mensubiyetleriyle ilgili sayısal 
dağılımı şu şekildedir:  
- Musevi: 257
- Ermeni:  201
- Süryani: 134
- Rum: 112
- Diğer:  15
- Katolik Süryani:  11
- Katolik Ermeni:  8
- Bulgar: 5
- Levanten: 2
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- Keldani : 1
Toplam:  746 
Katılımcıların yüzde 5’i kendini çok dindar (sofu), yüzde 30’u dindar, yüzde 46’sı inançlı, yüzde 19’u ise in-
ançsız olarak tanımlamıştır. 
Ankete katılan kişilere “kimliğinizi hangi iki öğe üzerinden tanımlarsınız?” sorusu yöneltildiğinde; vatan, 
dil, etnik köken, meslek, din, aile ve kültür seçeneklerinden en yüksek oranda söylenen üç unsur kültür, aile 
ve din olarak öne çıkmıştır. Kültür, aile ve dinin en yüksek oranda söylenmesi Türkiye’deki azınlıkların gerek 
yasal statü gerekse gündelik hayatın getirdiği bir arada durma ve örgütlenme zorunluluklarından ileri geldiği 
söylenebilir. 
Deneklerin internet kullanım sıklığına bakıldığında yüzde 1’lik bir kesim dışında tüm katılımcıların iyi birer 
internet tüketicisi olduğu söylenebilir. Burada en çok önce çıkan bulgu yüzde 61,5 oranında “telefonumda 
veya önümdeki bilgisayarda sürekli açık zaten” cevabıdır.
İnternet kullanım alışkanlıklarına bakıldığında öne çıkan dört önemli başlık görülmektedir. İş için kullanım, 
arkadaşlarla/akrabalarla sohbet etmek-haberleşmek, bankacılık işlemi yapmak ve haberleri takip etmek. 
Alışveriş, film ve dizi izlemek, siyasete katılım başlıkları yukarıdaki dört başlıktan sonra gelmektedir.
Katılımcıların yüzde 85’i Facebook, yüzde 57’si Youtube, yüzde 57’si İnstagram ve yüzde 49’u Twitter kul-
lanıcısı olduklarını belirtmişlerdir. 
Sosyal medyada kendi ismiyle hesap açanların oranı yüzde 86’dır. Hem takma isim hem de gerçek ismiyle 
hesapları olanların oranı da yüzde 12’dir. Sadece takma isim kullananların oranı ise yüzde 2’dir. 
Katılımcıların yüzde 32’si kendilerini ifade etmede sosyal medyayı çok önemli, yüzde 48’i ise önemli görmek-
tedir. Yani yüzde 80 oranındaki bir kitle için sosyal medya önemli bir araçtır.  
Sosyal medya internetin sanal ve engin yapısı itibariyle daha özgür bir alan olarak bilinse de Türkiye’de 
yaşayan azınlıkların sadece yüzde 21’i özgürce paylaşım yapabildiğini ifade etmiştir. Yüzde 41’lik bir grup 
bazen tedirgin olduğunu, yüzde 15 oranındaki katılımcı grubu çoğunlukla hakiki düşüncelerini beyan ede-
mediğini belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 23’ü paylaşım ve yorum yapmadığını sadece izlediğini söylemiştir 
ki bu veri bile tek başına azınlık nüfusun maruz kaldığı ayrımcılık ve baskıyı açıklamakta yeterlidir. 
Paylaşım yüzünden hakarete uğrama yüzde 15, aşağılamaya maruz kalma oranı ise yüzde 14’tür. Katılım-
cıların yüzde 8’ine paylaştıkları yüzünden küfür edilmiş ve yüzde 6’lık bir grup ise paylaşımlarından ötürü 
tehditler almıştır. Kendini özgürce ifade etme oranı düşük olduğundan tepki görme oranı da düşük denebilir. 
Eğer azınlık cemaatlere mensup bireyler paylaşımlarını artırsa maruz kalacakları olumsuz olaylar çoğalacak-
tır diye düşünülmektedir. 
Kendini ifade etmek, açıklama yapmak veya savunmak için harekete geçenlerin oranı ise çok düşüktür. Sosyal 
medya üzerinden rencide olduğunuz bir paylaşımın altına her zaman ve sık sık yorum yazanlar sadece tüm 
katılımcıların onda biridir.  
Zaten kendilerine yöneltilen belirli ön yargılardan çekindikleri için paylaşımda bulunma oranı çok düşükken, 
kendini savunma refleksinin de paralel şekilde düşük olması gayet anlaşılırdır.  
“Sosyal medya ile ilgili haklarınızı biliyor musunuz?” sorusuna yüzde 61 bilmediğini söylemiş, bu rakam yük-
sek gibi görünse de Türkiye’de bu alanda yasal düzenlemeler ve hukuki gelişmeler yeterli değildir.  
Sosyal medyada hak ihlali veya ayrımcılığa karşı hukuki bir yaptırıma ihtiyaç olduğunu belirtenlerin oranı 
yüzde 80’dir. Çoğunluk bizzat mağdur olmasa da sosyal medya üzerinden yapılan hakaret, saldırı için hukuki 
sürecin gerekliliğine inanmaktadır.
Hak ihlallerinden tehdit edilenlerin yüzde 97’si, küfür edilenlerin yüzde 94’ü, aşağılamaya maruz kalanların 
yüzde 97’si ve hakarete uğrayanların yüzde 97’si, yasal yollar üzerinden suç duyurusunda bulunmadıklarını 
belirtmişlerdir. Bunun sebebi olarak yasal süreci bilmemek, azınlık psikolojisi içinde fiili gerçekleştiren ile 
karşılaşmak istememek yatmaktadır. Bu da yapanın yanına kar kalmakta sonucunu çıkarmaktadır.
Çoklu seçenekli olarak sorulan “sosyal medya araçlarının şikâyet / engelleme mekanizmalarını kullandınız 
mı? Ne gerekçeyle kullandınız?” sorusuna, katılımcıların yüzde 58’i hiçbir şekilde sosyal medya alanlarındaki 
şikâyet / engelleme mekanizmalarını kullanmadığını belirtmişlerdir. Bu mekanizmaları kullandığını belirten 
katılımcıların yüzde 24’ü nefret söylemi, yüzde 18’i ayrımcılık, yüzde 17’si hakaret, yüzde 12’si küfür, yüzde 
8’i ise cinsiyetçilik gerekçesiyle rahatsız edici bulduğu paylaşımlarından dolayı kişi veya paylaşımları şikâyet 
etmiş veya engellemişlerdir.
Katılımcıların yüzde 81’i kendi cemaatlerinden olup da yurtdışında yaşayan kişilerle sosyal medya üzerinden 
haberleştiklerini belirtmişlerdir. 
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Sosyal medya cemaatlerin örgütlenebilmesi, haberleşme aracı olarak kullanılması yönünden de görev üstle-
nmektedir. Yönetici ve kurumların cemaat bireylerine mesajlarını iletebilmesi veya tam tersi cemaat üyeler-
inin liderlere erişebilmesi için bu ortamlar artık birer araç haline gelmiştir. Katılımcıların yüzde 54’ü cemaat 
yöneticileri veya kurumların sosyal medya hesaplarını takip ettiklerini, yüzde 46’sı da takip etmediklerini 
belirtmişlerdir.
Sosyal medya yaygınlaştıkça öncelikli olarak özel sektör kuruluşları ardından da politikacılar bu alanı daha 
etkin kullanmaya başlamışlar, toplumun belirli bir kesimine sosyal medya ortamlarında erişmeye yön-
elmişlerdir. Ankete katılan kişilerin yüzde 38’i politikacıları sadece takip ettiklerini, yüzde 7’si takip etmekle 
kalmayıp iletişime geçtiklerini, yüzde 55’i ise takip etmediklerini söylemişlerdir. Katılımcı demokrasinin 
üretilmesi için de bir araç olan sosyal medya mecraları azınlık yurttaşlara da kendilerini ifade etme alanı 
sağlamış görünmektedir.

Sonuç
Sosyo-psikolojik açıdan kamu, sosyal medya, bireyin herkes tarafından görülüp yargılandığı, ününün ve 
itibarının tehlikede olduğu ortamdır. Kamu anonim bir mahkemedir. Bu acımasız olabilen mahkemede 
çevrenin düşmanca tepkilerine maruz kalan bir insanın özgüveni gittikçe sarsılmaktadır. Geleneklerin, 
adetlerin belirlenmiş alanlarında insanın dışlanmamak için açıkça ifade ettiği ya da etmek zorunda olduğu 
kanaatler ve davranış biçimleri kamuoyunu oluşturur. Stanley Milgram’ın değişik kültürleri karşılaştırarak 
yaptığı araştırmaların bize gösterdiği, bütün toplumlarda bireyler, uzlaşma baskısına tepki gösterirlerse dışla-
nacaklarından korkarlar. Thomas J. Scheff ’e göre, bir insanın sahip olduğu, elde etmek ve korumak istediği, 
en değer verdiği şey toplumsal bağdır. Kazananlar, baskın görüşe sahip olduğunu düşünenler konuşmaya, 
kaybedenler ise susmaya eğilimlidirler. Sadece suçlular ya da kahramanlar başkalarının kendileri hakkında ne 
düşündüğünü umursamayanlardır. Freud, başka birçok kişiyle aynı yönde hareket ettiği duygusu bireyi heye-
canlandırır ve büyüler der. Kökleri çok eskilere uzanan bu aidiyet ve güvenlikte olma duygusu, direnme gücü, 
eylem kapasitesi, insanı kısa süreli de olsa dışlanma korkusundan kurtarır.  İnsan kendisini yalnız hisset-
tiğinde korkak ve dikkatlidir. Birey, başka birçok kişinin de kendisi gibi düşündüğüne inandığı oranda güçlü 
ve kendinden emindir. Le Bon ‘un görüşüne göre de anonimlikte, dolayısıyla kitlesel sorumsuzlukta bireyleri 
geride tutan sorumluluk duygusu tümüyle silinip gider. Ayrıca sosyal medya yoluyla olumsuz paylaşımlarda 
bulunan bireyin kendi yaşamındaki hedefe varamamaktaki başarısızlığını, başkalarına yükleyerek gerilimini 
azaltması savunma mekanizmalarından yansıtmadır. Birey, sosyal ortam tarafından kabul edilmeyen ya da 
benliğine ters düşen, bilinçli olarak kabul etmesi olanaksız olduğu duygu ve düşüncelerini, kendi dışında kişi 
ya da nedenlere yükleyerek, sorunundan kurtulmak ister. Freud’a göre yansıtmanın kaynağı ‘’çatışan karşıt 
güçler’’, yani sevgi ve düşmanlıktır. Sevgi toplumsal onay gören bir değer olduğu için, bilince yansırken, 
tersi olan düşmanlık, bilinçaltına bastırılmış olarak kalır. Bu bastırılmış düşmanlık, yansıtma mekanizması 
aracılığıyla, iç dünyamızdan dış dünyamıza çevrilir, benliğimizden çekip çıkarılırken başkalarının üzerine 
atılır, yansıtılır. Bu düşmanlığın yaratılmasında toplumsal mitler, öğretilmiş basmakalıp yargılar ve tanın-
mamışa karşı duyulan korku ile kitle iletişim araçları yoluyla kanaat önderlerinin, siyasi kişilerin söylemleri 
etkili olur. Basmakalıp yargı (Streotype) çok kısıtlı deneyimlere dayanan çok genelleştirilmiş inançlardır. 
Basmakalıp yargılar, bireyin herhangi bir olaya ilişkin olarak, kavrayış ve anlamlandırmalarını, bilgi ve 
gözlemlerine göre değil, önyargılarına göre yapmasıdır. Basmakalıp yargılar, bireyin çevresini sınıflandırma 
ihtiyacının doğal bir sonucudur. Bu sınıflama ile belli guruplar ile özelikler arasında zorunlu ilişkiler kurulur. 
Bu yargılar genelde olumsuzdur, bilgi çoğu kez doğrudan deneyim yoluyla değil, dolaylı olarak edinilmiştir 
ve yeni bilgi ve deneyimlere rağmen, değişime dirençlidir. Bir gurubun bu şekilde tanımlanması, o gurup 
içindeki her üyeyi de bütünüyle kapsar.
Bu bağlamda Türkiye toplumunun kabaca %002’sini oluşturan gayrimüslim azınlıklarla 30 Ocak-17 Nisan 
2015 yılında Konda araştırma şirketi tarafından yapılan anketin en belirgin sonuçlarından birisi, azınlıkların 
sosyal medya paylaşımlarındaki genel duygunun, tedirginlik olmasıdır. Ankete katılanların %79’u özgürce 
paylaşım yapamadıklarını belirtmişlerdir. Ancak katılımcılar, sosyal medyanın azınlık cemaati üyelerinin 
kendi aralarında iletişimlerini ve örgütlenme kültürünü geliştirdiğini, daha da önemlisi bu alanın toplumun 
her kesimiyle iletişim kurmada önemli ve faydalı olduğunu beyan etmişlerdir. Toplumun çok küçük bir 
kesimini oluşturan bu azınlıklar paylaşımlarıyla, algıda bütünlük olduğundan kaynaklı, yalnız kendilerini 
değil, doğuştan üyesi oldukları toplumlarını da görüşleriyle bağladıklarını düşündüklerinden otokontrol uy-
gulayarak kendilerini paylaşımlar konusunda sınırlandırmaktadırlar. Bu sınırlandırmanın sebebi toplumun 
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çoğunluğunu oluşturan etnik ve dinsel kökenden gelen bazı kişilerin ifade özgürlüğü adına nefret söyleminde 
bulunmalarına maruz kalmama isteğidir. 
Yukarıda belirtildiği gibi toplumlar da, bireyler gibi tanımadığından korkmakta ya da kolayca kötülüklerin 
sebebi olarak suçlayabilmektedirler. Burada büyük görev siyasi yöneticilerde, kanaat önderlerinde ve ana 
akım medyadadır. Onların söylemleri genel kanaatleri yönlendirmektedir. Özellikle bu kişi ve kurumların ne-
fret söylemi konusunda gösterecekleri hassasiyet ve ayıplama, olumlu yönde gelişmelere yol açacaktır. Azınlık 
kurumları ve bireyleri de sosyal medya üzerinden, kendilerini tanıtacak ve toplumun geneliyle bütünleşme-
lerini sağlayacak iletişim politikaları geliştirme zorunlulukları vardır. Ayrıca bu mecranın nefret söylemi 
bağlamında hukuki bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğu talebi azınlık mensuplarının anketinde %80 oranında 
katılımcılar tarafından dile getirilmiştir. Hukuk ve kamuoyu alanında klasik eserler veren Albert Dicey, bir 
yasanın sırf çıkartılmış olması bile, bu yasayı onaylama eğilimini arttırmaktadır der.
Bu düzenlemelerin ve iletişim stratejilerinin özelikle aktif olarak sosyal medyada olan en genç nüfus hedef 
alınarak yapılması durumunda gelecek için azınlıklar için ayrımcılığın daha az olduğu bir sosyal medya dün-
yasından bahsedebilir oluruz. 
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EK
1. Cinsiyetiniz?       (      )  Kadın             (      )   Erkek     
2.  Kaç yaşındasınız?  ……….
3.  Medeni durumunuz?          (      )  Evli             (      )   Sözlü/Nişanlı              (      )   Bekar     
4.  Hangi şehirde yaşıyorsunuz?  …………………………
5.  Anneniz nerede doğdu?  …………………………
6.  Babanız nerede doğdu?  ………………………… 
7.  Ortaokul ve/veya lise eğitiminizi ne tür bir okulda aldınız? 
  (   ) Cemaat vakfına ait özel okul                 (      )  Diğer özel okul                   (      )  Devlet okulu          
8.  Eğitim durumunuz, yani son bitirdiğiniz okul nedir?  
(     )  Okuryazar değil       (     )    Diplomasız okur         (     )  İlkokul mezunu     (     )  Ortaokul mezunu   
(     )  Lise mezunu            (      )   Üniversite mezunu      (     )  Yüksek lisans / Doktora 
9.  Annenizin eğitim durumu, yani son bitirdiği okul nedir? 
(     )  Okuryazar değil       (      )   Diplomasız okur         (     )  İlkokul mezunu     (     )  Ortaokul mezunu 
(     )  Lise mezunu            (      )   Üniversite mezunu      (     )  Yüksek lisans / Doktora 
10.  Babanızın eğitim durumu, yani son bitirdiği okul nedir? 
 (     )  Okuryazar değil       (     )    Diplomasız okur         (     )  İlkokul mezunu     (     )  Ortaokul mezunu   
 (     )  Lise mezunu            (      )   Üniversite mezunu      (     )  Yüksek lisans / Doktora 
11.  Son 100 yıl içinde siz/ailenizle göç ettiniz mi? 
 (      ) Başka bir şehirden şu anda yaşadığım şehre göç ettim/ettik. 
 (      ) Başka bir ülkeden şu anda yaşadığım ülkeye/şehre göç ettim/ettik. 
 (      ) Hayır 100 yıldır burada yaşıyoruz. 
12.  Hangi cemaate mensupsunuz?  
 (      )   Rum           (     )  Ermeni         (     )  Katolik Ermeni     (     )  Süryani         (     )  Katolik Süryani  
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 (      )   Keldani      (     )  Bulgar          (     )  Gürcü                    (     )  Musevi         (     )  Diğer (Yazınız) 
…………
13.  Kendinizi ait hissettiğiniz dininiz ve mezhebiniz nedir? 
(    )  Katolik Hristiyan   (   )  Ortodoks Hristiyan   (    )  Protestan Hristiyan  (      )  Musevi          
(    )  Müslüman              (   )  Deist-Agnostik         (    )  Ateist                       (      ) Diğer (Yazınız) ………..
14.  Dindarlık açısından kendinizi aşağıda okuyacaklarımdan hangisiyle tarif edersiniz? 
 (   ) Dinin gereklerine pek inanmayan biri                         (  ) İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine get-
iremeyen biri
 (   ) Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri  (   ) Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren 
dindar biri 
15.  İnternete ne sıklıkta giriyorsunuz? 
 (      ) Telefonumda veya önümdeki bilgisayarda sürekli açık zaten 
 (      ) Günde 3 saatten fazla                             (      ) Günde 2-3 saat    
 (      ) Günde 1 saat veya daha az                     (      ) 2-3 günde bir                
 (      ) Haftada bir                                              (      ) Daha nadir                (      ) Hiçbir zaman
16.  Ne zamandır sosyal medya kullanıyorsunuz? 
 (      ) 1 yıldan az.   (      ) 1-2 yıldır.   (      ) 3-4 yıldır.       (      ) 5-6 yıldır.       (      ) 6 yıldan fazladır. 
17.  Sosyal medya hesaplarınızı ne sıklıkta kullanıyorsunuz?
 (    ) Sürekli    (      ) Her saat kontrol ederim    (    ) Günde 2-3 kez    (    ) Haftada 2-3 kez    (    ) Sosyal medya 
hesabım yok. 
 18.  Hangi sosyal medya araçlarını kullanıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 
 [    ] Facebook     [    ] Twitter     [    ] Youtube     [    ] Instagram     [    ] Linkedin     [    ] Diğer 
19.  Blog açtınız mı? Ne şekilde kullanıyorsunuz?                                                               
(     ) Blog açtım her gün içerik giriyorum.            (     ) Blog açtım ayda 1 içerik giriyorum.  
(     ) Blog açtım 2-3 ayda 1 içerik giriyorum.       (     ) Blog açtım, duruyor.                               (      ) Blog aç-
madım. 
20.  Blogunuza hangi konularla ilgili içerikler giriyorsunuz?
(      ) Kişisel    (      ) Kültür, sanat    (      ) Film, müzik    (      ) Politika    (      ) Cemaat, gayri muslimler   (      ) 
Diğer  
21.  Kendi sosyal medya hesaplarınızda gerçek isim mi, takma isim mi kullanıyorsunuz?  
(     ) Gerçek ismimle hesap açtım.     (     ) Takma isim ile hesap açtım.     (     ) Her ikisiyle de hesabım var.         
 22.  Facebook’ta tanımadığınız insanlarla arkadaş mısınız? 
(     ) Evet      (     ) Hayır     
23.  Facebook arkadaşlarınızın ne kadarı sizle aynı cemaatten? 
 (     ) Hepsi             (     ) Çoğu             (     ) Yarı yarıya             (     ) Çok azı             (     ) Hiçbiri 
24.  Hangi gazete/dergi/web siteleri takip ediyorsunuz?
 [    ] Agos              [    ] Şalom            [    ] Apoyevmatini            [    ] Sabro                     [    ] Paros    
 [    ] Marmara        [    ] Jamanak        [    ] İho                             [    ] Diğer (Yazınız) ……………..     
 25.  “Bu gazete ve dergiler beni yansıtıyor.”    
(     ) Kesinlikle doğru      (     ) Doğru      (     ) Ne doğru ne yanlış      (     ) Yanlış      (     ) Kesinlikle yanlış 
26.  Cemaat gazete / web sitelerinin içeriklerini sosyal medyada paylaşıyor musunuz? Neden paylaşıyor-
sunuz? 
(     ) Beğendiğim için  (     ) Daha çok kişiye ulaşması için  (     ) Eleştirmek/tartışmak için   (     ) Pay-
laşmıyorum 
27.  Sosyal medya hesaplarınızı kullanım sıklığınızın değiştiği dönemler oldu mu? Hangi dönemlerde? (Bird-
en fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)  
[    ] Uluslararası toplumu ilgilendiren olaylarda  [    ] Ülke yaşamını ilgilendiren politik toplumsal olaylarda
[    ] Özellikle cemaatleri ilgilendiren olaylarda   [    ] Mensubu olduğum cemaati ilgilendiren olaylarda
 28.  Kendinizi toplumsal meseleler veya diğer meselelerle ilgili ifade etmede sosyal medyanın yerini nasıl 
görüyorsunuz?  
(     ) Çok önemli      (     ) Önemli      (     ) Ne önemli ne önemsiz      (     ) Önemsiz      (     ) Çok önemli 
29.  Türkiye’deki cemaatinizden olup şu anda yurtdışında yaşayanlarla sosyal medya üzerinden görüşüyor 
musunuz?  (     ) Evet      (     ) Hayır       
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30.  Yurtdışındaki cemaatlerden olan kişilerle sosyal medya üzerinden görüşüyor musunuz?  
(     ) Evet      (     ) Hayır
 31.  Sosyal medya üzerinden haber/davet alıp katıldığınız cemaat toplantısı/etkinliği oldu mu? Kaç tane? 
(     ) 1-3 tane      (     ) 5-10 tane     (     ) 10 ve üzeri      (     ) Katılmadım.  
32.  Sosyal medyada paylaşım ve yorum yaparken nasıl hissediyorsunuz?  
(     ) Özgürce paylaşım yapabiliyorum, rahatım.   
(     ) Bazen tedirgin oluyorum.           
(     ) Çekiniyorum, aslında çoğu zaman gerçek düşüncelerimi paylaşamıyorum.         
(     ) Paylaşım ve yorum yapmıyorum, sadece izliyorum. 
33.  Sosyal medya üzerinden rencide olduğunuz bir paylaşımın altına yorum yazdınız mı?  
(     ) Hiçbir zaman              (     ) Nadiren              (     ) Bazen              (     ) Sık sık              (     ) Her zaman 
34.  Sosyal medyada paylaştığınız herhangi bir haber veya görüş yüzünden maruz kaldığınız bir hak ihlali var 
mı? Ne tür? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)  
[    ] Hakaret             [    ] Küfür             [    ] Aşağılama             [    ] Tehdit             [    ] Hayır uğramadım. 
35.  Sosyal medya ile ilgili haklarınızı biliyor musunuz?               (     ) Evet               (     ) Hayır 
36.  Sosyal medyada hak ihlali veya ayrımcılığa karşı hukuki bir yaptırıma ihtiyaç var mı?  (   ) Evet   (   ) 
Hayır
Şimdi size bir dizi cümle okuyacağım. Bu cümleleri ne derece doğru bulup bulmadığınızı belirtebilir misiniz? 
Kesinlikle yanlış 
 Yanlış 
 Ne doğru ne yanlış 
 Doğru 
 Kesinlikle doğru
37.  Sosyal medya kullanımı kendi cemaatimle olan ilişkimi artırdı.  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )
38.Sosyal medya kullanımı diğer cemaatlerle olan ilişkimi artırdı. (    ) (    ) (    ) (    ) (    )
39.  Sosyal medya kullanımı toplumun geneliyle olan ilişkimi artırdı.  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )
40.  Sosyal medya kullanmaya başladığımdan beri daha önce bilmediğim toplumsal meselelere temasım arttı. 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    )

İnterneti aşağıdaki sayacaklarımı yapmak için ne sıklıkta kullandığınızı belirtir misiniz?  Hiç bir zaman  
Nadiren  Bazen  Sık sık 
 Her zaman
41.  İş için kullanmak (    ) (    ) (    ) (    ) (    )
42.  Arkadaşlarla, akrabalarla muhabbet etmek, haberleşmek   (    ) (    ) (    ) (    ) (    )
43.  Bankacılık işlemi yapmak (    ) (    ) (    ) (    ) (    )
44.  Haberleri takip etmek (    ) (    ) (    ) (    ) (    )
45.  Siyasi içerikli siteleri, tartışmaları takip etmek, katılmak (    ) (    ) (    ) (    ) (    )
46.  Giyim, teknolojik ürün vs. alışverişi yapmak (    ) (    ) (    ) (    ) (    )
47.  Film / dizi izlemek / indirmek (    ) (    ) (    ) (    ) (    )
48.  Sosyal medyada güncel politik görüşlerimi paylaşmak (    ) (    ) (    ) (    ) (    )
49.  Sosyal medyada yeni insanlarla tanışmak (    ) (    ) (    ) (    ) (    )
50.  Sosyal medyada cemaat aktivitelerin (    ) (    ) (    ) (    ) (    )
51.  Sosyal medyada cemaat gazete / web sitelerini okumak (    ) (    ) (    ) (    ) (    )
52.  Sosyal medyada arkadaşlarla, tanıdıklarla buluşma ayarlamak için (    ) (    ) (    ) (    ) (    )
53.  Sosyal medyada eylem, gösteri, toplantıya katılım planlamak için (    ) (    ) (    ) (    ) (    )

54.  Cemaat yöneticilerini/kurumlarının sosyal medya hesaplarını takip ediyor musunuz? 
 (    ) Evet   (    ) Hayır       
55.  Politikacıların sosyal medya hesaplarını takip ediyor musunuz? Hiç iletişime geçtiniz mi?  
(     ) Sadece takip ediyorum      (     ) Takip ediyorum ve iletişime geçiyorum              (     ) Takip etmiyorum            
56.  Devlet kurumlarının (belediye, valilik, vs) sosyal medyadaki hesaplarını şikayet için kullanıyor musunuz? 
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Olumlu mu olumsuz muydu sonuç?  
(     ) Kullandım genellikle olumlu sonuç aldım       (     ) Kullandım genellikle olumsuz sonuç aldım 
(     ) Kullandım ama cevap alamadım                      (     ) Hayır kullanmadım
57.  Facebook, twitter gibi sosyal medya araçlarının şikayet / engelleme mekanizmalarını kullandınız mı? Ne 
gerekçeyle? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)  
[    ] Ayrımcılık     [    ] Cinsiyetçilik     [    ] Nefret söylemi     [    ] Hakaret     [    ] Küfür     [    ] Kullanmadım.
58.  Hiç sosyal medyada yaşanan bir şey yüzünden suç duyurusunda bulundunuz mu?  
(     ) Evet bulundum, dava devam ediyor.                     (     ) Evet bulundum reddedildi.     
(     ) Evet bulundum dava açıldı ve davayı kazandım   (     ) Evet bulundum dava açıldı ve davayı kaybettim     
(     ) Bulunmadım
59.  Aşağıdaki araçlardan hangisi sizce en güvenilir haber kaynağıdır?  
(     ) Televizyon   (     ) Gazete  (     ) İnternet     (     ) Radyo          
60.  Kimliğinizi hangi 2 öğe üzerinden tanımlarsınız? (Lütfen sadece 2 SEÇENEK işaretleyebilirsiniz.)  
[    ] Din    [    ] Kültür    [    ] Dil    [    ] Etnik köken    [    ] Meslek    [    ] Aile     [    ] Vatan     [    ] Diğer            
61.  Kendinizi, HAYAT TARZI bakımından aşağıda sayacağım üç gruptan hangisinde sayarsınız?  
(      ) Modern                  (      ) Geleneksel - Kültürel                        (      ) Dindar muhafazakâr
62.  Geçen hafta bir işte çalıştınız mı? Çalıştınızsa mesleğiniz nedir?
ÇALIŞIYOR İSE: 
 (    ) Devlet memuru, şef,  müdür vb.:
(    )Özel sektörde memur, müdür vb. 
(    ) İşçi
(    ) Küçük esnaf / zanaatkâr /şoför vb.
(    ) Tüccar/sanayici/iş insanı  
(  ) Doktor, mimar, avukat vs. (Serbest meslek)  
(     ) Çiftçi, ziraatçı, hayvancı   
(     ) Çalışıyor, diğer: …………….   
 ÇALIŞMIYOR İSE (   ) Ev kadını   
(   ) Emekli 
(   ) Lise öğrencisi  
(    ) Üniversite öğrencisi   
(   ) İşsiz, iş arıyor.
(   ) Çalışamaz halde
63.  Bu evde yaşayanların aylık toplam geliri ne kadardır? Herkesin her türlü kazancı dâhil evinize ayda orta-
lama kaç para giriyor?  
………………………….…………. Türk Lirası
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ÖZEL HAYAT VE KİŞİSEL VERİ SARMALINDA RIZA ÜRETİMİ
Prof. Dr. Recep TAYFUN

Özet
Çalışma kapsamında, 2016 yılının ilk yarısında kabul edilerek yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin düzenlemelerinin kişilerin açık rızasını gerektirmesi ve bu 
sürecin işletmelerin halkla ilişkiler uygulamaları açısından yarattığı sonuçların değerlendirilmesi amaçl-
anmaktadır. Bir yönüyle rıza üretim sürecinin gerçekleşme aşaması, bir başka yönüyle de bu sürecin özel 
hayatın gizliliği açısından ele alınması önem taşımaktadır. Özel hayatın gizliliği ile rıza kavramı arasındaki 
ilişkinin düzeyi, örgütlerin hedef kitleleri ile arasında var olan karşılıklı bağlılığın (interdependent) göstergesi 
niteliğindedir. 
Yasal düzenlemelere uygunluk açısından belirlenen süre içerisinde rızanın alınması ve rızanın üretim süre-
cinde müşterilerin özel hayatlarına ilişkin gösterilecek duyarlılık konusunda güvenin oluşturulması gerekme-
ktedir. Bu sürecin gerçekleştirilmesi işletmeler üzerinde baskı yaratmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesinde 
gerekli olan açık rıza kavramı, bu kavramın bağlı olduğu güven duygusunun kazanılması ve geri bildirimin 
alınması, bütünleşik bir yapı oluşturan iletişimin temel unsurları olarak, halkla ilişkiler uygulamalarında 
yaşanan teknolojik gelişmeler dikkate alınarak değerlendirilecektir. Değerlendirmeler kapsamında müşter-
ilerin rızalarının kazanılmasına ilişkin yapılan uygulamaların içerikleri incelenecektir. İnceleme sonucunda 
halkla ilişkiler uygulamalarının rıza elde etme süreçlerindeki rolü ve kişisel veri ile özel hayat arasındaki 
bağın ortaya konulması amaçlanmaktadır. 
Literatür incelemesi ile birlikte; özellikle Dünya çapında yapılan değerlendirmeler sonucunda 2018 yılında 
tespit edilen en değerli ilk 500 banka içinde yer alan Ülkemizdeki dokuz bankanın müşterilerinden kişis-
el verilerin işlenmesi için rızalarını almak üzere paylaştıkları metinlerin içerik çözümlemesi yapılacaktır. 
Hazırlanacak çalışmada özellikle bu alanda Avrupa Birliği mevzuatı ve Ülkemizin gerçekleştirdiği uygulama 
ve düzenlemeler karşılaştırılacaktır. Yasal düzenlemelerin hazırlık çalışmalarının tarihsel değerlendirmesi 
yapılarak, önümüzdeki süreçte yapılması gereken düzenlemelere ilişkin projeksiyonlar sunulacaktır. Kişisel 
verilerin elde edilmesine ilişkin rızanın varlığı işletmelerin müşterileri ile aralarındaki ilişkinin geleceğinin 
teminatı niteliği taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Kişisel Veri, Rıza, Açık Rıza, Özel Hayatın Gizliliği
THE MANUFACTURING OF CONSENT IN THE PRIVATE LIFE AND PERSONAL DATA SPIRAL

Abstract
Within the scope of the study, it is aimed that the regulations on the processing of personal data in the Law 
on the Protection of Personal Data, accepted in the first half of 2016, require the explicit intervention of the 
persons and that the results of this process are related to the practices of the people. On the one hand, it is 
important that the process of consensus production takes place, and on the other hand it is important that 
this process be taken into account in terms of the confidentiality of private life. The level of the relationship 
between the privacy of private life and the concept of consent is the interdependent indicator of the organiza-
tions’ target groups.
It is necessary to establish confidence in the receipt of the receipt within the period determined in terms of 
compliance with the legal regulations and the sensitivity to be shown regarding the private lives of the cus-
tomers in the production process of the receipt. The realization of this process creates pressure on businesses. 
The concept of explicit consent required for the processing of personal data, the acquisition of confidence 
that this concept is dependent on, and the taking of feedback will be evaluated by taking into account the 
technological developments experienced in public relations practices as key elements of communication 
forming an integrated structure. Evaluations will review the content of applications for acquiring customers’ 
revenues. As a result, the role of public relations practices in consensual processes and the link between per-
sonal data and private life are aimed.
In conjunction with the literature review; we will conduct content analysis of the texts shared by our nine 
banks in our country, which are among the most valuable first 500 banks identified as a result of Worldwide 
evaluations, in order to receive their rations for the processing of personal data. In particular, this area will 
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be compared with the European Union legislation and the practices and arrangements made by our country. 
A historical assessment of the preparatory work of the legal regulations will be made and projections will be 
presented on the arrangements to be made in the upcoming period. The provision of personal data is a guar-
antee of the future of the relationship between the clients of the survival entity and the clients.
Keywords: Public Relations, Personal Data, Consent, Explicit Consent, Confidentiality of Private Life

Giriş
Kişisel verilerin çeşitlenmesi, kayıt altına alınma çabaları ve gerekçeler günümüzde yoğun bir gündem 
oluşturmakla birlikte, geleceğin en önemli konu başlıkları arasında yer alacağı anlaşılmaktadır. Son dönem-
de yapılan yasal düzenlemelerin içeriğinde verilerin elde edilmesi ve işlenmesi konusunda egemen yaklaşım 
rızanın aranması yönünde olduğu görülmektedir. Asıl mesele de bu aşamada devreye girmektedir. Kişisel 
veri ile özel hayat arasındaki iç içe geçmiş olma durumu, görünen bütünsellik açısından önem taşımakta, veri 
kullanımının gerekli olduğu durumlarda meşruiyet oluşturmaktadır. Aksi bir uygulama, rıza alınmadan ver-
inin kayıt altına alınma ya da işlenme durumunda, işletmelerin halkla ilişkiler açısından temel ihtiyacı olan 
meşruiyete ilişkin telafisi mümkün olmayan zararlar oluşturmaktadır. 
Özel hayatın güvence altında olması, kişinin sosyalleşmesinin de teminatıdır. Özel hayatın mahremiyeti, 
kişinin sosyal ilişkileri arasındaki düzeyi niteliksel olarak belirleyici bir özellik taşımaktadır. Özel hayatın 
mahremiyetinin insan yaşamındaki karşılığı, ilişkilerinde yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldıracağına 
inandığı güven duygusu anlamına gelmektedir. Kişinin ilişkilerinde ihtiyaç hissettiği güven, bilginin elde 
edilmesi karşılığında etkileşim sağlamaktadır. Bu etkileşim, ilişkinin tarafları arasında yaşanacak uyuşmazlık 
ya da çatışmaların çözümünde uzlaşmanın sağlanmasında yardımcı olacaktır. Özel hayatın yapı taşlarının en 
önde ve işlevsel olanı, kişisel veri niteliğinde olanlardır. Kişinin hem kendi ile hem de çevresi ile olan iletişim 
serüveninde ilişkinin seyrini ve yönünü belirleyici özellik taşımaktadır. İlişkinin tarafları arasındaki güven 
kavramının varlığı gizlilik, gizliliğin özü özel hayatın mahremiyeti ile bütünlük oluşturmaktadır. 
Özel hayatın temelini, “gizlilik” ve “bağımsızlık” kavramları oluşturur. Özel hayat, bireyin “dingin ve rahat 
bırakılma hakkına sahip olduğu, kendine özgü alanı ve kişi dokunulmazlığının devamını ifade eder.” Bi-
reyin yaşamını ne şekilde sürdüreceğini, tercihlerini, davranış ve ilişkilerini kapsayan özgürlüklerin köken-
inde bireyin bağımsızlık özlemi yatmaktadır. Bu anlamda bağımsızlık, kişinin yaşam biçimini, türünü, 
davranışlarını, kişisel eylemlerini ve ilişkilerini tercih etme hakkıdır (Kaboğlu 164). Bu bağımsızlığın 
göstergesi, kişisel verinin elde edilmesinde aranan rıza kavramıdır. Bu rızanın elde edilmesi bir, aldatma, 
yönlendirme, tahakküm ya da zorunluluk haliyle anılmaya başlandığında, ilişkinin tarafları arasında ilk zarar 
gören güven duygusu olacaktır. Güven duygusunun kaybı, salt ilişkinin tarafları arası ile sınırlı olmayıp, geniş 
anlamda sisteme ilişkin mesajlar içermektedir.  

1.Kişisel Veri ve Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması
Özel hayatın korunması demokratik hukuk devletinin en temel önceliklerinden biridir. Özel hayatın korun-
ması, bireyin seçme bilincinin gelişmesi açısından da zorunludur. Bu, bireye değer veren bütün siyasal sis-
temlerde, gerçek bir sosyal ve psikolojik ihtiyacın sonucudur. Bireyin kendi hayatını dilediğince yönlendire-
bilmesi için neyi, kime, ne zaman, nasıl açıklayacağı ya da kimden neleri gizleyeceği konusunda kendi özgür 
iradesiyle karar verebiliyor olması, kişisel özerkliğin sağlanabilmesi, kişiliğin geliştirilmesi, bireyin kendi 
kendisini değerlendirebilmesi ve ruh sağlığını koruyabilmesi açısından gereklidir (Özbudun 266). Bu yönde 
yaşanacak belirsizlik yarattığı kaygı düzeyindeki artış nedeniyle, ilişkilerin meşruiyetinin sorgulanmasını 
başlatacaktır. Bu bağlamda önemli olan, sadece kişisel verinin elde edilmesi konusunda aranan rızanın varlığı 
değil, aynı zamanda bu rızanın nasıl kazanıldığı, verinin nerede kullanıldığı ve nasıl korunduğudur. Belirsi-
zliği ortadan kaldıracak tatmin, verinin elde edilmesi ile birlikte muhafaza edilmesine ilişkin de bir güvence 
niteliğindedir. 

1.1. Kişisel Veri
Anayasa Mahkemesinin kararlarında (Esas 2015/32) belirtildiği üzere, “kişisel veri”, “belirli veya kimliği be-
lirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade etmektedir. Bu bağlamda adı, soyadı, doğum 
tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değildir. Telefon numarası, motorlu 
taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak 
izleri, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, 

102



sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler” kişisel veri olarak  ka-
bul edilmektedir.
Anayasa Mahkemesinin kararlarının (Esas 2015/32) devamında; 1981 tarihli ve 108 sayılı Kişisel Verilerin 
Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Kişilerin Korunmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin 2. 
maddesinde “kişisel veri”, “kimliği belirli veya belirlenebilecek verinin öznesi olan gerçek kişiyle ilgili tüm 
bilgiler” şeklinde tanımlanmaktadır. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) yayınladığı Kişi-
sel Verilerin Korunması Rehber İlkeleri’nde “kişisel veri”,  “belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin 
tüm bilgiler” şeklinde tanımlanmaktadır. Avrupa Birliği’nin 95/46/EC sayılı Veri Koruma Direktifinin 2. 
maddesinde de “bir kişinin doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilmesine imkân sağlayan kişinin kimlik 
numarası, fiziksel, psikolojik, duygusal, ekonomik ve kültürel kimliği veya sosyal kimliğinin” bu kapsamda 
değerlendirildiği ifade edilmektedir.
“Kişisel veri” kavramı tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) açık bir şekilde düzen-
lenmemekle birlikte, Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) karar-
larında Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına Dair Sözleşm-
eye atıfta bulunulmakta ve bu verilerin özel yaşamın gizliliğinin bir parçası olduğu kabul edilmektedir.
Anayasa’nın 20. maddesinin birinci fıkrasında, herkesin, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini 
isteme hakkına sahip olduğu, özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı belirtilmiş; üçüncü 
fıkrasında “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin 
kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya 
silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel 
veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir.” denilerek kişisel verilerin 
korunması, özel hayatın gizliliğinin korunması kapsamında güvenceye kavuşturulmuştur. “Açık rıza” ka-
vramının anayasal düzeyde düzenlemeye konu olması, yasanın uygulanmasına yol göstermekle birlikte, temel 
hak ve özgürlükler açısından hukuk devletine, otorite ve yurttaş ilişkisi bağlamında demokrasiye, güven ve 
meşruiyet açısından ilişki yönetimine referans oluşturmaktadır. İlişki yönetimine halkla ilişkiler penceresin-
den bakıldığında rızanın elde edilmesi süreci, dayatmadan ve aldatmadan beslenen iki yönlü asimetrik bir 
hegemonik yapının varlığı ile taraflar arasında güvene dayalı iki yönlü simetrik bir anlaşmanın esas olduğu 
müzakereci bir yapının varlığı arasındaki farkı ortaya koymaktadır.
Karşılıklı uzlaşma arayışının esas olduğu, önyargıların kontrol edildiği, ilişkinin taraflarının kendi görüşler-
ini özgürce ifade edebildiği simetrik yaklaşım, müzakereci demokrasi anlayışına zemin hazırlamaktadır. 
Bu zemin sağlıklı bir kamuoyunun oluşumunun da hazırlayıcısı, yaygınlaştırıcısı ve hızlandırıcısıdır. Farklı 
görüşlerin tartışılabildiği bir ortam destekleyici ve teşvik edicidir.  “Ayrıca insanların ortak bir düşünme 
deneyimini paylaşabildikleri gerçeği, yurttaşlar arasında sağlam bir bağ oluşturacak, karşılıklı anlayışı ve du-
ygudaşlığı artıracaktır. Müzakereci bir demokraside, başkalarının davranışlarını yönlendirme, telkin, propa-
ganda, aldatma ya da tehditlerden çok onların iddialarına ilişkin zorlayıcı olmayan tartışmalarla değiştirmeye 
çalışırız. Bu karşılıklı saygının ya da uygar bir dostluğun göstergesidir (Dryzek’den akt. Kymlicka 407).”

1.2.Özel Hayat
Özel hayat, kişinin, başkalarının gözü önünde olmayan, kamuya kapalı olan, herkesten gizlediği hayatıdır. 
Özel hayat, insanın kişiliğine saygı gösterilme, rahat bırakılmayı isteme, kendi hayatını istemediği ve ben-
imsemediği şekilde kamuya aktarılmadan devam ettirebilmeyi isteme hakkıdır (Kanmaz 127). Özel hayat, 
kişilik haklarını oluşturan manevi değerlerden biridir. Özel hayatın kişisel bir varlık olarak korunması 
sayesinde kişiler, başkalarının takiplerinden ve bakışlarından uzak, kendi isteklerine uygun bir yaşam alanına 
ve böylelikle de kişiliklerini geliştirme olanağına sahip olmuşlardır. Kişilere böyle bir yaşam alanının tanın-
ması ve bu alanın korunması gerektiği gerçeğinden hareketle, gerek ulusal, gerekse uluslararası kaynaklarda 
özel hayatı koruyucu hükümlere yer verilmiştir. İnsan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti esaslarına dayalı batı 
demokrasilerinde, “her insana, kimsenin karışamayacağı, istediklerini özgürce yapabileceği küçük bir dün-
ya”nın yaratılması temel bir hak olarak kabul edilmiştir (Öztürk 4). Böylelikle insanın kendisi olan iletişimi 
ve sosyal ilişkileri düzenli ve dengeli olarak gerçekleşebilecektir. 
Özel hayata saygı hakkı geniş anlamda, kişi özgürlüğü, düşünce ve anlatım özgürlüğü, katılım ve çoğulculuk, 
maddi ve manevi varlığı geliştirme gibi hak ve özgürlüklerle yakın ilişki içerisinde değerlendirilmektedir 
(Keklik 28-30). Çağdaş demokrasilerde, sosyal bir varlık olan ve yaşamını ancak diğer insanlarla birlikte 
sürdürebilecek olan insanın hayatının genellikle iki yönü bulunduğu kabul edilir. Bunlar, hayatın “genel” ve 
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“özel” yönleridir. Hayatın özel yönü de, “özel hayat” ve “hayatın gizli alanı” olmak üzere ikiye ayrılır (Tosun 
375). Özel hayatın korunması demokratik hukuk devletinin önceliklerinden biridir. Kişinin varlığının tem-
inatıdır. Kendini güvende hissetmesi ve etkileşim içinde olduğu siyasal, sosyal ve ekonomik sistemle bütün-
leşmesi, özel hayatının özgün, korunan ve saygı duyulan bir anlayışla sürdürülmesine derinden bağlıdır. 
Bu bağın varlığı ve devamı hiç şüphesiz, ilişkinin iki yönlü ve karşılıklı fayda esasına dayanan simetrik bir 
yaklaşıma dayanıyor olsa da; bir o kadar da, sürecin başlangıcında tarafların rızasının ve onayının oluşumuna 
bağlıdır. Tek yönlü ve mutlak bir itaat anlayışına dayanan ilişkinin devamı, tarafların meşruiyet kaynaklarını 
ve doğaldır ki, rıza oluşum koşullarını sorgulamasına neden olacaktır. 
Özel hayatın gizliliğinin korunması ile kişinin ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi, bu sayede 
gerçek bir özgürlüğün sağlanması, hedeflenmektedir. Nitekim doğruya veya gerçeğe ulaşabilmek için özgür 
ve eşit bir tartışma ortamının gerekli olduğu ve bunun ancak özel hayatın gizliliğinin korunması ile sağla-
nabileceği, bu yönüyle özel hayatın gizliliğinin ifade özgürlüğü kadar önemli olduğu belirtilmiştir (Keklik 
68-69). 
Günümüzde kişilerin özel hayat alanı daralmakta, özel hayata müdahaleler, özellikle mekanik ve elektronik 
gelişmeler neticesinde artmaktadır. Bilgisayarlarda kişisel verilerin depo edilmesi, elektronik iletişim, bir 
kimsenin sesini, haberi ve rızası olmaksızın dinlemeyi ve kaydetmeyi mümkün kılan cihazlar, aynı şekilde 
kişinin en mahrem hayat alanlarını görüntüleyebilen cihazlar vasıtası ile özel hayatın gizliliği bugün eskiye 
oranla çok daha kolay ihlal edilmektedir (Anayurt 50). Teknolojideki gelişmelerin sınır tanımadığı günümüz 
dünyasında bireyin sesi, görüntüsü kendi bilgisi ve rızası olmadan kaydedilebilmekte ve kaydedilen ses ve 
görüntülerin de, kısa bir zaman diliminde yer kürenin her noktasına ulaştırılması söz konusu olabilmektedir. 
Gelişmelerin üç temel alanda tehdit edici sonuçlar doğurduğu söylenebilir (Westin 1970): 
• “Elektronik gözetleme” (electronic surveillance) adı da verilen “fiziksel gözetleme”, (physical surveil-
lance), optik veya akustik âletler kullanmak suretiyle, kişinin bulunduğu yerleri, davranışlarını ve konuşma-
larını, onun bilgisi ve iradesi dışında gözetlemektir. 
• “Psikolojik gözetleme” (psychological surveillance), kişinin özel hayatına ilişkin bilgilerinin, onun 
isteği olmaksızın, çeşitli sözlü ve yazılı testler, âletler veya maddeler kullanılmak suretiyle, elde edilmesidir. 
• “Veri gözetlemesi” (data surveillance), bireyler ve gruplar hakkında çok çeşitli kamusal ve özel kuru-
luşlar tarafından toplanan dokümanter verilerin, bilgi işleme cihazları (özellikle bilgisayarlar) vasıtasıyla bir 
araya getirilmesi veya istenildiği anda mübadele edilebilir hale konulmasıdır.
Verilerin toplanması, işlenmesi ve korunması aşamaları bütünlükçü bir anlayışla değerlendirilmelidir. Her 
aşama çok değerlidir. Fakat asıl önemli olan ve süreci anlamlı hale getiren, kendisi hakkında tüm verilerin 
toplanmasına rıza gösteren katılımcılardır. Sürecin tüm aşamaları ve sınırları açısından ele alındığında rıza 
kavramı ve özellikle mevzuatımıza yakın zamanda kazandırılan “açık rıza” kavramının ayrıntılı olarak değer-
lendirilmesi gerekmektedir. 

1.3. Açık Rıza (Explicit Consent) (Ausdrückliche Einwilligung)
Kişisel Verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması ve korunmasına ilişkin yapılan yasal düzenlemelere yol 
gösteren uluslararası ilkelerin en çok dikkat çekenleri arasında açık rıza kavramı yer almaktadır. Kişilerin 
kendisi hakkında kayıt altına alınacak her türlü veri ile ilgili yapılacak işlemlerin en önemli aşaması tarafların 
rızasının alınmasıdır. Bu aşamanın temel referansı taraflar arasındaki ilişkinin geçmişi, etki alanı ilişkinin 
geleceğidir. Geçmişin verdiği güven, gelecekte yaşanması muhtemel sorun ve/veya krizlerin çözümünde be-
lirsizliklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır. Ortak bir gelecek inşasında etkin rol üstlenecek rıza 
üretim süreçleri açısından açık rıza kavramı belirgin koşullara bağlı olarak gerçekleşecektir. 
Açık rıza kavramının hayatımıza girişi çok eski değildir. Daha önce 1982 Anayasası’nın “Özel Hayatın Gizlil-
iği” başlığı altında düzenlenen 20. Maddesine 2010 yılında gerçekleştirilen referandum ardından 5982 sayılı 
Kanun’la eklenmiştir. Sonrasında yürürlüğe giren Bankacılık Kanunu’nda 2013 yılında 6111 sayılı Kanun’la 
yapılan değişiklik ile eklenmiştir. Özellikle Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin yasal mevzuat ile daha da 
kapsamlı olarak ele alınan “açık rıza” kavramı, ilişki yönetimi açısından temel olan karşılıklı güven, şeffaflık 
ve hesapverebilirlik özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda açık rıza, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 95/46/EC sayılı 
Yönergesi’nde yer aldığı şekilde “Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıkla-
nan rıza” olarak tanımlanmıştır. Özgürce verilmiş (freely given), bilgilendirilmiş (informed indication of his 
wishes), anlaşmayı işaret eden (signifies his agreement), kendisi ile ilgili  (relating to him) ve özgün (specific) 
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onayı ifade etmektedir. Buna göre, açık rıza ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla 
ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği 
onay beyanı şeklinde anlaşılmalıdır (Directive 95/46 39) , (Korkmaz 95–96).
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (sonrasında Kanun olarak kullanılacak) açık rızanın üç unsuru 
vardır (KVKK 29, KVKK Soru Cevap 20, KVKP); 
• Belirli bir konuya ilişkin olma: Veri işlemek üzere verilen rızanın geçerli olması için rızanın belirli bir 
konuya ilişkin ve o konu ile sınırlı olması gerekir. “Kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum” şeklinde 
açık uçlu ve belirsiz bir rıza tek başına Kanun bağlamında “açık rıza” olarak kabul edilemez.
• Bilgilendirmeye dayanma: Elde edilecek kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı açıkça belir-
tilmeli, kişinin anlayacağı terimler ya da yazılı bilgilendirme yapılmalıdır. İlgili kişinin bilgilendirilmesine 
yönelik iki temel unsurdan bahsedilebilir (KVKP); 
 Anlaşılabilirlik: Bilgilendirmenin herkesin anlayabileceği bir dil kullanılarak gerçekleştirilmesidir. 
Anlaşılabilirlik sınırı, somut duruma ve hedef kitleye göre değişiklik gösterecektir. Bu bağlamda sade bir dil 
kullanılması, mesleki veya teknik jargondan uzak durulması ve gerektiği durumda terimlerin açıklanması 
gibi yollara başvurulması gerekebilir.
 Erişilebilirlik: Bilginin doğrudan ilgili kişiye sağlanması gerekir, bir yerlerde erişilebilir durumda 
olması yeterli değildir. Ayrıca bilginin açıkça görünür (bunda yazı tipi ve büyüklüğü etkilidir) olması önem-
lidir. Veri işlemenin karmaşıklık derecesi ne kadar artarsa, veri sorumlusundan beklenen de o kadar artacak-
tır. 
• Özgür iradeyle açıklanmış olma: Bir irade beyanı olan “rıza” gösterme kişinin özgürlüğünü etkileye-
cek hallerden arınmış olması gerekmektedir. Örneğin; veri sahiplerinin rızalarının elde edilmesi, bir ürün 
veya hizmetin sunulmasının ön şartı olarak ileri sürülmemelidir. Rıza ancak ilgili kişinin gerçek bir tercih or-
taya koyabildiği halde geçerlidir, aldatma, korkutma, baskıya maruz kalma veya rıza gösterilmediği takdirde 
önemli bir olumsuz sonuç doğacak olması rızayı özgür iradeye dayanmaktan uzaklaştırır. “Baskıya maruz 
kalma”, sosyal, finansal, psikolojik faktörler dahil olmak üzere her türlü baskıyı içerecek şekilde geniş yoruml-
anmalıdır (KVKP). 
Bu özelliklerle birlikte, özgür iradeyle belirgin bir konuya ilişkin gösterilen açık rızanın belirli bir süre kriteri 
de gözetilerek değerlendirilmesi faydalı olacaktır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda açık rıza kavramına ilişkin sırasıyla; 
• 5. maddesinin, 1. fıkrasında “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez”,
• 6. maddesinin 2. fıkrasında “Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi 
yasaktır”, 
• 8. maddesinin 1. fıkrasında “Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz”, 
• 9. maddesinin 1. fıkrasında “Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına ak-
tarılamaz” düzenlemeleri yer almaktadır.

Avrupa Birliği’nde yalnızca özel nitelikli (hassas) verilerin işlenmesi için açık rıza aranmakta iken ülkemizde 
kural olarak her türlü kişisel verinin işlenmesi için açık rızaya ihtiyaç duyulmaktadır. Rıza beyanının bir diğer 
önemi de veri işleyene gerçekleştireceği fiil konusunda yol göstermesidir. Rıza açıklaması, hukuksal değer 
sahibinin, işlenmesine izin verdiği verinin sınırlarını, kapsamını, gerçekleştirilme biçimini ve süresini de 
belirlemesini sağlayacaktır (KVKK 29). Tüm bunlardan önemli olmak üzere, belli bir konuya ilişkin verinin 
toplanması ve buna rıza gösterilmesi sonucunda oluşan güven duygusu ya da bunun aksi bir durum bireyin 
tüm sisteme olan inancını zedeleyecektir. Veri toplamanın en temel özelliği veriyi toplama talebinde bulunan 
kurumun tüm sektörü temsil ediyor olarak algılanmasıdır.
Rızanın açıklanması ile açık rıza benzer kavramlar olarak görünmekle birlikte, açık rızanın varlığı bir takım 
ilkelerin koşuluna bağlanmıştır. Rızanın açıklanması da ilk bakışta beklenen,  istenen ya da aranan irade bey-
anı olarak anlaşılabilir. Önemli olan rızanın kazanılması aşamasında uygulanan yöntemlerin güvene dayalı 
ve dürüstlükten kaynaklanmasıdır. Yasal düzenlemenin içerik hükümleri olarak belirtilmekle birlikte, rızanın 
elde edilmesi aşamaları titizlikte takip edilmelidir. Üstelik yurttaşlardan gelecek taleplere çok hızlı ve ayrıntılı 
bir biçimde odaklanılmalıdır.

2.Araştırmanın Amacı
Dünya çapında farklı alanlarda öne çıkan markaların belirlenmesi üzerine çalışan ‘brandfinance.com’ adlı 
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kuruluş tarafından finans sektöründe ilk 500 sıralamasına Ülkemizden seçilen toplam (9) dokuz ban-
ka araştırma evreni olarak seçilmiştir. Belirlenen bankaların yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu doğrultusunda müşterilerinden kişisel verilerini işlemek üzere kullandıkları içeriklerin incelenmesi 
yapılacaktır. Burada verilerin işlenmesi için elde edilmek istenen rıza ve onay ile kullanılan halkla ilişkiler 
yaklaşımı ve anlayışı arasında bağ kurulmaya çalışılacaktır. 

Tablo: I – Türk Bankalarının İlk 500 İçindeki Sıralama Alanları

ÖRNEKLEM - I 126
ÖRNEKLEM - II 129
ÖRNEKLEM - III 140
ÖRNEKLEM - IV 147
ÖRNEKLEM - V 186
ÖRNEKLEM -VI 210
ÖRNEKLEM - VII 233
ÖRNEKLEM - VIII 328
ÖRNEKLEM - IX 399

2.1. Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada veri toplama tekniği olarak içerik çözümlemesi kullanılacaktır. Örneklem olarak seçilen (9) 
dokuz Bankanın Ağustos 2017 – Şubat 2018 tarihlerini kapsayan sürede internet sayfalarındaki paylaştıkları 
yayınlarının içerik analizleri gerçekleştirilecektir. İçerik çözümlemesi, “iletişimin açıklanan içeriğinin objek-
tif, sistematik ve sayısal tanımlarını yapan bir araştırma tekniği” (Berelson 14) olarak tanımlanmaktadır. Ber-
elson tarafından ortaya atılan ve sonrasında Holsti ve Kripendorf tarafından geliştirilen bu araştırma tekniği, 
pek çok haber çalışmaları için yol gösterici bir nitelik taşımıştır (İnal 77). İçerik çözümlemesi, özünde hem 
nitel hem de nicel araştırma yöntemi niteliği taşımaktadır (Wright 125). Nitel analiz; belli bir zaman kesitinin 
belli bir anında, sınırlı sayıda çok önemli iletiler aktaran belli bir mesaj kaynağının, belli hedeflere yönelik 
öznel amacını ortaya çıkarmak için gerçekleştirilmektedir. Nitel içerik çözümlemesi, mesaj kaynağının kastet-
tiği anlama ilişkin doğru çıkarımlar elde etme konusuna, nicel içerik çözümlemesinin pek çok çeşidinden 
daha çok önem verir (George 10-37). Nitel içerik çözümlemesinde belli temaların, konuların, olguların ne 
şekilde ne sıklıkla ifade edildiği incelenmektedir (Mayring 116).

2.2.Araştırmanın Bulguları
İçerik çözümlemesini gerçekleştirmek amacıyla bir sınıflandırma sistemi oluşturulmuştur. Örneklem olar-
ak seçilen Bankaların müşterilerini bilgilendirmek üzere yayınladıkları metinlerini değerlendirmek üzere 
kategoriler belirlenmiştir. Temelde biçimsel ve içeriksel iki ana kategori eşliğinde yayınların web ortamında 
nasıl sunuldukları ile hangi temalara anlam olarak vurgu yapıldığına odaklanılmıştır. Özellikle halkla ilişkil-
er açısından yapılan değerlendirmelerde Grunig ve Hunt tarafından ileri sürülen Modeller esas alınmıştır. 
İçeriksel değerlendirme kapsamında yapılan bilgilendirmenin “Anlaşılabilirlik” ve “Erişilebilirlik” özellikleri 
belirtilmiştir.

Tablo: II – İçerik Çözümlemesi Sonuç Şablonu

Bankalar
 
Biçimsel Sunum 
İçeriksel Sunum

ÖRNEKLEM
NO 
SIRALAMA
(İLK 500) 
Bilgilendirmenin Yer Aldığı 
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Alan 
Ulaşılabilir Olma 
Bilgilendirmenin Kapsamı 
Bilgilendirme Metninde Öne Çıkan
Temalar 
Anlam ve Değer

ÖRNEKLEM I 126 

Başlangıç Sayfasında “Duyurular” İçinde
Ekranın Alt Bölümünde 
7/26

İlk Ekran Akan Metin
Başlık Sıra No: 7
 
1 Sayfa 
-Özel Hayatın Gizliliği
-Kişisel Veri Tanımı
-Yasal Hakların Bildirimi
-Temel Hak ve Özgürlükler 

İki Yönlü Asimetrik

Erişilebilir

ÖRNEKLEM II 

Başlangıç Sayfasında “Duyurular” İçinde
Ekranın Üst Bölümünde
 
5/5

İlk Ekran Akan Metin
Başlık Sıra No: 5

2 Sayfa 
-Özel Hayatın Gizliliği
-Temel Hak ve Özgürlükler
-İzin İsteme
-Müşteri İlişkileri Yönetimi
-Yasal Hakların Bildirimi
-Bilgi Güvenliği
 
İki Yönlü Simetrik

Anlaşılabilir Erişilebilir

ÖRNEKLEM III 140 
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Başlangıç Sayfasında “Duyurular”
İçinde
Ekranın Sol Üst Bölümünde
“Bilgilendirme” Altında
 
5/8

İlk
Ekran
Altında Sabit Metin
Başlık Sıra No: 5
 
3 Sayfa 
-Özel Hayatın Gizliliği
-Temel Hak ve Özgürlükler
-Müşteri Memnuniyeti
-Kurumsal İletişim
-Bilgi Güvenliği
-Açık Rıza
 
İki Yönlü Simetrik

Anlaşılabilir Erişilebilir

ÖRNEKLEM IV 147
 
Başlangıç Sayfasında
“Arama Motoru” üzerinden 
Ulaşılıyor
Ana Sayfanı En Alt kısmında 
“Sözleşme ve Formlar” Altında 
“Veri Sahibi Başvuru Formu” 
Bulunuyor
1/41

İlk
Ekran
Altında Sabit Metin
Başlık Sıra No: 1
 
2+4 Sayfa
(Ayrı bir bağlantı ile bilgilendirme metni paylaşılıyor.) 
-Rıza
-Şeffaf
-Müşteri Memnuniyeti
-Piyasa İstihbaratı 

İki Yönlü Asimetrik

Anlaşılabilir 
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ÖRNEKLEM V 186 
Başlangıç Sayfasında “Duyurular” İçinde
Ekranın Alt Bölümünde

“Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatıcı Bilgi”
1/6

İlk
Ekran
Altında Sabit Metin
Başlık Sıra No: 1

2+10 Sayfa
(Ayrı bir bağlantı ile bilgilendirme metni paylaşılıyor.) 
-Anayasal Hükümler
-Açık Rıza ve Koşullarının Tanımı
-İstihbarat
-Piyasa İstihbaratı
-Kişilerin Aydınlatılması Yükümlülüğü
-Bilgi Güvenliği
-Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
 
İki Yönlü Simetrik

Anlaşılabilir Erişilebilir

ÖRNEKLEM VI 210 

Başlangıç Sayfasında
“Arama Motoru” üzerinden 
Ulaşılıyor.
“Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Bilgilendirme”
1/1

İlk
Ekran
Arama
Motoru
Sorgu
2016Arşiv İçinde
Sıra No: 1 
2 Sayfa 
-Piyasa İstihbaratı
 
İki Yönlü Asimetrik

ÖRNEKLEM VII 233 

Başlangıç Sayfasında “Duyurular” İçinde
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Ekranın Alt Bölümünde
13/20

İlk Ekran Akan Metin
Başlık Sıra
No: 13 

2 Sayfa 
-Veri Sorumlusuna Başvuru
-Kişisel Veri Tanımı
 
İki Yönlü Asimetrik

Erişilebilir

ÖRNEKLEM VIII 328 

Başlangıç Sayfasında “Bizden Haberler” İçinde
Ekranın Sağ Alt Bölümünde
7/14

İlk Ekran Akan Metin
Başlık Sıra No: 7
 
2+10 Sayfa
(Ayrı bir bağlantı ile bilgilendirme metni paylaşılıyor.)
-Özel Hayatın Gizliliği
-Temel Hak ve Özgürlükler
-Açık Rıza
-Şeffaf
-Müşteri Memnuniyeti
-İstihbarat
-Müşteri Sırrı
-Veri Sorumlusuna Başvuru
 
İki Yönlü Simetrik
Anlaşılabilir Erişilebilir
Okuyucunun Geri Bildirimine Açık
“Beğen” 
ÖRNEKLEM IX 399 
Başlangıç Sayfasında 
Ekranın Sol Alt Bölümünde
“Kişisel Verilerin Korunması” İçinde

“Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası” Başlıklı Metin
Kişisel Verilere İlişkin Hak Kullanım Formu
1/1

İlk
Ekran
Altında Sabit Metin
Başlık Sıra No: 1
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2+20 Sayfa
(Ayrı bir Bağlantı ile Bilgilendirme Metni ve Form Paylaşılıyor.) 
-Şeffaf
-Hesap Verilebilirlik
-Kişilerin Aydınlatılması
-Açık Rıza
-Temel Hak ve Özgürlükler
-Bilgi Güvenliği
-Kurumsal İletişim
-Müşteri İlişkileri Yönetimi
 
İki Yönlü Simetrik

Anlaşılabilir Erişilebilir

Metin içerikleri incelendiğinde;
• Yasal düzenleme gereği müşterilerini kişisel verilerini işleyebilmesi konusunda bilgilendirmek ve 
onaylarını almak zorunda olan bankaların yayınladıkları ilk metinler incelendiğinde sadece bir bankanın 
“açık rıza” kavramını kullandığı, bir diğer bankanın da “rıza” kavramını kullandığı görülmektedir.  
• “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme” başlığı altında düzenleme yapılmak-
tadır. 
• Bir bankanın “aydınlatıcı bilgi” başlığı altında ve bir diğerinin de “bilgilerin koruma altında” olduğu-
na dair vurgu yapılarak bilgi sunulmaktadır. 
• “Özel Hayatın Gizliliği” ve “Temel Hak ve Özgürlükler” kavramları bilgilendirmede yer almaktadır.
• “Kişisel Verilerin Koruma Altında” olduğuna vurgu yapılmaktadır.
• “Kurumsal İletişim” kavramını sadece bir bankanın, “Bilgi Güvenliği” kavramını ise iki bankanın 
kullandığı görülmektedir.
• “Açık Rıza” kavramı çok önemli olmakla birlikte iki bankanın bilgilendirmesinde, bu bankalardan 
birinde de iki kez tekrarlanmaktadır. Aynı kavram, Bankacılık Kanunu içinde de yer almaktadır.
• Açık rızanın yokluğu durumunu belirtmek için “feragat etme” kullanılmıştır.
• Bilgilendirmede yargısal alanda kullanılan dilin tercih edildiği yerlerde “Mevzuat gereği kamu kurum 
ve kuruluşları ve/veya yargı mercileri ile paylaşılması zorunlu olan bilgiler son cümleden muaftır.” anlam 
zorlaşmaktadır.
• Bazı bankaların bilgilendirme metinlerine ulaşmak için site içi arama motoru üzerinden sonuca ulaş-
mak mümkün olmaktadır. 
• Müşterilerden istenen geri bildirime ilişkin sorunlar konusunda bağlayıcı ifadeler “gerçeğe aykırı ve 
eksik bilgiler içermesi nedeniyle Bankanızın uğrayabileceği tüm zararı tazminle mükellef olduğumu kabul, 
beyan ve taahhüt ederim.” kullanılmıştır.
• Bazı bankaların metinlerinde “Piyasa İstihbaratı” ve “İstihbarat” kavramları doğrudan kullanılmak-
tadır.
• Bankaların işleyecekleri “Kişisel Veri” tanımı “Bankamızla paylaştığınız / paylaşacağınız şahsınıza ait 
her türlü bilgi” çok genel yapılmakta, koşulları tanımlanmamaktadır. 
• Aynı şekilde “Kişisel Verilerin İşlenmesi” tanımı da “bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü 
işlemin ‘kişisel verilerin işlenmesi’ anlamına geldiği” genel yapılmaktadır. 
• Bazı bankaların bilgilendirme sayfalarında ‘geri bildirim imkânı’ veren “Beğen” tuşları mevcut.
• Bankalar, Bankacılık Kanunu’na atıfta bulunmak suretiyle ilgili maddede geçen (2005 tarih ve 5411 
sayılı M.73/4) “Müşteri Sırrı” kavramına atıf ve vurgu yapılmaktadır.
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (2016 tarih ve 6698 sayı) içinde “Devlet Sırrı” kavramına atıfta 
bulunulmaktadır. Ancak Devlet Sırrı kavramını düzenleyen bir yasa yürürlüğe girmemiştir. Bu konuya ilişkin 
düzenleme yok ancak yaptırım bulunmaktadır.

3.Sonuç ve Değerlendirme
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Günümüzde kanaatin oluşturulmasından ziyade kamularca oluşturulan kanaatin idaresi öne çıkmıştır. Halkla 
ilişkiler alanında çalışan herkesin iş tanımı doğrudan değişime uğramıştır; rızayı oluşturan değil, rızayı 
kazanmaya çalışan olarak yer değişimi gerçekleşmiştir. Halkla ilişkiler yöneticileri dikte etmek, dayatmak, 
zorlamak yerine kamularını dinlemek zorunda olduklarını kabullenmelidirler (Öze 211). Açık rızanın varlığı, 
tüm bu ifadelerin teminatı niteliğindedir. Kandırmak, aldatmak, zorlamak, belirsizlik yaratarak kararsızlık 
ve çaresizlik oluşturmak yerine rızasını kazanmak istedikleri kamularını bilgilendirmek ve kendilerini ifade 
fırsatını vermek ilişkinin geleceğini belirleyecektir. İlişkinin tüm taraflarının kendisini değerli hissetmesini 
sağlayacaktır.
Kişisel verilerin korunması, özde verinin kendisinin değil, verinin sahibi olan bireyin temel hak ve 
özgürlüklerinin, kişilik hakkının ve özel alanının korunmasını amaçlamaktadır (Şimşek 4). Bankaların kişisel 
veri konusunda paylaştıkları bilgilendirme metinlerinin içinde verilerin korunmasına ilişkin vurgular sıkça 
yapılmaktadır. Veriyi elde etmekle birlikte değerli ve güven verici olan muhafaza edebilmektir. Bunu başara-
bilen işletmelerin ilişki yönetimi açısından olumlu yönde etkileyici özelliği de bulunmaktadır. 
Bilgilendirme metinleri incelendiğinde “Piyasa İstihbaratı” ve “İstihbarat” kavramlarının doğrudan kul-
lanıldığı görülmektedir. İstihbarat faaliyetleri hangi amaçla yapılıyor olursa olsun kendi içinde temel etik 
ilkeleri ve hukuk kuralları ile belirlenmiş sınırlar içinde yapılıyor olması zorunluluğu vardır. İstihbarat 
hizmetlerinin temelinde hangi verinin toplanacağının belirlenmesi ile birlikte bu verilerin toplanma, işlenme 
ve muhafazasına ilişkin usuller çok net tanımlamalara tabi olmak durumundadır. Elbette bu hizmeti yerine 
getirenlerin bankacılık hizmetlerinin yerine getirilmesi hakkında aldıkları eğitimlerin yanı sıra üstlenecekleri 
görevin hassasiyetini kavrayacak eğitim almaları da gerekmektedir. 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri arasında “Devlet Sırrı” kavramına referans gösterilerek 
yapılan düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere bu alanda, Devlet Sır Kanunu konusunda düzenleme yapıl-
ması ihtiyaç ve gereklilik göstermektedir. Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin yasal düzenlemelerin esas 
itibariyle hazırlık aşamasında her iki alanda bir bütünlük içinde düzenleme ile yola çıkılmıştır. 2004 yılında 
yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 47/1. Maddesinde “Açıklanması, Devletin dış ilişkilerine, 
milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek; anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabi-
lecek nitelikteki bilgiler, Devlet sırrı sayılır.” hükmü ile bir tanımlama getirilmiştir. Bu alanda yapılacak yasal 
bir düzenleme uygulamanın sınırlarının, bilginin niteliğinin ve süresinin belirlenmesinde önemli bir işlevi 
yerine getirecektir.
Hiç şüphesiz ki, kişisel verinin elde edilmesine ilişkin açık rızanın varlığı ve rızanın elde edilmesi yöntemleri 
işletmelerin (bankaların) kurumsal iletişim açısından önemli bir sorumluluğu yerine getirmesi ile anılmak-
tadır. Bu açıdan kurumsal iletişim, hem kurumun içindeki hem de dışındaki kamularının rıza ve onayının 
alınması anlamını taşımaktadır. Kurumsal iletişim, bir işletmenin sağlıklı bir ilişki yönetim sürecinin varlığı-
na ve kurumsal itibarın oluşumuna dair barometre niteliğindedir. Bu sürecin başarısı açık rızanın elde edilm-
esi koşullarının sağlanması ve korunması ile mümkün olacak, beraberinde marka değeri yaratma çalışmaları-
na olumlu katkı sağlayacaktır. 
Kurumsal iletişim ile açık rızanın elde edilmesi arasındaki etkileşim, denge ve devamlılık, kişisel veri ile özel 
hayatın mahremiyeti arasındaki ilişkinin seyrini ve yönünü de belirleyecek bir özellik taşımaktadır. Sonuç 
olarak, kişisel verilerin elde edilmesinde açık rızanın varlığı, kurumsal itibarın oluşum ve korunmasında üs-
tlendiği işlevin çok daha üzerinde, düşünce ve ifade özgürlüğü ile bütünlük içinde özel hayatın korunmasının 
teminatıdır. 
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SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA EĞLENCE ODAKLI İÇERİK VE HABERLER: ONEDIO.COM’ UN 
FACEBOOK SAYFASI ÖRNEĞİ
Taybe Topsakal

Özet
Yeni dijital teknolojilerin etkisi ile dönüşen habercilik kendini sosyal paylaşım sitelerinin eğlence odaklı yak-
laşımına uyarlamaktadır. Bilgilendirmek yerine hoşça vakit geçirtme ve eğlendirme amaçlı haber yaklaşımı 
artmaktadır. “Newszak” terimi eğlence odaklı soft haber anlayışını yansıtmaktadır. Özellikle sosyal paylaşım 
sitelerinde yer alan, haber ve medya kuruluşlarına ait olan sayfalar, kullanıcılara eğlendiren içerikler sunarak 
daha fazla geribildirim ve tıklanma amaçlı bir yol izlemektedirler. Dijital ortamların hızlı tüketim ve görsel-
lik kültürünü arttıran etkisi haber sunumu ve tüketimini de etkileyerek eğlendirme amaçlı habercilik olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcıların da bu tür haber ve içeriklere rağbet etmesi ve bu içerikleri üretmesi 
ve tüketmesi ile eğlence içerikli haberler dijital dünyada sıkça kendine yer bulmaktadır. Bu tür haberlerin 
kullanıcılar açısından beğenilmesi ve takip edilmesinin ardında psikolojik, sosyolojik, ekonomik sebepler 
olabilmektedir. Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşen dünya, kullanıcıların bu beklentilerini daha da yüzeye 
çıkararak görünür kılmaktadır. Bu çalışmada onedio.com sitesinin Facebook sayfası haberleri belli bir tarihte 
eğlence odaklı haber türleri olarak incelenmiştir. Bu çalışmada amaç, eğlence odaklı haber anlayışının dijital 
teknoloji ve sosyal paylaşım ağlarının etkisi ile artmakta ve yaygınlaşmakta olduğunun altını çizmektir. 
Anahtar Sözcükler: Newszak, Sosyal Paylaşım Ağları, Eğlendiren Haber, Dijital Habercilik

Giriş
Sosyal paylaşım ağları, temel olarak kullanıcıların birbirleriyle bağlantı kurması, içerik paylaşması ve eğlence 
ortamı sağlaması gibi işlevlere sahiptir. Özellikle Facebook, eğlence içerikli paylaşımlar sunarak kullanıcılara 
hitap etmektedir. Facebook, haber akışı içinde kullanıcılara ilgili ürün ve hizmet reklamları gösterdiği gibi 
haber sitelerinin haber ve reklamlarını da göstermektedir. Facebook üzerinden haber sitelerine çok sayıda 
yönlendirme ve trafik akışı olmaktadır.
Tüketim toplumu ve kültürünün etkilerinin daha fazla görüldüğü günümüzde, haber ve içerik üretimi ve 
tüketimi de popüler ve tüketim yaklaşımlarına uygun olarak ilerlemektedir. Dijital ortamlarda popüler ol-
mak; görünür olmayı, izlenmeyi, paylaşılmayı, beğenilmeyi simgeleyen teknolojik araç ve simgeler ile müm-
kün hale gelmektedir. Bu popülerlik de genellikle eğlence içerikli, mizah içeren, ilginç görüntü, video gibi 
paylaşımlar ile ortaya çıkmaktadır. Sosyal paylaşım ağlarında, eğlence içerikli video ve paylaşımlar çokça yer 
almaktadır. 
Sosyal paylaşım ağları, haber ve içerik sağlayan kuruluşlar açısından da hedef kitlelerine ulaşmak için en 
uygun ortamlardan biridir. Bu platformların kullanım amaçlarından biri olan eğlence içeriği, sosyal paylaşım 
ağlarında haber ve içerik sağlayan siteler için de kullanılmaktadır. Kullanıcıların dikkatini çekecek konu ve 
içerikler, konuşma diline yakın bir üslup ile paylaşılmaktadır.
 
Sosyal Paylaşım Ağlarında Haber Paylaşımı
Web 2.0 teknolojisinin gelişmesi ile birlikte kullanıcıların içerik üretme ve geliştirme olanakları artmış ve 
sosyal paylaşım ağlarının kullanımı da buna bağlı olarak artış göstermektedir. Kullanıcıların bu sitelerde 
daha fazla vakit geçirmeleri ve içerik paylaşmaları reklamcılık faaliyetlerinin yoğunlaşması kadar haber ve 
içerik üreten kuruluşların da bu platformlarda yer almalarını gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla haber pay-
laşımının önemi de bu platformlarda her geçen gün artmaktadır. Sosyal paylaşım ağlarında yer alan haber 
kuruluşlarının sayıları da her geçen gün artmaktadır. Mobil araçların yaygınlaşması da sosyal medyada haber 
paylaşımını arttırmaktadır. Haber ve içerik sağlayan birçok site, kullanıcıların ilgisini çekmek ve trafik almak 
için  sosyal paylaşım ağlarının kullanım amaçlarına uygun hareket etmektedir.
Kullanıcıların etkileşimi, sosyal paylaşım ağları ile içerik ve haber paylaşımı, üretimi ve tüketimini etkile-
mektedir. Sosyal medya üzerinden kullanıcı yaklaşımlı bir haber anlayışı benimsenmektedir. Kullanıcıların 
bilgi edinme, paylaşma amaçlı kullanımlarına ek olarak sohbet ve eğlence ortamı olarak kullandıkları sosyal 
paylaşım ağları, haber üretimi ve tüketimi açısından da bu kullanım amaçlarına uygun ortamlardır. Sosyal 
medyanın eğlence ve sohbet odaklı dil kullanımı, sosyal medya üzerinden yürütülen haberciliği de etkile-
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mektedir. Sosyal medya haberleri, konuşma diline daha yakın, basit, sohbet ortamındakine benzer bir dil ile 
karşımıza çıkmaktadır. Emojiler de sosyal medya haberlerinde sıkça kullanılmaktadır. Habere verilen tepkiler 
bu sembollerle ifade edilmektedir.
Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım ağları, haber paylaşımı, yayılımı ve tüketimi için en önemli plat-
formlardır. Bu platformlarda olumsuz, siyasi içerik ve haberler paylaşıldığı gibi ilginç, eğlence içeren içerik ve 
haberler de yoğun biçimde paylaşılmaktadır. Haber ve içeriği paylaşanlar olduğu gibi bu haber ve içeriklere 
çeşitli simgelerle tepki gösterenler takipçi kullanıcılar da bulunmaktadır.
Twitter’da, sosyal (paylaşım) yapıların oluşturulması söz konusu olduğunda çeşitli yönler alakalı görünmekte-
dir. Etkileyen (öncelikle haber içeriğini paylaşan) kullanıcılar ve yayıcı (içeriği yeniden paylaşan) kullanıcılar 
ve bu ilişkilerin derinliği, diğer sosyal medya platformlarından ve dış etkilerden etkilenirler (Kümpel, Kar-
nowski, ve  Keyling 7). Twitter’da paylaşılan içerik ve haberler Facebook’ta da paylaşılabilmektedir. Farklı 
sosyal paylaşım ağları birbirlerine entegre olarak haber ve içeriğin daha fazla yayılımı ve paylaşımı sağlan-
maktadır. 
Sosyal medya kullanımı yoğunluğu, haber paylaşımının kolaylaştırılması ile haber etkileşim düzeylerini 
etkileyebilir (Ha, Xu, Yang, Abuljadail, Hu, Jiang ve Gabay  4). Kullanıcılar sosyal medya aracılığı ile birçok 
arkadaş bağlantısına sahiptirler. Bağlantı ve erişimin bu kadar fazla ve kolay olması haber paylaşımını da 
etkilemektedir. Facebook gibi sosyal paylaşım ağlarında kullanıcılar istedikleri içerik ve haberi paylaşarak 
arkadaşlarını haber ve içeriğe maruz bırakmaktadırlar. Bu nedenle sosyal paylaşım ağları üzerinden haber 
paylaşımı ve yayılımı önemli boyutlardadır. Kullanıcıları ilgilendirsin veya ilgilendirmesin, pek çok konuda 
haber ve içerik paylaşılmaktadır.
Olumlu veya olumsuz olsun, duygulara daha fazla hitap eden içerikler daha sık paylaşılırlar ( Kümpel, Kar-
nowski, ve  Keyling 6). Kullanıcılara ilginç gelen, duygusal olarak etkileyen içerik ve haberler sosyal medyada 
sıkça paylaşılmaktadır. Kullanıcıların ilgi alanları, ideolojik ve siyasi görüşleri, psikolojik ve duygusal yak-
laşımları gibi pek çok faktör içerik ve haber paylaşımında etkilidir.

Newszak Kavramı ve Eğlence Odaklı Habercilik
Franklin, Hamer, Hanna, Kınsey ve Richardson  “Newszak”ı şöyle tanımlamaktadırlar: 
“Araştırmacı gazetecilik ve ciddi (hard) haberlerden daha piyasa merkezli (softer) tüketici hikayeleri yaşam 
tarzı hikayelerinin tercih edildiği yerlere doğru bir geri çekilme; Bilgi ve eğlencenin iç içe geçtiği kavram olan 
‘infotainment’a neden olan bilgiden ziyade eğlenceye odaklanma; Gazetecilerin insan ilgisini kamu yararı 
üzerinde tercih etmeleri; haber metninin ölçülü yargıdan ziyade sansasyonelizm ile karakterize edilmesi; 
Kraliyet ailesi, spor ve tv dizilerindeki ünlü kişiler hakkındaki dedikoduları güvence altına alan önemlinin 
önüne geçen önemsizin zaferinin tipik olarak suç hikayelerinin hakim olduğu bir ülke gündemin ön plana 
çıkması, uluslar arası ilişkilerin ihlali ve toplumsal sonuçları olan önemli olaylardan ziyade daha fazla göze 
çarpan haberleri varsayması. Özetle Newszak, gazetecilerin halkı ilgilendiren hikâyeleri kamu yararına olan 
hikâyelere tercih etmesidir” (175).
Haber ve eğlence içerikleri arasındaki ayrım belirsizleşmektedir. Magazinsel ve kamu yararını ilgilendirmey-
en haber ve içerikler yaygın biçimde basında yer almaktadır. Okuyucular açısından bakıldığında onların da 
bu tür içerik ve haberlere rağbet ettikleri görülmektedir. Doğru, tarafsız ve kamu yararını ilgilendiren haberl-
er üretmesi gereken gazeteciliğin yaklaşımları, ekonomik temelli olarak değişeme uğramaktadır. 
Gazeteciliğin editör yal öncelikleri değişmektedir. Eğlence bilgi temininin yerine geçmekte; insan menfaati 
kamu yararının yerini almakta; önemsiz olan ağırlıkla zafer kazanmakta; dizilerdeki ünlülerin yakın ilişkileri 
ve spor dünyası veya kraliyet ailesinin, uluslararası sonuçları olan olay ve konuların haberleştirilmesinden 
daha fazla haber değeri olduğu düşünülmektedir. Geleneksel haber değerleri yeni değerler yıkılmakta, eğlen-
diren bilgi (infotainment) aşırı boyutlara varmaktadır (Franklin 4).
Haberde eğlence içeriği kullanımı oldukça fazladır. Yazılı basın kadar, hatta daha da fazlası internet haber-
ciliğinde de kullanılmaktadır. Chung and Yoo’un  (2008) Amerika’ya dair yaptığı araştırmada, online haber 
için motive eden faktörlerin eğlence ve bilgi arama olduğu sosyalleşme faktörlerinin daha az önemli olduğu 
ortaya çıkmıştır (Aktaran Bergström 170). Yeni medya haberciliği daha çok eğlence odaklı bir yaklaşım ile 
karşımıza çıkarken okuyucu/izleyici kitlenin de bu haberleri tercih ettikleri görülmektedir. Türk haber siteleri 
için magazin ve dedikodu içerikli haberler, online haber sitelerinin haber aralarına bolca serpiştirdiği eğlence 
içerikleridir. 
Postmodern çağın yeni tüketicisi ve haber okuyucusu, Newszak biçiminde haberleri daha çok tercih etmekte-

115



dir. Yeni dijital iletişim ortamları, yüzeysel ve anlamdan yoksun, çabuk tüketilen, üzerinde düşünmeye gerek 
bırakmayan, hap gibi gelen haber veya haber adı altında sunulan içerik ve enformasyonlarla dolu biçimdedir. 
Kamu yararını ilgilendiren ciddi ve hesap verebilirliği olan habercilik ve gazetecilik gittikçe daha sıradan ve 
gayrı ciddi biçimlere bürünmektedir. Dijital teknolojilerin kazandırdığı katılımcı kültür ve vatandaş gazeteci 
gibi kavramlar haberin yayılımını hızlandırdığı gibi haberin sıradanlaştığı, doğruluğunun, hesap verebil-
irliğinin kanıtlanamadığı durumları da beraberinde getirmektedir. 
Newszak haber biçimlerinin oluşumu konusunda sadece teknolojik gelişmeler değil kültürel ve ekonomik 
gelişmeler de etkilidir. Postmodern kültürün bireyi anlık tatmin arayan, kimlik değiştirebilen, hızlı tüketen, 
derinlemesine düşünmeyen bireydir. Günümüzün liberal ekonomileri verimlilik ve hıza odaklı, emek ve 
diğer maliyetleri kısan, geliri maksimize eden yaklaşımlarla hareket ederek basın ekonomisi ve işletmelerinde 
etkilerini göstermektedir. 
Newszak’ın yapısal belirleyicileri; rekabet artışı, çapraz medya sahipliği, basılı ve yayın teknolojilerindeki 
gelişmeler, bir meslek olarak gazeteciliğin yapısında ve uygulamasında meydana gelen değişikliklerdir 
(Franklin’den aktaran Turner 65). Serbest piyasa koşulları içinde rekabetin artışı ile daha fazla tiraj ve dijital 
için trafik elde etmek her geçen gün azalmaktadır. Bu zorlu rekabet koşulları içinde ayakta kalmak için basın 
kuruluşları çok fazla kamu yarını düşünmeden okuyucunun ilgisini çeken haber ve içeriklere yönelmek-
tedirler. Basın işletmelerinin farklı iş kollarından gelen iş adamlarının yatırımları ile holdingleşmesi daha 
fazla kâr ve getirinin temelde önemli olduğu bir dönemi başlattı. Dijital teknolojilerin gelişmesi de haber ve 
içeriğe erişimi kolaylaştırarak hem kullanıcı odaklı haber ve içerik üretimini hem de bu içerik ve haberlerin 
yayılımını arttırmaktadır. Dijital teknolojilerin getirdiği hız, çok sayıda haber ve içeriğin üretilmesine ned-
en olmaktadır. Dijital teknolojilerin kitlesel olmayan parçalı yapısı rekabeti artırarak kullanıcılara ulaşmayı 
zorlaştırmakta ve tıklanmaya dayalı bir haber anlayışını da beraberinde getirmektedir. Bu teknolojik gelişme-
ler ile haber değerlerinde ve haberin yapısında da değişiklikler meydana gelmektedir. Newzsak haber türleri 
olarak daha fazla eğlence ve ilginç konular haberleştirilmektedir.
Dijital medya, kullanıcılara katılımcı olanaklar sunmaktadır. Vatandaş gazeteciler, şahit oldukları, istedikleri 
içerik ve haberleri paylaşabilmektedirler. Sosyal paylaşım ağlarında kullanıcılar, kendileri ile ilgili paylaşım-
lar yaptıkları gibi başka web sitelerinin içerik ve haberlerini de paylaşma imkânına sahiptirler. Paylaşılan bu 
içeriklerin güvenilirlik ve doğruluğu da tartışmalıdır. 
Bir kereliğine yapılan parçalı yanıtlar, sürekli analizden ziyade normlardır. Eski haber değerlerinin yerini, 
kamu değer etiğinden ziyade kendilerinin tanıtımı ile ilgilenen kişilerin veya popülist boş lafların aldığı 
ileri sürülmektedir. Online tartışma alanları, daha geniş haber elde etmeyi bulanıklaştırır. Hesap verebilirlik 
eksikliği ve çevrimiçi yanıt veren kişilerin anonimliği; doğruluk, hesap verebilirlik ve doğrulama ile ilgili 
endişeleri de ortaya çıkarır (Fenton 563-564).

Dijitalleşen Tabloid Habercilik
Geniş sayfa ve tabloid terimleri, daha önce A1 kağıda basılan ve daha sonra A3 kağıdının küçük varyasyon-
larında basılan kağıt formatından kaynaklanmaktadır. Terimler daha sonra, gazetelerin gazetecilik standart-
larını tanımlayan, popüler basından (tabloidler) kaliteli basını (geniş sayfa) belirleyen editoryal kararlara atıf-
ta bulunmak için kabul edildi. Yirminci yüzyılın başlarında, metonimik transfer süreciyle, terim, medyanın 
gücü ve gazeteciliğin kalitesi hakkında yaygın bir endişe bağlamında genel olarak ticari medyayı, özellikle de 
televizyonu kucaklamak üzere genişletildi. Tabloid basın, tüketici ürünleriyle ilgili haberleri ekonomiye ve 
ünlü kişilerle ilgili dedikoduları popüler kültüre bağlayan teknikler konusunda giderek daha fazla uzmanlaştı 
(Bastos 217).
Tabloid gazeteler, geniş sayfa gazetelerden ziyade daha küçük ebatlarda basılan ve okunması kolay olan gaze-
telerdir. Bu tür gazeteler, okuyucuyu yormayan, okunması kolay, ilginç ve magazinsel içerikler sunmaktadır. 
Okuyucuların da bu tür haberlere rağbet etmesi ile daha fazla okuyucu elde etmek adına tabloid haberler de 
artmaktadır. Ticari kaygılar ve rekabet koşulları da bu tür haberlerin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktadır. 
Yirmi birinci yüzyılın başlarında, tabloid gazeteler; geniş gazetelerden (broadsheets) kompakt, görsel açıdan 
çekici ve öykü anlatımında fotoğraf kullanımı için alan yaratan ve her sayfada daha az kelime içeren bilgisa-
yar dostu baskılara doğru ilerleyen çeşitli gazetelerle birlikte hızla arttı. Ciddi haberler; okuyucuların mektu-
plarına ve sayfalarına artmış bir odaklanma ile birlikte konut, çevre, sağlık, eğitim gibi konularda yoğunlaşma 
ve daha kişiselleştirilmiş haberlere vurgu yapan diğer editoryal değişikliklerle birlikte giderek daha büyük 
fotoğraf ve manşetler içeren ilk sayfalardan kalktı (Franklin’den aktaran Bastos 218).
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Popüler kültürün yaygınlaşması, farklı yaşam biçimleri ve tüketim eğilimlerinin benimsenmesi gibi so-
syo-kültürel ve ekonomik değişimler haber değeri ve konularının değişiminde etkili olmaktadır. Okuyuc-
uların yaşam tarzı ve farklı yaşama biçimlerini konu alan magazin, kültür sanat, yaşam haberleri gazete ve 
dijital medya kapsamında daha da fazla yer almaktadır.
Haberlerin sansasyonelleşmesi, haber hikâyelerinin kısaltılması, ünlü kişilerle ilgili dedikoduların çoğalması 
ve büyük fotoğraf ve illüstrasyonlar gibi görsel materyalin daha yoğun kullanılması gibi bir dizi gelişmeyi 
simgeleyen, medyanın daha geniş magazinleşmesi konusundaki benzer görüşler günümüz medya analizi 
çalışmalarının çoğunda uygulanmıştır (Sparks, Tulloch, Bromley, Page, Hallin ve Mancini’den aktaran Rowe 
351).
Bilgi ve eğlence kelimelerini birleştiren yeni terim Infotainment, kitlenin boyutunu ve erişimini arttırmak 
ve olgusal programları daha erişilebilir hale getirmek için eğlence ile bilgiyi karıştıran güncel konuları 
programlama ve haber içeriği eğilimini önermektir (Franklin, Hamer, Hanna, Kınsey ve Richardson 114). 
Infotainment bilgi ile eğlenceyi karıştıran ve bilgiyi eğlenceli biçimde sunan bir kavramdır. Özellikle sosy-
al paylaşım ağları ve dijital medya, içerik ve haber dili ve sunumunu eğlendiren bilgi biçiminde değişimine 
katkıda bulunmaktadır. Okuyucuların haber ve içeriğe katkıda bulunduğu ve içeriğin bir parçası olduğu 
düşünüldüğünde bilgi ve içeriğin eğlenceli bir üslup ve biçimde sunulması, okuyucu odaklı bir yaklaşım olar-
ak karşımıza çıkmaktadır.
Dijital teknolojiler, haberlerin magazinselleşmesine de katkıda bulunmaktadır. Çoklu medya ortamı 
sağlaması, alan kısıtlamasının olmaması gibi teknik özellikler ve haber yayınının çok hızlı ve kolay olması, 
dijital teknolojilerin haberlerin sayıca artışını sağlaması ile birlikte haberin içerik ve kalitesinde de düşüşe 
neden olabilmektedir.

Dijital Teknolojiler ve Tıklanma Odaklı Habercilik
Tiraj ve reklam gelirleri, haber kuruluşları için en önemli gelirlerdir. Ticarileşme ve artan rekabet, haber ku-
ruluşlarının masraflarını karşılama ve gelir elde etmek için daha fazla çaba göstermelerine neden olmaktadır. 
Halkın talep ettiği ve ilgilendiği konular, haber kuruluşları için daha önemli hale gelmekte ve kamu yararı 
ikinci planda kalabilmektedir. Ticari kaygılar ile hareket edilen bir habercilik ve haber anlayışı ortaya çıkmak-
tadır.
Dijital teknolojiler ile birlikte ayrıntılı bir ölçümleme olanağı ortaya çıkmaktadır. Sayfa gösterimi, tıklanma, 
izlenme, görüntülenme, beğeni, paylaşım gibi pek çok dijital veri, anlık olarak dijital ortamlarda ölçümlen-
mektedir. Kullanıcıların en fazla hangi haberi okudukları ve hangi konularla ilgilendiklerine dair detaylı veri 
analizi imkânları ile haber kapsamı belirlenebilmektedir.
İngiliz online gazeteciliği konusundaki çalışmasında Mac Gregor, gazetecilerin özellikle de web editörler-
in, hedef kitleyi izlemeyi kullanışlı bir geribildirim olarak güvendiklerini, bazen metrikleri takıntılı olarak 
izlediklerini ve neticede zaman zaman da olsa editoryal öncelikleri tekrar ağırlıklandırdıklarını buldu. (Lee, 
Lewis, ve Powers 511-512). Dijital medya ile birlikte hedef kitlenin tercihleri editörler için daha da önemli 
olmaktadır. İnternet ortamında haberlerin okunması ve tıklanması, haber kapsamının belirlenmesi açısından 
önemlidir. Dijital ölçümlemelerle hedef kitlenin tercih ettiği haber konularının bilinmesi ve bu doğrultuda 
yaklaşımlar benimsenmesi, haber sitelerinin tıklanma ve takibini olumlu yönde etkilemektedir.
En çok izlenen listelere genellikle eğlence, suç ve sporla ilgili haberler hakim olduğu için haber kul-
lanıcılarının kamuyu ilgilendiren haberler olan siyaset, ekonomi, uluslararası ilişkilerden ziyade önemsiz 
haberlerle daha fazla ilgilendikleri varsayılmaktadır (Kormelink ve Meijer 2). Web metriklerinin sonuçları 
üzerinden kullanıcıların daha önemsiz, magazinsel ve eğlence ağırlıklı haber ve içeriklerin tercih etmesi 
haber site ve kuruluşlarının da bu yönde haber ve içerikler üretmelerine neden olmaktadır.
Çapraz gecikmeli analizler, hedef kitle tıklamalarının haber yerleşimini ve sonraki raporlamayı etkilediğini 
gösterir. Tandoc, editörlerin haber öğelerini, ürettikleri web trafiğine göre nasıl seçip seçmediklerini göster-
mektedir (Aktaran Kormelink ve Meijer 2). Hedef kitle tıklamaları, haberlerin site üzerinde nerelerde yer al-
ması gerektiği ve haber başlıklarının da nasıl olması gerektiği konusunda önemli bilgiler sunmaktadır. Haber 
konusunun hedef kitleyi ilgilendirecek biçimde ve ilginç yönlerini ortaya koyarak sunulması tıklanmaları 
arttırmaktadır. 

Araştırma ve Bulgular
Onedio.com facebook sayfası içerik ve haberleri, 29-30-31 Ocak tarihlerinde içerik analizi ile incelenmiştir. 
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İçerik ve haberlerin tamamına yakını eğlence odaklı ve ilginç konular üzerine yoğunlaşmaktadır. 
                          onedio.com Facebook Sayfası İçerik/Haber Sayıları

          29.01.2018 
     30.01.2018 
     31.01.2018

                25   
             29          
         14

Tablo 1: 29-30-31Ocak tarihlerinde onedio.com’un Facebook sayfasında yayınlanan içeriklerin sayıları

                onedio.com Facebook Sayfası İçerik/Haber Kategorileri ve Sayıları

               29.01.2018 
                   30.01.2018 
                    31.01.2018

Magazin ve *Eğlence 
  16 

   Magazin ve Eğlence 
    22 
 
Magazin ve Eğlence 
    7

         
        Yaşam 
    5          
        
        Yaşam 
     3          
           
          Yaşam   
     5

         
        Dünya   
    2 
        
         Sağlık 
     3       
         
         Ekonomi 
     1
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       Astroloji 
    1 
     
        Teknoloji 
     1 
        
         Aşk-İlişkiler 
     1

       
     Aşk-İlişkiler 
    1 
      
        Ekonomi 
     1  
  
       
        Medya     
     1  
*Eğlence kategorisi diğer kategorileri de kapsayabilir.
Tablo 2: 29-30-31Ocak tarihlerinde onedio.com’un Facebook sayfasında yayınlanan haber/içeriklerin katego-
rilere göre dağılımı ve sayıları
30 Ocak tarihli içeriklerde sağlık haberleri ilginç konular ve eğlenceye odaklı biçimde sunulmuştur. Ekonomi 
haberi de eğlenceli bir dille sunulmuştur. 31 Ocak tarihli içeriklerde yaşam haberleri ilginç ve eğlence içeren 
konuları kapsamaktadır. 29 Ocak tarihli dünya ve yaşam haberleri ilginç konulardan oluşmaktadır.
Tüm haber kategorileri eğlence ağırlıklı içerikler olmakla birlikte ilginç konu ve görüntüleri kapsamaktadır. 
Konusu ciddi olan haberler az olmakla birlikte bu haberler de haber değeri olarak ilginçlik temalıdır. Sosyal 
medyanın eğlence ortamına uygun olarak haber ve içerikler de eğlence odaklıdır. Haber konu ve başlıkları 
kullanıcıların ilgilerini çekecek biçimde sunulmaktadır. İçerik ve haber dili basit ve genellikle günlük konuş-
ma dilini kapsamaktadır.
Haber değeri açısından ilginçlik, içeriklerin tamamına yakınını kapsamaktadır. İçerikler eğlence dili ile bir-
likte ilginç konu ve görüntülerden oluşmaktadır.
 
 onedio.com Facebook Sayfası Haber/İçerik Okunma Süreleri (dk.)
2 dk    16 haber/içerik
3 dk    15 haber/içerik
1 dk    6 haber/içerik
4 dk    3 haber/içerik
5 dk    2 haber/içerik

Tablo 3: 29-30-31 Ocak tarihlerinde onedio.com’un Facebook sayfasında yayınlanan haber/içeriklerin okun-
ma süreleri
Haber ve içeriklerin okunma süreleri en fazla 5 dk. olup en az da 1 dk’dır. En fazla sayıda  haber/içerik okun-
ma süresi 2-3 dk gibi kısa bir zamandır.En az sayıda haber/içerik okunma süresi ise 4-5 dk’dır. İçerik ve 
haberlerin büyük bir kısmı 2-3 dk olarak kısa bir zamanda okunabilir biçimde hazırlanmıştır. Sosyal pay-
laşım ağlarında haber/içeriklerin paylaşım yoğunluğu ve bu ortamların hızlı içerik paylaşımına uygun olması 
nedeniyle onedio.com’un haber/içerikleri de çok vakit almayacak biçimde sunulmuştur. 
Onedio.com sitesinde en çok paylaşım alan 10 içerik-haberler

  1  Bütün uykum kaçtı işin içinden çıkamıyorum... Her Birini Şöyle Bir Durup Düşüneceğiniz, İnsan  
Zihninin İçinden Çıkamadığı 19 Meşhur Paradoks 12 bin
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  2 Gördüğünüz gibi huzurlu olduktan sonra kimin ne dediği hiç önemli değil. Kredi Kartı Yerine Yu-
murta Satmayı Seçti: İş Stresi Yüzünden Bankacılığı Bıraktı, Pazarcılığa Başladı 10 bin

  3 Bowling topunun içini hiç öyle hayal etmezdim   Siz en çok hangisine şaşırdınız? Tanıdık Objelere 
Farklı Bir Perspektiften Bakınca Ortaya Çıkan İnanılmaz Görüntüler 9.8 bin

  4 Ben tuhaf mıyım acaba ya?” diyorsanız kendinizi çok normal hissedeceksiniz. İnsana “Dünyanın 
Çivisi Çıkmış Abisi” Dedirtecek Absürtlükte 21 Kafayı Yitirmiş İnsan 9.6 bin

  5 Bunlarınki şehirleşmeyse bizdekiler ne? Şehirleşmede Çığır Açan Barselona’nın Meşhur Izgara Şek-
lindeki Kent Planının Hikayesi. Şehirleşmede Çığır Açan Barselona’nın Meşhur Izgara Şeklindeki Kent 
Planının Hikayesi 8.8. bin

 6 Öyle ya da böyle alışverişin hastasıyız. Mağaza Görevlileriyle Hepimizin Yaşadığı Diyalogları Mizahi 
Bir Dille Anlatan Goygoyculardan 16 Komik Paylaşım 8.1 bin

 7 Bu efsane bölümle ilgili kaçırdığınız bütün detaylar burada! Sezon Finali Gibi Bölüm! Çukur’u Bu 
Hafta Nefes Nefese İzledik 7.1 bin

 8 Tüm maddelerde kendimi gördüm. Dünyanın En Nadir Görülen Kişilik Tipi “INFJ” Olduğunuzu 
Gösteren 17 Mutlak İşaret  6.9 bin
 
 9 Meşhur Sarmaşık Sitesi’ni bulduk ve enine boyuna inceledik! Ufak Tefek Cinayetler Nerede Çekiliyor? 
Herkesin Çok Merak Ettiği Sarmaşık Sitesini İnceliyoruz 5.7 bin

 10 Yalan yok, o kadar iyi oynuyordu ki ben de bir an konuşamadığını düşünmüştüm. Jason Momoa, 
Khal Drogo Rolünden Sonra İngilizce Bilmediği Sanıldığı İçin İş Bulamadığını Açıkladı 5.3 bin 

Tablo 4: 29-30-31 Ocak 2018 tarihlerinde onedio.com sitesinde en çok paylaşım alan 10 içerik-haberlerin 
başlıkları.
En çok paylaşım alan bu içerik ve haberler, günlük hayattan ilginç ve komik durumlar ve dizilerle ilgilidir. 
İçeriği destekleyen ilginç ve esprili fotoğraflar da fazla miktardadır. 
Onedio.com sitesinde en çok okunan 10 içeriğin/haberin Başlığı

  1 Bakalım bu hatanı telafi edebilecek misin. WhatsApp’ta Attığın Yanlış Mesajı Açıklayabilecek misin? 
1 milyon

  2 “Ben tuhaf mıyım acaba ya?” diyorsanız kendinizi çok normal hissedeceksiniz. İnsana “Dünyanın 
Çivisi Çıkmış Abisi” Dedirtecek Absürtlükte 21 Kafayı Yitirmiş İnsan 515 bin

  3 Bütün uykum kaçtı işin içinden çıkamıyorum... Her Birini Şöyle Bir Durup Düşüneceğiniz, İnsan 
Zihninin İçinden Çıkamadığı 19 Meşhur Paradoks 506 bin

  4 Meşhur Sarmaşık Sitesi’ni bulduk ve enine boyuna inceledik! Ufak Tefek Cinayetler Nerede Çekiliyor? 
Herkesin Çok Merak Ettiği Sarmaşık Sitesini İnceliyoruz 470 bin

  5 6’da kahkaha attım   Evlilikle İlgili Tespitlerini Tesbih Gibi Dizerek Takipçilerini Gülümsetmiş 16 Kişi 
435 bin

  6 Bütün keyfimi kaçırdı bu görseller. Görünce İnsanın Ömründen En Az 80 Yıl Götürme Garantisi 
Olan Görseller 409 bin
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  7 Bowling topunun içini hiç öyle hayal etmezdim   Siz en çok hangisine şaşırdınız? Tanıdık Objelere 
Farklı Bir Perspektiften Bakınca Ortaya Çıkan İnanılmaz Görüntüler 390 bin

  8 Sadece gezmeye gittiğiniz bir yerden böyle bir hikayeyle döneceğinize hiç ihtimal verir miydiniz? 
Gezgin Olarak Malezya’ya Giden Türk Gençlerin Zehir Olan Seyahatleri ve Yaşadıkları Korkunç Olaylar! 339 
bin

  9 Özgür kalma hayali insana her türlü şeyi yaptırıyormuş.. Tehlikeli Oldukları Kadar Zekiler de: Hap-
ishane Mahkûmlarının Akılalmaz Firar Öyküleri! 309 bin

10 Bu efsanevi olayı izlemek için biz de şanslı sayılırız. Bütün detaylar içeriğimizde. En Son 1.5 Asır 
Önce Meydana Gelen Mucizevi Doğa Olayı ‘Süper Mavi Kanlı Ay’ Bugün Gerçekleşecek! 262 bin

Tablo 5: 29-30-31 Ocak 2018 tarihlerinde onedio.com sitesinde en çok okunan 10 içerik-haberlerin başlıkları.
En fazla okunan içerik/haber, sevgililer arasında geçen ve yanlış mesajla ilgili ilgi çeken bir konu ile ilgilidir. 
En çok okunan bu içerik/haberlerin bir kısmı en çok paylaşılan içerik/ haberlerle aynıdır. Bu kategori de en 
çok paylaşılanlar gibi ilginç, komik, günlük hayattan ve dizilerle ilgili konuları kapsamaktadır.

Sonuç
Sosyal paylaşım ağları, bağlantı kurma, içerik paylaşımı, eğlence ortamı sağlaması gibi amaçlarla kullanıl-
maktadır. Bir çok içerik ve haber sitesi de bu ortamlara uygun içerik ve haber sunmaktadır. Bu içerik ve 
haberler eğlence ve bilginin karışımı ve eğlence içerikli olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmada onedio.com sitesinin Facebook sayfası 29-30-31 Ocak 2018 tarihleri arasında içerik ve haberl-
erin eğlence içeriği kapsamında olması yönünden incelenmiştir. Ortaya çıkan sonuçlardan hareketle, onedio.
com’un Facebook sayfası, sosyal medya kullanımına uygun biçimde günlük hayatta ilginç, mizah içeren, 
eğlendirmeye ve hoşça vakit geçirtmeye uygun içerik ve haberler yayınlamaktadır. İçerik ve haberlerin nered-
eyse tamamı eğlenceli, ilginç ve mizahi konulardan oluşmaktadır. Eğlence ve magazin haberleri dışında kalan 
yaşam, ekonomi gibi diğer kategorilerdeki içerik ve haberler de eğlenceli, ilginç ve mizahi konulardan oluş-
maktadır. Dil bakımından da günlük konuşma dili biçiminde, mizahi ve eğlendirme amaçlı bir dil kullanıl-
maktadır. İçerik ve haberlerin içeriği günlük hayattaki ilginç ve eğlenceli konularla birlikte çok izlenen diziler 
ve oyuncuları, insan ve aşk ilişkilerini kapsamaktadır.  
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Özet
Adnan Menderes Üniversitesinin tanıtımını ve görünürlüğünün artırılmasını amaçlayan bu proje ile her yıl 
ÖSYM’nin yayınladığı “En Çok Tercih Edilen Üniversiteler” listesinde Adnan Menderes Üniversitesini üst 
sıralara taşımayı hedeflemiştir, bu kapsamda Üniversitenin yeni kurumsal kimliği oluşturulmuş, görsel, işitsel 
ve yazılı medya araçları kullanılmıştır. 
Proje kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak 
tanıtım faaliyetlerine katkı sağlanmıştır. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde üniversite tanıtım fuarlarında Adnan 
Menderes Üniversitesi tanıtılmıştır. Tüm bu girişimlere ek olarak sosyal medya kanalları aktif olarak yine bu 
proje döneminde kullanılmıştır, artan takipçi sayısıyla sosyal medyada da büyük bir ilerleme ve markalaşma 
süreci yaşanmıştır.  
Proje sonuçları arasında Adnan Menderes Üniversitesi gerek geleneksel medya gerek sosyal medya da Adnan 
Menderes Üniversitesi tarihindeki en fazla görünürlük oranı yakalanmıştır. 
Bu süreçte etkili iletişim araçlarının kullanımı sonrasında Adnan Menderes Üniversitesi, üniversite adayları 
tarafından daha çok merak edilir ve tercih edilir hale gelmiştir. Bunun en somut verisi 2016 yılında Adnan 
Menderes Üniversitesi en çok tercih edilen sekizinci üniversite olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tanıtım, reklam, görünürlük.

INCREASING UNIVERSITY VISIBILITY: ADNAN MENDERES UNIVERSITY

Abstract
This project aiming to increase the visibility and promotion of Adnan Menderes University intends to take 
Adnan Menderes University at the top of the list made every year by the OSYM (Student Selection and Place-
ment Center). A new identify was formed and audio-visual and printed media tools were used for this aim. 
The department of Communication collaborated with the Office of Press and Public Relations for the project 
and contributed into promotional activities. Adnan Menderes University was promoted at study fairs in sev-
eral cities of Turkey. In addition, social media channels were actively used for the project helping the number 
of followers increase, so the university had a great development and branding process on social media. 
Adnan Menderes University reached for the maximum visibility rate in its history either on traditional media 
and social media at the end of this project.
Adnan Menderes University became a university which students get more and more curious about and most-
ly prefer to study after using effective communication tools during the implementation of this project.  The 
most concrete data about it is that Adnan Menderes University became the eighth mostly preferred university 
in Turkey in 2016. 
Keywords: Promotion, advertisement and visibility.

1.Giriş
İçinde bulunduğumuz küreselleşen ve değişen dünyaya kurumlar ayak uydurmakta zorlanmaktadırlar.  
Kurumlar hedef kitlesine kolayca ulaşma ve onları etkileyebilmek için amaca uygun faaliyetlerde bulunmak-
tadırlar. Bu faaliyetlerle uygun yöntem, teknik ve iletişim araçlarından yararlanarak hedef grupları bir durum 
ya da olay konusunda aydınlatmak veya bir tutum ve davranışa yöneltmek amacıyla etkinlikler düzenlen-
mektedir. Bu çalışmanın genel amacı da Adanan Menderes Üniversitesi (ADÜ) daha çok kitleye tanıtmak ve 
görünürlüğünü arttırmaktır.
Kısaca tanıtma, bir taraf tarafından bir duygunun, düşüncenin veya kanının ileti haline getirilerek belirle-
nen hedef kitleye yazılı, sözlü, görsel ve işitsel teknik ve araçlarla iletilmesidir (Rızaoğlu, 2004: 4). Tanıtma-
da, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası olmak üzere değişik coğrafi düzeylerde yapılmaktadır (Egemen, 
2009:67). Projenin başlangıcında yerel medya çalışmalarıyla başlanılan tanıtım faaliyetlerine üniversitenin 
görünürlüğünü yerelden bölgesele, bölgeselden ulusala artırarak devam edilmiştir. Bu konuda Adnan Men-
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deres Üniversitesi’nde öncelikle düzenlenen basın çalışanlarının da içine dâhil olduğu çeşitli çalışmalarla 
yerleştirmeye çalışılan aidiyet duygusu en önemli lokomotif olmuştur. Yerelden önce bölgesel ve daha sonra 
da ulusal medya temsilcilerine ulaşmak da böylelikle daha kolay olmuştur. 
Tanıtma projesi boyunca, tanıtma faaliyetlerinde bulunulacak hedef kitlenin özelliklerine ve eğilimlerine 
göre, mevcut imkânları en etkili ve verimli şekilde kullanarak, menfaatlerin korunup geliştirilmesi ve hede-
flere ulaşılması amacıyla önceden tespit edilen hareket şekilleri göz önüne alınmıştır (Gündoğdu, 2006: 43). 
Bu çalışmada, Adnan Menderes Üniversitesi’nin gelecekteki amaç ve hedeflerinin neler olduğu, ne tür bir 
yapıya ve yönetim anlayışına sahip olduğu ve hedef kitlesine nasıl davrandığı konularını içermektedir. ADÜ 
bu amaçlarına ve hedeflerine ulaşmak için kullandığı araçlardan biri medyadır. İnsanlar etraflarında olup 
bitenleri medyadan takip ederler ve oradan bilgi sahibi olmaktadırlar. Medyadan edinilen bilgilerin ardından 
daha sonrasında bu durum bireyin davranış ve tutumlarında değişikliğin oluşması sağlamaktadır (Yüksel, 
2001:22-23). Bu yüzden medya kurum için tanıtımın ve görünürlüğünün artırılması için önemli bir araçtır.   
Adnan Menderes Üniversitesi 1992 yılında kurulan ve Türkiye’nin önemli üniversiteleri arasında yeri alan 
genç bir üniversitedir. Ancak medyada görünürlüğü diğer marka üniversitelere göre biraz daha geri planda 
kalmıştır.  Bu projenin de gerçekleşmesinde bu durum bir başlangıç noktası olmuştur.  
1.1.Amaç
Üniversitenin tanıtımını ve görünürlüğünün artırılmasını amaçlayan bu proje, Adnan Menderes Üniversitesi 
ve Türkiye’de demokrasinin gelişmesinde hizmetleri olan ve Adnan Menderes Üniversitesi’ne ismini veren 
Başbakan Adnan Menderes’in geniş kitlelere anlatılmasını amaç edinmektedir. Bir diğer amaç ise üniversite 
sınavına giren öğrenciler arasında Adnan Menderes Üniversitesinin tercih edilebilirliğini artırmayı hedefley-
en bu proje, her yıl ÖSYM’nin yayınladığı “En Çok Tercih Edilen Üniversiteler” listesinde Adnan Menderes 
Üniversitesini üst sırlara taşımayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda proje çalışması boyunca görsel, 
işitsel ve yazılı medya araçları kullanılmıştır. 

1.2.Tanıtım ve Tanıtma Kavramının Tanımı
1950’lerden günümüze doğru gelindikçe iletişim, teknoloji ve yöntemler hızlı bir gelişme ile kendini göster-
miş, birçok yeni kavramın, sürecin ve ilişkinin doğmasına, yeni ve farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesine 
yol açmıştır. “Tanıtma” kavramı da bunlardan birisidir. Batı dillerinde ‘tanıtma’ kavramının karşılığı olarak 
information, publicity, communications, internal public relations kullanılmaktadır. Türkçede bunlardan 
çoğunlukla information kavramının karşılığı olarak kullanılan “tanıtma”, yerini ve anlam yükünü iyi bul-
muş gibi görünmektedir ve Batı dillerinde karşılığı bulunmayan ender terimlerdendir (Tolungüç, 2000: 11). 
Tanıtım, bir firmanın ürettiği ürün ve hizmetlerini, onların özelliklerini, kurumsal kimliğini, üretim biçimini, 
teknolojisini, ürettiği unsurlara yüklediği duygusal bağlarla birlikte, geniş halk kitlelerine, onların bütün bun-
ları sahiplenmesini, benimsemesini, istemesini sağlayacak şekilde anlatmasıdır. Geçmişten bu yana firma-
ların bilgilendirme çalışmaları; televizyon kanalları, radyolar, gazete ve dergiler gibi kitle iletişim araçlarıyla 
birlikte yapılmaktadır. Kısacası tanıtım, bilginin hedef kitle tarafından olumlu olarak dikkatini çekmek için 
haber araçları ve diğer kanallarla yayılması tanıtım olarak adlandırılmaktadır (Okay ve Okay, 2001:59). 
Tanıtma ise, belirli iletileri, belirli kitlelere ileterek davranış ve bakış açılarını değiştirmeye yöneliktir (Bülbül, 
1998:20).
Tanıtma, bir tarafın diğer bir tarafın tutum ve davranışlarında değişiklik yaratmak amacıyla yaptığı bir 
iletişim sürecidir. Bilgi, düşünce, kanı, tutum ve davranış biçimlerinin kaynaktan hedef kitlelere bazı kanal-
lar ve araçlar kullanılarak aktarılması olayıdır. (Rızaoğlu, 2004: 4). Hacıoğlu’na göre tanıtma,  bir ülke veya 
işletme hakkında, onun menfaatlerine uygun, onun lehinde olumlu imaj yaratmak, saygınlığını arttırmak 
amacıyla belirli bir plan ve politika dahilinde bir koordinasyon içinde, açık, sürekli, yoğun ve sistemli bir 
şekilde yürütülen faaliyetlere denir (Hacıoğlu, 2000: 71).
Tanıtma sürecinde uyulması gereken temel ilkeler bulunmaktadır. Bunlar şunlardır; tanıtma marka ve ku-
rum imajı ile tutarlı olmalıdır. Tanıtma materyalleri; içerik yol, yöntem ve araç olarak mutlaka hedef kitlelere 
gönderilmeli ve bunlara hitap etmelidir. Tanıtma sabır, para, özveri ve koordinasyon isteyen bir çalışmadır. 
Tanıtma, ülkenin, kuruluşun ve markanın imajına uygun ve tutarlı olmalıdır. Her tanıtma kampanyasının 
mutlaka temel bir dayanağı olmalı, hatta bir logosu bulunmalıdır. Bütün tanıtma faaliyetleri bir konu hakkın-
da bilgi verme temeline dayanmalıdır. Bütün tanıtma faaliyetlerinde telkin yapmak, zihinlerde inanç yarat-
mak, insanları istenilen konuya yönlendirmek ve böylece taraftar toplamak gibi amaç birliği olmalıdır. Tanıt-
ma faaliyetlerinde kişilerin bilincine belirli ölçüde baskı yapmak hedeflenmelidir (Özer, 2009:128). Tanıtma 

124



sürecinde kullanılan araç ve yöntemler ise; ilk başta medya, önderlerden veya bilir kişilerden yararlanılmak-
tadır (Okay ve Okay, 2001:60).

1.3. Tanıtmanın Özellikleri ve Nitelikleri
Tanıtmanın temel özelliklerini maddeler halinde sıralamak gerekirse (Hacıoğlu, 2000: 72); 
a) Doğruluğunun ve inandırıcılığının yüksek oluşu,
b) Kitlelere kolaylıkla ulaşılabilmesi,
c) Merak ve ilgi uyandırması, 
d) Kamuoyunu aydınlatma ve tarafsız bilgilendirmedir.

1.4. Tanıtma Stratejisi ve Kuralları
Tanıtma stratejisi, tanıtma faaliyetlerinde bulunulacak hedef kitlenin özelliklerine ve eğilimlerine göre, 
mevcut imkânları en etkili ve verimli şekilde kullanarak, menfaatlerin korunup geliştirilmesi ve hedeflere 
ulaşılması amacıyla önceden tespit edilen hareket şekilleridir (Gündoğdu, 2006: 43).
Tanıtmanın süreklilik, aynı amaca yönelme, koordinasyon olmak üzere üç prensibi vardır. Tanıtma faali-
yetleri, ülke içinde ve dışında çeşitli durumlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Başarılı bir tanıtma sürecinin bazı 
temel şartları vardır. Tanıtma stratejisinin kuralları (Hacıoğlu, 2000: 71-72): basitlik kuralı, çekicilik kuralı, 
sempati kuralı, kanıt gösterme kuralı, tekrar kuralı, süreklilik kuralı, parasal kaynak, fiziksel donatımın yeter-
liliği kuralı, doğruluk, samimiyet, inandırıcılık kuralı gibi kuralları vardır.

1.5. Kurumsal Kimlik
“Kurumsal kimlik, bir firmanın, ürünün ismi, logosu, firmama binasının genel görünümüne, iç dekorasyonu-
na, genel yönetim biçiminden, işletmesine, çalıştırdığı yöneticilerin kalitesinden, üretimine, hizmet ve servis 
anlayışına, reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarında kullandıkları her türlü görüntü, stil ve mesajlara kadar 
uzanan bir yelpazedir (Ak,1998:18). Kurumsal kimlik, bir kuruluşun kim olduğunun, ne yaptığının, nasıl 
yaptığının görsel ve davranışsal sunumudur (Büyükbakkal, 2005:62). 
Kurumsal kimlik çalışması; kurumun kim veya ne olduğu, gelecekteki amaç ve hedeflerinin neler olduğu, ne 
tür bir yapıya ve yönetim anlayışına sahip olduğu ve hedef kitlesine ile çalışanlarına nasıl davrandığı konu-
larını içermektedir (İnce,2013:1) Günümüzde kurum kimliği, kurumların en önemli stratejisidir.  Verilen 
hizmet önemli rol oynamaktadır (Büyükbakkal,2005:62). Kurumsal kimlikle sağlanacak kurum prestiji ve 
iyi tanıtım sayesine kuruluş daha çok görünürlüğünü arttırabilir. Kurum kimliğinin en önemli içsel hedefi 
kurumun ortak amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır. Kurumsal kimliğin en önemli dışa dönük 
hedefi, kurum adına kamuoyunda güzel bir izlenim bırakmak olmalıdır. Kamuoyunda oluşmuş bu güzel 
izlenim sayesinde kurum kendini bilgi kirliğinden koruyarak, marka güvenliğini sağlamış olur. Kurumsal 
kimlik daha az masrafla daha yüksek verim kazanmaya yardımcı olur. Zihinlerde bırakılan iyi bir imajla ka-
zanılan güven ve sempati kurumun verimliliğini doğrudan arttıracaktır (İnce,2013:5-6)

Kurum Kimlik Geliştirme Süreci 
Kurum kimliği geliştirme ve geliştirilen kimliği koruma planlı bir yönetim gerektirmektedir. Kurumsal 
kimlik gelişimi bir süreçtir. Bir kurumsal kimlik geliştirme programı, kurumun tek ve en güçlü iletişim aracı 
haline dönüşebilmektedir. Kimlik geliştirme süreci, yönetimin şu temel soruların yanıtlarını aramasıyla 
başlamaktadır. -Biz kimiz? -Bu doğru mu? -Nasıl görülmek istiyoruz? -Gelecek için bir vizyonumuz var mı? 
-Güçlü ve zayıf yanlarımız nelerdir? -Alt bölümlerin kurumun bütünüyle ilişkisi nasıl? -Rekabetimiz kimler-
le? Onların karşısındaki durumumuz ne? gibi şeklinde soruları vardır (İnce,2013:5-6).

1.6. Halkla İlişkiler ve Tanıtma
“Halkla İlişkiler” in varoluş nedeni halkı etkilemek, ele alınan konuda onun desteğini, güvenini kazana-
bilmektir. Sosyologlar kitlelere bir şey yaptırabilmek için yeryüzünde üç etkili yol bulunduğundan söz ed-
erler, bunlar zor kullanmak, para ile satın almak ve inandırmaktır. Halkın bir yeniliğe, bir sosyal değişime 
uymasında, alışmasında Halkla İlişkilerin kullandığı, işte bu üçüncü yoldur: İnandırmak (Asna, 2006: 37). 
Halkla ilişkiler kavramı üzerinde çok fazla tanım bulunmaktadır: İngiltere Halkla İlişkiler Enstitüsü (IPR) 
halkla ilişkileri, “Bir kuruluş ile hedef kitlesi arasında iyi niyet ve karşılıklı anlayışa dayalı ilişkileri sürdürm-
eye yönelik önceden planlanmış çabalar.” olarak tanımlayarak, iyi ilişkilere dayanan iletişim sürecinin 
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oluşturulmasının önemini vurgulamaktadır (Jefkins, 1989’dan ak. Peltekoğlu, 2004: 3). 
Tanıtma ve halkla ilişkiler kavramları arasında bağlantı bulunmasına rağmen halkla ilişkiler daha geniş bir 
kavramdır. Halkla ilişkiler iki yönlü tanıtma ise tek yönlü bir iletişim sürecidir (Bülbül, 1998:20). Halkla 
ilişkiler faaliyetlerinde tanıtmanın amaçları şu şekilde sıralanmaktadır (Özer, 2009:128) Halkı aydınlatmak, 
kuruluşu, izlediği politikaları ve amaçlarını benimsemek. Halkta kuruluşa karşı daha olumlu tavırlar oluştur-
mak. Halkın kuruluş ile olan işlerini kolaylaştırmak. Kuruluşlarda gerek işe yeni başlayan personelin gerekse 
kuruluş ile ilişkide bulunan kişilere, kuruluşta uyulması gerekli kurallar hakkında aydınlatıcı bilgiler vererek 
halkın bu kurallara uymasını sağlamak. Hizmetlerin yürütülmesinde halk ile işbirliği sağlamak. 
Elektronik ortamda tanıtma ve halkla ilişkiler faaliyetleri genellikle üç alanda ele alınmaktadır. Bunlar 
(Barat’tan akt. Sayımer,2008: 72–74): 
1. Web Halkla İlişkiler 
2. Net Halkla İlişkiler 
3. Online Halkla İlişkiler 

Web Halkla İlişkiler: Web temelli halkla ilişkiler, karşılıklı etkileşim yaratan kurumsal web sitelerini kapsam-
aktadır. Bu web siteleri tanıtma faaliyetlerine, tüm iletişim faaliyetlerinde hizmet ettiği gibi hizmet etmekte-
dir. 

Net-Halkla İlişkiler: Net ortamı, sohbet odaları, net basın bültenleri ve kurum içi iletişimde kullanılan in-
tranetler açısından son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Özellikle iki yönlü gerçekleştirilmektedir. Bunlar; 
iletişim kurmaya yönelik uygulamalar ve hizmet uygulamalarıdır. 

Online Halkla İlişkiler: Çevrimdışı ve çevrimiçi medyaya sanal olarak ulaşabilmek anlamındadır. Online 
halkla ilişkilerde yararlanılan alanlar şunlardır; portal siteler, çevrimiçi basın odaları, çevrimiçi konferans, 
çevrimiçi veri tabanı, e-eğitim.

Tanıtım kavramı halkla ilişkilerin bir uzantısı olması itibariyle, sosyal medya üzerinden yapılan tanıtma faal-
iyetlerini halkla ilişkilerden ayrı düşünülmemesi gerekmektedir. Sosyal medya ile yapılan tanıtım faaliyetleri, 
bu faaliyetlere ilişkin söylem, duyurum, haber içeriklerini anında zaman ve mekân kolaylığı sağlayarak, hedef 
kitlelere ulaştırmaktadır. Sosyal medyanın kolay erişilebilir yapısı ve maliyet noktasında uygunluğu bu me-
cranın yükselmesine sebep olan etmenler olarak gösterilebilmektedir (Kazaz ve Tümen, 2014:7).

1.7. Reklam
16. yüzyılda firmaların kapı önlerindeki tabelaları ile başlayan reklamcılık, modern anlamını 18. yüzyılda 
kazanmıştır. Birçok disiplini içine alması ile herkesin fikir yürüttüğü reklamcılık, sanatsal yönünü 19. yüzyıl-
da özellikle Amerika’da başlayan reklamlarla kazanmıştır. Teknolojik gelişmeler, medya yapılanması, artan 
nüfus, yaşam tarzı gibi pek çok faktörün katkısı ile reklam farklı ülkelerde farklı yönleriyle ön plana çıkabil-
mektedir (Altunbaş, 2008: 196). En klasik tanımlardan birine göre reklam; bir ürün ya da hizmetin, bedeli 
kim tarafından ödendiği belli olacak şekilde, geniş halk kitlelerine kitle iletişim araçlarından yer ve zaman 
satın alarak tanıtılması çabalarının bütününü içerir (Elden vd., 2008: 62). Reklamcılık bir kitle iletişimidir. 
Reklamcılık aynı zamanda bir sosyal kurum ve toplumun aynası olarak düşünülebilir. Reklamı yapılan 
ürünler ve hizmetler veya düşünceler büyük ölçüde insanların nasıl yaşadığının ve nasıl yaşamak istediğinin 
göstergesidir (Rızaoğlu, 2004: 197).

1.8.Fuarlar
Fuarlar, işletmelere ait ürün ya da hizmetlerin, hedef alınan pazar dilimlerinde yer alan kitlelerle buluşturul-
ması için düzenlenen etkinliklerdir (Elden vd., 2008: 463).

1.9.Tanıtma Faaliyetlerinde Kullanılan Araçlar
Tanıtma etkinliğinin temelinde “iletişim” vardır. İletişim iki unsur arasında meydana gelmektedir. Belli 
bir mesajı yayan unsura “kaynak”, mesajın ulaşacağı unsura da “hedef ” denmektedir. Kaynak ve hedef ar-
asında mesajı ileten araçlar bulunabilmektedir (Gündoğdu, 2006: 78). Genel anlamda tanıtma, ancak bir 
kitle iletişim aracıyla başarıya ulaşabilir. Tanıtma faaliyetlerinin amacı çok iyi hazırlanmış bir mesajı etkin 
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bir iletişim aracıyla hedef kitleye ulaştırmaktır (Hacıoğlu, 2000: 73). Çeşitli kitle iletişim araçları hakkında 
hatırlanması gereken ilk şey, hiçbir aracın her şeye cevap verecek mükemmellikte olmadığıdır (Reilly, 1987: 
69). Tanıtma faaliyetlerinde kullanılan araçlar basılı araçlar, görsel ve işitsel araçlar, internet ve soysa olaylar 
olarak sınıflandırılabilir.

1.9.1. Basılı Araçlar 
Tanıtmada kullanılan basılı araçlar; gazete, dergi, broşür, kitapçık, bülten, el ilanı, afiş, poster vb.dir. Amaç bir 
kuruluş, bir bölge, yöre ya da kültürü iç ve dış çevreye tanıtmaktır. Ancak bu tanıtım, abartılı olmaktan uzak, 
reklâm kokmayan, doğru bilgiler içermelidir (Kart, 2007: 37). 

a) Gazete: Gazeteler diğer basılı araçlara göre daha fazla kişiye ulaşan bir tanıtma aracıdır. Önemli olan 
mesajları iletebilecek doğru gazetenin seçimidir. Çünkü tüm gelir gruplarına hitap ettikleri için bir anlamda 
potansiyel talep içinde yer almayanlara da ulaşarak belirli bir kayıp yaratabilmektedirler. Bu araç ile iletilen 
mesajlar karsısındaki tepkiler çabuk fakat kısa ömürlüdür (Gündoğdu, 2006: 79). Gazetelerin dergiler, hatta 
afiş ve benzeri diğer basılı reklam medyasıyla karşılaştırıldığında yayınlanış sıklığı, yani her gün yayınlanıyor 
olmaları önemli bir avantajdır. Gazetelerde yayınlanmak üzere hazırlanmış bir reklamın, örneğin TV’de 
yayınlanmak üzere hazırlanmış bir reklam filmine oranla değiştirilmesi, çeşitlendirilmesi çok daha kolaydır. 
(Tolungüç, 2000: 126).

b) Dergi: Dergiler, özenle seçilmiş materyalle, spesifik hedef kitleye ulaşmak imkanı sağlamaktadır. 
Makale ve yorumlara yer verilen dergilerde fotoğraf ve diğer basılı materyale de bolca yer verilebilir. Maliyeti 
diğer yayınlara oranla genellikle daha yüksek olsa bile, iyi planlanan, stratejisi dikkatlice belirlenen bir dergi 
etkin iletişim aracıdır. Ayda bir, iki ya da üç ayda bir olmak üzere daha seyrek aralıklarla da yayınlanabilir 
(Peltekoğlu, 2004: 241).
Tanımlanmış hedef kitleye erişim açısından son derece uygundur. Dergiler daha varlıklı bir okuyucu kitlesine 
ulaşır. Bu, dergi okuyucularının tümünün zengin olduğu anlamına gelmez, fakat genel ortalamanın üzerinde 
geliri olanlarca okunduğunu gösterir. Dergilerin ömürleri uzundur. Eğer bir reklamı birinci defa da kaçırır-
sanız ikinci bir okumada görebilirsiniz. Dergiler reklamcıya itibar sağlar (Reilly, 1987: 80). Çünkü genellikle 
dergilerin baskı kalitesi yüksektir. Onun bu özelliğinden yararlanmak mümkündür (Tolungüç, 2000: 136).

c)  Broşür ve Kitapçık: Sözcüğün geniş bir yelpazeyi kapsaması, broşürün ne olduğu konusunda sor-
ulan sorulara farklı cevaplar verilmesine neden olmaktadır. Geniş anlamı flyer, sirküler, risale veya küçük 
kitapçıkların hepsini birden içeren broşür sözcüğü dar anlamda ise, altı veya daha fazla sayfadan oluşan, be-
lirli bir amaçla önceden belirlenen hedef kitleye dağıtılan, sürekliliği olmayan basılı iletişim aracını tanımlar 
(Peltekoğlu, 2004: 246). Ürün ya da hizmet hakkında detaylı bilgilendirme verilmek amacıyla kullanılmak-
tadır. Maliyeti yüksek bir doğrudan postalama malzemesi olması nedeniyle satın alma davranışı göstermesi 
muhtemel kişilere gönderilmelidir. Kaliteli baskısı ve özenli hazırlanışı sayesinde reklamı yapılan ürün ya da 
hizmeti üreten firmanın kurum imajını da olumlu etkilemektedir (Elden vd., 2008: 424). Az sayıda sayfadan 
oluşan ve pek fazla ayrıntıya yer verilmeyen, basit mesajlar iletmek için yararlanılan kitapçıklar, boyutlarının 
küçük ve maliyetin düşük olması sebebiyle tercih edilmektedir (Peltekoğlu, 2004: 248). Reklamı yapılan ürün 
ya da hizmetle ilgili detaylı bilgi verilmek istendiğinde kullanılır. Birkaç sayfadan oluşan broşürlerdir. Burada 
verilen mesajlar daha çok bilgi verici anlatım formatında hazırlanır. Amaç, kitapçığın saklanması ve ileride 
ürünle ilgili bir merak oluştuğunda bilgi vermesidir (Elden vd., 2008: 424).

1.9.2.Görsel ve İşitsel Araçlar
a) Televizyon: Televizyon, çağımıza damgasını vuran en etkili kitle iletişim aracıdır. Çok sayıda kişiye 
kısa sürede ulaşma imkânı sağlamaktadır. Kamuoyu oluşmasında ve tüketici tercihlerinin belirlenmesinde 
etkilidir. Televizyonun yaygın dinleyici kitlesi, yönelinecek pazarın ve bu pazardaki pazar dilimlerinin tanım-
lanabilmesine olanak vermemektedir. Aynı zamanda göreceli olarak pahalı bir yayın organı olması sebebiyle 
reklam verene prestij sağlamaktadır (Gündoğdu, 2006: 81). Reilly’e göre TV (Reilly, 1987: 75): Görüntü, ses ve 
hareketi birleştirir. Mesaj bekletilmeden ve doğrudan verildiği için inanırlığı vardır. İnsanlar okuduklarının 
hepsine değil, ama gördüklerine inanırlar, ya da hiç olmazsa düşünürler. TV programları için aşırı ölçüde 
seyirci vardır. Genellikle tek bir televizyon alıcısının önünde en az birkaç kişi olur. Görüntü ve ses bileşimi 
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sayesinde ürünün tanıtımı için iyi bir şansınız vardır. Mesaja büyük bir ilgi söz konusudur. Ekrana dikkatle 
baktığınız sürece size ulaşan yalnız bir ileti vardır.

b) Fotoğraf ve Filmler: Bir fotoğraf verilmek istenen mesajı yansıtma özelliğine sahiptir. Cincinati Fa-
miliy Service Agency fotoğrafçısının ifade ettiği gibi “Fotoğraf konuyu daha süratli biçimde anlatma aracıdır” 
(Peltekoğlu, 2004: 252). 

1.10. İnternet 
İletişim teknolojilerinin kaydettiği gelişime bağlı olarak ortaya çıkan internet, gündelik hayatın önemli 
araçlarından birisi konumuna gelmiştir. Pek çok insan internetten farklı amaçlarla herhangi bir şekilde yara-
rlanmaktadır. İnterneti dünyanın farklı coğrafyalarında bilgisayarların birbirlerine bağlanarak oluşturdukları 
ve milyonlarca kullanıcının aynı anda veya değişik zamanlarda kullandığı bir iletişim ağı olarak tanımlamak 
mümkündür (Bakan, 2008: 373). Bilgi çağının temel enstrümanı konumunda olan internet, diğer iletişim 
araçlarından farklı bir öneme sahiptir. Tanıtıma, alışveriş yapmaya, iş ve eş bulmaya, haber almaya, resmi 
işlemleri izlemeye, güncel bilgi edinmeye ve akademik çalışmalara kadar hayatın pek çok alanında kullanıl-
maktadır (Bakan, 2008: 373).

1.11. Sosyal Medya
Sosyal Medya, kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım imkânı tanıyarak karşılıklı et-
kileşim yaratan çevrimiçi araçlar ve web sitelerini için ortak kullanılan bir terimdir (Sayımer, 2008:128). 
Sosyal medya terimi kullanıcıların birbirleriyle bilgi, görüş ve ilgi alanlarını paylaşarak etkileşim kurmaları-
na olanak sağlayan online paylaşım platformlarını ve web sitelerini içermektedir. Sosyal medya, teknolojiyi, 
sosyal girişimciliği kelimeler, resimler, videolar ve ses dosyaları ile birleştiren bir kavramdır. Sosyal medya 
ortamları, bloglar, online sohbet, RSS, sosyal ağ siteleri, sosyal imleme, forum, podcast, online sohbet or-
tamları, e-posta zincirleri, sanal dünyalar, wikiler gibi interaktif, kullanımı kolay, katılıma açık olan internet 
üzerindeki iletişim ortamlarıdır (Pelenk, 2011:12).Gerek günlük yaşam içinde, gerekse akademik literatürde 
“sosyal medya” terimi yerine sosyal ağ, sosyal web, sosyal paylaşım siteleri terimleri de kullanılmakla birlikte, 
bu konuda hepsini kapsayacak bir anlam içeren sosyal medya teriminin kullanılması daha uygun gözükmek-
tedir (Sayımer,2008:128). Sosyal medyanın en çok takip edilen ve paylaşımda bulunan online siteleri arasında 
başta Facebook ve Twitter gelmektedir. Bireyler düşünceleri ile yakın bireyler ile etkileşimde bulunmakta ve 
bilgi alışverişini hızlı ve interaktif bir biçimde sosyal medya araçları ile sağlamaktadır. Yeni bir alan olan ve 
insan ilişkilerinde önemli bir konuma sahip olan sosyal medyayı kullanım ve sosyal medyaya yönelik güven 
bu bağlamda oldukça önem taşımaktadır. 
Geleneksel kitle iletişim araçlarının önüne geçerek hızlı bir yükselişle çeşitli grup ve yaştaki insanların 
alışverişten siyasete, spor taraftarlığından aktivizme, kültürel etkinliklerden oy verme davranışına ve siyas-
al bilgilenme sürecine kadar birçok faaliyet ve iş yapış biçimlerine yön veren, sosyal yaşam içindeki birçok 
tutum ve davranışı etkileyen sosyal ağ paylaşım siteleri, bir diğer adıyla sosyal medya günümüzde en çok 
tartışılan alanlardan biridir (Pelenk, 2011:3). Sosyal medya zaman ve mekân sınırlaması olmadan (mobil 
tabanlı), paylaşımın, tartışmanın, yorum yapabilmenin temel alındığı bir iletişim şeklidir (Vural ve Bat, 
2010:3351).

1.12.Tanıtım Faaliyeti Olarak Sosyal Medyanın Kullanılması
Gelişen teknoloji sayesinde halkla ilişkilerin iletişim ortamı, yeni iletişim ağı haline gelen yeni medya ka-
vramı, halkla ilişkilerin bir parçası olarak tanıtmaya da katkı sağlamaktadır (Peltekoğlu, 2004:307). Sosyal 
medya ve internet kolay erişim sağlanan bir medya türü olarak kurumsal mesajları kişiye özel olarak hazır-
layıp, dağıtmayı kolaylaştırmaktadır (Sayımer,2008:73). Sosyal medya sayesinde istenilen kişilere, istedikleri 
zaman diliminde ve istedikleri mekânda mesajı almalarını sağlaması ve bu mesaj üzerine konuşabilme, yenid-
en içerik-mesaj oluşturabilme imkânı sağlamaktadır. Bu durum kurum ya da kişilerinde görünürlüğünü, 
popülerliğini, tanınırlığını da artırmaktadır.

2. Yöntem
Bu araştırmanın sonuçlarını ölçmek amaçlı anket yöntemi kullanılmıştır. Üniversitenin tanıtımını ve 
görünürlüğünü artırılmasını amaçlayan bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan anket 
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çalışması yapılmıştır.  Anket yöntemi ile insanlara soru sorarak, çok sayıda bilgi edinimi sağlanmıştır. Anket 
verilerini elde ettikten sonra ADÜ’nün öğrenciler tarafından görünürlüğünü öğrenmek için içerik analizi 
yöntemi uygulanmıştır.
Anket yöntemi ile basit tesadüfi örneklem alınacaktır. Basit tesadüfi örneklemede evreni oluşturan her ele-
manın örneğe girme şansı eşittir. Dolayısıyla hesaplamalarda da her elemana verilecek ağırlık aynıdır (Arı-
kan, 2004:141).
Anketi 2016 yılında üniversiteyi yeni kazanan 100 öğrenciye uygulanmıştır. 100 kişiye anketin yapılma 
sebebi ise 0.10 örneklem hatası ile 50000 kişi için 96 örneklemin yeterli olduğu olmasıdır (Yazıcıoğlu ve Er-
doğan,2004: 50). Adnan Menderes Üniversitesi öğrenci sayısı 2016 yılı ile yaklaşık 50000’dir. Bundan dolayı 
anket 100 seçmene uygulanıp, anket iptalleri de göz önünde bulundurulacaktır.

2.1.Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Analizleri
Bu çalışmayla Adnan Menderes Üniversitesi’nin kurumsal kimliği yeniden yapılandırılmıştır. Adnan Men-
deres’i ve ADÜ’yü tanıtan reklamlar verilmiştir. Bu gazetelerin 3 yaygın gazete ( Yeni Şafak Gazetesi, Akşam 
Gazetesi, Star Gazetesi), 5 tanesi yerel gazete  (Denge Gazetesi, Ses Gazetesi, Hedef Gazetesi, Nazar Gazetesi, 
Aydın Özel Gazetesi) ve 1 tanede bölgesel gazetesi (Yani Asır Gazetesinde)  ve bazı çeşitli dergilerde reklam-
lar verilmiştir. 
Proje başlangıcından (25.05.2015) itibaren üniversite sayfasında 2000’ni aşkın sayıda haber servis edilmiştir. 
Bu süreçte Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan 5 ulusal televizyon kanalında programlara katılım göstermiştir. 35 
tane tanıtım filmi yapılmıştır. 
Sosyal medyada proje öncesi Facebook takipçi sayısı 51000 kişi iken proje sonrası takip sayısı 112000 sayıya, 
Twitter takipçi sayısı 2600 iken sonrasında 12495 sayıya ulaşmıştır. Çalışmalar yapılmadan önce üniversit-
enin bir İnstagram sayfası bulunmamaktaydı, proje ile bir İnstagram sayfası oluşturularak takipçi sayısı 10941 
kişiye ulaşmıştır. 
Proje kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada; Samsun, Manisa, Isparta, Konya, Denizli, Balıkesir, Afyon, 
İstanbul, Zonguldak, Kocaeli, İzmir, Edirne, Ankara, Antalya, Muğla, Bursa, Mersin, Adana, Bolu, Burdur, 
Sakarya gibi illerde farklı fuar gruplarının gerçekleştirdiği toplam 34 fuara katılım sağlayarak Üniversitem-
izin tanıtım çalışmalarında kurum tarihi boyunca yaşanan en verimli dönem gerçekleştirilmiştir. 1 ila 3 gün 
süren periyodlar halinde gerçekleşen fuarlarda, ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 800 bin öğrenciye 
ulaşılmıştır. Fuarlarda 10 personel ile Üniversitemizi, Aydın’ı tanıtırken; kampüste yaşam ile ilgili merak 
edilenler öğrencilere anlatılmıştır. 
Tanıtım faaliyetlerine, Türkiye’nin en büyük eğitim fuarcısı Boyut Grup bünyesinde hizmet veren EDUCA-
TURK AYDIN Yükseköğretim Fuarına ev sahipliği yaparak hız kazandıran ADÜ,  Türkiye’nin en önemli 
20 üniversitesini Aydın ilinde ağırlayarak, Aydınlı öğrencilerle buluşturmuştur. Yaklaşık 15 bin öğrencinin 
gezdiği EDUCATURK AYDIN Yükseköğretim Tanıtım Fuarında öğrencilere LYS öncesinde önemli bir hiz-
met sunmuştur. Aynı zamanda birçok online fuara da katılan ADÜ, öğrencilerin Adnan Menderes Üniversit-
esi ve bölümler hakkındaki sorularını online olarak anında cevaplayarak öğrencilerin doğru tercih yapması-
na yardımcı olmuştur ve sanal ortamda da Adnan Menderes, Üniversite ve Aydın’ın tanıtımına çok önemli 
katkılarda bulunmuştur.  
Proye başlangıcıyla birlikte üniversite sınavına girerek, tercih yapacak aday öğrencilere Adnan Menderes 
Üniversitesi’nin Önlisasn, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarının tanıtımı için el ilanı, broşür, 
gazete ilanları, tanıtım katologları, vb. görseller hazırlanarak tanıtım gerçekleştirilmiştir.
Aydın ilinin ve üniversitenin imkanları anlatılarak bir cazibe merkezi oluşturulmuştur. Düzenlenen etkin-
liklerle şehir merkezinde halkla bir araya gelinmiş, Akademi-Halk kaynaşması sağlanarak tanıtıma katkı 
sağlanmıştır. Aydın’ın en büyük kamu kurumu olan Adnan Menderes Üniversitesi diğer kamu kurumları ile 
işbirliğini sağlayarak diğer kamu kurumlarının da imkanlarıyla tanıtım çemberine dahil edilmiştir. Gençlere 
Adnan Menderes’i tanıtmak adına hem aday öğrencilere hem öğrenciliere hem de Aydın Halkına açık kon-
feranslar ve seminerler düzenlenerek bilinç oluşturulmuştur.
Üniversiteyi ziyaret ederek, öğrencilerine Adnan Menderes Üniversitesini tanıtmak ve gezmek isteyen okul-
ları da kabul eden ADÜ, yurdun dört bir yanından gelen lise öğrencilerini de kampüste ağırlayarak, kampüste 
yaşam, öğrencilere sağlanan imkânlar, sosyal faaliyetler ile fakülte ve meslek yüksekokulların sahip olduğu 
fiziki ve sosyal imkânları da yerinde tanıtmıştır. 
Bütün faaliyetler sonrasına Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Öğretim Kurulu raporlarına göre tercih 
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lisetesine 331 bin 158 defa yazılarak en çok tercih edilen Türkiye’nin 8. Üniversitesi olmuştur. Ünivesitenin 
marka yüzü Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, ülkenin en tanınan rektörleri arasına girmiş, gerçekleşen terci-
hlerdeki önemli artışa büyük katkı yapmıştır. 
Araştırma sonuçlarını ölçmek amaçlı Adnan Menderes Üniversitesi’ni yeni kazanan 100 öğrenciye anket 
yapılmıştır. Böylelikle yapılan ankette somut veriler elde edilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın uygulama 
kısmını oluşturan anket soruları, örneklem ve ölçme araçları kullanılarak araştırma verilerinin istatistiksel 
analizlerinden oluşmaktadır.
Öğrencilere proje amacına yönelik 11 tane soru yöneltilerek çıkan sonuçlar analiz edilmiştir. Anket soruları 
ise şu şekildedir; 
1.ADÜ’yü seçmenizdeki etken nedir? 
2.ADÜ ile ilgili daha önce ne biliyordunuz?
3. Yeniden sınava girseniz aynı puanla ADÜ’yü tercih eder misiniz?
4. ADÜ ismini ilk nerede duydunuz?
5.ADÜ’yü sosyal medyadan takip ediyor musunuz?
6.ADÜ’yü Facebook sayfasından takip ediyor musunuz?
7.ADÜ’yü İnstagram sayfasından takip ediyor musunuz?
8.ADÜ’yü Twitter sayfasından takip ediyor musunuz?
9.ADÜ’yü YouTube kanalından takip ediyor musunuz?
10.Prof. Dr. Cavit Bircan’ı biliyor musunuz?
11. ADÜ deyince aklınıza ne geliyor?

2.2.Saha Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
Anket formunun ilk sorusu olan Adnan Menderes Üniversitesini seçmenizdeki en önemli etken nedir? 
sorusuna ankete katılan 100 öğrenciden %10’u Şehrin konumu yanıtını verirken, %18’i ‘Akademik başarı’, 
%22’si ‘Yakınlarımın tavsiyesi’, %32’si ‘Bilinen Üniversite olması’ ve %18’i de ‘Öğrenciye sağladığı imkanlar’ 
yanıtını vermiştir. (Tablo 1).

Tablo 1. ADÜ’yü seçmedeki etken
          
Yine aynı çalışmada öğrencilere yöneltilen “ADÜ ile ilgili tercih sürecinden önce ne biliyordunuz” sorusuna 
100 öğrenciden %23’ü ‘Nitelikli ve Yenilikçi Bir Üniversite’ cevabını verirken, %9’u ‘Yeterli Niteliğe Sahip 
Olmayan Üniversite’, %11’i  ‘Herhangi fikrim yok’, %15’u ‘Rahat ve Kolayca Eğiteme Ulaşabileceğim Kaliteli 
Üniversite’, %15’i ‘Öğrencilerini Seven Bir Üniversite’ %27’si de ‘Sadece İsmini Duyduğum Üniversite’ ceva-
bını vermiştir. 

Tablo2. ADÜ ile ilgili tercih sürecinden daha önce bilinenler
            
Bir başka soruda, anket yapılan öğrencilere “Adnan Menderes Üniversite öğrencisisiniz, yeniden sınava 
girseniz ve aynı puanla tercih yapsanız ADÜ tercihleriniz arasında yer alır mı?” diye sorulmuştur, %35’i ‘Ter-
cihlerim arasında yer alır’ cevabını verirken, %39’u ‘Kesinlikle yeniden yazarım’, %13’ü ‘Bilmiyorum’, %9’u 
‘Başka bir üniversite yazarım’, %4’de ‘Kesinlikle yer almazdı’ cevabını vermiştir. (Tablo 3.) 
            
Tablo 3. Aynı puanla ADÜ’yü yeniden tercih etme
          
Anket sorularında yer alan  “Adnan Menderes Üniversitesi ismini ilk defa nerede duydunuz?” sorusuna 100 
öğrenciden %24’ü ‘Eğitim fuarlarında’ cevabını verirken, %23 ‘Televizyonda’, %20’si ‘İnternette’, %20’si ‘Okuy-
an öğrencilerde’, %13’ü de ‘Gazetelerden’ cevabını vermiştir.  (Tablo 4.)  Görüldüğü üzere verilen cevaplarda 
‘Eğitim fuarları’ oranının çok olması, üniversite tarafından katılım gösterilen fuarların etkili olduğu ve olum-
lu sonuç verdiği görülmektedir.

Tablo 4. ADÜ isminin ilk duyulduğu kaynak
           
Sosyal medyanın iletişim ve etkileşimdeki önemi gün ve gün artmaktadır. Gençlerin vakitlerinin bir 
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bölümünü sosyal medyada geçirdiklerini düşünürsek, onları etkilemede ve onlarla iletişim sağlanması konu-
sunda en önemli ağıyı sosyal medya oluşturmaktadır. Bu bağlamda üniversitenin görünürlüğü ve etkinliğini 
sosyal medya ile birçok kişiye ulaşmaktadır. Öğrencilere bu konuyla ilgili yöneltilen soru ‘ADÜ’yü Sosyal 
Medyadan Takip Etme”leri üzerinedir. Anket sonucunda öğrencilerin %77’si ADÜ’yü sosyal medyadan takip 
ettiklerini, %23’ü ise takip etmediklerini bildirmiştir. (Tablo 5.) 

Tablo 5. ADÜ’yü sosyal medyadan takip etme
               
Dünya genelinde 2016 yılında yapılan bir çalışma raporlarına göre Türkiye Facebook sayfanı kullanımda 7. 
sırada yer almaktadır . Bu durumu göz önüne alındığında Facebook Türkiye için önemli bir topluluk me-
crasıdır. Bu bağlamda projenin amacına ulaşmasına katkı sağlayan faktörlerden biride Facebook’tur. Üniver-
site Facebook’ta ne kadar etkin, başarılı olursa Türkiye’deki birçok gence ulaşma şansına sahiptir. Yapılan 
anket sonuçlarında da görülmektedir ki Adnan Menderes Üniversitesi bu işi başarmış olarak görünmektedir. 
Ankete katılan öğrencilere ADÜ’yü Facebook sayfasından takip edip etmediklerini sorulduğunda  %82’si 
evet, %12’si hayır cevabını vermiştir. (Tablo 6.)

Tablo 6. ADÜ’yü Facebook sayfasından takip etme
                 
Ankete katılan öğrencilerin ADÜ’yü Twitter sayfasından takip edip etmedikleri sorulduğunda  %55’si evet, 
%45’si hayır cevabını vermiştir. Proje çalışması öncesinde bu oran daha düşükken, proje ile takip sayısı yük-
seltilmiştir. (Tablo 7.)

Tablo 7. ADÜ’yü Twitter sayfasından takip etme

Yine yapılan çalışma raporunun sonucuna göre Türkiye İnstagram sayfasını en çok kullanan 4. ülke olarak 
kaydedilmiştir. Bu durum bireylerin İnstagram sayfasının Türkiye için ve özelliklede genç kuşaklar için ne 
çok önemli bir sosyal ağı olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu bağlamda proje çalışması öncesi üniversitenin 
resmi İnstagram sayfası bulunmazken, proje çalışması ise resmin bir İnstagram sayfası oluşturularak binlerce 
takipçiye ulaşılmıştır. Bu durumu test etmek içinde öğrencilere ‘ADÜ’yü İnstagram Sayfasından Takip Ediyor 
Musunuz’ diye sorulduğunda %30 evet %70’i hayır cevabını vermiştir. (Tablo 8.)

Tablo 8. ADÜ’yü İnstagram sayfasından takip etme
            
Ankete katılan öğrencilerin ADÜ’yü Youtube sayfasından takip edip etmediklerini sorulduğunda  %14’ü evet, 
%86’sı hayır cevabını vermiştir. (Tablo 9.                                                                                 
   
Tablo 9. ADÜ’yü Youtube sayfasından takip etme
                
Adnan Menderes Üniversite rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan gerek katıldığı televizyon programlarıyla, gerek 
yaptığı çalışmalara gerekse öğrencilerle olan sıkı ilişkilerinden dolayı tanınan bir rektör haline gelmiştir. Bu 
durumun böyle olup olmadığı yapılan anketle öğrencilere, Prof. Dr. Cavit Bircan’ın kim olduğu konusunda 
sorulduğu zaman öğrencilerin %74’ü evet, %26’sı hayır cevabını vermiştir. (Tablo 10.)

Tablo 10. Prof. Dr. Cavit Bircan’ın kim olduğunu biliyor musunuz?
 
Son olarak ise ankete katılan öğrencilere ‘ADÜ deyince aklınıza ne geliyor ?’  sorusu sorulmuştur. Cevapların 
%30’u en çok tercih edilen üniversite, %20’si  Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, ‘15’i akademik başarı, %20’si 
büyük kampüs ve olanakları, %5’i Aydın, Diğer %10 cevabını vermişlerdir. (Tablo 11.)
  
Tablo 11. ADÜ denince akla gelenler
 
3. Sonuç 
Bu proje kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi’ni tanıtmak adına hem aday öğrencilere hem de Aydın 
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halkına açık konferanslar ve seminerler düzenlenerek bilinç oluşturulmuştur.
Üniversiteyi ziyarete gelen öğrencilerine, Adnan Menderes Üniversitesi’ni tanımak isteyen okulları da, yur-
dun dört bir yanından gelen lise öğrencilerini de kampüste ağırlayarak, kampüste yaşam, öğrencilere sağla-
nan imkânlar, sosyal faaliyetler ile fakülte ve meslek yüksekokulların sahip olduğu fiziki ve sosyal imkânları 
da yerinde tanıtılmıştır. 
Aynı zamanda birçok online fuara da katılarak, öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi ve bölümler hak-
kındaki sorularını online olarak anında cevaplayarak öğrencilerin doğru tercih yapmasına yardımcı olmuş 
ve sanal ortamda da Adnan Menderes, Üniversite ve Aydın’ın tanıtımına çok önemli katkılarda bulunmuştur.  
Yapılan anket çalışmasında da bu sonuç kanıtlanmıştır. 
Çeşitli sosyal medya araçlarıyla hedef kitlelere ulaşılarak üniversitenin tanımının ve görünürlüğünün artırıl-
ması da sağlanmıştır. Anketlerde Adnan Menderes Üniversitesi’ni sosyal medyadan takip etme oranlarının da 
yüksek olması bu durumu desteklemektedir. 
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ın katılmış olduğu televizyon programları 
üniversitenin kurumsal kimliğinin tanıtılmasında ve en çok tercih edilen üniversite olmasında oldukça 
etkili olmuştur.  Proje çalışmaları sonucunda 2016 yılında ADÜ en çok tercih edilen üniversite olmuştur. Bu 
bağlamda bir sonraki birçok genç nesil üniversite tercihleri arasında artık Adnan Menderes Üniversitesinin 
yer alması beklenmektedir. 
Bu proje sonucunda görünürlükten marka değerine kadar hemen her alanda önemli ölçüde gelişme sağlan-
mıştır. Bu durumda elde edilen bu projenin amacına ulaştığının göstergesidir.
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MARKALAR, İMGELER VE TEKNOLOJİK ETKİLEŞİM: DUYGULAR MI TEKNOLOJİ Mİ? DİJİTAL 
ÇAĞDA GÖRSEL VE DİLSEL REKLAM İLETİLERİDEKİ İMGELERİN DEĞİŞİM/DÖNÜŞÜMÜ
Prof.Dr.Gül Rengin Küçükerdoğan  

Giriş
Markalar, hem kendini hem de ürününü değişik görsel ve dilsel hatta işitsel kodlar/göstergeler aracılığıyla 
olası tüketicilerine aktarmaya ve bu yolla “satın alma” davranışını ortaya çıkarmaya, tüketicileri “ikna” (Zey-
bek, 45-46) etmeye çalışmaktadır.
Bir marka nasıl olunur? Bir markanın temelleri nelerdir? Başarılı bir marka, tanınır bir marka olmak için ne 
yapılmalıdır? Marka olmak kolay mıdır? Marka üzerine düşünürken ilk akla gelen sorular bunlar sanırım.  
Tüm bu soruların yanıtları ise, birçok bilimadamı, araştırmacı tarafından aranmıştır. Bir çoğunun yanıtları 
bellidir. Ancak bu yanıtların gereklerini uygulamak da oldukça zordur. Markalaşmak ya da marka yaratımı 
oldukça zor bir süreçtir… Bu süreçte, markaların tüketicileri “ikna” etmeleri bağlamında  sözü edilen kodlar/
göstergelerin “doğru” , “etkili” kullanımı da önem kazanmaktadır.
Ancak günümüz “dijital dünyasında” markalar, teknolojinin gelişmesiyle, aktardıkları iletileri de değişim/
dönüşüme uğramıştır. Bir başka deyişle, marka kimliklerini dijitalleşme ve teknoloji ile birlikte, semboller, 
kodlar ve göstergelerden destek alarak farklılaştırma yoluna gitmişlerdir. Bu durum, markaların reklamlar 
aracılığıyla aktardıkları iletilerde de sıklıkla gözlemlenmektedir: İmgeler dijitalleşmiş; reklam dili, iletilerdeki 
yaratılar dönüşmüştür. Artık reklamlar aracılığıyla duygular yerine teknoloji ve teknolojinin “soğuk yüzü” 
mü aktarılmaktadır? Yoksa reklamlarda teknoloji /duygular birlikteliği mi söz konusudur? 
Çalışmada, markaların reklam aracılığıyla gerçekleşen iletişimlerinde, teknolojik ve dijital gelişimler kap-
samında hangi göstergeler/kodlar ile anlam ve değer aktardıkları ele alınmaktadır. Bu doğrultuda, markalar 
reklam iletilerinde duyguları göz ardı mı etmektedir yoksa teknoloji ve duyguların birlikteliği midir söz 
konusu olan? gibi temel sorulara, “marka göstergebilimi” çerçevesinde, görsel göstergebilimsel çözümleme 
yönteminden yararlanarak ve özellikle dönemin reklam filmlerindeki anlatılardan ya da durağan reklam 
iletilerindeki belirgin ve ayırıcı özellik taşıyan  reklam iletilerinden yararlanarak yanıtlar aranacaktır. 

Marka, Marka Konumlandırma ve Marka Sembolleri
Markalaşma bir tür çekim gücü ile ilgilidir; yaratılacak marka ile ilgili “soyut anlamlar bütününün”; değer-
ler toplamının aktarımıdır. İnsanların imgelemlerinde olumlu izlenimler, algılar yaratabilmektir. Çünkü 
algılar gerçektir ve marka olacak ürün ya da hizmete yönelik bir tür itici güç, güdülenme yaratırlar. Örneğin 
marka olan bir ürün diğerlerine göre daha kolay algılanır; rekabet ortamında daha avantajlıdır; daha kolay 
anımsanır; kendini yenilediği sürece her zaman güncel kalır; kalıcıdır; “tek” olduğuyla ilgili bir algı yarat-
mıştır; hatta tüketicisiyle duygusal bir bağ bile yaratmıştır (Kaputa, 31-35). 
Marka üzerine çalışanlar arasında en tanınmışları olan Al Ries ve Jack Trout seksenlerde konumlandırma 
(positioning) kavramını ortaya atmışlardır. Konumlandırma insan beyninin çalışma ilkeleri üzerine kurulu 
bir yaklaşımdır ve “farklılaşmanın” ortaya konması için gereklidir. Ries ve Trout, konumlandırmanın te-
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melinin yeni ve farklı bir şey yaratmak ile değil hedef kitlenin zihnine yapılanlarla yani ürünün müşterinin 
zihnine yerleştirilmesiyle ilgili olduğunu ifade etmektedir (Trout, Ries, 5).
Rekabetçi pazarda her marka birbirine benzeyebilir ancak onları “değerli kılan” farklılıklarıdır. Kimi marka 
kokusu, kimi marka rengiyle anımsanır ve akıllarda kalır. Konumlandırma ile markayı “farklı” kılan öğeleri 
pekiştirilir, vurgulanır. Bu durumda, marka yaratımı sürecinde bir seçim yapmak ve bu seçim doğrultusun-
da seçilen öğe üzerinde durarak markayı tüketici zihninde “konumlandırmak” gerekmektedir. Sonuçta bu, 
tüketici zihni ve marka arasında bir “iletişim” biçimidir. Tüketici beyninde yaratılan marka ile ilgili çağrışım-
lar, markayı “farklılaştıracaktır”. Bir başka deyişle, markanın varolan özellikleri ya da kimliğinden bir öğenin 
öne çıkarılması ve geliştirilmesi, vurgulanmasıdır önemli olan. P.Kotler’e göre ise, marka konumlandır-
ma, marka farkındalığının sağlanması ile birlikte markanın tüketicilerce hangi kimlik ve kişilik öğeleriyle 
anımsanacağını belirler. 
Gelelim günümüzde marka konumlandırma bağlamında yapılması gerekenlere… Bireyleri çevreley-
en imgeler arasında markaların farklılığını yaratabilmek amacıyla yeni yönelimlerin benimsenmesi, 
değişim-dönüşümlerin incelenmesi marka yaratımında önemlidir. Marka yaratımında kullanılacak imgelerin 
seçimi ve daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, konumlandırma aşamasında imgelerden ya da imgeyi aktaran 
göstergelerden birinin seçilmesi gerekliliği vardır. Markaların özünü oluşturan bu imgeler, bilindiği gibi, 
“değişik”, “özgün”, “yaratıcı” olmalıdır. Bir başka deyişle, olası müşterinin ya da varolan tüketicinin zihninde 
“markanın yaşatılması” gerekmektedir. Örneğin Coca-cola, BMW, Apple, McDonald’s gibi markalar bunu 
gerçekleştirmiştir. Peki, bu tür “etkin” markalar göstergelerden yararlanarak imgelerini zihinlere nasıl ve 
hangi göstergelerle aktarmaktadır? Duyuşsal ve/ya da duygusal bir deneyim yaşatacak bir marka imgesi nasıl 
yaratılmalıdır? Belki de etkili ve güçlü sözcükler ve simgelerle ve/ya da bir müzikle, renkle, kokuyla  tüketici-
ye ulaşmak ve markayı “eşsiz” kılmak mümkündür.   
 “Markanın inşası” da denen süreçte markayı konumlandırabilmek amacıyla, marka kimliği oluşturulması 
ve kısa yoldan tüketicinin kalbinde, zihninde yer elde etmek söz konusudur. Sonuçta, markanın aktaracağı 
mesaj da kimliğiyle örtüşmelidir. 
Tüketiciler markaları denerler ve ürünün markasına bir anlam yükleyerek, markayı oluşturulan marka kim-
liği (logo, sembol, slogan, görsel kimlik vb. uygulanması) ile anımsarlar. Markanın tüketici tarafından anıms-
anmasında, marka için “farklı olmak” ve “farklılaşmak” kavramları ve hiç kuşkusuz, çağrışımlar ön plana 
çıkmaktadır. Marka kişiliğinin yaratılmasında, işte bu noktada yaratılan “çağrışımlar” önem kazanmaktadır.
Markayı anımsama sürecinde değişik araçlardan ve çağrışımlardan yararlanılmaktadır (Odabaşı, Oyman, 
366):
• Farklı bir isim ( Düz ya da çağrışımsal anlam biçiminde olması)
• Sloganlar (“Bence BMC” gibi söz oyunlarının ağırlıkta olması)
• Grafik tasarım (ETİ Bisküvilerinin logosu’nun Hitit başı gibi olması)
Sonuçta, marka, bu amaçla, belli bir kimlikle tüketici karşısına çıkar. Bu kimlikte, ürün/hizmeti tanımlayan, 
niteleyen bir ad, bir sembol, bir tasarım ya da tüm bunların birleşimi bulunur. Ancak bilinmesi gereken şey, 
marka yaratımında yararlanılan ve tüketicinin zihninde güçlü ve olumlu imaj oluşturması hedeflenen bu öğe-
lerin ortaya çıkardığı dilsel ve görsel göstergeler aracılığıyla kurulan çağrışımlar “soyut” nitelik taşımaktadır. 
Bu nedenle, tüketicinin zihinlerinde “bir “iz” bırakmak ya da istenen, beklenen ve amaçlanan çağrışımları 
yaratmak kolay değildir” (Uztuğ, 13-14). 
Markalar söz konusu “izleri”, “çağrışımları” göstergeler aracılığıyla yaratırlar. Gerek görsel gerek dilsel 
göstergeler ve metaforlar aracılığıyla bir marka, hedef kitlesine kendiyle ilgili belli bir imaj aktarır ya da dey-
im yerindeyse, kendiyle ilgili “konuşur”, “bilgi aktarır”. Markalar özellikle kimliklerini oluşturan semboller 
aracılığıyla “konuşur”. Bir başka deyişle, tıpkı insanlar gibi, dış/fiziksel özellikleriyle, görsel/dilsel kimlikleri 
aracılığıyla anlam aktarırlar: adları, logoları, sloganları ve amblemleri...  Bir marka, bir kimlik, aktardığı 
anlam/değer ve elde edilen olumlu deneyimin örtüşmesi ile ortaya çıkar. Bu üçlü bir bütündür ve tüketici 
de olumlu izlenim yaratır. Steve Jobbs, “bir marka güven yaratır” (Hénry, Wahlen, 21) dediğinde söz ettiği 
budur. 

Marka Kişiliği ve Göstergeler
“Bireyin kendine özgü ve ayırıcı davranışlarının bütünü” (Köknel, 21) biçiminde tanımlanan kişilik, kimi 
zaman “maske” ya da “kendini gösterme” olarak da adlandırılmaktadır. Kişilik, bireyin bilinen ve bilinmey-
en yanlarıyla dışarı yansıttığı ya da gizlediği nitelikleridir. Kişiliğin dışa yansımayan ya da iç/öznel bölümü 
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ile dışa yansıyan nesnel bölümü arasında her zaman denge, tutarlılık ve uyum olmalıdır; tersi durumunda 
sorunların çıkması kaçınılmazdır. Bu doğrultuda marka kişiliğinin yaratımında, ürünün özellikleri ile ak-
tarılan, çağrışımı yapılan özellikler birbirinden farklı olmamalıdır ve uyum ön planda tutulmalıdır. Akla 
gelen örneklerden samimi, genç, duyarlı, bilgili, uzman gibi çağrışımlar aktaran “Arçelik - Çelik” sayılabilir ya 
da sert, erkeksi, doğal görünümüyle anımsanan “Malboro Man” örnek verilebilir.
Marka tanımına bir kez daha göz atıldığında konunun uzmanlarının markayla ilgili altı adet alt sınıflandır-
maya gittiklerini görürüz (Randall, 16): Görsel, algısal, konumlamayla ilgili, katma değer veren, imaj odaklı 
ve kişilik. Çevremizde gördüğümüz, satın aldığımız markalar söz konusu altı sınıfa uygun yaratılmaktadır 
ve bu yaratımda en önemli etmenler ise, tüketicinin zihninde marka özellikleri ile ilgili çağrışımlar yapan 
göstergelerdir.
Tüketicinin marka kişiliğini algılaması marka iletişimiyle ilgilidir. Bu iletişim sürecinde, kendi özelliklerini 
uygun ve etkili göstergeler aracılığıyla aktarabilen markalar, marka kişiliklerini oluşturarak, başarılı olmaya 
bir adım daha atmış olurlar. Ancak bilindiği gibi, her şey tüketicilerin algısında başlayarak sonlanmaktadır 
ve algılarda gizlidir. Algıları etkilemenin yolu da, daha önce de belirttiğimiz gibi,  çağrışımlardan geçer. 
Çağrışımlar aracılığıyla markaya bir kişilik katılır. Bir başka deyişle, marka bir kişi olsaydı nasıl biri olurdu? 
(“kişi olarak marka”).
Örneğin Coca Cola’nın sloganına bakarsak; yeni “Mutluluğa Kapak Aç” kampanyasında yansıttığı ya da 
“Hayatın Gerçek Tadı” sloganıyla vurguladığı, mutlu, neşeli, yaşam dolu, genç, enerjik ve güçlü bir kişilik 
aktarılmaktadır. Bu bağlamda, tüketicinin kendi kişiliğini yansıtan markaları tercih ettiği de yapılan araştır-
malar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni, hiç kuşkusuz, ürün ve markaların sembolik gücünün 
bulunması ve anlam aktaran nesneler olmalarıdır. Tüketiciler, böylelikle, ürün-marka seçimlerinde “kendini 
sembolik açıdan” aktarabilen, kendi benliğine uygun nesneleri tüketmeye yönelmektedirler. Örneğin Nike 
kahraman, sportif, lider, dinamik bir kişilik yansıtmıyor mu? Ya da Levi’s maceracı, genç… Peki Harley-Da-
vidson, Red Bull?
İletişimsel gösterge özelliği ile markalar, bu doğrultuda, hem toplumsal dünyanın yapılanması hem de birey-
lerin benlik yapılanması bağlamlarında simgesel/sembolik anlamlar aktarmaktadırlar. Pazarlama alanında 
uzman olan Jennifer Aaker’in 114 kişilik özelliği kullanarak geliştirdiği ölçeklere göre, marka kişiliğinin beş 
temel düzeyi (boyutu) ve bunların alt başlıkları bulunmaktadır. Aaker yaptığı araştırma sonuçlarına dayanar-
ak, söz konusu düzlemleri insanlarla benzerlikler kurarak ortaya çıkardığını vurgulamaktadır (Aaker, 58):
-Samimiyet/İçtenlik (Gerçekçi-aile odaklı; dürüst-etik, düşünceli; Sahici-gerçek, eskimez, sağlıklı, klasik; 
Dost canlısı-sıcak, duygusal, neşeli). Örneğin Kodak, Hallmark, Coca-cola gibi. Tüketici, markayı ailesinden 
biri gibi duyumsar. 
-Coşku/Heyecan (Heyecan verici-cesur, gösterişli; Ateşli-maceracı, canlı, sıradışı; Eğlenceli-şaşırtıcı, hayal 
gücü yüksek, eşsiz, sanatsal vb; Yenilikçi-girişken, güncel, çağdaş, bağımsız  vb).  Örnek olarak Porsche, Ab-
solut gibi alkollü içecekler, Red Bull vb verebiliriz.
-Yeterlik (Başarılı-lider, özgüvenli, etkileyici; Ciddi-zeki, teknik, yeterli; Güvenilir-dikkatli, inanılır, çalışkan, 
sağlam, etkili). Bu tür marka kişiliği olan ürünleri tercih edenler genellikle lider, yönetici konumda olanlar, 
öğretmenler, iş adamlarıdır. Örneğin Apple, CNN ya da Hewlett-Packard bu gurupta sayılabilir. 
-Sofistike (Üst Sınıf-göz alıcı, güzel görünümlü, kendinden emin; Büyüleyici-kadınsı, pürüzsüz, seksi, nazik). 
Örneğin BMW, Mercedes gibi markaların kişilikleri bu grupta sayılabilir. Yansıtılan bu marka kişiliğinde güç, 
ayrıcalık ve seçkinlik anlamları da sembolik olarak aktarılmaktadır. 
-Sertlik/Dayanıklılık (Sert- güçlü, dayanıklı; Doğa Sporlarına Düşkün-erkeksi, yabanıl, aktif, atletik). 
Örneğin Nike, Marlboro gibi markalar örnek verilebilir.
Marka sembolleri (marka ismi, amblem, logo, karakterler, tipografi, renkler, ambalaj, slogan, fiziksel 
görünüm), marka kişiliği, marka kültürü, hedef kitleye yönelik iletişim etkinliklerinin kapsayan marka iletişi-
mi ve markanın sorumlu olduğu alanla ilgili standart davranış biçimlerini ele alan marka davranışı ile tanım-
lanan marka kimliğinin en önemli unsurlarından biri olan ve tüketici-marka iletişimini kuran marka kişiliği 
ile ilgili birçok araştırma ve inceleme yapılmıştır. 
Marka kişiliği reklam iletisinin tonunu doğrudan belirleyen bir etmendir (Karpat Aktuğlu, 32). Reklamın 
tonu ile marka kişiliği nitelikleri örtüşmelidir. Bu bağlamda, reklam iletilerinde marka ile ilgili çağrışımlara 
yer verilmelidir. Böylelikle marka ile ilgili imgeler yaratılabilecektir. Bu çağrışımlardan en çok karşılaşılanları 
marka ikonları ve maskotlarıdır.
Hangimiz Playboy dendiğinde o beyaz, şirin tavşanı hatırlamayız, hangimiz Migros’un Kanguru’sunu 
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tanımaz ya da hangimize Duracell’de durmadan hareket eden Ayıcık ya da Coca Cola’nın Kutup Ayısı sevimli 
gelmemiştir? Sanırım, sözünü ettiğimiz bu markaların ortak özellikleri, bir figürü, bir hayvanı, bir görüntü 
göstergeyi (ikon) maskot biçiminde kullanmaları ve bu doğrultuda marka kimliğine belli bir değer katarak, 
marka kimliğinin görsel boyutuna anlam eklemek ve tüketiciye daha yakın olabilme arayışıdır. 
Bilindiği gibi marka kimliğinin oluşturulmasında ve markaların hatırlanmasında bu tür görüntü göstergeler 
ve simgeler son derece önemlidir. Bu görüntü göstergeler aracılığıyla marka kimliği ile tüketici arasında “duy-
gusal bir bağ” oluşturulurken, ayrıca bunlar marka ya da ürünü simgelemekle ve kullanılan görüntü gösterge-
lerin marka ya da ürünle bütünleşmesi amaçlanmaktadır. Günümüz rekabet ortamında ise, duygulara ses-
lenme, duygusal iletilerle reklam kurgulanması, tüketiciye yakınlaşma ve tüketicide markayla ilgili güvenin 
yaratılması konusunda en sık izlenen stratejilerdendir.
Pazarlama iletişimi açısından, markaların “kişileşmiş” ve “görselleşmiş” aktarımları olan insan, hayvan ya da 
nesneler ayrıca o markanın “ruhunu” da aktararak, markaya değer katmakta ve anlamsal düzlemde çağrışım-
lar yüklemektedir. Örneğin Arçelik tarafından reklamda kullanılan Çelik karakteri, sürekli gülen yüzü ve 
sıcak bakışları ile “canayakın”, “sıcak”, “duygusal”, “uyandırıcı”, “kibar”  bir robottur. Çelik karakteri ve son-
radan aramıza katılan Çeliknaz karakteri, adları gibi çelikten yapılmıştır ve gerçekte teknolojinin soğukluğu-
na gönderme yaparken, tavır ve davranışlarıyla fiziksel özellikleri tam bir karşıtlık oluşturmaktadır.
            
Teknolojinin Soğukluğu”      ≠      “Maskotun Yarattığı Sıcaklık Hissi”
            Arçelik Markası                       ÇELİK ve ÇELİKNAZ
             Arçelik Ürünleri                   İnsanlara yardım eden, sevecen, sevimli karakter                                       

2002 yılından beri aramızda olan Çelik, Arçelik markasına “yenilikçi”, “teknolojik ancak bize yakın” imgeleri 
yüklemiş ve markayı en çok hatırlanan marka durumuna getirmiştir. 
Bir başka belirgin ve ilk akla gelen örnek ise, Yapı Kredi’nin Vadaa’sıdır. Mor rengi ile wordpuanlara gön-
derme yapan, reklamdaki seslendirmesi ile tüketicinin zihninde hem görsel, hem işitsel düzlemde çağrışım 
sağlayarak, marka bilinirliğini ve hatırlanma oranını arttıran Vadaa’lar, paranın ya da bankacılığın “mekanik”, 
“duygulardan uzak”, “sayısal” ve “soğuk” atmosferini bir anda değiştirerek “ürkütücü” bankacılık hizmetine 
“sıcaklık” ve “yakınlık” değeri katmıştır. Bir bakıma “ekonomik bir değer”, “duygusal bir değer” aktarır du-
ruma gelmiştir. Bu arada, hem Vadaa’ların hem de Çelik karakterinin oyuncaklarının yapılarak “geleceğin 
tüketicilerine” ulaşılmıştır. Bu markaların her biri çocukların arkadaşı olmuş ve evlere de girmiştir. 
Bir firmayı betimleyen tek görsel öğelerden olan logolar dışında, yeni bir markanın görsel anlamda 
“sözcülüğünü” yapan mascot, nitelikli görsel göstergeler kimi zaman çizgi karakterler, kimi zaman Pegasus 
(Mobil) gibi mitolojiden bir figür, kimi zaman KFC ‘deki gibi gerçek kurucusunun çizimi ya da kimi zaman 
da Turkcell’de gördüğümüz ve antenleri ile iletişime gönderme yapan Cell-o bebek gibi canlandırmalardır. 
Bunlardan Cell-o bebek, markayı “kişiselleştiren” ve tüketicilerine marka adına “seslenen”, “onlarla konuşan” 
bir sevimli karakter oldu. Bu durum, sanırım, teknolojinin ve telefonla iletişim hizmeti gerçekleştiren bir 
markanın, moda deyimle, “açılımı”, “sıcak yansıması” dır Cell-o bebek. 
Laura Ries, Görsel Çekiç adlı yapıtında şu soruyu sormaktadır: “Bazı kavramları insanların hafızasında yıl-
larca tutan nedir?” yanıt basit: “duygular”. İşte tam bu noktada, markalar belli bir kişilik yaratır ve bu kişilik 
“bir insanmışcasına duygularla yüklenir”. Söz konusu duygusal imgelemi yaratmakta en kolay yol ise maskot 
yaratımı ve ikonlarla iletişimdir hiç kuşkusuz. Maskotlar, ikonlar marka kimliği oluşturulmasında yardımcı 
olmakta ve markanın arkasındaki temel iletişim ve pazarlama stratejisine gönderme yapmaktadır. Ancak dik-
kat edilmesi gereken ise, maskotların ve/ya da ikonların markadan baskın çıkarak, marka ve özeliklerinden 
dikkatleri uzaklaştırabilmesidir. Özellikle maskotlar, markaların iletişim araçlarındaki “yüzü”dür ve bunun 
yanısıra markaya tanınırlık ve saygınlık da katabilmektedir. Zaman içinde ve iyi kurgulanmışlarsa birer ikon 
haline dönüşen maskotlar, markaların toplum tarafından benimsenmesini ve sevilmesini de sağlamaktadır-
lar. Tüketicilerin ve özellikle onlar için son derece değerli olan çocuklarının “sevdikleri” maskotlar böylelikle 
tüketicilerin duygularına seslenerek, onlarla iletişim kurmaktadırlar ve en önemlisi markaya “ayırıcı özellik” 
katarak, markanın diğer markalardan ayrışmasını sağlamaktadır. Ancak maskotun “inandırıcı”, “markayla 
bütünleşen” nitelikte olması unutulmamalıdır. 

Göstergebilim, Marka ve Marka Göstergebilimi
Hem görsel hem dilsel ve işitsel tekniklerle “ikna edici”, “bilinçaltına seslenen”, “yönlendiren” gibi nitelikler 
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kazanan reklam iletileri, toplumsallık niteliğiyle de her yerdedir; yaşam biçimlerini, tüketimi, davranış ve 
tutumlarımızı etkiler. Olası tüketicileri bir mal/hizmet/ürünü tüketmeye/satın almaya yönlendirme konusun-
da olumlu tutum ve davranış değişikliği ortaya çıkarmaya yarayan reklam, “farklılık” yaratan bir etkinliktir. 
Özellikle bir gün içinde karşılaştığımız reklam iletilerini düşünürsek, bu durumun markalar açısından etkisi 
kaçınılmazdır. Markalar reklam stratejileri aracılığıyla “görünür olurlar”, “algılanırlar”. Görsel ve dilsel uy-
aranlarla markalara “ayırıcı özellikler”, “değer” katan reklam iletilerinin bu nedenle anlam aktaran nitelikler-
inin ön planda olması da önemlidir. 
Reklam iletileri aracılığıyla yaratılan imgelemin teknoloji ve/ya da küreselleşme ile değişim dönüşüme 
uğraması ise istenen, beklenen ve olması gereken bir şeydir. Reklam iletilerinin “okunur”, “algılanır” ve 
“akılda kalıcı” olmaları etkili ve güçlü sözcükler, görsellerle sağlanabilmektedir. Ayrıca işin içine hem olası 
tüketicilerin mantıklarına hem de duygularına seslenmek önem kazanmaktadır. Bir bakıma, markaların 
“konumlandırma” dediklerinden de işte bu noktada söz edebiliriz. Markalar kimliklerini oluştururken ve 
tüketicilerin zihinlerinde/beyinlerinde bir “konum” kazanırken güçlü sözcük, görsellerden yararlanırlar. 
Laura Ries’ın “Görsel Çekiç” adlı yapıtında belirttiği gibi, “tüketicinin iki beyni var; sözel ve görsel. Konum-
landırma planının asıl hedefi tüketicilerin zihinlerine bir sözcük veya bir kavram yerleştirmekken, bunu yap-
manın en iyi yolu sözcükler değildir. En iyi yol, duygusal cazibesi olan bir görseldir. (…) Ancak herhangi bir 
görsel değil. “Konum” yani sözel kavram bir çiviyse, konumlandırmayı gerçekleştiren ve onu işleyen ise görsel 
“çekiçtir”( Ries, 10-11). Reklam ve marka etkileşimi bu noktada daha da önem kazanmaktadır. Markalar, Da-
vid Aaker’in dediği gibi, marka “bir ad ve logo olmanın çok ötesinde, bir kuruluşun müşteriye sadece işlevsel 
değil aynı zamanda duygusal ve toplumsal anlamda simgelediği şeyi aktarmak” (Aaker, 9) zorundadır. 
Markaların konumlandırılmasında reklam iletişiminde iki temel strateji ile hedef kitleye ulaşırlar: Mesaj ve 
medya stratejisi. Mesaj stratejisinde ise, uygulanacak reklam iletisinin içeriği, teması belirlenir. Bir başka dey-
işle, markanın hangi özelliklerinin ön plana çıkarılacağı planlanarak tüketicinin içgörüsünü yakalamak önem 
kazanır. Ne yapılmalı bu noktada? Reklam iletisinde, çağrışımlar aracılığyla, işlevsel yararları vurgulayarak, 
benzersiz satış vaadi ile ürün/marka özelliklerini ön plana çıkarmak mı yoksa duygusal yarara odaklanarak, 
markanın/ürünün hedef kitleyi psikolojik açıdan etkilemek mi? Yanıt basit. Reklam iletilerinin dikkat çekici 
ve akılda kalıcı olmaları için yapılması gereken “daha rasyonel olan ürün ya da hizmete vurgu yapılmaktansa, 
tüketiciyle duygusal bir bağ kuran marka iletişimine odaklanmaktır” (Batı, 17). Bu bağı ise biz, iletişimciler 
göstergeler aracılığıyla kuruyoruz. Reklamın bir anlam aktarma etkinliği olduğu düşünülürse, göstergebil-
im bize etkili, başarılı bir reklam için hangi görsel ve dilsel göstergeleri kullanacağımızı gösterir. Reklam 
iletisinde, ayrıca, bilindiği gibi, görsel ve dilsel iletilerin birbiriyle örtüşmesi gerekmektedir; ileti ancak bu 
durumda istenen, amaçlanan “güçlü” etkiyi yaratabilecektir. Bir başka deyişle, “görsel çekiç” göstergeler 
yardımıyla yaratılacaktır.
Çağımızda disiplinlerarası niteliğiyle göstergebilim, her tür göstergeyle ilgilenen, metinler (film, reklam, köşe 
yazısı, makale vb) aracılığıyla anlamın nasıl aktarıldığını inceleyen bir “anlamlandırma” (semiosis) sürecini 
ele alan bir yöntemdir. Bireyler göstergeler (sözlü, sözsüz) ile iletişim kurar, anlam aktarırlar. Burada gösterge 
kavramının tanımını yapmak gerekir sanırım. Gösterge, duyularımızla kavrayabileceğimiz fiziksel bir şeydir 
ve kendisi o şey olmadığı halde, o şeyin yerine geçer, o şeyi temsil eder ve o şeyi çağrıştırarak iletişim kur-
mayı sağlayan araçtır, nesnedir, olgudur. Bireyler göstergeleri okurken, untulmaması gereken, göstergelerin 
her zaman içinde bulundukları bağlama, kullanıldıkları ortama, yere, zamana, kullanan kişiye göre içerikler-
inin değişeceğidir. 
Marka iletişimi söz konusu olduğunda, o markayla ilgili reklamların kurgulanması aşamasında göstergebil-
imin, markanın kişiliğinin, kimliğinin oluşturulmasında ve değer aktarımında önemli yeri vardır. “Markanın 
söylemi nedir”, “markanın güçlü yönleri nelerdir?” sorularının yanıtlarını göstergebilim verir. Daha önce de 
sözünü ettiğimiz, marka kimlik oluşturucularından marka sembollerinin (marka ismi, amblem, logo, karak-
terler, tipografi, renkler, ambalaj, slogan, fiziksel görünüm) ve marka kişiliğinin yaratımında görsel ve dilsel 
göstergelerden yararlanılır. Göstergebilim, markanın “ne söylemek istediğini”, “nasıl bir kimlik aktardığını” 
çözümlemeye de yarar. Bir başka deyişle, markanın hedef kitle tarafından “algılanabilmesi” ve “anımsanabil-
mesi” için gerekli olan kodların çözümünde bir yöntem sunar.
Göstergebilim markaya ne katar? Ya da çağımızda göstergebilimin bir dalı olarak ortaya çıkan Marka 
göstergebilimi neden önemlidir? sorularının yanıtı ise, göstergebilimin markaya yön verdiği, marka söylemi-
nin oluşumunda destek olduğu ve tüketicinin algısını yönlendirdiği, net, anlaşılır ve  açık bir mesaj oluşturul-
masında önemli olduğunun altı çizilebilir.
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Marka göstergebilimi markanın kimliğini nasıl oluşturduğu, nasıl kendini konumlandırdığı, nasıl anlam ak-
tardığını inceler ya da tam tersi. Bir başka deyişle, bir marka oluşturacaksanız size verilen “gösterilenlerden” 
(içerik – aktarılmak istenen anlam- istenen marka kimliği vb) yola çıkarak “uygun” gösterenleri (biçimler- 
semboller vb) seçme ve istenen anlamı aktarmaya yarar. 
Unutulmamalıdır ki, markalar düşsel gösterge aktarımlarıyla, gösterge-ürün ikişkisini kurar ve bir ürün ile 
nesneleri, kişileri birbirine bağlar. İşte bu noktada göstergebilim yardıma gelerek, markaların tüketici eko-
sisteminde anlam aktarmalarını sağlar. Tüketiciler bir “anlamlandırma sürecine-semiosis) dahil olurlar ve 
markanın aktardığı gerek düzanlamsal (ürürn-marka-hizmet özellikleri / fiziksel yarar odaklı iletişim) gerek 
yananlamsal (ürün-marka-hizmetin duygusal yararları- simgesel iletişim) göstergelerle algıları yönlendirir. 
Bu bağlamda, marka iletişimi, pazarlama ile ilgili davranış bilimciler, uzmanlar, markanın içgörüsünün ve ak-
tarılan anlamı araştırabilmek için göstergebilimden yararlanırlar ve markanın görsel, işitsel ve dilsel gösterge-
lerle aktarılan zihinsel çağrışımları, algıları çözmeye çalışırlar.

Yöntem – Çözümleme: 
Çalışmamızın inceleme kısmında, reklam iletişimde “dijitalleşme ve  teknoloji ile değişen dönüşen reklam 
iletileri” ve bu iletilerde kullanılan tekniklerle teknoloji/duyguların hangi göstergelerle, teknolojik markalar 
söz konusu olsa da bunların nasıl duygulara seslendikleri üzerinde duracağız. 
Çalışmanın bütüncesi olarak, Kristal Elma 2017’de ödül alan reklam iletilerine odaklanalım. Örneğin, yal-
nızca bilgilendirme yapmayan, duygulara da seslenen bir reklamı inceleyelim: Yapı ve Kredi Bankası’nın 
“Yapım-Yönetim- En İyi Animasyon” dalında ödülü Robot Gary aldı. İşte YKY’nin hem teknoloji hem de 
duygulara seslenen reklamı.
YKY Bankası reklamında hem yeni “yüz tanıma teknolojisi” ile ilgili bilgilendirici ileti hem de insan nite-
likleri kazanmış ve bir dünyalı ile arkadaş olmaya, ona yardım etmeye çalışan Robot Gary ve yaptıkları 
aktarılmaktadır. Reklam iletisi mizahi öğelerle yüklüdür. Görsel ve dilsel metafor kullanımı ile Gary (acaba 
geri-zekalı anlamında mı?) ve maceraları hem güldürmekte hem de yeni teknoloji tanıtılmaktadır. YKY 
Bankası, animasyon tekniği ile hazırlanan reklam iletisinde samimi, güldüren ancak teknolojik bir marka 
olarak karşımızda. İşlevsel fayda duygulara seslenerek (mizah ile) verilmektedir. Animasyon tekniğinin ve 
ekonomik bir gösterge olan bankanın sarılmalar, gülmeler vb. görsel göstergelerle aktarılan “sıcak” ve “sami-
mi” iletişim…
Kristal Elma 2017’de “En Yaratıcı İçerik” dalında Gümüş Ödülü alan “Hadi o zaman” kampanyasına biraz 
daha derinlemesine inceleyelim: 
Pegasus’un son reklam kampanyası “sen yeter ki uçmak iste” ve diğer tüm kampanyaları, duygusal çağrışımlar 
aktaran reklam iletileri. Uçak firması olarak tümüyle “fonksiyonel / işlevsel” çağrışımlar aktarması gereken 
bir markanın “duygusal çağrışımlar” ve samimiyet/içtenlik ile ilgili marka kişiliği üzerine odaklı bir iletişim 
benimsemektedir.  
Pakize Suda, Yılmaz Vural gibi tanınan, bilinen kişileri kullanarak, ya da eski kampanyalarında Coşkun Sabah 
gibi sanatçıları kullanarak, tüketicinin algısını, zihnini  yönlendirmektedir. 
Kimi zaman “bacaklarınızı çok seviyoruz” dilsel iletisiyle tüketicisini ne kadar önemsediğini vurguladı, kimi 
zaman da “anılar” dilsel iletisiyle tüketicinin zihninde yer eden bir şarkıya gönderme yaparak “anıların öne-
mine” vurgu yaptı. “Sen yeter ki uçmak iste” dilsel iletisiyle tüketicisi için “herşeyi düşündüklerini” vurgu-
luyorlar.  “Torununuzu mu özlediniz uçun o zaman” dilsel  iletisi ve şirin, yanakları okşanan bir kız” görseli 
ile kampanyasını belli ve çeşitli hedef kitlelere yönlendirdiğini de aktardı. Reklam kampanyası ile aktarılam 
imgelem “Pegasus tüketicisi için herşeyi yapmaktadır”.
Teknoloji odaklı olan Casper Telefon reklam kampanyası aynı biçimde hem “teknoloji” hem de “duygu” 
çağrışımları yaparak tüketiciyi markaya yakınlaştırmaktadır. 
“İçindeki fotoğrafçıyı özgür bırak” söylemiyle kurgulanan reklam iletisinde “özgür”, “neşeli” bir kızın bir 
sokak müzik grubu dinlemesi, “selfie-özçekim” yapması ile ilgili görsel iletiler dikkati çekmektedir. “Gözünü 
dört aç çağı kaçırma; her yanın sahne, içindesin sen de” ve “İçindeki fotoğrafçıyı özgür bırak” dilsel iletileriyle 
de telefon ile çağı yakalayarak sahneye dahil olabileceği, “özgürlük” duygusu vurguları yapılmaktadır. 
Casper teknoloji ve eğlenceyi, yenilikçi olma çağrışımını aktarmakta ve duygulara seslenmektedir.

“Teknolojinin Soğukluğu”      ≠      “Şarkı söyleyen, neşeli kız görseli ile yaratılan      
      Sıcaklık Hissi”

138



                      Casper    Özgürlük 
                      Casper Telefon                          Eğlence
     
Vodafone “Baba ben uyuyamıyorum” reklam iletisine bakalım. Vodafone’nun birçok reklamında görsel 
ve dilsel metaforlarla mizahi bir yaklaşım görülmektedir. Ancak bu reklam iletisi tümüyle “özlem”, “has-
ret”, “hüzün” üzerine odaklanmıştır. Teknolojik bir ürünün “uzakları yakın kılması”, “hasretleri gidermesi”, 
“özlemi yok etmesi” gibi kavramlara gönderme yapılmaktadır. Tüketicileri derinden sarsan ve hüzünlendiren 
iletide, bağlamasıyla “bir ay doğar ilk akşamdan geceden...” türküsünü söylen ve bu türküyle bebeklikten 
itibaren büyüyene kadar kızını uyutan bir baba görülmektedir. Bu durum, kızın Üniversite için evden ayrıl-
masıyla son bulur. Ancak kız uyuyamamaktadır ve babasını arar. Babası telefondan aynı şarkıyı kızına yenid-
en söyler. Reklam için internette “tüylerim diken diken oldu duygulandırdın baba” gibi yorumlar yapılmıştır. 
Çok açık biçimde, gerek müzik gerek görsellerle aktarılan teknoloji /duygular karşıtlığı...
Gelelim bir başka çarpıcı ve etkili reklama... İş Bankası reklamları. Tamamen animasyon tekniği ile hazırla-
nan ve Cem Yılmaz’ın da kendi sesi ile canlandırıldığı reklam iletisi sizce de etkili değil mi? İşte teknoloji ve 
duygular birlikteliği. Neden mi? Reklamın tamamında İş Bankası’nın internet bankacılığı hizmeti tanıtılırken 
tanıtımı izleyenlerle etkileşim kuruluyor: onlar da sorularla reklamın tam da içinde. Sordukları soruları Cem 
Yılmaz’ın avatarı yanıtlıyor. 
Aynı kampanyanın bir diğer iletisinde Iphone telefonlardaki SİRİ uygulaması (yapay zeka) ile bir başka 
hizmet tanıtılıyor. Siri’nin konuşma özelliği ile Cem Yılmaz’ın mizah yüklü konuşması oldukça dikkat çekici. 
Sonunda ise, Siri tıpkı bir “insanmış gibi” aktarılıyor: Hadi kapat Siri, Hayır sen kapat Cem... İşte yine görsel 
ve dilsel göstergelerden yararlanılarak teknoloji ve duygular aynı anda bizlere aktarılıyor. İleti oldukça net, 
açık, anlaşılır ve akılda kalıcıdır. Mizah reklam çekiciliği kullanılarak dikkatler çekilmiş; reklam iletisinin 
“etkinliği” sağlanmıştır.
Son olarak Arçelik markasının yeni reklam kampanyasına bakalım: “Arçelik – Senin Emeğinle, Senin Aşkına 
Türkiye!”. Reklam iletisinde Arçelik, Türk halkını temsilen tanınmış olmayan halktan insanları kullanarak, 
Türk tüketicisine duyulan sevgi ve saygıyı göstermeyi amaçlamıştır. 
“Türk insanından aldığımız ilham ile, Türk insanı için aşkla çalışıyoruz” temasının işlendiği reklamda, ana 
fikir ve slogan “Senin emeğinle, senin için çalışıyoruz” dur.  İçten ve samimi tonuyla reklam iletisi, teknolojik 
bir markanın neden 10.kez Türkiye’nin “lovemark”ı  olduğunun da altını çok etkili ve net biçimde çizmekte-
dir. “Milliyetçilik”, “Türklük” gibi üst anlamlar da aktaran iletide, tüketicinin marka için öneminin altı sıklıkla 
dilsel olarak ve görsel olarak çizilmektedir.
Ayrıca, kampanyanın sosyal medya ayağında ise ≠aşkileyap diyerek doğrudan duygulara seslenmiştir.

Sonuç  
Markalar, çalışmanın başından beri altını çizdiğimiz gibi, günümüzde tüketicileri etkileyebilmek için 
yaratıcılığa ek olarak, duygusal göstergeler ile yüklü iletiler aktarmaktadırlar. Bu doğrultuda, markaların 
simgeler aracılığıyla değer, anlam aktardıklarını söyleyebiliriz. Göstergebilim ise, tam bu noktada en temel 
anlamda, marka inşası için devreye girmektedir; girmelidir. 
İletişim ve bilişim çağında, göstergebilimin ilkeleri, pazarlama uzmanları, marka iletişimcileri ve özellikle 
markayı tüketiciyle buluşturan reklamcılar için etkili bir strateji oluşturma ve üretme aracı olarak kullanıl-
malıdır. Göstergebilim aracılığıyla, marka kimliği oluşturucuları (logo, ambalaj, renkler, karakter, ad, slogan) 
olan görsel ve dilsel nitelikli göstergeler reklam iletisinin oluşturulmasında da işlev görmektedir. Bu gösterge-
lerin ayırt ediciliği ve akılda kalıcılığı ise son derece önemlidir. 
Özellikle günümüz dijital iletişim artamında, bu sürece “deneyimlerin” de katılması söz konusudur. Tüketici 
artık pasif kalmak istemeyen, çağın hızlı iletişim ve etkileşim ortamına ayak uyduran ve doğrudan markayla 
iletişime geçmek isteyen bir tüketicidir. Tüm bunlar ise, markanın söylemsel yapısını, söylemini doğrudan 
etkilemektedir. 
Markalar, ürün ve hizmetleri ile tüketicilerin satın alma motivasyonu arasındaki ilişkiyi reklam iletileri 
aracılığıyla kurarken, göstergebilim tüketicilerin marka ile ilgili anlamın doğru ve etkin biçimde aktarılması 
ve tüketici tarafından çözümlenebilmesi, algılanabilmesi, anlamın kolayca deşifre edilebilmesi ile ilgili çalışır. 
Dijitalleşme sürecinde her tür ileti sözünü ettiğimiz nedenlerle, değişim dönüşüme mutlaka uğramak zorun-
da kalmaktadır; kalmıştır. Ancak altını çizmemiz gereken en önemli şey, sanırım, özellikle marka iletişiminde 
reklam iletileri aracılığıyla, tüketicilerin duygularına seslenmeyen markaların başarılı olamayacaklarıdır. 
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Birçok markanın reklamlarını inceledik; özellikle teknoloji odaklı markalara odaklandık ve çözümlemeler 
yaptık. Elde edilen sonuç açık:  Markalar ne kadar teknoloji üretse de ve teknolojik ürünler pazarlıyor olsa da, 
tüketicilerin duygularına odaklanan reklamlar kurguladıkları ve özellikle reklam iletilerinde mizahi reklam 
çekiciliğini benimsedikleridir. Böylelikle, dikkat çekici, farklı, anımsanan, harekete geçiren, tüketicinin 
içgörüsüne odaklanmış iletilerle reklamlar gerçekleştirilmektedir. 
Dijitalleşmenin ve küreselleşmenin etkisiyle, “yeni tüketici” kavramı ortaya çıkmış ve tüm pazarlama etkin-
liklerinin merkezine de “tüketici” oturmuştur. Artık günümüzde tüketici “kraldır” denmektedir. Tüketici 
ise, eğer bir markaya sadakati yoksa gereksinimleri, istekleri doğrultusunda birçok markayı denemektedir; 
reklam iletilerine bakarak ve ürünü deneyimleyerek hareket etmektedir. Bu doğrultuda, dijitalleşme ile artık 
reklam iletileri kimi mecralarda, tüketicileri yönlendirebilmek ve deneyimi anlık gerçekleştirebilmek için, 
örneğin bilboard’larda etkileşimli (interaktif) hale gelmiştir. Tüketicinin “oyuna dahil edildiği”, “aktif olduğu”, 
“online olduğu” iletiler daha sık görülmektedir; tüketici “dokunup”, kendi isteğiyle “izlemeyi” tercih etmek-
tedir. Bu nedenle de artık reklamlar eskisi gibi, tüketicilere  “sıkıcı”, “manipüle edici” gelmemektedir. Hatta 
aslında “satın almaya daha teşvik edici” ve “bir anda yaşamına giren” iletiler olduğunun bilincine bile var-
mıyor tüketiciler. İşte bu durumu ironik biçimde ortaya koyan ve Kristal Elma 2017’de ödül alan bir reklam .
2017 verilerine göre, dünya üzerinde 3,7 milyar kişi internete bağlı yaşıyor; 3,4 milyarın ise akıllı telefonu var. 
Çağımızın “aşırı bağlantılı” (hyper connected) adı verilen tüketicisi, mobil telefonları ve bilgisayarlarından, 
kendisine “özel”, “kişiselleştirilmiş” reklam iletilerini almaktadır. Ayrıca tüketici zaman ve mekandan 
bağımsız olarak reklam iletilerine “her yerde” ulaşabilmekte ya da vice versa.
Günümüz reklam iletişiminde 3D uygulamalar, sensor’ler, QR kodlar ile hazırlanan iletiler artık sıklıkla 
kullanılmaktadır. Böylelikle daha anlaşılır, algılanır ve açık iletilerle karşı karşıyayız. İlk televizyon reklamı 
1941 yılında yayınlanmış; internette ilk reklam ise 1994’de. 76 yıllık bir geçmişi olan televizyon reklamcılığı-
na karşın 23 yıllık bir mecranın, internetin ve tabii sosyal medyanın “krallığını” yaşıyoruz . Bu durumda, 
markaların tüketicilere seslenmesi zorlaşmıyor mu? 
Sanal gerçeklik, yapay zeka, dijital teknolojiler, giyilebilir teknolojiler, ses ve yüz tanıma teknolojileri, 
kişiselleştirilmiş veri aktarımı gibi kavramlar artık reklam iletişiminde de kullanılır olmuştur. Tüm bunlar 
teknolojinin “soğuk yüzünü” simgelerken, markalar reklam iletilerinde “sıcak”, “samimi”, “içten” ve “insani” 
iletişime odaklı olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, reklam iletişimindeki bu özellikle “mizahi”, “ko-
mik”, “insan odaklı”, “duygu odaklı” içerikler, “yaratıcılıkla buluşarak, markaya değer katan etmenler olarak 
anılacaktır ve çağımız pazarlama iletişimini stratejilerinin “mit”leri olarak benimsenecektir. 
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KIBRIS’TA HER İKİ TOPLUMDAKİ SAĞ VE SOL GÖRÜŞLÜ GAZETELERİN (09-12 OCAK2017) 
CENEVRE GÖRÜŞMELERİ HABERLERİNİN SÖYLEM ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÇÖZÜMLEMESİ
Arş. Gör. Fatma ERTUĞRAL

Özet
Bu çalışma, iki farklı toplumun sahip olduğu iki farklı devletin yönetim görüşlerini basın yayın organları 
aracılığıyla topluma nasıl yansıttıklarını, farklılıkları ve benzerliklerini ele almaktadır. Kıbrıs’ın iki toplum-
dan oluşan geniş bir nüfusa sahip olmasını da inceleyen bu çalışma gazetelerin yayınlarında kullandığı yazı 
dili ve üslubu inceleyecektir. Basın yayın organlarının yönetim yöntemleri basının dört kuramı aracılığıyla 
ele alınacaktır. Bu amaçla,  rekabet, diktatörlük ve yönetim biçimleri ile davranış ve tutumları iletişim sis-
temi çalışmalarına göre tartışılacaktır. Bu çalışma, iki toplumun sosyo-politik rolün ve iletişimdeki kamusal 
görüşleri nasıl etkilediğini de ayrıca ele almaktadır. Bu araştırmada, barış gazeteciliğini, partizan ya da 
nefret söylem içeriklerini de  ele almaktadır. Çalışma iki topluluk arasındaki iletişim sistemi hakkında bil-
gi verirken iletişim yoluyla basının kullanımı nasıldır? ve nasıl işlenir? gibi sorulara cevap verir. Araştırma, 
hem iki toplumun sahip olduğu tarihsel geçmişini hem de buradan yola çıkarak  var olan tutumlarını da 
açıklayacaktır. Kıbrıs sorununun BM’de ki yerini bulunduğu konumunu da kısaca inceleyen çalışma,  Kıbrıs 
sorununu  hakkında da bilgi vermektedir. Araştırmada Kıbrıs sorununu da  dikkate alarak iletişim nasıl 
kurulması gerektiğine yönelikte önerilerde de bulunulacaktır. Bu araştırma ışığında, Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs’ın 
hangi fikirleri etkilediğini, siyasi görüşlerin, sosyo-kültürel ve fiziksel özelliklerini araştırmaya çalışılacak-
tır. Bu bildiri, iki ülkenin Cenevre’de 9-12 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirdikleri Kıbrıs Görüşmelerini 
nasıl yansıttıklarını göstermeye ve aynı zamanda iki topluma ait  4 yerel gazetenin başlıklarından yola çı-
karak görüşlerini ele alacaktır. Çalışmada, ikisi Fileleftheros ve Politis Gazeteleri Güney Tarafından ve diğer 
iki gazete olan Yeni Düzen ve Volkan Gazeteleri ise Kuzey tarafından seçilmiştir.  Seçilen gazetelerin haber 
başlıkları incelenerek  siyasi tutumlarını  medya da nasıl yansıttıklarını ve anlama göre kullanılan kelimeler 
de ifade edilen duygulara yönelik analiz edilmiştir. Bu araştırmada gazetelerin aynı olaya nasıl atıfta bu-
lunduklarını ve dili nasıl kullandıklarını erişilen kaynaklardan yola çıkarak maddeler halinde yazılmıştır.  
Makale nitel araştırma teknikleri kullanılarak tanımlayıcı bir çalışma olmaktadır. Kaynaklara belirtilen 
amaçlar doğrultusunda ulaşıldı ve sonuçlar incelendi.

Anahtar Sözcükler: Kıbrıs Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Gazetecilik, Barış 
Gazeteciliği

Giriş
Öncelikle çalışmanın bu bölümünde Kıbrıs Adası’nın kısaca tarihinden bahsedecektir. Kıbrıs Adası, yüz 
yıldan uzun bir süredir Akdeniz bölgesi için hali hazırda ve herhangi bir çözüme de ulaşılamayan bir sorun-
dur. Kıbrıs adasının tarihi antik zamanlara kadar dayanmaktadır. Kıbrıs adası, Akdeniz’deki jeopolitik ve 
stratejik konumu nedeniyle, daima hayati bir stratejik bölge olarak düşünülmüş ve bu nedenle, Kıbrıs adası, 
birçok kültürün hükümdarlığı altına girmiştir. .(Hoffmeister 1; Ker-Lindsay 2) Ada, Kıbrıs Cumhuriyeti ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak iki topluluğa sahiptir. Kıbrıslı Rumların Helenizm ideolojisi bugün 
bile hâlâ yaygın olduğu için, Kıbrıslı Rumlar hem İngilizlerden hem de Türkler’ den kurtulmak ve adada 
tam  bir bağımsızlık kurmak istiyorlardı.  (Ker-Lindsay 2-8) 1959 yılında Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, 
Londra ve Zürih Antlaşmalarını imzalayarak 1960’da Kıbrıs’ı ilan ettiler. 1960 Cumhuriyetinde, iki toplum-
daki devlet işleri farklı cemiyetlerden oluşuyordu ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası alternatif bir devlet 
biçimi olarak yaratılmıştır. (Ker-Lindsay 19) Bu alternatif devlet biçimi ile bir bütün haline gelen ada 1960’da 
Birleşmiş Milletler ‘in bir üyesi olarak kabul edildi. (Direkli 133) Antlaşmalar tarafından garanti edilen 
anayasal hakların ihlali ile 1963’te bir grup Kıbrıslı Rum 1960 anayasasını tekrardan düzenlemek istedikleri 
için isyan başlattılar ve Kıbrıslı Türkleri her türlü hak ve özgürlükten izole etmişlerdir. Üç yıl süre hayatta kal-
abilen Kıbrıs Cumhuriyeti, mevcut Helenizm fikrinin tekrardan canlanması adayı ikiye bölmüştür. (Kortmaz 
21-44 ; Hoffmeister 11) Viyana’da gerçekleştirilen Nüfus Mübadelesi Anlaşması sonra ise BM’nin yardımıyla 
Yeşil Hat oluşturulmuş ve önerilen nüfus mübadelesi antlaşması ile iki kesimin bölgesel karakteri tanın-
mıştır. İki toplum kendi bağımsız devletlerini kurma arayışına girmiş ve BM liderliğinde 1968 yılında Kıbrıs 
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sorunu ile ilgili müzakereler başlamıştır (Ker-Lindsay, 22-23 ; Hoffmeister, 10-11) Olaylardan sonra Kıbrıslı 
Türkler birçok geçici federe devlet kurmuştur. 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin  (KKTC)  
bağımsızlık ilanıyla  anayasada toprak mülkiyeti, siyasi tanınma ve ekonomi açısından eşitlik temelinde 
müzakerelerin sağlanması, barışçıl, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını da amaçları arasında yer almıştır. 
(Kortmaz, 82; Hoffmeister, 33)  “Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında adada yeni bir ortaklığın kurul-
masını kolaylaştırmayı ve Kıbrıs sorununu kapsamlı görüşmeler sayesinde çözüme ulaştırılması gerektiğini 
de bildirmişlerdir” (Direkli 138). Avrupa Birliği her iki ülkenin de çıkarları, birlik ve dayanışmalarını sağlam-
ak için diplomatik sistemlerle anlaşılması gerektiği sonucuna vararak bu süreci Kıbrıs Sorunu  olarak isim-
lendirmiştirler. (Direkli 135)

2) Kıbrıs Sorunun AB Süreci’ne Kısa Bir Bakış
Bu bölümde, Kıbrıs sorunu ile ilgili yapılan literatüre araştırmalar ile Avrupa Birliği’ndeki (AB) önemi ve yeri 
hakkında da bilgi verilecektir.  Ada,1963’den beri Kıbrıs’ta yaşanan çatışmalar bu sorunun başlangıcı sayıla-
bilir ki bu tarihten beri uluslararası siyaset literatüründe  ve tarihinde de ciddi bir yer edinmiştir. (Direkli 
137) “Kıbrıs sorunu ile ilgili yıllardır müzakereler sürdürülmektedir. Yapılan bir çok müzakerelerde Türk 
tarafı, her zaman adil ve uygun bir çözüm isterken Kıbrıslı Rumlar ise her zaman çözüm önerilerine itiraz 
etmiştir” (Direkli 140 - 42). Çünkü her iki toplumun siyasi ve kültürel geçmişi hâlâ iki toplumda hafızalar-
da saklanmış durumdadır. Cenevre görüşmelerinde Türk tarafı konuya daha hassas bir şekilde yaklaşırken, 
Rum tarafı daha sert bir çizgi ile yaklaştığını yapılan araştırmalarda ortaya çıkmaktadır. Bu noktada burada  
hala daha bir Helenizm fikri ve tek devlet, din ve ırk yönetimi istedikleri görülmektedir. (Ergüçlü ,01. 2018) 
Bu tutumun son yapılan 9-12 Ocak 2017 Cenevre görüşmelerinde de değişip değişmediği yapılan incele-
melerle ele alınacaktır. Müzakerelerde amaç, her iki toplumdan oluşan ortak bir devletin yapısını yeniden 
oluşturmaktı fakat her iki toplumda 63’ten 74’e kadar yaşanan olayların bir daha gerçekleşmemesi konusunda 
korkuları ve çekinceleri mevcuttur. (Direkli 142) Bu doğrultuda “BM, herkes tarafından kurucu devletler-
in eşit statüde ve her biri kendi otoritelerini kendi sınırları içinde yerine getirdiğini ve kurucu devletlerin 
kimlik, toprak bütünlüğü, güvenliği ve anayasal düzenin korunacağı ve saygı duyulacağı şekilde ele alın-
acağını bildirmiştir” (Direkli 135).   Müzakerelerin başlamasıyla birlikte birçok başbakan, cumhurbaşkanı ve 
yetkili sekreter değişmiştir. BM liderliğindeki müzakereler, adanın Annan Planı’ndan sonra oluşturulan yapı 
nedeniyle 2008’de kesintisiz bir hale gelmiş fakat hiçbir sonuç elde edilememiştir.(Hoffmeister, 64-68) Son 
yapılan 9-12 Ocak 2017 Cenevre Görüşmelerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanlığında ise Anastasiades yer almıştır. Kıbrıs sorunu ile 
gerçekleştirilen müzakerelerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Genel Sekreteri Antonio Gu-
terres’in özel danışmanı Espen Barth Eide’nin himayesinde de müzakereler halen devam etmektedir. (Direkli 
142- 148).

3) İki Ulusun Sahip Olduğu Medya sistemi ve İşleyişi ‘ne Kısaca Bakış
Bu bölüm, iki toplumun sahip olduğu medya sistemine ilişkin araştırmaları ele alacak ve  sırasıyla Güney 
Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs medyasının tarihsel gelişimi ve mevzuatı hakkında bilgi verecektir. Kıbrıs’ta yaşanan 
çatışmaların raporlamasına yönelik gazetecilik eğilimleri, tarih boyunca derinden kök salmıştır. Çatışma 
merkezli gazetecilik, 1950’lerin ve 1960’lı yılların iki toplumda oluşan rahatsızlıkları milli mücadele olarak ele 
alıyorlardı. Bu dönemdeki gazeteler iki toplumun karşıt görüşlerini bastırmak ve birbirlerinin haklı mücade-
lesine destek vermek için oluşturulmuştur. (Bailie ve Azgın 58-59 ; İrvan 2-6) 
Türk tarafında çok sayıda, süreli yayınlar ile siyasi partiler arasında yakın ilişkiler sahip Partizan gazeteler 
mevcuttur. Güney Tarafında ise basın yayın organları ve siyasi partiler arasında yakın ilişkilere bulunmak-
tadır. Ayrıca uzmanlaşmış yayınların çoğalması da söz konusudur. (Terzis 202) Güney Kıbrıs’taki yerel gün-
lük gazetelerin çoğunun özel ya da çoğulcu politik görüşleri mevcuttur. Bu, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti’nde 
kurumsal ve sendikal çeşitliliği yansıtmaktadır. (Terzis 207-209) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve medya 
sistemi arasındaki temel hususlar, 1997’de, İnsan Hakları Avrupa Komisyonu, basın açıklama özgürlüğü ve 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca bilgi paylaşımı ve bilgi aktarımı gibi etik ve önemli konularda, 
bir yasa oluşturulmuştur. Güney Kıbrıs Cumhuriyeti’nin günümüz basın yasası 1997 Medya ve Basın yas-
asından oluşmaktadır temellerini ise 1989 yasasından almaktadır. (bkz Terzis 211)  Bu yasa temelinde me-
dya etik kurulu oluşturulmuştur.  Güney Kıbrıs’ta çıkan haberler incelenir ve devlet tarafından bir kuruma 
ombudsman atanır. Ombudsman Rum kesimine ait tüm basın yayın organlarını denetler. (Terzis 210-211) Bu 
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açıklamalardan yola çıkarak, Güney Kıbrıs’ın basın politikası görülmektedir. Genel olarak liberal bir sisteme 
ve sosyal sorumlulukla ilgili bir yapının eğilimi içerisinde olduğunu görülmektedir. Oluşturulan basın yas-
asının ana özelliklerinden biride  Kıbrıs Cumhuriyeti, KKTC’ye kıyasla daha az bir sansürleme yapmasıdır. 
Yaşanmış olaylar ve tarihi süreçle birlikte, siyasal kültür, toplumsal kurumlar ve medya arasındaki ilişkiler, 
sosyal organizasyonları açısından medyanın kendinden emin olma isteğini ve yetkinliğini etkilemektedir. 
Bunu 2004’te AB üyesi olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yayın politikasını ve stratejisini AB üyeliği için 
gereken maddelere göre şekillendirdiği söylenebilir. (Czepek, Hellwig ve Nowak134-137)
Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs’ın ve Güney Kıbrıs’ın yasama organları dışındaki aynı medya sahipliğini ve ide-
olojilerini göstermektedir. Çünkü her iki toplumda da aynı şekilde geçmiş anılar mevcut ve bu anıları 
hafızalarında tutmuşlardır. Kuzey Kıbrıs basını, davalarını halen Yunan kesiminde olduğu gibi savunan gaze-
telerin ideolojilerini de içermektedir. (Bailie ve Azgın 59)  Ancak Kuzey Kıbrıs medyası ve basınında yasaları 
ve hakları ile ilgili bir denetime sahip bir kurumun olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan deklarasyonda basın ile ilgili yapılan açıklamada, Haberleşme 
Özgürlüğü Madde 21, Düşünce, Konuşma ve İfade Özgürlüğü Madde 24 ile Basın Özgürlüğü Madde 26 ‘da 
medeni hukuk gözetiminde basın ve medya ile ilgili yasaların ve insanlar için konuşma ve düşünce özgürlüğü  
hakkı ve bunlardan oluşan fikirleri kısıtlama yapmadan yayılmasına izin verilmektedir. Fakat herhangi 
bir kimsenin kişisel hak ve özgürlüklerine karşı herhangi bir saldırı olmadıkça bu yasaları uyguladıkları 
görülmektedir. (bkz: KKTC Anayasası 12-14) 
Çalışmada, Kıbrıs Rum basın yasasının ve mevzuatlarına baktığımızda ve elde edinilen bilgilerden yola 
çıkarak Kuzey Kıbrıs’ın bir basın şikayet komisyonu ya da herhangi bir devlete dayalı bir kurumu olmaması 
de en büyük eksiklikler arasında yer almaktadır. Fakat KKTC’deki en önemli yerel gazetelerden biri olan Yeni 
Düzen Gazetesi kendi Şikayet Komisyonuna sahiptir. Ancak bir devlet organına ait olmaması ise bir dezavan-
tajdır. Çünkü sadece Yeni Düzen Gazetesinin içeriklerini denetlemektedir. (Özdağ 02. 2018) Rum kesimi gibi 
tüm gazeteleri etkileyen bir  yapıya sahip değildir. Denetçi burada yalnızca sözü edilen Gazetenin çalışma-
larını takip etmek ve sorunlara çözüm bulmakla yükümlüdür. Dahası, Partizan gazetecilik Kuzey Kıbrıs ve 
Güney Kıbrıs’ta  halen mevcut sistemde ve geçmişte her iki toplumda yaşanan sorunlar ile ilgili olaylar ve 
ideolojiler gazetelerin içeriğini oluşturmaya devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs’taki basın yayın organları özel 
mülkiyet durumuna da bağlıdır. (İrvan 5-10) Kuzey Kıbrıs’ta genel olarak yüksek tirajlı 8 gazete bulunmak-
tadır. Bunlardan bazıları özel mülkiyete ait ya da parti gazeteleri olarak da listelenebilir. (Ergüçlü 01. 2018) 
Özel mülkiyete bir örnek ise Volkan Gazetesidir. Bu gazete ideolojik olarak Kıbrıslı Rum ve Türklerin ayrı 
yaşamasını ön gören birleşmeyi istemeyen ve Türk tarafının milli mücadelesini her zaman hatırlatan ve 
karşıt bir söylem politikasına sahiptir. (Baturay 01. 2018) Parti gazeteciliğine örnek olarak ise Yeni Düzen 
gazetesi var ve bu gazete Cumhuriyetçi Türk Parti’sine (CTP) ait bir yayın organıdır. Partinin benimsediği 
ideolojik ve siyasal düşünceyi yayınlarında aktarmaktadır. Bu düşünceler daha ılımlı ve daha barışçıl bir 
düşünceyi simgelemektedir. (Hançer 6-11) Barışçıl ve iki toplumun birliğini savunan hükümetteki tek siya-
si parti ve bu yüzden Yeni Düzen Gazetesi daha barışçıl bir ortam sağlamak açısından ait olduğu partinin 
mevcut görüşünü yayınlıyor. (Özdağ 02. 2018) Yeni Düzen Gazetesi, daha önce belirtildiği gibi, “basın hak ve 
özgürlüklerinin arkasında durmak ve doğru bilgi akışını sağlamak için kendi başına bir denetim komisyonu 
oluşturmaktadır. KKTC’de kendi basın denetimlerini yapan tek gazetedir” (Özdağ 02. 2018).

4)Her iki topluma ait  yerel gazetelerin Manşet ve Alt Başlıklardan Yola Çıkarak Sahip Oldukları Siyasi Tu-
tumlarının Karşılaştırılması
Bu bölümde, Güney Kıbrıs Rum kesimine ait Fileleftheros ve Politis gazeteleri ile Kuzey Kıbrıs Türk kesimine 
ait Yeni Düzen ve Volkan gazetelerinin 9-12 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşen Cenevre Müzakere-
lerinin bu seçilen 4 gazete de yer alan manşetlerin veya alt başlıklarının haber analizleri yapılmıştır. Araştır-
ma, daha önce belirtilen amaçlar bağlamında, iki topluluğa ait gazeteler arasındaki muhtemel farklılıklar ve 
benzerlikler hakkında cevap aranmaya çalışıldı. Bu çalışma yazıda, üslup ve yazı biçimlerini ve bu yazılardan 
aktarılan düşünce yapılarını inceleyecektir. Bunu dikkate alarak, iki ülkenin tarihi geçmişini de göz önünde 
bulundurulacak. Bu makalede, ulaşılan bilgiler ışığında barış ve nefret dolu söylemlere örnek vermek için 
seçilen haberleri listeleyecek ve örnekleyecektir. “Haber başlıkları, okuyucuları cezbetmek ve belirli bir haber 
konusunu okumaya devam etmek için onlara yardımcı olmak için en etkileyici yollardan biridir. Yazar için, 
okuyucuyu büyülemek dilsel öğelerin nasıl kullanılacağı ile önemlidir “(Ansari 1). Yaklaşık altmış yıl boyun-
ca,  Akdeniz’in küçük adası olan Kıbrıs devamlı olarak haberlerde ve manşetlerde olarak gündemde kalma 
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özelliğine sahiptir. (Ker-Lindsay 11) Dolayısıyla bu çalışma, 9-12 Ocak 2017’deki son Cenevre görüşmelerinin 
her iki toplumda nasıl ele alındığını seçilen gazetelerle açıklanacaktır. Bu çalışmada içerik analizi ve metin 
söylem analiz yöntemleri kullanıldı. Sahip olunan referansların çalışmada uygulaması ve  yöntemlerin tanım-
ları kısaca açıklanacaktır. 
İçerik analizi, çeşitli söylemlerle uygulanan metodolojik araçlar ve teknikler dizisidir ve içerik analizi, bir-
birinden farklı olan bu teknikleri kullanma yöntemidir. Söylem analizi, sosyal analiz ve metin analizi olmak 
üzere birçok farklı versiyona sahiptir. (Dijk, Principles of Critical Discourse Analysis  252) “Metin analizi, 
söylem analizinin vazgeçilmez bir parçasıdır, ancak söylem analizi sadece metinlerin söylem ve üslup ana-
lizi değildir. İçerik analizi, yoruma bağlı olarak kolayca yorumlanması ile okuyucunun bilgi, sezgi, tutum 
ve değerlerine bağlı objektif okuma ilkeleri sağlamasınıda amaçlamaktadır”(Dijk 252; Fairclough 1-270).  
Söylem analizinde kullanılan dil toplumsal yaşamın unsuru olarak görülür ve dilin belirli görüşlere, yakından 
bağlantılı olduğu bir unsur olarak görülür .(Fairclough 1-270) Michel Foucault’a göre söylem, dünyayı ve in-
sanları şekillendiren, dilde birçok hiyerarşik yapıya ve iktidar ilişkisine sahip devasa bir organizmadır; çünkü 
söylemin sınırları, gelenekleri, dilleri, sözcükleri, fikirleri, inançları, yargıları, değerleri, simgeleri, kelimeleri 
vardır , mektuplar, kurumlar ve normlardan oluşur. Söylem analizi ise, günlük ifadelerin, sözcüklerin ve 
metinlerin altında yatan sebeplere dayanmaktadır. ( 201-208) Bu yöntemleri kullanarak çalışmada eleştirel 
bir bakış açısı ile haber metinlerinin dil yapısını çözümleyerek ve metinlerde kullanılan söylemlerin kurulma 
biçimlerini ortaya çıkarmayı amaçlar. Haberlerde, toplumsal yapıların içinde bulundurduğu gruplaşmalar 
ile medya içeriğine ulaşma, temsil edilebilme ve etkileri göz önünde bulundurulduğunda medya sahipliği 
açısından bir toplumsal eşitsizlik söz konusudur. Bu bağlamda dilsel ve görsel olarak kullanılan unsurlar 
bireylerarası farklılıkları daha çok göz önünde bulundurarak ayrıştırıcı ve kışkırıtıcı bir duruma düşürmekte-
dir. (Van Dijk, 1985) Bu yüzden Basın kuruluşları sahip oldukları yayın politkası ile haber bülteni hazırlarken 
metinlerde kullanılan kelimleri bir uzlaşma mı yoksa çatışma  mı olarak ele alması gerektiğini ve toplumun 
merkezinde yatan düşüncelerin neler olduğunu bilmelidir. (Dursun 37-43) Eleştirel yaklaşım, haber metin-
lerinde olayları eksik bilgi  olarak ya da farklı yorumlarla gerçekliğini yeniden oluşturmaktadır. Çünkü 
toplum kısıtlı bilgi veya üretien bilgi kirliliği ile yanılsama yaşar ve gerçek ile doğruyu ayırt edemez.   (Dur-
sun 45-65 ; Van Dijk, Structures of News in The Press 73-75) 

4.a.) Gazetelerin başlıkları
Van Dijk’e göre, haber başlıkları insanların ilgisini çekmek için haberlerin başlıklarını (manşetlerini), okuyuc-
uları cezbetmek için büyük yazı fontu biçiminde kalın yazılmaktadır ve haberin giriş kısmına öncülük eder. 
Haber başlıklarının işlevi, giriş ile birlikte haberlere ilişkin en önemli bilgiyi sağlayarak, ana olayı nitelendir-
meli ve haber ana fikrini okuyucuya iletmelidir. Bu yüzden onlar haber hikayesinin önemli bir parçasıdır. 
Kısacası, haber başlıkları ana olayı duyurarak en önemli bilgileri verir ve metnin ana temasını yansıtır.(Dijk, 
1985)

4.b.) Gazetelerin adı ve başlıkları ile gazetelerin haber içerikleri
A. Fileleftheros Gazetesi
Fileleftheros, Cenevre Görüşmeleri İçin Tüm sendikal Forum’dan Destek, Elam’dan Protesto Etkinliği 
Cenevre görüşmeleri için Tüm sendikal forum tarafından destek, Rum
Ulusal Halk Cephesi (ELAM) tarafından da protesto etkinliği düzenleneceği bildirildi.

Akıncı’nın Cenevre Öncesi Ercan Havalimanı’nda Yaptığı Açıklamalar Rum Basınında
Fileleftheros gazetesi: “Akıncı İhtiyatlı İyimser”
Fileleftheros “Ne Garantiler Ne De Ordu… Anastaiadis’ten Cenevre’ye Hareketinden Önce
Anastasiadis’ten Net Mesaj” başlığıyla aktardığı haberinde Anastasiadisi’in , kendisini ve
beraberindekileri Cenevre’ye taşıyan uçağın Larnaka Havaalanı’ndan kalkışı öncesinde başlayıp
Cenevre’ye inene kadar uçakta devam ettiği açıklamalarının, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son 
dönemlerde yaptığı açıklamalara cevap niteliğinde olduğunu yazdı.
Fileleftheros “Kıbrıs Sorunu Kaygan Zeminde… Cenevre’de İlk Gün Görüşmeler Başlangıçta Kaldı, Mül-
kiyette Uçurum” başlığıyla manşete çektiği Cenevre çıkışlı haberinde, dün Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, 
“görüşmenin başlaması için Dönüşümlü Başkanlığın peşinen kabul edilmesinde ısrar ettiğini” ancak Rum 
Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in bunu kabul etmediğini yazdı, Akıncı’nın ısrarını “şantaj” diye niteledi.
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Fileleftheros gazetesi, AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas’ın, “Kıbrıs’ın AB ve Avrupa bölgesi üy-
esi bir ülke olduğunu ve olmaya da devam edeceğini, bu yüzden AB’nin Cenevre’de olması için başka sebepler 
bulmasına gerek olmadığını” söylediğini aktardı.
Fileleftheros haberi manşetten “Omorfo’suz (Güzelyurt) Yüzde 29,2 Harita… Akıncı’nın Önerisi Kıbrıs Rum 
Tarafını Tatmin Etmedi, Gözlemlerini Yazılı Sundu… Kıbrıslı Türklerin Önerdiği Bölge ve Kıyı Şeritleri 
Sorun” başlık ve spotlarıyla aktardı. Rum tarafınca sunulan haritanın Kıbrıs Türk tarafına kalacak toprak 
oranının yüzde 28,2 olmasını öngördüğüne işaret eden gazete, bu oranların Mont Pelerin ‘de varılan uzlaşıya 
uygun olduğunu yazdı.

B. Politis Gazetesi
Akıncı’nın Cenevre Öncesi Ercan Havalimanı’nda Yaptığı Açıklamalar Rum Basınında
Politis gazetesi: “İlk Seçenek Federasyon”
En Muhtemel Senaryo…” Politis “Bütün Senaryolar Açık Cenevre’ye… En Muhtemeli, Sonuca Varılmaması 
Ama Çöküş De Olmaması… İlk Üç Gün Sonucu Belirliyor” başlıklı manşet haberinde Cenevre müzakereler-
inin, “en muhtemeli, perşembe günü bir antlaşmaya varılmaması ama çıkmaz ilanı da yapılmaması senaryosu 
ile başlamakta olduğunu” yazdı.
Politis, “Liderlere Al-Ver Emri Verildi.. Sonucun Sorumluluğu Akıncı ve Anastasiadis’in Omzunda” başlığıy-
la manşete çektiği Cenevre çıkışlı haberinde, sorumluluğun liderlere yüklendiğini BM Genel Sekreteri’nin 
Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin açıkça söylediğini, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın da kendi usullerince tekrarladığını yazdı. Akıncı ve Anastasiadis’in 
çözmesi gereken meselelerin çok ciddi olduğuna işaret eden gazete, bütün bunların, liderlerin Pazar gecesi 
yaptığı ilk görüşmede not ettikleri şeyler olduğunu ve olguların, konferans öncesindeki 3 günlük görüşmel-
erde bu konularda anlaşmayı mecburi hale getirecek şekilde geliştiğini kaydetti.
Vatandaşlar İttifakı Başkan Yardımcısı Stelios Amerikanos, partisinin Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamasını 
eleştirdi. Politis, Amerikanos’un Vatandaşlar İttifakının, geçtiğimiz Pazar günü yaptığı açıklamayla 
“Cenevre’deki Rum heyetine güç ve cesaret dileğinde bulunarak, inşallah Kıbrıs ve Kıbrıs halkı için mümkün 
olan en iyi sonucu alırız dediğini” anımsattı.
Politis, Güzelyurt’un ve Dönüşümlü Başkanlığın paket olarak nihai al-vere gideceğini belirterek, “kimse itiraf 
etmese de Güvenlik ve Garantiler de nihai al-vere gidecek” ifadesini kullandı.

C. Volkan Gazetesi
“Bu Düşmanlık Nedir” Rum kesimine ait ELAM örgütü, toplantıları sona erdirmek için Türk tarafıyla yapılan 
görüşmeleri protesto etmeye hazırlık yapıyor.
“Önce Türkleri denize dökelim” Sürecin uzun bir yolculuk olduğunu söyleyen Rum tarafı evine dönen tek 
kuvvetin Türk askerleri olacaktır onları yenip adadan atmak istedikleri belirtildi.
“Yeni Alternatiflere İhtiyaç Var” Federasyon temelinde gerçekleştirilen görüşmeler engellenmeli
“Birinci bölüm tanıma” Kıbrıs TMT örgüt derneği görüşmelerinin başlaması üzerine, Kuzey Kıbrıs’ı ve 
vatandaşlarını tanımak gerekiyor.

D. Yeni Düzen Gazetesi
“Birleşik Krallık, BM Cenevre Ofisi’nde sürdürülen Kıbrıs müzakerelerini tamamen destekliyor. Annan Planı 
ile şu anki sürecin farkı! Al Jazeera Türk; bugüne kadar ortaya çıkan metin henüz imzalanmadığı ve görüşme-
ler sürdüğü için büyük değişiklikler dahi olması mümkün olmakla birlikte, uzlaşılar ile 2004 tarihli Annan 
Planı arasındaki farkı derledi
“En iyi şansa sahibiz”
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth EIDE,  açıklamalarda bulundu, 
“Olmamız gereken noktadayız, en iyi şansa sahibiz” dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel 
Danışmanı Eide, Cenevre’de basın toplantısı düzenledi, önemli açıklamalar yaptı
“Çözüm için önemli bir fırsat var. Elimizden gelen desteği vereceğiz” İngiliz hükümeti, Cenevre’de devam 
eden Kıbrıs barış görüşmelerinin önemli bir fırsat olduğunu ve bir çözüme ulaşılması için ellerinden gelen 
tüm desteği vereceğini bildirdi.
“İyimser değiliz, kötümser değiliz, kararlıyız “ Guterres; Çözümün odaklanmış bir süreç olacağını belirtti.
“Süreç devam ediyor: Bugün çözüme düne oranla daha yakınız!”
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4.c.) Gazetelerin haber başlıklarında kişiler ve olayların ele alınışı aracılığıyla ideolojik görüşlerinin ortaya 
çıkma biçimleri

 Haberler gerçek olaylar,  tarihler ve kişilerle bir olay örgüsü oluşturularak okuyucuya aktarılıyor.  
Haberde kullanılan bazı başlıklarda spekülasyonlara yer verilirken, haberlerle ilgili gerçek bilgileri olaydan 
hemen sonra aktarılabiliyor. Haber başlıklarında seçilen kelimeleri görebilir ve bu kelimeye benzer veya farklı 
olan kelimeleri kullanmaktadırlar.
 Bu dört gazetenin verdiği altyazılar ve başlıklar birbirinden farklıdır, ancak kullandıkları başlıklara 
yakın alt başlıklarda yer almaktadır. Yeni Düzen ve Politis gazeteleri, konu odaklı haberler vererek iki 
toplumun iki cumhurbaşkanının mesajlarını veya BM genel sekreteri özel danışmanı Eide’nin mesajlarını 
haberlerinde her zaman yer vermektedir. Buna ek olarak, Politis ve Yeni Düzen Gazeteleri konulara daha 
ılıman daha orta yol bulucu yaklaşarak daima insanları aynı seviyede yansıtmaktadır. Fileleftheros ve Volkan 
Gazeteleri ise sağ görüşlü milliyetçi iki yerel gazete olarak görülmektedir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne 
ait Fileleftheros gazetesi, AB’nin sahip olduğu politikalar dışında da yayınları mevcuttur. KKTC Cumhur-
başkanı’na veya Türk kesimine ait haberleri doğru biçimde yansıtmamaktadır ve ayrımcı söylemlere izin ver-
mektedir. Fileleftheros gazetesinin  politikasını yakından takip eden Türk tarafına ait yerel gazete ise Volkan 
gazetesidir.  Volkan gazetesi daha da provokatör davranarak nefret dolu ve suçlayıcı içeriklere de  fazlaca yer 
vermektedir.
 Gazete haberlerinde ana konularındaki mevcut kişiler; KKTC Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı, 
Espen Barth Eide, GKRY Cumhurbaşkanı  Nicos Anastasiades, Aleksis Çipras , Antonio Guterres ve Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Haber metninde yer alan kişi ve kurumlar, haberin ana konusu-
dur. Konuların sahip olduğu nitelikler ise olaylara ve konulara göre değişim göstermektedir. Örneğin, sözcük 
seçimleri, doğrudan haber söyleminde yer alan cümle yapılarında anlam oluşumu ile bağlantılı olduğu için, 
kelimelerin kullanılması, okuyucuların olaylar hakkında fikir üretmesine olanak tanımaktadır. Aynı anlamlı 
içerikli haberler, söylemlerde farklı sözcük yapısı da taşır. Karşılaştığımız konu ile ilgili olarak isimleri ver-
ilen kişiler farklı söylemlerle dikkat çekiyorlar. Alıntılarda, şimdiki halkın sahip olduğu hiyerarşik güce sahip 
olanlarda daha fazla alıntı mevcuttur. Bu çalışmada, haber içeriğinde, örnek başlıkları ve içerikleri ile birlikte 
yukarıdaki haberlerin analizi yapıldığında, tırnak içinde doğrudan verilse de, alıntılar tırnak işaretleri kul-
lanılmaksızın dolaylı olarak da uygulanmıştır.

Çalışma, ilk önce Rum kesimine ait A. Fileleftheros ve B. Politis yerel gazetelerinde yer alan örnek haber 
başlıklarına odaklanmıştır. “ Kıbrıs Sorunu Kaygan Zeminde ve Şantaj”, “Kıbrıslı Türklerin Önerdiği Bölge ve 
Kıyı Şeritleri Sorun”, “Fileleftheros gazetesi: “Akıncı İhtiyatlı İyimser”  “ Ne Garantiler Ne De Ordu”, “Kıbrıs’ın 
AB ve Avrupa bölgesi üyesi bir ülke olduğunu ve olmaya da devam edeceği” ve “Cenevre Görüşmeleri İçin 
Elam’dan Protesto Etkinliği” gibi kelimeler kullanılmış ve Politis  gazetesi ise” En Muhtemel Senaryo”, “İlk 
Seçenek Federasyon”, “ kimse itiraf etmese de Güvenlik ve Garantiler de nihai al-vere gidecek “, “İnşallah 
Kıbrıs ve Kıbrıs halkı için mümkün olan en iyi sonucu alırız” ve  “Liderlere Al-Ver Emri Verildi.. Sonucun 
Sorumluluğu Akıncı ve Anastasiadis’in Omzunda” gibi başlık, alt başlık ve spot olarak kelimelere yer ver-
miştir.

A. Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Anastasiadis’i, BM Genel Sekreter Antonio Gut-
ters ve BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı Espen Barth Eide tarafından verilen mesajları kullanıyor. Bu 
mesajlar tırnak işaretleri ile gösterildiği gibi,  verilen mesajı içselleştirip kendi görüşleri gibi de sunmaktadır. 
Bu noktada gazetecinin sağ görüşe yakın olduğunu ve hükümetin yaptığı işlemleri milliyetçi siyasi görüşle 
desteklediği ortaya çıkmıştır. Çünkü, sağ milliyetçi görüşte, bağımsız bir Cumhuriyeti savunmaktadırlar 
ve Akıncı’nın talep ettiği dönüşümlü başkanlık sistemini “Şantaj” olarak basında yer vermiştir. Ayrıca  “Ne 
Garantiler Ne De Ordu “ veya “Kıbrıslı Türklerin Önerdiği Bölge ve Kıyı Şeritleri Sorun” gibi konuları rapor-
da savunmadıklarını ve tek bir yönetim olduğunu yansıtmaktadır. “Kıbrıs’ın AB ve Avrupa bölgesi üyesi bir 
ülke olduğunu ve olmaya da devam edeceği”  yer verdiği açıklamasında AB’nin Kuzey ve Güneyde var olan 
ayrımcılıkları ifade etmeye çalışmış ve Rum kesimine karşı bakışını ve desteğini tekrardan yinelemiştir. Türk 
kesimine, her iki topluma ait bir çözüm isteniyorsa bu tür bir bakış açısının etik olmadığını ve bu tür ayrım-
cılıklar ile doğru bir algı yaratılmayacağını düşündürürken, Rum kesimine ise onların hala bir üst statüye 
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sahip olduğu ve eşitlik olamayacağı hissini empoze ediyor. Diğer yandan halka, Türklerin mülkiyet ve arazi 
paylaşımı hakkında istediği toprakların Yunanistan ve Rum Yönetimi açısından bir sorun teşkil ettiğini ve 
kabul edilmemesi gerektiğini duyurmaya çalışmaktadır. Bu bakımdan, halk arazi ve mülk paylaşımında tek 
bir görüş olmalıdır ve sonuç, arzulanan bölgelerden ödün verilmemeli gibi ifadeler ile halkı ve ileri milliyetçi 
kişileri Cenevre Görüşmelerinin bir tehdit olarak algılanmasına zemin hazırlamaktadır. Kıbrıslı Rumlar, hala 
Helenizm ve ENOSİS kavramlarını canlı tutmaya ve korumaya çalışıyor ve oluşturulan siyasal örgütlerde 
de  bunu görebiliyoruz özellikle EOKA’nın günümüz nesline uyarlaması olan ELAM  örgüt üyelerinin hala 
içlerinde bir intikam duygusu ve yaptıkları eylemeler, attıkları sloganlar ile oluşturdukları baskılardan anlaşıl-
maktadır. “Akıncı İhtiyatlı İyimser” başlığında ise gazete Akıncı’nın iyimser olmaya çalıştığını fakat önlem 
almayıda ihmal etmediğini herşeye karşı hazırlıklı davrandığı mesajını veriyor. 

B. Politis Gazetesi, Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Anastasiadis,  BM Genel Sekreteri Antonio Gutters , 
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı  Espen Barth Eide tarafından verilen 
mesajları ılımlı ve daha barışçıl bir şekilde yansıtmaktadır. Gazete, olaylara daha ılımlı yaklaşarak iki toplum-
lu federasyonun barışla birlikte kurulabileceğini duyurmaya çalışıyor. Öte yandan, kamuoyuna, önerilen bu 
mülk ve arazi paylaşımının kesin bir sonuca vereceğini ilan ederek, kamuoyunun net bir fikir paylaşması 
için teşvik ediyor. Bu nokta da haberde kullanılan ve seçilen kelimelerin özellikle halkı daha samimi bir yol 
izlemelerine teşvik ederek, gazetenin sol kanadın yakınında olduğunu ve hükümetin eylemlerini barışçıl bir 
bakış açısıyla desteklediğini göstermektedir.

Türk Kesimine ait  örnek gazeteler ise  C. Volkan ve D. Yeni Düzen Gazeteleri yer almaktadır. Volkan gazetesi, 
“Bu Düşmanlık Nedir”, “Önce Türkleri denize dökelim”, “Yeni Alternatiflere İhtiyaç Var” ve  “Birinci bölüm 
tanıma”  gibi haber başlıkları atılarak nefret içerikli kelimeler kullanıldı.  Bu tür içeriğe sahip olan Volkan 
gazetesi provokatörlük yaparak ve hatta Filelefheros gazetesinden bile daha sert sözler seçerek insanları 
kışkırtmaktadır. Yeni Düzen gazetesi ise “İyimser değiliz, karamsar değiliz, kararlıyız”, “Süreç devam ediyor: 
Bugün çözüme düne oranla daha yakınız!”, “En iyi şansa sahibiz” ve “Annan Planı ile şu anki sürecin farkı” 
gibi cümlelerle Politis gazetesinin görüşüne sahip olduğunu ve Kıbrıs Müzakerelerini ve adanın birleşme 
görüşünü aktarmaktadır. Yazılarında tehdit edici ve korkutucu söylemlere izin vermeden daha ılımlı yollar-
la barış fikrini, kelimelerle, fotoğraflarla ve benzeri görsel işitsel araçlar sayesinde insanlara bu düşüncenin 
açıkça mesajları verilmektedir.

C. Volkan Gazetesi, ilk haberlerinde çözüm sağlamayacağını ve Kıbrıs Rum tarafının buna daha çok 
karşı olduğunun altını çizdi. Türklerle ortak bir yapı istiyorlarsa, bölgenin Türk tarafı için mülk ve arazinin 
paylaşılamayacağını belirten farklı çözüm önerileriyle ele alınması gerekir. Öte yandan “Kıbrıs Cumhuri-
yeti Devam Ediyor” başlıklı raporda, görüşünü ödün vermeden bir çözüm bulamayacağına vurgu yaparak 
kamuoyuna Türk tarafının hiç bir görüşü kabul etmeye hazır olmadığını bildirmeye çalışmıyor. Gazete, 
tanınmış tek cumhuriyetin Rum tarafı olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Rum tarafının Türkleri teşvik etmek 
istemediğine dikkat çekti ve bu şekilde halka duyurdu. Bu nokta, gazetenin sağ görüş açısına yakın olduğunu 
ve hükümetin sağ kanat görüşüyle yaptığı eylemleri dikkate alarak çözüm sürecini desteklemediğini göster-
mektedir.

D. Yeni Düzen Gazetesi, ilk haberinde mutlak bir çözüm bulmuş ve bu konuda barışın sağlanmasını 
temkinli istikrarlı adımlar atmaya çalışmış ve iki toplumlu bir çözümün mutlaka gerçekleştirileceğini ilan 
etmeye çalışmıştır. Gazete, bunu belirsizliğe yönelik olmayan kesin bir çözüm olarak görmüştür. Diğer başlık-
ta, önceki Annan plan referandumundaki halkın tepkisi ile halkın bugünkü müzakereleri arasında bir fark 
olduğunu belirtti. İnsanlar ve devlet yönetimi barış yapmaya daha isteklidir. Bu nokta gazetecinin sol kanadın 
yakınında olduğunu ve hükümetin eylemlerini barışçıl bir bakış açısıyla desteklediğini göstermektedir.
Fileleftheros ve Volkan gazetelerinin bu milliyetçi görüşleri, Kıbrıs sorununun başlangıcından bu yana 
gerçekleşmiş olan iki kültürdeki iki temel ideolojinin bugünkü gündemini ve geçmişini hala canlı tutmak-
tadır. Politis ve Yeni Düzen gazeteleri ise daha barışçıl ve özgür dile egemen olduklarını göstermektedir. 
Kıbrıs sorununun başlangıcından bu yana yaşanan iki kültür tarihinin ifadesi güncel haberlerde de incele-
nerek Yeni Düzen gazetesi, Birleşik Kıbrıs Federasyon fikrini ve bu fikre yakın görüşlerini destekleyen ve 
yayın yapan barışçıl bir haber dili kullanmıştır. Gazete çözümün avantajlarından bahsediyor ve gerçek yaşan-
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mışlıklardaki olayların olumsuz taraflarını kullanılan kelimenin anlamını dikkatle ele alarak aktarır. Volkan 
Gazetesi, Birleşik Kıbrıs Federasyonu’nu istemeyen bir konumdadır. Volkan gazetesinin yayını herhangi bir 
çözüm istemediklerini yaptıkları yayınlar ile desteklemektedir. Adanın şuan ki hali hazırdaki durumunun her 
zaman devam etmesini destekleyen barışçıl bir dili olmayan karşıt bir yayın politikasına sahiptir. Türk bir-
liklerinin ve Türkiye’nin egemenliğinin bütün olmasını destekleyen yayınları mevcuttur. Her iki toplumdaki 
yayın organlarında benzerlikler mevcuttur. Filelefteros Kıbrıs’la ilgili birçok haber yapıyor ve özellikle Türk 
tarafını tahrik eden yayınlar üretmeye çalışıyor.  Fileleftheros, gerçekte bir çözüm istemeyen ve herkesi kor-
kutan bir yayın organıdır ve mevcut durumun devam etmesini isteyen bir yayın politikası izler. Fileleftheros  
gazetesinin yayınları halen kilisenin etkisinden ve Helenizm ideolojisinden kurtulamadığını göstermektedir.  
Fakat Politis daha dengeli barışçıl ve çözüme odaklı ve daha yakın bir üslupla müzakereleri ele alır. Ayrıca 
Rum kesimdeki Kıbrıslı Türklerin haklarını savunan az sayıdaki mevcut gazete yayınlardan biridir. (Baturay 
,01. 2018) Gerçekleşen olaylardan yola çıkarak Rum kesimi, geçmişte, bugün ve gelecekte de devam edecek 
milli görüşlerini tekrar ortaya koymuşlardır. 

Öneriler
Bu çalışmada, iki topluluğun sahip olduğu medya sahipliği arasındaki en belirgin fark Rum kesimine ait 
tüm Medya, basın, radyo ve TV’nin ele alınıp denetlendiği bir takip kontrol / denetleme sistemi mevcuttur. 
Böyle bir denetleme olsa da iki topluluğa ait görüşlerin çaptırılmasında rol oynamıyor, ilgili konularla yapılan 
haberlerde yorum ve haberciliğin ayrıştırılması gerekmektedir. Bu nedenle ilgili haberler daha fazla manipüle 
edilmemelidir. Özellikle politik içeriğe sahip olan ve yaşamsal süreci etkileyen haberleri kontrol etmede Rum 
kesiminin oluşturduğu komisyonun yetersiz olduğunu göstermektedir. Kültür, spor ve siyaset gibi birçok 
konuda her iki toplumun adı haberlerde geçiyorsa, herhangi bir manipülasyon olmadan haber yapmak daha 
sağlıklı olacaktır. Türk kesimine ait basın sistemi ise anayasal bir düzenleme yapılmalıdır. İki kesim için 
ötekileştirme, nefret içerikli kışkırtıcı manipüle edilmiş bu haberleri ya devlet tarafından ya da tarafsız bir 
alternatif sistem yoluyla uygulanmalıdır. Unutulmamalıdır ki bu iki toplum din, dil ve ırk açısından iki ulusu 
temsil ediyor ve vatandaşları korkutmadan, saygı çerçevesinde gerçeği çarptırmadan haber yapılmalıdır.

Sonuç
Bu araştırma ışığında, Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs’ın fikirleri özel olarak yönetilmekte, siyasi, sosyo-kültürel ve 
fiziksel özelliklere dayalı elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmaktadır. Bu bildiri öncelikle Kıbrıs ile Kuzey 
Kıbrıs medya kültürü ve toplumu arasındaki iletişim tarzlarını incelemiştir. Her iki toplumun tarihsel gelişi-
mi ve AB müzakereleri açısından araştırmalar yapılmış ve milli ideolojileri yansıtılmıştır. Her iki kesiminde 
sahip olduğu basın ve medya mevzuatları incelenmiştir.  Fileleftheros ve Volkan Gazetesi, kendi insanlarına 
taviz vermemeleri gerektiğini yansıtıyor. Gazeteler müzakerelere daha sert ve suçlayıcı tavırlar sergileyerek 
geçmiş günlerin tekrardan gündeme gelmesine teşvik ediyor. Diğer iki gazete meseleye daha ılımlı yaklaştığı 
gibi dili barışçıl ve iki ulusun  birbirine daha yakın hale getirmeyi destekliyor. Örneğin özellikle aşağıda-
ki görüşmelerde sonuçsuz kalan 9-12 Ocak 2017 görüşmeleri; Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olduğunu ve barış 
gazeteciliği üzerine çalışmalar ve gayretler gösterilmektedir. Fakat devletin özellikle siyasi ve kültürel geçmişi 
nedeniyle bu gayretler  başarılı sonuçlanmadı. Irkçı ve nefret dolu söylemlere yer veren gazetecilik anlayışı 
bunu engelleyerek çatışma yaratır. Çalışmada incelenen bütün gazeteler ilk sayfalarda geniş yer ayırdı. Politis 
ve Yeni Düzen Gazeteleri ana konuyla ilgili daha fazla alan verdiler. Fileleftheros ve Volkan gazeteleri konuy-
la ilgili haberleri yaptı fakat Fileleftheros Gazetesi ön plana Anastasiades sözlerini çıkararak, Türk tarafına 
inisiyatif tanımadı. Buna ek olarak Fileleftheros, durumu Milliyetçilik bağlamında değerlendirildi ve olayı 
tek bir Cumhuriyetin tek bir temsilcisi olarak gördü. Politis ve Yeni Düzen gazetelerinin kullandıkları un-
vanlar başlık mesajlarındaki bağlamda kullanılmış, Yeni Düzen Gazetesi haberinde çözümün yakın çizgide 
olduğunu göstermektedir. Politis Gazetesi, yayın politikasına dayanarak söyleminde ara başlıklar içeriyor. 
Genel haberlere baktığımızda yalnızca Volkan ve Fileleftheros gazetelerinin başlıklarında kışkırtıcı kelimeler 
kullandıkları görülüyordu. Kullanılan başlıklarda kullanılan mesajın daha geniş bir biçimde ifade edildiği 
görülüyor. Elde edilen sonuçlara göre KKTC’nin, basınla ilgli sahip olduğu bir kurumsallaşma veya her-
hangi bir tüzük KKTC’de yoktur ve bu durum tarafsız haber alma ve yayma özgürlüğünü de engellemektedir.  
GKRY ise AB’ye üye olmasının avantajlarını kullanırken ayrıca  özgürce konuşabilme, düşünebilme, haber 
alma ve  yayma gibi serbest dolaşım sağlamaktadır ve ayrıca Medya kurumlarındaki sahiplik yapısı kurumsal 
bir düzene sahiptir.
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HAKİKAT ÖTESİ (POST-TRUTH) DÖNEMDE DOĞRULAMA PLATFORMLARI: TEYİT.ORG ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Özlem DORUK ŞAHİN 

Özet
Oxford Sözlüğü tarafından 2016’da yılın sözcüğü seçilen hakikat ötesi, “nesnel gerçeklerin belirli bir konu 
hakkında kamuoyunu belirlemede duygulardan ve kişisel inançlardan daha az etkili olması durumu”nu 
ifade etmektedir. Hakikat ötesi dönemde dolaşıma giren bilgilerin tarafsız ve şeffaf bir şekilde doğrulan-
masına duyulan ihtiyaç ise doğruluk kontrolü yapan organizasyonları beraberinde getirmiştir. Bu çalışma, 
hakikat ötesi kavramı üzerinden sosyal medyada üretilen, hızla yayılan yalan haberlerin, şüpheli içeriklerin 
ve görsellerin doğruluğunu teyit eden ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi amaçlayan doğruluk kontrolü 
(fact-checking) sistemine odaklanmıştır. Bu çerçevede, interneti birincil haber kaynağı olarak kullanan kişiler 
için sosyal medyada gündeme gelen şüpheli içeriklerin, medya gündemindeki iddiaların, yaygın bilinen 
yanlışların, şehir efsanelerinin doğruluğuna odaklanan ve analizlerini internet sayfasında yayınlayan Teyit.
org adlı doğrulama platformu ele alınmıştır. Teyit.org’un organizasyonel yapısı, işleyişi, çalışma prensipleri ve 
yaptığı analizler incelenmiştir. Platformun, 01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında internet sitesinde 
yayınlanan şüpheli içeriklere yönelik analizleri, içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Hakikat ötesi (post-truth), doğruluk kontrolü (fact-checking), doğrulama platformları, 
Teyit.org

Giriş
İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, bireylerin bilgiye hızlı ve zahmetsiz bir şekilde ulaşabilmelerine 
olanak tanıyan yenilikleri beraberinde getirmiştir. Internet erişiminin yaygınlaşması, erişimi sağlayan ci-
hazların taşınabilir hale gelmesi ile bireyler zamandan ve mekândan bağımsız olarak istedikleri bilgiye iste-
dikleri anda ulaşabilme olanağına sahip olmuştur. Bireylerin günlük hayatlarının önemli bir parçası haline 
gelen sosyal medyanın teknolojik temelini oluşturan Web 2.0 teknolojisi bireylerin bilgi karşısındaki po-
zisyonlarını da değiştirmiştir. Internet, kullanıcılar için bilgiye hızlı erişebilecekleri bir alan olmanın yanı sıra 
içerik üretebilecekleri ve bu içerikleri geniş kitleler ile paylaşabilecekleri bir alan haline gelmiştir. Bu teknolo-
jik dönüşümün getirdiği yeni olanakların aktif kullanıcılar yarattığı, düşünce özgürlüğünü desteklediği ve 
demokrasiyi geliştirici bir nitelik taşıdığı öne sürülmektedir (Binark ve Löker 9-11).
Yeni iletişim teknolojileri bir yandan özgürleştirici olanaklar sunarken diğer yandan hegemonik iktidar/güç 
ilişkilerine hizmet edecek şekilde, baskı ve kontrol mekanizmaları yaratmak için de kullanılabilmektedir. 
Özellikle sosyal medyanın kullanıcılar için öncelikli bilgi ve haber kaynağı haline gelmesiyle birlikte propa-
ganda ve manipülasyonun yoğun olarak kullanıldığı bir mücadele alanına dönüştüğü görülmektedir. Sosyal 
medyada yalan haberlerin, doğrulanmamış bilgilerin, kullanıcı kaynaklı içeriklerin “kesin” olarak paylaşıl-
ması, içeriklerde yanıltıcı görsel malzemelerin kullanılması, bu içeriklerin bir gruba, ırka, cinsiyete yönelik 
nefret söylemi içermesi ve hiçbir denetim mekanizması olmaksızın hızla yayılması önemli bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Binark ve Bayraktutan 70-87). Üretilen sahte içeriklerle, bir olayın görsel malzeme-
lerinin başka bir olay ile özdeşleştirilerek kullanılması ve paylaşılmasıyla, görüntülerin çarpıtılması ya da 
tahrip edilmesiyle kısa sürede geniş kitlelere ulaşılarak kamuoyu yaratılması mümkün hale gelmiştir. Nitekim 
2016 yılının Haziran ayında Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği üyeliğinin sorgulandığı “Brexit Referandumu” 
ve Kasım ayındaki ABD Başkanlık seçimleri öncesinde, sosyal medyada dolaşıma giren yalan haberlerin ve 
asılsız içeriklerin seçim sonuçları üzerinde etkili olduğu iddia edilmiştir. Bu iddialar ise hakikat ötesi (post-
truth) kavramını gündeme getirmiştir (Rose 555, 556). 

Hakikat Ötesi / Post-Truth Nedir?
Bretix taraftarlarının referandumda, Donald Trump’ın ise ABD Başkanlık seçimlerinde kazandığı zafer 
sonrası yapılan tartışmaların odak noktasında, mevcut siyasi atmosferi nitelemek için kullanılan “post-truth” 
kavramı yer almıştır (Jaser). Post-truth kavramının kullanımı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2000 or-
anında artmış ve kavram Oxford Sözlüğü tarafından 2016 yılının sözcüğü seçilmiştir. Oxford kavramı “nesnel 
gerçeklerin belirli bir konu hakkında kamuoyunu belirlemede duygulardan ve kişisel inançlardan daha az et-
kili olması durumu”nu niteleyen bir sıfat olarak tanımlamıştır. Oxford Sözlükleri Başkanı Casper Grathwohl’a 
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göre kavram dilbilimsel temellerini oluştururken bir haber kaynağı olarak sosyal medyanın yükselişinden ve 
sunduklarına karşı duyulan güvensizlikten beslenmiştir. (“Word of the Year 2016 Is”).
Sözcüğün Türkçe kullanımında henüz üzerinde uzlaşılmış bir kavram bulunmamakla birlikte, “truth” 
sözcüğü yerine gerçek ya da hakikat sözcüklerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu çerçevede post-truth 
sözcüğünün Türkçeleştirilmesinde; gerçeklik sonrası, gerçek ötesi, post-hakikat, hakikat ötesi, hakikat son-
rası, post gerçeklik, gerçek aşırı, post olgusal, hakikatin önemsizleşmesi vb. çeviri önerileri bulunmaktadır 
(Tutal 4; Atmaca 105; Uzunoğlu). Yalın Alpay, Yalanın Siyaseti başlıklı kitabında post-truth sözcüğünün 
Türkçe karşılığı olarak “hakikatin önemsizleşmesi” kavramını önermiştir. Alpay, “post” ön ekinin “sonrası” 
anlamında değil, önüne geldiği sözcüğü önemsizleştiren bir anlamda kullanıldığını savunmuştur. Dolayısıyla 
post-truth kavramı hakikatin artık öneminin kalmadığı bir duruma gönderme yapmaktadır (25-27). Bu çalış-
mada, “truth” sözcüğünün Türkçe karşılığının gerçek değil, doğruluk/hakikat sözcüğü olduğu kabul edilmiş 
ve post-truth “hakikat ötesi” şeklinde Türkçeleştirilmiştir .
Kavram ilk kez 1992 yılında Sırp asıllı ABD’li yazar Steve Tesich tarafından kullanılmıştır. Tesich, The Na-
tion adlı dergide yayımlanan “Watergate Sendromu: Yalanlar Hükümeti” başlıklı makalesinde, Watergate, 
İran-Kontra Skandalı ve Körfez Savaşı vb. gelişmelerin ABD halkının hakikatle olan ilişkisini derinden 
etkilediğini öne sürmüştür. Tesich’e göre bu gelişmeler ile insanlar hakikat ile kötü haberi aynı kefeye koy-
maya, ne kadar doğru ya da hayati olursa olsun bunları duymaktan rahatsız olmaya ve hakikatten çekinmeye 
başlamıştır. Böylece insanlar, hükümetin görmelerini istediği şeyleri görmek ve bunlara inanmak konusunda 
istekli hale gelmiştir. Tesich bu durumu şu sözler ile özetlemiştir (12, 13):
“Bizi hakikatten koruması için hükümetimize güvendik. […] Bizler hızla, totaliter canavarların ancak rüy-
alarında görebilecekleri türden bir halkın prototipleri haline geldik. Şu ana kadar bütün diktatörler gerçeği 
örtbas etmek için çok çalışmak zorunda kaldılar. Bizler, eylemlerimizle, bunun artık gerekli olmadığını, 
hakikatin herhangi bir öneminin kalmadığı manevi bir mekanizma edinmiş olduğumuzu söylüyoruz. Çok 
temel bir şekilde, bizler özgür insanlar olarak, hakikat ötesi bir dünyada yaşamak istediğimize özgürce karar 
verdik.” 
Kavram ilk kez ABD’li yazar ve akademisyen Ralph Keyes’in 2004 yılında yayınlanan “The Post-Truth Era: 
Dishonesty and Deception in Contemporary Life” başlıklı kitabı ile detaylı olarak ele alınmıştır. Kitap, 2017 
yılında “Hakikat Sonrası Çağ: Günümüz Dünyasında Yalancılık ve Aldatma” adı ile Türkçeye çevrilmiştir. 
Keyes çalışmasını, yalanın toplumun genelinde yarattığı etkiden duyduğu kaygının bir ifadesi olarak nitele-
miştir (18). Tıpkı Tesich gibi Keyes de Vietnam Savaşı, Watergate, İran-Kontra Skandalı ve Körfez Savaşı ile 
“resmi ağızlardan söylenen yalanlar”ın toplumu ahlaken hissizleştirdiğinden söz etmiştir (20, 21). Yalanın 
ve yalancıların tarih boyunca var olduklarını ve insanların yalan söylemeye eskisinden daha meyilli ol-
madıklarını vurgularken; günümüzde yalan söylemenin sıradanlaştığını, kolaylaştığını ve insanların açığa 
çıkan yalanlar karşısında giderek daha duyarsız hale geldiklerini ileri sürmüştür (22):
“[…] yalanlar genellikle tereddüt ederek, bol miktarda kaygıyla, bir parça suçlulukla, biraz utançla, en 
azından az biraz mahcubiyetle söylenirdi. Şimdiyse zeki insanlar olarak, suçluluk duymadan paçayı kurtara-
bilmek için gerçeği örtbas etmeye gerekçeler buluyoruz. Ben buna hakikat sonrası diyorum. Hakikat sonrası 
bir çağda yaşıyoruz. Hakikat sonrası, etik açıdan bir alacakaranlık kuşağında yer alıyor.” 
Keyes’e göre içinde yaşadığımız hakikat ötesi toplumda gerçek ve yalan dışında “tam olarak gerçeği yansıt-
mamakla birlikte yalan da denemeyecek muğlak ifadelerden oluşan” üçüncü bir kategori ortaya çıkmıştır. 
Dilsel yaratıcılık kullanılarak oluşturulan örtmecelerle yalan söyleme eylemi yumuşatılarak (örneğin; gerçeğe 
dayalı olmamak, gerçekten uzaklaşmak, gerçeğe aykırı ifadelerde bulunmak vb. gibi) farklı şekillerde yeniden 
adlandırılmıştır (25, 26). 
Alpay, Yalanın Siyaseti başlıklı kitabında hakikat ötesi kavramını, kendi kullanımı ile hakikatin önem-
sizleşmesini; postmodernizm, yeni medya düzeni, demokrasiye duyulan güvenin azalması ve popülizm 
bağlamında değerlendirmiş ve bu konuda kullanılan söylemsel stratejilere odaklanmıştır (21, 36). Alpay, 
postmodernizmin nesnel gerçekliğe ilişkin sorgusunun hakikat kavramının altını oyduğunu ve hakikatin 
varlığını tartışmalı hale getirdiğini ileri sürmüştür (37). Ona göre postmodernizm, hakikatin önemsizleşme-
sinin yolunu açmıştır (40). Alpay’a göre hakikatin önemsizleşmesinin en büyük nedenlerinden biri de yeni 
medya düzenidir. “Şeffaf bir toplumun mimarı olacağı vaadiyle pazarlanan” yeni medyanın hakikate ulaşmayı 
neredeyse imkansız hale getirdiğini vurgulamıştır (47). İnternetin kamu kullanımına açılması ve yaygın-
laşması sonrasında içeriklerin daha çok paylaşım ve tıklanma amacına yönelik oluşturulduğunu; yalan haber-
lerin, kamuoyu yaratmak amacıyla kullanılan sahte hesapların, kişiselleştirilmiş algoritmaların oluşturduğu 
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filtre balonlarının hakikatin önemsizleşmesinde oldukça etkili olduğunu ifade etmiştir (42-52).
Alpay, hakikatin önemsizleşmesinin bir diğer nedeni olarak demokrasiye ve demokratik kurumlara duyulan 
güvenin azalmasını göstermiştir. Enformasyon temelli üretimin gerektirdiği becerilere sahip olmayan, 
güvencesiz, geçiçi işlerde çalışan geniş toplum kesimlerinin “bariz şekilde yanlış çözümler sunarak da olsa” 
kendilerinin varlığını kabul eden siyasi aktörlere yöneldiklerine dikkat çekmiştir (55, 56). Trump’ın seçim 
zaferini de bu çerçevede ele alan Alpay, böylece hakikate dayalı bir siyasi tartışma ortamının yerini yeni 
krizler ve düşmanlar yaratmaya dayalı “hamaset, spekülasyon ve hezeyan” söylemine bıraktığını belirtmiştir 
(56). Öte yandan Alpay, popülizmin hakikat ötesi dönem ile yakaladığı uyuma da değinmiştir. Popülizmin 
“gerçek halkı”ı ve onun iradesini temsil etme iddiası ve seçkin karşıtlığı ile kurgusal bir evren yarattığından 
söz etmiştir. Gerçek halk kurgusu ile toplum bir tekliğe indirgenirken, toplumsal sorunların çözüm önerileri 
ortak iyiye yapılan vurgu ile ampirik verilerden uzak ve aşırı basitleştirilmiştir (59, 62).
Kısaca hakikat ötesi, kanaatlerin oluşumunda duyguların ve kişisel inançların gerçeklerden çok daha etkili 
olduğu, insanların duygularını harekete geçiren ve inanmak istedikleri içerikleri doğru kabul ettikleri bir 
dönemi ifade etmektedir. Bu dönemin en önemli özelliği de bu konuda çalışan hemen hemen tüm yazarların 
sözünü ettiği gibi yalan söylemenin artık utanılacak bir eylem olmaktan çıkması, sıradanlaşması ve insan-
ların yalanlar karşısında duyarsızlaşmasıdır. Nicolas Kayser-Bril, “Hakikat Ötesi Kamusal Alanda Veri Gaze-
teciliği” (Data-Driven Journalism In The Post-Truth Public Sphere) başlıklı makalesinde, gerçeği aramanın 
giderek istenmeyen bir özellik haline geldiğini belirtmiş ve bunun bir değer kayması olduğunu vurgulamıştır. 
Bu değer kayması ise “yalanların kamu söyleminde kullanılmasından çok daha fazlası”, hakikat ötesi kamusal 
alanını karakterize eden şeydir (Kayser-Bril). 

Hakikat Ötesi Dönemde Doğrulama Platformlarının Yükselişi
Doğrulama platformlarının ortaya çıkışı hakikat ötesi dönem ve bu dönemin siyasi atmosferi ile yakından 
ilişkilidir (Alpay 53). Yalanın sıradanlaştığı, önemsizleştiği hakikat ötesi dönemde, insanların gerçeklerden 
kopmasını engellemek her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Sosyal medyada paylaşılan içerikler-
in yarattığı bilgi kirliliğini azaltmak, dolaşımdaki iddiaları tarafsız ve şeffaf bir şekilde doğrulamak, kısaca 
kamuoyunu doğru bilgilendirmek temel bir ihtiyaç halini almıştır. Bu ihtiyaç ise doğruluk kontrolü yapan 
organizasyonları beraberinde getirmiştir. 
Siyasi iddiaların doğruluğunu değerlendirmeyi ve kamuyla paylaşmayı amaçlayan ilk doğrulama platform-
ları 2000’li yılların başında ABD’de ortaya çıkmış ve on yıl içinde hızla yayılarak 50’den fazla ülkede faaliyet 
göstermeye başlamıştır. Duke Reporters’ Lab tarafından yürütülen, doğrulama platformlarıyla ilgili kapsamlı 
bir veri tabanı oluşturmayı amaçlayan “Küresel Doğrulama Platformları Veritabanı” (The Database of Global 
Fact-Checking Sites) başlıklı projenin verilerine göre, Aralık 2017 itibariyle küresel çapta aktif olarak faali-
yette bulunan 137 doğrulama kuruluşu bulunmaktadır (Stencel).
ABD’de siyasi doğrulama mekanizmasının nüvesi olarak kabul edilebilecek ilk oluşum 2001 yılında üniver-
siteden yeni mezun üç genç tarafından kurulan Spinsanity  adlı internet sitesidir. Kısa zamanda popülerlik 
kazanan bu girişimi 2003 yılında Pennsylvania Üniversitesi bünyesinde kurulan FactCheck.org takip etmiştir 
(Graves ve Cherubini 6). Öte yandan 2007 yılında kurulan ve 2008 başkanlık seçimleri sırasında internette 
yer alan 750’den fazla iddiayı inceleyerek seçmenleri aydınlattığı için 2009 yılında Pulitzer Ödülü’ne layık 
görülen PolitiFact de ABD’deki önemli doğrulama platformlarından biridir (Adair).
Lucas Graves, 2016 yılında yayımlanan “Neyin Doğru Olduğuna Karar Verme: Amerikan Gazeteciliğinde 
Siyasi Doğrulamanın Yükselişi” (Deciding What’s True: The Rise of Political Fact-Checking in American 
Journalism) başlıklı kitabında ABD’de faaliyet gösteren üç büyük doğrulama platformunu ele almış ve onlar 
üzerinden doğrulama mekanizmasının işleyişini, çalışma prensiplerini, araştırma rutinlerini incelemiştir (8). 
Graves, doğrulama mekanizmasını derinlemesine ele alan ilk çalışma olan bu kitapta, doğrulama sisteminin 
gelişmesinde öncü olarak nitelendirdiği FactCheck.org, PolitiFact ve Washington Post’s Fact Checker adlı 
oluşumlar hakkında ayrıntı bir analiz gerçekleştirmiştir (14). 
Graves, doğrulamayı gazeteciliğin bir formu olarak nitelerken, haber odasına gelen bilginin yayınlanmadan 
önce doğrulanmasına yönelik birimlerin uzun süredir var olduğuna değinmiştir. ABD’de basın organlarında 
1920’li yıllardan itibaren dahili doğrulama (internal fact-checking) yapan departmanlar bulunmaktadır. Bu 
departmanlar asılsız iddiaların haber yapılmasını engellemek ve yanlış bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasını 
önlemek amacıyla oluşturulmuştur (7). Ancak bu doğrulama süreci günümüzde kullanılan doğrulama me-
kanizmasından farklıdır. Günümüzde, bu sürecin tam tersinin gerçekleştiğini vurgulayan Graves, doğrulama 
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platformlarının zaten haber haline getirilmiş, kamuoyu ile paylaşılmış şüpheli iddiaları araştırdıklarını ve 
kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmeye çalıştıklarını vurgulamıştır (8).
Doğrulama platformları ABD’deki gelişmelere paralel olarak Avrupa’da da 2000’li yılların ortalarında faaliyet 
göstermeye başlamıştır. Avrupa’daki ilk doğrulama platformu 2005 yılında Birleşik Krallık’ta yapılacak genel 
seçimleri izlemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu girişimin ardından 2008 yılında benzer oluşumlar Fransa 
ve Hollanda’da ortaya çıkmıştır. Kısa sürede Avrupa’da da sadece seçim dönemlerini kapsayan doğrulama 
girişimleri yerini sürekli doğrulama yapan platformlara bırakmıştır (Graves ve Cherubini 6). 
Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan “Dijital Haber Raporu 2016: Avrupa’da 
Haber Doğrulama Sitelerinin Yükselişi” (Digital News Report 2016: The Rise of Fact-Checking Sites in Eu-
rope) başlıklı rapora göre, Avrupa’da 20 farklı ülkede daimi görev yapan 34 adet politik doğrulama platformu 
bulunmaktadır. (Graves ve Cherubini 8) Bunlardan bazılarının siyasi figürlere ve onların açıklamalarına 
odaklandıkları, bazılarının ise haber medyasında çıkan haberleri inceledikleri görülmektedir. Avrupa’da faal-
iyet gösteren doğrulama platformlarının kurumsal yapıları göz önüne alındığında ise iki farklı modelden söz 
edilmektedir. Bunlardan ilki, bir medya kuruluşuna bağlı olarak faaliyet gösteren ve o kuruluş tarafından fi-
nanse edilen “haber odası modeli” (the newsroom model)dir. Büyük ölçüde Batı Avrupa ülkelerinde görülen 
bu model erişim ve kaynak kullanımı açısından büyük avantajlar sağlamaktadır. Ancak editöryel ve maddi 
destek açısından yarattığı bağımlılık önemli bir dezavantaj olarak görülmektedir (Graves ve Cherubini 8). 
İkincisi ise daha çok Doğu Avrupa ülkelerinde görülen ve kâr amacı gütmeyen “sivil toplum kuruluşu mode-
li” (the NGO model)dir. Bu modelde kuruluşlar haber kaynakları ile ortaklık kursalar dahi editöryel süreçler 
ve finansal konular açısından bağımsız çalışmaktadır. Bu tip doğrulama platformları genellikle demokratik 
kurumların güçlendirilmesini amaçlayan sivil toplum kuruluşları tarafından hayata geçirilen projeler olarak 
nitelendirilmektedir (Graves ve Cherubini 10).

Doğrulama Platformları İçin Temel İlkeler
Kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirme amacının bir parçası olarak ortaya çıkan doğrulama platformlarının 
amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için objektif, şeffaf, açık ve güvenilir olmaları ve okuyucularının güvenini 
kazanmaları gerekmektedir. Bunun için doğrulama platformlarının haberleri, iddiaları, şüpheli içerikleri 
belirli standartlara uygun olarak incelemeleri gerekmektedir. Okurların yapılan analizleri takip edebilmesi 
için analiz sürecinde kullandıkları temel ilkeleri, analizin aşamalarını, analiz yöntemini internet sayfalarında 
yayınlamaları ve her analizi bu süreçlere uygun şekilde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 2015’de Poynter 
Enstitüsü bünyesinde kurulan ve dünya çapında doğrulama platformlarını bir araya getirmeyi amaçlayan 
Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı (The International Fact-Checking Network) doğrulama platformlarının 
şeffaf, açık ve güvenilir olmaları için uymaları gereken temel standartları belirlemiştir. 
Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı, tarafsız ve şeffaf bir doğruluk kontrolünün, hesap verebilir gazeteciliğin 
güçlü bir aracı olabileceğini savunmaktadır. Dünya çapında doğrulama platformları arasındaki görüş alışver-
işleri sonucunda, kamuoyunda paylaşılan iddiaların doğruluğuna dair tarafsız raporlar yayınlayan kuruluşlar 
için belirlenen kılavuz ilkeler şunlardır (“International Fact-Checking Network”):
1) Tarafsızlık ve hakkaniyetli davranma ilkesine bağlılık
2) Kaynakların şeffaflığı ilkesine bağlılık
3) Finansal kaynak ve organizasyonel yapının şeffaflığı ilkesine bağlılık
4) Yöntemin şeffaflığına bağlılık
5) Açık ve dürüst doğrulamaya bağlılık
Bu ilkeler, Eylül 2016’da 27 ülkeden 35 doğrulama platformu tarafından kabul edilmiştir. Böylece kültürel, 
ulusal, organizasyonel, finansal vb. açıdan önemli farklılıklar gösteren doğrulama kuruluşları ortak bir an-
layışta bir araya gelmiş ve önemli bir adım atılmıştır  (Kessler 2016). ABD’nin prestijli doğrulama kuruluşları 
FactCheck.org, PolitiFact ve Washington Post’s Fact Checker ile Türkiye’den Doğruluk Payı ve Teyit.org’un da 
aralarında bulunduğu 49 doğrulama kuruluşu bu ilkeleri benimseyerek “onaylanmış imzacı” olarak bu oluşu-
mun bir parçası haline gelmiştir (“International Fact-Checking Network”).

Hakikat Ötesi Dönemde Türkiye’de Doğrulama Platformları
Türkiye’de son yıllarda birincil haber kaynağı olarak sosyal medya kullanımının artması, yapılan araştırmalar-
da haberlere olan güvensizliğin dikkate değer oranda yüksek çıkması doğrulama platformlarına olan ihtiyacı 
gözler önüne sermektedir. Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü’nün yayımladığı “Dijital Haber Raporu 
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2016” (Digital News Report 2016)’ya göre, Türkiye’de kentli nüfusun yüzde 73’ü sosyal medyayı haber kay-
nağı olarak kullanmaktadır. Raporda Türkiye, sosyal medyanın haber kaynağı olarak kullanımında 26 ülke 
içinde Yunanistan’ın ardından ikinci sırada yer almıştır (Newman vd. 8). Enstitü’nün Dijital Haber Raporu 
2017’ye ek olarak yayımladığı Türkiye Raporu ise sosyal medyanın birincil haber kaynağı olarak kullanımının 
son iki yılda artarak yüzde 39’a ulaştığını göstermiştir (Yanatma 20). 
Öte yandan aynı rapor Türkiye’de haber medyasına karşı güvensizliği de gözler önüne sermiştir. Araştırmanın 
yapıldığı 36 ülke içinde Türkiye, yüzde 38 ile haberlere duyulan güvensizliğin en yüksek olduğu ikinci ülkedir 
(Yanatma 32). Katılımcılara kendi kullandıkları haberlere güvenip güvenmedikleri sorulduğunda ise bu oran 
yüzde 31’e düşmüştür (30). Habere duyulan güvensizliğin kullanılan birincil haber kaynağına göre dağılımı-
na bakıldığında ise güvensizliğin en yüksek olduğu kaynak sosyal medyadır. Sosyal medyayı birincil haber 
kaynağı olarak kullanan katılımcıların yüzde 50’sinin genel olarak sosyal medyaya, yüzde 45’inin ise kendi 
kullandıkları haberlere güvenmedikleri tespit edilmiştir (31).
Sosyal medyanın bir yandan önemli bir haber kaynağı olarak kullanılması diğer yandan ise güvenirliği en 
düşük haber kaynağı olarak görülmesi önemli bir çelişki olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum insanların 
güvenmedikleri bir kaynaktan haber almaya neden devam ettikleri sorusunu akla getirmektedir. Raporda 
bu oranlar sadece medyaya duyulan güvensizliğin değil, aynı zamanda ülkedeki yüksek kutuplaşmanın da 
göstergesi olarak nitelenmiştir (30):
Katılımcılar iki kampa bölünmüş görünüyor; haberlere ya güveniyorlar veya güvenmiyorlar. Her iki kamptaki 
insanlar haberlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sorgulamadan inanmak istedikleri haberlere güvenmeyi 
tercih ediyorlar.
Türkiye’de internetin birincil haber kaynağı olarak kullanımının ve haberlere duyulan güvensizliğin yükse-
kliği,  dolaşımdaki şüpheli içeriklerin doğruluğunun güvenilir platformlarca kontrol edilmesini gerekli hale 
getirmiştir. Bu çerçevede kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla kurulan çeşitli doğrulama platformları 
bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında Türkiye’de doğruluk kontrolü amacıyla faaliyette bulunduğu tespit 
edilen oluşumlar şunlardır; Doğruluk Payı, Doğrula.Org, Fact-Checking Turkey, Günün Yalanları, Malumat-
furuş, Teyit.Org ve Yalansavar. 
Bilgi doğrulama konusunda Türkiye’deki ilk girişim, 2010 yılında e-postalar aracılığıyla yayılan asılsız bilg-
ilere açıklama getirmek amacıyla kurulan Yalansavar adlı internet sitesidir (“Safsatalara karşı Yalansavar”). 
Yalansavar, günlük hayatta karşılaşılan iddiaları doğru değerlendirmek ve toplumda eleştirel düşünceyi yay-
gınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. Doğa bilimlerinin farklı alanlarında uzmanlaşmış 11 yazarın tamamen 
gönüllülük esasına göre çalıştığı bir internet sitesidir. Yalansavar büyük oranda bilim haberleri, doğa üstü 
olaylar, komplo teorileri, popüler kültür, tıp ve sağlık alanında şüpheli ve temelsiz iddiaların değerlendirilm-
esine odaklanmıştır (“Yalansavar Sık Sorulan Sorular”).  
Türkiye’nin ilk siyasi doğrulama platformu Doğruluk Payı’dır. 2014 yılında Ortak Gelecek İçin Diyalog 
Derneği’nin bir projesi olarak hayata geçirilmiştir. Kamuoyunu doğru bilgilendirme anlayışını teşvik etmek, 
siyasi okuryazarlığı geliştirmek amacıyla siyasetçilerin demeçlerini, konuşmalarını inceleyerek günlük ana-
lizler sunan bir platformdur. Doğruluk Payı, Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı tarafından kabul edilen 
metodolojiye uygun bir şekilde siyasi aktörlerin iddialarını ulusal medya ajanslarından, güvenilir haber site-
lerinden, TBMM tutanaklarından vb. derlemektedir. Değerlendirilecek iddiaların seçiminde, doğrulanabilir 
ya da yanlışlanabilir nitelikte olmasına, iddianın konusunun tartışmalı ve önemli olmasına dikkat edilmekte-
dir. Seçilen iddialar “Doğruluk Payı Kadranı”   adı verilen, beş seviyeden oluşan bir ölçeğe göre değerlendiril-
mektedir (“Değerlendirme Kriterleri”).
Malumatfuruş ise kendini amatör köşe yazarı yanlışlama girişimi olarak tanımlayan bir internet sitesidir. 
Köşe yazılarında yapılan “hatalara, gaflara, atlanılan gerçeklere, yanlış yönlendirmelere” odaklanan Malumat-
furuş, inceleyeceği köşe yazılarını rassal olarak seçtiğini belirtirken, gazete tirajlarının ve köşe yazarının 
popüleritesinin bu süreçte etkili olduğunu vurgulamaktadır (“Malumatfuruş Hakkında”). Güncel bilgiler ve 
haberler üzerine odaklanan Doğrula.Org ise Türkiye’de mevcut doğrulama platformlarının politikleştikler-
ini ileri sürerek, politikleşmeden çalışan bir doğrulama platformuna duyulan ihtiyaç doğrultusunda ku-
rulduğunu belirtmektedir (“Hakkımızda”). 
Günün Yalanları ve Fact-Checking Turkey ise Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi tarafından uluslararası ve 
ulusal kamuoyunun Türkiye ile ilgili “pozitif delillerle teyit edilmiş doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak” 
amacıyla kurulmuş iki doğrulama platformudur (“Faaliyetlerimiz”). Günün Yalanları sitesi, haberlere, siyas-
etçilerin iddialarına ve sosyal medyada dolaşan şüpheli bilgilerin doğruluğuna odaklanmıştır (“Günün Yalan-
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ları”). Fact-Checking Turkey ise Türkiye hakkında uluslararası kamuoyunda medya dolayımı ile yaratılan 
dezenformasyonun önüne geçmeyi amaçladığını vurgulamakta ve dış basında çıkan haberlerin doğruluğunu 
araştırmaktadır. İnternet sitesi İngilizce ve Arapça olarak hizmet vermektedir (“About Us”). 
Türkiye’deki doğrulama platformları içinde Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı’nın geliştirdiği kılavuz il-
keleri kabul eden ve bu kurum tarafından tanınan sadece iki oluşum bulunmaktadır. Bunlar; Doğruluk Payı 
ve Teyit.org’dur. Öte yandan bu iki platform, internet sitelerinde içerik seçimi ve değerlendirme süreçlerine, 
yöntemlerine, organizasyonel yapılarına ve finansal kaynaklarına şeffaf bir şekilde yer vermeleri açısından da 
diğerler platformlardan ayrılmaktadır.
Bir Doğrulama Platformu Olarak Teyit.Org
Teyit.org, interneti birincil haber kaynağı olarak kullanan kişilerin doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak için 
sosyal medyada gündeme gelen şüpheli içeriklerin, medya gündemindeki iddiaların, yaygın bilinen yan-
lışların, şehir efsanelerinin doğruluğuna odaklanan ve analizlerini internet sayfasında yayınlayan bir sosyal 
girişimdir. Teyit.org kendisini “internette yer alan şüpheli bilgileri tarayan, seçen, araştıran ve analiz haline 
getirerek okura sunan bir doğrulama platformu” olarak tanımlamaktadır. 26 Ekim 2016 tarihinde internet 
sayfasında yayınlanan “Pinokyolar Çağı’nda teyit.org” başlıklı bir yazı ile çalışmalarına başlamıştır. Teyit.
org’un kurucusu ve ekibin Şef Editörü Mehmet Atakan Foça imzalı bu yazıda, Türkiye’de son yıllarda yaşanan 
gelişmelerin toplumdaki kutuplaşmayı artırdığından söz edilmiştir. Medya kuruluşlarına duyulan güvenin 
azaldığı, haberlere internet üzerinden ulaşan kullanıcıların sayısının ise her geçen gün arttığı bir ortamda, 
sosyal medyada paylaşılan yalan haberlerin ve kurgulanmış içeriklerin toplumda var olan ayrılıkları daha da 
derinleştirdiği ifade edilmiştir. Bu koşullarda yanlış bilgiyle mücadele etmenin önemli bir sorumluluk olduğu 
vurgulanmıştır (“Pinokyolar Çağı’nda Teyit.org”).
Teyit.org’un çalışmalarını gazetecilik geçmişi olan bir ekip yürütmektedir. Ekipte editör, stajyer ve gönüllü 
pozisyonlarında görev yapan toplam 10 kişi bulunmaktadır. Bunun dışında ekibin çalışmalarına editöryel 
süreçlerde, veri analizi, iletişim tasarımı vb. konularda katkıda bulunduğu belirtilen 12 kişi bulunmaktadır. 
Teyit.org çalışmalarını Teyit Medya Araştırmaları Derneği ve Dubium Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. 
Şti. çatısı altında gerçekleştirmektedir (“Ekip”).
Teyit.org, dört aşamadan oluşan bir doğrulama yöntemi kullanmaktadır. Doğrulama sürecinde izlenen 
aşamalar platformun internet sitesinde, “Metodoloji ve İlkeler” başlıklı sayfada açıklanmıştır. Buna göre 
“tarama” olarak adlandırılan birinci aşamada, editörler günlük olarak dijital araçlarla internette yer alan, 
sosyal medyada paylaşılan ve okuyucular tarafından gönderilen haberleri ve şüpheli içerikleri kontrol etme-
ktedir. “Seçme” olarak adlandırılan ikinci aşamada, taranan içerikler içinden değerlendirilmeye alınacaklar 
belirlenmektedir. Değerlendirilmeye alınacakların belirlenmesinde ise söz konusu içeriğin “yaygınlık, önem 
ve aciliyet” unsurlarından en az birini taşıyıp taşımadığına bakılmaktadır. Üçüncü aşama olan “araştırma” 
aşamasında, içeriğin doğrulanması amacıyla temel gazetecilik yöntemlerinin yanı sıra dijital araçlara baş-
vurulmaktadır (“ Metodoloji ve İlkeler”).
Araştırma aşamasında yararlanılan kaynaklardan biri de 2015 yılında Avrupa Gazetecilik Merkezi (European 
Journalism Centre - EJC) tarafından yayımlanan Doğrulama El Kitabı (Verification Handbook)’dır. Doğru-
lama El Kitabı, kriz anlarında ve aniden ortaya çıkan önemli gelişmelerde kullanıcılar tarafından üretilen 
içeriklerin nasıl kullanılması gerektiğini anlatmaktadır. Farklı formatlardaki içeriklerin doğrulanmasında 
hangi araçların ve yöntemlerin kullanılabileceği konusunda öneriler ve örnek çalışmalar içermektedir (Silver-
man).
Dördüncü ve son aşama, araştırmadan elde edilen somut verileri ve olguları içeren bir analizin hazırlandığı 
ve okuyuculara sunulduğu “sonuç ve analiz” aşamasıdır. Bu aşamada önemli olan sadece somut verilerden 
yola çıkılarak iddianın doğrulanması ya da yanlışlanmasıdır. Yapılan araştırma sonucunda elde edilen somut 
veriler üzerinden incelenen iddiaya dair 4 farklı sonuca ulaşılabilmektedir (“Metodoloji ve İlkeler”);
Doğru; incelenen iddianın doğru olduğuna dair veriler elde edildiğine işaret ediyor.
Yanlış; incelenen iddianın yanlış olduğuna dair veriler elde edildiğine işaret ediyor.
Karma; incelenen çoklu önermenin hem doğru hem de yanlış (ya da hem doğru hem belirsiz, ya da hem yan-
lış hem belirsiz) bilgiler içerdiğine dair veriler elde edildiğine işaret ediyor.
Belirsiz; incelenen iddiaya dair veriler elde edildiğini; ancak bu verilerin iddianın doğru, yanlış ya da karma 
olduğuna dair bir sonuca ulaşmak için yeterli olmadığını belirtiyor.
Teyit.org, Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı’nın tarafsız ve şeffaf bir doğruluk kontrolü için belirlediği 
kılavuz ilkelere taraf bir doğrulama platformudur. Bu çerçevede organizasyonel ve finansal yapısını, bütçesini, 
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kullandığı doğrulama yöntemini, düzeltme politikasını, destekçilerini ve partnerlerini internet sitesi üzerin-
den okuyucularıyla paylaşmaktadır. Platformun organizasyonel yapısının ve iş akışının şeffaflığını sağlamak 
konusunda okuyucularına karşı sorumluluğu 3 temel ilke ile açıklanmaktadır. Bunlardan ilki “objektiflik ve 
açıklık” ilkesidir. Bu ilke Teyit.org’un “herhangi bir siyasi tartışmanın tarafı olmadan haberlerin kanıtlanabil-
ir gerçeklerini” sunması,  tüm şüpheli içerikleri aynı yöntemleri ve araçları kullanarak analiz etmesi, politik 
çeşitliliğe ve farklı dünya görüşlerine saygı göstermesi anlamına gelmektedir (“Metodoloji ve İlkeler”). 
“Düzeltme politikası” olarak adlandırılan ikinci ilke teyit.org’un elindeki verilerin hatalı bir değerlendirmeye 
neden olduğu durumlarda, yeniden değerlendirme yapılacağı ve gerekli değişikliğin analizlere ulaşan her-
kesin göreceği şekilde okuyuculara sunulacağı anlamına gelmektedir. Bu ilke ile Teyit.org, analizlerle ilgili 
okuyucularından gelen “düzeltme taleplerini” dikkate aldığını, hataların düzeltilmesi ya da analizin yeni so-
mut veriler çerçevesinde güncellenmesi için yeniden inceleme süreci başlattığını beyan etmektedir (“Metod-
oloji ve İlkeler”).
Üçüncü ilke, bir doğrulama kuruluşunun tarafsızlığı açısından oldukça önemli olan “ekonomik şeffaflık” il-
kesidir. Teyit.org çalışmalarına ekonomik destek veren kuruluşları “Nedir” adlı sayfasında, “Destekçilerimiz” 
başlığı altında paylaşmaktadır. Şubat 2018 itibari ile platformu destekleyen 4 kuruluş bulunmaktadır. Bunlar; 
Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi, Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu tarafından tasarlanan Sivil Düşün AB Programı ve Avrupa Demokrasi İçin Destek Programı 
(The European Endowment for Democracy - EED)’dır. Teyit.org yapılan analizlerin hiçbirinde fon veren 
kuruluşların etkisinin bulunmadığını, müdahale girişimlerinin asla kabul edilemeyeceğini ve olası müdahale 
girişimleri karşısında fon veren kuruluşla ilişkinin sonlandırılacağını ve bu durumun kullanıcılara açıklan-
acağını taahhüt etmektedir (“Nedir?”).

Teyit.Org’un Analizlerine Yönelik İçerik Analizi Uygulaması
Bu çalışmada hakikat ötesi dönemde dolaşıma giren şüpheli içeriklerin türlerini, hangi konular etrafında 
yoğunlaştıklarını, yayıldıkları sosyal medya platformlarını tespit etmek amacıyla Teyit.org doğrulama platfor-
munun internet sitesinde yayınladığı analizler içerik analizi yöntemine tabi tutulmuştur. İçerik analizi; “sosyal 
gerçeğin belirgin(manifest) içeriklerinin özelliklerinden, içeriğin belirgin (manifest) olmayan özellikleri hak-
kında çıkarımlar yapmak yoluyla sosyal gerçeği araştıran bir yöntemdir.” (Gökçe 18). İçerik analizinin uygu-
lanmasında takip edilen belirli aşamalar bulunmaktadır. Araştırma hedeflerinin belirlendiği ilk aşamanın ar-
dından incelenecek içeriğe bağlı olarak örneklem belirlenmektedir. Üçüncü aşamada içerikle ilgili kategoriler 
oluşturulmakta ve kategoriler üzerinden kodlamalar yapılmaktadır. Bu aşamayı değerlendirme ve yorumlama 
aşamaları izlemektedir (Bilgin 11).  Bu çerçevede, Teyit.org doğrulama platformunun internet sitesinde 01 
Ocak -31 Aralık 2017 tarihleri arasında yayınlanan 232 adet analiz incelenmiştir.
Analiz kategorilerinin oluşturulmasında öncelikle şüpheli içeriklerin ana konu başlıkları belirlenmiştir. Bu 
noktada Teyit.org tarafından kullanılan,  politika, bilim-teknoloji, din, eğitim, ekonomi, enerji, kent-çevre, 
sağlık, sanat, şehir efsanesi, tarih, yargı vb. 16 konu başlığından yararlanılmıştır. Daha sonra bu içerikler-
in konularına göre alt konu başlıkları belirlenmiştir. Örneğin, politika başlığı iç politika, dış politika, siyasi 
partiler vb. alt konu başlıklarına ayrılmıştır. Şüpheli içerikler ihtiyaç duyulması halinde birden fazla konu ve 
alt konu başlığı ile kodlanmıştır. Şüpheli içerikler türlerine göre; fotoğraf, video, sosyal medya iletisi (Tweet, 
Facebook gönderisi, ekran görüntüsü/caps vb.) haber, resmi belge ve diğer olmak üzere 6 kategoriye ay-
rılmıştır. Şüpheli içeriklerin analiz sonuçlarının kodlanmasında platformun doğru, yanlış, karma ve belirsiz 
kategorileri kullanılmıştır.
Şüpheli içeriklerin ortaya çıktığı/üretildiği ve yaygınlaştığı mecralar ile ilgili öncelikle gazete, televizyon, 
Twitter, Facebook, WhatsApp, online haber siteleri vb. 17 farklı kategori oluşturulmuştur. Kodlamalar 
sırasında bu kategorilerden bazılarının (örneğin; radyo, bloglar) işlevsel olmadığı fark edilmiş ve bu katego-
riler daha sonra diğer başlığı altında toplanmıştır.

Bulgular ve Yorum
Teyit.org doğrulama platformunun 01 Ocak -31 Aralık 2017 tarihleri arasında analiz ettiği şüpheli içeriklerin 
konularına göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Şüpheli İçeriklerin Konulara Göre Dağılımı
Konu Başlıkları N %
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Politika 135 47,5
Tarih 24 8,5
Eğitim 16 5,6
Bilim 30 10,6
Sağlık 18 6,3
Şehir Efsanesi 39 13,7
Ekonomi 2 0,7
Magazin 3 1,1
Sanat 2 0,7
Spor 1 0,4
Dizi-Film 1 0,4
Yargı 3 1,1
Uzay 8 2,8
Yaşam 2 0,7
Toplam 284 100,0

Buna göre, analiz edilen şüpheli içeriklerin neredeyse yarısının politika ile ilgili olduğu görülmektedir. Poli-
tika haberlerini sırasıyla şehir efsanesi, bilim ve tarih konulu içerikler takip etmiştir. Politika konu başlığında 
yer alan şüpheli içeriklerin analiz sonuçlarına göre (Tablo 2) dağılımına bakıldığında ise yüzde 75,6 oranın-
da şüpheli içeriğin yanlış olduğu görülmektedir. Bu durum hakikat ötesi siyaset anlayışı ile uyumlu olması 
açısından son derece önemlidir. 

Tablo 2: Politika Konulu İçeriklerin Analiz Sonuçlarına Göre Dağılımı
Konu Başlığı Analiz Sonucu Toplam
 Doğru Yanlış Karma Belirsiz 
Politika N 18 102 12 3 135
 % (kategori) 13,3% 75,6% 8,9% 2,2% 100%

Analiz edilen şüpheli içeriklerin alt konu başlıklarına göre dağılımı Tablo 3’de verilmiştir. Bu kategoride en 
fazla şüpheli içeriğin yaklaşık yüzde 30 ile iç politikaya ilişkin olduğu görülmektedir. Bununla birlikte siyasi 
partiler ve siyasetçilerle ilgili analiz edilen şüpheli içeriklerin oranı da yüzde 13,1’dir. 
Alt Konu Başlıkları N %
İç Politika 123 29,2
Siyasi Partiler / Siyasetçiler 53 13,1
Uluslararası Siyaset 43 10,2
Referandum 2017 28 6,7
Diğer 28 6,7
Ortadoğu Ülkeleri 26 6,1
Avrupa Ülkeleri 19 4,4
ABD 18 4,3
Tarihi Olaylar 16 3,8
Suriyeli Sığınmacılar 15 3,6
Mustafa Kemal Atatürk 15 3,6
Dış Politika 13 3,1
Güvenlik 11 2,6
15 Temmuz Darbe Girişimi 7 1,7
Rusya 3 0,7
Avrupa Birliği 1 0,2
Toplam 421 100

Tablo 3: Şüpheli İçeriklerin Alt Konu Başlıklarına Göre Dağılımı

Analiz edilen şüpheli içerikler içinde uluslararası siyaset de yüzde 10,2 ile önemli bir yer tutmaktadır. Burada 
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dikkat çekici nokta Türkiye’de her zaman tartışmalı bir konu olan Avrupa Birliği (AB) ile ilgili analiz edilen 
içerik sayısının oldukça az olmasıdır. Bu noktada bir ihtimal, Avrupa Birliği’nin artık hakikat ötesi politikala-
rın konusu olacak kadar önemli görülmemesidir. Diğer ihtimal ise Teyit.org’un farklı gerekçelerle AB ile ilgili 
şüpheli içerikleri süzgecinden geçirmemiş olmasıdır.
 Analiz Sonucu
İçerik Türü N % Doğru Yanlış Karma Belirsiz
Fotoğraf 113 41,7 13 90 9 1
Video 27 10,0 5 19 2 1
Haber 37 13,7 1 29 5 2
Sosyal Medya İletisi 
(Tweet, Facebook gönderisi, Ekran görüntüsü) 77 28,4 13 52 9 3
Resmi Belge 17 6,3 5 10 2 0
Toplam 271 100,0 28 168 20 7
 Tablo 4: Şüpheli İçeriklerin Türlerine Göre Dağılımı ve Analiz Sonuçları

Analiz edilen şüpheli içeriklerin türlerine göre dağılımı ve analiz sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. Bu kate-
goride en fazla şüpheli içeriğin yüzde 41,7 fotoğraf türünde olduğu görülmektedir. Fotoğraf türünde analizi 
yapılan 113 şüpheli içeriğin 90’ının yanlış olduğu görülmektedir.

Tablo 5: Şüpheli İçeriklerin Yayıldığı Mecralar

Mecranın Adı N %
Twitter 33 10,2
Facebook 26 8,0
WhatsApp 18 5,6
Youtube 2 0,6
Instagram 1 0,3
Online Haber Sitesi 80 24,7
Televizyon 6 1,9
Gazete 7 2,2
Sosyal Medya (Genel) 150 46,3
Haber Ajansları 1 0,3
Toplam 324 100,0

Analiz edilen şüpheli içeriklerin paylaşılarak hızla yayıldıkları mecralara göre dağılımları Tablo 5’de verilm-
iştir. Buna göre şüpheli içeriklerin yüzde 46,3’ünün genel olarak sosyal medyada yayıldığı görülmektedir. Bu 
kategori analiz içinde özel bir sosyal medya platformunun belirtilmediği durumlarda kodlanmıştır. Ayrıca 
şüpheli içeriklerin yüzde 24,7’sinin online haber sitelerinde yayınlandığı görülmektedir. Online haber siteler-
inde paylaşılan bu içeriklerin ise yüzde 67,4’ünün yanlış olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu online haber site-
lerinin tıklanma amacıyla dikkat çekici iddiaları teyit etmeden yayınladıkları yönündeki görüşleri destekler 
niteliktedir.

Tablo 6: Şüpheli İçeriklerin İlk Ortaya Çıktığı Mecralar
Mecranın Adı N %
Twitter 47 21,1
Facebook 29 13,0
WhatsApp 12 5,4
Youtube 1 0,4
Online Haber Sitesi 43 19,3
Televizyon 8 3,6
Gazete 12 5,4
Sosyal Medya (Genel) 50 22,4
Haber Ajansları 9 4,0
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Resmi Kurum/Kişi  5 2,2
Belirsiz 5 2,2
Diğer 2 0,8
Toplam 223 100,0

Analiz edilen şüpheli içeriklerin ilk ortaya çıktıkları mecralara göre dağılımları Tablo 6’da verilmiştir. Buna 
göre şüpheli içeriklerin yüzde 46,3’ünün ilk ortaya çıktığı mecranın genel olarak sosyal medya olduğu 
görülmektedir. Şüpheli içeriklerin ilk ortaya çıktığı mecralardan Twitter, yüzde 21,1 ile ikinci sırada yer al-
maktadır. Twitter’ı online haber siteleri ve Facebook takip etmektedir. 

Tablo 7: Şüpheli İçeriklerin İlk Ortaya Çıktığı Mecralar ve Analiz Sonuçlarının Dağılımı
 Analiz Sonucu
Mecranın Adı Doğru Yanlış Karma Belirsiz Toplam
Twitter 11 29 5 2 47
Facebook 0 25 4 0 29
WhatsApp 1 10 1 0 12
Youtube 0 1 0 0 1
Online Haber Sitesi 6 29 6 2 43
Televizyon 2 5 0 1 8
Gazete 2 9 0 1 12
Sosyal Medya (Genel) 3 42 4 1 50
Haber Ajansları 0 9 0 0 9
Resmi Kurum/Kişi  0 5 0 0 5
Belirsiz 3 2 0 0 5
Diğer 0 2 0 0 2
Toplam 28 168 20 7 223
 
Analiz edilen şüpheli içeriklerin ilk ortaya çıktıkları mecralar ve analiz sonuçlarına göre dağılımları Tablo 
7’de verilmiştir. Tabloda da görüleceği gibi sosyal medya, Twitter, Facebook ve online haber siteleri yanlış 
içeriklerin ortaya çıktığı mecralar olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Ancak burada dikkat çekici olan ilk 
olarak televizyon ve gazetelerde sunulan 20 şüpheli içeriğin 14’ünün yanlış, 2’sinin ise belirsiz olmasıdır. 
Haber üretim sürecinde doğrulama yapması gereken bu mecraların kamuoyunu yanıltacak iddiaların yer 
aldığı içerikler sunmaları düşündürücüdür.

Sonuç ve Öneriler
Hakikat ötesi, nesnel gerçeklerin kanaatlerin oluşumunda giderek daha az etkili olduğu, duyguların öne çık-
tığı ve insanların yalanlar karşısında duyarsızlaştığı bir siyasi atmosfere gönderme yapmaktadır. Bu dönemde 
sosyal medya platformlarının etkinliğinin artması bir yandan ifade özgürlüğü ile ilgili umutları yeşertirk-
en, diğer yandan bireylerin kişiselleştirilmiş algoritmaların yarattığı filtre balonlarının, yankı fanuslarının 
içinde sadece kendi seslerinin yankılarını duymalarına yol açmaktadır. Sosyal medya kullanıcılarının kendi 
görüşlerine yakın hesaplar ile etkileşime girmeleri, var olan görüşlerini destekleyen içerikleri paylaşmaları 
dikkat çekici ancak yalan içeriklerin hızla yayılmasını sağlamaktadır. Bu koşullarda hakikat ötesi dönem bi-
reylerin karşıt görüşteki kişilerle, kendi görüşlerini yanlışlayabilecekleri ölçüde  müzakere etmelerine imkan 
vermemektedir. Bu durum ise toplumsal kutuplaşmayı giderek derinleştirmektedir. 
Sosyal medyanın kaynağı belirsiz şüpheli içeriklerin hızla yayıldığı bir platform halini alması, internetin 
birincil haber kaynağı olarak kullanımının her geçen gün arttığı düşünüldüğünde çok daha önemli bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde sayıları giderek artan doğrulama platformlarının dolaşımdaki 
şüpheli içeriklerin doğruluğunu kontrol etmeleri ve bu içeriklere yönelik raporlar hazırlamaları kamuoyunun 
doğru bilgilendirilmesi açısından  oldukça kıymetlidir. Ancak bu platformların da objektif, şeffaf, açık ve 
güvenilir olmaları ve okuyucularının güvenini kazanmaları gerekmektedir. Bu açıdan Uluslararası Doğruluk 
Kontrolü Ağı gibi küresel girişimlerin doğrulama platformları için belirlediği standartlar ve kılavuz ilkeler 
oldukça önemlidir.
Sosyal medyanın birincil haber kaynağı olarak kullanıldığı ve haberlere duyulan güvenin sorgulandığı 
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Türkiye’de doğrulama amaçlı girişimler son yıllarda şekillenmiştir. Türkiye’de doğruluk kontrolü amacıy-
la faaliyette bulunan girişimlerden Doğruluk Payı ve Teyit.Org çalışmalarını uluslararası standartlara göre 
gerçekleştirmektedir. Öte yandan gönüllülük esasına göre çalışan Yalansavar ve kendisini amatör bir girişim 
olarak tanımlayan Malumatfuruş dışındaki Doğrula.Org, Fact-Checking Turkey ve Günün Yalanları adlı 
girişimlerin özellikle finansal kaynakları belirsizdir. Bu noktada doğrulama platformlarının objektif, şeffaf ve 
güvenilir olmalarında finansal şeffaflığın önemi bir kez daha vurgulanmalıdır.
Önümüzdeki süreçte doğrulama platformlarının gerek haber medyasında, gerek sosyal medya platformların-
da, gerekse bağımsız girişimler şeklinde daha merkezi bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Şüpheli içeriklerin 
yayıldığı Twitter, Facebook gibi mecralarda yalan haberlerin/içeriklerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların 
başlatılması, henüz yeterli seviyede olmasa bile umut vericidir. Bu gelişmelerin yeni medyaya özgü etik ilkel-
erle desteklenmesi, bireylerin eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik girişimler  başlatılması, 
haberciliğin güvenirliğini geri kazanacağı adımların atılması gerekmektedir.
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SOCIAL NETWORK SITES USE: BENEFITS, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND STRENGTH OF 
WEAK TIES
Galip Erzat Erdil , Damla Ürer Erdil 

Abstract
Social Network Sites (SNS) have gained considerable attention among researchers, aiming to understand 
how computer mediated communication may change how individuals’ consume information and interact 
with others. Extensive use of SNSs is linked to value of information both shared and obtained and aim of use. 
The proposed research assesses individuals’ frequency of SNS use and benefits. Information and resources 
provided by people, whom we have weak ties, may influence our mood, motivation and our achievements. 
Supportive messages and supportive conversations among individual reduce anxiety and improves motiva-
tion to reexamine existing situation, especially in stressful situation. 150 usable questionnaires have been 
collected, majority being university students, for analysis. Results of the study showed that, young are online 
and interactive with no gender difference, spending considerable time every day with SNS. Individuals who 
reported to have high level of “emotional intelligence” are more satisfied with conversations from weak-tie 
relationships. Relationship between participants perceived benefit from advises through social network sites 
and conversing with weak tie contacts were partially supported. Additionally, between social network benefits 
and gender, no differences were observed. Although social network sites provides several important advan-
tages, it needs to be warranted that, social links are transforming into electronic platforms with advances 
in communication technology, forcing people to interact less face-to-face and more with use of computer 
mediated communication. It is suggested that, individuals understand consequences of their extensive usage 
of SNS and generate their own self-control mechanism not to be influenced much from cognitive immersion 
of such communication platforms.
Key Words: Social network sites, emotional intelligence, weak-strong social ties, SNS benefits. 
Introduction
Popularity of online social platforms and success would not be possible without active participation. Without 
doubt, people see information generated by social network sites as a high convenient multifaceted platform 
for information consumption. Rau, Gao, and Ding, proposed that online social communities exist for several 
purposes such as for task-orientated communication, for personal relevant information sharing, trust and 
intimacy creation, and social relation building. Social media have transformed communicative behaviours of 
people by one, transforming an individual from content reader to content publisher and second, generate a 
shift from one-to-many model to many-to-many model form of communication. The rapid growth of social 
network sites has been seriously impeded into people lives and become an important communication plat-
form, befitting face-to-face interaction. 

People from all over the world have been integrated computer mediated form of communication in to their 
lives. Although it is not easy to comment on the quality and value of information shared by social network 
sites, individuals cannot stop themselves checking, looking what’s on and replying (e.g. like – dislike and with 
emoticons figures) to others uploaded messages. Communication through social network sites may be related 
with how individuals willing to use such platforms. Some use it to show it presence and identity, some uses 
it to spent time and to prevent boredom, some are addictive to it. Social networks are “the conduit for both 
social information and social influence” (Kwon, Stefanone, and Barnett 2). According to Rainie and Wellman, 
social relationships build with SNS in general tend to include expansive reference groups consists of friends, 
families, coworkers, classmates, and others. Individuals who have low social capital may see social network 
sites an effective tool for socializing and feeling a part of community.

Our life’s have been highly impacted by new communication technologies. Our dependence on the new 
modes of fast communication and information flows opens distinctive and efficient ways for many social 
practices, such as business, sales, learning, education, healthcare, social gathering and more. 
‘It is virtually impossible to ignore the potential of social media for any business operation. The main reason 
for the excitement is the fact that social media is engulfing the population at phenomenal rates. While it took 
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radio and television 38 years and 13 years, respectively, to reach 50 million users, it took Facebook less than 
nine months to reach 100 million users. iPhone applications even hit 1 billion in nine months’ Patel.

Social capital is defined as the person’s network that explicitly constructed for informational benefits from 
and within peers, enabling individuals to have more contact and offers more interactive message flow with 
others. Social network may help achieve results which may not be possible with available physical and finan-
cial resources. People we meet in social gathering like in a child’s birthday party, people we meet in a park or 
in a shopping center, we might not have a chance to reconnect in the future to discuss about a shared hobby 
for example. “Social network sites can help eliminate these barriers. With minimal effort and the thinnest of 
information, a profile can be located and a connection created. Social network sites facilitate interaction, both 
at that moment and in the future” (Ellison, Lampe, and Steinfield 7).

Researcher see rise of use of SNSs and suggest that it may provide opportunities for reengineering educa-
tion, distance learning (Brady, Holcomb, and Smith), reengineering doctor-patient interaction in healthcare 
(Hawn), mining social network data for business applications (Bonchi et al.). According to Ellison, Lampe, 
and Steinfield, social network users may enroll into focused tailored site services, based on variety of interests 
to be able to interact with more and more people with common interest. A research study comparing instant 
message feature (text based) and Facebook that enable users to upload multiple art and graphics point out 
that, “Facebook is about having fun and knowing about the social activities occurring in one’s social network, 
whereas instant messaging is geared more toward relationship maintenance and development” (Quan-Haase 
and Young, 350). SNS also has a capacity to be able to unite and organize people to participate in a collective 
action for creating awareness for any social campaign. 

Strong-weak ties
Strong and weak ties concept is linked to social support. Social support defined by Lin as “perceived or 
actual instrumental and/or expressive provisions supplied by the community, social networks, and confiding 
partners”(18). “Supporting others is a fundamental form of human interaction, just as central to the human 
experience as persuading, informing, or entertaining one another (Burleson and MacGeorge 374). Social sup-
port has point out that one’s supportive message can lead to positive reappraisals\reconsideration and coping 
behaviour (Burleson and MacGeorge). 

Individuals expect support from their family members and from interactions with those whom close to them 
which in turn help an individual to feel better and motivated. Wright et al., suggested that there may be some 
instances where weak-tie relationship might be more constructive and desirable compared to strong–tie 
relationships, such as when there is a need for conversation about an health problem or when an individual 
is away from home feeling nervous to adopt to new setting.  Research about strong-weak tie construct have 
emphasized that weak ties (people outside one’s inner circle) have a better potential  to provide information 
and resources that individuals do not find in their immediate environment (one’s inner circle) of relatives and 
close friends (Granovetter; Gil de Zúñiga and Valenzuela). Since people might be too emotional to discuss 
personal or sensitive issues with their families, supportive information flow coming from weak-tie relation-
ships over the computer mediated communication or social media, might support individual well-being and 
success.

Emotional Intelligence         
Emotional Intelligence is defined by Bar-On as “an array of non-cognitive capabilities, competencies and 
skills that influence one’s ability to succeed in coping with environmental demands and pressures”(14). Indi-
viduals behave differently when they are sad, exited or nervous. When people are too emotional or tense, may 
require external social support to discuss current issue with someone who have had similar problem before. 
Social media provide opportunity for it. 

Bar-On and Parker, emphases that emotional intelligence comprised of ones abilities related to understanding 
oneself and others and help them to adapt to changing environmental demands. According to Wright and 
Miller, “many people find it difficult to obtain appropriate support from friends and family because they may 
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feel their closer tie lack experience or have limited information about certain problems”(501). Furthermore, 
individual may feel uncomfortable open up sensitive problems to their family and close friends, cause of fear 
of being accused with incompleteness and shyness or for not to worry family much. Expressly, individual will 
be willing to access to weak-tie social support group through social media, if family members and friends 
lack experience and having limited information to provide objective advises to how to deal with a specific 
issue. Individuals who have high emotional intelligence will automatically ask for more information to fully 
understand the issue and will contribute more by sharing their experience through online conversations. 
Social Network Sites Benefits (SNS) 
Earlier studies in literature state that computer technology may appeal differently to men and women as a re-
sult of cultural stereotypes known that computer technology seems more manly and females are not much of 
a computer geek (Reinen and Plomp; Fletcher-Flinn and Suddendorf). According to Singh “women generally 
use the internet as a tool for activities, rather than as play or a technology to be mastered”(395). Technology 
usage and user reactions to new computer technologies have been studied by several researchers and found 
differences in perceptions of use of computers among men and women. Attribute that promotes men to use 
and spend more time with computer technology is found to be perceived usefulness, on the other hand, at-
tribute that promotes women to use and spent more time with computer technology is found to be perceived 
ease of use (Venkatesh and Morris; Ong and Lai; Koohang). Thus we might expect to see a difference between 
male and female participants in use of and benefit obtained from social network sites. 

Aim of the Study
The primary purpose of the current study is to analyze social network sites use among young, what reason 
mainly is being used for, perceptions of SNS benefits, emotional intelligence and strong-weak social ties. This 
study will investigate first whether there is a relationship between individuals having low or high emotional 
intelligence and satisfaction level from conversing with weak tie contacts.  Secondly, study will investigate 
whether there is a relationship between individuals’ perceived benefit from advices on specific topic via SNS 
messages and weak-tie contacts. Third, study will test whether there is a gender difference in perceived social 
network sites benefits. 

Hypothesis Development:
Researchers have agreed that social network sites participation increases ones general knowledge and aware-
ness of many common issues.. SNS are engulfing people as such that people from all folks of live have been 
using Internet for information consumption, to provide content of all kinds, to be visible, to show presence, 
to sell something, and advice to others.  SNS can help reduce information asymmetry between individual and 
professionals, minimizing information gap that exists for a particular issues, in which no way can it be solved 
by immediate close encounters. Especially for individuals’ who are away from their home country might find 
themselves in a more emotional and stressful situation compare to back home, which in turn, be willing to 
find answers to their distinctive problems from people who they have weak-tie relations. Therefore, we be-
lieve that people who are high in EI will be more willing to form contacts with people who look at issues from 
a similar perspective to understand and solve a problem. People who have had experience of a particular 
issue before, can able to provide constructive information exchange to others. So we believe that, where close 
friends and family members are away or lacking to help, individuals who are experiencing high sentimentali-
ty or high stress may find SNS text based conversations as an opportunity to overcome their problems. So we 
posit that;
Hypothesis 1: There is a relationship between individuals’ emotional intelligence and satisfaction from weak 
tie contact advices.    
Hypothesis 2: There is a relationship between individuals’ perceived benefit from advices via SNS messages 
and weak-tie relationships.
“Individual differences arise from relatively stable factors, such as individuals’ socio-economic status, per-
sonal values/preferences, age and lifecycle stage – as well as from transaction-specific, dynamic, factors such 
as their goals, emotions, and social norms” (Bolton et al., 246). There’re several research studies that points 
out men and women use of Internet and respective other information technologies differently. For example, 
a study carried out in United States and Australia suggests that, although there is no remarkable difference 
found in use of internet, but difference observed in purpose of use of Internet between men and women 
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(Gerlich, Browning, and Westermann). Research on social media and mobile internet use carried out by Pew 
Research Center have observed that usage of social networking websites by adults varies dramatically by age 
and adds that nearly three-quarters (72%) of young among 18-29 years olds do participate in these sites and 
of these, 45% doing so on a typical day (Lenhart et al.). Research report about teen usage of social media 
observed that 52% of participants’ state that “they have had an experience online that made them feel good 
about themselves” (Madden et al.). Since SNS offer generic features to everyone like accessibility, democrat-
ic platform for freedom of writing, file sharing, instant messaging, and more, in terms of benefit sought, we 
believe, men and women will likely equally benefit from SNS and its features. So we posit that;
Hypothesis 3: There will be no significant difference between males and females and benefits sought from 
social media and beliefs.  

Methodology:
Data were collected from 150 students who are fluent in English. All participants were asked to fill self-report 
questionnaires rating frequency of participating with Social Network sites (e.g. Facebook and Instagram), 
categorical rating of reasons of use, emotional intelligence, strong-weak tie support relationship and benefits 
sought from SNS. Among the 150 participants, 75 were male and 75 were females. Participants educational 
background was 8.7% (13) were PhD student,37.6% (56) were master graduate or student, 3.4% (5) 4th grade 
student, 12.1% (18) were 3rd grade student, 12.8% (19) were 2nd grade student, and 25.5% (38) were fresh-
men. Participants age distribution 15.1% was between 17-20 years, 72.4% was between 21-30 and 32.1% was 
between 31-43 years. Data were collected from individuals from nineteen different nationalities, Nigerian and 
Zimbabwean being the first two on top of the list (40.7% and 22% respectively).  

Table 1: Means, standard deviations, correlations of study variables and reliabilities. 
  Variables M SD 1 2 3 4 5 6
1 Age 24.71 4.77      
2 Gender 1.50 0.50 0.01**     
3 Education 3.41 1.82 0.01** 0.879    
4 Strong-Weak Tie 40.49 6.80 0.211 0.83 0.035 (0.82)  
5 Emotional Intelligence 66.28 8.80 0.963 0.644 0.466 0.01** (0.76) 
6 Social Media Affinity 47.71 5.10 0.905 0.213 0.546 0.01** 0.01** (0.62)
7 Benefit from advices made by others via SNS. 3.83 0.97 0.122 0.242 0.468 0.049* 
0.01** 0.01**
n=150, Cronbach alpha coefficients are reported along the diagonal. Mean and standard deviations scores for 
all questionnaires are based on 5-point scale.
*p<0.05
**p<0.01
Two tail tests.

Measures
Question set that has been used to measure frequency of use of SNS in this current study is adopted from 
work of Islam, (2014), and appropriate questions that suits to our research objectives utilized. In parallel, 
question set that has been used to measure frequency intention of use of SNS adopted from Mahmoud 
(2015).  For measuring individual Emotional Intelligence (EI), The Bar-On Emotional Quotient Inventory 
(Bar-On, 2006), a multidimensional construct with 133 questions, examined and only dimensions that suits 
to our research objective administrated in measuring emotional intelligence level of participants’ with more 
simplified question set. Reliability test ran for the new formed instrument. Dimensions operationalized in the 
study were Intrapersonal (5 item), Impression, (4 item), Interpersonal (3 item), Stress Management (3 item) 
and Adaptability (3 item), total of 18 (also see (Al Said, Birdsey, and Stuart-Hamilton). Intrapersonal Scale 
intend to measure the ability of individual to understand their own emotions as well as communicate and 
express feelings and needs, Interpersonal scale measures one’s ability to form and maintain satisfying rela-
tionships with others, adaptability scale measures one’s ability to manage, stress management measures ability 
to stay calm in stressful situation and positive impression intend to measure degree of one’s self-impression 
(Shuler). Overall cumulative scale score provides some feedback about individuals abilities of how to cope 
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with daily demands for remaining entirely happy and pleased (Shuler). Participants Emotional Intelligence 
level measured with five point Likert-type scale ranging from 1= Strongly Disagree to 5=Strongly Agree.  
(The lower the score, the less Emotional Intelligence a person has). Instead of analyzing each dimension 
separately, cumulative scores have been evaluated to identify individuals’ level of emotional intelligence.  The 
Cronbach alpha reliability results of the EQ-I scale range between 0.72-.80 (Bar-On). The Cronbach alpha in 
the current study is .76. For measuring individual preference of weak-tie/strong-tie support over a computer 
mediated communication, an instrument operationalized by Wright and Miller, (2010), has been inspected 
and out of nineteen questions, twelve questions, administrated five being reverse coded. Participants weak-
tie/strong-tie support preference measured with five point Likert-type scale ranging from 1= Strongly Dis-
agree to 5=Strongly Agree. (The higher the score the more comfort with strong-tie relations). The reliability 
of Weak-Tie/Strong-Tie support scale (Wright) with test-retest correlation has been found ranging between 
.70-.85. The Cronbach alpha in the current study is 0.82. “The Social Media Affinity Scale, a 13-item instru-
ment developed to measure respondent beliefs about social media sites in general” (Gerlich, Browning, and 
Westermann, 37). Of thirteen questions, 4 items were reverse coded. The instrument is designed mainly to 
measure individuals; perceptions of benefits sought from use of social network sites and positive contribu-
tions to social interactions with others online. Participants Social Media Affinity score measured with five 
point Likert-type scale ranging from 1= Strongly Disagree to 5=Strongly Agree (The higher the score, the 
more positive viewpoint of use of SNS). The reliability of Social Media Affinity scale (Gerlich, Browning, and 
Westermann) with test-retest correlation has been found to be .77. The Cronbach alpha in the current study 
is .62.  Participants’ perceived benefit from advices via SNS messages is measured with a single item con-
struct. Although some researchers argue that singe item scale are not advised to be utilized in research, some 
are positive if it is intended to measure expectancy or perception (Wanous, Reichers, and Hudy). Research in-
struments used in this study were in English and participants were dominance to English language, there was 
no need for translation of instruments to a different language. 

Data Analysis and Findings:
Majority of participants have been reported that they have both Facebook and Instagram accounts (73.3% 
both, 18% Facebook only, and 8.7% Instagram only) and 93.3% actively use mobile applications of social 
network sites. 87.3% percent of participants check Facebook and Instagram account daily. According to 
respondents’ replies, weekly hours spent on Facebook are 0-2 hours, 36.9 %, 3-5 hours, 26.8%, 6-9 hours, 
15.4%, and 10 and more hours were observed 20.8% percent. Answers given to a question ‘Do you have more 
friends on SNS compared to real life?’, 66% of participants said yes. According to Bolton et al., young “actively 
contributes, shares, searches for and consumes content – plus works and plays – on social media platforms” 
(246).

Chart 1: Frequency distribution of participants’ reasons of use of Social Network Sites in Number.

Chart 2: Frequency distribution of participants’ perceptions of use of Social Network Sites and benefits 
sought. 

Chart 1 illustrates investigation of seven motivations in use of SNS. According to respondents’ feedback chat-
ting with friends’, ‘checking news”, and ‘prevent boredom” were received highest frequency scores in agree-
ment and, ‘playing games’ and ‘contribute discussion within private group’ were received lowest frequency 
scores in agreement and highest scores in disagreement. Chart 2 illustrates investigation of seven practical 
uses of SNSs. According to respondents’ feedback ‘ability to communicate with people who are away’, ‘mes-
saging with close friends”, and ‘avoid boredom” were received highest frequency scores in agreement and, 
‘having more friends’ and ‘being a platform to collect variety of ideas before making an important decision’ 
were received lowest frequency scores in disagreement.

Table 1 shows the means and standard deviations of all variables and the correlations among study variables. 
Measures adopted for the current study have been used and tested by earlier studies and all had accepted 
reliability scores. In our study, reliabilities of measures were also found reliable (See Table 1).  
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Hypothesis 1 addressed the association between emotional intelligence level and relationship with weak-
strong tie relation. Correlation results revealed that there is a significant relationship between Emotional 
Intelligence level and relationship with weak-strong tie relations (r=0.419, n=150, P=0.01).  
Emotional Intelligence level with Weak-Strong tie relationship was compared using t-test statistical analysis 
to compare degree of variance between Weak tie and Strong tie relationships. (See Table 2) 

Table 2 t-test comparing Emotional Intelligence level and weak-Strong tie relationship. 
Emotional Intelligence N Mean Std. Dev. t p
“Weak Tie” Relations 43 63.90 7.97 -2.117 .036
“Strong Tie” Relations 107 67.23 8.97  

Participants who were indicated that they have high emotional intelligence level were more satisfied from 
weak tie relationships (r=-2.117, n=150, p=0.036). Emotional Intelligence helps us understand our own social 
competence, that is to say, how well we understand and express our feelings, relate with others around us, and 
deal with environmental demands and stress. People with high emotional intelligence level do understand 
their own needs as well as know how to grasp attention to get help from people around them in coping with 
daily problems. Thus, social network sites do provide a venue for individual to build constructive commu-
nication exchange platform via computer mediated communication conversing with weak tie relations and 
solving problems. So, Hypothesis 1 is accepted.  

Hypothesis 2 addressed the association between benefits sought from interactive conversations via SNS and 
weak-tie relations. Our correlation table results point out that there is a significant relationship between 
SNS and benefits sought from interactive conversations with online group members and weak-tie relations 
(r=0.161, n=150, P=0.049). With such an outcome, additional statistical test were needed to confirm above 
proposed relationship. Therefore, individuals’ perceived benefit from advices via SNS messages and weak-tie 
relationships compared using t-test and point insignificant relationship between two variables (see table 3). 
So, Hypothesis 2 is partially accepted.  

Table 3 t-test comparing benefit from advices made by others via SNS and weak-strong tie relationship. 
Benefit from advices made by others via SNS. N Mean Std. Dev. t p
“Weak Tie” Relations 43 3.67 1.19 -1.592 .114
“Strong Tie” Relations 107 3.97 .864  

Hypothesis 3 was about whether benefits sought from social media and beliefs differ by gender. Earlier 
researchers have proposed that there are differences in use of computer mediated communication and per-
ception of use between men and women. In our study, we would like to see whether benefits south from SNS 
and beliefs will differ between men and women. Our correlation table results point out that there is an insig-
nificant relationship between benefits sought from social media and beliefs and gender (r= -.0.102, n=150, 
P=.213).  Additionally, gender difference and social media benefits compared using t-test and point insignif-
icant relationship between two variables (see table4). Therefore, we say that, men and women use SNS with 
similar expectations and benefits. So, Hypothesis 3 is accepted. 

Table 4 t-test comparing gender and benefits sought from social media and beliefs. 
Social Network Affinity N Mean Std. Dev. t p
Male 75 48.22 5.32 1.251 .213
Female 75 47.18 4.84  

Conclusion: 
The results demonstrated that, individuals with high emotional intelligence level reported more satisfaction 
from weak tie contacts. Emotional intelligence provides feedback about individuals’ awareness of emotion-
al state, competency in interpersonal skills, monitoring one’s feeling, and helps assess one’s ability to deal 
with immediate world. The findings of this study also indicate that there is a moderate degree of association 
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between benefits sought from interactive conversations with social group and weak-tie relations. It is not-
ed that, where family members or close friends are lacing to help or assist in solving a particular problem, 
individuals look for other alternative sources to cope with the situation. Since SNS is a platform where people 
from all walks of life can meet and exchange information or post comments/advices, participants can able to 
start conversing and collect as much advice as possible. Weak tie contacts can able to provide more construc-
tive information or advice in solving problems, if you believe sender is experienced or in a position to give 
an advice to you. Individuals can benefit from advices about important topics, such as health, food, courses, 
facilities, places to visit, and more.  

In this study, benefits sought from social media and beliefs between gender examined. Earlier researchers 
have proposed that there are differences in use of computer mediated communication and perception of use 
between men and women. Our study demonstrated that between genders there is no difference in benefits 
sought and use of social network sites, both are equally satisfied and motivated to participate. Participants 
were also agreed that SNS can be utilized as an effective communication in education institutions. Active 
participation with SNS illustrates rising need for people to feel a part of community. 

Our research study comes with some limitations. Our sample is drawn mainly from international students 
with different nationalities and backgrounds and it’s limited to 150. As a result, our results may not be gen-
eralized to any nation or a culture. Another important limitation is that EI can be improved if known, thus 
participants EI today may differ if reexamined latter in future. Thus, we recommend that future studies inves-
tigate EI employing much larger sample and preferably with a different setting. We recommend future studies 
may employ longitudinal design to see if EI is malleable and change over time or a fixed trait one has and by 
this may reduce problems associated with variables that may alter EI level. 

This paper have illustrated that majority of young are actively use SNS and are online (93.3% actively use mo-
bile applications, 87.3% percent of participants check SNS daily). Known that SNS is a platform that facilitates 
open and fast communication, we need to control our desires and intentions and control our dependence 
to SNS and be aware that life is not just consists of electronic mobile devices. We suggest that, individuals 
should understand consequences of their extensive use of computer mediated communication and generate 
their own self-control mechanism not to be influenced much from cognitive immersion of such communi-
cation platforms. We hope that this study serves as a call for understanding benefits of use of SNS and SNS is 
there with pros and cones, not all good nor all bad, but in somewhere in between.  
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BLOCKBUSTER FRANCHISES AND INTELLECTUAL PROPERTY IN THE AGE OF CONGLOMERATE 
HOLLYWOOD
Jonathan Stubbs  

Abstract 
This paper examines the political economy of franchise filmmaking in the modern American film industry. 
It argues that the most valuable asset owned by contemporary film studios is no longer talent or infrastruc-
ture but rather the intellectual property they keep under licence: distinct stories, characters or “universes” to 
which they own exclusive adaptation rights and typically convert into multi-film franchises. The rise of this 
franchise-orientated system has been a major element in the emergence of what Thomas Schatz calls “Con-
glomerate Hollywood”, an era characterised by the deregulation of ownership in the American film industry 
and its consolidation by a group of six media corporations. This paper considers the growing role of film 
franchises in the global operation of modern multimedia conglomerates. These industrial trends are analysed 
by focussing primarily on two flagship film franchises: Harry Potter, which is controlled by Warner Bros., and 
the Marvel “expanded universe”, which is owned by Disney. In this way, the paper comments more broadly on 
the shifting economic forces which shape the production and distribution of films in the modern era.
Keywords: Hollywood, franchises, intellectual property, film economics

Introduction
Speaking at the end of the 1980s the Chief Executive Officer of Time Warner endeavoured to explain how 
the role of modern Hollywood studios had changed. “We are not just in the movie business,” he claimed, “we 
are in the intellectual property business” (qtd. in Epstein, Big Picture 219). In other words, his company was 
not so much concerned with the production of individual films, but rather with the accumulation and man-
agement of branded media properties. These properties could then be adapted into multi-film franchises and 
licenced across a range of entertainment platforms: television shows, toys, theme park rides, video games, 
comics books, and so on. For Time Warner at the end of the 1980s, the major intellectual property in their 
possession was Batman: a cartoon character which the company held under licence and which became the 
basis for a series of films and a range of ancillary media products, reaping huge profits in the process. Since 
that time, the significance and financial value of intellectual property in the American film industry has 
increased exponentially. The modern box office is dominated by film franchises based on comic book super-
heroes, including Batman, which are held under licence by the major studios. Warner Bros. and Disney have 
been most active in this process, but the other Hollywood studios have also taken to raiding their archives for 
marketable intellectual properties which can be renewed and re-adapted for the screen. In 2018, big budget 
films which do not derive from high-profile intellectual property of some kind and do not have the potential 
to become multi-film franchises are so rare as to be remarkable. 
This paper examines how the rise of intellectual property and the attendant dominance of multi-film fran-
chises have transformed the American film industry in the 21st century. I address these trends firstly by 
looking at the Harry Potter franchise, which was developed by Warner Bros., and secondly by examining the 
Marvel Cinematic Universe, which has been developed largely under the aegis of the Walt Disney Company. 
Harry Potter has been chosen as a case study because its development between 2001 and the present provided 
a model for franchise based film production which other studios have sought to emulate. The Marvel Cine-
matic Universe has been chosen as it is the grandest realisation of this model, a multi-billion dollar apothe-
osis for branded, cross-platform entertainment. Following a political economy approach of media described 
by Janet Wasko, I aim to situate these franchises as “commodities produced and distributed within a capitalist 
industrial structure” (227). Before I turn to the case studies, however, I will first outline how intellectual prop-
erty and film franchises function in the modern Hollywood system.

Contemporary Hollywood and the franchise model
During the classical era of Hollywood studio production – roughly between the 1920s and 1950s – compa-
nies such as MGM and Paramount were directly involved in the production of films. Their most valuable 
assets, therefore, were the production facilities they owned and the talent they held under contract, particu-
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larly their stars. In the present, however, Hollywood studios function primarily as the financiers, distributors 
and marketers of films made by other companies. The production process is typically contracted to smaller 
organisations which fall within the studios’ orbit. The most valuable asset in this new system, therefore, is 
the intellectual property which the studios control: distinct stories, characters or “universes” to which they 
possess exclusive adaptation rights. As Edward Jay Epstein has suggested, Hollywood studios have come 
to function largely as “service organizations” which collect and allocate fees for the intellectual properties 
under their management (Big Picture 107). Access to intellectual property which is suited to the creation of 
multi-film franchises has become crucial to their profitability. As marketing and production costs rise, films 
based on material which is already familiar to audiences and which can be renewed in the form of sequels 
offers the safest investment. As Epstein puts it, “the studios’ business nowadays is entirely driven by huge 
franchises that serve as worldwide licensing platforms” (Hollywood Economist 76). Tim Wu has explained 
how this model operates: 
Every film is anchored to an underlying intellectual property... The film is thus simultaneously a product in 
its own right as well as, in effect, an advert for the underlying property. The returns on the film are thereby 
understood to include not simply the box office receipts, but also the appreciation in the property value and 
its associated licencing revenue (228).
The need to produce films which have the potential to expand beyond their running time and form the basis 
of additional films has also affected Hollywood storytelling. As Schatz observes, many films aim to delineate 
“a world that is internally coherent but highly complex, and that is by design too expansive to be contained 
within a single film” (“New Hollywood” 33). As a result, modern franchise films frequently break away from 
the norms of “classical” storytelling, assuming a narrative model which Henry Jenkins terms “world-cen-
tred” rather than “character-centred” (n.p). Rather than telling stories which are complete in themselves, 
then, modern films are deliberately constructed so that their narrative elements may proliferate in future film 
instalments. 
Filmable intellectual property can take a number of forms. In 2017, for example, audiences were able to view 
Baywatch, a film based on the long-running TV series from the 1990s, The Lego Ninjago Movie, which was 
adapted from a toy franchise, and The Emoji Movie, a film based on emojis. In the case of Baywatch, the un-
derlying intellectual property had a familiar setting and characters which the filmmakers were able to recycle. 
The Lego Ninjago Movie’s intellectual property may have been focussed on a line of plastic toys, but these 
toys nevertheless featured characters and situations which could be adapted into a fictional narrative. The in-
tellectual property behind The Emoji Movie, on the other hand, had no narrative component whatsoever and 
would thus seem to be completely unsuited to film. The fact that The Emoji Movie was made and that it be-
came relatively successful suggests that almost any type of intellectual property can be made to work in film, 
as long as it is considered sufficiently familiar to audiences to be easily marketed. For the most part, however, 
the six major Hollywood studios organise film production around a series of flagship franchises which can be 
counted on to produce a high return on high investments. Disney have the Marvel and Star Wars franchises, 
as well as Pirates of the Caribbean and various Pixar franchises; Warner Bros. release Harry Potter in addition 
to the Lego and the DC Extended Universe; 20th Century Fox have the Avatar and Ice Age films; Universal 
release the Fast and Furious franchise plus Jurassic World and Despicable Me; Paramount have Transformers 
and Mission Impossible; and Sony are responsible for Spider-Man, James Bond and Jumanji. In particular, 
the Disney Company currently organise their operations almost exclusively around franchise films based on 
pre-sold intellectual property. Of the eight films they released in 2017, only two did not belong to broader 
franchises. 
The increasing importance intellectual property and franchise films has been a major element in the tran-
sition to what Thomas Schatz calls “Conglomerate Hollywood”, in which ownership of the American film 
industry was deregulated and consolidated by a group of six “tightly diversified” media corporations (“Studio 
System” 25-26; Maltby 24). As Schatz puts it, these six conglomerates  control “all of the major film studios 
and broadcast networks, along with over 60 cable networks”, attaining “a level of synergy across their movie, 
television and home entertainment sectors that resulted in unprecedented revenues and profits” (“Studio Sys-
tem” 36). In this media economy, the ability to create film properties with the potential to be propagated be-
yond their original iteration has become a key industrial strategy. According to Schatz, “a blockbuster series 
is the consummate renewable resource – a product line that can be strategically regenerated to sustain and 
actually increase its yield” (“New Hollywood” 31). Crucially, this product line is not extended simply through 
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the production of additional films: modern franchises are designed to be integrated and promoted across a 
range of media platforms, which in many cases are controlled by the same conglomerate. As Paul Grainge 
puts it, they are engineered to “travel through an integrated corporate structure” (10). Similarly, Simone 
Murray suggests that “the potential for any particular content package to be leveraged across multiple media 
platforms has ceased to be merely a desirable asset. Rather, it has emerged as the indispensable characteristic 
of blockbuster media content” (416). In the era of Conglomerate Hollywood, therefore, the most economical-
ly significant film production is dedicated not to the creation of self-contained texts but to the conversion of 
pre-existing material into brands which can be cross-promoted and licenced over a range of interconnected 
media formats and delivery systems.
The huge impact of this industry-wide turn towards franchise filmmaking can be seen by examining the rev-
enues of the most popular Hollywood releases. A list of the ten highest grossing films at the North American 
box office in 2017 features three films from the multi-film Marvel Cinematic Universe and two from the more 
recent DC Extended Universe (table 1). The list is topped by Star Wars: The Last Jedi, the ninth instalment 
of the long-running Star War franchise, and it also features a second sequel to the animated film Despicable 
Me. The top ten also shows the growing trend for renewing intellectual property from the early 1990s. Second 
place is taken by Beauty and the Beast, a nostalgic live action remake of a Disney animated film from 1991. 
Jumanji: Welcome to the Jungle is adapted from an original film made in 1995 and seems likely to spawn 
a range of sequels, and It is a horror movie previously adapted for television in 1990. Every film in this list, 
therefore, is based on pre-sold intellectual property of some form, and almost all of them belong to long-run-
ning film franchises.

Title Studio Franchise
1.  Star Wars: The Last Jedi Disney Ninth instalment in Star Wars franchise
2.  Beauty and the Beast Disney Remake of 1991 Disney animated film
3.  Wonder Woman Warner Bros. Fourth instalment in DC Extended Universe
4.  Guardians of the Galaxy Vol. 2 Disney Direct sequel; 14th instalment in Marvel Cinematic Universe 
(MCU)
5.  Jumanji: Welcome to the Jungle Sony Reboot of 1995 film
6.  Spider-Man: Homecoming Sony Reboot of Spider-Man franchise; 15th instalment in MCU
7. It  Warner Bros. Remake of 1990 mini-series
8.  Thor: Ragnarok Disney Direct sequel; 16th instalment in MCU
9.  Despicable Me 3 Universal Direct sequel
10.  Justice League Warner Bros. Fifth instalment in DC Extended Universe

Table 1: Top ten films at the North American Box office in 2017. Data from Box Office Mojo, www.boxoffice-
mojo.com/yearly/chart/?yr=2017&p=.htm. Accessed 26 February 2018.

This franchise domination is a relatively new phenomenon. A comparison with the highest grossing films in 
1997 shows how much the American film industry has changed over the last twenty years (table 2). Franchise 
films based on intellectual property are present in this list but they are far less common. Men in Black was 
adapted from a fairly obscure comic book and became a popular franchise, The Lost World: Jurassic World 
was a sequel to Jurassic Park, Star Wars was a new edition of the film which initiated the Star Wars franchise 
in 1977, and Tomorrow Never Dies was yet another instalment in the ever-green James Bond franchise. But 
the other six films did not belong to franchises: they were not sequels to previous films, nor did they lead to 
sequels. Films like Liar Liar, Air Force One and My Best Friend’s Wedding were not marketed based on the 
familiarity of their source material but rather through the star-power of their lead actors. Stars like Jim Car-
rey, Harrison Ford and Julia Roberts were once able to sell blockbuster films on their own; in the modern film 
industry, by contrast, the intellectual property has become the star.

Title Studio Franchise
1. Titanic Paramount No franchise
2.  Men in Black Sony First instalment in new franchise
3.  The Lost World: Jurassic World Universal Second instalment in Jurassic World franchise

173



4.  Liar Liar Universal No franchise
5.  Air Force One Sony No franchise
6.  As Good as it Gets Sony No franchise
7.  Good Will Hunting Miramax No franchise
8.  Star Wars (Special Edition) 20th Century Fox Re-released first instalment in Star Wars franchise
9.  My Best Friend’s Wedding Sony No franchise
10.  Tomorrow Never Dies MGM 18th instalment in James Bond franchise

Table 2: Top ten films at the North American Box office in 1997. Data from Box Office Mojo, www.boxoffice-
mojo.com/yearly/chart/?yr=1997&p=.htm. Accessed 26 February 2018.

Warner Bros. and the Harry Potter franchise
The Harry Potter franchise consists of nine films with a tenth due to be released later this year (table 3). In 
total, these films have a worldwide box office gross of over $8 billion, with additional revenues coming from 
DVD, television and merchandising.

  Worldwide gross
1. Harry Potter and the Sorcerer’s Stone  2001 $974,755,371
2. HP and the Chamber of Secrets  2002 $878,979,634
3. HP and the Prisoner of Azkaban  2004 $796,688,549 
4. HP and the Goblet of Fire  2005 $896,911,078 
5. HP and the Order of the Phoenix  2007 $939,885,929 
6. HP and the Half-Blood Prince  2009 $934,416,487 
7. HP and the Deathly Hallows Part 1  2010 $960,283,305 
8. HP and the Deathly Hallows Part 2  2011 $1,341,511,219
9. Fantastic Beasts and Where to Find Them 2016  $814,037,575  
10. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindlewald 2018 -

Table 3. The Harry Potter franchise. Data from Box Office Mojo, http://www.boxofficemojo.com/ franchises/
chart/?id=harrypotter.htm. Accessed 1 March 2018.

The underlying intellectual property was of course the bestselling book series (1997-2007), written by J.K. 
Rowling. The first book, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, came to the attention of London-based 
production company Heyday Films, which had a “first look” deal with Warner Bros. (Boucher and Eller). 
In 1998, shortly before the book was published in America under the amended title Harry Potter and the 
Sorcerer’s Stone, Warner Bros. purchased the film rights for an initial fee of $500,000. Crucially, the deal 
also gave them worldwide merchandising rights to the Harry Potter brand, allowing them to sell licences for 
other companies to produce Potter-branded products (“Harry Potter”). The film was put into development in 
Britain at Heyday Films with Warner Bros. providing finance. In the meantime, Harry Potter became a global 
publishing sensation and acquired a dedicated fan following, raising the commercial stakes for the adaptation 
and compelling the filmmakers to stick closely to Rowling’s original vision. In the numerous column inch-
es dedicated to the film’s development, anxiety regarding its fidelity was most often projected via Rowling’s 
apparent efforts protect the film from American influence and to instil it with the Britishness which was 
perceived as central to the novel. It was widely reported, for example, that Steven Spielberg left the film over 
his desire to cast American child-star Haley Joel Osment in the title role. According to one source, Spielberg 
“bailed over creative differences with Rowling and Warner Bros.” because “the studio and author want to find 
an unknown British schoolboy” (Grossberg). Several months later, a Warner Bros. spokesman was quoted 
as saying “this will be a British Harry. Not a single person in this film will be anything other than British. 
Chris [Columbus, assigned as director] is very protective of the integrity of the book” (“Warners pledge”). 
Non-British actors were indeed almost entirely absent from the production, although Richard Harris (playing 
Dumbledore) was Irish by birth. These extra-textual discourses served to position Rowling and Warner Bros. 
as like-minded allies in the film’s realisation. A New York Times article put it rather less delicately, stating 
that Warner Bros. used Rowling “as a resource to satisfy those who view her works as a sacred text” (Lyman). 
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Press coverage of the film also highlights the extent to which a patina of Britishness was deployed as a kind 
production value, averting criticism from Harry Potter’s considerable fan-base and authorising Warner Bros. 
to extract maximum returns from the intellectual property under their control. 
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone was a crucial release for Warner Bros. The film opened in cinemas in 
the same year that Time Warner, Warner Bros.’s parent company, finalised its merger with internet service 
provider America Online (AOL) in a deal worth $183 billion. Much of the discussion surrounding the crea-
tion of AOL Time Warner (as it became known) centred on its potential to generate innovative synergies be-
tween the online and traditional media platforms it controlled. The Harry Potter franchise was a much-need-
ed opportunity to prove the effectiveness of this model. According to the new company’s co-chief operating 
officer, Harry Potter provided the means for “driving synergy” within the conglomerate: “we use the different 
platforms to drive the movie, and the movie to drive business across the platforms” (qtd. in “Does the hype”). 
As Grainge put it, Harry Potter “embodied [their] most fervent ambitions for synergy” (142). Beyond the 
AOL Time Warner conglomerate, Warner Bros. signed licensing deals for Harry Potter tie-ins with 85 brands, 
including Coca Cola. They might have sold more – Warner Bros. had licenced Batman (1989) to some 150 
companies – but the studio elected to avoid alienating fans by overexposing the Harry Potter brand (Lyman). 
Nevertheless, fees from these merchandising arrangements were sufficient to cover much of film’s production 
costs before tickets went on sale, with the Coca Cola licensing (covering the film and its sequel) raising $150 
million alone (Auletta). 
The first Harry Potter film was a huge success, but the AOL Time Warner conglomerate proved less buoyant. 
Mounting debt, accounting scandals and a record-breaking annual loss of $99 billion in 2002 hit the value 
of the company’s stock. AOL chairman Steve Case resigned in 2003 and the company proceeded to reinstate 
its pre-merger name, consigning the “AOL” prefix to history (Grainge 131). Many of the synergies which had 
been envisaged around the Harry Potter franchise failed to materialise, but Warner Bros. were nevertheless 
highly successful in managing the remaining films in the series. In the opinion of Dick Cook, chairman of 
Walt Disney Studios, Harry Potter “has unequivocally been the best-managed franchise that we’ve ever seen, 
top to bottom” (qtd. in Boucher and Eller). They were aided by regular publication of Rowling’s Harry Potter 
books, which remained a phenomenon in their own right: by June 2011 an estimated 450 million copies had 
been sold in 67 languages (“Harry’s Magic Numbers”). Heyday Films continued to produce the franchise 
and they were granted greater autonomy from Warner Bros. as the franchise continued, a move signalled by 
their more adventurous recruitment of directors and the progressively darker, more mature tone of the films. 
Partly as a result, there is evidence to suggest that the Harry Potter franchise aged with its audience: around 
25% of the audience for Deathly Hallows Part 1 in 2011 were aged between 18 and 34, whereas only 10% of 
the audience for the more child-friendly first film came from this age bracket (Barnes). 
Harry Potter’s importance to Warner Bros. was made clear when The Deathly Hallows was split into two 
films, prolonging the franchise by a year and effectively doubling the box office take from the final book in 
the series. The studio continued to exploit its merchandising rights in the years that followed, most notably in 
a licencing arrangement with Universal theme parks. The first Harry Potter attraction, branded “The Wizard-
ing World of Harry Potter”, opened at the Universal Orlando Resort in 2010 and expanded to the Universal 
Studios Hollywood theme park in 2016. Outside America, a “Wizarding World” attraction features at Univer-
sal Studios Japan and another is under construction at Universal’s theme park in Beijing (MacDonald). Harry 
Potter also transferred successfully to video games: more than 80 different games had been licenced by 2016, 
selling 44 million units in total (Pulver). Nevertheless, the Harry Potter brand was driven by its films. As 
such, Warner Bros. announced an expanded partnership with Rowling in 2013. According to chief executive 
Kevin Tsujihara, who negotiated the deal shortly after assuming his position, “re-establishing the franchise 
was incredibly important to our studio. It is a foundation piece of what our slate is going to look like going 
forward”. Emphasising the value of renewable, long-term franchises based on intellectual property licencing, 
Tsujihara described the “Harry Potter universe” as “one of the three pillars” in his company’s film strategy, the 
other two being Lego and the DC Comics “extended universe” (qtd. in Faughnder). Accordingly, the studio 
announced the formation of the remarkably named “Harry Potter Global Franchise Development” team in 
2014. Their task, according to a press release reported in Variety, was the “optimization of the Harry Potter 
franchise globally through a cross-divisional marketing lens” and the execution of “a high-level strategic 
vision for the Harry Potter brand and its ancillary businesses” (Barraclough). The first fruit of this new phase 
came with the release of Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016), which expanded the franchise 
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beyond the Harry Potter character by travelling 70 years into the past. In the most visible attempt to integrate 
the new series into the existing franchise, the script was written by Rowling. In this way, Rowling remained at 
the franchise’s centre, authorising as well as authoring its extension and sustaining relations to the core Harry 
Potter fan community. Her high-profile may also be understood as a means to strategically obscure true 
control over the franchise’s underlying intellectual property. In Conglomerate Hollywood, ownership trumps 
authorship.

Disney and the Marvel Cinematic Universe
As previously mentioned, the Walt Disney Company has been at the forefront of the American film indus-
try’s transition to franchise based filmmaking. Although the company has created highly valuable intellectual 
property on its own – mainly Mickey Mouse and related cartoon characters – it has also appealed to older 
audiences by purchasing intellectual property developed elsewhere. In 2006 Disney paid $7.4 billion to buy 
Pixar Studios, giving it the rights to Toy Story, Cars, Finding Nemo and various other multimedia franchise 
properties. Six years later, Disney paid $4 billion for Lucasfilm, the company which controls the Star Wars 
franchise. Under Disney’s ownership, Lucasfilm have committed to produce a new Star Wars film every 
year, a far faster rate of franchise production than they had managed as an independent company. And last 
year Disney announced plans to purchase large parts of 21st Century Fox, including their film studio, for 
$52 billion. Among other things, this deal would bring Fox’s various intellectual property possessions under 
Disney’s control. However, Disney’s most lucrative intellectual property acquisition thus far has been their 
purchase of Marvel Entertainment in 2009 for $4 billion. The deal gave Disney access to an estimated 7,000 
characters which have been developed in Marvel comics since the 1960s – including Spider-Man, Iron Man, 
Thor and Captain America – and allowed them to adapt them not only in films, but across the range of enter-
tainment activities in which the Disney corporation is active, including television, publishing, theme parks, 
video games and consumer products.
Before they became a subsidiary of Disney, Marvel Entertainment had worked with a variety of Hollywood 
companies, either by licencing their characters to external production companies or by borrowing money 
to produce films on an independent basis. In 1998 Marvel sold the rights to make Spider-Man films to Sony 
for just for $10 million, in addition to 5% of its gross revenue and 50% of the revenue from consumer prod-
uct sales, mainly toys (Fritz). The first two Spider-Man movies, released by Sony in 2002 and 2004, grossed 
a combined $1.6 billion worldwide. Their success made it clear than Marvel had considerably undercharged 
for the Spider-Man rights, but it also demonstrated a potentially huge market for further comic book fran-
chises. Marvel thus sought to develop further films on its own by borrowing more than half a billion dollars. 
As part of the loan terms, the company put up the film rights to its biggest characters as collateral, further 
demonstrating the financial value of their intellectual property (Robinson). Marvel were unable to produce 
films based on many of their best known characters as they had already been licenced to other studios. In 
addition to Spider-Man, the company had previously sold the right to the X-Men and the Fantastic Four to 
20th Century Fox. Marvel therefore compiled the intellectual property still in their control and tested it with 
a focus group of children. Based on their responses, and thinking particularly about the potential for tie-in 
toy sales, the company began production on Iron Man and The Incredible Hulk (Fritz). Released in cinemas 
by Paramount in 2008, Iron Man proved to be a huge success. However, the process of financing the films as 
an independent operation proved difficult for Marvel, particularly finding overseas distributors for the films 
(Barnes and Cieply). The sale to Disney, made the year after Iron Man was released, thus simplified Marvel’s 
production process, providing the company with a line of credit to finance films and allowing them to release 
them internationally through Disney’s extensive distribution networks.
Under Disney, Marvel expanded production and the first Iron Man film became the cornerstone in an ex-
tensive ‘expanded universe’ of interconnected films. Disney and Marvel scheduled the release of the films as 
a series of ambitious “phases”: phase one began with Iron Man and introduced the Hulk, Thor and Captain 
America in separate films, before unite them as a team in the first Avengers film in 2012. Phase two featured 
additional Iron Man, Thor and Captain America films and a second Avengers film, while also introducing 
new characters in Ant Man and Guardians of the Galaxy. Phase three, which is ongoing, began with Captain 
America: Civil War, which reunited most of the Avengers characters while introducing the Black Panther 
character and reincorporating a new version of Spider-Man into the Marvel Cinematic Universe. In this way, 
these films adopt a multi-stranded, loosely serialised form of storytelling which owes more to the narratives 
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structure of television than to traditional film. Individual narratives are not complete in themselves; they 
serve to set up plot points which are picked up and developed in later films. The character arcs of individual 
figures like Black Widow or Hulk are not confined to individual films but are rather dispersed across films 
which are released years apart. The scale and ambition of this narrative construction is impressive, and the 
fact that it remains largely coherent despite being developed by so many different directors and screenwriters 
is testament to the careful central planning which Marvel and Disney have undertaken. Needless to say, the 
Marvel Cinematic Universe has also been extremely profitable: the 18 films released at the time or writing 
have grossed more than $14 billion worldwide (Fritz). Much like Harry Potter and Warner Bros., Disney’s has 
integrated Marvel into its wider corporate structure so that box office sales are complemented by revenues 
in range of ancillary markets. Marvel characters have also appeared on the ABC television network, which 
is also owned by Disney, they have appeared as Disneyland theme parks, and are sold as toys in their Disney 
Stores. More than any current film franchise, the Marvel Cinematic Universe has been engineered to move 
seamlessly through Disney’s global corporate structure, generating huge profits in the process.

Conclusion
The success of the Harry Potter and Marvel franchises demonstrate the extent to which the modern Ameri-
can film industry is structured around the accumulation and adaptation of marketable intellectual property. 
The Harry Potter films demonstrated how a well-managed studio franchise could be used to deliver consist-
ent profits in a relatively concentrated period of time. In the Marvel Cinematic Universe, Disney took this 
principle further, releasing a larger number of franchised films in a shorter space of time while also giving 
them a looser sense of narrative continuity. In both cases, intellectual property developed outside the film in-
dustry was transformed into a powerful brand which has sustained a series of film releases. At the same time, 
the commercial success which Disney and Warner Bros. have enjoyed has led their competitors to emulate 
this franchise model, and as a result the market has been saturated by similar products. As the high budget 
end of filmmaking is dominated by more and more superhero films and fantasy stories aimed at children, the 
range of options available to consumers has narrowed considerably, particular when compared to modern 
television. In the process, the marketability of star actors and the creative influence of directors and writers 
has been blunted by the power of branded content. Franchise dominance has also increased the ability of the 
six major Hollywood studios to exert almost total control the film market. Now that economic power is con-
centrated around the ownership of expensive intellectual property, it has become more and more difficult for 
smaller production companies to compete with the major studios. These studios are unlikely to give up the 
rights to the libraries of intellectual property they already possess, and they have few competitors in the race 
acquire new intellectual property for adaptation. As such, the trend for franchise films has served above all 
to consolidate the economic status of the small group of conglomerates which have the resources to produce 
them.
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FARKLI ELEŞTİREL YAKLAŞIMLARLA BİR FİLM OKUMASI: WALTZ WITH BASHIR (BEŞİR’LE VALS)
Prof. Dr. H. Hale Künüçen , Bayram Demirtaş 

Özet
Ari Folman’ ın yapımcı-yönetmen-yazar ve oyuncusu olduğu Waltz With Bashir (2008) filmi, ana karakter 
Folman’ ın Lübnan İç Savaşı’nda (1982) yaşadıklarını hatırlama çabasını konu etmektedir. Film, Folman’ ın 
ve arkadaşlarının yaşadığı psikolojik bunalımlara odaklanmaktadır. Film, sözlü tarih, canlandırma/drama ve 
belgesel sinemayı animasyon olarak sunmaktadır. Filmde, bireysel hafızanın yeniden inşası, kolektif bir çaba 
sonucunda gerçekleştirilmektedir. Rüyalar, itiraflar, anlatılamayanlar hafızanın yaşananlara karşı direnişini 
göstermektedir.
Filmin anlatısında bireysel travmalara odaklanıldığından çalışma, savaşa ilişkin yer verilmeyen ya da 
doğrudan anlatılmayan yönleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, savaşın yıkımı ve yaşanılan 
toplumsal buhrana ne derecede yer verildiği değerlendirilecektir. Böylelikle çalışma, filmde Lübnan İç 
Savaşı’nın gizlenmiş, yok sayılmış ve ön plana çıkarılmış yanlarına dikkat çekecektir. Aynı zamanda filmde 
gerçeğin yeniden inşasına hangi yönde şekil verildiği tartışılacaktır. 
Çalışmada farklı eleştirel yaklaşımlarla filmin içeriği okunmaya çalışılmıştır. Filme ait kültürel kimliği yansıt-
mada sosyolojik eleştiri yaklaşımı tercih edilmiştir. Gizlenmiş olan düşünceyi açığa çıkarmada ideolojik 
eleştiri ve geçmişi yeniden şekillendirme çabasını ortaya koymada tarihsel eleştiri yaklaşımı kullanılmıştır. 
Gizlenen anlatımların elemanlarını saptamada ise göstergebilimsel eleştiri yaklaşımlarından faydalanılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Lübnan İç Savaşı, Sosyolojik Eleştiri, İdeolojik Eleştiri, Tarihsel Eleştiri, Göstergebilimsel 
Eleştiri 

Giriş
Waltz With Bashir (Beşir’le Vals) filmin sunumunda animasyonun tercih edilmesinin temelinde, travmanın 
gösterilemez olduğunun kabulü ya da gösterilmek istenmeyişinin yanı sıra savaşın yarattığı tahribat ve vahşe-
tin görüntüsünü de bulanıklaştırma olduğu düşünülmektedir. Görsel yaratısıyla takdir toplamasına rağmen 
film, Lübnan Savaşı’nda, Sabra ve Şatilla katliamında, İsrail ordusunun rolünü ele alışı bakımından sanat ve 
sinema çevrelerince tartışılmıştır. Savaşın yıkımını ve sorumluluğunu, kişisel travmalara odaklanarak etkisiz 
hale getirdiği şeklinde eleştirilmiştir (Levy). Festivallerde gösterimi 15 Mayıs 2008’de Cannes Film Festi-
vali’nde başlamış, 24 Ekim 2008’deki Londra Film Festivali’ne kadar devam etmiştir. Film 6 Kasım 2008’de 
Almanya’da vizyona girmiş, Avrupa ve Asya ülkeleri başta olmak üzere 2009 yılı süresince vizyonda kalmıştır 
(IMDB). O tarihlerde Dünya Gündemi, 27 Aralık 2008’de İsrail’den Gazze’ye yönelik yapılan Dökme Kurşun 
Operasyonu ile meşguldür. Bu sebeple film gösterim tarihlerinden kaynaklı olarak, bu operasyona yönelik 
dünya kamuoyunda yaratabileceği algı neticesinde stratejik işlev kazanmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı 
çalışma, filmin anlatısında bireysel travmaya odaklanıldığından, savaşa ilişkin yer verilmeyen ya da doğrudan 
anlatılmayan yönleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, savaşın yıkımı ve yaşanılan toplumsal 
buhrana ne derecede yer verildiği değerlendirilecektir. Böylelikle çalışma filmde Lübnan İç Savaşı’nın gi-
zlenmiş, yok sayılmış, çarpıtılmış ve ön plana çıkarılmış yanlarına dikkat çekmektedir. Çalışmada, filmde 
gösterilmiş kısmıyla, gerçeğin yeniden inşasına ve tarihe dair oluşturulan algı üzerinde tartışılacaktır. Vizyon 
tarihlerinden kaynaklı olarak, kazandığı stratejik işlev dolayısıyla filmde doğallaştırılan eylemler aracılığıyla 
meşrulaştırılmaya çalışılan düşünce üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır.

Sinemaya tarihsel gelişimi süresince kullandığı temsil kalıpları aracılığıyla, toplumsal düzenin inşasında, 
başat kurumların düşünce ve değer yargılarını meşrulaştırmak için, ideoloji aşılama misyonu yüklenmiştir. 
Temsil kalıplarıyla beraber karakterle özdeşleşme, dramatik güdüleme, kamera açıları, kurgu gibi filmin 
biçimsel yapısını oluşturan öğelerin tercihleri de aşılanmaya çalışılan ideolojinin kamuflesinde kullanılmak-
tadır. Bu şekilde izleyici perdede olup bitenleri anlatı sahibinin görüşüyle oluşturulmuş kurmaca bir yapı 
olarak değil, objektif bakış açısıyla kameraya kaydedilmiş görüntüler olarak algılar. “Sinema bir uzantılar ile 
belirtiler aracı ve sanatıdır. Anlamının çoğu gördüğümüzden değil ama görmediğimizden ya da daha doğru 
bir deyişle gördüğümüzle görmediğimizin devam eden ilişkisinden gelir” (Monaco 164). Bu sebeple göster-
en ve gösterilen ilişkisini ortaya koyup, filmin anlatısındaki saklanmış ideolojiyi açığa çıkarmada düzanlam, 
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yananlam, mit, düzdeğişmece (metonimi) gibi kavramlardan faydalanılacaktır. Düzanlam göstergenin her-
kesçe kabul görmüş ortak duyusal anlamına göndermede bulunur. Yananlam, göstergenin, kullanıcıların 
öznel duygu ve yargılarıyla buluşup meydana gelen etkileşimi betimler. Düzanlam kadraja neyin dâhil 
edildiğinin cevabı ile ilgiliyken, yananlam nasıl dâhil edildiğiyle ilgilidir. Barthes’a göre, mit bir şey üzerinde 
düşünme, onu kavramlaştırma ya da anlamanın kültürel yoludur. Barthes, miti birbirleriyle ilişkili kavram-
lar zinciri olarak düşünür (Akt. Fiske 185). Dolayısıyla kavramlara ait mitler gelenekseldir ve anlamlarını 
kültürde yaygın hale gelmiş olgulardan alırlar. Yani mitler göstergelerle oluşmazlar, göstergeler miti oluştur-
an kavramlar zincirinin harekete geçmesini sağlarlar. Barthes mitlerin ana işlevinin, tarihi doğallaştırmak 
olduğunu ileri sürer (Akt. Fiske 186). Üstlendiği bu işlevle mitlerin, dönemin hâkim sınıfının ürünü olduğu 
kanaatine varılabilir. Mitler yaydıkları anlamlarla egemen sınıfın düşüncesinin toplumsal ve tarihsel düzey-
de aktarımını yaparlar. Fakat mit olarak işlevlerini yerine getirebilmeleri için yaydıkları anlamın doğal old-
uğunun vurgulanması gerekmektedir. Mitlerin yaydıkları anlamların doğallaştırılmasıyla, ait olduğu kültürün 
siyasal ve toplumsal boyutuyla birlikte tarihsel kökenleri gizlenmiş olunur. “Mitlerdeki değişim devrimsel 
değil, evrimseldir” (Fiske 186).  Fiske’ nin bu ifadesi bizi mitlerin dinamik olduğu sonucuna götürür. Mitler 
ait oldukları kültürün çıkarlarına ve gereksinimlerine hizmet edebilmek amacıyla değişime uğrayabilirler. 
Eğretileme, farklı düzlemdeki niteliklerin yer değiştirmesiyle işlerken, düzdeğişmece aynı düzlemdeki an-
lamların ilişkilendirilmesiyle işlemektedir. Düzdeğişmece, parçanın bütünü ifade edebilmesidir. Bu sebeple 
düzdeğişmecenin seçimi kritiktir. Çünkü gerçeğin bilinmeyen kısmını, gösterilen kısmı üzerinden şekillendi-
ririz. Bu da bizim gerçeğe dair algımızın düzdeğişmeceler yoluyla inşa edilebileceğini gösterir. 

FARKLI ELEŞTİREL YAKLAŞIMLARLA FİLMİN OKUMASI
“Waltz With Bashir” (Beşir’le Vals) Filminin Künyesi:
Yönetmen: Ari Folman
Senaryo: Ari Folman
Oyuncular: Ari Folman, Ori Sivan, Ronny Dayag, Shmuel Frenkel, Zahava Solomon, Ron Ben-Yishai, Dror 
Harazi, Mickey Leon, Yehezkel Lazarov  
Kurgu: Nili Feller
Sanat Yönetmeni: David Polonsky
Müzik: Max Richter
Yapım Yılı - Süresi: 2008 – 90 dakika
Yapım: Ari Folman, Serge Lalou, Roman Paul –Les Films d’Ici, Razor Film
Filmin Türü: Animasyon, Belgesel, Dram, Savaş

Filmin Özeti:
Ari Folman’ın yazıp yönettiği, yapımcısı ve oyuncusu olduğu 2008 yapımı Waltz With Bashir filmi: Arkadaşı 
Boaz’ın rüyasını Folman’a anlatmasıyla, 1982’de Lübnan’da iç savaş esnasında asker olduğu yıllara dair hiçbir 
şey hatırlayamayan Folman, kayıp hafızasının peşine düşmektedir. Anlatı, Folman’ın o dönem asker olan 
arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği konuşmalardan oluşmaktadır. Animasyon olarak görselleştirilmiş filmde, sözlü 
tarihin ve belgesel sinemanın animasyonla iç içe geçtiği görünür. Filmde bireysel hafızanın yeniden inşası, 
kolektif bir girişim sonucunda gerçekleştirilir. Geri dönüşlerle ilerleyen film; anlatılanlar, rüyalar, dile döküle-
meyenler ve hafızanın yaşananlara karşı direnişini göz önüne getirir.

Sosyolojik ve Göstergebilimsel Eleştiri Yaklaşımları ile Stereotiplerin Okunması 
Waltz With Bashir filmindeki Filistinli ve İsrailli askerlerin stereotiplerine bakıldığında; Filistinli stereotipler, 
Folman’ın, Ronny Dayag’la görüşmesinde, Dayag’ın savaşa dair hatırladıklarını anlatırken tanktan ayrılıp 
Filistinlilere görünmemek için kayanın arkasına saklandığı sırada görünen militanlardan ve Shmuel Fren-
kel’in savaşa dair hatırladıklarını aktarırken meyve bahçesinde İsrail askerine roket atan çocuktan oluşmak-
tadır. Stereotip seçimindeki bu tercihler düzdeğişmece açısından ele alındığında; Filmde Filistinli genç erkek 
ve çocukların yalnızca terörist olarak görselleştirildiği dikkat çekmektedir. Bu tercih izleyenlerde, Filistin 
Halkındaki genç erkek ve çocuklara yönelik terörist algısı oluşturabilme potansiyeli taşımaktadır. Filmde 
genç erkekler dışında savaş esnasında ölen sivil halktan bireylerde bulunmaktadır. Fakat Filistinli olup ol-
madıkları belli değildir.
Filmdeki Filistinli kadın stereotipi ise Folman’ın, Boaz’la bardaki ilk buluşmasından dönerken denize bakıp 
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katliama dair hatıralarının canlandığı sahnede; kaçışan kadınlardan, mülteci kampları boşaltılırken kamyo-
netlere bindirilen yaşlı kadınlar ve reel görüntüler belirdiğinde ağıt yakan kadınlardan oluşmaktadır. Bu sah-
nelerde düzanlam olarak algılanılan kaçışan, ağlayan, haykıran ve kamyonetlere binmeye çalışan kadınlardır. 
Fakat göstergenin yan anlamına bakıldığında kadınların hepsinin mülteci kamplarında görselleştirildiği 
görülmektedir. Dror Harazi ile röportajın gerçekleştirildiği sahnede; kamplara müdahalenin, teröristlerden 
temizlenme maksadıyla gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Bu ifadeden yola çıkılarak Filistinli kadınların 
gösterimine yönelik bu tercihin, izleyicide kadınların teröristlerin saklanmasına yardım edebileceği düşünc-
esi oluşabilir. Bu durum savaş esnasında çatışmada yer almasalar dahi kadınların ve dolayısıyla sivil halkın 
masumiyeti konusunda izleyenler açısından şüphe uyandırıcıdır. Filistinlilerin terörist ve teröre yardımcı 
olabilecek şekilde görselleştirilmesi, izleyicilerde Filistin halkına yönelik önyargı oluşturma eğilimi olarak 
değerlendirilebilir.
Filmde, İsrailli asker stereotipine bakıldığında, Folman, barda Boaz’la ilk buluşmasından döndüğü sahnede 
denize bakar. Kendisiyle birlikte savaşta olan arkadaşlarının hayalini görür. Bu hayal sahnesinde, çıplak 
olarak denizden çıkıp askeri üniformalarını giyen arkadaşlarının yanı sıra, Sabra ve Şatilla Katliamı’ nın 
gerçekleştiği sahnede katliamda kullanıldığını öğrendiğimiz havai fişekler görünür. Bu sahne ile suyun; saflık, 
temizlik, arındırma mitinden faydalanılarak İsrail askerinin Sabra Ve Şatilla katliamında masum olduğuna 
yönelik algının ilk tohumu izleyicinin zihnine ekilmiş olur. Askerlerin, çıplak olarak denizden çıkıp ünifor-
malarını giymesi ise insanın doğduğu andaki gibi çıplak ve günahsız olduğuna yönelik bir gönderme şeklinde 
değerlendirilebilir. Bu durumda seyircinin zihninde katliamda İsrail’in suçsuz olduğu yönünde algı yaratıl-
maya çalışıldığı düşünülmektedir. Aynı zamanda kullanılan göstergelerin yardımıyla inşa edilen algının 
etkisiyle röportaj yapılacak bireylere karşı güven duygusu oluşturulmaktadır. Havai fişekler ise katliamın 
simgesi niteliğindedir. 
Folman’ın, Carmi ile kış aylarında görüştüğü sahnede Folman, Carmi’den hatırladıklarını anlatmasını ister. 
Carmi, savaş alanına ordu tarafından kiralanmış bir aşk gemisi ile gönderildiğini belirtir ve kustuğunu 
sonrasında korktuğu için uyuduğunu söyler. Korktuğu her zaman uyuduğunu vurgular. Uykuya daldığında 
gördüğü rüyayı anlatır. Rüyasında; denizden devasa boyutta çıplak bir kadın gelir, güvertede yatan Carmi’ 
yi, bir annenin bebeğini kucağına aldığı gibi alır ve denize atlar. Kadın yüzerken Carmi’nin de bir bebeğin 
annesine sarıldığı gibi kadına sarıldığı görünür. Böylece bu planın anlamına suyun saflık, temizlik ve arındır-
ma mitine yanı sıra, bebeğin masumluk miti de eklenir. Katliamdaki İsrail askerinin temsili olan Carmi’nin 
bebek gibi kadının kucağında görünmesiyle, izleyicide İsrail askerinin katliamda masum olduğuna yönelik 
algı benimsetilmeye çalışılır. Filmde bu sahnede yaratılmaya çalışılan masumiyet algısı, katliamda İsrail’in 
suçu olmadığına yönelik izleyicinin zihnine ekilen ikinci tohumdur.
Folman, Ronny Dayag’la görüşmesinde, Dayag hatırladıklarını anlatır; tanka isabet geldiğinde bir süre 
hareketsiz olarak beklediklerini, panik içinde silahlarını bile almadan tanktan ayrıldıklarını aktarır. Dayag 
hızlı bir şekilde zig zag çizerek koşar. Yaralanmamak için kayanın arkasına saklanır. Ekipteki diğer tanklar 
çatışma alanından uzaklaşırlar. Dayag çatışma alanında yalnız kalır. Kendini terkedilmiş hissettiğini, anne-
sinin öldüğünde nasıl tepki vereceğini söyler. Dayag annesiyle ilgili kısmı anlattığında annesinin yanında 
yetişkin haliyle değil, çocuk haliyle görünür. Daha sonra denize doğru sürünür ve çatışma alanından yüzerek 
uzaklaşır. Yine bu sahnede de Dayag ile temsil edilen İsrail askerini, izleyicinin gözünde masum göstermek 
için suyun saf, temiz ve arındırma mitinden faydalanılmıştır. Dayag’ın annesinden bahsettiği esnada çocuk 
olarak görüntülenmesiyle, çocukluğun masumluk, doğallık mitinden faydalanılarak İsrail askerinin katliam-
da masum olduğu düşüncesini oluşturma amacıyla izleyenlerin zihnine ekilmiş üçüncü tohumdur. 

Stereotiplerin Etkisi ile Dökme Kurşun Operasyonu’na Yönelik Algı Oluşumu
Filmdeki stereotiplerin oluşturulmasındaki tercihler, Sabra ve Şatilla Katliamı’nda İsrail ordusunun rolünü 
gizlemeye ve izleyici gözünde İsrail’i aklamaya yönelik olduğu düşünülmektedir. Bu tercihleri 27 Aralık 
2008’deki Dökme Kurşun Operasyonu’na yönelik dünya Kamuoyunda oluşturabileceği etkiler değerlendir-
ilecek olursa, Kocabaşoğlu’nun ifadesiyle: “Filistin İnsan Hakları Merkezi harekât sonucu 926’sı sivil, 491’i 
milis ve polis olmak üzere 1,417 Filistinlinin öldüğünü açıklanmıştır. Bunların 355’i çocuktur. İsrail Savun-
ma Kuvvetleri ise, 91’i kadın, 189’u çocuk, 21’i yaşlı, 6’sı BM çalışanı ve 2’si sağlık görevlisi olan 629 sivil ve 
671 Hamas militanı olmak üzere toplamda 1,370 kişinin öldüğünü belirtilmiştir. İsrailli aydınlar ve Knesset 
üyeleri tarafından kurulan İşgal Altındaki Topraklar İnsan Hakları Merkezi 320’si çocuk, 109’u kadın olmak 
üzere 773 sivil, 320 milis ve 248 polis toplam 1,387 kişinin operasyon esnasında öldüğünü bildirilmiştir. 
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Açıklanan rakamlarda harekât sırasında ölen toplam kişi sayısı birbirine yakındır. Fakat ölen milis kuvvet 
sayısı İsrail kanadından yapılan açıklamada daha fazla iken Filistin kanadından açıklanan rakamlarda ölen 
sivil sayısı ve çocuk sayısı daha fazladır. Bu durum harekât sırasında ölenlerden bir kısmını, İsrail’in milis, 
Filistinlilerin ise sivil olarak değerlendirdiği sonucunu ortaya koymaktadır.
Harekât sırasında vizyonda olan Waltz With Bashir filmindeki Filistinli erkek bireylerin genç ve çocuklardan 
oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda, kadınların ise teröristlerin saklandığı iddia edilen kamplarda 
görselleştirilmesiyle filmi izleyenler vasıtasıyla dünya kamuoyunda Dökme Kurşun Operasyonu sonucun-
da mağdur olan Filistinli Sivil Halkın masumiyetine dair şüphe oluşturulacağı düşünülmektedir. Oluşabi-
lecek şüphe ile beraber filmde İsrail askerine yönelik oluşturulduğu düşünülen güven ve masumiyet algısı, 
Bölme’nin (15) belirttiği gibi, İsrail’in Dökme Kurşun Operasyonu’nda kimyasal silah kullanımı, sivil yaşam 
alanlarının ve hastanelerin tahrip edilmesiyle savaş suçu teşkil edebilecek eylemler, halkın mağdur olması-
na yönelik oluşabilecek negatif algıyı hafifletebilme mevcudiyetindedir. Bölme’ye (5) göre, İsrail operasyona 
gerekçe olarak terör saldırıları ve terörle mücadeleyi göstermiştir. Bu gerekçelerden yola çıkarak operasyonun 
gerçekleştirildiği tarihlerde vizyonda olan Waltz With Bashir filminde Filistinlilerin terörist ve teröristlerin 
saklandığı iddia edilen kamplarda görüntülenmesinin yaratabileceği etki neticesinde teröre yardımcı olarak 
gösterilmesi ve filmde işlenen konunun tarihsel bağlamından izole edilip bireysel hayat hikâyesine odakla-
narak anlatılması, dünya kamuoyunda Filistin-İsrail Sorununun bir terör sorunu olarak algılanmasına yol 
açabilecek niteliktedir. 
İsrail gazetelerinden Haaretz yayınladığı bir haberde;  Savunma Bakanı Ehud Barak tarafından İsrail or-
dusuna operasyona başlama talimatının Hamas’la ateşkes imzalandığında yani 18 Haziran’da verdiğini ve 
İsrail hükümetinin geçen süreyi askeri açıdan hazırlık, istihbarat toplama ve kamuoyunu yanıltmak için 
kullandığını duyurmuştu. Kamuoyunu yanıltmak için geçirilen sürede Waltz With Bashir’in vizyonda olduğu 
göz önünde bulundurulduğunda, filmin anlatısı ve sunum biçimine yönelik tercihleriyle operasyonun dünya 
kamuoyunda meşrulaştırılmasına etkisinin olabilmesi ihtimali muhtemeldir.

İdeolojik Eleştiri Yaklaşımı ile Doğallaştırılan İletiler
Fiske’ ye (297) göre İdeoloji; bir fikirler dizgesi ya da düşünme yolu olmaktan ziyade bir anlam üretme 
yoludur. Üretilen bu anlam daima toplumsal ve siyasal bir boyuta sahiptir. İdeoloji, toplumsal gerçekliği 
doğallaştırma yoluyla servis eder. Burton (219) filmlerde doğallaştırılan iletilerin izleyiciler tarafından doğ-
ru ve gerçekmiş gibi algılandığını savunur. İletilerin doğallaştırılmasıyla, izleyicilerin filmlerdeki ideolojik 
yaptırımın farkına varmasının önüne geçilir. Bir müddet sonra düşüncelerin, davranışların, yargı ve tutum-
ların nedenleri sorgulanmaksızın unutulur. Doğallaştırılmış iletilere izleyicilerin maruz kalmasıyla iletil-
erdeki saklı ideoloji, izleyiciler tarafından içselleştirilir. İletiler izleyiciler tarafından kabul görüp, kullanıl-
maya başlandığında, bu durum toplumda bir algı kümesi oluşmasını sağlar. Oluşan algı kümesi, bir topluma 
karşı önyargı oluşturabileceği gibi gerçekleşmiş ve gerçekleşebilecek eylemlere karşı tutum ve kanaatleri de 
belirleyebilmektedir.
 
Bu bilgiler dahilinde Waltz With Bashir filminde, yukarıda sosyolojik ve göstergebilimsel eleştiri yaklaşımıyla 
değerlendirilen Folman’ın, Ronny Dayag’la röportajı sırasında geriye dönüşlerle anlatılan sahnede; Ronny 
Dayag’ın “Tankta kendini güvende hissedersin. Tank çok büyük ve kapalı bir araçtır. Tankın içinde korunuy-
orduk” ifadesiyle beraber anayolda ilerleyen tank sahnesinden kesme ile dar sokaklarda ilerleyen tank sah-
nesine geçiş yapılır. Tank sivil araçları ezerek sokaklarda ilerler. Binanın duvarına çarparak diğer bir sokağa 
döner. Karşısındaki binaya çarpmamak için durur. Geri hareket eder, arkasındaki binaya çarpar. Daha sonra 
sokakta ilerlemeye devam ederken sert bir kesmeyle tank tekrar anayolda görünür. Yine bir kesmeyle tank 
sahilde ilerlerken tankın tepesinde, tank filosunun komutanı, başından isabet alır. Sonrasında bir patlama 
olur askerler tanktan kaçarlar. Tankta kalanlar ölür (…) Dayag, savaşta ölenlerin mezarlarını ziyaret ettiğinde 
yeterli çabayı sarf etmemiş olduğunu düşündüğünden kendisini suçlu hissettiğini vurgular. Silahlı, herkesin 
hayatını kurtaran kahraman tipine uymadığını ve kendisinin öyle biri olmadığını belirtir. Bu itirafları yapark-
en Dayag, gece sahilde yürürken görünür. Zincirleme geçiş ile sahildeki gündüz sahnesine geçilir. Gündüz 
sahnesinde; tankların sahili ve tepeleri bombaladığı görünür. Askerler karadan çıkartma yaparlarken, bir 
yandan da askerler sahilde güneşlenmektedirler. Askerlerden bazıları denizde sörf yaparken denize bombalar 
düşer. Askerlerin eğlenme ve savaş sahneleri iç içe geçmiş şekilde görüntülenmektedir. İsrail uçakları, kendi 
tanklarını bombalar. İsrail askeri telsizden “Hayır, hayır bize ateş ediyorsunuz” anonsunu yapar. İsrail askeri 
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roketatarla yol kenarında durmuş, sivil aracı patlatır (…) Sahne ideolojik eleştirel yaklaşımla ele alındığın-
da; savaş aracı olan tank savaşın temsili olarak kabul edilebilir. Tankın sokakta ilerlerken ezdiği araçlar ise 
sivil halkın temsili olarak görülebilir. Tankın sokakta ilerlerken etrafa zarar vermeme konusunda hiçbir 
itina göstermediği görünür. Yalnızca ara sokağa dönerken önündeki duvara çarpmamak için dikkat eder 
ve ilk önce durur sonra geri hareket eder. Geri hareket etmesiyle sivil halkın temsili kabul edilebilecek olan 
arkadaki binanın duvarına çarpar. Sahnede tankın manevralarının; savaşta itina gösterilse dahi sivil halkın 
ölmesinin önüne geçilemeyeceği şeklinde okunması yapılabilir. Bu okumayı destekleyecek diğer çıkarım ise; 
sahilde İsrail askerlerinin eğlence ve çatışma sahnelerinin iç içe verilmesiyle savaşta şuurun yitirildiğine dair 
algı oluşturulduğu düşüncesidir. Sahnenin devamında yol kenarında duran sivil araca roket atan İsrail asker-
inin davranışı da bu algıyı güçlendirmektedir. Benzer biçimde, İsrail uçaklarının kendi tanklarını bombala-
ması da savaşta şuurun yitirildiği dolayısıyla, sivil halkın ölümlerinin yanında kendi askerlerinin de yanlışlık-
la öldüğünün görüntülenmesi tüm bu olanların savaşın bir parçasıymış şeklinde algılanmasına yol açabilecek 
niteliktedir.

Folman’ın, Shmuel Frenkel’le röportajında, Frenkel hatırladıklarını anlatırken geçmişe dönülür. Beyrut’ta, 
bir Kırmızı Mercedes’ten açılan ateşle ilk önce çevre yoldaki İsrail askerleri ölür. Sonrasında Kırmızı 
Mercedes’ten açılan ateşle caddede bar önündeki İsrail askerleri de ölür. Dürbünlü tüfek ile Kırmızı 
Mercedes’e ateş edilirken, binek hayvan üzerindeki sivil isabet alır. Tankla Kırmızı Mercedes’e ateş açılır, an-
cak sivil haneler zarar görür. Uçaktan bomba bırakılır atış tekrar sivil hanelere isabet eder. Folman’ın Boaz’la 
ikinci buluşmasında hatırladıklarını anlattığı sırada sahnede geçmişe dönülür; İsrail askerleri, Beyrut yakın-
larında şehir dışındaki villada kısa süreliğine bulunmaktadırlar. İsrailli subay Folman’a Kırmızı bir Mercedes 
hakkında ihbar aldıkların, adamlarını havaya uçuracaklarını, bir tane görünce havaya uçurması gerektiğini 
söyler. Folman subaya “Herhangi birini mi?” sorusunu sorar. Subay “Salak mısın?” yanıtını verir. Daha sonra 
Folman’ın, Boaz’la barda konuşmasına geçilir. Folman tüm gece boyunca kendilerini patlatacak Mercedes’i 
beklediklerini belirtir. Diyalogdan anlaşılacağı üzere sivil halkın savaşta ölebilecek olmasına hiçbir şekilde 
dikkat edilmemektedir. Subay’ın emri üzerine Folman’ın “Herhangi birini mi?” yanıtından sonra Subayın 
“Salak mısın?” yanıtıyla savaşta suçlu suçsuz ayrımının yapılamayacağının vurgulandığı düşünülmektedir. 
Kırmızı Mercedes’e hedef alınırken sivil halka zarar gelmemesi için gayret gösterilmemesi de izleyicide, savaş 
esnasında itinalı davranılamayacağına dair kanaat oluşturabilmektedir. Sivil halk isabet aldığında hiçbir uyarı 
yapılmaması da bu kanaati güçlendirmektedir.

Tarihsel Eleştiri Yaklaşımı ile Yaratılan Tarih Algısı Değerlendirilmesi
Savaş ya da suç gibi yapısal toplum sorunlarının kişisel hayat hikâyeleri düzleminde ayrıntılandırılması, 
yürürlükteki düzenin iyi ve ahlaklı görünmesini sağlar. Kamu düzeninin temsilleriyle kişisel özdeşleşme, 
sömürü ve tahakküme dayalı bir sisteme gönüllü katılımı hazırlayan psikolojik eğilimi yaratır (Ryan ve 
Kellner 18). Toplumsal bağlamından koparılarak bireysel düzeyde ele alınmış konular; izleyiciyi geniş per-
spektifte değerlendirmesi gereken konu üzerinde seçilmiş detaylara odaklanılması yönünde manipüle eder. 
Detaya odaklanan izleyici, gerçekleşmiş olayları tarihsel bağlamındaki neden-sonuç ilişkileri kapsamında 
değerlendiremeden çıkarım yapmak durumunda kalır. Bu durumlarda manipüle edilmiş izleyici görüşleriyle, 
başat kurumların kurguladığı şekliyle, tarihe dair yeni bir algı oluşturulur. Bu durum bizi Ryan ve Kellner’in 
(386) ifadesiyle filmlerde temsil edilen tarihin biçimlendirilebilir bir fenomen olduğu sonucuna götürür. 
Filmlerdeki temsili haliyle tarih, ideolojik görüşlerin müsabaka alanı haline gelmiştir. Perdeye taşınan tarih, 
arkasındaki ideolojik görüşlerin tahakkümüyle yaşanmış tarihi izleyicinin algısında yeniden şekillendirir. Bu 
sayede geleceğe yönelik planlarının meşruiyet kazanması içinde uygun zemini yaratır. 

Anlatıda Yer Verilmeyen Detaylar ile Tarihin Yeniden İnşası
Bu değerlendirmeler kapsamında Waltz With Bashir filmi incelendiğinde: Boaz ve Folman arasında geçen 
barda ki konuşma sahnesinde Boaz’ ın, Folman’ a yönelik ‘’Lübnan’da yaşananlarla ilgili bir şeyler hatırladığın 
olmuyor mu hiç?’’ ve “Ya Beyrut, Sabra ve Şatilla? Katliamdan sadece yüz metre uzaktaydın?” sorularıyla 
Folman’ın “1982’de Lübnan İç Savaşı”nda İsrail Ordusu’nda askerde olduğu anlaşılır. Film Folman’ ın yaşadığı 
travmaya odaklandığından, toplumsal bir olay olan savaşa dair 1982’deki çatışmaların kimler arasında neden 
çıktığı, İsrail’in bu savaş esnasında kimlerle neden ittifak yaptığı, katliama maruz kalan mültecilerin neden 
orada bulunduklarıyla ilgili bütünü kapsayan soruların yanıtları anlatıda yer almamaktadır Odeh (311- 313), 
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6 Haziran 1982’deki İsrail’in Lübnan’ı işgalini, AWACS (erken uyarı sistemi) pazarlıklarıyla başlayan, ABD-
ARAP yakınlaşmasının ilerlemesini engellemek, bölgede mini–Filistin devletinin kurulmasına karşı çıktığını 
net biçimde göstermek ve Ortadoğu’da emperyalizmin çıkarlarını koruyabilecek tek ülke olduğunu ABD’ye 
kanıtlamak olarak belirtmiştir. 

1948’de İsrail’in devlet haline gelmesiyle, yaşadıkları topraklardan göç etmeye zorlanan Filistinliler, Arap 
Dünyası’nda “Filistinli Mülteci” politik unsuru olarak belirmiştir. Yurtlarından ayrılmak zorunda olan Filis-
tinlilerin büyük bir çoğunluğu, Lübnan, Suriye, Ürdün gibi Arap ülkelerine göç etmek durumunda kalmıştır. 
Lübnan’da nüfus çoğunlukla Hristiyan ve Müslüman Arap kesimden oluşmaktadır. Lübnan’a, Filistinli Mülte-
ci göçüyle beraber nüfusta yoğunlaşma meydana gelmiştir. Odeh (57) tarafından Batı ve İsrail medyasının 
1975’te başlayan iç savaşların nedenini nüfustaki yoğunlaşmanın meydana getirdiği Hristiyan-Müslüman 
çatışması gibi göstermesiyle, emperyal güçlerin çıkarlarını koruyan ikrarcı devlet yapısının yarattığı ekono-
mik temelli sınıfsal sorunların perdelendiği iddia edilmektedir. Lübnan’daki İkrarcı devlet yapısında; anayasal 
kural olarak cumhurbaşkanı ve genelkurmay başkanı Maruni Hristiyan, başbakan Sünni, meclis başkanı Şii 
Müslüman olmak zorundadır. Bu düzenden anlaşıldığı üzere yönetici elitlerde tüm mezheplerden kişiler yer 
alsa da en çok Maruni Hristiyan üyeler bulunmaktadır. Bu durumda Ortadoğu’ da emperyal güçlerin çıkar-
larını koruyan İsrail’in İç Savaşta, statükonun devamını sağlamak niyetiyle, Maruni Hristiyanlardan oluşan 
Falanjist birliklere destek verdiğini gösterir. Bu iddianın Waltz With Bashir filmindeki yansımasını ise Mülte-
ci Kampının kuşatılması emrinin geldiği sahnede Beşir Cemayel’in ölüm haberini İsrailli Askerlere bildiren 
subayın Cemayel’i tanıtırken yaptığı kardeşimiz, müttefikimiz, bir Hristiyan, seçilmiş başkan vurgusundan 
anlaşılır. Böylelikle Waltz With Bashir filminde bireysel travmaya odaklanılmasıyla, gerçeğin aydınlatılmış 
detayının dışındaki gölgede bırakılan büyük kısım dikkat çekmektedir. İsrail’in kurulmasıyla dünya gündem-
ine gelen ‘Filistinli Mülteci’ unsuru, göçe zorlanan Filistinlilerin yarattığı nüfus yoğunlaşmasının iç savaşların 
ana sebepleri gibi gösterilmesiyle emperyal güçlerin çıkarlarının teminatı olan ikrarcı sistemin meydana 
getirdiği adaletsiz toplumsal düzenin;  gerçeğin karanlıkta bırakılmış büyük kısmını oluşturduğu çıkarımı 
yapılabilir.

Çarpıtılan Gerçeklerle Oluşturulan Tarih Algısı
Filmin anlatısında yer verilmeyip karanlıkta kalan gerçeklere ilave olarak çarpıtılarak yer verilen durum-
lar da vardır. Film boyunca 1982’de Lübnan’daki savaşta İsrail ordusunda görevli askerlerle gerçekleştirilen 
görüşmelerde karşı taraf ‘’Filistinliler’’ olarak adlandırılmaktadır. Folman’ın, Dror Harazi ile röportaj yaptığı 
sahnede, Dror Harazi ilk olarak brifing aldığını belirtir. Folman brifingin ne hakkında olduğunu sorar. Dror 
Harazi Falanjistlerin kampı temizleyeceklerini, kendilerinin de onları koruyacaklarını, kamp temizlendikten 
sonra kendilerinin kontrolü devralacağını belirtir. Folman kampın kimlerden temizleneceğini sorar. Harazi 
Filistinli Teröristler yanıtını verir. Sahne burada biter. Bu çalışma için yapılan araştırmalarda İsrail’in kampı 
kuşatmasından önceki esnada çatışmada olduğu kesimin Filistin Kurtuluş Örgütü olduğu belirlenmiştir. 
FKÖ Aralık 1974’te BM konseyinde daimi gözlemci bulundurma statüsüyle ulusların meşruiyetini kazan-
mıştır.1976’da Arap Birliğinin tam üyesi olmuştur.1980’lerin başlarına kadar yüzden fazla ülke tarafından 
diplomatik olarak tanınmıştır. İsrail ise 1993’e kadar FKÖ’yü terör örgütü olarak görmüş ve görüşmeyi red-
detmiştir. Ürdün ve diğer Arap devletlerini muhatap almıştır. Fakat bu durum İsrailli yöneticilerin FKÖ ile 
Oslo sürecine yol açacak gizli görüşmeler yapmaya başlaması ile sona ermiştir (Süer ve Ömür Atmaca 72-73). 
Bu durumdan yapılacak çıkarım, Dror Harazi’ nin belirttiği gibi FKÖ üyeleri terörist, FKÖ de terör örgütü 
değildir. İsrail’de 1993 yılından itibaren bu durumu kabul etmiştir. 2008’de vizyona giren Waltz With Bashir 
filminde FKÖ üyelerinin ‘Terörist’ olarak anılmasına, bireysel açıdan bakıldığında yönetmen Folman’ ın 
savaşta karşı cephelerde bulunduğu kitlenin uluslararası platformlardaki meşruiyetini kabullenememesi olar-
ak değerlendirmek mümkündür. Alternatif olarak geniş perspektifte çıkarım yapılacak olursa; filmin göster-
imde olduğu tarihte terör saldırıları ve terörle mücadele gerekçesiyle İsrail’den Filistin’e yönelik başlatılan 
Dökme Kurşun Operasyonu’nun meşrulaştırılması gayesiyle dünya kamuoyunda Filistin aleyhine algı yarat-
mak şeklinde yorumlanabilir.

Tarihsel eleştiri kapsamında ele alınan İsrailli askerlere Beşir Cemayel’in ölüm haberinin verilmesiyle 
Beyrut’a operasyon emrinin geldiği sahnede, haberi veren subay tarafından Beşir Cemayel’e yapılan “Mütte-
fikimiz, bir Hristiyan, seçilmiş başkan” vurgusu manipülatif bir çağrışım yapmaktadır. Bununla ilgili olarak 
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Armaoğlu’nun (529) belirttiği şekliyle, Cemayel’in başkan olarak seçildiği 23 Ağustos 1982’deki seçim İsrail 
İşgali altında yapıldığından birçok Dürzi ve Şii milletvekili Cemayel’e oy vermek zorunda bırakıldığı belirtil-
mektedir. Ayrıca, Cemayel 1975-1976 İç Savaşı’nda Falanjist kuvvetleri komuta ettiğinden Müslüman kesim-
lerce fazla sevilmediği vurgulanmaktadır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere filmde Cemayel’e yapılan seçilmiş 
başkan vurgusu manipülatiftir. Seçimin baskı altında yapıldığı gerçeği yok sayılarak başkanlığının meşruiyeti 
şüpheli olan Cemayel’in bu durumu izleyiciden gizlenmektedir. Filmde Cemayel’in öldürülmesiyle Filistin-
lilere karşı Beyrut’ta operasyon yapılması, izleyicide Filistinlilerin demokratik tercihlere saygı duymadığı, 
çatışmaların ve katliamın oluşmasında büyük kabahatin kendileri tarafından işlenmiş olduğu yönünde algı 
oluşturmaktadır.
Filmde teröristleri temizleme gerekçesiyle Sabra ve Şatilla Mülteci Kamplarına girişin yapıldığı sahnede yer 
verilmeyen detaylar da vardır. Lübnan ve Amerika vasıtasıyla İsrail ile FKÖ arasında, FKÖ’nün Lübnan’ı terk 
etmesi yönünde anlaşma yapıldığını belirten Armaoğlu’ya (524) göre anlaşma resmi değildi. Çünkü İsrail, 
FKÖ’yü muhatap kabul etmemekteydi. Bu anlaşma gereği Amerika, Fransa, İtalya birliklerinden oluşan Çok 
Uluslu Kuvvet’in 21 Ağustos’ta Lübnan’a varmasıyla FKÖ’nün Lübnan’ı terk etmesi başlamıştır. FKÖ üyeleri 
yanlarına hafif silahlarını alıp, ağır silahları bırakarak 1 Eylül 1982’de Beyrut’u terk etmişlerdir. Waltz With 
Bashir filminde bu hususa hiç yer verilmemekte ve filmde anlatıldığı şekliyle çatışma olağanlığıyla devam et-
mektedir. Bu durumda katliam esnasında halkın savunmasız ve kampın teröristlerden arınmış olduğu izleyi-
ciden gizlenme eğilimi taşımaktadır. 
Filmde yer verilmeyen bir başka detay Sabra Ve Şatilla Mülteci kamplarına giriş sebebi olan, Ariel Şaron’un 
Cemayel’in ölümünü de gerekçe göstererek kamplarda FKÖ üyelerinin saklandığı iddiasıdır. Katliamdan 
sonra Dünya Kamuoyunda “Beyrut Kasabı” olarak anılan Şaron’un adı film boyunca sadece “Ron- Ben Yishai 
ile röportaj sahnesinde olmak üzere yalnızca bir kez geçmektedir. Bu sahnede Şaron Ron-Ben Yishai’e Olan-
ları gözünle gördün mü?” sorusunu yöneltip hayır cevabını almasıyla olaylara duyarsız kalmış bir şekilde 
aktarılmıştır. Oysa Armaoğlu’nun (530) belirttiği üzere katliamda Falanjistler Eli Hobeika kontrolünde ve 
Şaron’un bilgisi dâhilinde hareket etmişlerdir.

Sonuç
Waltz With Bashir (Beşir’le Vals) filmi, gerçeğin sunuluş biçimi açısından; sözel tarih, belgesel sinema ve an-
imasyon türlerinin hibritleştirilmesiyle yeni ve alışılmadık bir tercihle izleyici karşısına çıkmaktadır. Gerçeği 
sunuş biçimindeki olumlu tutumunun aksine; anlatının bireysel travmaya odaklanması, savaş gibi sosyal bir 
sorunun yarattığı toplumsal boyutları gölgede bırakmaktadır. Bu durum, filmin gerçeğin çok kısıtlı bir mik-
tarını aydınlattığını ortaya çıkarmaktadır. 

Bu çalışmada, sosyolojik ve göstergebilimsel eleştiri yaklaşımlarından faydalanılarak yapılan sahne okuma-
larında, yaratılmış stereotiplerin izleyenlerde algı oluşturabilecek nitelikte tasarlandığı anlaşılmıştır. Film 
boyunca Filistinli stereotiplerin terörist ve teröre yardımcı olarak görselleştirilmesi, Filistin halkına yönelik 
bir ön yargı yaratmaktadır. İsrail askeri stereotipi saf, masum, günahsız olarak görselleştirilmiştir. Çalışmada, 
ideolojik eleştiri yaklaşımından yararlanılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda; stereotiplerin yarata-
cağı algı neticesinde 27 Aralık 2008’de İsrail’deki Dökme Kurşun Operasyonu’nun dünya kamuoyu nezdinde 
meşrulaştırmaya yönelik olduğu düşünülmektedir. İsrailli Subay’ın ifadesi ve tutumu ile sivil halkın ölümü, 
savaşın bir parçasıymış gibi doğallaştırılmaktadır. Operasyon emrinin 18 Haziran’da verildiği, geçen süreyi 
de kamuoyunu yanıltmak adına kullanıldığı, İsrail kaynaklarınca ortaya çıkarılmıştır. Waltz With Bashir 
filminin kamuoyunu yanıltmak için geçirilen sürede gösterimde olduğu göz önüne alındığında, operasyonun 
meşruiyetine katkıda bulunduğu düşüncesi kuvvetlenmektedir. Tarihsel eleştiri yaklaşımıyla yapılan sah-
ne okumalarında ise bireysel travmaya odaklanarak ele alınan anlatının, tarihsel bağlamından koparıldığı 
görülmektedir. Filmde yaratılan Filistinli stereotipinin etkisi, izleyicide Filistin-İsrail Anlaşmazlığı’nın bir 
terör sorunu olduğu yönünde kanaat oluşturmaktadır. 

Filmde terörist olarak anılan kesim, Filistin Kurtuluş Örgütü’dür (FKÖ). Fakat FKÖ, uluslararası platformlar-
da meşruiyet kazanmış, 1993 yılında da İsrail tarafından tanınmıştır. Oysa Sabra ve Şatilla Kampları’na oper-
asyon yapılmadan önce Amerika ve Lübnan vasıtasıyla yapılan anlaşma dâhilinde FKÖ’nün kampları terk 
etmesi gerçeği izleyiciden saklanmıştır. Katliamdan sonra ‘Beyrut Kasabı’ olarak anılan Şaron’un adı filmde 
yalnızca bir kez ve olanlara kayıtsız bir şekilde aktarılmıştır. Ancak operasyon, Şaron’un bilgisi dâhilinde 
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gerçekleşmiştir. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda film, gerçekleri çarpıtarak ve yok sayarak tari-
he yönelik suni bir gerçeklik algısı oluşturmaktadır. 
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FROM NARRATIVE THEORY TO PRACTICE IN THE MEDIA CONTEXT: APPLYING ROLAND 
BARTHES NARRATIVE CODES TO THE HBO FANTASY GAME OF THRONES TV SERIES
Narjes Azimi

Abstract
Fantastic TV series start to attract the audiences’ attention in the recent years. George. R.R Martin’s “Game 
of Thrones” is one of the best among all fantasy genres. Game of Thrones is a postmodern fantasy TV series 
with the theme of power and picturizes seven kingdoms struggling for the supremacy. Its narrative style is 
absolutely unique in kind and the imaginative world of Martin is full of signs, codes and symbols. The the-
oretical framework of the present study is based on the narrative theory and the semiotic theory. Roland 
Barthes’ five narrative codes will be applied on the selected scenes and characters shown in the first season of 
the fantasy TV series which is a popular cultural production. The methodology is textual analysis qualitative-
ly investigates Roland Barthes five narrative codes. 
Key words: Narrative theory, semiotics, Barthes’ five narrative codes, textual analysis, Game of Thrones 

Introduction
Game of Thrones, the selected media text for applying the narrative codes, is a fantasy TV series produced 
by HBO channel and it has been running on the air since 2011. As a postmodern fantasy which has routes of 
poststructuralist perspectives, it got a lot of attention from all over the world as well as social, critical and po-
litical points of view. It has been argued and criticized in the several ways of the literary criticism, feminism, 
sexism and international relation points of views, but nobody applied Barthes’ narrative codes to it. Being un-
predictable in its narrative form makes it unique in style which got millions of followers all around the world. 
This paper is a new look at the Game of Thrones fantasy series which connect communication media context 
codes and literature narrative theory.
Narrative and narratology or in the other words, storytelling, has been part of human history from long time 
ago. At first, people start narrating the stories orally or written manuscript generation to generation otherwise 
nobody knows the stories of the past generation. According to the French linguist, Roland Barthes “Narrative 
begins with the history of human beings and all the nationalities have their own narratives; different cultures 
and people in all the societies carry out their own narrative of literature during the history. The narrative is 
part of the life in the world “ (Barthes, 1974). 
Nowadays, narrative has a variety of versions and genres in both literature and the media context as many 
as fantasy, drama, horror, romance, comedy, tragedy, soap operas, talk shows, animation, poetry, short story, 
novel, playwright and etc. Moreover media companies attract the audiences by latest productions of narrative 
genres that are hybrid like romantic fantasy, horror fantasy which are more enthusiastic for the viewers. The 
media context narrative depicts numerus human experiences as production in which semiotic studies are ap-
plicable in all forms of them. Pictures, movies, photos carry a comprehensive meaning and sense of semiotic 
which are full of signs, codes and symbols. It has been considered through the narrative forms of them and 
also narrative itself is transmitted in numerous ways as Roland Barthes elaborate. (Barthes, 1974). Also, he ar-
gues that narrative exists all the time and in all the societies, as narrative belongs to the human beings in the 
entire world. All the forms of it from the very beginning started with oral and written language, through the 
gestures and moving images. Stories, comedies, tragedies, fables, legends, myths, novels, pictures, events and 
all this immortal and endless forms include narratives which came from the heart of them (Barthes, 1974).
The main purpose of this research is to apply Roland Barthes’ five narrative codes to Game of Thrones. Ro-
land Barthes, a great French scholar, while analyzing Balzac’s story ‘Sarrasine’ identified five codes and elab-
orated them in his book S / Z (1970) codes, i.e. hermeneutic code, proairetic code, semantic code, symbolic 
code and cultural code. He argued that according to these codes text creates meanings and messages. 
In S/Z (1974) Barthes defines code as“ [it]  is  a  mirage  of  structures ... the sign of virtual digression... one of 
the voices that can take  over the text ... one of the voices out of which the text is woven” (Barthes, 1974, pp. 
20-21). This argument proves that codes are hidden in the text however the good reader or viewer is able to 
decode them throughout symbols, meaning and messages (Zaib & Mashori, 2014).  Ferdinand de Saussure 
proposed semiology in late 19th century as a study of sign. Roland Barthes in his S/Z proves that “the world 
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we perceive is one not of ‘facts,’ but rather of ‘signs about facts,’ which we encode and decode ceaselessly from 
signifying systems to signifying system”  (Waugh, 2006, p. 271). 
Barthes’ five codes in narrative theory
According to Barthes his theory of five codes are the underlying structures of all narratives, and he argues 
that these narrative codes are the basic structure of the text (Barry, 2002). Examination of these codes also 
familiar us with the genre of the story and the category that narrative belongs to. Barthes elaborates his five 
codes as the hermeneutic code (HER.), the proairetic code (ACT.), the semantic code (SEM.), the symbolic 
code (SYM.), the cultural code (REF.) which have the following explanations

The Hermeneutic Code (HER.)
Hermeneutic code or Enigma code, called as the voice of truth is the way the story avoids telling the truth or 
revealing all the facts, in order to drop clues in thorough out to help create mystery. These parts of story are 
not fully explained. The mysterious and unexplained parts of the text which is not completely explained and 
makes the puzzling mind of the viewer or reader more curious and full of several questions to unravel the 
mystery. Barthes explained variety of terms about it as “snares” (deliberate evasions of the truth), “equivoca-
tions” (mixtures of truth and snare), “partial answers,” “suspended answers,” and “jamming” (acknowledg-
ments of insolubility) (Barthes, 1974). Another argument here is if the enigmatic codes remain unanswered 
at the end of the story, reader or viewer uses her own mentality to figure out the meaning of the text.

The Proairetic Code (ACT.)
The proairetic or action code as empirical voice the way the tension is built up refereeing to the other act or 
event those incidents something else is going to happen. It refers to the elements that make viewer or reader 
get more interested in the text and creates doubt and uncertainty that what is going to happen next? This is 
kind of the way that keeps viewer interested in to the upcoming actions. Hermeniutic and Proairetic codes 
are very common in classical narratives and also followed the chronological sequences in the whole genre of 
the story (Barthes, 1974).

The Semantic Code  (SEM.)
Another code is semantic code as the voice of the person. The semantic code is also called the connotative 
code, the connotational meaning of the denotative word or additional meaning of it. The semantic code 
points to any element in the text that suggests a particular, often additional meaning by way of connotation 
which the narrative and storyline suggests and connotation is cultural underlying meaning, what it symboliz-
es, and it covers theme of the story in some cases (Barthes, 1974).

The Symbolic Code  (SYM.)
The forth one is the symbolic code or the voice of symbols and its very similar to Semantic code, but acts as a 
wider level, organizing semantic meanings into broader and deeper sets of meaning. This is typically done in 
the use of antithesis, where new meaning arises out of opposing and conflict ideas. This is comparable to Levi 
Strauss binary oppositions and refers to the elements that give opposite meanings. The concept of polarities 
or binary oppositions is central to the theory of Structuralism. By these binary oppositions a structuralist 
understands reality (Barry, 2002, p. 151). As Barthes writes, “Every joining of two antithetical terms, every 
mixture, and every conciliation—in short, every passage through the wall of the Antithesis—thus constitutes 
a transgression” (Barthes, 1974).

The Cultural Code (REF.)
And the last one is the cultural code or the voice of science that looks at the audience’s wider cultural knowl-
edge, morality and ideology and refers to those elements which share a common knowledge of the world like 
historical, physical, and physiological and the literal knowledge. It is also known as referential code (Barthes, 
1974). The “gnomic” code is one of the cultural codes and refers to those cultural codes that are tied to cli-
chés, proverbs, or popular sayings of various sorts (Pierrot, 2002).

Research Methodology
This research paper is a qualitative study and it is based on textual analysis. According to Barthes a text is like 
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a tangled ball of threads and needs to unraveled, and once unraveled we encounter an absolute wide range of 
potential meanings. We can start by looking at the narrative in one way and from one viewpoint, and con-
tinue by unravelling the narrative from a different angles and codes which create an entirely different mean-
ing. Barthes says text may be open or closed. In this research, the target text is Game of Thrones fantasy TV 
series which selected scenes and character are going to be analyzed according to Barthes five narrative codes 
(Barthes, 1974). 
According to the media theorist McKee “Textual analysis is a way for researchers to gather information about 
how other human beings make sense of the world. It is a methodology—a data-gathering process—for those 
researchers who want to understand the ways in which members of various cultures and subcultures make 
sense of who they are, and of how they fit into the world in which they live” (McKee, 2003). McKee also 
discusses that textual analysis is a toolkit for examining the media, and it is applicable to very simple media 
contexts up to more complex contexts such as news narratives, television series and films (McKee, 2003). 
Moreover textual analysis is a procedure which needs to be done in stages as this method used by Barthes in 
his S/Z. He applied his five narrative codes in a French novella Sarrasine, after he divided it in to Lexias.  
This research study’s primary data source is Game of Thrones TV series’ first season in which Barthes five 
narrative codes are applied on the scenes and characters. 

Brief Look at the TV Series Narrative
As fantasy is one of the most noticeable genres in the recent century and it’s more remarkable in western 
popular culture than eastern culture, most of the fantasy writers rise from America and Europe. Medieval 
historical wars are one of the main reasons to write in a fantasy genre. George R. R. Martin who also called 
as American Tolkien is one of most controversial ones. His famous fantasy “A Song of Ice and Fire” is the 
postmodern fantasy which officially deconstructs the other fantasy forms with a new perspective to narra-
tive. It is a story beyond ordinary narratives with unique protagonists and antagonists. It picturizes a fictional 
and vicious realm where seven kingdoms tussle for the power, and among all these House Stark adolescents 
are more victimized by cruelty and injustice. The main theme of the fantasy is power with several characters 
and heroes and heroines. Although this study will not cover the huge production and numerous characters 
analysis but the first season most important codes are the subject of debate here. The first season of the story 
mostly concentrate in Stark’s family and their adventures and their conflict with other characters. Sansa, 
Arya, Bran and Rickon, Rob and Jon snow are Stark’s adolescents who start their own journey when they 
have to leave their homeland. This study will consider decoding some scenes and selected events by applying 
Barthes narrative codes. 

Discussion and Applying Codes
Hermeneutic code & Proairetic Code
Hermeneutic and proairetic codes will help the viewers to decode some storyline which are forwarding 
the narrative in remarkable way. Hermeneutic codes which also called enigma codes make audience to ask 
questions and kind of mysterious situation leave the viewers full of uncertainty and these questions slowly 
revealed thought the story, while action codes are the codes moving the story forward. This study is applying 
these two codes in the first season selected scenes. In the first season of the fantasy, lots of things happened 
for the Stark’s children, this research will be study on particularly decode some selected scenes. One of the 
most remarkable parts of this story starts when Branden Stark, son of Lord Stark, a very curious and naughty 
child, and a great climber went up the tower in the Winterfell and saw Jaime Lannister and her sister, Cersei 
Lannister’s incestuous love together while Cersei is King Robert Baratheon’s wife, and they are guests of the 
Stark’s family in the Winterfell, and Robert Baratheon’s came to ask Ned Stark to be right hand of the king.
Brandon Stark went up the top of the tower and saw the Cersei and Jaime Lannister’s incestuous love togeth-
er when suddenly Cersei Lannister realized that Brandon Stark was watching them, and asked Jaime to stop 
making love to her, as the situation was too much complicated to them to make decision. If Brandon Stark re-
veals the secret, the Robert Baratheon and also Lannister’s Kingdom will be in danger of collapse. According 
to Barthes narrative codes theory, the scene was hermeneutic code, because the audience did not know that 
what was going to happen next. This hermeneutic code keep moving forward till Jaime ran to catch Branden 
telling him: Jaime: “Are you completely mad? While Brandon tried to escape from him, Cersei keep telling 
Jaime he saw us. Jaime was trying to make him calm by telling “it’s all right, it’s all right. Cersei: “He saw us.” 
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for the second time. Cersei’s fear in her face is expression of another enigma code here. Jaime:” I heard you 
first time.” Jaime looking down seeing the dire wolf asking Brandon “Quite a little climber, aren’t you? “Mak-
ing him sure he is safe by asking how old are you boy? Bran: “Ten”. Jaime: “Ten” smiles comes to his face, 
while taking his hands from Bran’s chest making audience sure that everything is all right, and he will be safe, 
while in a second he pushed Bran from the tower telling to Cersei “The things I do for love.” And here is the 
action code in less than one second happens and keeps audiences in a big shock. Brandon Stark’s long sleep 
keeps all the audiences to ask a question that when he is going to be awake and unravels the big secret while 
hermeneutic codes were moving forward in the narrative, another action code happens when a stranger tried 
to kill Branden Stark while he is still unconsciousness. Catelyn Stark, Bran’s mother reaction to the stranger is 
another action code, although she tries as much as she can and hurt herself but at the end dire wolf kills the 
stranger and leave stranger’s plan unfulfilled.

Symbolic and Semantic Codes
However Barthes were not always clear about distinction between symbolic and semantic codes, as semantic 
code emphasizes on connotation and symbolic code organized by antithesis and oppositions  which “Game of 
thrones” has great examples of both in the media context. In the thematic structure and textual interpretation 
these two codes are easily identifiable.
The title of the fantasy even in media context or in the original text is very ironical. The original book series 
are named as “The Song of Ice and Fire” and the adopted media production named as “Game of thrones”. In 
both titles, the principles of semantic codes and also symbolic codes are distinguishable. Moreover ice and 
fire are antithesis and binary oppositions remarkably refer to the symbolic code, and connotationally the 
opposition between good and bad or light and darkness, by using denotative words of ice and fire. “Game of 
thrones” is not really a game but connotatively carries the meaning of battle, struggle or skirmish. 
Another instance is very obvious in the episode three of the first season a scene that Arya Stark, teenage girl 
of Stark family received the sword from his brother Jon Snow, from the words the viewer understands the 
antithesis and connotational meaning both in their discourse as Jon said, “All the best swords have names, 
you know” ( Benioff , Weiss, 2011). Arya answered, ” Sansa can keep her sewing needles. I’ve got a needle of 
my own” ( Benioff , Weiss, 2011).
From the beginning of the story Arya Stark shows her eagerness to do masculine stuff more than feminine 
stuff, as her great excitement for fencing and archery which makes her different from her sister Sansa who is 
totally feminine and womanly. Arya is a rebel girl who breaks down the tradition. Moreover, Arya’s connota-
tion for sword is needle which she is happy to have her own needle like her sister Sansa who does swing with 
needles, but Arya’s needle is her sword not a typical woman swing needle. In particular, Arya is a tomboy 
who is representation of stark’s brave soldiers with masculine taste rather than Sansa who is very ladylike. 
Semantic code here is Arya’s using connotational meaning of needle as sword, and symbolic code is sisters’ 
oppositions against each other as make them binary with each other. Binary opposition of masculinity and 
femininity between Sansa and Arya is distinguishable from the beginning of the first season. Another binary 
schism is Arya and Sansa two different behaviors during the narrative , while Sansa Stark fall in love with 
Joffrey Baratheon who is a prince, Arya is fencing with butcher’s boy who is an ordinary person which is an-
other  is another antithesis in the story. Sansa and Arya are fragmented between femininity and masculinity 
which structured their characters. These concepts cover the Barthes symbolic and semantic codes during the 
storyline.

Cultural Code
“Gnomic” code is one of the cultural codes that have lots of models in Game of Thrones TV series, as it refers 
to the popular words in the specific cultures, ‘‘The utterances of the cultural code are implicit proverbs: they 
are written in that obligative mode by which the discourse states a general will, the law of a society, making 
the proposition concerned ineluctable or indelible   the viewer will understand” (Pierrot, Barthes and Doxa, 
2002). In the TV series Game of thrones, there are some phrases and sentences that repeated so many times 
by several characters specially the House of Stark and house of Lannister. The very popular ones are: “Fear 
cuts deeper than swords” ( Benioff , Weiss, 2011). “Winter is coming” ( Benioff , Weiss, 2011). “When you 
play a game of thrones you win or you die” ( Benioff , Weiss, 2011). “A Lannister always pays his debts” ( 
Benioff , Weiss, 2011). These are very famous sentences which are completely culture bound in the world 
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of Westoros. Birds like ravens are also very significant in the story as they are the messengers from castle to 
castle in the Westeros and also they are in Branden dream vision which makes him awake. Three eyed raven 
is also very remarkable in Branden dream vision that tries to show something to him. The repetition of the 
dream and ravens picturize the cultural code which is dominate in the imaginative world of game of thrones.

Conclusion
To sum up the above mentioned discussion, applying the Barthian five codes in very brief part of the narra-
tive gives the view that Game of Thrones is a significance production in popular culture which let the viewer 
to come out with thousands of codes and messages. The selected parts of the story are only drops out of mys-
terious ocean of imaginative mind of J.R.R. Martin masterpiece. These brief descriptions of codes help the 
viewer to be more meticulous in watching the TV series and figure out the new dimensions of theme in the 
narrative form. Some codes are need to be together to give the narrative the specific meaning move the plot 
forward like proairetic and  the hermeneutic or semantic and symbolic which are representation of irony and 
connotation. Moreover, the theme of the story mostly carries the antithetical codes and binary oppositions 
which reveal the characters psychological contradiction. In addition, cultural codes are ideological aspects of 
the Martin’s imaginative society which are specific in the civilization with stablished rules. In one hand Mar-
tin set the medieval atmosphere and on the other hand he follows the postmodern statuesque which makes 
his narrative more interesting for the viewers. Among all these codes, symbolic code is more remarkable in 
Martin’s story.
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İNTERNET RADYOLARININ YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLER AÇISINDAN ÖNEMİ VE İŞLEVİ
Yrd.Doç.Dr.Ersoy SOYDAN  

Özet 
Avrupa ve Balkanlarda Türkçe yayın yapan çok sayıda geleneksel radyo istasyonu bulunmaktadır. Avrupa ve 
Balkanlarda Türkçe yayın yapan bu radyolar Türk toplumunun sesini duyurmasını, dayanışma içinde ol-
masını, birlikte yaşadıkları Türkçe’ye aşina komşu halklarla da diyalog kurmasını ve en önemlisi anadillerini 
yani kültürel kimliklerini korumasını sağlamaktadır. Günümüzde geleneksel radyo istasyonlarının neredeyse 
tamamı internetten de dinlenebilir duruma gelmiştir. Avrupa ve Balkanlarda Türklerin yaşadığı ülkelerin 
çoğunda Türkçe yayın yapan internet radyoları da kurulmuştur. Türkçe yayın yapan internet radyoları yerel 
anlamda Türk kültürünün korunmasına katkıda bulunduğu gibi internet teknolojisinin de katkısıyla radyo 
yayınının yapıldığı bölgeyle, ondan çok daha uzak coğrafyalarda yaşayan Türklerin birbirleriyle ve anavatanla 
iletişimini sağlamaktadır. 

İnternet radyolarının yurtdışında yaşayan Türkler açısından önemi ve işlevinin araştırıldığı bu çalışmada 
1999 yılından bu yana Hollanda’dan yayın yapan ve Dünyanın ilk Türkçe internet radyosu olan “Radyo Den-
iz” ve Makedonya’dan 2014 yılından bu yana Türkçe yayınlar yapan “Balkanların Sesi Radyosu” incelenmiştir. 
Çalışmada yöntem olarak literatür taraması kullanılmış, ayrıca bu iki radyonun  dinleyicileri arasında anket 
çalışması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnternet Radyosu, Avrupa, Balkanlar, Radyo Deniz, Balkanların Sesi Radyosu. 

Giriş
Teknolojideki büyük gelişmelere rağmen radyo günümüzün en yaygın kitle iletişim aracı olma özelliğini 
sürdürmektedir. Radyo yayınları, özellikle de yurtdışında yaşayan Türklere yönelik yayınlar, anavatanın 
dışında yaşayan Türkler için büyük önem taşımaktadır. Türkiye’den 1938 yılında Kısa Dalga Ankara Radyo-
su tarafından başlatılan radyo yayınlarını, Türkler tarafından Makedonya’da 1944 yılında başlatılan radyo 
yayını izlemiştir. Bu yayın yurtdışında Türklerce yapılan ilk radyo yayını olarak kayda geçmiştir. Avrupa’da 
da 1960’lı yaşanan yoğun işçi göçleri sonrasında ilk olarak 1963 yılında Hollanda’da Türkçe müzik pro-
gramıyla başlamıştır. Bunu 1964 yılında Almanya’da Köln Radyosunda başlayan Türkçe yayınlar izlemiştir.  
Günümüzde Avrupa ve Balkanlarda yaşayan Türkler gerek bulundukları ülkelerin devlet radyolarında kendil-
erine ayrılan pay oranında, gerekse de kendi kurdukları özel radyolarla seslerini duyurmaya çalışmaktadır. 
Türkçe yayın yapan geleneksel radyo istasyonlarının neredeyse tamamını internet üzerinden de dinlemek 
olanaklıdır. Bunların yanında yalnızca internet üzerinden Türkçe yayın yapan internet radyoları da kurul-
muştur. 

İnternet radyolarının yurtdışında yaşayan Türkler açısından önemi ve işlevinin ele alındığı bu çalışmada 
Hollanda’dan yayın yapan “Radyo Deniz” ve Makedonya’dan yayın yapan “Balkanların Sesi Radyosu” dinley-
icileriyle olan ilişkileriyle birlikte araştırılmıştır. 

1- Avrupa ve Balkan ülkelerinde Türkçe Radyo Yayıncılığı
Yurtdışında Türkçe radyo yayınları ilk kez Türkiye’den yurtdışına yönelik yapılan yayınlarla işitilmiştir. 
28 Ekim 1938 günü faaliyete geçen Kısa Dalga Ankara Radyosunun yayınları Orta Avrupa, Balkanlar ve 
Yakın Doğu’dan dinlenebiliyordu. Aynı dönemde İtalya’nın Bari Radyosu da kısa dalga Türkçe yayınlarına 
başlamıştır. 1939 yılında da Berlin Radyosundan Türkçe radyo yayınları yapılmaya başlamış, İkinci Dünya 
Savaşı yıllarında yoğunlaşan Türkçe radyo yayınları Bükreş, Sofya ve Tiran radyolarında devam etmiştir. 
(Akarcalı, 2003:25-41)

Yurtdışında yaşayan Türkler tarafından yapılan ilk Türkçe radyo yayını ise 28 Aralık 1944 günü Makedon-
ya’da Köprülü’ye (Veles) bağlı bir Türk köyü olan Yukarı Vranovça’dan gerçekleştirilmiştir. (Çelik, 2013:100) 
1945 yılında Üsküp ve Sofya Radyolarında, 1951 yılında Priştine Radyosunda düzenli Türkçe yayınlar 
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başlamıştır. (Soydan, 2017:17) Bu yayınlar Balkanlarda yaşayan Türk azınlığın kültürel kimliğini yaşatmasın-
da ve anadilini korumasında çok önemli bir işleve sahip olmuştur.

30 Ekim 1961 tarihinde imzalanan Batı Almanya-Türkiye işgücü anlaşmasından sonra Avrupa ülkelerine 
düzenli işçi gönderimi başlamıştır. Bu ilk anlaşmayı diğer ülkelerle imzalanan işgücü anlaşmaları izlemiş, 
1980 yılına kadar yaklaşık bir milyon Türk işçisi Avrupa’daki yabancı işgücü pazarına katılmıştır. (Akarcalı, 
2003:92) Kısa süre içinde Avrupa’da yaşayan Türk işçilerin sayısı milyonları bulmuştu, ancak 1960’lı yıllarda 
Türkiye’den yapılan radyo yayınlarıyla Türk işçilerine ulaşılmaya çalışılıyordu. Ancak bu süreçte Doğu Berlin, 
Moskova ve Budapeşte Radyosu gibi Doğu Avrupa radyolarından özellikle Almanya’da yaşayan Türk işçiler-
ine yönelik komünist propaganda amaçlı yayınlar da yapılmaktaydı. (Özakman, 1967: 154-155)

Kısa Dalga Ankara Radyosu adıyla Türkiye’den yapılan yurtdışı radyo yayınları, 1963 yılının Ocak ayın-
da itibaren Türkiye’nin Sesi Radyosu (TSR) olarak anılmaya başlamış ve bu süreçte Türk işçilerine yönelik 
hazırlanmış ilk program yayımlanmıştır. TSR’in Türkçe yayınları Avrupa’da Türk işçilerin başlıca eğlencesi ve 
anavatanla iletişim aracı olmuştur. İşçiler, gönderdikleri mektuplarla TSR’in programlarını şekillendirmiştir.
(Akarcalı, 2003: 97-105) 

Avrupa’da Türk işçilere yönelik ilk yayınlar 1963 yılında Hollanda’da “Madrid, Kazablanka, Ankara Hattı” 
adında bir müzik programıyla başlamıştır. (Güney ve Köksalan 2008: 90) Bir yıl sonra 1 Kasım 1964 günü 
Almanya’da WDR (Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu), Türkçe yayınlara başladı. Merkezi Köln’de 
bulunan WDR’in Türkçe yayınları “Köln Radyosu” olarak anılmaktadır. (Köksal, 2010) 

Daha sonraki yıllarda Avrupa ve Balkanlardaki Türkler bulundukları ülkelerin devlet radyolarında kendiler-
ine ayrılan pay oranında Türkçe radyo yayınları yapmıştır. Avrupa ve Balkanlardaki Türkler devlet tekellerin-
in yıkılmasından sonra özellikle 1990’lı yıllarda kurdukları özel radyolarla seslerini duyurmaya çalışmışlardır. 
(Soydan, 1998:68-83) 

2.İnternet Radyoculuğunun Gelişimi 
Bir dizi icat ve teknik gelişme sonucunda insanlığın hizmetine sunulan radyo sayesinde uzaklar yakın ol-
muş, Dünya adeta küçülmüştür. İlk radyo istasyonu 1919 yılında Marconi tarafından kurulmuş, düzenli 
radyo yayınları ise  2 Kasım 1920 günü ABD’de başlamıştır. Daha sonrada hızlı bir şekilde Dünyanın diğer 
ülkelerine yayılmıştır. (Çakır, 2005:25-26) 1990’lı yıllarda uydu yayıncılığı ve 2000’li yıllarda da yüksek bir 
ses kalitesinde yayın yapma olanağı sağlayan dijital karasal radyo yayıncılığı (DAB-Digital Audio Broad-
casting) radyoya yeni olanaklar sağlamıştır. Radyonun mimarisini değiştiren en önemli gelişme ise internet 
teknolojisi olmuştur. 1994 yılında bilişim şirketi Starwave çalışanlarının motivasyonunu arttırmak amacıyla 
geliştirdiği radyo yazılımı internet radyosunun atası sayılmaktadır. Amerika’da Chapel Hill’deki North Caroli-
na Üniversitesinin öğrenci radyosu WXYC 7 Kasım 1994 günü internet üzerinden yayına geçen ilk radyodur. 
(Soydan, 2016:343-346) Hollanda’da 1999 yılında yayına geçen ve Özcan Özbay tarafından kurulan Radyo 
Deniz ise Dünyanın ilk Türkçe yayın yapan internet radyosudur. (Nufel, 2005: 306) Onur Engin ve İlke Şahin 
tarafından 2004 yılında kurulan Nuist’de Türkiye’den yayına geçen ilk Türkçe internet radyosu olmuştur. (Ul-
usum, 2013).

İnternet sayesinde frekans sorunu yaşamadan yapılan radyo yayınları dünyanın her yerinden dinlenebilir 
yada programcılar yayına katılabilir. İnternet radyosunda da tıpkı geleneksel radyolar gibi söz söylemek, 
düşünce paylaşmak, canlı performans sergilemek olanaklıdır. (Soydan, 2016:350)  İnternet teknolojisi, 
böylece radyo yayınlarının en büyük destekçisi olmuştur. Bir yandan radyo yayınlarının sunulmasında önem-
li bir araç olurken, dinleyiciler içinde radyo deneyimini zenginleştirmiştir. (Quijada, 2017:24-25)   

3.Yurtdışında Türkçe Yayın Yapan İnternet Radyoları 
Avrupa ve Balkanlarda Türkçe yayın yapan çok sayıda internet radyosu kurulmuştur. Bunun yanında ge-
leneksel radyo istasyonlarının neredeyse tamamı internetten de dinlenebilmektedir. Bu sayede geleneksel 
radyo istasyonları kapsama alanları dışındaki bölgeler için internet radyosuna dönüşmüştür.
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3.1.1 Hollanda’da Türkçe Radyo Yayıncılığı 
Hollanda’daki ilk Türkçe radyo yayını VARA Broadcasting Corporation tarafından yapılan “Madrid, Ka-
zablanka, Ankara Hattı” adında bir radyo müzik programıyla 1963 yılında başlamıştır. 1967 yılında bu pro-
gramda haberlere ve güncel gelişmelere de yer verilmiştir. (Güney ve Köksalan 2008: 90) 

Rotterdam’dan yayın yapan Türkçe internet radyosu http://www.dijirad.com beş müzik radyosunu bünye-
sinde barındıran bir portaldir. Bu portalden  beş farklı internet radyosu (Son FM, İntizar, Hit Radio, Radio 
İstanblue ve Radio BLK)dinlenilmektedir. (www.dijirad.com) 2012 yılından bu yana Eindhoven’den yayın ya-
pan Taksim FM Hollanda’nın bir başka internet radyosudur. (http://www.taksim.fm)   Taksim FM’in Hollan-
da dışında Almanya, Danimarka ve Fransa’dan da dinlenildiği sosyal medya ölçümlerinden anlaşılmaktadır. 
(http://www.haber.nl)

           
3.1.2 Radyo Deniz 
1997 yılında Rotterdam kentinde Özcan Özbay tarafından kurulan Radyo Deniz, 1999 yılında internetten 
radyo ve televizyon yayınlarına başlamıştır. Bu sayede yalnızca Hollanda’dakilerle değil, dünyanın çeşitli yerl-
erinde yaşayan Türk dinleyicileriyle iletişim kurmayı başarabilmiştir. (Cankaya, 2006: 28) 

Radyo Deniz Dünyanın ilk Türkçe internet radyosu olduğu gibi, aynı zamanda ilk Türkçe internet tel-
evizyonudur. Radyo Deniz ve Deniz TV, DRT Media olarak faaliyetlerini günümüzde de sürdürmektedir. 
Özcan Özbay, radyoculuğa  1994 yılında Türkiye’de kurduğu Marmara Bölgesine yönelik yayın yapan Deniz 
FM’le başlamış, Hollanda’ya geldikten sonra ilk olarak 1997 yılında internet üzerinden kısıtlı sayıda din-
leyiciye ulaşan deneme yayınları yapmış ve 1999 yılında 7 gün 24 saat devam eden yayınlara başlamıştır. 
Özbay internetin dünyaya açılan bir pencere olduğunu belirterek, radyo yayıncılığına başlamasının neden-
lerini şöyle açıklıyor:  “Radyo yayınlarına başlamamın sebeplerinden birisi de dünyanın dört bir yanındaki 
vatandaşlarımıza bu teknoloji sayesinde güzel şeylerin yapılabileceğini kanıtlamaktı. Sanırım bu deneme 
başarılı da oldu. Amerika’dan, Almanya’dan, Kanada’dan, evlerinde oturarak Radyo Deniz’de program yapan 
arkadaşlarımız var.” (Nufel, 2005:306)  

3.1.2.1 Programlar ve Yayın Akışı 

Radyo Deniz’de Türkçe, Arapça ve Felemenkçe programlar yayımlanmaktadır. Bazı programlar TV için 
hazırlanmakta, bazıları ise radyo için hazırlanmaktadır. İçimizden Biri, Arapça Özel, Onze Verschillen zijn 
Onze Rijkdom, Çay Saati, Söğüt Gölgesi, Diyanet Sayfası, Özlemli Saatler, İstekler, Burçlar ve Yıldızname, 
Gecenin Yüzü ve Uçup Gelenler Deniz Radyo ve Televizyonu’nda yayımlanan programlar arasındadır. Nieus 
van Nederland, Aslı ile Kayıp Melodiler, Yansıma, Kervancı ile Gecenin Yüzü, Trubadur ise radyonun eski 
programları arasındadır.  (http://radyodeniz.com/index.php/biz-kimiz/) 

Özcan Özbay Radyo Deniz’in internet radyoları için bir okul olduğunu ve burada bir süre program yapan 
birçok kişinin daha sonra kendi radyosunu kurduğunu belirtmektedir. İlk yıllarda 15-20 kişilik ekiple yayın 
yaptıklarını, yeni internet radyolarının kurulmasından sonra programcı sayısının azaldığını ifade etmektedir. 
Günümüzde DRT’in ekibi 13 kişiden oluşmaktadır. Aylık 200-300 bin arası tekil dinleyicisi olduğu bilinen 
Radyo Deniz’in en önemli sorununun reklam bulmada yaşandığını da belirtmektedir.   
Radyo Deniz’in yayın akışı aşağıda yer almaktadır: (Şubat 2018)

Pazartesi :    20.00 - 07.00 Klipler (TV)
                    19.00-20.00 İçimizden Biri (TV)
Salı :             18.00 - 18.30 Arapça Özel (TV)
             20.00 Onze Verschillen zijn Onze Rijkdom (TV)
Çarşamba : 16.00 - 18.00 Çay Saati (Radyo)
            20.00 - 22.00 Söğüt Gölgesi Canlı Müzik (TV)
Perşembe :   18.00 -19.00 Diyanet Sayfası (TV)
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            21.00-23.00 Özlemli Saatler (Radyo)
Cuma :         15.00 - 16.00 Çay Saati(Radyo)
            20.30-23.30 İstekler, Burçlar ve Yıldızname (Radyo)
Cumartesi :   Karışık Müzik (Radyo)
             20.00 - 02.00 Gecenin Yüzü (Radyo)
Pazar :          Karışık müzik (TV)
             16.00 - 18.00 Uçup Gelenler (Radyo)

3.1.2.2. Radyo Deniz Dinleyici Araştırması
Radyo Deniz dinleyici araştırması yedi soruluk anket ile gerçekleştirilmiştir. Radyo Deniz’in dinleyiciler-
inin üye olduğu facebook hesabında  (www.facebook.com/drtyayincilik)  radyonun sahibi Özcan Özbay 
tarafından paylaşılan anket formu surveymonkey.com üzerinden dolduruldu ve sonuçlar yine aynı sistemde 
toplandı. Ankete 8-11 Şubat 2018 günleri arasında toplam 100  kişi katıldı.   

1.Soru: Radyo Deniz’i hangi ülkeden dinliyorsunuz? Bu soruya 77 kişi Hollanda cevabını verirken, 8 kişi 
diğer Avrupa ülkelerinden ve 13 kişide Türkiye’den yayınları dinlediğini belirtmiştir. (Tablo 1)

2.Soru: Radyo Deniz’i ne kadar süredir dinliyorsunuz? Bu soruya 43 kişi iki yıldan fazla bir süredir, 18 kişi bir 
yıl-iki yıl arasında, 17 kişi altı aydan fazla ve 20 kişi yeni dinlemeye başladım cevabını vermiştir. (Tablo 2)

3.Soru: Yaşınız. 2 kişi 18-25 yaş aralığında, 16 kişi 26-35 yaş aralığında, 49 kişi 35-50 yaş aralığında, 32 kişi de 
50 ve üstü yaşta olduğunu belirtmiştir. (Tablo 3)  
4.Soru: Cinsiyetiniz. Radyoyu dinleyenlerin yüzde 55’inin erkek, yüzde 45’inin kadın olduğu anlaşılmaktadır. 
(Tablo 4)

5.Soru  Radyo Deniz’i hangi sıklıkla dinliyorsunuz? Günde bir kaç kez yada sürekli 11 kişi, her gün 24 kişi, 
haftada bir kaç kez 41 kişi, ayda bir kaç kez 22 kişi. (Tablo 5)

6.Soru: Radyo Deniz’in sizin için anlamı nedir? 69 kişi %70,41 Türk toplumu arasında dayanışmayı sağlıyor 
ve Türklerin sesini duyuruyor derken, 24 kişi  Türkçe Müziği sevdiğim için dinliyorum ve 5 kişi de Memleket 
özlemini gideriyor cevabını vermiş. (Tablo 6)

7.Soru Radyo Deniz’i radyo olarak dinleyen 27 kişi, TV olarak izleyen 6 kişi, her ikisi dinleyip, izleyen ise 66 
kişi. (Tablo 7)

Bu anketten Radyo Deniz’in büyük ölçüde yayınların yapıldığı Hollanda’dan dinlenip, izlendiği, Türk 
toplumu arasında dayanışmayı sağlayıp, Türklerin sesini duyurduğu ve dinleyicilerin yarısının 35-50 yaş 
aralığında oldukları anlaşılmaktadır. Dinleyicilerin büyük bölümünün Radyo Deniz’i düzenli olarak ve uzun 
süredir takip ettikleri de verilen cevaplardan ölçümlenmiştir.

3.2.1 Makedonya’da Türkçe Radyo Yayıncılığı 

Makedonya’da ilk Türkçe radyo yayını Köprülü’ye (Veles) bağlı bir Türk köyü olan Yukarı Vranovça’da 28 
Aralık 1944’de Türkçe ve Makedonca yayınlanan beş dakikalık haberlerle başlamıştır. (Çelik, 2013:100) Bu 
aynı zamanda Balkanlarda gerçekleştirilen ilk Türkçe radyo yayını olmuştur. 1945 yılında kurulan Maked-
onya Devlet Radyosunda (Üsküp Radyosu) Türkçe yayınlar başlamıştır. Üsküp Radyosu Türkçe Programının 
Makedonya Türklerinin kültürel yaşamının sürdürülmesinde ve kimliklerinin korunmasında büyük rol 
oynadığı kabul edilmektedir.  (İslam, 2009: 31-44) 

Makedonya Türklerinin ilk özel radyosu 1994 yılında Gostivar’da kurulan ve 2005 yılında kapanan Rumeli 
FM’dir. (Purde, 2016:24) 17 Aralık 2011 günü Gostivar’da Balkan FM günümüzde Makedonya’nın 24 saat 
Türkçe yayın yapan tek özel radyosudur. (Gina, 2016) Üsküp’te kurulan ve 2011-2013 yılları arasında düzen-
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siz yayınlar yapan “Üsküp Gece Radyosu” Makedonya’nın ilk Türkçe yayın yapan internet radyosu olmuştur. 
(Soydan, 2017:35)

3.2.2. Balkanların Sesi Radyosu
Radyonun kurucusu Özer Kurcan emekli olduktan sonra Türkiye’den Üsküp’e yerleşmiş. Önce Üsküp Gece 
Radyosu’nda Türkçe pop müzikler çaldığı “Gece Lambası” programını, daha sonra da Balkan Şarkıları çaldığı 
“Balkan Rüzgarı” programını yapmış ve 2014 yılında da kendi radyosunu kurmuş. Üsküp’ten yayın yapan 
Balkanların Sesi Radyosu, Makedonya’nın düzenli Türkçe yayınlar yapan tek internet radyosudur.  (Soydan, 
2017:35) Balkanların Sesi Radyosu kendisini Türkiye ve değişik coğrafyalarda yaşayan milyonlarca Rumelili 
için kültür, edebiyat ve müzik yayınlarıyla yegane medya platformu olarak görüyor. Rumeli hasretini gider-
mek, Rumeli’den haberler vermek, Rumeli’yi tanıtma amacını  taşıyan Balkanların Sesi Radyosu, dinleyicileri 
tarafından “Ailemizin Radyosu’’ olarak adlandırılıyor. Balkanların Sesi Radyosu toplumun her kesimine hitap 
etmeyi hedefliyor, herkesin kendinden bir şeyler bularak dinlediği, beğenerek takip ettiği programlara yer 
vermeye çalışıyor. (http://www.balkanlarinsesiradyosu.com/sayfadetay-7-hakkimizda.html)

Dünyanın hemen her bölgesinde yerliler, göçmenler ve azınlıklar dillerini ve geleneklerini yaşatabilmek için 
topluluk radyoları kurmuştur. (Fraser-Estrada, 2001:18-22) Bir radyonun topluluk radyosu olarak tanım-
lanabilmesi için topluluk üyelerinin her aşamada ve süreklilik arz eden bir tarzda projenin yürütülmesine 
ve gelişmesine aktif bir biçimde katkıda bulunması gerekmektedir. Topluluk radyolarının kamu ve ticari 
yayın kuruluşlarından en önemli farkı, yönetiminin ve program içeriğinin topluluk üyelerinin katılımıyla 
oluşturulmasıdır. (Güney, 2009:80-88) Balkanların Sesi radyosu gerek ticari amaç gütmeyen yapısı, gerekse 
de dinleyicilerinin aktif katılımı göz önüne alındığında tipik bir topluluk radyosudur. Dinleyicilerinin büyük 
bölümünün aynı zamanda facebook grup sayfasının üyesi olduğu anlaşılıyor. Programların duyuruları bu-
radan yapılıyor, program boyunca da buradan yapılan istek ve yorumlarla akış sürüyor. Topluluk radyolarının 
beş temel ilkesi bulunmaktadır: yayınlara erişim, üretim ve yönetim sürecine katılım, kar amacı gütmeme, 
kontrolünün ve yönetiminin topluluğa ait olması ve hesap verebilmesi. (Tabing, 2002:11-15) Bu ilkeler 
açısından da bakıldığında kar amacı gütmeyen (hatta hiç geliri olmayan), katılım ve yönetim açısından din-
leyicileri tarafından yönlendirilen Balkanların Sesi Radyosu topluluk radyosu kriterlerine uymaktadır.   

Balkanların Sesi Radyosunu www.balkanlarinsesiradyosu.com adresinden yada “Radyo kulesi”, “Radyo” , 
Radion”, “Androturk”, “Radio Tuner Free”, “Audials” ve “TuneIn” gibi uygulamaları cep telefonlarına yada 
Ipad’lere indirerek dinlemek olanaklıdır. 

3.2.2.1. Programlar ve Yayın Akışı 
Balkanların Sesi Radyosu’nda yayımı süren birçok program bulunmaktadır. Ünlü konuklarında ağırlandığı 
bu programların başında Özer Kurcan’ın hazırlayıp, sunduğu Balkan Şarkıları’nın çalındığı “Balkan Rüzgarı”, 
yine Özer Kurcan’ın hazırlayıp, sunduğu yerli ve yabancı nostalji müziklerin yer aldığı “Gece Lambası”, Şenol 
İsmail’in hazırlayıp sunduğu “Türli Tava”,  Mine Selen’in hazırlayıp, sunduğu “Seslenen Kitaplık”, Suat Yıl-
maz’ın hazırlayıp sunduğu “Çilingir Sofrası”, Mesut Solak’ın hazırlayıp sunduğu “Mesut Solak ile Gece Soh-
beti” adlı programlar gelmektedir. Diğer programcılar -ki büyük bölümü Türkiye’de yaşıyor- bilgisayarlarına 
kurdukları bir program sayesinde Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar yayına girip programlarını yapıyor-
lar. Yayından çıktıkları anda sistem direkt Autodje bağlanıyor. Ve yayın 7/24 kesintisiz devam ediyor.

Radyoda yayınlanmış eski programlar arasında ise Sevgi Treni (Erol Emon), Kahve Bahane, (Özer Kur-
can&Erol Emon), Şarkılar Seni Söyler (Özer Kurcan), Gece ve Müzik (Özer Kurcan), Diyalog (Erol Emon), 
Sevdalı Kıyılar (Özer Kurcan) Ayşe’nin Penceresinden (Ayşe Azizler), Memleket Halleri (Zehra Genç), 
Balkanska Dusha (Süleyman Kurt), Türkiye Özlemi (Sezer Aksoy) ve Bir Aksacık Karınca (10 yaşındaki Ege 
Aktaş’ın sunduğu çocuk programı yer almaktadır. 

Balkanların Sesi Radyosunun ekibinde Özer Kurcan (Kurucu, Programcı ve Sunucu),  Şenol İsmail (Teknik 
masa, Programcı ve Sunucu), Mine Selen (Programcı ve Sunucu), Suat Yılmaz (Programcı ve Sunucu), Mesut 
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Solak (Programcı ve Sunucu) ve Yüksel Basmacı (Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler) yer alıyor. Muammer Ket-
encoğlu, Hava Karakaş, Mario Levi, Müjdat Gezen, Hüsnü Arkan, Genco Erkal ve İzzet Öz gibi pek çok ünlü 
konuğun ağırlandığı radyonun dinleyici sayısı autodj yayınında günlük 100-150 kişi, canlı yayınlarda 150-200 
kişi arasında değişiyor. Radyonun herhangi bir reklam geliri yada sponsoru yok. Yaklaşık 900 Euro maliyetle 
kurulan radyonun giderleri yine Özer Kurcan tarafından karşılanmaktadır.  

Balkanların Sesi Radyosunun yayın akışı aşağıda yer almaktadır: (Şubat 2018)
 
Pazartesi :       Saat: 07:00-21.00 Auto DJ Yayın
                          Saat: 22:00-01:00 Mesut Solak ile Gece Sohbeti (Canlı) 
 Salı :                Saat: 07:00-21.00 Auto DJ Yayın
               Saat: 21:00-23:00 Çilingir Sofrası (Canlı) 
 Çarşamba :     Saat: 07:00-21.00 Auto DJ Yayın
                          Saat: 21:00-23:00 Gece Lambası (Canlı) 
 Perşembe :      Saat:  07:00-21.00 Auto DJ Yayın
    Saat:  21:00-22:00 Seslenen Kitaplık (Canlı) 
 Cuma :            Saat: 00:00-24.00 Auto DJ Yayın
 Cumartesi :     Saat: 07:00-21.00 Auto DJ Yayın
                          Saat: 21:00-23:00 Balkan Rüzgarı (Canlı) 
 Pazar :             Saat: 07:00-21.00 Auto DJ Yayın
                          Saat: 21:00-23:00 Türli Tava (Canlı) 

3.2.2.2. Balkanların Sesi Radyosu Dinleyici Araştırması
Balkanların Sesi Radyosu dinleyici araştırması altı soruluk anket ile gerçekleştirildi. Balkanların Sesi Radyo-
su’nun sahibi Özer Kurcan radyonun 1300 civarında üyesi bulunan facebook grubunda anketi 100 kişiyi 
etiketleyerek yayımladı. (https://www.facebook.com/groups/radyobalkanlarinses/) Anket formu survey-
monkey.com üzerinden dolduruldu ve sonuçlar yine aynı sistemde toplandı. Ankete 8-11 Şubat 2018 günleri 
arasında toplam 88  kişi katıldı.   

1.Soru: Balkanların Sesi Radyosunu hangi ülkeden dinliyorsunuz? Bu soruyu cevaplayan 88 kişinin 74’ü 
(%84) yayınları Türkiye’den dinlediklerini belirtirken, 10 kişi Avrupa ülkelerinden ve yalnızca 4 kişide 
yayının yapıldığı Makedonya’dan dinlediğini ifade etmiş. (Tablo 8)

2.Soru:Balkanların Sesi Radyosunu ne kadar süredir dinliyorsunuz? 31 kişi iki yıldan fazla bir süredir, 26 kişi 
bir yıl-iki yıl arasında, 11 kişi altı aydan fazla bir süredir dinlediğini belirtirken ve 19 kişi de yeni dinlemeye 
başladım demiş. (Toplam 87 kişi)  (Tablo 9) 

3.Soru: Yaşınız. İnternet radyosu olmasına karşın 64 kişi (%72) 50 ve üstü yaşta olduğunu, 20 kişide 35-50 yaş 
arasında olduğu belirtti. Yalnızca 4 kişi 26-35 yaş arasında olduğunu beyan etti. (Tablo 10)

4.Soru: Cinsiyetiniz. Verilen cevaplardan dinleyicilerin  %52’si erkek, 48’i kadın olduğu anlaşılmaktadır.  
(Tablo 11) 

5.Soru: Balkanların Sesi Radyosunu hangi sıklıkla dinliyorsunuz? 7 kişi günde bir kaç kez ya da sürekli, 22 
kişi her gün, 53 kişi haftada bir kaç kez ve 6 kişi ayda bir kaç kez. (Tablo 12)

6.Soru: Balkanların Sesi Radyosunun sizin için anlamı nedir? Bu soruya %67 (59 kişi) Balkan Müziğini 
sevdiğim için dinliyorum derken %32,9’u (29 kişi) memleket özlemini gideriyor şeklinde cevap verrmiş. An-
ketin yayınlandığı sayfada yapılan yorumlardan bu soruya her iki seçeneği de işaretlerdim diyenlerin olduğu 
da anlaşılmıştır. Anket başladıktan sonra değişiklik yapma olanağı bulunmadığı için bu soruda iki yanıt da 
geçerli kabul edilmiştir.   (Tablo 13)

Bu anketten dinleyicilerinin büyük bölümünün yayınları Türkiye’den dinledikleri, yayının yapıldığı Maked-
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onya’dan dinleyenlerin sayısının çok az olduğu ve dinleyicilerinin dörtte üçünün 50 ve üzeri yaşta olduğu an-
laşılmaktadır. Radyonun sadık bir dinleyici kitlesine sahip olduğu da yine verilen cevaplardan görülmektedir. 

4-İnternet Radyolarının Yurtdışı Türkler Açısından Önemi ve İşlevi 
Yurtdışında Türklerce yapılan ilk Türkçe radyo yayınları 1944 yılında Makedonya’da başlamıştır. Bu yayınları 
25 Haziran 1951 günü Priştine Radyosunda başlayan Türkçe yayınlar izlemiştir. Türkçe radyo yayınlarının 
Balkanlarda Türklüğün ve Türkçe’nin yaşatılmasında büyük rol oynadığı kabul edilmektedir. (Ustaibo, 
1994:4) 

Özellikle Avrupa’ya işçi göçünün başladığı yıllarda Türkçe radyo yayınları büyük bir ilgiyle karşılanıyordu. 
Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun 1960’lı yıllarda bu süreçte Avrupa’ya yönelik yaptığı yayınlarına yönelik ilgiyi 
Hollanda’da yaşayan birinci kuşak Türk göçmenlerden biri şöyle anlatmaktadır:“Türkiye’nin Sesi Radyosu, 
gözümüz kulağımızdı. Net bir şekilde dinleyebilmek için ne zahmetler çekerdik. Hele bir de istekte bulun-
muşsak ki, çok sık yapardık bunu, haftalarca radyonun başında beklerdik.” (Nufel, 2005:302-311) 

Avrupa’da yaşayan Türk işçilere yönelik Türkçe yayınlar başladıktan birkaç yıl sonra  TRT Dış Yayınlar Daire-
sine ayda ortalama 5000 mektup gelmekte ve bu durum Türkçe radyo yayınlarının büyük bir ilgi ile din-
lendiğini göstermektedir. Almanya’da WDR tarafından radyo yayınlarının yapılmaya başladığı 1964 yılında 
Devlet Planlama Teşkilatının yaptığı bir araştırmaya göre yalnızca Alman radyolarının dinlenme oranı %3,6 
iken, yalnızca Türk radyolarının dinlenme oranı %33,4’ü bulmaktadır. (Özakman, 1967: 155-157)

1 Kasım 1964 günü yayına başlayan Köln Radyosu 1990’lı yılların ortalarına dek Almanya’daki Türklerin tek 
güncel bilgi ve haber kaynağı olmuştu. Köln Radyosunun yayınlarının Türk işçileri açısından önemini Yüksel 
Pazarkaya şöyle anlatmaktadır:

“Almanya’nın her kentinde, her köyünde çalışıp, yaşayan Türk işçileri ve zamanla aileleri bu yayınları her 
akşam dört gözle beklemeye başladı. Köln Radyosu başlarken, neredeyse bütün Almanyalı Türkler radyo 
başında buluşup birleşiyorlardı.” (Pazarkaya, 2009: 18 )

Türkçe radyo yurtdışında yaşayan Türklerin kültürel kimliği koruması açısından da çok önemli bir işleve 
sahiptir. Fransa’da yayın yapan Paris İmparator FM’in sahibi Kadim Özdemir’e göre, iki kültür arasında bo-
calayan Türk toplumunu bilinçlendirmenin en iyi yollarından biri de Türkçe radyo yayınlarıdır: “Avrupa’daki 
Türklerin, öncelikle kendi dilinde bir sesi duyabilmesi, yalnız olmadığını hissetmesi anlamına gelmektedir. 
Bu da anadilinde düşünerek, bulunduğu ülkede kendisini doğru ifade etmesi demektir. Anadilini iyi bil-
meyen ve kavramayan toplumlar asimile olurlar. Yurtdışında Türkçe yayın yapan bir radyo, yalnız bir müzik 
kutusu değildir. Bir ses, nefes ve hatta büyük bir silahtır.” (Özdemir, 2016:31-32) Yunanistan’ın Gümülcine 
kentinden yayın yapan Joy FM’in Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Bodur ise Türkçe bilen ve konuşan halkın 
kendi anadilindeki yayını dinlemesinin onları mutlu ettiğini, Türkçe müzik dinleyip, haber almanın Türk 
azınlığı için büyük önem taşıdığını belirtmektedir. (Bodur, 2015:29) 

Geleneksel radyolarda, altyapı, kuruluş ve işletme giderleri hala çok yüksektir. İnternet radyoculuğu özellikle 
maddi sorunlar nedeniyle yayıncılık yapamayan toplulukların radyodan seslerini duyurmasını sağlamıştır. 
İnternet radyoculuğu sayesinde Türk topluluklarının bulundukları bölgede ve yaşadıkları coğrafyaların 
dışında da sesini duyurması için yeni bir olanak ortaya çıkmıştır. Zira Türklerin yurtdışında kurduğu ge-
leneksel radyolar uzun ömürlü olmamış, çoğu işletme giderlerini karşılayamadıkları için kapanmak zorunda 
kalmıştır. Avrupa’da özellikle 2005 yılı sonrasında Türkçe medya faaliyetlerinin büyük ölçüde internet me-
crasına kaydığı görülmektedir.(Yücel, 2015:263) Günümüzde de yurtdışında Türkçe yayın yapan geleneksel 
radyolar ekonomik sorunlar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Yunanistan’ın Gümülcine kentin-
den yayın yapan bir Türk topluluk radyosu olan Çınar FM’in müdürü Nejat Ahmet radyonun masraflarını 
karşılamakta güçlük çektiklerini belirtmektedir. (Ahmet, 2018:47)

İnternetten yapılan radyo yayınları, yerelliği aşarak sınır ötesi bir nitelik kazanmıştır. Böylece dinleyiciler 
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radyo yayının ulaştığı bölgeden çok uzaklarda yaşamasına rağmen radyonun faaliyetlerine ve yayınlarına 
erişebilmekte, program üretim süreçlerine katılabilmektedir. (Güney, 2009:123-124) Balkanların Sesi Radyo-
sundaki dinleyicilerin katılımı bunun en güzel örneğidir. 17 Şubat 2018 günü Balkan Rüzgarı programına 
konuk olarak katıldım. TSİ 21’de başlayan iki saat boyunca izleyiciler programı Facebook grubuna yazdıkları 
yüzlerce mesajla yönlendirdi. Çok farklı kentlerde ve ülkelerde yaşamalarına rağmen programlara sürekli 
katıldıkları ve birbiriyle iletişim halinde oldukları mesajlardan anlaşılmaktaydı. Balkanların Sesi Radyosun-
da yapılan tüm programlarda interaktif bir katılım gerçekleşiyor, 1300 kişinin üye olduğu bu gruba program 
süresince istek ve beğeniler yapılıyor.     

Dünyanın ilk Türkçe internet radyosunu kuran Özcan Özbay yayınlara başladığı dönemde Avustralya’dan 
arayan bir dinleyicinin TRT’nin radyolarını bile dinleyemediği halde, Radyo Deniz’in Hollanda’dan yaptığı 
yayını dinlediğini ağlayarak anlatmasını unutamadığını belirtmektedir. Özbay, internetten yapılan Türkçe 
radyo yayınlarının işlevini şöyle açıklıyor: “Yayınlarımız, canlı ve paket yayınlar olmak üzere Dünyanın her 
tarafına 24 saat kesintisiz ulaşmaktadır. Bugün internet nerede varsa orada dileyen bizi bulabiliyor. Avrupa, 
Avustralya, Kanada, Türki cumhuriyetlerdeki soydaşlarımıza ana dillerinde ulaşmak, ana dillerini unuttur-
mamak açısından bakıldığında bir kültür ağı oluşturduğumuzu söyleyebilirim.” (Nufel, 2005:308)  

Sonuç
Avrupa’da yaşayan beş milyon civarında Türk göçmenin ve Balkanlarda yüzyıllardır yaşayan Türk azınlığın 
Türkçe’nin yaşatılması başta olmak üzere kültürel kimliğinin korunması ve asimile olmaması için radyo 
yayınları büyük önem taşımaktadır. Türkçe radyo yayınları yurtdışında yaşayan Türklerin müzik, haber başta 
olmak üzere anadilde yayın ihtiyacını karşılama ve yaşadığı ülkede kendisini yalnız hissetmemesini sağlama 
gibi işlevleri bulunmaktadır. Yurtdışında yaşayan Türklerin son yıllarda artan yabancı düşmanlığı, islamofobi 
gibi sorunlara karşı dayanışma içinde olabilmesi için Türkçe yayın yapan medyaya ihtiyacı vardır. İnternet 
radyosu diğer mecralara göre daha ucuz ve kullanışlı bir seçenektir. Üstelik internet üzerinden yapılan radyo 
yayınları yerel ya da bölgesel değildir, diğer ülkelerden de dinlenebilmektedir.

Türk göçmenlerin yaşadığı Avrupa ülkelerinde ve Türk azınlığın yaşadığı Balkan ülkelerinde Türkçe yayın ya-
pan birçok geleneksel radyo istasyonu bulunmaktadır. Son yıllarda Avrupa ve Balkanlarda Türklerin yaşadığı 
yerleşimlerin büyük bölümünde Türkçe yayın yapan internet radyoları kurulmuş ya da Türkçe yayın yapan 
geleneksel radyolar internet üzerinden de yayın yapmaya başlamıştır. Bu çalışmada da Hollanda ve Makedon-
ya’dan Türkçe yayın yapan iki internet radyosu incelenmiştir. 

Hollanda’nın Rotterdam kentinden yayın yapan Radyo Deniz’in dinleyicilerinin büyük bölümünün Hollan-
da’dan yayınları dinlediği anlaşılırken, Makedonya’nın Üsküp kentinden yayın yapan Balkanların Sesi Radyo-
sunun dinleyicilerinin çok büyük bölümünün yayınları Türkiye’den dinlediği anlaşılmıştır. Balkanların Sesi 
Radyosunun dinleyicilerinin çoğunlukla Türkiye’den oluşu Türkiye’de Balkan göçmenlerinin varlığıyla açıkla-
nabilir. Türkçe internet radyoları farklı coğrafyalarda yaşayan Türklerin birbirleriyle iletişimini de sağlam-
aktadır. Üsküp’ten yayın yapan Balkanların Sesi Radyosu da, internet radyosu olması sayesinde yalnızca 
Balkanlar’a değil, Türkiye dışındaki ülkelerdeki Balkan göçmenlerine ve Dünya’nın her yerindeki Türklere de 
seslenmektedir. İnternet sayesinde çok sayıda ülkeden dinleyiciye ulaşan bu programların yayınların yapıldığı 
Üsküp ve Balkanlardan çok Türkiye’den (yüzde 84’ü) dinlenildiği de ölçümlenmiştir.

Balkanların Sesi Radyosu dinleyicilerinin yaşlarının büyük bölümü 50 ve üstü olduğu, genç dinleyici 
sayısının az olduğu anlaşılıyor. Aynı şekilde Radyo Deniz’in dinleyicilerinin yarısı da 35-50 yaş arasındadır. 
Teknolojiyi en sıkı bir şekilde gençlerin takip ettiği bilinirken çıkan sonuçlar oldukça şaşırtıcıdır. Bu du-
rum gençlerin radyo kavramından uzak oluşuyla açıklanabilir, yani geleneksel radyoyu dinleme alışkanları 
olmadığı yada orada bulabilecekleri bilgi yada müziği başka iletişim araçlarından sağladıkları için internet 
radyosuna da rağbet göstermedikleri söylenebilir. Ancak özellikle 50 yaş üstü radyoyu internet üzerinden 
dinlemektedir. Radyo dinleme alışkanlıkları olan ve bir zamanlar neredeyse tek iletişim aracı olan radyoya 
bağlılıkları süren bir kitle olduğu söylenebilir. 

Her iki radyonun da düzenli olarak ve uzun süredir dinlenildiği de verilen cevaplardan ölçümlenmiştir. Bu 
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durum internet radyolarının sadık bir dinleyici kitlesi de yarattığını göstermektedir. Dinleyicilerle radyo 
arasındaki ilişkiyi yine internetin sağladığı bir olanak olan sosyal medya platformları kurmaktadır. Örneğin 
Balkanların Sesi Radyosunun programları facebook grubunda duyurulmakta, program sırasında dinleyiciler-
in istekleri ve yorumları okunmaktadır. 
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SÖZ VE ANLATININ TEKNOLOJİ İLE YENİDEN İNŞASI: TED KONUŞMALARI ÖRNEĞİ
Gizem ORÇİN 

Tarih öncesi çağlarda sözün aktarımının ve hikâye anlatımının değerli olduğu bir dönemden, teknolojik iler-
leme ile artan platformların insanlara benmerkezciliği aşıladığı ve anlatının yapısöküme uğradığı bir döneme 
yöneliş söz konusudur. Yeni iletişim teknolojileri ile insanların anlatılacak hikâyesinin aktarımı kolaylaşmış 
böylece standartlaşan bilgi-eğlence (infotainment: information ve entertainment) yapısı aktarılan bilginin ve 
sözün değerli olma işlevini yitirmesine ve anlamın buharlaşmasına sebep olmuştur. İnsanların ‘hikâye fetişiz-
mi’ zincirine dâhil olmak için hazır klişelerden ürettiği, özel bir yapı içermeyen, sıklıkla duyulan hikâyelerini 
aktarma çabaları ortaya çıkmıştır. 
‘Ideas worth spreading’ (yayılmaya değer fikirler) mottosuyla teknoloji, eğlence ve tasarımın bir arada bu-
lunduğu TED konuşmaları, Amerikan tarzı söylem ve dilin oluşumunda görsel bir prototip oluşturmaktadır. 
Sanat, siyaset, bilim, teknoloji, sağlık ve edebiyat gibi çok farklı alanlardan insanların deneyim aktarımında 
bulunduğu bu konuşma dizisi, günümüz dijital kültürünü belirlemede önemli bir yere sahiptir.
Fransız Filozof Jacques Ellul’un söz ile imaj arasındaki diyalektiğe vurgu yaptığını göz önüne alarak, teknik 
çağda her bireyin gösteri toplumunun bir parçası olma arzusunu, endüstriyel bir pazarlama mecrası haline 
gelen TED yapılanması üzerinden açıklamak bu noktada önemlidir. Bu çalışmada, bilgi, enformasyon ve 
deneyim paylaşımının birer seyirlik ve eğlence metası haline dönüştüğü bir dönemde eleştirel bir paradigma 
ile TED konuşmalarının doğası ve içeriği analiz edilmeye çalışılacaktır. TED konuşmalarının, 2006 yılında 
ilk defa çevrimiçi hale gelen 6 videosu ve tüm zamanların en çok izlenen ilk 10 TED konuşması söylemsel 
ve yapısal bağlamda analiz edilecek ve TED konuşmaları listesi üzerinden anahtar kelimelerle bir sorgulama 
yapılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: TED konuşmaları, Teknoloji, Söylem, Eleştirel Teori, Anlatı

Giriş
Richard Saul Wurman’ın 1984 yılında insanların çok farklı konularda 18 dakika veya daha az bir sürede 
konuşulduğu bir konferans olarak planladığı TED (technology, entertainment and design), ilerleyen yıllarda 
bu ağını genişleterek popüler bir konferans dizisi haline dönüşmüştür.  Orijinali, yılda bir defa California 
Monterey’de yapılan TED etkinliği, diğer ülkelerde de yerel versiyonları ile izleyiciyi çekmektedir. 2006 yılın-
da ücretsiz olarak TED sitesine yüklenen videolar ile TED furyası iyice hız kazanmıştır. Bu çalışmada dijital 
çağda hikâye anlatıcılığı örneği olarak ele alınan TED konuşmaları üzerinden bir sınırlandırma yapılarak, 
bu konuşmalarda sözün ve anlatının teknik hale gelmesi ve bireysel başarı hikâyelerinin teknik bir anlatıya 
dönüşmesi eleştirel bir okuma ile analiz edilecektir. Çalışmanın yöntemini belirlerken, TED.com sitesinde 
2006’da ücretsiz olarak izlenmeye başlanan ilk 6 konuşma ayrıntılı olarak analiz edilecek, ardından tüm 
zamanların en çok izlenme oranına sahip 25 videosundan ilk 10 video ele alınacak ve Open Culture İnternet 
Sitesinden  erişilen TED konuşmaları listesinde yer alan 2653 tane konuşma metninde, en fazla kullanılan 
etiketler üzerinde durulacaktır. 

Bu tarz bir çalışmada, konuşmaların sayıca fazla oluşu nedeniyle bir sınırlandırma yapılırken, göz ardı 
edilenler üzerinden de farklı bir okuma yapılacağı kaçınılmazdır. Bu çerçevede, çalışmanın temel amacı, 
TED konuşmalarının temsili düzeyde örneklemi olabilecek konuşmaları seçerek, bu konuşmalar üzerinden 
eleştirel bir okuma yapma imkânını ortaya koyabilmektir.

Eleştirel Bir Teknoloji Okuma İmkânı 
Tekniğin ve teknolojinin insan hayatını şekillendirip, insanların vazgeçilmezi olduğu göz önüne alınırsa, 
yaşadığımız zaman diliminde teknolojinin zararlarından ziyade, onun avantajlarının ön plana çıkarıldığını 
söylemek mümkündür. Teknik ve teknolojiye ağır bir şekilde maruz kalmak bazen onun çelişkili yapısını 
kavramamıza engel olmaktadır.

Teknik, medeniyetin tüm unsurlarına tedricen hükmetmiştir. Bunu, insanoğlunun ekonomik ve entelektüel 
faaliyetleri açısından belirtmiş bulunuyoruz. Fakat insanın kendisi teknik tarafından fazla güçlendirilmekte, 
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tekniğin nesnesi haline gelmektedir. İnsanı kendi nesnesi olarak alan teknik, toplumun merkezine dönüşür. 
Bu olağanüstü olay çoğunlukla teknik medeniyet olarak adlandırılır (Ellul Teknoloji 138). Ellul’un teknik 
medeniyet olarak tanımladığı kavram, tekniğin daha da ileri bir boyuta eriştiği günümüzde medeniyetin 
zayıflayıp-hatta iyice yok olmaya mahkûm olup-, tekniğin domine edici yönünün ağır bastığı bir yön almıştır. 

Tekniğin ve bilimin, toplumun kurumsal alanlarına sızdıkları ve böylelikle kurumların kendilerini 
dönüştürdükleri ölçüde, eski meşrulaştırmalar tasfiye edilirler. Eylem yönlendirici evren imgelerinin, kültürel 
geleneğin tamamının sekularize edilmesi ve “büyüden arındırılması”, toplumsal eylemin artan “rasyonel-
lik”inin diğer yüzüdür (Habermas 33). Tekniğin toplum üzerinde kazandığı erkin zemininin ekonomik 
açıdan en güçlülerin erki olduğu suskunlukla geçiştirilir. Günümüzün teknik rasyonelliği egemenliğin rasy-
onelliğidir (Adorno ve Horkheimer 163). Teknik ve teknolojinin doğasına dair eleştirel bir yaklaşımla yapılan 
yorumlar genelde, insan yapımı teknik ve teknoloji süreçlerinin, insana hâkim olması ikilemini tartışmak-
tadır. Rasyonel bir akla sahip olduğu varsayılan insanın, tekniğin hegemonyasına girmesi ve daha da kötüsü 
teknik tarafından çevrelenmesi bir probleme işaret etmektedir. Dickson ‘Alternatif Teknoloji’ adlı kitabında, 
‘toplumsal gelişmelerin- toplumsal örgütlenmedeki ve güç dağılımındaki değişmeler de dahil olmak üzere 
kendiliğinden, teknolojideki gelişmelerden kaynaklandığını savunan teknolojik deterministlere karşı çıkark-
en, teknolojinin ekonomik ve hatta politik gelişmenin tarafsız bir gereci olmaktan öte bir anlam taşımadığını 
düşünen saf ekonomik determinizm taraftarlarına meydan okumaya yönelmiştir (29). Teknolojik determin-
izm türlerinin ortak özelliği teknolojiyi, gelişimini, uygulamasını ve etkilerini parçası oldukları toplumsal 
ilişkilerden çıkarması ve dolayısıyla, a)toplumsal ilişkileri marjinalleştirmesi veya analiz dışı bırakması, ve b)
teknolojiye nesnelerin doğasından kaynaklanan özellikler yerine insanlar arası toplumsal ilişkilerden kay-
naklanan güç ve nitelikler atfetmesidir’ (Wayne 59). Teknolojik belirlenimin, insan yaşamında yoğun olduğu 
vurgusu, çoğu zaman onun içerisindeki gerçek ve gizli yapıyı göz ardı etmektedir. 

Çağdaş toplumun en önemli mitlerinden biri olan teknolojinin politik tarafsızlığı miti, çoğunlukla hem 
politikacılar tarafından belli bir teknolojik gelişmenin toplum üzerindeki etkilerini açıklamak için hem de 
teknolog tarafından bu etkilerin sorumluluğu üzerinden atmak için yardıma çağrılır. Bu mit, teknolojiyi 
politik tartışma alanının dışına çıkarmaya çalışarak teknolojinin toplumsal işlevini meşrulaştırır. Teknolo-
jinin kurumsallaştırılmış yapısının doğasını ve bunun tarihsel gelişimini sorgulamayı bırakır, her ikisini de 
doğal, daha doğrusu kaçınılmaz kabul eder  (Dickson 216-217). Teknolojinin baskın egemen gücü eleştirel 
bağlamda, teknikleşen bir medeniyet, insan ilişkileri, güç-iktidar ilişkisini yeniden kurmaktadır. Teknik 
hiçbir şeye tapmaz, hiçbir şeye saygı duymaz. Tek bir amacı vardır: dışsal faktörleri çıkarmak, her şeyi ay-
dınlığa çıkarmak ve rasyonel kullanımı yoluyla her şeyi araca dönüştürmek (Ellul, Teknoloji 153). Teknik, 
imaj patlamasını, imajların sınırsızca çoğalmasını, imajların sözün yerini almalarını ve bir imajlar evreninin 
inşasını mümkün kılar. Fakat aynı zamanda, imajlarla tekniğin, bir karşılıklı birbirlerinin yerini alma talepleri 
ve nihayet paylaştıkları ortak bir doğaları vardır (Ellul Sözün 188). 

Teknik, teknoloji ve insan ilişkisi bu bağlamda, insanın ikincilleştirilmesine sebep olurken, aracın kutsal hale 
gelmesine ve anlamsız bir imaj yoğunluğuna neden olmaktadır. Çalışmada ele alınacak çerçeveye bağlı kalı-
narak, dijital kültürün söz ve anlatıyı nasıl teknikleştirdiğini belirtmek de önemlidir.

Dijital Kültürde Sözün Teknik Hale Gelmesi
Bütün insan ilişkilerinin seyrini değiştiren dijitalleşme süreci, toplumsal anlamda yeni bir kültürü şekil-
lendirmiş ve kültürel kodları yeniden belirlemiştir. Bassett’in ifadesiyle, ‘belli yeni teknolojilerin (özellikle 
internet) teknoloji olarak olağandışı bir biçimde güçlü olması, teknoloji ve kültür arasındaki ilişkinin yenid-
en değerlendirilmesine ve teknolojinin gücünün kültürü yeniden yazmaya yetmesinin anlaşılmasına yol 
açmıştır (333). Andrew Keen, The Cult of the Amateur (Amatör Kültü) adlı kitabında ‘bugünün interneti 
kültürümüzü öldürüyor’ ifadesi üzerinden, dijital teknolojinin yayılmasının, kitap ve dergiden müziğe, 
sinemaya ve politik söyleme birçok alanda halk nezdinde etkili olmak ve bir tartışma ‘odağı’ yaratmak adına 
olağandışı ve anlamlı olanın kapasitesini küçülttüğünü öne sürüyor. Onların yerine, keyfi bir biçimde, en 
kolay sindirilebilir lokmayla en uzun süre oyalanarak, bilgece şeylermiş gibi gözüken ve bayağı şeyler arasın-
da atlaya atlaya dolaşıyoruz (akt. Chatfield 83). Keen’in belirttiği gibi, teknoloji süreci kültürel açıdan anlamlı 
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öğeleri arka plana atarken, yepyeni bir dijital kültür paradigması ve dili ile yeni bir insan ilişkileri ağı yarat-
mıştır. 

Teknik insanlar arasındaki bağ haline gelmiştir. Dilleri, inançları veya ırkları ne olursa olsun onun kanalıyla 
iletişim kurarlar. İyi ya da kötü, bizzat kendisinin doğurduğu tüm hataları ve ayrışmaları tazmin eden evren-
sel dil olmuştur. Tekniğin evrensele doğru büyük ivmesinin ana nedeni budur  (Ellul Teknoloji 143). Keen’in 
iddiasına göre; internet, uzmanların filtrelerinin yerine kitlesel erişimi geçirerek, insan doğasının kitle biçi-
mindeki haline güç verdi: Sıradışı sesleri bastırmak, pasif çoğunluk içinde kolay hazmedilebilir argüman-
larla süzülmek ve insanları popüler kültüre teşvik etmek. (akt. Chatfield 83). Dijital çağın sözde tarafsız 
ve eşitlikçi yönü, insanları tek tip popüler kültür fenomeni peşinde koşturup, Debord’un gösteri toplumu 
içerisine sürüklemektedir. ‘Teknik ve kurumlar ağı’ öylesine anlamlaşır ki, özne kendisini algılamada gerçek 
özgürlüğünü kaybeder. Kendini sürekli mükemmelleştiren üretimde artık filozoflar ve şairler figürandırlar. 
Filozoflar ve şairler için de emansipe olan özne, bundan böyle, teknik ve sermayeyi mümkün kılan medyanın 
entegralidir (Trawny 65). Teknoloji çağının bireyleri, gösteri ve imaj bombardımanı altında kültürü yeniden 
düşünmek ve inşa etmek zorunda kalmaktadırlar. Gösteri kendini hem bizzat toplum olarak hem toplumun 
bir parçası olarak hem de bir birleştirme aracı olarak sunar. Gösteri toplumun bir parçası olarak, özellikle, 
bütün bakış ve bilinçleri bir araya getiren sektördür. Bu sektör ayrı olduğundan, aldatılmış bakışın ve yanlış 
bilincin yeridir; gerçekleştirdiği birleşme genelleştirilmiş ayrılığın resmi dilinden başka bir şey değildir (De-
bord 35). Gösteri toplumunda yaşayanların durumunu, Platon’un mağarasında zincirlenmiş tutsakların du-
rumuyla aynı gören Ranciere’ye göre, mağara görüntülerin gerçeklik, cehaletin bilgi ve yoksulluğun zenginlik 
olarak kabul edildiği yerdir. Tutsaklar da bireysel ve kolektif yaşamlarını başka biçimde kurabileceklerini 
sandıkça, mağaradaki köleliğe daha çok gömülürler. Fakat bu güçsüzlük beyanının gölgesi dönüp dolaşır, 
bunu ilan eden bilimin üzerine düşer. Gösterinin yasasını bilmek, tam da kendi gerçekliğiyle özdeş olan 
yanlışlamayı nasıl sonsuz biçimde yeniden ürettiğini bilmek anlamına gelir (43) Gösteri toplumunun bizati-
hi kendisi, görüntüye endekslenmiş görsel bir birey yaratmaktadır. Bu birey, diğerlerinin kendisini dinlenir 
bulması adına, anlamdan çoğu zaman uzaklaşmaktadır. 

Konuşan kişi otomatik olarak nefret, tutku, yığın psikolojisi, bağlılık ve küfürler yaratan büyülü sözler 
oluşturmayı başaramazsa konuşmasının geriye kalanı, dinleyicileri ilgilendirdiği kadarıyla, bir lav seli, bir 
monotonluk taşkını, eylemi önleyen veya kolaylaştıran bir yoğun sis içinde eriyerek buharlaşır. İmajların 
çoğalması, bir tuhaf yeni evren yaratır.  Sözlerin çoğalması, onların içeriklerini ve değerlerini boşaltır (Ellul 
Sözün 163). İmajın ve görselin yoğun olduğu bir dönemde, içerik ve anlam zayıflamaktadır. Medya teknolo-
jisinin gündelik kullanıma geçişi, çoğunlukla bir nesne olarak tasfiye edilmesiyle başlar. Toplumsal inşa 
görüşüne uyum sağlamış olan bu teknolojilerin maddesel özellikleri unutulur ve Latour’un da belirttiği gibi 
teknolojik nesneler kültürel yer tutuculara ya da fetişlere dönüşürler. Yalnızca belli yeni medya teknolojiler-
inin statüleri değil, bizatihi teknolojinin statüsü bu döngüler içerisinde gidip gelir (akt. Bassett 332- 333). Te-
knoloji çağında tekniğin kendisinin araç görevi görmesi gerekirken, onu kullanan insanların tekniğe bağımlı 
olup, ilişkilerinde araçsallaştığını söylemek mümkündür. Bu şekilde, teknoloji fenomeni olmak ve kendisini 
sadece teknik ve teknoloji ile tanımlamak, modern bireyin en büyük handikaplarından biri haline gelmiştir. 
Bu bakımdan TED konuşmalarını, bu kuramsal çerçeve ile tekrardan okumak çalışma açısından önemli bir 
amaca teşkil etmektedir.

TED Konuşmaları ve Eğlence Seansları  
Dev bir endüstriyel kuruluş olan TED konuşmaları, dijital hikâye anlatıcılığı fenomenini tüm dünyaya yay-
makla beraber, bu mecra bağımsız ve tarafsız bir teknoloji örneği olarak düşünülmektedir. Dijital medyadaki 
gelişmeler, sözlü kültür ve kamusal konuşma ile ilgili değişen beklentiler ve normlar nedeniyle, geleneksel 
retorik kültürü etkilemiştir (Kedrowicz ve Taylor 2016). Dijital retoriğin oluşmasında önemli bir yere sahip 
olan TED, bilgilendirme gayesiyle, eğlendirme amacına yoğunlaşmış bir organizasyondur.  
Chris Anderson, kar amacı gütmeyen Sapling Vakfı adına 2001’de TED’i satın aldığında, o daha çok, evrenin 
efendileri için seçkin bir akşam yemeği kulübüne benziyordu. TED Global’ın 850 katılımcısı kişi başına 
yaklaşık £4,000 ödemişti. Fakat 2005’te, Anderson tüm konuşmaların çevrimiçi dinlenebileceğini belirtti 
(TED’s Chris Anderson: the man who made YouTube clever. The Guardian. Web. 3.1.2018). TED konuşma-
larına insanların katılım derecesi, güçlü görsel entegrasyonun eğlenceli bir olay örgüsüyle örüldüğü dina-
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mik konuşmacıların var olduğunu vurgular. Diğer ifadeyle, elektronik belagat [electronic eloquence] bu 
sunumlara halkın ilgisini çekiyor (akt. Kedrowicz ve Taylor 2016). TED konuşmaları salt bir anlatı olmaktan 
ziyade, mekânsal tasarımı ve konuşmacı tercihleri ile belirli bir zümreye hizmet eden bir şirkettir. Aslı Şa-
fak Merver, TED’in izleyici kitlesini; ‘bilim, teknoloji, tasarım ve yeni fikirlere ilgi duyan; dünyada yaşanan 
gelişmelere ve trendlere duyarlı; eğitim düzeyi yüksek, beyaz yaka olarak tanımladığımız kitlenin orta ve üst 
düzey yöneticilerini içine alan bir kitle olarak tanımlamaktadır. Bu kitle toplam izleyici kitlesinin %70’ini 
oluşturuyor. Bunun dışında kalan kısmın da, yine kendini sürekli yenileyen genç nesil ve CEO seviyesinde 
insanların kapsadığını düşünüyoruz’ (Görmenin İktidarında Ted Başarısı. The Brand Age. Web. 11.01.2018). 
Cadwallardr yazısında, TED’in sahibi ve kendine özgü “küratörü” olarak Chris Anderson’ın bir çeşit küre-
sel “fikir meisteri” haline geldiğinden ve “konuşmalarımızı rock yıldızları  gibi yapmaya çalışıyoruz” diyen 
TED Konuşmaları Başkanı June Cohen’den bahsetmektedir.  Dinleyicilerin Anderson’a sorduğu soruya atfen, 
Cadwallardr’a göre, TED birçok ritüele sahip olmasına rağmen henüz bir din değildir, TED’de görünen ayakta 
alkışlamalar, zaman zaman, spontane bir takdir anından ziyade zorunlu hürmet hareketleri gibi, o, Alain De 
Botton’un Katolik Kilisesinin tanımlamasından pek de uzak değil: ‘işbirliğine dayalı, çok uluslu, markalı ve 
oldukça disiplinli (TED’s Chris Anderson: the man who made YouTube clever. The Guardian. Web. 3.1.2018).
TED sadece görsel sunumları değil, aynı zamanda farklı alanlardaki girişimleriyle de bir şirket mantığıyla 
hareket etmektedir. 2014 Eylül ayında, ilk TED kitabı basıldı ve o zamandan beri, ciltli koleksiyona pek çok 
yeni ve heyecan verici ve yenilikçi başlık sunuldu. Geniş kapsamlı seri, mimariden iş dünyasına, uzay yol-
culuğuna ve aşka kadar her şeyi kapsıyor ve büyük bir öğrenme aşkına sahip herkes için idealdir’ (About 
Ted books. Ted.com. Web. 12.2.2018). Kitaplar, TED endüstrisi içinde kültürel metalar olarak, okuyucuları-
na 20’den fazla dilde okuma imkânı sağlamaktadır. TED Books Box Set: The Completist  adıyla 10 yazarın 
çalışmalarını bir araya getiren bir kitap serisi okuyucularına sunulmuş durumdadır. Kitapların satış fiyat-
larına dair bilgilendirmeler ise Amazon.com sitesinde verilmektedir . Bu kitapların birçoğu aynı zamanda 
Türkçe’ye çevrilmiş ve okurlara sunulmuş durumdadır . Banker, 21. yüzyılda “doğal demokratik” ve açık 
erişimli iletişimin başlıca örneği olarak TED görüşmelerine dikkat çekmiştir (akt. Denskus ve Esser 2015). 
Bratton ise ‘We Need To Talk About Ted’ başlıklı yazısında, TED konuşmalarını ‘middlebrow megachurch 
infotainment’ olarak tanımlıyor (az kültürlü büyük ölçekli kilise formatında bilgilendiren eğlence) (We Need 
To Talk About Ted. The Guardian. Web. 17.2.2018). TED konuşmalarının doğasını anlamada bu şirket me-
kanizmasının yapısını da bilmek önemlidir. Banker’in demokratik diye tanımladığı bu yapı, Bratton gibi bazı 
yazarlar tarafından eleştirilmektedir. Baudrillard’ın, ‘Disneyland bütün simülakr düzenlerinin iç içe geçtiği 
kusursuz bir modeldir. Aslında kalabalıkları buraya çeken şey çelişkileri ve güzellikleriyle gerçek Amerika’nın 
minyatürleştirilmiş toplumsal bir mikro kozmosuna benzemesi ve alınan kolektif (dini denilebilecek) türden 
keyiftir (28) sözleri, TED mantığı içerisinde de sorgulanabilir. Disneyland’ın sunduğu düşsellik ne gerçektir 
ne de sahte. Burası gerçek adlı kurmacayı ona simetrik bir şekilde yeniden üretmek amacıyla tasarlanmış bir 
caydırma (ikna) makinesidir. Bu düşselliğin sefaleti ve kendisine kazandırılan o çocuksu yoz görünümün 
nedeni de zaten budur (Baudrillard 30). TED konuşmaları da, izleyicileri için bir mutluluk ve rahatlama alanı 
olan düşsel bir kaçış mekânı olarak sunulmaktadır.
Yoğun bir imaj ve söz bombardımanı olan TED konuşmalarını Ellul’un yorumuyla ele almak gerekirse, 
‘imajlara dayalı işaretleriyle vizüel dünya bütünüyle başka bir düzene aittir. İmaj bizi hemen bir totaliteye 
götürür... Herhangi bir imaj tarafından üretilen bilgi türü, doğası gereği bilinçten yoksun bilgidir. Entelektüel 
tembellik, imajların söz karşısında otomatik olarak zafer kazanmasına yol açar ve biz her yerde onun zaferini 
gözlemleriz (Sözün 47). TED konuşmalarının imaj yönelimli izleyicileri, kısa konuşma süreleri içinde pratik 
entelektüellik reçeteleri ve yoğun esprilerle yükselen haz ve doyum beklentisindedirler.

Hiçbir şey söylemeksizin konuşma alışkanlığı, bir kanser gibi sözü yiyip bitirmiştir. Biz bir boş laf kala-
balığı çölündeyken, aynı zamanda, her şey hakkında her yere yayılan ve niteliği bütünüyle tahrip edilmiş bir 
aşırı enformasyon akışından da muzdaribiz (Ellul Sözün 199). Kültür endüstrisinde herkes kendiliğinden, 
önceden birtakım göstergelere göre belirlenmiş ve level’ına (düzeyine) uygun davranmalı ve kendi tipi için 
üretilmiş seri üretim kategorisini seçmelidir (Adorno ve Horkheimer 165-166). TED konuşmalarının bin-
leri bulduğu göz önüne alınırsa, anlam ve gerçek bilginin nerede aranacağı aşikârdır. Günümüzde kültür ile 
eğlencenin kaynaşması yalnızca kültürün alçaltılmasıyla değil, eğlencenin zorla entellektüelleştirilmesiyle de 
gerçekleşir. Liberal yayılma çağında eğlence geleceğe duyulan sarsılmaz inançla, yani her şeyin aynı kalacağı, 
ama yine de daha iyi olacağı inancıyla besleniyordu. Bugün bu inanç bir kez daha entellektüelleştirilmiştir ve 
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öyle saf bir hali gelmiştir ki, hedeflerinin tümünü gözden getirmiştir ve artık gerçekliğin ötesine yansıtılan 
altın bir zeminden başka bir şey değildir (Adorno ve Horkheimer 191). TED’in konuşma mantığı, insanların 
her türlü kötülük ve talihsizlik içinde dahi mutlu olacağı yönündedir, aktarılan entelektüel bilgilerle, ge-
leceğin belirsizliğini hemen ortadan kaldırmak mümkündür. TED konuşmacıları, izleyiciler için birer başarı 
timsali, bağımsız ve özerk bir birey temsili olarak sunulmaktadır. 

TED Konuşmalarında Anlatılan Hikâyeler Kimin? 
TED’in sitesinde  27 Haziran 2006’da dünya ile çevrimiçi platformda ücretsiz olarak paylaşılmaya başlanan ilk 
altı TED konuşması  ile dijital hikâye anlatımının hız kazandığını söylemek mümkündür. Çalışma açısından 
büyük izleyici kitlesine erişmede önemli bir dönüm noktası olabilecek 2006 TED konuşmaları eleştirel bir 
analizle yeniden okunmuştur.

Tablo 1: İlk 6 TED Konuşması
Konuşmacı Konuşma Başlığı İzlenme Sayısı Süresi İlgili Etiketler
Al Gore ‘Averting the climate crisis’
(İklim Krizini Bertaraf Etme)
 3.234.758 16.17 Alternatif enerji, Arabalar, İklim değişikliği, Kültür, Çevre, Küresel Sorunlar, 
Bilim, Sürdürülebilirlik, Teknoloji
Hans Rosling

 ‘The best stats you’ve ever seen’ 
(Şimdiye Kadar Gördüğünüz En İyi İstatistikler) 12.327.253 19.50 Afrika, Asya, Google
Tanıtım, Ekonomi bilimi, Küresel Kalkınma, Küresel Sorunlar, Sağlık,, Matematik, İstatistik
Görselleştirmeler
Tony Robbins ‘Ask Why We Do What We Do’ 
(Neyi Niçin Yaptığımızı Sor) 21.659.881 21.26 İş, Kültür, Eğlence
Hedef Belirleme Motivasyon, Potansiyel, Psikoloji, Duygular
Majora Carter ‘Greening The Ghetto’
(Gettoyu Yeşillendirmek) 1.854.905 18.27 MacArthur Grant Aktivizm, İş, Şehirler, Çevre, Yeşil, 
Eşitsizlik, Siyaset, Kirlilik
Ken Robinson ‘Do Schools Kill Creativity?’
(Okullar Yaratıcılığı Öldürüyor mu?) 49,720,807  19.22 Çocuklar, Yaratıcılık, Kültür, Dans, Eğitim, Ebev-
eyn, Öğretim

David Pogue  ‘Simplicity Sells’
(Basitlik Satar)
 1.670.694 21.16 Bilgisayarlar, Eğlence, Arayüz tasarımı, Medya, Müzik, Performans, Basitlik, 
Yazılım,Teknoloji
 
Kaynak: https://www.ted.com/playlists/168/the_first_6_ted_talks_ever (Erişim tarihi: 1.2.2018)

Al Gore’un Monterey California’da yaptığı ‘Averting The Climate Crisis’ başlıklı konuşması, bireylerin 
iklim değişimini hemen çözebilecekleri, hibrid satın almadan küresel ısınma için daha yeni, daha sıcak 
bir markanın keşfedilmesine kadarki 15 yolu vurgulamaktadır. Al Gore’un konuşmasının ilk 5.39 saniyesi 
kişiselleştirilmiş hikâyelerini anlatmakla başlıyor. İzleyicilerin dikkatini çekmek ve konuşmaya olan ilgiyi art-
tırmak için kısa yolculuk hikâyeleri ile konuşmasına başlayan Al Gore, izleyicilere küresel iklim değişikliği ve 
iklim krizi hakkında uyarılarda bulunmaktadır. Hikâyeleri süresince konuşmaya daha fazla alkış ve gülüşme-
ler eşlik etmektedir. Amerikanvari teatral sahne düzenindeki göstergeler üzerinden, izleyicilerin amfi tiyatro 
sistemine uygun oturdukları, konuşmacının sahne ortasında hareketli olduğu görülmektedir. Al Gore’un 
başlıktaki konuşmasına başlamasıyla, bu arka plandaki gülme sesleri ve alkışların kesildiğini görmekteyiz. 
Bilimsel olan meselenin aktarımı sırasında seyircinin daha gergin ve endişeli bir ruh haliyle konuşmayı dinle-
diğini tahmin etmek güç değildir. Hans Rosling’in ‘The best stats you’ve ever seen’  başlıklı konuşması, Ros-
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ling’in dünyanın farklı ülkelerinden örneklerle kalkınma, gelişim, nüfusa dair verdiği verileri ele almaktadır. 
Rosling, kendi öğrencilerinin hikâyeleri üzerinden anlatısını güçlendirmektedir.

Tony Robbins’in ‘Ask Why We Do What We Do’ başlıklı konuşması, insanların eksik olduğunu söyledikleri 
kaynakların, para, zaman, teknoloji, ilişkiler, deneyim ve yönetimken, becerikliliklerinin ise yaratıcılık, 
kararlılık, sevgi ve şefkat, merak, azim ve tutku olduklarını belirtmektedir. Majora Carter, ‘Greening The 
Ghetto’ başlıklı konuşmasına kişisel bir aile hikâyesi ile başlıyor, konuşmasında yer yer duygusal anlar yaşıyor. 
Önünde yer alan düzenekteki metni seyircilere okuyan Carter, konuşması sırasında yer yer ağlamaklı, biraz 
gergin ve aceleci bir ruh haline sahip görünmektedir. 

Tüm TED konuşmaları arasında 49.624.847 ile en çok izlenme sayısına sahip  Ken Robinson’ın ‘Do Schools 
Kill Creativity?’ başlıklı konuşması da, kişisel bir hikâyeyle başlıyor. Robinson, ev taşımasından, oğlunun 4 
yaşındaki durumundan, eşinden bahsederek, izleyicilere kişisel deneyimleri ve aile durumunu aktarmaktadır. 
Sahnede oldukça rahat, esprili, spontane bir dille konuşan Robinson, akademik eğitimin yaratıcılığı nasıl yok 
edebileceğine değinmektedir. ‘Simplicity sells’ başlıklı konuşmasına başlamadan önce piyano çalan David 
Pogue, konuşması sırasında hızlı, dinamik ve esprili bir tarza sahip görünerek, teknoloji markaları üzerinden 
(Apple) basit tasarımın tüketiciler üzerindeki etkisini anlatmaktadır. 

TED 2006 konuşmalarını genel olarak ele almak gerekirse, konuşma başlıklarının üzerinde çok az 
durulduğuna, konuşmalara sık sık alkış, gülüşme ve esprilerin eşlik ettiğine dikkat çekmek mümkündür. 
Anlatılan hikâyeler her ne olursa olsun, konuşmacıların kendisi, ailesi ve yakın çevresi ile konuşmasına 
başladığını görmekteyiz. İzleyicilerin ise anlatılan hikâyeler sırasında daha çok güldüklerini, asıl meseleye 
gelindiğinde ise ciddi olduklarını belirtmek mümkündür.
Illouz’un Smiles’dan yaptığı şu alıntı TED’in kişisel gelişimci tarzına ışık tutmakta önemli olabilir: 

1859’da Self-Help (Kendine Yardım) adındaki kitabında Samuel Smiles üne ve servete kavuşmuş erkekler-
in bir dizi biyografisine yer vermişti. Smiles’a göre, söz konusu kişilerin yaşamları, alicenap düşünceye esin 
kaynağı oluyordu ve azimle çalışma, dürüstlük ve “gerçek anlamda asil ve erkeğe yakışır karakter”in birer 
örneğiydi. Kişisel gelişimin gücü, kişinin kendisi için başarılı olmasının gücüydü. Dolayısıyla kişisel gelişim 
idealinin altında “en mütevazi adamın bile saygıdeğer bir yeterlik ve sağlam bir itibar için çaba göstermesine” 
imkân verecek tereddütsüz demokratik fikirler yatıyordu’ (akt. Illouz 65). 

TED konuşmalarında hâkim olan eğilim, günümüz insanını kısa vadede başarılı, ideal ve kazançlı bir birey 
yapabilmesi yönündedir. Konuşmacıların kendi hikâyelerini sadeleştirerek anlatması da, hepimizin birer 
şansa sahip olduğunu hatırlatmaktadır. Çalışmanın ilk kısmında aktarılan yorumları genişletmek adına, 
TED’in en çok izlenen 25 videosundan  örneklem olarak ele alınan 10 videoya aşağıdaki tabloda ayrıntılı 
olarak yer verilmiştir. 

Tablo 2: En Çok İzlenen İlk 10 TED Videosu
Konuşmacı  Konu Başlığı İlgili Etiketler Süresi, Yeri ve Zamanı İzlenme Sayısı
Ken Robinson  ‘Do schools kill creativity?’
(Okullar Yaratıcılığı Öldürüyor mu?) Çocuklar, Yaratıcılık, Kültür, Dans, Eğitim, Ebeveyn, Öğretim 
19.22
Şubat 2006
TED2006 49,720,807 
Amy Cuddy  Your body language may shape who you are (Vücut Diliniz kim olduğunuzu şekillendirebilir) 
Vücut dili, Beyin, İş
Psikoloji,Kimlik, Başarı 20.56
Haziran 2012  TEDGlobal 2012 45,667,692 
Simon Sinek  How great leaders inspire action (Büyük liderler eyleme geçmemiz için nasıl ilham verirler) 
TEDx, İş, Girişimci
Liderlik, Başarı 17.58
Eylül 2009 TEDxPuget Sound  
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37,093,739
Brene Brown 
 The power of vulnerability (Kırılganlığın gücü) 

 TEDx, İletişim, Kültür, Depresyon, Korku, Akıl sağlığı, Psikoloji, Kimlik
Sosyal değişim 20.13
Haziran 2010 TEDxHouston  
33,184,219
Mary Roach 

 10 things you didn’t know about orgasm (Orgazm hakkında bilmediğiniz 10 şey) Kitaplar, Kültür
Tarih, Mizah, Bilim
Seks, Yazı 16.34
Şubat 2009
TED2009 22,815,129
Julian Treasure  How to speak so that people want to listen  (İnsanların sizi dinlemesi için nasıl 
konuşmalısınız?)  Kültür, Ses, Konuşma 9.54
Haziran 2013 TEDGlobal 2013  25,595,240
Jill Bolte Taylor My stroke of insight 
(Felcin içyüzü)
 Biyoloji, Beyin, Bilinç
Küresel Sorunlar, Hastalık, Bilim 18.35
Şubat 2008 TED2008  21,909,573
Tony Robbins  ‘Ask Why We Do What We Do’ (Neyi niçin yaptığımızı sor)

 İş, Kültür, Eğlence
Hedef Belirleme Motivasyon, Potansiyel, Psikoloji, Duygular 21.41
Şubat 2006
TED2006 21.659.881
James Veich  This is what happens when you reply to spam email (spam maillerini cevaplarsanız ne olur?) 
Komedi, İletişim
Merak, Mizah Teknoloji 9.49
2015 Aralık TEDGlobal-Geneva  25,316,370

Cameron Russell 
 Looks aren’t everthing. Believe me, I’m a model (Dış görünüş herşey değildir. Bana inanın. Ben bir 
modelim.) TEDx, Güzellik
Kültür, Moda
Fotoğrafçılık 9.31
Ekim 2012 TEDxMidAtlantic 21,360,011
Kaynak: https://www.ted.com/playlists/171/the_most_popular_talks_of_all (Erişim Tarihi: 16.02.2018)

Ken Robinson’un ‘Do schools kill creativity?’ başlıklı konuşması yukarıda belirtildiği gibi, TED tarihinde en 
fazla izlenme oranına sahip konuşma olup, izleyicilere, eğitimin yaratıcılıkla ilişkisine dair fikirler aktarması 
açısından önemlidir. 8.sırada yer alan Tony Robbins’in ‘Ask Why We Do What We Do’ başlıklı konuşması da 
2006 videoları içinde değerlendirilmiştir.
Amy Cuddy, ‘Your body language may shape who you are’ başlıklı konuşmasında, sözsüz iletişimin insan-
lar için önemine değinerek, beden dilleri ve siyasi liderlerin beden dillerini kullanmalarına değinmektedir. 
İnsanların stres hormonları yerine, güç hormonlarını artırıp, beden dillerini uygun şekilde kullanmalarını 
tavsiye eden Cuddy, sahnede hareketli, esprili ve heyecanlı görünmektedir. Simon Sinek’in ‘How great lead-
ers inspire action’ adlı konuşması, başarılı insanlar ve firmaların örnek verilmesiyle başlamaktadır. Başarı 
örnekleri arasında, Apple markası, Martin Luther King ve Wright Kardeşler yer almaktadır. İlham veren kişi 
ve kuruluşların, içeriden dışarıya düşündüğünü belirten Sinek, başarısız firmalar üzerinden, ‘başarısız’ olan-
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ların, hiçbir zaman ‘para’ da kazanamayacaklarını belirtir. Konuşmasını el mikrofonu ile gerçekleştiren Sinek, 
notlar aracılığıyla konuyu bilimselleştirerek anlatmaya çabalamaktadır. Kahkaha ve alkışların sık olmadığı 
konuşmasında, Sinek aceleci, rahat ve hızlı hareket etmektedir. Brene Brown’un ‘The power of vulnerabili-
ty’ konuşması, kişisel bir hikâyeyle başlayarak, espri ve kahkahalar ile devam etmektedir. Slaytlar eşliğinde 
konuyu renklendiren Brown konuşmasında, ‘bağ’ kurmanın önemine değinmektedir. Mary Roach’un ‘10 
things you didn’t know about orgasm’ konuşması, eğlenceli bir tıp dergisinden verilen bir makale ile başlam-
aktadır. Roach, arada kullandığı tıp terimleriyle, izleyicilerin dikkatini toplamaktadır. Julian Treasure’ın ‘How 
to speak so that people want to listen’ konuşması, insan ilişkilerinde uzak durulması gereken, dedikodu, 
yargılama, olumsuzluk, yalan, şikâyet etme, mazeret ve dogmalara değinmektedir. Treasure, alet çantasın-
da konuşma gücünü artıracak egzersizleri izleyicilerle yaparak, konuyu heyecanlı hale getirmektedir. Jill 
Bolte Taylor’ın ‘My stroke of insight’ başlıklı konuşması, erkek kardeşinin beyin rahatsızlığıyla başlayarak, 
Taylor’ın kendisine de teşhisi konulan bir beyin rahatsızlığıyla devam ediyor. İzleyicilere gerçek bir insan 
beynini gösteren Taylor, konuşması sırasında bir tiyatro oyuncusu gibi hareket ederken, ağlamaklı bir şekilde 
konuşmasını sonlandırıyor. James Veich’in ‘This is what happens when you reply to spam email’ konuşması, 
slaytlar eşliğinde Veich’e bir spam mail atan kişiyle yaptığı yazışmalarını mizahi bir şekilde ele alıyor. Cam-
eron Russell ‘in ‘Looks aren’t everthing. Believe me, I’m a model’ konuşması ise, on yıl boyunca modellik 
kariyeri olan bir kadının, güzel bir model olmasının avantajları ve dezavantajları konusuna eğiliyor. Russell’in 
‘imaj etkilidir ama yüzeyseldir’ sözleri ise, görüntünün ardındaki gerçekliğe dair eleştirel bir yorum olarak 
okunabilir.

Çalışmanın örneklemi dışında yer alan, Vatikan’da filme alınan Papa Francis’in ‘Why the only future worth 
building includes everyone’ konuşması Nisan 2017’de kaydedilmiş ve 2,914,508 defa izlenmiştir. Papa, ‘gelece-
kteki sen’ teması üzerinden, insanlık için umudun anlamına, duyarlılığa ve tevazuya değinmektedir. Papa’nın 
konuşması, TED topluluğu kadar, bütün insanlığa bir mesaj verir niteliktedir. Papa’nın ruhani lider olarak 
tüm insanlığı kucaklayıcı ifadeleri TED’in mekânsal bağlılığından kopukluğu açısından önemlidir.
TED konuşmalarının etiketleri (tagler) baz alınarak yapılan ölçümde en çok kullanılan ilk 10 etiket aşağıdaki 
tabloda belirtilmiştir. İlk sırada yer alan etiket göz önüne alınırsa, TED konuşmalarının en az 169 tanesinin, 
kültür ve kültürle ilgili konulardan oluştuğunu söylemek mümkündür. 

Tablo 3: TED Konuşmalarındaki İlk 10 Etiket
Birinci Etiket Sayısı
Kültür (culture) 169
Eğlence (entertainment) 110
TED Brain Trust 46
Sürdürülebilirlik (sustainability) 45
Fotoğrafçılık (photography) 42
İş (business) 40
Komedi (comedy) 35
Mizah (humor) 34
Sağlık Hizmeti (health care) 31
Uzay (space) 31
Toplam Sayı 2653
Erişilen listede yer alan toplam 20.226 kelimeden, technology (teknoloji) kelimesi  907 defa tekrar ederken, 
teknoloji başlıklı konuşma sayısı 5, entertainment (eğlence) kelimesi 304 kere ve başlık sayısı 109, design 
(tasarım) kelimesi ise 536 kere tekrar ederken, başlık sayısı 10 olarak kalmaktadır. 
TED’in birleşimi olan technology ve design başlıklı konuşma sayısının azlığına rağmen, entertainment 
başlığının oldukça yoğun olduğu dikkat çekmektedir. TED konuşmalarını birer eğitici ve öğretici teknoloji 
örneği olarak ele alan çalışmaların sayıca fazlalığını göz önüne alırsak, education (eğitim) kelimesinin TED 
konuşmaları listesinde 226 defa ve 8 başlık altında geçtiğini belirtmek önemlidir. 
Chatfield’e göre, ‘dijital çağda gelişmemiz adına bizi en zorlayan ruh hali, belki de ne kısmi dikkatin seri 
düşünümselliği ne de safi dikkatin mutlak yoğunlaşması: Hem yaratıcı içgörü, hem de kişisel sükûnet ile 
bağlantılı olan özgürce hayal kurmadır’ (57). Sonuç olarak, ele alınan TED konuşmalarının çoğu, kişisel 
hikâyelerin olağandışı bir formatta aktarılması ve izleyicilere hayal kurmayı aşılamaktadır. Başarı hikâye-
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lerinin altında yatan kişisel farklılıklar ve gerçek koşullar, esprilerle kapatılmaktadır. Konuşmaların geneli, 
hazır kalıp sözlerden, karşı tarafı bir anda motive eden deyimlerden ve kişisel anılardan oluşmaktadır. İzleyici 
kitlenin dikkatini çekmek adına da konuşmalarda, sıklıkla slayt gösterisi kullanılarak, esprili bir tarzla veya 
tam tersi ağlamaklı bir şekilde sunum sonlandırılmaktadır.

Sonuç
TED konuşmalarının özü, genel itibariyle başarı ve para odaklı bir yaşam için yapılması gerekenlerden 
ibarettir. Anlatılan hikâyelerin gerçek yönlerinden ziyade, gerçeğin içinden seçilmiş eğlence unsurlarından 
oluştuğunu söyleyebiliriz.  Eğlenme ve ‘fun’ adına her şeyi tüketme eğilimdeki bireyler, insan hikâyelerindeki 
en dramatik ve trajik yönlerden bile kendisine seyirlik bir malzeme çıkarmaktadır. Infotainment yapısı içinde, 
bilginin (information) görünmediğini, her türlü eğlencenin (entertainment) baskın olduğunu görmekteyiz. 
TED’in devasa eğlence yapısı içinde bilgi kırıntılarına erişmek neredeyse mümkün değildir. Görünürde anlatı 
ve söz fetişizmi, özünde Ellul’un belirttiği gibi, bir imajdan öteye gidememektedir. 

Dini ayinlerdeki gibi ansızın canlanan ruhlara sahip olan TED izleyicisi, ciddiyete kısa süre dayanabilen, 
doyumsuzca gülmek, eğlenmek isteyen, alkışlarla tezahürat eden bireyler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
topluluğun yüksek meblağlarla, bilgi kırıntılarına erişme arzusu biraz iyimser bir yorum olacaktır. Görsel an-
lamda büyülenmiş bir topluluk ayini görüntüsü veren bu konuşmalar, sadece bakarak tüketmeyi amaçlayan,  
gösteriye ait olmayan bedenler ve her iki tarafın da samimiyetten uzak halleriyle tanımlanabilir. Bu konuşma-
larda anlatılan hikâyeler ise, o hikâyelerin gerçek ruhuna ve tarihine zarar verir niteliktedir.
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ULUSLARARASI  İLETİŞİM VE KÜRESELLEŞME 
Prof. Dr. Sacide Vural 

Özet
Ulusların,  iletişim alt yapısına yaptıkları yatırımlar ve bu yatırımların sonucu olarak iletişim teknolojil-
erindeki gelişmeler ile  özellikle sosyal medya araçlarına servis sağlayan internet ve internet medyasının 
gelişmesi,   ülke sınırlarını ortadan kaldırmak  suretiyle uluslararası iletişimi inanılmaz ölçüde  geliştirmiş 
ve değiştirmiştir. Kuşkusuz, iletişim teknolojilerindeki  böylesine gelişmeler, dünya ölçeğinde yer alan ul-
usların, çok yönlü bağlarla birbirlerine bağlandığı küresel bir düzen yaratmıştır. Bu küresel düzen, bir yan-
dan, uluslararası ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel yapı ve ilişkileri etkileyip değiştirirken, öte yandan, 
ulusal düzeyde, kendi  ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapılarını ve ilişkilerini  etkilemiş, değiştirmiş ve 
dönüştürmüştür.   Önceki değerlerin ve  kuralların harman gibi savrulduğu   bu değişim ve dönüşüm süre-
cindeki dünyada  ya da küreselleşme çağında,  uluslar bir yandan kendi sorunlarını kendileri çözemeyecek 
kadar küçülmüş, öte yandan yerel yönetimlerin  özerklik istemleri  ve diğer yerel  sorunlarına çözüm getir-
mede zorluklar yaşayacak  kadar da  büyümüştür. 

Bu makale, uydu yayıncılığı ve internet medyasının gelişmesinin sonucu olarak gelişen  uluslararası iletişimin     
oluşturduğu böylesine bir  küresel düzenin, diğer adıyla   küreselleşmenin, uluslar üzerindeki etkilerini tartış-
maktadır. Tartışma çerçevesinde, küreselleşmenin uluslar üzerindeki etkileri  literatürde var olan bilgilere 
dayalı   olarak  bütün boyutlarıyla analiz edilmiştir. Yapılan analiz ve sentezlerden,  küreselleşmenin    emp-
eryalizmin yeni yüzü olduğu, ulusların ekonomik kontrol yetkilerini küresel ekonomik güçlere devrettikleri 
; insanların küresel kültüre uymaya zorlandığı; zengini daha zengin, geri kalanların yoksulluğa mahkum 
olduğu bir dünya yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Sözcükler: Küreselleşme, uluslararası iletişim, emperyalizm, küresel çağ, küresel kültür, küresel dün-
ya.
Abstract
The investments that the nations make in their communication infrastructure and the developments in com-
munication technologies as a result of these investments and especially the development of the internet and 
internet media which provide services to social media tools has dramatically improved and changed interna-
tional communication by removing  the country’s borders. No doubt,  such developments in communication 
technologies have created a global order in which the nations of the world are integrated into one another 
through versatile connections. While this global order,  affects and changes the international economic, po-
litical, social, cultural structure and relations, and also has influenced, changed and transformed  the nations  
economic, social, political and cultural structures and relations at all levels . In this changing and transform-
ing world, or in the era of globalization, where the previous values and rules have been thrown, the nations 
are not sufficent enough to solve their problems on their own , but on the other hand they have  grown to 
have difficulties in solving local governments’ demands for autonomy and other local problems.

This article discusses the global order or  in  the other words, the impact of globalization on the nations, 
which has been  built up  as a consequence of the development of  international communication as a result of 
the  development of satellite broadcast  and the internet media. 

Within the context of this discussion,  the effects of globalization on the nations are analyzed in all dimen-
sions based on the information available in the literature. Globalization in the light of these discussions has 
created a world,  where  it is the new face of  imperialism ; the nations transference of authority  their eco-
nomic control powers to global economic forces;  people are forced  to comply with global culture; wealth is 
richer and the rest are doomed to poverty.

Keywords: Globalization, International Communication, Imperialism, Globalization era, Global Culture, 
Global World.
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Giriş
Daha evvel sömürgecilik, emperyalizm gibi konular altında tartışılan, ama son yarım yüz yıla yakın bir 
zamandan beri kapitalizmin yeni yüzü,  olarak nitelendirilen küreselleşme, farklı alanlarda  çalışan akade-
misyenlerin   mercek altına aldıkları ve toplumsal dönüşümün kırılma noktalarını  kendi bakış açılarından  
yorumlamaya çalıştıkları bir süreçtir. Yapılan analizlerden  süzülen görüşler ışığında  bu süreç,   emperyal-
izmin yeni yüzü, kapitalizmin son noktası, ulus devlet egemenliğinin zayıflaması, çok uluslu ya da ulus ötesi  
örgütlerin büyümesiyle  dünya ticaretine egemen olması, kuralsızlaşma, yeni dünya düzeni şeklinde nitel-
endirilmektedir.  Aslında küreselleşme,  bu nitelendirmelerin hepsini kuşatan dünyanın yapısal bir değişi-
mini, dönüşümünü, gelişmesini somutlaştıran ve tek sözcükle ifade edilen bir süreçtir. Kuşkusuz, sürecin çok 
yönlülüğü  konuya çok farklı açılardan bakmayı  gerekli kılmaktadır.

Ekonomik çevreler,  küreselleşmeye ekonomideki dönüşümler açısından bakarak analiz etmektedirler. 
Bu nedenle, onlar  analizlerine   sömürgecilik hareketlerinden başlamakta, sonra  emperyalist hareketlere 
,  oradan 1929 ekonomik buhranına ve  ulus devletlerin kendi içine dönerek ekonomiyi kontrol altına alıp, 
ekonomik alanda devletin    bir girişimci olarak faaliyet göstermelerine yer vermektedirler. Buradan kalkar-
ak, soğuk savaş dönemi, ekonomik faaliyetler açısından  kapitalist ve sosyalist olmak üzere iki kutuplu bir 
yaklaşımla ele alınmaktadır. Aynı çevreler, bu açıklamalar ile yetinmeyip, kapitalist dünyada liberalist bir 
ekonomik anlayışın toplumun özlediği bir ideal olarak sunulduğunu; daha sonra Taylor’dan esinlenen, temel 
mantığı seri üretim olan fordist bir ekonomik yaklaşımın izlendiğini;   zaman içinde bu uygulamanın da 
bir takım krizlere yol açması nedeniyle,  bu krizleri ortadan kaldıracak,  esnek  üretim sistemine  geçilerek 
neo-liberalizme denk düşen post-fordist bir ekonomi mantığının egemen kılınması gibi toplumsal değişme 
ve gelişme sürecinin  küreselleşmeyi yarattığını  ifade eden açıklamalarına tanık olmaktayız.

Konuya siyaset bilimi ve kamu yönetimi açısından bakanlar, devletin kamu yönetiminde geçmişten bu güne 
izlediği politikaları analiz etmektedirler. Bu nedenle,  küreselleşme konusundaki  analizlerine soğuk savaş 
döneminden  başlamakta, ulus-devletlerin  uluslar arası örgütlenmelere katılmak suretiyle  yetkilerini; dışarı-
da kendi üzerindeki örgütlenmelere devretmeye başladıklarını, içeride de neo-liberal politikalarla yerel yöne-
timlere özerklik tanımak suretiyle yetki alanını daralttığını ifade etmektedirler. Kamu yönetiminde devletin 
küçüldüğünü, “ekonomi, siyaset, kültürel ve benzeri alanlarda daha az önemli aktör haline geldiğini” ,  dev-
letin  özelleştirme politikalarını egemen bir anlayış olarak uygulamaya koymanın,  ulus devletler için ne gibi 
avantaj ve dezavantajlar sağladığını analiz eden   tartışmalara yer vermektedirler.

Toplum bilimcilerin, ekonomideki değişmeler ile siyaset bilim ve kamu yönetiminde meydana gelen 
değişmelerin ve  toplumda bireysel hakları ön plana çıkaran  anlayışın sonucu olarak, sivil toplum örgütlen-
melerinin hak arama yolları olarak devlet ile toplum arasında önemli  bir mücadelenin ortaya çıktığını, etnik 
kimliklerin sorgulanmaya başladığını analiz eden çalışmalarına tanık olmaktayız. 

Yukarıdan bu yana açıklamaya çalıştığımız alanlardaki değişme ve gelişmelerin hemen hepsini içeren maddi 
ve manevi değerler toplamını oluşturan kültür konusu,  hemen herkes
tarafından, teknolojik devrimlerin getirdiği olanaklarla  bu değerlerin uluslararası düzeyde,  engel tanı-
maksızın dolaşımını sağlayan iletişim ve bunun alt dalı olan uluslararası iletişim, bu 
kapsamda internet; küreselleşme sürecinde hemen her alandaki analizin bağlaşık konusu olarak değerlendi-
rilmiştir. Ayrıca,  küreselleşme sürecinin temel destekçisi olarak nitelendirilen  iletişim teknolojilerindeki 
devrimin sonucu olan uydu teknolojisinin devreye girmesiyle bu sürecin önemli bir ivme kazandığı konu-
sunda   hemfikir olunmuştur.

Bu ortak anlayıştan yola çıkarak,  biz de bu çalışmada, siyasal coğrafi sınırları ortadan kaldıran  uluslararası 
iletişim ve küreselleşmeyi analizimizin odağına alarak, bağlaşık konuları göz ardı etmeksizin, önce küre-
selleşmenin ne olduğunu, tarih içinde nasıl bir gelişim izlediğini, etki boyutlarını analiz etmeye çalışacağız. 
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Uluslararası İletişim Ve Küreselleşme
Daha evvel uluslar arası ziyaretler çerçevesinde sürdürülen  diplomasi hareketleri ve ticari faaliyetler, iletişim 
teknolojilerindeki gelişmeler, daha doğrusu devrimler ile bu ilişkilerde uluslar arası ziyaretlerden daha çok,  
iletişim teknolojilerinin kullanımı ön plana çıkmıştır. Enformasyon akışında sınırların ortadan kalkması, 
yani enformasyonun uluslararası dolaşımı, karar sürecinde önemli öğe olan enformasyonun kullanımı, he-
men her kademe yetki sahiplerinin ve toplumsal yaşamını düzenleyen bireylerin en önemli kaçınılmaz temel 
dayanağı haline gelmiştir. 

Her ne kadar, ekonomistler tanımlarının çoğunda  ekonomik boyutu öne çıkararak küreselleşmeyi, ekonomik 
faaliyetlerin dünya çapında birbirine bağlanması anlamında, sermaye, yönetim, istihdam, bilgi, doğal kay-
naklar ve organizasyonun  uluslararası hale geldiği ve tam anlamıyla karşılıklı bağımlılaştığı, bir ekonomik 
ve siyasal yapılanmadır, ekonomik rekabetin zemini milli ekonomiler olmaktan çıkarak dünya gezegeninin 
tamamıdır , şeklinde tanımlamış olsa da; bu bağımlılığa aracılık eden öğenin uluslararası iletişim olduğu 
yadsınamaz. Çünkü bu faaliyetlerin hepsi enformasyon gerektirir ve bunun taşıyıcısı da iletişim araçlarıdır. 
Özellikle bankacılık ve finans sektörü küresel olarak işleyen en önemli faaliyet alanıdır.  Bu nedenle toplumsal 
dönüşümün bu noktasına enformasyon temelli toplum denmektedir.

Ayrıca dünyaya enformasyon dağıtan, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren iletişim örgütlerinin  bizati-
hi kendisi, ekonomik bir faaliyet olarak kendi alanında tüm dünya ülkelerine hizmet sunmaktadır. Eğitim 
ve kültür ürünlerini,  mal ve hizmet üreten örgütlerin, ürünlerini dünya pazarlarına sunan, tanıtan, daha 
doğrusu pazarlama araçları olarak hizmet veren kurumlar iletişim örgütleri, başka bir deyişle,  uluslarar-
ası medya örgütleridir. Adeta uluslar arasında bir dünya pazarı kurmakta, bu pazarın tüketicileri de dünya 
toplumudur. Bu pazar  günde milyarlarca doların döndüğü küresel bir pazardır. Bu nedenle, “ kapitalizm 
küresel çağın merkezinde yer almaktadır”.
 
Öte yandan, “küreselleşme toplumlar, kültürler, kurumlar ve dünyadaki insanlar arasındaki kompleks 
bağlantıların hızlı bir şekilde gelişmesi sürecini ifade eder. Zaman ve yer baskısını içeren bu süreç onlar 
arasındaki zamanı dramatik bir şekilde azaltarak uzaklığı en aza indirger. Böylece insanları birbirine yakın-
laştırır ve dünyayı McLuhan’ın dediği gibi “köy” haline getirir. Bu süreç, yerel bağlamdan küresel bağlama 
bizim günlük yaşamımızı yöneten ilişkileri ortadan kaldırarak, sosyal ilişkileri güçlendirir .  İşte bu süreç  
genelleştirmenin en üst düzeyinde tam anlamıyla küreselleşmedir  .

Oldukça sıradan, herkesin bildiği dünyanın küçük bir köy olarak nitelendirmesinin gerisinde yatan temel 
düşünce,  iletişim araçlarının dünyayı bu denli küçük bir köy haline getirmedeki son derece önemli bir role 
sahip olmasıdır. Ne var ki, dünyaya enformasyon dağıtan medya örgütlerinin sahiplik yapısına baktığımızda, 
genel olarak gelişmiş Batı olduğu ve bunların içinde Amerika’nın başı çektiği kolayca görülebilir   .  Bu du-
rumda enformasyonun genelde kuzeyden güneye doğru aktığı da söylenebilir  .

Küreselleşmeyi sağlayan ya da küreselleşmenin en önemli aktörünün  iletişim olduğuna ilişkin  algının nasıl 
oluştuğunu anlayabilmek için yeni bir kavram olmayan ve kökleri çok geçmişe uzanan bu sürecin,  tarihsel  
gelişimine bakmak kaçınılmaz olmaktadır.

Küreselleşmeye Tarihsel Bir Bakış
Küreselleşme sürecinin başlangıcını literatürde çok farklı şekillerde yorumlayan görüşler yer almaktadır. 
Çünkü iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle siyasal coğrafyadaki sınırların ortadan kalkması, toplumların 
iletişim ağlarıyla birbirlerine bağlanarak küresel bir dünya toplumunun yaratılması, önceki çağlarda parçalar 
halinde sunulan özelliklerin genelleştirilmesinin sonucu olarak küreselleşmenin zirve noktası olan, küre-
sel çağın meydana gelmesidir. Ancak, geniş yelpazede bu noktaya nasıl gelindiğini analiz etmenin  bizim 
çalışmamızın amacı açısından gereksizliği dikkate alınarak , bu çalışmanın çerçevesi içinde kalıp, küre-
selleşmenin ya da küresel çağın, ekonomik, siyasal, toplumsal ve bunların hepsinin kavşak noktası olan 
kültürel bütünleşme sürecinin kaçınılmaz öğesi olan,  uluslararası iletişimin egemen  olduğu dönemden 
başlamak daha doğru bir yaklaşım  olabilir
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Ne var ki, küreselleşmeyi ekonomi, siyasal, toplumsal ve kültürel boyutlarından kopararak iletişim bağlamıy-
la ele almanın olanaksızlığını sanırım yukarıdan bu yana yaptığım açıklamalara bakarak anlamak çok daha 
kolay olacaktır. 

Uzantıları önceki çağlara dayanan bir dünya toplumunun yaratılması anlamına gelen küreselleşmeye verile-
bilecek örneklerden biri,  en önemli siyasal entegrasyon olarak nitelendirebileceğimiz 1949’da Avrupa Kon-
seyi çatısı altında meydana getirilen birleşmedir. Uluslararası düzeyde önemli bir bütünleşmedir. Bu bütün-
leşmeyi, II. Dünya Savaşından sonra üretimin ulusal sınırlar dışına çıkması, bunun sonucu olarak yeni bir 
uluslararası ekonominin şekillenmeye başlaması izlemiştir. Daha sonra,  oluşan çok uluslu şirketler yatay ve 
dikey entegrasyonu sağlayarak  dünya sisteminde önemli gelişmelere, değişmelere yol açmıştır.

Kuşkusuz, “uluslar arası barış ve güvenliği sağlamak, halkların hak eşitliği ve kendi yazgılarını belirlemek, 
ekonomik toplumsal, kültürel ve insancıl nitelikteki uluslararası sorunların çözümünde ırk, cinsiyet, dil, ve 
din farkı gözetmeksizin herkes için insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygıyı geliştirip özendirmede 
uluslararası iş birliğini gerçekleştirmek” amaçlarıyla Avrupa Konseyi’inden daha evvel 1945 yılında  kurulan 
uluslar arası bir organizasyon olan  Birleşmiş Milletler ve bu çatı altında insanların kültürel yaşama katılması, 
kendi kültürünü geliştirmesine, eğitim ve bilimden yararlanmasına hükümetlerin destek vermesini öngören 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO)’nın kurulması, yine uluslar arası bütünleşme 
açısından bir başka önemli adım olarak nitelendirilebilir . 

Ulus ötesi bu örgütlenmelerin belirlenen amaçlarını güvenceye almak için kurulmuş  örgütler  gibi değer-
lendirilirse  de, aslında   iletişim özgürlüğünden, bilgi edinme hakkından, devletin şeffaflığından tutunuz da 
bilim, kültür, eğitim, dolaşım, gelişme ve benzerleri gibi,  toplumsal yaşamın her alanını içine çekecek denli  
geniş bir kapsama sahip olan  daha başka sözleşmeleri kapsamına aldığı ve  özellikle insan hakları ve temel 
özgürlüklerinin
toplumsal hayata geçirilmesinde gözetim ve denetim görevini üstlenmiş olan örgütlenmeler olduğu yapılan 
analizlerle kolayca anlaşılabilir.

İnsan hak ve temel özgürlükleri bağlamında gündeme getirilen neo-liberal toplumun post-fordist ekonomi 
aktörlerinin özellikle üzerinde ısrar ettiği, ulus devletlerin de demokratik bir değer olan temel insan hakkının 
iletişim özgürlüğünü tanımlayan uluslararası iletişim düzeni, Yeni Dünya İletişim ve Enformasyon Düzenidir 
(NWICO). Bu düzenleme uluslararası medya aktörlerinin hareket alanını engel tanımaksızın genişletmekte, 
medya ürünleri olarak nitelendirilen reklam ve tanıtım faaliyetlerinin uluslararası düzeyde akmasını sağla-
yarak, uluslararası dev ticari şirketlere hareket alanı bakımından  en önemli güvenceyi sağlamaktadır. Enfor-
masyonun uluslararası düzeyde serbestçe akışı uluslararası ticaret yapanların, bir başka deyişle uluslararası 
şirketlerin gücüne güç katarak dünya ticaretinin önemli aktörleri olarak ulus üstü konumunu güçlendirmek-
tedir.

Kuşkusuz, bu durum ulusların ekonomi politikalarını belirlemede ulus üstü örgütlenmelerin etkisini kaçınıl-
maz kılmaktadır. Ulus devletin ulusal ekonomide, siyasette, kültür alanında,  medya ve iletişim özgürlüğü, 
insan hakları konusunda  belirleyiciliği ve kontrolü ise zayıflamaktadır .

Ayrıca uluslararası anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için  Birleşmiş Milletlerin ana yargı organı 
statüsüyle Uluslararası Adalet Divanı  kurulmuştur. Yapısı bakımından uluslar üstü bir konuma getirilen 
Birleşmiş Milletler, buna katılan ulus devletler olarak, bu organizasyon karşısında alt ulus kimliğine bürün-
mektedir. Ekonominin uluslararası dinamikleri açısından en önemli örgütlenmelerden bir başkası ve beklide 
hepsinden önemlisi, Avrupa Birliği entegrasyonudur. Birliğe üye olan ülkeler arasında mal ve hizmetlerin 
serbest dolaşımı açısından güçlü bir Avrupa anlayışını sembolize eden ekonomik bir bütünleşme gibi gö-
zlemlense de; Birliğin amaçları arasında demokratik değerlerin toplum yaşamında egemen olma anlayışının 
yer alması vurgusunun yapılmış olması,   aslında bu birliğin  siyasal bir yapılanma olduğunun göstergesidir .  
Dahası, Avrupa Birliğine üye olmak isteyen Türkiye’nin birliğe üyelik için öne sürülen koşulların  demokratik 
değerlerin uygulanmasına ilişkin koşullar olması, Birliğin yalnızca ekonomik bütünleşmeyi esas almadığının  
hem açık bir göstergesi, hem de bu birliğin siyasal ve ekonomik bütünleşmeyi sağlayan bir birlik olduğunun 
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açık kanıtıdır.

Topluluğa üye devletlerin kendi içinde mal ve hizmetlerin önündeki tüm engeller kaldırılarak serbest 
dolaşımı öngören bu proje, bütün değerleriyle güçlü bir Avrupa projesi imajını dünyaya yansıtmakta, öteden 
beri süre gelen Avrupa dışındaki az gelişmiş ülkelerin Batılılaşma projesi özleminin onlarca haklı gerekçesini 
oluşturmakta; bu projenin ortağı olmak için topluluk dışı ülkeleri heyecanlandırmaktadır. 

Dünyanın birçok az gelişmiş ülkesi, içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları aşmak için güçlü devletler olan 
Avrupa ve Amerika’nın ekonomik, siyasal ve toplumsal değerlerini kendi ülkelerinin ekonomi, siyasal ve 
toplumsal politiğine yansıtma pratiği ile küresel dünyaya entegre olmaya çalışmaktadırlar. 

Ne var ki,  Üçüncü Dünya Ülkeleri olarak nitelendirdiğimiz geçmişteki sömürge bağlantısı olan ülkeler 
kaçınılmaz olarak gelişmiş Batıya, siyasal ve ekonomik olarak itaat eden tarihsel ilişki içinde ayakta kalır.  
Bu tarih Siyasal-ekonomik küreselleşme olarak anlaşıldığı ve idrak edildiği kadar güçlü bir kültürel bağlam 
sağlayan bir tarihtir. Aşağı yukarı küreselleşme sürecinin bütün açıklamaları onun düzensiz karakterini 
vurgular- gerçekte onun etkileri ve sonuçları dünyanın her yerinde  aynı deneyim değildir.  Küreselleşme 
sürecinde bu süreçten kimileri daha fazla yararlanır, kimileri daha az yararlanır. Kimisi de onun tarafından 
hapsedilir.  Küreselleşme sürecinde kazananlar ve kaybedenler vardır ve bu süreçte,  kendi kendisini tekrar-
layan tarihsel olarak yeni sömürgeciliğin oluşturulmuş kalıplarının   görülmesini sağlar  .

Bunların yanı sıra, Avrupa Birliği’nin  uluslar üstü faaliyetleri arasında yaptığı düzenlemeler ve üye ulus 
devletlere verdiği direktifler arasında sınır ötesi iletişim ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenleme 
iletişimin demokratik değerlerin özünde yatan özgürlükler bağlamında özgür olması gerektiği, İnsan Hakları 
ve Temel Özgürlükleri sözleşmelerine gönderme yaparak belirlenmektedir. Öte yandan iletişimin ulus dev-
letlerin ekonomik ve siyasal bütünleşmesinde bir araç olacağı vurgulanmaktadır  (Vural, 1996: 89).

Bu vurgu, Yeni Dünya Enformasyon ve İletişim Düzeni projesi içinde yer alan Avrupa’nın, bu proje kap-
samında bütünleşme için uluslararası işbirliğinin gerekli ve zorunluluğuna bir vurgusu olarak da değerlendi-
rilebilir.

Böylece,  Avrupa’nın kapitalist ekonomi mantığı ile birey hak ve özgürlüklerinin ön plana çıktığı siyasal an-
layış, Avrupa karasına egemen mantık olarak yaygınlaşırken, aynı zamanda kapitalist arenada taraf olan diğer 
ülkelere de yayılmaya çalışılan bir anlayışa yol açmaktadır.

Kapitalist arenada yer alan ABD ve onun neo-liberal politikalarını dünyaya yayan Uluslar Arası Para Fonu 
(IMF) ve bu politikalardan mağdur olan ve onları ayağa kaldırmak için borç para desteği sağlayan Dünya 
Bankası (WB) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO)’nün, neo-liberal küreselleşmenin derinleşmesinde, sanay-
ileşmiş ülkelerin yanı sıra, çok önemli katkıları olmuştur. 

Ekonomik alanda yeni bir yapıyı oluşturan ve küresel ekonominin kontrolünü elinde bulunduran bu kurum-
lar, ulus devletler üzerinde uyguladığı kalkınma ve para politikalarına ilişkin programlar aracılığı ile ulus 
devletleri neo-liberal küreselleşmenin bir parçası haline getirmişlerdir  .

Avrupa ve Amerika’yı aynı ortak paydada buluşturan kapitalist ekonomi politiği, liberalist anlayıştan,  
toplumsal dönüşümün evrilme noktası olan post-modernite ile aynı döneme rastlayan neo-iberal, bir başka 
söylemle post-fordist ekomomi politikaları, insanların mutluluğu ve refahı için ekonomide benimsenmesi 
gereken en çıkar yol olarak dünyanın geri kalan kısmına hızla yayılmaya çalışılmıştır.

İki kutuplu dünyanın öteki yarısında yer alan Sovyetler Birliğinin dağılması, kapitalizmin zaferi olarak ilan 
edilmiş, az gelişmiş ülkelerin yaşam kalitesini yükseltmek için tek çıkar yol olarak gördükleri kapitalist 
ideolojiye sarılmalarına, bunun ardından da küresel dünyanın bir parçası olmak için çabalamalarına neden 
olmuştur  .  Bütün bunlar dünya toplumuna yaşanması gereken bir kültürel alan olarak sunulmaktadır   ,  .
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Küreselleşmenin  Boyutları Ve Ulusal Yapılar Üzerindeki Etkileri

1.Siyasal Boyut
Özelleştirme, devletin küçülmesi, yapısal uyum, yerelin güçlendirilmesi gibi temel küresel politikalar sonu-
cunda devlet,  önemli ölçüde etkilenmekte; küresel pazar ile yerel pazar arasında iş görmeye çalışmaktadır.  
Bu durumda ulus devlet bazı yetkilerini uluslar- arası aktörlere devretmek suretiyle selfdeterminasyon hak-
kında bir aşınmaya da yol açmaktadır. Sonuç olarak, ulus devlet artık yeterince güçlü değildir .

Devlet özeleştirmeler ile  ekonomik alana olan müdahale ve kontrol yetkisini,  serbest piyasa koşullarını 
düzenleme yetkisini ,  uluslararası holdinglere terk etmektedir.   Öte yandan,  devlet bu anlayışla yetki alanını 
daraltmakta ve küçülmektedir  .

Bunun sonucu olarak, devlet üstü yetkilerle donatılmış bölgesel ve küresel örgütlenmeler bugüne değin 
alışılagelmiş devlet yapısını sarsmanın yanı sıra, ulus kavramı yerini, alt topluluk kavramına terk etmeye 
başlamıştır   .

Ulusal yönetimler,  yapısal uyum projesi kapsamında yerel yönetimlere özerklik tanımak suretiyle kaynak-
ların kullanımı  ve ulusal yönetime bağlılık konusunda kendisi ile yerel yönetim arasında önemli çatışmalara 
yol açmaktadır.

Medyanın evrensel değerler bağlamında özgürlüğü ve özerkliği, ulus devletin şeffaflığını sağlayan örgütler 
olarak enformasyon dolaşımındaki gücü ve hükümetlerin eylem ve işlemlerini gözlemlemek suretiyle toplum 
kesimlerine aktarması, “uluslararası iletişimin düzenleyici kontrolünün  ulusal egemenlikten uluslararası 
düzenleyici örgütlere aktarılması” ulus devletlerin toplum kesimleri üzerindeki gücünü ve yetkisini kaybetme 
kaygısına yol açmaktadır  .  

Artık ulus devletler,  dışarıda  ulus üstü örgütler ile içeride ulusal güçler arasında kendine çıkar yol bulma 
mücadele ve savaşı vermektedir.
       
2.Ekonomik Boyut
Aslında küreselleşmede en önemli öğe ya da başka bir anlatımla küreselleşmenin direksiyonu ekonomi olarak 
nitelendirilmekte ve daha evvel de değinildiği üzere,  kökleri çok derinlere gitmektedir. En başat görüngüsü 
olarak koloni süreci ve onu izleyen emperyalizm döngüsü ve bu gün emperyalizmin yeni yüzü olarak küre-
selleşme olgusudur.

Küreselleşmede önemli aktörler olarak nitelendirilen ve  uluslararası faaliyet gösteren örgütler kapitalist dün-
yada egemen olan ülkelerin temel ekonomi politikaları olan ve son kertede neo-liberalizm olarak kavram-
laştırılan politikalardır.

Buna göre, yabancı sermaye bütün dünyadaki ulus devletlerde hiçbir engelle karşılaşmaksızın özgürce faaliyet 
gösterebilir. Bu politika sosyalist toplumlarda bile kabul görmüş politikalardan biridir.

Yabancı sermayenin ulus devletler içinde faaliyet göstermesi ulus devletlerde iş gücüne olan ihtiyacı ve isti-
hdam yaratması bakımından son derece önemli olduğu düşünülürse de, elde edilen karın, yani sermayenin 
belli uluslarda toplanması bir kısım ekonomik çevreler açısından emperyalizm olarak nitelendirilmektedir.

Öte yandan yabancı sermayenin uluslar içinde faaliyet göstermesi, o sermayenin ait olduğu ulusun kültürünü 
faaliyet gösterdiği kültüre aktarmak suretiyle, hem yerel kültürü zayıflatmakta, hem de küresel kültürü ege-
men kılmaktadır .

Çok uluslu şirketler üretim ve pazarlamada ürettikleri malın parçalarını çok farklı ülkelere yaymakta, bu 
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parçaları belli merkezlerde bir araya getirerek kar oranını maksimize etmektedir. Örneğin, otomobil üret-
en bir uluslararası şirket, otomobilin her bir parçasını emeğin en ucuza satın alındığı ülkelere yayarak, bu 
parçaları da belli merkezlerde bir araya getirip en karlı bölgelerde satmak suretiyle sermayesine sermaye ekle-
mekte ve her geçen gün gücü katlanarak artmaktadır. Burada karını en yüksek hale getiren  kimdir? Karda 
uluslar düzeyinde bir denge yoksa,   sömürü olduğu gerçeği kendiliğinden ortaya çıkar.

Uluslararası örgütlenmenin bir başka uzantısı olan WTO, IMF ve WB gibi örgütler az gelişmiş ulusal dev-
letlere kalkınma projeleri sunarak, borç para vererek içinde bulundukları ekonomik dar boğazı aşma konu-
sunda destek vermek suretiyle Amerikan kökenli olan ve kapitalist projenin en son aşamasındaki neo-liberal 
anlayışa, bu ülkeleri ekonomik yönden bağlamaktadır.  Sparks bu durumu kültürel emperyalizm olarak ifade 
etmektedir  .

Bu serbest ticaret projesi ve bu projeyi destekleyen uluslararası iletişim, yakın gelecekte uluslararası dev 
şirketlerin ulusal bağlarını yitirmek suretiyle dünya ekonomisinin kontrolünü ele geçirme tehlikesi, ulusların 
üzerinde düşünmesi gereken son derece önemli bir konu olarak önümüzde durmaktadır.

3.Toplumsal ve Kültürel Boyut

İletişim teknolojilerindeki ilerleme toplumsal ve kültürel bağlamda önemli değişmelere ve gelişmelere yol 
açmıştır.  Küresel kültürün yerleşmiş geleneklere karşıtlığı    küresel kültürü başat konuma getirmiştir.  Zam-
an zaman küresel kültüre uyum sağlayamayan toplumlar, kendi geleneksel kültürüne dönmektedir  . 

Ancak küresel ölçekte dolaşan bilginin daha çok İngilizce  olması kaçınılmaz olarak bu dili konuşan ülkeler-
in kültüründen ve kültür politikalarından etkilenme, dahası küresel kültürün yerel kültürün üstünü örtmesi 
olasılığı hep vardır.  Çünkü kültürel emtiaları taşıma araçlarından biri olan İnternetin dili de İngilizcedir. Bir 
kültür aktarım dili olarak İngilizcenin başat konuma gelmesi, yerel kültürü küresel kültürün emme olasılığını 
güçlendirmektedir. Çünkü  “…İletişim küreselleşince kültür de küreselleşmektedir …”  .

Yine küreselleşmenin sonucu olarak ulusal kültür değerlerinin her geçen gün biraz daha aşındığı, bazılarının 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı kaygı ile izlenmektedir Dahası, toplumlar küresel kültürün baskısı 
altında kendi kültürlerini değiştirmeye de zorlanmaktadır. 

Kuşkusuz reklam ve film şirketleri kendi ulusları içinde faaliyet gösterseler de ürünlerini yalnızca kendi 
pazarları için üretmezler. Dışarıya pazarlamayı da her zaman düşünürler ve satarlar.  Dış pazarlara satılan ve 
bunları  satın alan uluslar  kendi ülkelerindeki hedef kitlenin bu emtiaları kendi dilinde izlemek istemesinden 
dolayı birtakım işlemden geçirir ve sonuçta ortaya melez kültürler çıkar. 
Ne var ki, kültürel küreselleşmeyi kültürel emperyalizm ile bağlantılandıran tartışmalar literatürde çoğun-
luk teşkil etmektedir.  Bu konuda baş aktörler geçmişte koloni sömürgeciliği yapan Avrupa ve Amerika’dır  
.  Geçmişte sömürgeci bir anlayışla kolonilere sahip olan ve kendilerine bağımlı olarak yaşayan toplum-
ların kaynaklarını sonuna kadar kullanan, ham maddelerini çok ucuza alıp, mamul madde haline getirerek 
sömürgelerine pahalıya satan ve her geçen gün onların içini boşaltmak suretiyle fakirliğe mahkum eden Batı 
anlayışının bu gün de devam ettiği varsayımı bu tartışmaların önemli dayanaklarından biridir  . 

İkincisi, küreselleşme sürecinin arkasında yatan temel kapitalist anlayışın, esas itibariyle söze konu ülkelerin 
anlayışı olduğuna ilişkin yaygın kanıdır.

Üçüncüsü, Amerikan mallarının ve emtialarının her yerde var olmasıdır. Nereye giderseniz gidiniz, Mc-
Donald, Starbacks ve benzeri restoranlar zincirini, Amerikan yapımı filmleri, giysi mağazalarını, yazılım ve 
bilgisayar dükkanlarını görebilirsiniz   .

“Marksist siyasal-ekonomi analizini ‘Postmodernist’ kültürel bakış açısıyla  harman eden David Harvey gibi 
kuramcı bile, konuyu  bu akım içinde tartışır:   Kuşkusuz, kapitalizmin yayılmacı ve emperyalist olması ned-
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eniyle, daha çok alanda  kültürel yaşamı  kapitalizmin dolaşım mantığına ve kapital ilişkisi içinde gündeme 
taşımaktadır.”   ,  .

Kapitalizmin kendi mantığı üzerinden bakarak postmodernist bakış açısının küreselleşmenin  kültürel em-
peryalizmin yeni adı olduğunu  söyleyebiliriz. Daha doğrusu kültürel küreselleşme kültürel emperyalizmin 
özümlenmiş şeklidir  . 

4.Evrensel Değerler ve küreselleşme
Aslında evrensel değerler bütün dünya toplumlarının benimsediği insanlığın ülküsü olan değerlerdir. Bun-
ların başında da ‘İnsanların Temel Hak ve Özgürlükleri’ gelir. Bu haklar insanların insanca yaşamasını ga-
ranti altına alan haklardır. Kuşkusuz, iletişim hakkı bu haklardan biridir ve insanın iletişim kurma özgürlüğü 
bağlamında medyanın özgürlüğünü kuşatmaktadır.  Enformasyonun  hiçbir engelle karşılaşmaksızın küresel 
düzeyde dolaşmasının güvencesi, onun  temel bir insan hakkı olmasından kaynaklanmaktadır. 

Uluslar bu konudaki uluslararası sözleşmelere imza atmak suretiyle, bunun gözetimini sağlayan uluslar-
arası örgütlenmelerin yetkisini kabul etmiş, bir başka anlatımla kendi yetkisini ulus üstü örgütlenmelere 
devrederek küresel dünyanın ortağı olmuştur. 

Bu durum insan hakları konusunda ulus devletin güç ve yetkisini bir yandan zayıflatmakta, kendisini uluslar-
arası aktörlerin denetimine açmakta, öte yandan birey hak ve özgürlüklerine değer ve önem vermek suretiyle 
demokratik değerler açısından toplum ve birey gözünde yüceltmektedir. 

İnsanların silahlardan arınmış, terör tehlikesinin olmadığı, yaşanabilir bir dünyada yaşamak gibi  temel  hak-
lardan sayılan haklar olmasından  dolayı ulus devletlerin, dünya barışına katkıda bulunmak, terör ile mü-
cadele etmek, çevreyi yaşanabilir bir çevre olarak korumak ve gözetmek, silahsızlanma gibi son derece insani 
olan bu değerleri korumak ve kollamak bakımından birbirleriyle iş birliği yapmasını zorunlu hale getirmenin 
yanı sıra,  bu değerlerin ulus devletler tarafından benimsenmesi  homojen bir dünya toplumunun şekillenme-
sine öncülük etmektedir.

Çünkü sağlıksız bir çevre, terör, savaş ve benzeri konuların etkisi ulus sınırlarını aşan, uluslararası toplumları 
etkileyen sorunlar olması nedeniyle, ülkesi neresi olursa olsun tüm dünya toplumlarının ortak sorunlarıdır. 
Bu nedenle birlikte mücadeleyi zorunlu kılmaktadır.

Bireyin ön plana çıktığı küreselleşme çağında sivil toplum örgütlenmeleri de önem kazanmaktadır. Uluslara-
rası düzeydeki bu örgütlenmeler bireylerin hak arama konusunda birlikte hareket etmeyi sağlayan, bu birlik-
telik ile etki gücünü arttıran sivil toplum örgütlenmeleridir. Çeşitli konulardaki meslek örgütleri, dernekler, 
birlikler hem ulusal düzeyde, hem de uluslararası düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlenmeleridir. 
Bu yolla insanlar kendi yaşamının  kontrolünü ele geçirme, istediği yönde değiştirebilme şansına sahip old-
uğunu kanıtlamaktadır.

Bu konuda devlete düşen görev insanların eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesi için gerekli koşulları 
sağlamak, insanların kendi hayatını düzenlemesine destek vermek olmalıdır.
       
Sonuç
Uydu ve medya teknolojisinin yarattığı  uluslararası iletişim, uluslararası ya da ulus ötesi düzeyde,  bütün-
leşmeyi  meydana getirmek suretiyle, en yalın  ifadeyle “küresel” bir dünya yaratmıştır. Bir başka söyley-
işle, küresel çağ olarak  adlandırılan bu dünya, önceki çağlarda var olan;  Batının sömürgeci anlayışı, yakın 
geçmişte  emperyalist hareketler, ulusların modernleşmesi gibi, tarihten süzülüp gelen  özelliklerin bir biriki-
mi olan,    kapitalist küresel kültürün, dünya toplumuna sunulduğu  bir çağ ya da  yeni emperyalizmin ege-
men olduğu bir çağdır  .
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Bu süreçte (küreselleşme)  ulus devletler, ekonomik alanda özelleştirme, serbestleştirme, yabancı sermayenin 
ulusal düzeyde faaliyet göstermesine izin verme gibi neo-liberalizme denk düşen postfordist ekonomi poli-
tikalarıyla sermayenin küreselleşmesine yol açmışlardır. Bunun sonucu olarak ulus devletler ulusal düzeyde 
ekonomik kontrol yetkisini  küresel ekonomik güçlere devretmiştir.

Ekonomik açıdan ulus üstü güçlere yetkisini devreden ulus devletler, ulus içinde de yerel yönetimlere özerk-
lik vermek suretiyle kendisinin hareket alanını oldukça sınırlandırmıştır.
Bir çok alanda uluslar, uluslararası örgütlenmelere katılmak suretiyle küresel dünyaya entegre olmuş, kapital-
izmin işleyiş mantığına uygun olarak bir yandan devlet küçülürken, öte yandan uluslararası örgütlenmelere 
karşı alt ulus durumuna gelmiştir. Bu sefer de self -determinasyon tartışmaları başlamıştır.

Ulus devletlerin başka uluslarla ve uluslararası örgütlerle entegrasyonunda en önemli araç uluslararası il-
etişimdir. Aslında küresel pazarın en aktif oyuncusu uluslararası iletişimdir. Bu pazarı kuran da, pazarda 
tüketimi sağlayan da uluslararası iletişimdir. Özellikle bankacılık ve finans  sektörü küresel iletişimin yön 
verdiği bir sektör haline gelmiştir. 

Küreselleşmeyi savunanlar, küreselleşme politikalarının dünya toplumlarına daha iyi bir yaşam sunacağını 
söylemekteydiler. Ama küreselleşme, dünyanın dörtte üçü  gibi bir kısmını yoksul hale getirmiştir, işsizlik her 
yerde artmıştır. IMF programları  başarılı olamadığı halde, bazı uluslara uygulama için baskı yapmaya devam 
edilmektedir  . 

Bu çağ, küresel kültürün, yerel kültürü emerek insanları küresel kültüre uymaya zorlamaktadır .  Son olarak, 
küreselleşme zengini daha da zenginleştirirken, geri kalanları yoksulluğa mahkum etmiştir.
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GENÇLERİN GÜNDEM TAKİBİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIM TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR UYGU-
LAMA

Giriş
Günümüz insanları, toplumları ve bireyleri oldukça derinden etkileyen yeni bir etkileşim süreci ve medya 
türü ile karşı karşıyadır. Küresel etkileşimlerle birlikte dünya nüfusunun en yoğun olarak kullandığı medya 
türü olarak karşımıza çıkan sosyal medya, özellikle 2000’li yıllardan sonra çok hızlı bir gelişim göstermiştir.
Sosyal medya; bilgi ve fikir paylaşımı için sohbete dayalı medyayı kullanarak çevrimiçi olarak bir araya gelen 
insan toplulukları arasındaki faaliyetler, uygulamalar ve davranışları ifade etmektedir (Koçak, 2012:34).  

Sosyal medya kısaca internet tabanlı olarak bireyleri farklı bireylerle sanal uzamda buluşturan web tabanlı 
hizmetler şeklinde tanımlansa da sosyal medyanın insani bir yanı olduğuna vurgu yapılarak zaman ve mekân 
sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir insanî iletişim şekli (Vural ve 
Bat, 2010: 335) olduğu da vurgulanmaktadır. 

Sosyal medyanın bilgiye hızlı ve özgür erişim, özgür ifade olanağı, kullanıcıların haber içeriği üreticisi ola-
bilme potansiyeli gibi olumlu nitelikleri bulunmaktadır (Demirkol, 2017:53). Bu olumlu niteliklerinden 
dolayı da geleneksel medya araçlarına göre daha avantajlıdır. Çünkü sosyal medya;  geleneksel medyaya 
göre hem kolay ulaşılabilirlik taşır hem de daha fonksiyonel bir gündem ve kamuoyu oluşturma süreci/etki 
gücüne sahiptir (Alav, 2014:4).

Sosyal medya araçları geniş bir perspektif içinde kendine yer bulmaktadır. Sosyal medya tanımına uyabi-
lecek platformları genel olarak; “sosyal ağ siteleri”, “blog”, “mikroblog”, “ fotoğraf paylaşım siteleri”, “podcast”, 
“oyunlar”, “video paylaşım siteleri” “sosyal imleme siteleri”, “wiki” ve “forum” şeklinde sınıflandırmak müm-
kündür (Vural ve Bat, 2010:3356; Çakmak, 2014:71-89 ). 

Bireylerin sosyal medya kullanımının kişiden kişiye göre değiştiği bilinmektedir çünkü farklı kullanımlar 
farklı doyumlara neden olabilmektedir. Dolayısıyla, kişilerin sosyalleşme, kaçış, bilgilenme, eğlenme, iletişim, 
vakit geçirme gibi isteklerine etkileşim boyutuyla cevap veren sosyal medya, günümüzde insanları en hızlı ve 
en fazla kuşatan, kişiselleşebildiği oranda da gelecek vadeden bir araç haline gelmiştir (Hazar, 2011:154).

Shao (2009:9-12) bireylerin sosyal medyada tüketim, katılım ve üretim olmak üzere üç farklı şekilde yer 
alabileceklerini ve bu farklı davranış biçimlerinin farklı motivasyonları olabileceğini belirtmektedir. Shao’ya 
göre; bireyleri sosyal medyayı tüketme konusunda motive eden unsurlar bilgi ve eğlence gibi ihtiyaçlarıdır. 
Bilgi arama; insanların kendileri, diğerleri ve dünyayla ilgili bilgilerini ve farkındalıklarını arttırma arzuları 
tarafından yönlendirilmektedir. Eğlence de sosyal medya içeriklerinin tüketimi konusundaki itici güçlerden 
biridir. İnsanlar eğlenceli zaman geçirmek, sorunlarından uzaklaşmak, rahatlamak, estetik bir haz almak, boş 
zamanlarını doldurmak ve duygusal rahatlama sağlamak gibi nedenlerle sosyal medya içeriklerini tüketmek-
tedirler.

Dünyada Ve Türkiye’de Sosyal Medya Kullanımı
Her geçen gün kullanıcı sayısı ve profili genişleyen sosyal medya sitelerini dünya nüfusunun üçte biri kullan-
maktadır (Kıvanç, 2017: 155). Digital in 2017 Global Overview  (2017) raporuna göre; dünyada toplam sosyal 
medya kullanıcılarının sayısı 2 milyar 789 milyon’dur. 2016’ya göre %21’lik bir artış söz konusudur, bu da 
dünya nüfusunun artık %37’sinin sosyal medya kullanıcısı olduğunu göstermektedir. 

Türkiye’deki verilere baktığımızda ise TÜİK’e (2017) göre; bilgisayar ve internet kullanım oranları 2017 yılın-
da 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla %56,6 ve %66,8’tir. Bu oranlar erkeklerde %65,7 ve %75,1 iken, 
kadınlarda   %47,7 ve %58,7 olarak gerçekleşmiştir.
Sosyal medya kullanıcı ise dünya genelinde faaliyet gösteren dijital pazarlama ajansı We Are Social’ın 2017 
yılında yaptığı araştırmaya göre 48 milyon’dur (dijitalajanslar.com). 
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Sosyal medya en çok gençler arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. İngiltere’de 18-24 yaş arası 2000 gence 
yapılan Youth Trends Survey (2016) sonuçlarına göre gençlerin en önemli bulduğu sosyal medya platform-
ları; Facebook Instagram Twıtter Snapchat Perıscope’dur (bigchoicegroup.com). Ancak bu veriler her geçen 
yıl sosyal medya platformlarının etkinliğine ya da ülkelere göre değişmektedir.

Ignite Social Media (2017)’nin raporuna bakıldığında 2017’de en çok kullanılan sosyal medya platformları 
içinde de; Whatsapp, Facebook ve ağırlıklı olarak Uzakdoğu’da kullanılan Wechat ve dördüncü olarak You-
Tube gelmektedir.

eBizMBA com’un. (2017) sosyal medyayı aktif olarak kullananlar açısından düzenlediği raporda ise;  Face-
book 1.500.000.000 aktif kullanıcısı ile birinci gelmektedir. İkinci 1.499.000.000 ile YouTube ardından 
400.000.000 kullanıcı ile Twitter ve 275.000.000 kullanıcı ile Instagram dördüncü sıradadır.

Dünya genelinde ziyaretci sayısı, üye sayısı ve paylaşım sayısı dikkate alındığında Facebook, diğer tüm sosyal 
ağ siteleri arasında ilk sırayı almaktadır (Özgür, 2013:170). Dünyadaki verilere koşut olarak Türkiye’de de 
benzer verilere ulaşılmış ancak daha önceki yıllarda tartışmasız birinci olan Facebook yerini, Youtube’a bırak-
mıştır.

IAB Türkiye (2017) tarafından gerçekleştirilen İnternet Ölçümleme Araştırması’nda; Türkiye’de 2017 Tem-
muz ayı itibariyle en çok ziyaret edilen sosyal medya platformları içerisinde Youtube’un 27.080.969 gerçek 
kullanıcı ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Youtube’u sırasıyla 23.571.905 gerçek kullanıcı ile Facebook,  
7.281.375 gerçek kullanıcı ile Twitter ve 6.771.270 gerçek kullanıcı ile  İnstagram  izlemektedir.

Sosyal medya platformlarının kullanım sıklıklarına bakıldığında, genel olarak üniversite öğrencilerinin söz 
konusu platformları daha fazla kullandıkları görülmektedir.
Türkiye’deki genç nüfusun % 75’i internet kullanmakta bunların hemen tamamına yakını ise bir veya birden 
çok sosyal paylaşım sitesinde hesapları olmak suretiyle aktif sosyal medya kullanıcıları olarak zamanlarının 
belirli dilimlerini bu sitelerde geçirmektedirler. (Küçükali, 2016:533).

Türkiye’de 2017’de yapılan araştırmalarda günlük ortalama sosyal medya kullanım süresinin 3 saat 1 dakika 
olduğu saptanmıştır (pazarlamailetisimi.com).

Amaç
Bu araştırmanın amacı gençlerin gündemi takiplerinde kullandıkları medya türü olarak sosyal medyayı 
benimseme düzeylerine ilişkin görüşleri ile bu görüşlerin cinsiyet ve mezun olunan lise ile ilişkisinin ölçülm-
esidir. Bu amaç doğrultusunda İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin sosyal medyayı 
benimseme düzeyleri ve sosyal ağların gündem takibi bağlamında kullanımına ilişkin görüşleri arasında 
cinsiyet ve mezun oldukları lise açısından farklılaşma olup olmadığının ölçülmesi hedeflenmiştir.

Yöntem
Bu çalışma, betimsel nitelik taşıyan bir araştırma olup ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilm-
iştir. İlişkisel tarama modelinde; iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında var olan değişim ve/veya 
bu değişimin derecesini belirlemek amaçlanır. Tarama yolu ile bulunan ilişkiler bir neden sonuç ilişkisin-
den ziyade bir değişkendeki durumun bilinmesi halinde bunun diğer değişkenin kestirilmesini sağlaması 
bağlamında yorumlanır (Karasar, 2005:81).  

Bu çalışmada 2016-2017 Eğitim- Öğretim yılının bahar döneminde İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim 
Fakültesi öğrencilerinin gündemi takiplerinde kullandıkları medya türü ve sosyal medyayı benimseme 
düzeylerine ilişkin görüşleri arasındaki ilişki; cinsiyet, sosyal ağ sitesi kullanım sıklığı ve mezun olunan lise ile 
sosyal ağların gündem takibi bağlamında kullanımına ilişkin görüşler arasında farklılaşma olup olmadığını 
belirlemek amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılarak çözümlenmeye çalışılmıştır.
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Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, 2016-2017 eğitim- öğretim yılı bahar döneminde İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim 
Fakültesinde aktif olarak öğrenim gören 857 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise sözkonusu 
eğitim döneminde İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi 2. 3. ve 4. Sınıflarındaki öğrencilerin için-
den tesadüfi örnekleme metoduyla seçilen 265 öğrenciden oluşmaktadır. Tablo 1’de görüldüğü üzere çalışma 
grubunu oluşturan öğrencilerin 120’si (%45) kadın ve 145’i (%55) erkektir.

Çalışma grubunu oluşturan 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri iletişim alanındaki temel dersleri almış  ve belirli 
ölçüde mesleki yeterlilikleri edinmişlerdir. Bu nedenlerle araştırma verilerinin elde edilmesinde birinci sınıf 
öğrencileri kapsam dışında tutulmuştur.

Tablo 1: Çalışma Grubunun Cinsiyet Dağılımı
Cinsiyet Öğrenci Sayısı Yüzde (%)
Erkek 145 55
Kadın 120 45
Toplam 265 100

Veri Toplama Araçları 
Verilerin toplanabilmesi için iki bölümden oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. Anket formunun ilk 
bölümünde katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine ve mezun oldukları lise bilgilerine yer verilirken 
ikinci bölümde öğrencilerin cinsiyete ve mezun olduğu lise türüne göre gündem takibinde kullandıkları me-
dya türü ve sosyal medyayı kullanım ilişkisine ilişkin sorular yer almış olup; 5’li likert ölçekli sorular ile tek 
cevaplı ve açık uçlu sorularla da medyayı takip amaçları ve en çok takip ettikleri sosyal medya platformu ile 
günlük olarak harcanan zamanın saptanması hedeflenmiştir.

Verilerin Analizi
Araştırmanın amacı kapsamında öğrencilere uygulanan anketlerde yer alan ve öğrencilerin görüşlerini be-
lirlemeye yönelik olarak “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum”, “Kesinlikle 
Katılıyorum” seçenekleri önem derecesine göre 1, 2, 3 ,4, 5 biçiminde derecelendirilmiştir. Elde edilen veriler 
SPSS 24.0 (Statistical Package for Social Science) paket programında işlenerek analiz edilmiştir.

Bulgular
Çalışma kapsamında; öğrencilerin gündemi takiplerinde kullandıkları medya türü ve sosyal medyayı be-
nimseme düzeylerine ilişkin görüşleri ile cinsiyet, sosyal medya kullanım sıklığı ve mezun olunan lise ile 
sosyal medya takibindeki motivasyona ilişkin görüşleri arasında farklılaşma olup olmadığı tespit edilmeye 
çalışılmıştır. 

Tablo 2: Çalışma Grubunun Mezun Olduğu Lise Dağılımı
Mezun Olduğu Lise Öğrenci Sayısı Yüzde (%)
Devlet Lisesi Düz 119 45
Devlet Anadolu Lisesi 54 20
Özel Anadolu Lisesi 40 15
Meslek Lisesi 35 13
Diğer 17 6
Toplam 265 100

Tablo 2’de görüldüğü üzere bu öğrencilerin 119’u (%45) Devlet Lisesi (Düz), 54’ü (%20) Devlet Anadolu 
Lisesi, 40’ı (%15) Özel Anadolu Lisesi, 35’i  (%13) Meslek Lisesi mezunudur. 17’si (%6) ise Devlet Fen Lisesi, 
Anadolu Öğretmen Lisesi, Açıköğretim Lisesi, Anadolu Ticaret Lisesi, Akşam Lisesi veya yurtdışında özel 
uluslararası bir liseden mezun olmalarından ve sayısal anlamda az olduklarından dolayı diğer başlığı altında 
toplanmıştır.

Tablo 3: Çalışma Grubunun Takip Ettiği Medya Aracı Dağılımı
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En çok hangi medya aracını takip ediyorsunuz? Öğrenci Sayısı  Yüzde (%)
İnternet 239 90
TV 21 8
Yazılı basın 4 2
Radyo 1 0

Öğrencilere en çok hangi medya aracını takip ettiği sorulduğunda 239 kişinin (%90) interneti, 21 kişinin 
(%8) televizyonu, 4 kişinin (%2) yazılı basını, 1 kişinin ise (%0) radyoyu takip ettiği belirlenmiştir. Tablodan 
da anlaşılacağı üzere çalışma grubundaki öğrencilerin çok büyük bölümü medya aracı olarak internet kullan-
maktadır.
Tablo 4: Çalışma Grubunun Gündemi Takip Ettiği Medya Mecrası Dağılımı
Gündemi en çok nereden takip ediyorsunuz? Öğrenci Sayısı  Yüzde (%)
Sosyal medya 181 68
Geleneksel medya 84 32

Çalışma grubundaki öğrenciler gündemi hangi medya aracından takip ettiği sorusuna 181 kişi (%68) sosyal 
medya, 84 kişi (%32) geleneksel medyadan gündemi takip ettiğini belirtmiştir. 
Reuters Enstitüsü’nün Digital News Report (2016) verilerine göre; dünya çapında sosyal medyanın haber kay-
nağı olarak önemi artmıştır. Daha çok kadınlar ve gençler, haberde sosyal medyaya yönelmekte ve televizyon 
ilk defa çoğu gelişmiş 26 ülkede 18-24 yaş aralığındakilerin ana haber kaynağı olma konumunu yitirmiştir. 
Çalışma grubundan elde edilen veriler de bunu destekler niteliktedir.

Tablo 5: Çalışma Grubunun En Çok Takip Ettiği Sosyal Medya Aracı Dağılımı
Sosyal medyada en çok hangi platformu takip ediyorsunuz? Öğrenci Sayısı Yüzde (%)
Twitter 129 56
Instagram 95 41
Facebook 56 24
eksisozluk.com 13 6
onedio.com 12 5
Snapchat 7 3
Youtube 4 2
Whatsapp 3 1
Kullanmıyor 3 1
reddit.com 2 1
shiftdelete.com 1 0
Linkedin 
 1 0

Sosyal medyada en çok hangi platformu takip ettiklerine yönelik sorulan açık uçlu ve çoklu cevaplı soruya 
çalışma grubundaki öğrencilerin  %56’sı Twitter, %41’i Instagram, %24’ü Facebook, % 6’sı eksisozluk.com, 
%5’i onedio.com, %3’ü Snapchat, %2’si Youtube, %1’i ise Whatsapp ve reddit.com yanıtını vermiştir.  Shift-
delete.com ile profesyonel sosyal paylaşım platformu olan Linkedin en az kullanılan sosyal medya platform-
larıdır. Çalışma grubundaki öğrencilerin %1’i ise sosyal medyayı takip etmediğini belirtmiştir.  

Tablo 6: Çalışma Grubunun Günlük Olarak Sosyal Medyayı Kullanma Süresi
Günde ortalama kaç saat? %
1 saat ve altı 13%
2 saat 23%
3 saat 20%
4 saat 15%
5 saat 14%
6-10 saat 12%
10 saat üzeri 2%
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Ortalama Süre 3,7 saattir.

Tablo 6’ya bakıldığında, sosyal medyaya en çok 2 saat zaman ayrıldığı (%23) görülmektedir. Bunu sırasıyla 3 
saat (%20), 4 saat (%15), 5 saat (%14), 1 saat ve altı (%13), 6 ile 10 saat arasında (%12) ve 10 saat ve üzeri ise 
(%2) izlemektedir.  Bu durumda çalışma grubundaki öğrencilerin sosyal medyayı günde ortalama 3,7 saat 
kullandıkları ortaya çıkmaktadır.

Karaduman ve Kurt’un (2010), Ege ve Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya kullanımına yönelik 
olarak gerçekleştirdikleri araştırmalarında, öğrencilerin sosyal ağlarda günde ortalama 1-3 saat geçirdikleri 
belirlenmiştir. Ayrıca Vural ve Bat’ın (2010), Ege Üniversitesi öğrencilerine yönelik araştırmalarında da 
öğrencilerin sosyal ağlarda ortalama 1-3 saat geçirdiği ortaya konmuştur. 

Hazar’ın (2011) üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı çalışmasında da katılımcılara sosyal medya uygu-
lamalarına ne kadar süre ayırdıkları sorulduğunda, % 50,4’ünün 2-4 saat, % 31,9’unun en fazla bir saat, % 
9,7’sinin ise 5 saat ve üstü seçeneğini işaretlediği ifade edilmektedir.
Araştırma bulgusunda ortalama sürenin 3,7 saat olması ve diğer araştırma sonuçlarının da bu bulguyu 
desteklemesiyle, sosyal medyada ortalama 2 ila 4 saat arasında değişen sürelerde zaman geçirildiğini söyle-
mek mümkün görülmektedir.

Tablo 7: Çalışma Grubunun “Medyayı Sık Sık Takip Ediyorum” İfadesine Katılımı
 Öğrenci Sayısı Yüzde (%)
Kesinlikle Katılmıyorum                                                                     10    3,77
 Katılmıyorum                                                                     10    3,77
Kararsızım                                                                     12    4,53
Katılıyorum                                                                     97    36,60
Kesinlikle Katılıyorum                                                                   136    51,32

“Medyayı Sık Sık Takip Ediyorum” ifadesine öğrencilerden 136’sı (%51,32) kesinlikle katılırken, 97’si 
(%36,60) katılmakta, 12’si (%4,53) ise kararsız kalmaktadır. Bu ifadeye katılmayan öğrenci sayısı ise toplamda 
10’dur (%7,54). Verilerden elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin yaklaşık % 87 gibi yüksek oranı medyayı 
sık olarak takip etmektedir.

Tablo 8: Medyayı Bilgiye Ulaşmak Ve Günceli Takip Etmek İçin Kullanıyorum
 Öğrenci Sayısı Yüzde (%)
Kesinlikle Katılmıyorum                                                                     13    4,92
 Katılmıyorum                                                                        9    3,41
Kararsızım                                                                     14    5,30
Katılıyorum                                                                   116    43,94
Kesinlikle Katılıyorum                                                                   112    42,42

“Medyayı Bilgiye Ulaşmak Ve Günceli Takip Etmek İçin Kullanıyorum” ifadesine öğrencilerin 116’sı (%43,94) 
katılırken, 112’si (%42,42) kesinlikte katılmakta, 14’ü (%5,30)  ise kararsız kalmaktadır. Öğrencilerin 13’ü 
(%4,92) bu ifadeye kesinlikle katılmazken, 9’u (%3,41) katılmadığını ifade etmiştir. 

Hazar’ın (2011:165) üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı araştırma sonucu sosyal medyanın % 47.2 or-
anında bilgi edinmek için kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Bu oranlar üniversite gençlerinin sosyal medyayı bilgi 
edinmek ve günceli takip etmek için kullandığı bulgularını desteklemektedir.

Tablo 9: “Medyayı Eğlenmek İçin Kullanıyorum”
 Öğrenci Sayısı Yüzde (%)
Kesinlikle Katılmıyorum                                                                     21    7,95
 Katılmıyorum                                                                     21    7,95
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Kararsızım                                                                     56    21,21
Katılıyorum                                                                   114    43,18
Kesinlikle Katılıyorum                                                                     52    19,70

“Medyayı Eğlenmek İçin Kullanıyorum” ifadesine öğrencilerin 114’ü (%43,18) katılırken, 52’si (%19,70) 
kesinlikte katılmakta, 56’sı (%21,21)  ise kararsız kalmaktadır. Öğrencilerin 21’i (%7,95) bu ifadeye kesinlikle 
katılmazken yine aynı sayı ve oranda da öğrenci katılmadığını ifade etmiştir. Shao’ya (2009) göre; bireyleri 
sosyal medyayı tüketme konusunda motive eden unsurlar bilgi ve eğlence gibi ihtiyaçlarıdır.  Bu durumda 
öğrencilerin % 62’si medyayı eğlence amaçlı kullandıklarını belirtmişlerdir.

Tablo 10: Cinsiyet Bağlamında Öğrencilerin Takip Ettiği Medya Aracı
En Çok Takip Edilen Medya Aracı Kadın Yüzde (%) Erkek Yüzde (%)
İnternet 94 90
TV 7 9
Yazılı Basın 2 1
Radyo 1 0

Öğrencilerin cinsiyet bağlamında hangi medya aracını takip ettikleri çoklu cevaplı soru olarak sorulduğunda 
kadınların %94’ü,  erkeklerin %90’ı internet, kadınların %7’si, erkeklerin %9’u Tv, kadınların %2’si, erkeklerin 
%1’i yazılı basın ve kadınların %1’i radyoyu takip ettiklerini belirtmiştir.

Tablo 11: Cinsiyet Bağlamında Öğrencilerin Gündemi Takip Ettiği Medya Mecrası
En Çok Takip Edilen Medya Mecrası Kadın Yüzde (%) Erkek Yüzde (%)
Sosyal Medya 75 70
Geleneksel Medya 33 31

Öğrencilerin cinsiyet bağlamında gündemi takip ettikleri medya mecraları, çoklu cevaplı soru olarak sor-
ulduğunda kadınların %75’i, erkeklerin %70’i sosyal medya, kadınların %33’ü, erkeklerin %31’i geleneksel 
medya cevabını vermiştir.

Hazar’ın (2011: 159) yapmış olduğu araştırmada sosyal medyanın cinsiyet açısından eşitleyici bir özelliği old-
uğuna değinmekte ve sosyal medya kullanımı dikkate alındığında erkeklerin %51, kadınların ise %49 oranın-
da istatistiklerde yer aldığını belirtmektedir. 

Tablo 10 ve 11’den de görüleceği üzere; aradan geçen 6 yıllık sürede kadın sosyal medya ve internet kul-
lanıcıları, erkeklerden yaklaşık % 5 oranında daha yükselmiştir.

Tablo 12: Mezun Oldukları Lise Bağlamında Öğrencilerin Takip Ettiği Medya Aracı
En Çok Takip Edilen Medya Mecrası Devlet Lisesi Düz Yüzde (%) Devlet Anadolu Lisesi Yüzde (%) 
Özel Anadolu Lisesi Yüzde (%) Meslek Lisesi Yüzde (%)
İnternet 92 100 83 94
TV 8 2 15 9
Yazılı Basın 3 0 3 0
Radyo 1 0 0 0

Öğrencilerin mezun oldukları lise bağlamında hangi medya aracını takip ettikleri sorulduğunda Devlet Lisesi 
Düz mezunlarının %92’i,  Devlet Anadolu Lisesinin %100’ü, Özel Anadolu Lisesinin %83’ü, Meslek Lisesinin 
%94’ü internet cevabını vermiştir. Televizyon cevabı ise Devlet Lisesi Düzün  %8’i,  Devlet Anadolu Lisesinin 
%2’si, Özel Anadolu Lisesinin %15’i, Meslek Lisesinin %9’u tarafından verilmiştir. Yazılı basın Devlet Lisesi 
Düz ve Özel Anadolu Lisesi mezunlarınca %3 oranında takip edilmektedir. Radyo ise sadece Devlet Lisesi 
Düz mezunlarının %1’i tarafından takip edilen medya aracıdır.

Verilerden elde edilen bulgulara göre; internet kullanımının mezun oldukları lise bağlamında önemli 
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farklılığı yoktur. Gençlerin büyük çoğunluğunun medya aracı olarak interneti takip ettiği görülmektedir. 

Tablo 13: Mezun Oldukları Lise Bağlamında Öğrencilerin Gündemi Takip Ettiği Medya Mecrası 
En Çok Takip Edilen Medya Mecrası Devlet Lisesi Düz Yüzde (%) Devlet Anadolu Lisesi Yüzde (%) 
Özel Anadolu Lisesi Yüzde (%) Meslek Lisesi Yüzde (%)
Sosyal Medya 72 77 70 74
Geleneksel Medya 31 29 34 32

Öğrencilerin mezun oldukları lise bağlamında gündemi takip ettiği medya mecraları sorulduğunda en yük-
sek oranın sosyal medyada olduğu görülmektedir. Devlet Lisesi Düz mezunlarının %72’si,  Devlet Anadolu 
Lisesinin %77’si, Özel Anadolu Lisesinin %70’i, Meslek Lisesi mezunlarının %74’ü gündemi sosyal medyadan 
takip ettiklerini belirtmişlerdir. Geleneksel medyayı ise Devlet Lisesi Düz mezunların  %31’i,  Devlet Anadolu 
Lisesinin %29’u, Özel Anadolu Lisesinin %34’ü, Meslek Lisesi mezunların %32’si takip etmektedir.

Tablo 13’deki veriler doğrultusunda; mezun oldukları lisenin gündemi takip etmek için sosyal medya ya da 
geleneksel medya kullanım tercihinde yeterince belirleyici bir unsur olmadığı söylenebilir.   

Tablo 14: Cinsiyet Bağlamında Öğrencilerin Sosyal Medya Tercihleri
Sosyal Medyada En Çok Takip Edilen Platformlar Kadın Yüzde (%) Erkek Yüzde (%)
Twitter 64 51
Instagram 53 33
Facebook 25 24
eksisozluk.com 0 10
onedio.com 8 3
Snapchat 5 2
Youtube 0 3
Whatsapp 1 2
reddit.com 0 2
Linkedin 0 1
shiftdelete.com 0 1
Kullanmıyor 0 2

Öğrencilerin cinsiyet bağlamında sosyal medyada takip ettikleri platformlar çoklu cevaplı soru olarak sor-
ulduğunda, kadınların %64’ü, erkeklerin %51’i Twitter cevabı vermişlerdir. En çok takip edilen diğer sosyal 
medya platformlarından İnstagramı kadınların %53’ü, erkeklerin %33ü, Facebook’u ise kadınların %25’i, 
erkeklerin %24’ü takip etmektedir. Öğrencilerin takip ettiklerini belirtikleri diğer sosyal medya platformları 
ise; eksisozluk.com, onedio.com, Snapchat, Youtube, Whatsapp, reddit.com, Linkedin, shiftdelete.com’dur. 
Bunların arasından eksisozluk.com’u erkeklerin %10’u takip ederken kadınlar tercih etmemiş, onedio.com’u 
%8 ve Snapchat’i  ise %5 oranında ağırlıklı olarak kadınların  takip ettiği ortaya çıkmıştır. Sosyal medyayı kul-
anmayanlar ise sadece %2 oranında erkeklerdir. 

Hazar’ın (2011:165)  üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı çalışmada katılımcıların çok büyük bir çoğun-
lukla (% 76.2) Facebook’u takip ettikleri ortaya çıkmıştır. Bunu % 7.3’le Youtube, % 4’le Twitter takip etmek-
tedir. 

Aradan geçen 6 yılda öğrencilerin sosyal medya tercihlerinde önemli değişiklik olduğu gözlenmektedir. 
Kadın ve erkek katılımcılar arasında Twitter sıralamada birinci olurken İnstagram ikinci olmuştur. Ancak 
İnstagram’ı, kadınların erkeklere göre %20 oranında daha fazla tercih ettikleri görülmektedir.

Tablo 15: Mezun Oldukları Lise Bağlamında Öğrencilerin Sosyal Medya Tercihleri
Sosyal Medyada En Çok Takip Edilen Platformlar Devlet Lisesi Düz Devlet Anadolu Lisesi Özel Anad-
olu Lisesi Meslek Lisesi
Twitter 53 70 57 43
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Instagram 41 35 49 43
Facebook 19 20 34 30
eksisozluk.com 7 4 3 10
onedio.com 4 7 9 0
Snapchat 2 0 11 3
Youtube 1 2 3 0
Whatsapp 1 0 0 0
reddit.com 0 2 0 3
Linkedin 0 0 0 3
shiftdelete.com 0 0 3 0
Kullanmıyor 2 0 0 3

Öğrencilerin mezun oldukları lise bağlamında sosyal medyada takip ettikleri platformlar çoklu cevaplı soru 
olarak sorulduğunda;  Devlet Lisesi Düz mezunlarının %53’ü,  Devlet Anadolu Lisesinin %70’i, Özel Anad-
olu Lisesinin %57’si, Meslek Lisesi mezunlarının %43’ü Twitter’i en çok takip ettikleri sosyal medya platfor-
mu olarak belirtmişlerdir. Instagram Özel Anadolu Lisesi mezunların %49’u ve Meslek Lisesi mezunlarının 
%43’ü tarafından tercih edilirken Facebook yine en %34 ile Özel Anadolu Lisesi mezunları ve %30 ile Meslek 
Lisesi mezunlarınca tercih edilmektedir.

Öğrencilerin takip ettikleri diğer sosyal medya platformlarından Snapchat %11 oranı ile en çok Özel Anad-
olu Lisesi mezunları tarafından kullanılmakta, profesyonel sosyal paylaşım platformu olan Linkedin ise %3 
ile Meslek Lisesi mezunlarınca tercih edilmektedir. Sosyal medyayı kullanmayanların ise  %2’si Devlet Lisesi 
Düz ve %3’ü Meslek Lisesi mezunlarıdır.
Araştırmada profesyonel sosyal paylaşım platformu olan Linkedin’i sadece Meslek Lisesi mezunlarının kul-
landığı ortaya çıkmıştır. Linkedin, diğer sosyal ağlardan farklı olarak bir iş ağı (Business Network) kurmak 
ve bu iş koluyla ilgili tanıdığınız insanların tanıdıklarını görebilmeniz için oluşturulmuş bir sosyal ağ olarak 
tanımlanmaktadır (Bakan ve Karaaslan, 2017: 82). 

Bu doğrultuda meslek lisesi mezunlarının yeni iş olanakları sağlamak konusunda elverişli olan Linkedin’i 
diğer lise mezunlarına göre tercih etmeleri, aldıkları eğitim dolayısıyla mesleki birikimlerinin farkında olma-
ları ile açıklanabilir.

Tablo 16: Cinsiyet Bağlamında Sosyal Medyayı Bilgiye Ulaşmak Ve Gündemi Takip Etmek İçin Kullananların 
Tercihleri
Bilgiye Ulaşmak Ve Gündemi Takip Etmek İçin Tercih Edilen Sosyal Medya Platformları Kadın Yüzde (%) 
Erkek Yüzde (%)
Twitter 61 52
Instagram 50 35
Facebook 27 23
eksisozluk.com 0 10
onedio.com 8 0
Snapchat 3,5 0
Youtube 0 3,5
Whatsapp 1,2 1,8
reddit.com 0 0,9
Linkedin 0 0,9
shiftdelete.com 0 0,9
Kullanmıyor 0 1,8

Öğrencilerin cinsiyet bağlamında bilgiye ulaşmak ve gündemi takip etmek için tercih ettikleri sosyal medya 
platformları çoklu cevaplı soru olarak sorulduğunda, kadınların %61’i, erkeklerin %52’si Twitter’ı tercih et-
tiğini belirtmiştir. Instagram yine en çok takip edilen ikinci sosyal medya platformu olarak kadınların %50’si, 
erkeklerin %35’i, Facebook ise kadınların %27’si, erkeklerin %23’ü tarafından bilgiye ulaşmak ve gündemi 
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takip etmek amacıyla kullanılmaktadır. Diğer sosyal medya platformlarından eksisozluk.com’u %10 oranında 
sadece erkekler tercih ederken, onedio.com’u ise %8 oranında sadece kadınlar  bilgiye ulaşmak ve gündemi 
takip etmek için tercih etmektedirler. Yine Snapchat %3,5 kadınlar ve Youtube’u ise %3,5 oranında erkekler 
tarafından bilgiye ulaşmak ve gündemi takip etmede tercih edilen platformlardır.  Bu amaç doğrultusunda;  
sosyal medyayı kulanmayanlar ise %1,8 oranında erkeklerdir. Whatsapp, reddit.com, Linkedin, shiftdelete.
com en az tercih edilen sosyal medya platformlarıdır.  

Tablo 17: Mezun Oldukları Lise Bağlamında Sosyal Medyayı Bilgiye Ulaşmak Ve Gündemi Takip Etmek İçin 
Kullananların Sosyal Medya Tercihleri
Bilgiye Ulaşmak Ve Gündemi Takip Etmek İçin Tercih Edilen Sosyal Medya Platformları
 Devlet Lisesi Düz Devlet Anadolu Lisesi Özel Anadolu Lisesi Meslek Lisesi
Twitter 51 68 60 48
Instagram 41 31 53 44
Facebook 18 22 35 32
eksisozluk.com 7,5 5 0 8
onedio.com 3 5 3,5 0
Snapchat 1 0 10 0
Youtube 1 2,5 3,5 0
Whatsapp 1 0 0 0
reddit.com 0 2,5 0 0
Linkedin 0 0 0 4
shiftdelete.com 0 0 3,5 0
Kullanmıyor 1 0 0 4

Öğrencilerin mezun oldukları lise bağlamında bilgiye ulaşmak ve gündemi takip etmek için tercih ettikleri 
sosyal medya platformları çoklu cevaplı soru olarak sorulduğunda;  Devlet Lisesi Düz mezunlarının %51’i,  
Devlet Anadolu Lisesinin %68’i, Özel Anadolu Lisesinin %60’ı, Meslek Lisesi mezunlarının %48’i Twitter’i en 
çok takip ettikleri sosyal medya platformu olarak belirtmişlerdir. Instagram Özel Anadolu Lisesi mezunların 
%53’ü ve Meslek Lisesi mezunlarının %44’ü tarafından tercih edilirken Facebook yine en çok %35 ile Özel 
Anadolu Lisesi mezunları ve %32 ile Meslek Lisesi mezunlarınca tercih edilmektedir.

Öğrencilerin bilgiye ulaşmak ve gündemi takip etmek için tercih ettikleri diğer sosyal medya platform-
larından Snapchat %10 oranı ile en çok Özel Anadolu Lisesi mezunları tarafından kullanılmakta, profesyonel 
sosyal paylaşım platformu olan Linkedin ise %4 ile Meslek Lisesi mezunlarınca tercih edilmektedir. Sosyal 
medyayı bilgiye ulaşmak için kullanmayanların ise  %1’si Devlet Lisesi Düz ve %4’ü Meslek Lisesi mezun-
larıdır. Verilerden en çok Devlet Anadolu Lisesi mezunlarının Twitter’i bilgiye ulaşmak ve gündemi takip 
etmek için tercih ettikleri görülmektedir.

Sonuç 
Sosyal medya,  bireylerin ilgi alanlarına yönelik haberler, etkinlikler ve güncel gelişmelere hızla ulaşabilmeleri 
özelliklerinden dolayı, bilgiye ulaşmak ve gündemi takip etmek için gençlerin en çok tercih ettikleri me-
cralardan biri olmuştur. 

Gençlik ve Sosyal Medya Araştırma Raporu’na (2013) göre; gençlerin %59’u bilgi alma/sağlama amacıyla so-
syal medyayı kullanmaktadır. Buradan yola çıkarak, sosyal medyanın gençler açısından geleneksel medyanın 
alternatifi olduğu söylenebilir (Bulut, 2013:17).
Yine Reuters Enstitüsü’nce yapılan araştırmalar göstermektedir ki, 18 ülke arasında sosyal medyanın bir 
haber kaynağı olarak en popüler olduğu ülke Türkiye’dir (Digital News Report, 2015).

Sosyal medyanın önemli bir haber kaynağı haline gelmesi ve gençlerin gündemi takiplerinde kullandıkları 
medya türü olarak sosyal medyayı benimseme düzeylerine ilişkin görüşleri ile bu görüşlerin cinsiyet ve me-
zun olunan lise ile ilişkisinin ölçülmesi amacıyla bu çalışma yapılmıştır.
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Araştırma bulgularına göre; çalışmanın örneklemini oluşturan İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi 
öğrencilerinin cinsiyet ve mezun oldukları lise bağlamında bilgiye ulaşmak ve gündemi takip etmek için kul-
landıkları ilk sosyal medya platformu, mikro blog olarak adlandırılan Twitter, ikincisi İnstagram olmuştur.  

Bu veri, Türkiye ve dünya genelindeki sosyal medya sitelerinin kullanım öncelikleri ile örtüşmemektedir. 
Koçak (2012), Solmaz ve diğerlerinin (2013) yaptığı araştırmalarda;  en sık kullanılan sosyal medya platfor-
mu olarak sosyal ağ siteleri öne çıkmıştır ve katılımcıların çok büyük bir çoğunluğu (%86,8), en çok takip 
ettikleri sosyal medya platformunu bir sosyal ağ sitesi olan “Facebook” olarak belirtmişlerdir. Dolayısıyla 
sosyal medya tercihi açısından bu çalışmada elde edilen bulgular, diğer çalışmaların bulguları ile paralellik 
göstermemiştir.

Araştırmaya katılan kadın ve erkek üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım motivasyonlarına 
bakıldığında; yaklaşık yarısı Twitter’ı, bilgiye ulaşmak ve gündemi takip etmek için tercih ettiklerini belirt-
mişlerdir. Elde edilen verilerde cinsiyet açısından İnstagram kullanımının kadınlar tarafından erkeklere 
oranla daha çok tercih edildiği söylenebilir. 

Sosyal medya platformlarının kullanım tercihlerine mezun oldukları lise bağlamında bakıldığında ise, an-
lamlı farklılık sadece mesleki ağ sitesi olan Linkedin’de görülmüştür. Sonuçlara göre, mesleki deneyimlerini 
paylaşma, çalışanların iş bağlantılarını kurmalarına olanak tanıma gibi özellikleri olan bu soysal medya plat-
formunun sadece Meslek Lisesi mezunlarınca kullanıldığı görülmektedir.

Hazar’ın (2011:164) yaptığı araştırmada; öğrencilerin yarısından fazlasının internetin karşısında 2-4 saat-
lerini geçirdikleri ve her beş öğrenciden birisinin de interneti 5 saat ve üzerinde kullandığı ortaya çıkmıştır. 
Yıldız ve Demir’in (2016: 34) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fakülte ve Meslek Yüksekokulları öğrenciler-
ine yönelik yaptığı araştırmada ise; katılımcı öğrencilerin  % 92,6’sının sosyal medyayı günde 5 saate kadar 
kullandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu çalışma sonucunda da; öğrencilerin sosyal medyayı günde ortalama 3.7 
saat kullandığı bulgusuna erişilmiştir ve bu bulgunun, yukarıdaki verilerle paralellik gösterdiği söylenebilir.

Araştırma sonuçları göstermektedir ki, gençlerin gündemi takiplerinde kullandıkları medya türü çok büyük 
bir oranda sosyal medya olmuştur ve günlük olarak ortalama 3-4 saatlerini de sosyal medya kullanımı ile 
geçirmektedirler. Sosyal medya tercihlerinde ise sosyal ağlar ve mikro bloglar öncelik taşımaktadır.
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BELLEK İNŞASINDA TOPLUMSAL BELGECİ FOTOĞRAF VE YAZILI BASINDA KULLANIMI: 1 MAYIS 
ÖRNEĞİ
Mert Yusuf Özlük, Doç. Dr. Bahire Özad**

Özet
Fotoğraf tarihi, sanatsal yaratım ya da belgelemek gibi farklı boyutları olan, deneysel, hızla gelişen bir sürecin 
de tarihidir. Teknolojinin evrilmesiyle fotoğrafın da geleneksel metotları aşan uygulamalara zemin oluştur-
duğunu görüyoruz. Pek çok alanda kullanımının yanı sıra sosyal olayların belgelenip, görülür kılınmasında 
en etkili araçlardan biri olan fotoğraf, geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu işlevini devam ettirmektedir. 
Sosyal olayların toplum belleğinde nasıl inşa edileceğini belirleyebilme gücü olan medya, bu etkili aracı belli 
kodlar aracılığı ile etkin bir şekilde kullanmaktadır. 

Belirli bir kitleyi ilgilendirmekle birlikte, tarihsel olarak çok eskiye dayanan ve hala kutlanan evrensel bir 
eylem/bayram olması 1 Mayıs Uluslararası İşçi ve Emekçi Bayramı’nı spesifik bir sosyal olay kategorisine 
oturtmaktadır. Amacı, sınıf karşıtlıklarının derinleşmesiyle, burjuva ve işçi çatışması sonucunda doğan 1 
Mayıs Uluslararası İşçi ve Emekçi Bayramı’nın toplumsal bellekte nasıl inşa edildiğini ortaya koymak olan 
bu çalışma, 1 Mayıs olayının haber fotoğraflarlarındaki sunum farklılıklarını ele alacaktır. Bununla birlikte 
Türk basınını temsilen seçilen “Cumhuriyet Gazetesi”nde yer alan birinci sayfa haber fotoğraflarının sunum 
dili analiz edilecek ve niteliksel çözümlemelerle yorumlanacaktır. Bulgular sonucunda, söz konusu gazetede 
yayımlanan fotoğrafların sıradan bir haber fotoğrafı mı? yoksa toplumsal belgesel fotoğraf mı? olduğu, sosyal 
demokrat/sol görüşlü ideolojiye koşut  hangi kodlarla ve fotoğrafçının, haber fotoğraflarını hangi kategoriden 
bakarak anlamlandırdığı detaylandırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: 1 Mayıs Uluslararası İşçi ve Emekçi Bayramı, Haber Fotoğrafı, Toplumsal Belgesel 
Fotoğraf, Toplumsal Bellek 

SOCIAL DOCUMENTARY PHOTOGRAPH IN MEMORY CONSTRUCTION AND ITS USE IN WRIT-
TEN PRESS: THE MAY 1 EXAMPLE 

Abstract
History of photography is also history of a fast-progressing and experimental process which has such dif-
ferent dimensions as artistic creation or documentation. We see that photography lays the foundations for 
applications that exceed traditional methods upon evolution of technology. Photograph, which is one of the 
effective means to document social events and make them visible apart from many of its uses, continues its 
function today as it did in the past. Media, which has the power to determine how social events will be con-
structed in social memory, uses this effective tool effectively via certain codes. 

Although it concerns a certain section of society, the fact that it is a universal feast/event that dates back 
long years and is still celebrated makes 1st of May International Labour Day fall into the category of a spe-
cific social event. In this study, which aims to demonstrate how 1st of May International Labour Day, which 
emerged as class differences got wider and a conflict arose between workers and bourgeois, is constructed in 
social memory, interpretive and ideological ties of this event with the changing world will be studied. This 
study, will address the presentation differences in news photographs 1st of May. In addition, the presentation 
language of the first page news photographs appears on “Cumhuriyet Gazetesi”, that is chosen as a representa-
tive of the Turkish press, will be analysed and interpreted qualitatively. As a result, the photographs published 
in the mentioned newspaper will be analysed in terms of it being an ordinary press photography? or a social 
documentary photography? Moreover, the photographers’ attribution of meaning to the photographs in line 
with social democratic/ left-wing by the use of codes and categories will be elaborated.

Key Words: 1st of May International Labour Day, Press Photography, Social Documentary Photograph, So-
cial Memory
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Giriş
Fotoğrafın ilk yıllarından beri insanlar fotoğrafları bazı kategorilere ayırmışlardır. Fotoğraf makinesinin icat 
edildiği 1839’da fotoğrafın, hem bilim hem sanat olma iddiası taşıyarak en eski ve en kalıcı kategorilerine 
ayrılmış olduğunu görüyoruz. Fotoğrafın icadından başlayarak gelen ve hala başka isimler altında kullanılan 
bir başka uzun soluklu ayrım da sanat olarak üretilmiş fotoğrafın resimsel (pictorialist) ve saf (purist) olarak 
ikiye ayrılmasıdır. Bu ayırım için son zamanlarda üzerinde oynanmış (manipüle edilmiş) ve düz (straight) 
terimleri kullanılmaktadır. Bu ayrım bir zıtlık belirtmektedir. Mesele, fotoğrafların yapıldığı araçların 
ne olduğudur. Edward Weston fotoğrafa yaklaşımda gerçekçiliği benimseyerek düz (straight) konumu 
desteklemiştir. Bu anlamda toplumsal belgesel fotoğrafın algılanıp anlaşılmasında önemli yapı taşları olar-
ak görülmesi gereken bu fikirler, dönemsel gerçekliğin kavranmasına da katkıda bulunmuşlardır. Ki zaman 
ilerledikçe gelişmekte olan teknolojik süreçlerle de ilişkilendirilebilecek stilistik eğilimler, fotoğraf tarihçisi 
Beaumont Newhall’un, 1964 tarihli The History of Photography isimli kitabında dört başlığa ayrılıyor: Düz, 
Biçimci, Belgesel ve Eşdeğer. Bizim çalışmamızın ana bağlamı belgeci fotoğraf olduğundan Newhall’un 
kategorilerinden belgesel ile bağları bulunmaktadır. Belgeselde de asıl olan konudur. Müdahale etmeden 
kaydetme, dürüst, eksiksiz ve hepsinden önemlisi ikna edici bir biçimde bilgilendirme kaygısı toplumsal bel-
geci fotoğrafın da ana ereğidir (Barrett 90).

Ayrıca 1966 tarihli The Photographer’s Eye adlı kitapta, hem sanat hem bilim kategorilerinden fotoğrafları 
kucaklayan John Szarkowski, fotoğraf adına benzersiz saydığı beş karakteristik özelliği şöyle sıralamıştır:

“- Şeyin kendisi- fotoğraf güncel olanla ilgilenir.
- Ayrıntı- fotoğraf şeylerin olgularına bağlıdır.
- Kadraj- fotoğraf seçilir, idrak edilmez.
- Zaman- fotoğraflar zamanın pozlarıdır, somut zaman parsellerini betimlerler.
- Bakış açısı- fotoğraflar bize dünyanın yeni görünümlerini sunarlar.” (Barrett 91)

İşte bu karakteristik özellikler, yüzyılın ikinci yarısından günümüze fotoğraf alanında bazı değişmez kat-
egoriler olarak süregelmiş, fotoğrafın teknik özelliklerini belirlemiştir. Fotoğrafın hangi kategoriye dahil 
edileceğini de fotoğrafın teknik detayları belirlemektedir. Son bir kaç yüzyıldır teknolojinin akıl almaz bir 
hızla ilerlemesi, toplumsal süreçleri yönlendirdiği gibi fotoğraf kategorilerindeki değişimleri de beraberinde 
getirmiştir. Artık bir makine onu kullanan kişinin ereğine göre çok farklı fonksiyon ve işlevlere ayrılabiliyor.

Toplumsal olayların görünür kılınmasında da oldukça büyük önemi olan fotoğraf, yukarıda bahsedilen de-
taylara bağlı olarak, iletim döngüsünü harekete geçirmektedir. 1 Mayıs İşçi Bayramı örneğinde olduğu gibi, 
kitlesel bir başkaldırı vakasını görüntülemek ve belli formüllerle topluma aktarmak görevi yine fotoğrafın 
belgeselci ya da toplumsal gerçekçi boyutta aktarım gücüne kalmıştır. 

1 Mayıs İşçi Bayramı bireylerin yanlış giden uygulamalara müdahale etme gereksinimlerinden doğmuştur. 
Yani burada vurgulanması gereken bir değişimin isteniyor olmasıdır. Devrimci ve reformist hareketlerin 
özünde yatan da sınırlı olan bir takım ihtiyaçların önünün açılmasıdır. Başka bir deyişle toplum umudunu 
kaybettiği noktada, sistem içinde kendi eşitlik, hak, özgürlük arayışını kendisi elde etmeyi ummaktadır.

1 Mayıs İşçi Bayramı bağlamında haber fotoğrafını yardımcı bir unsur değil, gazeteciliğin ana unsuru kabul 
eden bu çalışma, fotoğraf aracılığıyla gerçekliğin kurgulandığı ve yeniden inşa edildiği argümanına dayan-
maktadır. Fotoğraf, gerçekliği objektif biçimde yansıtan bir araç değil, ideolojik olarak kurgulayan, okurun 
zihninde gerçekliği inşa eden bir araçtır. Faklı ideolojik görüşlere sahip olan gazeteleri hazırlayan editörler; 
fotoğraf seçimi, kadrajlama, dekupe gibi yöntemlerle, kendi ideolojilerine uygun bir egemen okuma yapıl-
masını sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu süreçleri değerlendirmeden önce 1 Mayıs Uluslararası İşçi ve Emekçi 
Bayramı’nın toplumsal bellekte nasıl inşa edildiğini ortaya koymak adına tarihine kısa bir değinmek faydalı 
olacaktır.
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Haber Fotoğrafçılığına Kısa Bir Bakış
Bir buluş düşünün ki, olayların aktarılması açısından bir devrim niteliği taşısın. 1880 yılında bir gazetede, ilk 
defa bütünüyle mekanik yöntem kullanılarak üretilmiş bir fotoğraf yayımlanmıştır. Bu basın tarihi açısından 
gerçekten büyük bir adım olmuştur. 

O güne kadar, basında çok az sayıda tıpkıbasım yayınlanmıştır. Ve hepsi de el işçiliğiyle üretilmiştir. Bu iş için 
tahta üzerine gravür yöntemiyle bazı fotoğrafların çoğaltıldığı da olmuşsa da, bunlar “fotoğraftan hareketle 
yapılmıştır” ibaresiyle yayımlanmıştır. Yeni yöntem Amerika’da halftone olarak adlandırılmış ve ilk fotoğraf 4 
Mart 1880’de New York’ta yayımlanan Daily Graphic’te şu başlık altından çıkmıştır: “Shantytown” (gecekon-
du mahallesi). Bu yöntemde fotoğraf, tramlı bir ekran yardımıyla sayısız noktacıklara bölünmüştür. Böylece 
fotoğraftan elde edilen kalıp, yazılı metinle birlikte baskıdan geçirilmiştir. Bu yönteme ototipi yöntemi den-
miştir. Çoğaltımın mekanikleşmesi, hazırlanışının üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra da kullanılabilen 
kuru jelatin plakanın icat edilmesi (1871) objektiflerin gelişmesi (ilk anastigmat objektifler 1884 yılında 
üretilmiştir), rulo film (1884), görüntünün telgraf yöntemiyle aktarılması konusundaki ilerlemeler (1872) ve 
daha sonraları belinografın geliştirilmesi, basın fotoğrafçılığına gidilen yolu açmıştır (Freud 95-96).

Haber fotoğrafları günümüzde gazeteler için vazgeçilmez unsurlardır. Gazetelerin “olmazsa olmazı” 
fotoğraflar, bir yandan gazete sayfasının estetiğini sağlamakta, öte yandan haber içeriğini desteklemekte 
ama her şeyin ötesinde haberin doğruluğunun bir kanıtı olmakta ya da olduğu varsayılmaktadır. Ancak 
günümüzde haberin gerçekçiliği, fotoğrafının ya da görüntüsünün insanları ne kadar etkilediğiyle ölçülmek-
tedir (Soygüder 1656).
Fotoğraf makinesinin icadı ile bu yeniliğe bağlı olarak ortaya çıkacak tüm sonuçların kavranması uzun zam-
an almıştır. Bu yeni mekanik çoğaltma yönteminin yaygınlaşması da çeyrek yüzyıllık bir sürece yayılmıştır. 
1904 yılında İngiltere’de yayımlanan Daily Mirror gazetesi, sayfalarını sadece fotoğrafla doldurmaya başlamış 
ve New York’ta yayımlanan Illustrated Daily News da ancak yıllar sonra, 1919 yılında bu örneği izlemeye 
başlamıştır. Buna karşılık yayına hazırlık süreleri daha uzun olan haftalık ve aylık dergilerdeki ilk fotoğraflar 
1885 yılında yayımlanmıştır. Fotoğrafın basında kullanılmaya başlamasındaki bu gelişme, kalıpların gazete 
dışında kullanılmasından kaynaklanmaktadır (Freud 96).

Fotoğrafın basın alanına girmesi çok büyük bir olaydır. Kitlelerin dünya görüşünü değiştirmiştir. O güne 
kadar sokaktaki insan, ancak yakınında yani kendi sokağında, mahallesinde gerçekleşen olayları gözünde 
canlandırabilmiştir. Fotoğrafla birlikte dünyayı görmeye başlamış, bakışın genişlemesiyle birlikte dünya 
küçülmüştür. Yazılı sözcükler soyuttur; ama fotoğraf, herkesin içinde yaşadığı dünyanın somut yansımasıdır. 
Bireysel portrenin kollektif portreye dönüşmesiyle birlikte fotoğraf, görsel medyanın temellerini atmıştır. 
Büyük bir propaganda ve yönlendirme aracına dönüşmüştür. Diğer taraftan görüntülerin dünyası, basın 
organı sahiplerinin, yani sanayi ve finans sektörlerinin ve hükümetlerin çıkarları doğrultusunda yönlendiril-
mekte olduğu gerçeğidir (Freud 95).

Fotoğraf editörünün de basına yansıyan fotoğraflar üzerinde etkisi büyüktür. Basın mesleği etiği açısından 
fotoğraf editörü, öncelikle okuyucuya ve haber fotoğrafçısına karşı sorumludur. Editörler hangi haberin nasıl 
yapılacağı konusunda belirleyicidirler. Gelen fotoğrafların seçimini yapan ve fotoğrafa baskıya girmeden 
önce son şeklini veren de onlardır. Kimi zaman yayımlanması tartışmalı fotoğrafların kullanma kararının 
büyük sorumluluğunun yükü editörlerin omuzlarındadır. Bu yönüyle yayımlanan fotoğraflardan editörler de 
sorumludur. Fotoğrafların imzalı çıkması konusunda da inisiyatif sahibi olabilmektedirler (Çetintaş 9).

Haber fotoğrafları, ağırlıklı olarak habere kaynak teşkil eden materyal olarak değerlendirirler. Bu nedenle 
de günlük yaşamın içinde ayrılmaz bir parça olan gazeteler, verdikleri haberleri görüntülemek, belgelemek 
amacıyla fotoğraftan yararlanırlar. Haber fotoğrafçısı, sıradan bir fotoğrafçıya kıyasla daha büyük bir özver-
iyle, haberin olduğu her yerde bulunarak gazete okuyucuları için haberleri görselleştirmektedir. Bu yüzden 
her fotoğrafçı, haber fotoğrafçısı olduğunu söyleyemez. Haber fotoğrafçılığı, hayatını bu mesleğe adayan in-
sanların, haber olan her yerde bulunma ve çalıştığı kuruma fotoğraf iletme özverisiyle gerçekleşen bir mesle-
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ktir. “Foto muhabiri sadece, nesnel gerçeklerin kendi öznel deneyimleriyle buluşması yoluyla kendi zamanına 
tanık olabilir. Her zaman tetikte oluşu ve gözlem yeteneği, onun fotoğraflarını diğerlerininkinden farklı kılar.” 
Haber fotoğraflarının en önemli özelliği, insanların bilme ve öğrenme gereksinimlerine cevap vermesidir 
(Haber 23).

Gerçek haber fotoğrafçılığının babası olarak bilinen Roger Fenton, 1855 yılında Kırım Savaşını fotoğraflam-
ak için yollara düştüğünde, yanında üç at arabası ile çekilen büyük bir araba dolusu fotoğraf malzemesi 
götürmüştür. Fenton, gideceği yere ulaştığında, hava sıcaklığının çalışmalarını  son derece güçleştireceğini 
anlamıştır. Seyyar laboratuardaki, hava tam anlamıyla boğucuydu ve o dönemde yaş kolodyum tekniği 
kullanılmaktaydı. Fenton, hazırladığı plakaları henüz kameranın içine bile sokamamışken plakalar kuruyu-
veriyordu. Poz süresi üç-yirmi saniye arasında değişiyordu ve fotoğrafların kavurucu sıcak altında çekilmesi 
gerekmekteydi. Üç ay süren zorlu çalışmanın sonrasında Londra’ya döndüğünde elinde 360 plaka bulunuy-
ordu. Fenton, yapacağı bu gezi için destek almış ve savaşın korkunç yüzünü göstermeme koşulunu kabul 
etmişti. Amaç asker ailelerini korkutmamaktı. 1861 yılında başlayan Amerika İç Savaşı’nı görüntüleyen 
ünlü fotoğrafçı Matthew B. Brady de, binlerce dagerotip hazırlamıştı. Ama Fenton gibi destek almamıştı. 
Fenton’un, daha işin başından sansüre uğramış fotoğrafları, savaşı bir piknik alanı gibi gösteriyordu. Buna 
karşılık Brandy ve içlerinde Timonthy O’Sullivan ve Alexander Gardner’in de bulunduğu iş ortaklarının çek-
tikleri görüntüler, savaşın korkunçluğu ilk defa somut bir şekilde sergilemekteydi. Yine  1870 yılında Fransa-
Prusya savaşında yüzlerce fotoğraf çekilmiştir. Çok kısa süren Komün sürecinde, barikatlar üzerinde fotoğraf 
çektiren Komün yandaşları, daha sonra Thiers’in polisleri tarafından (bu fotoğraflarda görülen kişiler) kurşu-
na dizilmişlerdir. Böylelikle fotoğrafın, tarihte ilk defa polis tarafından delil olarak kullanılmış olduğunu 
görüyoruz Aynı tarihlerde 21 yaşındaki bir Danimarkalı, Jacob A. Riis Amerika’ya gitmiş, bir kaç yıl sonra 
New York Tribune’da gazeteci olarak çalışmaya başlamıştır. New York’un aşağı mahallelerinde sefil hayatlar 
süren göçmenlerin yaşam koşullarını anlattığı yazılarını, görüntülerle güçlendirmek için fotoğraftan fayda-
lanmış ve böylece fotoğraf ilk defa toplumsal eleştiri malzemesi olarak kullanılmıştır. Onu izleyen sosyolog 
Lewis W. Hine, 1908-1914 yılları arasında, günde on iki saat çalışan, hayatlarını fabrikalarda, tarlalarda ya da 
gece kondu bölgelerindeki bakımsız evlerde geçiren çocukların fotoğraflarını çekmiştir. Bu fotoğraflar Amer-
ikalıların gözlerini açmış ve çocukların çalışmaları konusunda yasal değişikliklerin yapılmasını sağlamıştır. 
Böylece fotoğraf, toplumdaki yoksul kesimlerin yaşam koşullarını iyileştirmek yolunda kullanılabilecek bir 
silaha dönüştürülmüştür (Freud 97-99).

Bu ilk girişimlerin ardından Türk basınında haber fotoğrafı kullanımına bakmakta fayda vardır. Türk 
basınında haber fotoğrafı kullanımı incelerken konun daha iyi anlaşılabilmesi için bu alanı ikiye bölümde 
incelemek daha doğru olacaktır. Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve Cumhuriyet dönemi olarak ayırabi-
leceğimiz bu sürecin ilki olan Osmanlı basınında haber fotoğrafını incelerken de Servet-i Fünun dergisinin 
öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak gerekir. İstanbul’a yerleşmiş Fransız fotoğrafçılardan A. Laroche daha 
1873’te, uzun süreden beri İstanbul’da çok başarılı fotoğrafçılar olduğunu ve en son metodlan uyguladıklarını 
belirtmiştir. Yani haber fotoğrafçılığı için uygun ortam mevcuttur. Haber fotoğrafçılığında gerçek büyük 
aşamayı sağlayan olgu ise 1891’de yayına başlayan Servet-i Fünun (Fenlerin Zenginliği) dergisi olmuştur. O 
dönemde insanların aileleri ile fotoğraf çekilmelerine engel yoktu ama topluma ait resmi nitelikli konular 
üzerinde bir sansür bulunmaktaydı. Özellikle hanedana ait resimler yasaktı. Mesela sultanın kendi resmi asla 
kullanılamazdı. Avrupa’dan gelen resimler bile Osmanlı sınırlarından içeri girer girmez siyah boya ile kapa-
tılmaktaydı (Kanburoğlu 74). Geleneksel değerleri hep ön planda tutan Osmanlı toplumunun da yeniliklere 
uyumunun yavaş olması, ilerlemelerin de zaman almasına neden olmuştur. Ancak tarihi mücadelelerle dolu 
bir milletin böylesi spesifik bir alanda son yenilikleri takip edebiliyor olması da önemli bir değerdir. 

20. yy. başlarken bir çok yer Osmanlı İmparatorlu’nun kontrolünden çıkmıştır. Geniş ölçüde de bağımsı-
zlığını kazanmıştır. Dolayısıyla imparatorluk yeni yüzyıla isyanlar, İtalyan Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dün-
ya Savaşı ile girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı’na 30 Ekim 1914’te girmiş ve diğer müteffikler 
gibi savaşta yenik düşerek Mondros Mütarekesi ile Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona ermiştir. İtilaf Dev-
letleri ülkeyi işgale başlamışlarken Mustafa Kemal önderliğinde de Kurtuluş savaşı başlamıştır. Doğal olarak 
bu savaşın da fotoğraflanarak kayıt altına alındığını biliyoruz (Kanburoğlu 80). 
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Yüzyıllar ilerlerken teknolojik gelişmelere bağlı olarak haber fotoğrafçılığı da belli aşamalardan geçmiş 
günümüze ulaşmıştır. Durum her ne kadar eski metotların kullanılırlığını azaltsa da fotoğrafların o anı 
yansıtması ve onları izleyen toplumsal kitlenin arasındaki bağ hala sürmektedir. Toplumsal olayların patlak 
verdiği 19. yy.’dan itibaren haber fotoğrafçılığında da yeni bir açılımı ifade etmektedir. Özellikle 20. yy.’da 
gerçekleşen toplumsal titreşimler yeni dünyanın sosyal dirilişi olmuştur. Barış hareketleri, feminist aktivis-
tler, sosyal adaletsizliklere karşı çıkışlar, öğrenci hareketleri ve 68 kuşağı bu yüzyıl kuşatan en etkili tepkisel 
hareketler olmuştur. 

Uluslararası öneme sahip 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın da bazı referans noktalarından hareketle haber 
fotoğraflarının konusu olduğu yıllarca görülmektedir. işçi-toplum basın-siyasi yapı ilişkisinin de etkileşmesi 
sonucu 1 Mayıs’ın haber fotoğraflarına yansıtılış şekli belirli kodlara dayandırılmaktadır. Mesela yukarıda 
da savaş fotoğraflarının daha ölçülü çekilmesi emrinin verilmesi örneğinde olduğu gibi, fotoğrafların gazet-
enin hitap ettiği kitleye yönelik ideolojik kodlar sunması beklenmektedir. İlerleyen bölümlerde bu ilişkisellik 
örneklerle daha belirgin hale getirilecektir.

Belgesel ve Toplumsal Belgeci Fotoğraf
Fotoğrafın ilk zamanlarını perdeleyen sis, matbaanın ilk zamanlarını saran sis kadar koyu değildir. Fotoğrafta 
heralde daha çok göze çarpan şey, icat edilme zamanın geldiğinin birçok kişi tarafındann sezilmiş olduğu-
dur. O dönemde birçok insan birbirlerinden bağımsız olarak aynı amaca ulaşmaya -en azından Leonar-
do’dan beri bilinmekte olan bir camera obscura (karanlık oda) tarafından elde edilen görüntüleri sabitlem-
eye- uğraşmışlardır. Niepce ile Daguerre yaklaşık beş yıl yoğun bir çaba harcadıktan sonra, aynı zamanda 
amaçlarına ulaştıklarında, devlet mucitlerin önlerinde patent yasası güçlüklerinden faydalanarak bu icada 
el koymuş ve kamuya mal etmiştir. Bu ilk adımın atılmasıyla birlikte, uzun zamandan beri geriye bakmayı 
engelleyen bir gelişme olarak hızın durmadan artacağı koşulların sağlanmasıydı (Benjamin 3-4).

Fotoğrafın tarihsel açılımları bir yana fotoğrafın yaygın kullanım alanlarından biri olan haber fotoğrafçılığı 
pek çok açılımları olan bir yapıya sahiptir. Kategorilerin birbirine yakınlığı yanında, detaylarında ayrılıkların 
olduğu net görülebilmektedir. Tarihsel referanslar barındırması dolayısıyla belgesel fotoğraf ile toplumsal 
gerçekçi fotoğrafta olduğu gibi. Benzer konuların fotoğrafa dahil edilmesi bu karmaşayı doğuran temel ned-
endir.

Sıkça rastlanan bir tanım olmasına karşın belgesel fotoğrafçılığın anlamı ve içeriği konusunda fotoğraf liter-
atüründe bir örtüşme olduğu söylenemez. Doğası gereği belgeleme en temel niteliklerinden biridir. Ancak, 
hem belgesel fotoğrafçılığın, hem de farklı türlerinin tanımı belli zorluklar içerir. Newhall “belgesel” teri-
minin sözlük anlamından yola çıkarak, konusu hakkında “yararlı bilgi” içeren herhangi bir fotoğrafın belge 
olarak adlandırılabileceğini ifade eder (Oral 24). 

“Belgesel” sözcüğünü ilk olarak Fransızlar, yalnız gezi filmi karşılığı olarak kullanmışlardır. Modern anlam-
da belgesel sinema, Robert Flaherty’nin 1922’de çektiği ve bir Eskimo ailesinin zorlu doğa koşullarına karşı 
mücadelesinin anlatıldığı Nanook of the North (Kuzeyli Nanook) ile başlamıştır. “Belgesel film” teriminin 
modern anlamda kullanımına ise ilk kez İskoç asıllı belgesel yönetmeni, yapımcı ve film eleştirmeni John 
Grierson’ın, Robert Flaherty’nin Şubat 1926’da New York’ta çektiği Moana (1926) adlı belgesel filmi eleştiren 
bir yazısında rastlamaktayız. Kurgusal olmayan film yapımları için “belgesel” sözcüğünü ilk kullanan ve türe 
adını veren Grierson, belgesel sinemayı sosyolojik bir araç olarak görmüştür. İngiliz Belgesel Hareketi’nin 
de kurucusu olan Grierson’a göre: “belgesel sinema modern dünyanın karmaşıklığını anlaşılır kılmalı, bilg-
ilendirmeli, eğitmeli ve insanlık durumunu ortaya koymalı; ekonominin, politikanın, ideolojinin ve ahlakın 
hizmetine girmelidir.” Grierson, Belge Filmin Baş İlkeleri adlı makalesinde stüdyo filmleri ile belgesel filmi 
karşılaştırır ve buradan hareketle belgesel sinemanın ilkelerini şöyle özetler: “...Belgesel film, yaşayan sahneyi, 
yaşayan öyküyü çeker... Belge film, gerecini olduğu yerde yakalamalı, bu gereci düzene sokmak için, onunla 
içli dışlı olmalıdır.”

Grierson’ın belgesel sinemanın ilkeleri üzerine söyledikleri belgesel fotoğrafçılık için de geçerlidir. Belgesel 
fotoğrafta, deneysel ya da kavramsal fotoğraf olarak adlandırılan türden farklı olarak, hikaye geçtiği çevre 
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içinden alınmalıdır. O çevrenin gerçek öyküsü olacaktır çünkü. Belgesel fotoğrafçı, konusunu oluşturan 
insanları, kendi doğal ortamları içinde belgeler, onlarla uzun süreli bir ilişki içinde olur.  W. Eugene Smith 
örneğinde olduğu gibi bazen de onlarla birlikte yaşar. Belgesel fotoğrafçı yoktan var edemez ya da var ol-
mayan bir şeyi kurgulayarak keyfine göre görüntü üretemez. Bunlar deneysel ya da kavramsal fotoğrafla 
uğraşanlar için geçerli birer durumdur (Buçan 53-54).

Belgesel fotoğrafçılık konusunda temel görsel kaynaklardan biri olma özelliğini koruyan belgesel fotoğraf 
editörleri, her fotoğrafın da belgesel özelliğe sahip olmadığını belirterek belgesel fotoğrafın sahip olması 
gereken niteliklerini ortaya koyarlar: “Onu (belgesel fotoğraf), manzara, portre, sokak görünümünden ayıran 
bir mesaja sahip olmalıdır. Bir olayı kaydedebilir; ancak bu olay bir haber fotoğrafının spesifik öneminden 
farklı genel bir öneme sahip olmalıdır. Bir karakter ya da duyguyu kaydedebilir – ancak genel toplumsal 
öneme sahip olmalıdır; bir portre fotoğrafının özelliğinden daha çok şey anlatmalıdır.” (Oral 24) Belgesel 
fotoğrafçı, konumunu çekeceği öğelerin konumuna göre belirleyerek üzerinde çalıştığı konunun olabildiğince 
gerçek, doğal ve başka etkilerden tamamen arınmış bir şekilde yüzeye aktarılmasını sağlar. Amacı olayları 
çarpıtmadan, istismar etmeden asıl gerçekliği vurgulamaktır. Tanıklık ederken, izler kitleyi de bu tanıklığa 
dahil etmelidir. 

Lewinski (Oral 24-25) de, belgesel fotoğrafçılığın konusunu yaşam ve gerçeklikten alan dünyayı ve insanları 
yorumlama kaygısı taşıyan çeşitli yöntemlerle ilgili olduğunu belirtir. Bu tanımların orta özellikleri şöyle 
özetlenebilir: “ a) Belgesel fotoğrafçılık konusunu yaşamsal gerçeklikten alır, b) Temel amacı yaşamı estetize 
etmek olmayan bir yorum kaygısı taşır, bir mesaj içerir.”

Toplumsal belgesel fotoğrafın öne çıkan iki temel özelliği olan insanı konu alması ve konu edindiği olaya 
yönelik dönüştürücü etkisinin olması en çok üzerinde durulan noktadır. Bu alanda fotoğraf çeken Mehmet 
Özer’in (Burak 56) bazı görüşler şöyledir: “Toplumsal gerçekçilerle belgeselciler vardır. Belgeciler hayata karsı 
duyarlı hümanist insanlardır. Projeler üretirler çekimler yaparlar ama hayatı dönüştürmeyi merkezlerine 
koymazlar. Biz sadece bir özne olarak hayatı dönüştürmüyoruz kendimiz de dönüşüyoruz. Temel sloganımız 
şu eğer bir proje seni değiştirmiyorsa sen başkalarını değiştiremezsin o zaman çalışmamalısın başka bir şey 
yap.” Cengiz Gümrükçü (Burak 57) de: “Toplumsal belgeci fotoğrafla belgeci fotoğraf arasında hani belgesel 
fotoğraf içine doğrudan fotoğrafa katabilirsin, doğrudan fotoğrafı belgesel fotoğrafın alt kategorisine alabil-
irsiniz. Doğrudan fotoğrafın alt kategorisinde sayılır belgesel fotoğraf...Yani doğa belgeseli çekmekte bunun 
alt kategorisidir. Şimdi belgesel deyince konunun insan olduğu şeyler toplumsal konulardır. Yani toplumsal 
belgeci fotoğraftır. Ben insan çekiyorsam, insan anlatıyorsam o zaman toplumsal belgeci bir fotoğraf yapmış 
olurum.” 

Magnum Photos’un kurucusu ve savaş fotoğrafçısı Robert Capa’nın, “fotoğrafların yeterince iyi değilse, 
yeterince yakın değilsindir” diyerek kastettiği kuskusuz hem fiziksel hem de tinsel bir yakınlıktır. Gerekirse 
çalıştığı konuya yakın olmak için orada yaşayabileceği vurgulanan belgesel fotoğrafçının tüm benliğiyle 
orada bulunması beklenmektedir.  Örneğin W. Eugene Smith, 1951’de Life dergisinde yayımlanan ve kadın-
ların çalışmasından köy doktorunun yaşamına, ölen adamın yakınlarının son ziyaretlerine kadar bir köydeki 
yaşantıya çok yönlü bir yaklaşım getiren “İspanyol Köyü” adlı foto-röportajında, yaklaşık altı ay boyunca 
köy halkıyla birlikte yaşamıştır. Haber fotoğraflarına baktığımızda ise, belgesel fotoğrafın en önemli özelliği 
olan derinlikli bakış açısına sahip olmadıklarını görürüz. “Basın fotoğrafçısı paralı görevlendirmeler, teslim 
tarihleri, editörlerin yayınlarına uygun olacak gündemleri ile yönlendirilir; görüntülerin etrafında hızla dol-
anmaya zorlanır ve çekimler genellikle, kendi kendine yaratılan projelerdeki gibi derinlikli ve odaklanmış 
değildir.” Belgesel fotoğrafçılar, gazeteciliğin tarafsız olma görüşünün dışında duran bir yaklaşıma sahiptirler. 
Belgesel fotoğraf ile haber fotoğrafını birbirinden ayıran unsurlardan bir diğeri de taşıyıcının, yani iletişim 
aracının türü ve periyodudur. Belgesel fotoğraflar daha çok haftalık, aylık ve iki aylık gibi uzun periyotlu 
dergilerde ya da albümlerde kendilerine yer bulurlarken, haber fotoğrafları günlük gazetelerde yayınlanır-
lar, yazıyı destekleyici bir unsur olur. Bu anlamda haber fotoğrafı anında tüketilir. Bu nedenle W. Eugene 
Smith’in “İspanyol Köyü” adlı çalışması bir gazetede değil dergide yayınlanması istenmiştir. Dolayısıyla W. 
Eugene Smith’in “İspanyol Köyü” veya Sebastião Salgado’nun Brezilya’daki Serra Pelada altın madeninde 
çalışan isçileri anlattığı projesi gibi derinlikli belgesel fotoğraf çalışmaları belleklere kazınmıştır. Bu belge-
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sel fotoğraf projeleri, gerçekleştirilmelerinin üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen, tekrar tekrar 
dönüp bakma isteği uyandıran nitelikli fotoğraflardan oluşmaktadırlar (Buçan 56-57).
Bütün bu benzerlikler ya da farklılıklar içinde ince detaylarla tarihe eklemlenen bu fotoğrafik imgeler en-
formasyon çağının en spesifik yaratıları olmuştur. Belgesel fotoğrafçılıkta uzun süredir üzerinde durulan ve 
2000’li yıllardan bu yana fotoğrafta düzenleme yapılmasının gerekliliğini tartışan bir düşünce yapısı vardır. 
Belgesel fotoğraf belge niteliği taşımalı ve aynı zamanda sanatsal açıdan da fotoğrafçıyı tatmin etmelidir. 
Aynı şekilde 1 Mayıs İşçi Bayramı haber fotoğraflarında olduğu gibi. Türkiye tarihine damgasını vuran basın 
fotoğrafların belgesel fotoğraf niteliğine ulaşmasını örnek gösterebiliriz. 

Bellek İnşasında Toplumsal Belgeci Fotoğraf ile Haber Fotoğrafı Bağlamında 1 Mayıs Fotoğraflarının 
Düşündürdükleri
1 Mayıs İşçi Bayramı dünyada ve Anadolu coğrafyasında 19. yy.’ın ilk yarısına kadar geriye götürebileceğimiz 
toplumsal bir gerçekliğin, belirli bir kitle tarafından dışavurumudur. 1 Mayıs’ların toplum belleğinde bir 
umudu, mücadeleyi ya da bir çatışma ortamını simgelemesi, o anın yaşattıklarını ve sonuçlarının politik bir 
düzlemde sağlayacağı titreşimleri görmeye bağlanabilir. Her türlü toplumsal olgu, kültür ve ideolojinin zam-
anın ruhuna göre şekillenmesi, onun topluma nasıl yansıtılması gerektiği üzerine bazı çevreleri düşündürme-
ktedir. En eski yöntemlerden olan fotoğraf ise bu medyumlardan en popüler olanı. Teknolojik yenilenmeler 
ve toplumsal yapısal dönüşüm paradigmaları radikal biçimde değişirken, enformasyonun daha önemli, 
açıklayıcı ve duyumsanabilir olan yanı öne çıkmaya başlamıştır. 

Yakın zamanlara kadar her şeyin daha çoğul ve daha aşırı durumlarda gerçekleşmesiyle, olayların merkez-
indeki haber fotoğrafçısının misyonu da ön plana çıkmıştır. 1 Mayıs’ta gerçekleşen olayları gazetenin ideoloji-
si, editörü, patronu ya da siyasi konjonktüre bağlı olarak yansıtması bu fotoğrafları haber fotoğrafı kategoris-
ine oturturken; dayandığı temel noktayı ezilen, alt sınıfın sorunlarını sol görüş temeli ile bir amaca bağlayıp 
sosyolojik bir problemi, yaşantıları yansıtması dolayısıyla da belgeselci fotoğraf kategorisine yükseltmektedir. 
Seçilen fotoğraf örneklerinde de görüleceği gibi gerçekliğin ideoloji bağlamında görsel temsilinde iki farklı/
zıt kategorinin geçen zaman aralığında nasıl buluştuğu anlamlı bir bütün halinde görülecektir.

Bellek konusu oldukça önemli bulunan ve son zamanlarda araştırmacıların / felsefecilerin üzerinde 
çalıştıkları bir ilgi alanı olmuştur. Jan Assmann bu ilgiyi etkileyen en az üç faktörü öne sürmektedir; birin-
cisi, yeni elektronik medya ile bellek dışı kaydın (dolayısıyla da yapay belleğin) mümkün olduğu bir çağın 
içerisinde olmamızdan dolayı böyle bir gelişimin matbaanın ve ondan önce yazının keşfine eş değerde 
bir kültürel devrim anlamına gelmekte olduğu; ikincisi, birinci gelişime bağlı olarak, bugünün kültürünü 
geçmişin ardıl kültürü olarak kavrayan tutumun, yani devrini tamamlamış bir şey olarak tanımlayıp geçmiş 
kültürü bir hatırlatma ve geçmişi anlama çabasını konu eden bir tutumun yaygınlaşmakta olduğu; üçüncü 
ve belki de en belirgin faktör ise, bizi çok daha kişisel ve yaşamsal düzeyde etkileyen bir şeyin sonuna gelmiş 
olduğumuzdur (Yaykın 120-121). Tabi söz konusu toplumsal bellek olunca, çok uzun yıllar tortulaşmış 
kültürel, tarihsel, sosyolojik kalıtların nesilden nesile aktarılmadaki geçmişi anlamakla ilişkili bir kavramı 
anımsamalıyız. Yüzyılımızın kullan-tüket-at felsefesi ve holografik imajlarıyla kuşatıldığını düşünürsek 
geçmişte yaşanan olayların sanal belleklerde daha kısa süreli kalması olasılığının arttığını tahmin edebiliriz. 
    
Görsel 1. 2 Mayıs 1977 (Kanlı 1 Mayıs), Cumhuriyet Gazetesi                   
Görsel 2.  2 Mayıs 2011, Cumhuriyet Gazetesi       
                          
1977 tarihli 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda yaşanan olayların 2 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesindeki 
(Görsel 1) haber fotoğraflarındaki sunumu ile, 34 yıl aradan sonra 2011 tarihli (Görsel 2) aynı gazetedeki 
sunumları bize bellek inşasındaki toplumsal olaylardan 1 Mayıs örneğinin en doğru örnek olarak temsilini 
sunmaktadır. Kanlı 2 Mayıs gününe ait gazetenin görsellerinden üstte yer alan Prangalı İşçi afişinin önünde 
bayram havasında geçen bir kutlamanın ardından, katliamı çağrıştıran, hayatını kaybeden insanların old-
uğu fotoğraf yerleştirilmiştir. Bu 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın olumlu gidişatına gölge düşürmüş bir olay olması 
dolayısıyla olumsuz görsel kodlarla sunulmuştur. 

Diğer 2 mayıs 2011 tarihli gazetede yine Prangalı İşçi afişini görüyoruz. Buradaysa yine Cumhuriyet gaze-
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tesinin ideolojik yapısına uygun kutlama ile ilgili kodlar izler kitleye sunulmuştur. Kodlanan mesaj, işçi mü-
cadelesinin desteklendiği ve sol eğilim gösteren toplumsal bir günün olumlu ve verimli geçtiğidir.

1977 tarihli 1 Mayıs (Kanlı 1 Mayıs) haber fotoğrafında gördüğümüz haber fotoğrafı yıllar sonra aynı gazet-
ede karşımıza çıktığı zaman biz aynı şekilde o günleri zihnimizde yer eden görüntüleri, olayları görsel 
hafızamız aracılığıyla tekrar belleğimizde oluşturmaktayız. Bu bağlamda tarihe damgasını vuran toplumsal 
olay fotoğrafları “Toplumsal Belgesel Fotoğraf ”ın alanına girerek dünden bugüne belgeleri önümüze sunar ve 
belleğimizde oluşuma sokar. Bu etkisiyle belgesel fotoğraf, haber fotoğrafından bir adım öne çıkar.  Prangalı 
İşçi afişinde (Görsel 3) de bu türden bir dönüşüm söz konusudur. Başlangıçta belki sıradan bir haber fotoğrafı 
iken, zaman içinde tekrarlanan kullanımı onu farklı bir kategoriye yönlendirmiş, kitlelerin geçmişten bugüne 
emek ve dayanışmanı sembolü olarak belleklerinde yer etmiştir.

Görsel 3. Prangalı İşçi Afişi

Daha önce de bahsedildiği gibi haber fotoğrafı ve belgesel fotoğraf arasında en önemli farkın bahsedilen 
fotoğrafların çerçevelenmesi konusunda fotoğrafçının olayla olan ilişki durumudur. Basın fotoğrafçısı belli 
bir kuruma (gazete, dergi, basın kuruluşu) bağlı olduğundan kendisine ait bir egemen okuma söz konusu 
olmadığı için olayla ilişkisi dolaylıdır. Fakat toplumsal belgesel fotoğrafçı çekeceği fotoğrafa tüm benliğini 
koyabilir, (çekim yaptığı konum, kullanacağı objektif, oluşturacağı kompozisyon) tamamen kendi yaratıcılığı-
na ve estetiğine bağlıdır. Bu sebepten olayla doğrudan ilişki içerisine girer. Tıpkı 1 Mayıs haber fotoğrafların-
da olduğu gibi; Sol/sosyal demokrat görüşlü Cumhuriyet gazetesinden kullanılan haber fotoğrafları gazetenin 
kendi ideolojisine uygun haber fotoğrafları seçimi ile okur kitleye sunulur. Olayla ilgili haber fotoğrafını 
çeken fotoğrafçının fotoğraf estetiği oluşturma ve olayı en güzel kompozisyonda okuyucuya sunmak gibi 
bir kaygısı olamaz. Çünkü onun seçim hakkı yoktur. Gazetenin editörü gazetenin görüşü doğrultusunda en 
uygun haber fotoğrafını seçecektir. Belgesel Fotoğraf da ise çekilen olay fotoğrafı tamamen fotoğrafçının 
tercihidir.  Bu durumda haber fotoğrafı ve belgesel fotoğraf birbirinden ince, ama bir o kadar da anlamlı 
bir çizgi ile ayrılır. Fotoğraf tarihinden iki önemli belgesel fotoğrafçı Jacob Riis ve Lewis Hine gibi belgesel 
fotoğrafçılar fotoğraf makinesinin sadece olayları kaydetme yansıtma özelliğinin olmadığını, aynı zamanda 
sosyal değişimler açısından önemli birer araç olduğunu kanıtladılar. Hine işine odaklı bir fotoğrafçı olarak 
hedefleri hakkında şunları belirtmişti. “Haytta yapmak istediğim iki şey vardı; düzeltilmesi gereken şeyleri 
göstermek, övülmesi gereken şeyleri göstermek.” Bu sırada objektif duruşları olan yeni nesil fotoğrafçılar 
onları örnek aldılar. Çünkü Riis ve Hine sosyal farkındalık adına fotoğraf çekip yayınlanmasını sağlayan ilk 
fotoğrafçılardı (Kamburoğlu 195).

Sonuç
Fotoğrafın icadı ile yüzyılların kültürel evrimine ve gerçekliklerin nasıl bir tarihsel düzenek ile günümüze 
ulaştığına tanık olmaktayız. Sosyolojik bir kanıt olarak fotoğraf okumanın okur kitleyi olay içine çekebilme 
özelliğinden dolayı yazılı basının sık kullandığı bir ayna da aynı zamanda. Fotoğraf toplumsal olayların 
görünür kılınmasında da oldukça büyük önemi olan fotoğraf, yukarıda bahsedilen detaylara bağlı olarak, 
iletim döngüsünü harekete geçirmektedir. 1 Mayıs İşçi Bayramı örneğinde olduğu gibi, kitlesel bir başkaldırı 
vakasını görüntülemek ve belli formüllerle topluma aktarmak görevi yine fotoğrafın belgeselci ya da 
toplumsal gerçekçi boyutta aktarım gücüne kalmıştır. 

Özellikle toplumsal olayları yansıtmak için çok doğru bir araç olan fotoğraf, görsel dil olarak karşımıza farklı 
kulvarlarda çıkmaktadır. Belgesel fotoğraf ve foto muhabirliği, anlamları farklı birer anlam dünyası olduk-
ları kadar, aynı zamanda kendi dünyalarındaki örgütsel ve tarihsel bağlamlarında ortaya çıkan toplumsal 
uzantılardır. Farklı bir türde yeniden okunan fotoğraflar, kullanıldığı yüzeylere göre farklı anlamlandırmalara 
karşı özgür bırakılırlar. Tıpkı 1 Mayıs İşçi Bayramı haber fotoğraflarında olduğu gibi. Toplumsal olaylardan 
Türkiye’de ve dünyada kutlanan ve olaylı geçen 1 Mayıs İşçi Bayramı haber fotoğrafları, Türk basınını temsi-
len alınan Cumhuriyet gazetesinde okur kitleye servis edilirken nasıl kodlanmıştır? En etkili görsel dil olarak 
karşımıza çıkan fotoğraflar,  ideolojik kodlarla kurgulanmış birer haber fotoğrafı mı? Yoksa belek inşasında 
toplumsal belgesel fotoğraf olarak mı karşımıza çıkıyor? Bu çalışmada disiplinler arası çok geniş bir yelpazeye 
sahip olan görsel iletişimin en etkili dili olan fotoğrafın, birbirine çok yakın olan hatta aynı kategoride old-
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uğunu savunanlara karşılık haber fotoğrafçılığı ile belgesel fotoğrafçılık arasındaki ince ama bir o kadar da 
etkin bir ayrımı, özelliği gün yüzüne çıkarmaya çalıştık. 
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KADIN KULLANICILAR VE SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ÜZERİNDEN SOSYAL MEDYA VE 
ÖZGÜR KATILIM
Esra İnce Özer , Eda Özcan Yılmaz 

1. Giriş
İnternet teknolojisinin ortaya çıkışı ile birlikte yeni iletişim teknolojileri de sürekli olarak gelişmekte ve 
değişmektedir. İnternetin ve yeni iletişim teknolojilerinin bireylerin günlük yaşamlarında fazlasıyla yer işgal 
etmeye başlaması ise bu teknolojilerin onların yaşam pratiklerinde oldukça fazla görülmesine sebep olmak-
tadır. Bilgisayar ve internet teknolojisinin gelişmesi ile kişiler; televizyon, gazete, kitap gibi geleneksel medya 
araçlarını var olan yeni medya teknolojileri ile kullanmaya başlamıştır. Böylelikle iletişim büyük oranda yeni 
medya araçları ile sağlanan ortamlarda gerçekleşmektedir. Yeni medya ile internet ve bilgisayar kullanıcıları 
içerik alıcısından içerik üreticisi konumuna geçmiş ve bu durum sosyal medyanın gelişimini sağlamıştır. 
Gelişen sosyal medyanın, liberal bakış açısıyla bireylerin sıklıkla varlık gösterdiği bir alan olarak sağladığı 
olanaklar ile bir özgürlük mecrası olduğu iddiası araştırma temelinde sorgulanmaya çalışılmaktadır. Liberal 
perspektiften bakıldığında sosyal medyanın, ifade özgürlüğüne olanak sağlayan, katılımcılığı arttıran, et-
kin, hızlı, mekân ve zaman bağımsızlığı olan eş zamansız iletişimi de olanaklı kılan bir yapıya sahip olduğu 
görülmektedir. Sosyal medya aynı zamanda bireyler için özgürce seçim yaptığı, üre-tüketici konumunda 
olduğu, kullanıcıların yarattıkları içeriklerle kendilerinin gündem belirleyebildiği ve bu gündemi ağındaki 
kişilerle rahatlıkla paylaşabildiği bir alan olarak işaretlenmektedir. Yaratılan bu bilgi, belge ve görüntüler-
in hızlı ve kolay bir şekilde dolaşıma sokulması ve ağdaki kişiler tarafından kolaylıkla ulaşılabilir olması da 
sosyal medyanın bahsedilen olanakları arasında yer almaktadır. Ayrıca kendilerini ana akım medyada ifade 
etme imkânı olmayan kişilerin sosyal medya vasıtasıyla daha demokratik, daha özgür, daha hızlı ve daha 
kolay bir ifade ortamı bulduğu düşünülmektedir. Ancak iletişim açısından çeşitli olanaklar sağlayan bilgisa-
yar ve iletişim teknolojilerinin kimi kişi, kurum, şirket ve siyasiler tarafından özgür ifade ortamını genişleten 
ve kolaylaştıran amaçlar için kullanılmayacağı ihtimaline de dikkat çekilmektedir. Sosyal medyanın farklı 
amaçlarla farklı ideolojiler temelinde kullanılmaya elverişli bir yapısı olduğunu ileri süren eleştirel yaklaşımın 
bu konudaki iddiaları kullanıcıların hak ve özgürlükleri konusunda yaratabileceği tehditler bağlamında ele 
alınmaktadır. Zira sosyal medya, kullanıcıya ait çok fazla bilgi ve belgelerin depolandığı bir mecradır. İhtiyaç 
duyulduğunda ulus devletler veya sermaye sahipleri tarafından kullanılabilecek sosyal medyadaki bu bilg-
iler, bir denetim ve gözetim mekanizması olma potansiyelindedir. Bu anlamda sosyal medyanın, bireylerin 
özgürce duygu ve düşüncelerini ifade edebildikleri bir mecradan ziyade denetim ve gözetime olanak sağlayan 
bir mecra olduğu ifade edilmektedir. Üretim araçlarını elinde bulunduran sermaye sahipleri tarafından da 
bir sömürge aracı olarak kullanılabilen sosyal medya, kapitalist sisteme de bu anlamda hizmet etmektedir. 
Sağladığı olanaklar ile kişilerin daha özgür ifade olanaklarına sahip olacağı ve daha kolay, hızlı ve etkin bir 
iletişimin sağlanacağını öne süren liberal yaklaşımın aksine eleştirel yaklaşım bu alanın daha fazla denetim 
ve gözetime sebep olacağı konusunda endişe duymaktadır. Ancak sosyal medyanın imkân ve tehditlerin-
in bir arada düşünülmesi gerektiği düşüncesini savunan üçüncü yolculara göre sosyal medya ile getirilen 
sınırlılıklar ve olanaklar dengeli bir şekilde ele alınmalıdır. Dolayısıyla sosyal medyanın salt tehditlerine oda-
klanmamak ve iletişime kazandırdığı yeni boyutları ve potansiyelleri de görmek gerekmektedir. 

Medya oluşturduğu içerikler ile kişilerin duygu ve düşüncelerini etkileme konusunda oldukça güçlüdür. 
Yaratılan içerikler alıcısıyla buluştuğu anda o içeriklere ilişkin bir algı da oluşmaya başlar. Bu bakımdan 
sosyal medya geleneksel medyaya oranla kitlelerde çok çeşitli algılar yaratmaktadır. Çünkü kullanım kolaylığı 
ve içerik üretim sürecine katılma özgürlüğü daha fazla ve çeşitli iletilerin daha çok kişiye ulaşmasını sağlam-
aktadır. Geleneksel medyada içerik oluşturma sürecine dâhil olamayan ya da çok az dâhil olabilen kişiler 
sosyal medyada kendi içeriklerini yaratmakta ve dolaşıma sokmaktadır. Bu bakımdan hem geleneksel hem de 
sosyal medyanın kadın ile ilgili oluşturduğu içerikler ve yarattığı algı da önem teşkil etmektedir. Bu bakım-
dan geleneksel medyada kadın temsilinin sorunlu olduğu görülmektedir. Geleneksel medyada oluşturulan 
kadın temsilleri toplumsal cinsiyet rolleri ile bağdaşmaktadır. Dolaşıma sokulan bu imajlar toplum tarafından 
tüketilmekte ve tüketildikçe pekiştirilmektedir. Geleneksel medyada yer alan kadın temsili, toplumsal cinsi-
yetçi roller ile üretilmeye devam ettikçe içerisinde kadının da bulunduğu kitleler tarafından tüketilmekte ve 
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beslenmektedir. Sosyal medyada içerik üretim sürecine katılan kadın tarafından oluşturulan iletinin, gelenek-
sel medyada oluşturulan kadın imajından daha farklı olacağı öngörülmektedir. 

Çalışmada, Türkiye’de farklı demografik özelliklere sahip sosyal medya kullanıcısı kadınlar için sosyal me-
dyanın özgür bir ifade ortamı yaratıp yaratmadığı; bu bağlamda sosyal medya kullanıcısı kadınların pay-
laştıkları ve takip ettikleri konular, paylaşımlarında takındıkları tutumlar, yaşadıkları tedirginlikler, sosyal 
medya kullanımlarının engellenmesi/kısıtlanması ile ilgili düşünceleri kısacası kadınların tüm sosyal me-
dya deneyimlerinin nicel yöntemlerle tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Sosyal medya ile ilgili yaşanan tüm 
tartışmalar odağında sosyal medyanın kadınlar için özgürleştirici bir mecra yaratıp yaratmadığı sorgul-
anmaktadır. Yoksa sosyal medya kadınlar için özgürlükten ziyade, daha fazla denetim ve gözetime olanak 
sağlayan bir alan mıdır? Ayrıca kadınlar sosyal medyada, geleneksel medyada olduğundan daha farklı rollerle 
mi temsil edilmektedir? Bu soruların cevaplarını aramak amacıyla hazırlanan çalışma üç bölümden oluşmak-
ta ve sosyal medyanın kadınlar için bir özgürlük alanı yaratıp yaratmadığı konusunu sorgulamaya çalışmak-
tadır. 

2. Araştırmanın Konusu 
Gelişen teknolojiler çerçevesinde sürekli ve hızlı bir şekilde yenilenen iletişim teknolojileri kitle iletişim 
araçlarını da etkileyerek toplumsal iletişim biçimlerinde değişikliklere sebep olmuştur. Tezin kuramsal 
bölümünde sosyal medyanın kendisine has bir takım özellikleri ile kullanıcılarına daha özgür ve etkin bir 
iletişim ortamı sunduğunu ifade eden liberal görüşlerin aksine gözetim ve denetimi meşrulaştıran ve kul-
lanıcıları yalnızlaştıran bir alan olduğunu ifade eden eleştirel görüşlere de yer verilmektedir. Ayrıca sosyal 
medyanın hem olumlu hem de olumsuz özelliklere sahip olduğunu belirten üçüncü yolcular, bu alanın 
özgürleştirici olduğu kadar bazı kısıtlayıcı özellikleri de içinde barındırdığını belirtmektedir. Ek olarak 
gerek geleneksel gerekse de yeni medyanın kitleler üzerinde yarattığı etki ve kişilerin günlük yaşamlarını 
ve davranışlarını biçimlendirme özelliklerinden dolayı önemli bir araç olduğu üzerinde de durulmaktadır. 
Bu bakımdan medya güçlü ve etkili bir ikna ve propaganda kaynağı olmaktadır (Laughey, 2010, s. 42) Bu 
bağlamda medya toplumsal cinsiyete ilişkin görüşlerin yeniden üretilmesinde ve tasarlanmasında dolayısıyla 
toplumda cinsiyet imgelerinin kurulmasında, pekiştirilmesinde veya değiştirilmesinde önemli bir role sa-
hiptir. Tezin araştırma bölümünde ise sosyal medya ile ilgili ortaya koyulan düşüncelerin farklı demografik 
özelliklere sahip kadınlar için ne ölçüde bir özgürlük alanı yarattığı sorunsalından hareketle katılımcıların 
sosyal medya kullanım deneyimleri ile ilgili veriler baz alınarak bir araştırma yapılacaktır. Ayrıca medya ve 
toplumsal cinsiyet ilişkisinin medyanın cinsiyet inşası üzerindeki etkisinin sosyal medya kullanıcısı kadın-
ların davranışlarında ne gibi değişikliklere yol açtığı da araştırma genelinde ele alınacaktır. Araştırmanın 
konusu, toplumsal yaşamın her alanına nüfuz eden internet ve sosyal medyanın kadınlar için bir özgürlük 
alanı yaratıp yaratmadığıdır. Bu bağlamda kadınların sosyal medyayı kullanırken ne gibi olanaklar ve 
sınırlılıklar ile karşılaştıklarına değinilecektir.  Kadınların sahip olduğu farklı sosyo-kültürel ve sosyo-ekono-
mik etkenler, takipçi ve takip edilen listeleri, içerik paylaşımındaki tutumları ve sosyal medyada kendilerini 
ifade etme durumları sosyal medyanın sağladığı özgürlükler bağlamında değerlendirilecektir. Ayrıca kadın-
ların istedikleri düşünce ve içeriklere erişim olanaklarının,  onların sosyal medya kullanımlarındaki etkisine 
ve bu etkinin sosyal medya kullanım pratiklerinde ve deneyimlerinde ne gibi değişiklikler yarattığı da araştır-
ma kapsamında ele alınacaktır. Bununla birlikte medyada yaratılan toplumsal cinsiyet olgusunun kadınların 
sosyal medya kullanımlarını biçimlendirmedeki etkilerine de değinilecektir. Özetle sosyal medyanın kadınlar 
için özgürleştirici bir platform oluşturup oluşturmadığına odaklanılacaktır. 

3. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışma internet ve sosyal medyanın; bireylerin günlük yaşantılarında oldukça fazla yer işgal eden bir 
alan olarak onların kullanımlarında ne gibi değişikliklere sebep olduğunu araştırmaktadır. Liberal yaklaşım 
sosyal medyayı; kullanım kolaylığı, etkileşimliliği, hızı ve eş zamansız iletişimi olanaklı kılan yapısı ayrıca 
yaş, cinsiyet, din, dil, siyasi düşünce ayırt etmeksizin hemen herkesin duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade 
edebildiği bir ortam olarak işaretlemektedir. Bu bağlamda sosyal medyanın kadınlar için bir özgürlük alanı 
yaratıp yaratmadığına odaklanılmaktadır. Çalışma, kadınların sosyal medya kullanımlarında kendilerini 
özgür bir mecrada hissedip hissetmedikleri sorularına yanıt aramaya çalışmaktadır. Dolayısıyla çalışmanın 
ana amacı, sosyal medyanın Türkiye’de farklı demografik özelliklere sahip kadınlar için herhangi bir baskı 
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altında kalmadan kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri, kendi duygu ve düşüncelerini paylaşıp kendi 
içeriklerini üretebildikleri bir mecra olup olmadığıdır. Bu anlamda çalışma kapsamında, sosyal medyanın, 
sosyal medya kullanıcısı kadınlar için özgür bir ifade ve temsil mecrası olup olmadığına odaklanılmaktadır. 
Bu amaçla yapılan araştırma Türkiye’de yeterli ampirik çalışmanın olmaması ve bu boşluğun doldurması 
konusunda önemli görülmektedir.

4. Araştırmanın Varsayımları
Çalışmanın yanıt bulmaya çalıştığı ve çalışma kapsamında ele alınan varsayımların da temelini oluşturan so-
runlar genel olarak liberal yaklaşımın sosyal medyanın bireylere özgür ve demokratik bir ifade alanı sağladığı 
düşüncesi temelinde tartışılacaktır.
• Sosyal medya kadınlar için özgür ve kendilerini daha rahat ifade ettikleri bir mecra oluşturmamak-
tadır.
• Sosyal medyada da kadınlar kendilerini rahat ve özgür hissetmekten ziyade daha fazla gözetim ve 
denetim altında hissetmektedirler. 
• Kadınlar ana akım medyada olduğu gibi sosyal medyada da geleneksel rollerle temsil edilmektedir.  

5. Araştırmanın Yöntemi
Çalışmanın kuramsal bölümünde sosyal medyanın kullanıcısına sunduğu olanaklar ve sınırlılıklar konu ile 
ilgili literatür derinlemesine incelenerek belirtilmiştir. Kuramsal kısımda açıklanmaya çalışılan bu kavram-
lar, sosyal medyanın özgür bir ifade alanı yaratıp yaratmadığına ilişkin soruların sosyal medya kullanıcısı 
kadınların algı ve deneyimleri üzerinden tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu tespit ise bu konu ile ilgili bir 
alan çalışmasını gerekli kılmaktadır. Bu bakımdan anket yöntemi çok yönlülük, etkinlik ve genellenebilir-
lik özellikleri ile sosyal bilimler alanı araştırmaları için çekici olmaktadır. Değişik sosyal olguların açıklan-
masında ve bilinmeyen konuların keşfedilmesinde, az maliyetle ve kısa sürede geniş bir örneklem grubuna 
ulaşılmasında ve ulaşılan geniş gruplardan örnekler seçilerek verilerin elde edilmesi konularında yararlı bir 
araştırma yöntemi olmaktadır. Ayrıca bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler de anket yönteminin uygulan-
masına, verilerin toplanması ve analizi bakımından hız ve doğruluk katmaktadır (Sevinç, 2011, s. 234). Anket 
oluşturulurken, katılımcıların doğrudan okuyup cevaplayacakları, herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacak 
ve amaca uygun cevapların alınabileceği elverişli sorular ve cevap seçenekleri hazırlanmalıdır (Balcı, 2010, 
s. 146). Dolayısıyla yukarıda bahsi geçen özellikler anket yönteminin bu çalışma için veri toplama yöntemi 
olarak tercih edilmesinde etkili olmuştur.
Kadınların sosyal medya kullanımına ilişkin hazırlanan anket dört farklı kategori altında incelenen toplam 
31 sorudan oluşmaktadır. Birinci bölümde sorulan yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışma-çalışmama duru-
mu, gelir ve eğitim seviyesi gibi sorularla kadınların sosyo-ekonomik durumları tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Anketin ikinci bölümünde kadınların hangi sosyal medya aracını, ne kadar süreyle ve hangi amaçla kul-
landıkları, hangi konular ile ilgili içerik paylaşımı yaptıkları ve hangi konulardaki içerikleri takip ettikleri 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bakımdan içerik paylaşımı başlığı altında ilgili sorulara yer verilmiştir. An-
ketin üçüncü bölümünde kadınların içerik paylaşımı yaparken takipçi ve takip edilen listelerinde yer alan 
kişilerin baskısı veya etkisinde kalıp kalmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Anketin dördüncü ve son 
bölümünde ise içerik paylaşımındaki tutumlar, yaşanılan tedirginlikler, farklı hesap oluşturma ve kullanma 
sebepleri, sosyal medya ile kurulan ilişkiler, boyutları ve sürdürülebilirliği, kadınların ne tür içerikler pay-
laştığı, ne tür içeriklerde yer aldığı ve genel olarak sosyal medyanın kadınları özgürleştirip özgürleştirmediği 
gibi konular kendini ifade etme ve istenilen bilgilere erişim özgürlüğü başlığı altında incelenmiştir. 

6. Araştırmanın Bulguları 
Çalışmanın bu bölümünde Kadınların Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları anketi sonucu elde edilen ver-
ilerin özetlendiği betimsel istatistiklere, veri analizi sonucu ortaya çıkan bulgulara ve bu bulgular temelinde 
yapılan değerlendirmelere yer verilmektedir. Anket sorularına ilişkin verilen yüzdelik değerler sorulara yanıt 
veren katılımcı sayıları üzerinden hesaplanmıştır. 

I.Sosyo-Ekonomik Durum 
Kadınların demografik özelliklerini beliremeye yönelik elde edilen bulgular: 
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Araştırmaya katılan 272 bireyin tamamının (%100) kendisini kadın olarak tanımladığı görülmektedir. 
Katılımcıların medeni durumlarına göre dağılımları incelendiğinde 149’unun (%54.78) evli ve 123’ünün 
(%45.22) bekâr olduğu görülmektedir. Katılımcıların medeni durumları göz önüne alındığında neredeyse 
yarı yarıya bir katılım sağlandığı görülmektedir. 
Katılımcıların yaşlarına göre dağılımları incelendiğinde yaş grupları içerisinde yer alan 27-35 yaş aralığı 
katılımcıların çoğunluğunu oluşturmaktadır. Toplam 272 kadın katılımcının 152’sinin (%55.88) 27-35 yaş 
aralığında, 50’sinin (%18.38) 36-44 yaş aralığında, 45’inin (%16.54) 18-26 yaş aralığında, 25’inin (%9.19) 
ise 45 ve üzeri yaş grubunda yer aldığı görülmektedir. Araştırmaya katılan kadınların çalışma durumları ile 
ilgili dağılımları incelendiğinde 212’sinin (%77.94) çalışıyor olduğu ve 60’ının (%22.06) çalışmıyor olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu çalışan kadınlardan oluşmaktadır.  Katılımcıların eğitim du-
rumlarına ilişkin dağılımları incelendiğinde 122’sinin (%44.85) lisans, 83’ünün (%30.51) lisansüstü ve üzeri, 
35’inin (%12.87) lise, 28’inin (%10.29) önlisans, 3’ünün (%1.10) ortaokul ve 1’inin (%0.37) ilkokul mezunu 
olduğu görülmektedir. 

II. İçerik Paylaşımı 

Tablo 1 İnternet Kullanımı

Katılımcıların internet kullanımlarına ilişkin dağılımlar değerlendirildiğinde 249’unun (%99.60) interneti 
kullandığı ve 1’inin (%0.40) ise kullanmadığı görülmektedir. 22 kişi ise bu soruyu yanıtlamamayı tercih et-
miştir. Buna göre katılımcıların çoğunluğunun interneti kullandıkları görülmektedir. 

Tablo 2 İnterneti en çok hangi amaçla kullanıyorsunuz?

İnternetin en çok hangi amaçla kullanıldığına ilişkin dağılımlar incelendiğinde katılımcıların 100’ünün (%40) 
sosyal medya, 57’sinin (%22.80) araştırma, 55’inin (%22) gündem takibi, 19’unun (%7.60) eğlence, 11’inin 
(%4.40) e-posta alışverişi ve 8’inin (%3.20) diğer amaçlı internet kullandıkları görülmektedir. 22 kişi ise bu 
soruyu yanıtlamamayı tercih etmiştir. Buna göre araştırmaya katılan kadınlar interneti en çok sosyal medya 
amaçlı kullanmaktadır.

Tablo 3 Gün içinde sosyal medyaya ne kadar zaman ayırıyorsunuz?

Gün içerisinde sosyal medyaya ayırdıkları zamana ilişkin dağılımlar incelendiğinde katılımcıların 134’ünün 
(%53.60) 1-3 saat aralığında, 65’inin (%26) 0-1 saat aralığında, 38’inin (%15.20) 3-6 saat aralığında, 8’inin 
(%3.20) 6-10 saat aralığında ve 2’sinin (%0.80) de 10 saat ve üzeri sosyal medyaya zaman ayırdıkları 
görülmektedir. Katılımcıların 3’ü (%1.20) sosyal medya kullanmadığını belirtmektedir. 22 kişi ise bu soruyu 
yanıtlamamayı tercih etmiştir. Bu bağlamda katılımcıların 65’inin (%26) sosyal medyaya gün içerisinde bir 
saatten az zaman ayırdıkları ve 10 kişinin (%4) ise günde en az 6 saat sosyal medya hesaplarında vakit geçird-
ikleri görülmektedir. 

Tablo 4 Hangi sosyal medya araçlarını kullanmayı tercih ediyorsunuz?

Tercih edilen sosyal medya araçlarına ilişkin dağılımlar ele alındığında katılımcıların 203’ü (%81.20) Insta-
gram’ı, 183’ü (%73.20) Facebook’u, 80’i (%32) Twitter’ı, 50’si (%20) LinkedIn’i, 23’ü (%9.20) ise Blog’u ve 29’u 
(%11.60) diğer sosyal medya araçlarını kullanmayı tercih etmiştir. 22 kişi ise bu soruyu yanıtlamamayı tercih 
etmiştir. 

Tablo 5 En çok hangi sosyal medya aracını kullanmayı tercih ediyorsunuz?

En çok kullanılan sosyal medya aracına ilişkin dağılımlar incelendiğinde katılımcıların 111’i (%44.40) Ins-
tagram’ı, 103’ü (%41.20) Facebook’u, 21’i (%8.40) Twitter’ı, 3’ü (%1.20) LinkedIn’i, 1’i (%0.40) Blog’u ve 11’i 
(%4.40) diğer sosyal medya araçlarını en çok kullandıkları araçlar olarak belirtmişlerdir. 22 kişi ise bu soruyu 
yanıtlamamayı tercih etmiştir. Buna göre katılımcıların çoğunluğu bir fotoğraf paylaşım platformu olan In-
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stagram’ı kullanmayı tercih etmektedir. Böylelikle çeşitli filtreleme özelliklerine sahip olan bu fotoğraf pay-
laşım platformunun kadınların daha çok görsel içerik takip ettiklerini ve kendilerini daha çok görsel içerikler 
ile ifade ettiklerini göstermektedir, denilebilir. Sosyal ağlar ile kişilerin sağlamış olduğu iletişim pratiklerinde 
yaşanan değişimlerin onları kendilerini ifade etmek için fotoğraf ve video ağırlıklı içerik tercih etmeye yön-
lendirmesi çok fazla tercih edilmeyen yüz yüze iletişimin sanal ortamdaki tezahürünün bu şekilde sağlanması 
düşüncesi bir anlamda doğrulanmaktadır, diyebiliriz (Uğurlu, 2013, s. 262). Ayrıca en az kullanılan sosyal 
medya aracının Blog olduğu görülmektedir. 

Tablo 6 Sosyal medyayı en çok hangi amaçla kullanıyorsunuz?

Sosyal medyayı en çok hangi amaçla kullandığına ilişkin dağılımlar incelendiğinde katılımcıların 95’i (%38) 
en çok gündem takibi için sosyal medyayı kullandığını belirtmiştir. Katılımcıların 51’inin (%20.40) zaman 
geçirmek, 35’inin (%14) arkadaşlarını takip etmek, 19’unun (%7.60) içerik paylaşmak, 12’sinin (%4.80) kişisel 
içerik paylaşmak, 9’unun (%3.60) çevrimiçi sohbet etmek, 5’inin (%2) diğer amaçlar için sosyal medyayı kul-
landıkları görülmektedir. Şıklarda yer alan “kişilerle tanışmak” seçeneğinin hiçbir katılımcı tarafından işare-
tlenmemesi ise bu sorunun analizi bakımından önemli görülmektedir. 22 kişi ise bu soruyu yanıtlamamayı 
tercih etmiştir. 

Tablo 7 Hangi konularla ilgili içerik paylaşıyorsunuz?

Sosyal medyada hangi konularla ilgili içeriklerin paylaşıldığına ilişkin dağılımlar incelendiğinde katılım-
cıların büyük çoğunluğu olan 181 kişinin (%72.40) kişisel içerikler paylaştığı görülmektedir. Katılımcıların 
96’sının (%38.40) haber ve 71’inin (%28.40) eğitim ile ilgili içerikler paylaştığı görülmektedir. Bunları takip 
edenlerin ise; 67 kişi (%26.80) ile seyahat, 64 kişi (%25.60) ile siyaset, 56 kişi (%22.40) ile edebiyat, 38 kişi 
(%15.20) ile sağlık/kişisel bakım, 37 kişi (%14.80) ile iş, 20 kişi (%8) ile alışveriş, 18 kişi (%7.20) ile spor, 18 
kişi (%7.20) ile teknoloji, 15 kişi (%6) ile gıda, 9 kişi (%3.60) ile magazin, 20 kişi (%8) ile diğer konularla ilgili 
içerik paylaştıkları görülmektedir. 22 kişi ise bu soruyu yanıtlamamayı tercih etmiştir. 

Tablo 8 Hangi konularla ilgili içerikleri takip ediyorsunuz?

Sosyal medyada hangi konularla ilgili içeriklerin takip edildiğine ilişkin dağılımlar incelendiğinde katılım-
cıların büyük çoğunluğu olan 157 kişinin (%62.80) haber içeriklerini takip ettiği görülmektedir. Katılım-
cıların 148’inin (%59.20) kişisel ve 123’ünün (%49.20) sağlık/kişisel bakım ile ilgili içerikleri takip ettiği 
görülmektedir. Bunları takip edenlerin ise; 117 kişi (%46.80) ile seyahat, 111 kişi (%44.40) ile siyaset, 110 
kişi (% 44) ile eğitim,  106 kişi (%42.40) ile alışveriş, 85 kişi (%34) ile edebiyat, 78 kişi (%31.20) ile iş, 57 kişi 
(%22.80) ile gıda, 56 kişi (%22.40) ile teknoloji, 52 kişi (%20.80) ile magazin, 48 kişi (%19.20) ile spor, 10 kişi 
(%4) ile diğer konularla ilgili içerik takip ettikleri görülmektedir. 22 kişi ise bu soruyu yanıtlamamayı tercih 
etmiştir. 

III.Takipçiler ve Takip Edilenler

Tablo 9 Çoğunlukla kimleri takip ediyorsunuz? 

Katılımcıların sosyal medya hesaplarında çoğunlukla kimleri takip ettiğine ilişkin dağılımlar incelendiğinde 
en büyük çoğunluğu oluşturan 219 kişinin (%89.39) arkadaşlarını takip ettiği görülmektedir. Katılımcıların 
146’sının (%59.59) ailelerini, 109’unun (%44.49) haber sayfalarını, 78’inin (%31.84) kurum/kuruluşları, 
71’inin (%28.98) ünlüleri, 49’unun (%20) siyasetçileri, 12’sinin (%4.90) diğer şeklinde takip edilenleri be-
lirttikleri görülmektedir. 27 kişi ise bu soruyu yanıtlamamayı tercih etmiştir. 12. Soruda da belirtildiği üzere 
katılımcıların sosyal medyayı %38’lik bir oranla gündem takibi için kullanmaları ile çoğunlukla takip ettikleri 
kişilerin aile ve arkadaş gibi doğal gruplardan sonra %44.49’luk bir oranla haber sayfaları olması bulguların 
birbirini tamamladığını göstermektedir. 
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Tablo 10 Takipçilerin çoğunlukla kimlerden oluşuyor?

Sosyal medya hesaplarındaki takipçilerinin çoğunlukla kimlerden oluştuğuna ilişkin dağılımlar in-
celendiğinde katılımcıların 226’sının (%92.24) arkadaşları tarafından takip edildiği görülmektedir. 170’inin 
(%69.39) ailesi, 78’inin (%31.84) profesyonel/iş arkadaşları, 34’ünün (%13.88) bağlantılarının arkadaşları, 
27’sinin (%11.02) tanımadıkları ve 6’sının (%2.45) ise diğer tarafından takip edildiği görülmektedir. 27 kişi ise 
bu soruyu yanıtlamamayı tercih etmiştir.

Tablo 11 Paylaşımlarınızı takipçilerinize göre sınırlandırıyor musunuz veya bazı takipçilerinizden gizliyor 
musunuz?

Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını listelerindeki kişilere sınırlama ya da onlardan gizlemelerine 
ilişkin dağılımları incelendiğinde katılımcıların 92’si (%37.55) gizlemediğini belirtirken, 86’sı (%35.10) gizl-
ediğini ve 65’i (26.53) de bazen gizlediklerini belirtmiştir. 2’si (%0.82) ise diğer (takipçim yok, gizli) şeklinde 
belirtmiştir. 27 kişi ise bu soruyu yanıtlamamayı tercih etmiştir. 
Tablo 12 Kişi listesindeki sizden farklı politik düşüncelere sahip olanlar var mı? 

Katılımcıların sosyal medya hesaplarında kendilerinden farklı politik düşüncelere sahip kişilerin olup ol-
madığına ilişkin dağılımlar incelendiğinde 103 kişi (%42.04) orta çoklukta, 91 kişi (%37.14) çok az, 30 
kişi (%12.24) çok fazla olduğunu, 15 kişi (%6.12) hiç olmadığını ve 6 kişi (%2.45) ise diğer şeklinde farklı 
politik düşüncelere sahip kişiler olduğunu belirtmiştir. 27 kişi ise bu soruyu yanıtlamamayı tercih etmiştir. 
Katılımcıların çoğunluğunun sosyal medya hesaplarında farklı politik düşüncelere sahip kişiler bulunduğu 
görülmektedir. 

IV.Kendini İfade Etme Özgürlüğü ve İstenilen Bilgilere Erişim Olanağı

Tablo 13 İçerik paylaşımında bulunurken nasıl bir tutum sergiliyorsunuz?

Grafikten de anlaşılacağı üzere istediği her içeriği paylaşanlar ile yalnızca hoşuna giden içerikleri paylaşan-
lar toplamda 151 kişi (%74.75) ile büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Katılımcıların 46’sı (%22.77) sadece 
katıldığı politik içerikleri paylaşırken 11’i (%5.45) katılmadığı politik içerikleri de paylaşmaktadır. Politik 
içerikleri kimseden gizlemeden paylaşanların 30 kişi (%14.85), politik içerikleri bazı kişilerden gizleyerek 
paylaşanların ise 11 kişi (%5.45) olduğu görülmektedir. Katılımcıların 42’si (%20.79) ise hiçbir politik içerik 
paylaşımında bulunmamaktadır. Geriye kalan 9 kişi (%4.46) diğer (paylaşım yaparken baskı hissetme, pay-
laşım yaparken oto sansür uygulama, paylaşımlarını insan hak ve özgürlüklerine saygı duymak koşuluyla 
sınırlandırmadan yapma) şeklinde belirtmişlerdir. 70 kişi ise bu soruyu yanıtlamamayı tercih etmiştir. 

Tablo 14 İçerik paylaşırken hangi konularda tedirginlik yaşıyorsunuz?

Araştırmaya katılanların içerik paylaşımlarında yaşadıkları tedirginlik sebeplerine ilişkin dağılımlar in-
celendiğinde 75’inin (%37.13) güvenlik endişesi, 66’sının (%32.67) denetlenme/gözetlenme endişesi, 45’inin 
(%22.28) rahatsız edilme endişesi ile paylaşımlarında tedirginlik yaşadıkları açıkça görülmektedir. Katılım-
cıların 65’i (%32.18) yanlış anlaşılma korkusu yaşarken 47’si (%23.27) ise paylaşımlarını yaparken eş/akraba/
aile baskısı hissetmektedir. Sosyal medya hesaplarında yapacakları paylaşımların işlerini kaybetmelerine 
sebep olabileceğini düşünenlerin 39 kişi (%19.31) ve kendi paylaşımlarının yakınlarının işlerini kaybetmeler-
ine sebep olacağı endişesi taşıyanların ise 25 kişi (%12.38) olduğu görülmektedir. Katılımcıların 21’i (%10.40) 
diğer seçeneğini işaretleyerek paylaşımlarında hiçbir tedirginlik yaşamadıklarını veya tedirginlik yaşayacak 
paylaşım yapmadıklarını belirtmişlerdir. Bu grafikle ilgili belirtilmesi gereken önemli bir nokta içerik pay-
laşımı yaparken; güvenlik, rahatsız edilme ve gözetlenme/denetlenme endişesi yaşayanların, katılımcıların 
büyük çoğunluğunu oluşturmasıdır. Bu durumda sosyal medyanın liberal perspektifin özgür bir ifade ortamı 
yarattığı düşüncesinin aksine bir ortama sebebiyet verdiği düşünülebilir. 70 kişi ise bu soruyu yanıtlamamayı 
tercih etmiştir. 
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Tablo 15 Farklı bir kimlikle oluşturulmuş veya gizli bir sosyal medya hesabınız var mı?

Araştırmaya katılanların farklı bir kimlikle oluşturulmuş veya gizli bir sosyal medya hesabı olup olmadığına 
ilişkin dağılımlar incelendiğinde 181’inin (%89.60) hayır ve 21’inin (%10.40) evet cevabı verdiği görülmek-
tedir. Buna göre katılımcıların çoğunluğu kendilerine ait sosyal medya hesaplarını kullanmakta ve kalan 
kısmının ise farklı veya gizli bir sosyal medya hesabı kullanmayı tercih ettiği görülmektedir. Dolayısıyla 
katılımcıların çoğunluğu sosyal medyada gerçek kimlikleri ile var olmaktadır. 70 kişi ise bu soruyu yanıt-
lamamayı tercih etmiştir. 

Tablo 16 Farklı bir kimlikle oluşturuluş veya gizli bir sosyal medya hesabınız varsa buna neden gereksinim 
duyuyorsunuz?

Yukarıdaki grafik incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğu olan 179’unun (%88.61) böyle bir hesap-
larının olmadığı görülmektedir. Ancak eş/akraba/arkadaş baskısı ile farklı veya gizli bir sosyal medya hesabı 
olanların 2 kişi (%0.99), rahatsız edilme korkusu yaşayanların 2 kişi (%0.99), güvenlik endişesi yaşayanların 
1 kişi (%0.50), işini kaybetme korkusu yaşayanların 1 kişi (%0.50) ve yanlış anlaşılma korkusu yaşayanların 3 
kişi (%1.49) olduğu görülmektedir. 6 kişi (%2.97) ise denetlenme/gözetlenme endişesi ile farklı veya gizli bir 
hesaplarının olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların 12’si (%5.94) ise diğer seçeneğini işaretleyerek “kendimle 
baş başa kalmak, daha özgür olabilmek, eğlence amaçlı, başka bir hesapla iletişimde bulunmak, stalk, kısıtlı 
takipçi sayısı,  kendimle Facebook’ta sohbet etmek” gibi cevaplar vermişlerdir. 70 kişi ise bu soruyu yanıt-
lamamayı tercih etmiştir. 

Tablo 17 Farklı bir kimlikle oluşturulmuş veya gizli bir sosyal medya hesabınızı kullanırken kendinizi daha 
özgür ve rahat hissediyor musunuz?

Araştırmaya katılanların oluşturdukları farklı veya gizli sosyal medya hesaplarını kullanırken kendilerini 
daha özgür ve daha rahat hissetmelerine ilişkin dağılımlar değerlendirildiğinde. 13’ü (% 6.44) evet diyerek 
farklı/gizli sosyal medya hesabı kullanımlarında rahat ve özgür hissettiklerini belirtmişlerdir. 5’i (%2.48) ba-
zen rahat ve özgür hissettiklerini ve 4’ü (%1.98) hiçbir zaman rahat ve özgür hissetmediklerini belirtmişler-
dir. 174’ü (%86.14) zaten böyle bir hesaplarının olmadığını belirtmiştir. 6’sı ise diğer seçeneğini işaretlemiştir. 
70 kişi ise bu soruyu yanıtlamamayı tercih etmiştir. 

Tablo 18 Sosyal medyanın sizi özgürleştirdiğini düşünüyor musunuz?

Sosyal medyanın özgürleştirip özgürleştirmediğine ilişkin dağılımlar incelendiğinde araştırmaya katılan-
ların 75’i (%37.13) kesinlikle özgürleştirmediğini belirtirken 3’ü kesinlikle özgürleştirdiğini düşünmektedir. 
103’ü (%50.99) kısıtlı ölçüde bir özgürleşmenin olduğunu belirtirken 17’si (%8.42) ise sosyal medyanın geniş 
ölçüde bir özgürlük sağladığını belirtmektedir. Katılımcıların 4’ü ise diğer seçeneğini işaretlemiş olup, Face-
book kesinlikle özgürleştirmezken; Twitter’ın özgürleştirdiği, özgürleşme adına olumlu veya olumsuz bir 
katkısının olmadığı, bir fark yaratmadığı fakat bilgiye erişim kolaylığı sağladığı, dünyaya ulaşma ve istediği 
düşünceleri paylaşma konusunda özgürlük sağladığı gibi cevaplar vermiştir. 70 kişi ise bu soruyu yanıtlama-
mayı tercih etmiştir. 

Tablo 19 Sosyal medyada kendinizi hangi konularda rahat ve özgür hissediyorsunuz?

Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere katılımcıların sosyal medyada hangi konularda kendilerini rahat ve 
özgür hissettiklerine ilişkin dağılımlar incelendiğinde 100 kişi (%49.50) farklı düşünce ve içeriklere erişim, 
80’i (%39.60) genel olarak içerik paylaşma ve 80’i (%39.60) kişisel içerik paylaşma, 31’i (%15.35) kendini 
özgürce ifade edebilme konularında rahat ve özgür hissetmektedir. Gerçek hayatta ifade etmeye çekinilen 
konuları/düşünceleri paylaşma konusunda 23 kişi (%11.39) ve arkadaş edinme konusunda 21 kişi (%10.40) 
kendilerini rahat ve özgür hissetmektedir. 6 kişi (%2.97) ise diğer seçeneğini işaretleyerek rahat ve özgür 
hissetmiyorum, sosyal medya özgürlük için değildir, hiçbiri gibi cevaplar vermiştir. 70 kişi ise bu soruyu 
yanıtlamamayı tercih etmiştir. Buna göre katılımcılarının neredeyse yarısının sosyal medyanın farklı düşünce 
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ve içeriklere erişme konularında onlar için rahat ve özgür bir ortama işaret ettiği belirtilebilir. 

Tablo 20 Sosyal medya hesaplarınızdaki kadınlar genellikle ne tür içerikler paylaşıyor?

Yukarıdaki grafik incelendiğinde katılımcılara ait sosyal medya hesaplarındaki kadınların genellikle ne tür 
içerikler paylaştıklarına dair dağılımların 154 kişi (%76.24) ile çoğunluğu oluşturan anne-çocuk içerikleri 
olduğu görülmektedir. Katılımcıların 143’ünün (%70.79) hobi (yemek, seyahat vb.), 116’sının (%57.43) 
sağlık/kişisel bakım, 111’inin (%54.95) moda, 81’inin (%40.10) siyasi, 66’sının (%32.27) eğitim, 60’ının 
(%29.70) edebiyat, 45’inin (%22.28) iş ve 36’sının (%17.82) spor ile ilgili içerikleri paylaştığı görülmektedir. 3 
kişi (%1.49) diğer seçeneğini işaretlemiş olup 70 kişi ise bu soruyu yanıtlamamayı tercih etmiştir. Buna göre 
katılımcıların sosyal medya hesaplarında bulunan kadınlar yüksek çoğunlukla anne-çocuk, hobi, sağlık/kişis-
el bakım ve moda ile ilgili içerikler paylaşmaktadır. 

Tablo 21 Sosyal medyada kadın ve erkeğin eşit temsil edildiğini düşünüyor musunuz?

Araştırma kapsamında katılımcıların sosyal medyada kadın ve erkeğin eşit temsil edilme durumları hak-
kındaki görüşlerine ilişkin dağılımlar incelendiğinde 102 kişinin (%50.50) hayır ve 90 kişinin (%44.55) 
evet cevabını verdikleri görülmektedir. 10 kişi ise diğer seçeneğini işaretleyerek “evet ama erkek egemen dil 
hâkim, kısmen, emin değilim, sosyal medyada bir kadın-erkek rekabeti olduğunu düşünmüyorum” şeklinde 
yanıtlar vermiştir. 70 kişi ise bu soruya yanıt vermemeyi tercih etmiştir. 

Tablo 22 Kadınların sosyal medya kullanımının kısıtlandığını / engellendiğini düşünüyor musunuz?

Katılımcılara yöneltilen kadınların sosyal medya kullanımlarının kısıtlandığını/engellendiğini düşünüyor 
musunuz sorusunun yanıtlarına ilişkin dağılımlar incelendiğinde 104 kişi (%51.49) hayır cevabını vererek 
kadınların böyle bir engellemeye/kısıtlamaya maruz kalmadığını, 93 kişi (%46.04) evet diyerek kadınların 
böyle bir kısıtlanmaya/engellenmeye maruz kaldığını belirtmişlerdir. 5 kişi (%2.48) diğer şeklinde görüş 
bildirmiştir. 70 kişi ise bu soruyu yanıtlamamayı tercih etmiştir. Bu veriler ışığında kadınların sosyal medya 
kullanımlarının engellendiği/kısıtlandığı konusunda katılımcılar neredeyse yarı yarıya farklı görüşlere sahip 
olmaktadır. 

Tablo 23 Kadınların sosyal medya kullanımının hangi nedenlerle kısıtlandığını/engellendiğini düşünüyor-
sunuz?

Yukarıdaki grafiğe göre katılımcıların kadınların hangi sebeplerle sosyal medyada engellendiği/kısıtlandığı 
konusu ile ilgili düşüncelerine ilişkin dağılımlar incelendiğinde büyük çoğunluğu oluşturan 90 kişi (%44.78) 
böyle bir kısıtlanma/engellenme durumun olmadığını belirtmiştir. 78’i (%38.81) toplum baskısıyla, 73’ü 
(%36.32) aile baskısıyla, 70’i (%34.83)  kıskançlık sebebiyle, 58’i (%28.86) denetlenme/gözetlenme endişesi-
yle, 31’i (%15.42) imkânsızlık/olanaksızlık sebepleriyle kadınların sosyal medya kullanımlarının kısıtlandığı/
engellendiği düşüncesindedirler. 4 kişi (%1.99) diğer (taciz, kadın olmanın gerektirdiği ahlaki tutum kaynaklı 
baskı vb.) şeklinde görüş bildirmiştir. 70 kişi ise bu soruyu yanıtlamamayı tercih etmiştir. 

7. ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Tartışmalarda liberal yaklaşım tarafından öne sürülen; sosyal medyanın özgür bir ifade ortamı olduğu 
düşüncesi yapılan anket çalışması kapsamında tartışılmıştır. Bu araştırma sonucunda ortaya çıkan veriler 
değerlendirilmekte ve sosyal medyanın kadınlar için bir özgürlük mecrası yaratıp yaratmadığı anlaşılmaya 
çalışılmaktadır.

Anket katılımcılarının %99.60’ının internet kullandığı ve interneti %40’lık bir oranla en çok sosyal medya 
amaçlı kullandıkları görülmektedir. Dolayısıyla araştırmaya katılan kadınların internet kullanımının bir hayli 
yüksek olduğu ve bu kullanımı çoğunlukla sosyal medya amaçlı yaptıkları görülmektedir. Ayrıca katılım-
cıların tamamı en az bir sosyal medya uygulamasını kullanmaktadır. Bu da bize teknolojik determinist bir 
bakış açısıyla, sosyal medya kullanımından kaynaklı toplumsal bir değişim ve dönüşümün kullanıcılar üzer-
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inde etkili olduğunu göstermektedir. 

İnterneti en çok sosyal medya için kullanan kadınlar sosyal medyayı ise %38’lik bir oranla en çok gün-
dem takibi amacıyla kullanmaktadır. Dolayısıyla bu bulgunun liberal yaklaşımın, bireylerin sosyal medya 
vasıtasıyla bilgi ve içeriklere erişiminin arttığı iddiasını desteklediği söylenebilir. Bu iddiayı destekleyen 
benzer bir bulgu da görülmektedir. Bu sorulardaki yanıtlar dikkate alındığında liberallerin sosyal medya 
konusunda farklı düşünce ve içeriklere erişme özgürlüğü noktasında belirttiği ifadeler de desteklenmekte-
dir. Zira anket katılımcılarının neredeyse yarısının (%49.50) farklı düşünce ve içeriklere erişim konusunda 
kendilerini rahat ve özgür hissettikleri açıkça görülmektedir. Fakat sosyal medyada içerik paylaşımındaki tu-
tumlara yönelik verilen yanıtlar dikkate alındığında (paylaşımlarını kişilerinden gizleme, paylaşım yaparken 
özgür hissetmeme, siyasi içerikli paylaşımlar yapamama vb.) kadınlar özgürce erişim sağlayabildikleri bilgi 
ve düşünceleri ifade etme konusunda özgür hissetmemektedir. Yani kadınlar sosyal medyada özgürce erişe-
bildikleri bilgiyi aynı mecrada paylaşma noktasında özgür hissetmemektedir. Özetle; liberal teorinin sosyal 
medyanın bireye dolayısıyla da kadına bilgi ve düşüncelere erişim kolaylığı sağlayarak potansiyel bir özgürlük 
alanı yarattığı savının desteklendiği görülse de bu potansiyel gerçekleştirilememiştir. Yani eleştirel teorinin 
belirttiği gibi sosyal medya kendi kısıtlamalarını da beraberinde getirmiştir. Böylelikle bilgi ve düşüncelere 
erişim konusundaki bu özgürlük potansiyeli, onların ifade edilmesi konusunda engellerle karşılaşmaktadır. 
Çünkü sosyal medya sayesinde bilgiye erişim kolaylaştığı gibi bu bilgilerin paylaşılması, ifade edilmesi 
noktasında gözetim ve denetim de kolaylaşmaktadır. Dolayısıyla sosyal medyada kadınlar içeriklere erişim 
noktasında özgürleşmekte fakat duygu ve düşüncelerin ifadesi noktasında hissettikleri denetim ve gözetim 
endişesi onların bu özgürlüklerini kısıtlamaktadır. Yine aynı soruda gerçek hayatta ifade ederken tedirgin 
oldukları konuları/düşünceleri paylaşma seçeneğine verilen yanıtlar da bu düşüncemizi desteklemektedir. 
Katılımcıların neredeyse yarısının farklı düşünce ve içeriklere erişebilmesine rağmen bu düşünceleri aynı 
oranda paylaşıma dönüştüremedikleri sadece %11.39’unun gerçek hayatta ifade edemediklerini paylaştığı 
görülmektedir. Bu sebeple sosyal medyanın sağladığı olanakların sebep olduğu sınırlılıklarıyla birlikte ele 
alınması gerektiği, kadınların bilgiye erişimi ile eriştikleri bilgileri ifade etme özgürlükleri arasında fark old-
uğu söylenebilir. 

Sosyal medya kişilerin duygu ve düşüncelerini çok rahat ifade ettikleri, fikir ve yaratıcılıklarını sergileye-
bildiği, içerik üretip paylaşabildikleri, bilgi sahibi olmak istediği tüm konular için erişim, paylaşım ve ifade 
olanağı sağlayan, bu sebeple de diğer iletişim araçlarından farklı bir yerde konumlandırılması gereken bir or-
tam olarak görülmektedir. Ancak anket katılımcılarının %46.40’ı bu mecrada ya nadiren ya da hiçbir zaman 
kendilerini sorunlarından uzaklaşmış veya rahatlamış olarak görmektedir. Üstelik kişilerin geleneksel iletişim 
araçlarıyla kendilerini çok daha kısıtlı ölçüde ifade edebildikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni me-
dyanın sahip olduğu olanaklarıyla fark yaratması beklenir. Buna rağmen sosyal medyanın kadınlara sağladığı 
kendilerini daha kolay ve doğrudan yansıtabilme gücü dahi onların kendilerini sorunlarından uzaklaşmış 
veya rahatlamış hissetmelerini sağlamamıştır. Dolayısıyla kullanıcılarına bu kadar rahat ve özgür bir iletişim 
ve etkileşim ortamı sağlayan sosyal medyanın onları sorunlarından uzaklaştırma veya rahatlatma konusunda 
sanıldığı kadar işlevsel olmadığı söylenebilir.   

Liberal yaklaşım açısından sosyal medyanın, istenilen içeriklere erişim ve istenilen içeriklerin paylaşılması 
konusunda hem kolaylık hem de özgür bir ortam yarattığı düşünülmektedir. Fakat anket katılımcılarının 
paylaşımları %25.60 oranıyla siyaset ile ilgili içeriklerdir. Katılımcıların hangi konularla ilgili içerik takibi 
yaptıklarına ilişkin bulgu ise %44.40 ile siyasettir. Dolayısıyla sosyal medyada siyasetin hala rahat ve özgür 
bir şekilde konuşulamadığı, takip edilen ve paylaşılan diğer içerik değerlerinin altında kaldığı ve paylaşılan 
siyasi içeriklerin oranının takip edilen siyasi içerik oranından çok daha az olduğu görülmektedir. Böylelikle 
sosyal medyada siyasi içeriklerin takip edildiği fakat rahatlıkla paylaşılamadığı sonucuna ulaşabiliriz. Bu 
durumdan yola çıkarak anket katılımcılarının sosyal medyada politik konular ile ilgili fikir ve düşüncelerini 
ifade ederken kendilerine belli oranda otokontrol uyguladıklarını belirtebiliriz. Bu durum, sosyal medyada 
istenilen her duygu ve düşüncenin özgürce ifade edilebildiği liberal görüş iddiasının yaşanılan tedirginlikler 
sebebiyle tekrar sorgulanmasını gerektirmektedir. İddia edilenin aksine internet teknolojileri sayesinde bu 
mecra, kişilerin fikirlerini ifade edebildikleri yeni bir sanal-kamusal alan oluşturmamaktadır. Zira kişilerin 
siyasi içerikler üretme ve paylaşma konusunda ne düzeyde etkin rol aldıkları açıkça ortadadır. Bu mecranın 
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paylaşım ve etkileşim özelliklerinin bireyler tarafından çeşitli endişelerle etkin bir şekilde kullanılmadığını 
belirtmemiz mümkündür.
Sosyal medya, bünyesinde birçok olanağı barındıran bir alan olarak işaretlenmektedir. Liberal görüş 
açısından bahsedilen bu olanaklardan birisi de gelişen iletişim teknolojilerinin de etkisiyle sosyal medyanın 
bireylere daha özgür ve daha katılımcı bir alan sunmasıdır. Bu alanda bireyler içeriklerini kendilerinin 
oluşturduğu metin veya görselleri rahatlıkla paylaşmaktadır. Çünkü bireylerin geleneksel medyada yer alan 
haber veya içeriklere katkıda bulunma olanağı sosyal medyaya göre daha azdır ve bu imkânı bulmaları 
haline içerik oluştururken baskı veya engelle karşılaşma ihtimalleri daha çoktur. Yeni medya ile iletişimin 
temelinin paylaşım olduğu ve bununla birlikte kişilerin ağlarındaki kişilerle ve dünyanın her yerinden farklı 
motivasyonlarla oluşturulan içeriklerle bütünleşebildiği belirtilmektedir. Böylelikle sosyal medyanın, duygu 
ve düşüncelerin rahatlıkla ifade edildiği ve başkalarıyla paylaşılabildiği bir mecra yarattığı düşünülmekte-
dir.  Fakat anket katılımcılarının sadece 92’si, (%37.55) sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımları 
takipçilerinden gizlemediğini belirtmiştir. 86’sı (%35.10) gizlediğini ve 65’i (26.53) ise bazen gizlediğini 
ifade etmiştir.  Bu durumda sosyal medyanın paylaşım yoluyla ve diğer iletişim araçlarına kıyasla kolay-
lıkla sağlayacağı öngörülen içerik üretme ve paylaşma özelliği tartışmalı bir hal almaktadır. Ayrıca liberal 
yaklaşıma göre ana akım ile kıyaslandığında bireylerin dolayısıyla kadınların da duygu ve düşüncelerini 
rahatlıkla ifade edebildikleri bir alan olarak görülen sosyal medya ile ilgili bu iddianın tekrar değerlendiril-
mesinin faydalı olacağını söyleyebiliriz. Zira elde edilen bulgulara göre ankete katılan kadınların büyük bir 
kısmının paylaşımlarını yaparken sınırsız bir özgürlük alanına sahip olamadıkları görülmektedir. Yine sosyal 
medyanın özgürlük alanı yarattığına dair düşüncelere tezat bir veri de cevaplardan anlaşılmaktadır. Burada 
anket katılımcılarının sadece %6.12’si sosyal medya hesaplarında onlardan farklı politik görüş ve düşüncel-
ere sahip kimsenin olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların sadece %14.85’inin politik içerikleri hiç kimsed-
en gizlemeden paylaştıkları görülmektedir. Dolayısıyla katılımcıların %25.60’ının siyasi içerikler paylaştığı 
durumu göz önünde bulundurulursa bunların %10.75’inin bu içerikleri listelerinden gizleyerek paylaştıkları 
bilgisine ulaşılabilir. Ek olarak listelerinde oldukça az oranda kendilerinden farklı politik görüş ve düşüncel-
ere sahip olan kişilerin bulunduğu anket katılımcılarının, siyasi içerikli paylaşımlarını yaparken neden çeşitli 
sınırlandırma/gizleme yollarına başvurduğu da dikkat çekici bir başka husustur. Bu sorumuzun cevabını net 
bir şekilde görmekteyiz. Burada katılımcıların çoğunluğu sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşım-
lara ilişkin tutumlarını güvenlik (%37.13), denetlenme/gözetlenme (%32.67)  ve rahatsız edilme (%22.28) 
endişesinin etkilediğini belirtmektedir. Bununla birlikte katılımcıların %31.69’u ise içerik paylaşımlarını 
yaparken kendilerinin veya yakınlarının işlerini kaybetme endişesini göz önünde bulundurduklarını belirt-
mişlerdir. Tüm bu veriler bir arada düşünüldüğünde ankete katılan kadınların siyasi içerik paylaşma ve bu 
paylaşımlarını kimseden gizlemden yapabilme olanağının sınırlı olduğu görülmekte ve onların özgür, rahat 
ve hızlı bir ifade imkânı sağlayan sosyal medyada hiç de özgür bir ifade alanına sahip olmadığı sonucuna 
ulaşılabilmektedir. 

Bu çalışmanın önemli amaçlarında biri de olan sosyal medya kullanımının kadınların özgürleşmesi konusun-
da olumlu bir katkısının olup olmadığını anlamak ve kadınların sosyal medya vasıtasıyla ne oranda özgürlük 
alanlarına ulaştığını belirlemektir. Bu amaçla katılımcıların %50.99’u sosyal medyayı yeni arkadaşlık edinmek 
için kullanmazken kalan kısmı çeşitli amaçlarla sosyal medyada yeni arkadaşlıklar kurmaktadır. Bu doğrul-
tuda sosyal medyanın kadınların özgürleşmesine, sosyalleşmesine ve ağını genişletmesine katkıda bulunduğu 
belirtilebilir. Yine aynı amaçla katılımcılara yöneltilen soru grafiğine göre ise katılımcıların büyük çoğunluğu 
sosyal medyanın kesinlikle özgürleştirmediğini veya kısıtlı ölçüde bir özgürlük sağladığını belirtmektedir. 
Fakat katılımcılar kendilerini birinci sırada farklı düşünce ve içeriklere erişim olmak üzere birçok konuda 
özgür hissettiklerini belirtmişlerdir. Üstelik kadınlar sosyal medyayı %38’lik bir oranla gündemi takip etmek 
için kullanmaktadır. Dolayısıyla gündemi takip edebildikleri ve böylelikle yakın çevrelerinde, ülkelerinde 
ve dünyada olup biten her şeyden haberdar olup, bilgiye erişebildikleri sosyal medyada kendilerini özgür 
hissetmemeleri şaşırtıcı bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medya ile birçok habere ve bilgiye 
erişim sağlayan kadınlar sosyal medyanın kendilerini özgürleştirmediğini düşünmektedir. Bu durumun iki 
açıklaması olabilir. Birincisi, kadınların kendilerine has olan özgürlük anlayışlarıyla sosyal medyadan bekl-
edikleri özgürlük anlayışı arasındaki ilişkinin örtüşmediği gerçeği bu durumun nedenidir. İkinci olarak da 
kadınların sosyal medyadaki varlıklarının aile ve toplum baskısı, kıskançlık, denetlenme/gözetlenme endişesi 
veya imkânsızlık/olanaksızlık gibi sebeplerle kısıtlanmasıdır. Sonuç olarak kadınların sosyal medyada kendil-
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erini özgür ve rahat hissetmekten ziyade denetim ve gözetim altında hissetmesi, varsayımımızın yukarıda 
söz ettiğimiz bulgular tarafından desteklendiğini göstermektedir. Ayrıca elde edilen farklı bir bulgu da sosyal 
medyayı kullanım amaçlarına ilişkin soruda kişilerle tanışmak seçeneğini hiçbir katılımcının işaretlemem-
esidir. Katılımcıların %49.01’i çeşitli amaçlarla (karşı cinsle duygusal, arkadaşlık, profesyonel, dayanışma, 
bilgi edinme, kültür, sanat, edebiyat vb.) sosyal medyayı yeni arkadaşlıklar edinmek için kullanmaktadır. 
Dolayısıyla katılımcıların kişilerle tanışma amaçlı kullanmadıklarını belirttikleri sosyal medyayı çeşitli 
amaçlarla (karşı cinsle duygusal, arkadaşlık, profesyonel, dayanışma, bilgi edinme, kültür, sanat, edebiyat vb.)  
yeni arkadaşlıklar edinmek için kullanabildikleri gibi çelişkili bir yargıya varmamız mümkündür. Böylece 
katılımcılar sosyal medyayı çeşitli sebeplerle arkadaşlık kurulabilecek bir mecra olarak görmekte fakat direkt 
olarak kişilerle tanışma amaçlı kullanılacak bir mecra olarak görmemektedir.
Genel olarak hem geleneksel hem de yeni medyada kadın ve erkeklerin kendileri ile ilgili oluşturulan 
içerikleri nasıl algıladıklarının, kendilerini ne tür rollerle özdeşleştirdiklerinin ve ne şekilde sunduklarının 
oldukça önem arz ettiği ifade edilmiştir. Özgürlük ve eşitlik ilkelerinin kadınlar için de geçerli olması ve 
onların anne olarak kadın, eş olarak kadın ve benzeri diğer basmakalıp rollerle anılmamaları, yansıtılmama-
ları gerekliliği vurgulanmıştır. Bu anket katılımcılarına yöneltilen listesindeki kadınların genellikle hangi tür 
içerikler paylaştığı sorusu, kadının sosyal medyadaki temsiline ilişkin söylemlerimizi haklı çıkarmaktadır. 
Yanıtlarda göze çarpan ilk detay katılımcıların sosyal medya hesaplarındaki tüm kadın bağlantılarının en az 
yarısının paylaşımlarının büyük oranda anne/çocuk, hobi (yemek, seyahat vb.), sağlık/kişisel bakım ve moda 
gibi içeriklerden oluşmasıdır. Ancak siyasi, eğitim, edebiyat, iş ve spor ile ilgili içerikler paylaşım sıralamasın-
da diğerlerinden sonra gelmektedir. Bu bulgular bize ana akım medyada kadının kendi temsili ve ifadesi 
konusunda çok fazla şansının ve olanağının olmadığı gerçeğinin, sosyal medyada aksi yönde bir temsil ile 
yanlışlanabileceğini gösterebilirdi. Fakat bu durumun tam tersi bir sonuç olarak, geleneksel medyaya or-
anla sosyal medyada çok daha fazla özgür ve rahat bir ifade ortamı bulması beklenilen kadınların bu ifade 
ortamını kendi basmakalıp temsillerini yinelemeleri şeklinde kullandıkları karşımıza çıkmaktadır. Sosyal 
medyada kendi temsili konusunda belirleyiciliği olan kadının temsilinin geleneksel medyada sunulandan 
farklı olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla tüm teknolojik gelişmeler ve olanaklara rağmen kadının geleneksel 
medyada olduğu gibi sosyal medyada da kemikleşmiş olan basmakalıpların etkisi ve baskısı altında olduğu 
söylenebilir. Tıpkı katılımcıların hesaplarındaki kadın bağlantılarının en çok paylaştıkları içerik konularında 
olduğu gibi kadınlarla ilgili duygu ve düşünceler yeni iletişim araçlarının sağladığı olanaklar ile daha fazla 
kişiye daha hızlı bir şekilde ulaşarak aktarılan içeriğin beslenmesine ve basmakalıp yargıların pekiştirilmes-
ine sebep olduğu söylenebilir. Bir başka deyişle kadının sosyal medyada temsil edilme süreci kısır bir döngü 
içerisine girmektedir. 

Sosyal medyada yaratılan içeriklerde kadınların daha fazla yer alması ve basmakalıp rollerin dışında temsil 
edilmesi ve böylelikle geleneksel medyada yaratılan cinsiyetçi dilin bir anlamda kırılması beklenmektedir. 
Ancak sosyal medyada da yaratılan ve karşılaşılan kadın imajlarının geleneksel medyadakinden çok da farklı 
olmadığı anket katılımcıların bağlantılarının paylaştıkları içerik konularına ilişkin değerlendirmede açıkça 
görülmektedir. Paylaşılan içerikler geleneksel medyanın da ürettiği ve kadınlarında içinde bulunduğu kitlel-
er tarafından tüketilerek tekrar dolaşıma sokulduğu cinsiyetçi rolleri tekrarlar niteliktedir. Çünkü anne/eş 
olarak kadın ve güzelliğini/gençliğini koruması gereken bakımlı ideal kadın imajları yeni medyada da sıkça 
karşılaşılan içeriklerden olmaktadır. Bu imajlar ortaya çıktığı toplumun kültürel değerleriyle de ilişkilidir. 
Kadın medyada hem bu imajlarla temsil edilmek istememekte hem de bu imajları bir kadın olarak yine 
kendisi tüketmektedir. Toplum ise medyanın yarattığı bu temsilleri tekrar ve tekrar tüketmekte ve kalıplaşmış 
rolleri beslemektedir. Dolayısıyla medyadaki bu cinsiyetçi temsiller kadına yönelik beklentilerin ve ön-
yargıların artmasına sebep olmaktadır. Yani, kadın anne/eş, cinsel obje veya magazin malzemesi olarak temsil 
ediliyorsa bu kalıplar içerisinde bir davranış geliştirmesi beklenmektedir. Özellikle yeni medyanın kitlel-
ere ulaşma konusunda ne kadar kolay ve hızlı olduğunu göz önünde bulundurursak bu yargıların toplum 
tarafından kanıksanmamasının zor bir ihtimal olduğunu belirtebiliriz. Dolayısıyla anket katılımcılarının 
bağlantılarının paylaşımlarının en çok yukarıda sözü geçen cinsiyetçi içeriklerden oluştuğu bulgusu ile 
katılımcıların sosyal medyada kadın ve erkeğin eşit temsil edilmesine ilişkin verdiği yanıtlar birlikte değer-
lendirilmelidir. Böylelikle kadının yeni medyada geleneksel rollerle temsil edildiği ve bununla ilgili pay-
laşımların üst sıralarda yer aldığı görülmektedir. Fakat buna rağmen anket katılımcıları %44.55’lik bir oranla 
kadın ve erkeğin sosyal medyada eşit temsil edildiğini düşünmektedir. Sosyal medyanın geleneksel medyaya 
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kıyasla kadına ilişkin basmakalıp rolleri görece kırması beklenirken bu durumun gerçekleşmediği, katılım-
cıların neredeyse yarısının sosyal medyada kadın ve erkeğin temsili konusunda bir rahatsızlık duymadıkları 
görülmektedir. Dolayısıyla bireyleri etkileme gücünün oldukça yüksek olduğu medyanın kadın ve erkeğin 
eşitliğini sağlama ve gösterme açısından önemli bir araç olduğunu ifade edebiliriz. 

Kadınların sosyal medya kullanımında karşılaştığı engelleri belirlemeye yönelik sorulan sorulara anket 
katılımcılarının neredeyse yarısı kadınların sosyal medya kullanımının engellendiğini düşünmektedir. Bu 
soruya evet yanıtı verenler; bu engellemelerin en çok toplum baskısı, aile baskısı, kıskançlık ve denetlenme/
gözetlenme endişesi nedenleriyle olduğunu belirtmiştir. Böylelikle açıkladığımız içerik paylaşırken yaşanılan 
tedirginliklere ilişkin yanıtlar ile kadınların sosyal medya kullanımının hangi sebeplerle engellendiğine 
ilişkin yanıtlar örtüşmektedir. Bu durum bize bireysel olarak hissedilen tedirginlikler ile kadınların hemcin-
slerinin maruz kaldıklarını düşündükleri kısıtlanma ve engellenmeler arasında paralel bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. Anket katılımcılarının verdikleri yanıtlardan bireysel deneyimlerinin hesaplarındaki kadınlar 
tarafından da benzer şeklide paylaşıldığını belirtmemiz mümkündür. Dolayısıyla kadının kendisi ile ilgili 
deneyimleri ile toplumsal gerçekliğin örtüştüğünü söyleyebiliriz.  
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TÜRKİYE’DE TELEVİZYON HABERCİLİĞİ SEKTÖRÜNDE KADIN GAZETECİLERİN DURUMU 
Prof.Dr.Çiler Dursun 

Giriş
Kadın habercilerin medya sektöründeki varlığı, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren iletişim ve medya çalışma-
larının temel araştırma konularından olagelmiştir. Bu döneme kadar daha çok, kadınların medyada temsil 
edilme biçimleri, kadınlara dair stereotiplerin ve belirlenmiş imgeselliklerin cinsiyetçi boyutları ekseninde 
tartışmaya açılmıştı. Toplumsal yaşamdaki cinsiyet eşitsiz ilişkilerin izdüşümü, medya içeriklerinde aranmak-
ta ve elbette bulunmaktaydı da. Bu ilgiler, 1970’lerden itibaren etkisini arttıran medya alanındaki eleştirel ge-
leneğin en güçlü temsilcilerinden kültürel çalışmalar yaklaşımından olduğu kadar, birinci feminist dalgadan 
da güç almıştır. Batı medyası içerikleri, program türleri üzerine yapılan birçok çözümleme, kadınların iradi 
ve insiyatif sahibi olmayan, fiziki özellikleri vurgulanan, toplumsal norm ve değerlerin dışına çıktığında konu 
haline gelen, zayıf ve bağımlı bir figür, hafif kadın/ iyi eş-anne kategorik ayrımına göre yer tutan, cinselliğin-
den arındırılan ya da aşırı cinsel yüklemelerle kurulan figürler olarak şiddetin nesnesi kılınan metalaşmış 
temsil özelliklerini serimlemiştir. Bu ideolojik temsillerin en sorumlu aktörleri olduğu öne sürülen erkek 
medya profesyonellerinin karşısında çözümün kadın medya profesyonellerinin sayıca artmasında olduğu 
düşünülürken, medyadaki kadınların çalışma koşulları ve mesleki kimliklenmeleri de bu hareket noktasından 
araştırılmaya başlanmıştır. 
Ne var ki meselenin sadece kadınların genelinde medya sektöründe ve özelinde de haber endüstrisinde 
sayılarının artmasıyla çözülemeyecek kadar derin, toplumsal, ideolojik ve politik boyutları olduğu tam da 
bu araştırmalarla anlaşılmaya başlanmıştır. Kadınların 1980’lerle birlikte medya sektörüne yoğun girişine 
rağmen içeriklerde hala kadın varlığını aşağılayan, azaltan, indirgeyen ve çarpıtan temsillerin sürmesi, hayal 
kırıklığına yol açmıştır. Araştırmalar, haber sektöründeki kadınların orta ve üst düzey haber yöneticisi 
konumlarından çok muhabirlik ve editörlük gibi içerik üretimi konumlarında sayıca yoğunlaştığını göster-
diğinden, hedef bu kez haber bürolarında yönetici konumlarda da kadınların sayısal dengesinin sağlanması 
olarak konulmaya başlanmıştır. 
Batı medya araştırmaları alanyazınında sürecin bugüne kadar gelen aşamalarını takip etmeyi mümkün kılan 
ve belirli aralıklarla tekrarlanan pek çok saha çalışması mevcuttur. Bu saha çalışmalarıyla hem kadınların 
sektörel varlığı hem de güncel olarak yaşadıkları sorunların doğası kavranmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de bu 
ölçüde süreklilik ve kapsayıcılık gösteren çalışmaların sayısı çok azdır, neredeyse birkaç çalışmayla sınırlıdır. 
Bunda genel olarak haber üretim süreçlerini çalışmanın zorluklarının payı olduğu kadar, araştırmacıların 
ilgilerinin kadın ve medya çalışmaları bağlamında, daha çok kadının medyadaki temsili sorunlarına odaklan-
masının da payı olagelmiştir. Ek olarak cinsiyet eşitliğine dayalı sorunların araştırma gündemlerine girişinin, 
1980’lerde yeni başlamasını yani Batı medya çalışmalarından daha gecikmeli olmasını da sınırlılığın dina-
miklerine dahil etmeliyiz. 
Bu saha çalışması, bu bakımdan Türkiye’deki kadın habercilerin ulusal ve yerel/bölgesel ölçekte çalışma 
koşullarını ortaya koymak ve kendi mesleklerine ilişkin öz düşünümsel (self-reflektif) algılama biçimlerini ve 
bu algılamanın cinsiyet eşitliğiyle çelişen ya da örtüşen yönlerini saptamaya yönelik ilk kapsamlı araştırma-
dır. 
Araştırma toplumsal cinsiyet farkının haber üretim süreçlerinde az ya da çok bir karşılığı olduğundan 
hareketle, bu karşılığın ne olduğunu sergilemeyi ve sorgulamayı sorunlaştırmakta ve birden çok amacı bulun-
maktadır: 
1- Türkiye’de kadın habercilerin çalışma koşullarının ve mesleğe bakış açılarının ortaya konması
2- Ulusal ve yerel/bölgesel ölçekteki medyada gazetecilik/habercilik faaliyetlerinde beliren ve cinsiyet 
eşitliği açısından sorun oluşturan habercilik pratiklerinin karşılaştırmalı biçimde ortaya konulmasını;
3- Kadınların haber sektöründeki cinsiyet ayrımından kaynaklı mesleki deneyimlerini düşünümsel bir 
biçimde ele almalarını ve ayakta kalma stratejilerini sergilemek
Bunu yaparken araştırma boyunca birden fazla karşılaştırma ekseni kurulmuştur. Bunlar:
1- Üç farklı habercilik mecrasında karşılaştırma yapılması: Türkiye’de ilk kez tek bir araştırmada hem 
gazete ve televizyon ve hem de internet haberciliği süreçleri karşılaştırmalı olarak toplumsal cinsiyet eşitliği 
meselesi üzerinden çalışılmaktadır.
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2- İki farklı habercilik üretimi bağlamlarında karşılaştırma yapılması: Türkiye’de ilk kez aynı araştır-
manın içinde ulusal ve yerel habercilik kurumlarında habercilik pratiklerini sürdüren kadın gazetecilerin 
güncel durumlarının, mesleğe bakış açılarının ve karşılaştıkları zorlukların saptanması mümkün olmaktadır.   
3- Karma Yöntem Kullanılan Yöntem Özgünlüğü: Araştırmada genel olarak yapılmış az sayıdaki haber 
üretim süreci çalışmalarının yöneldiği anket veya görüşme tekniklerinin birlikte uygulanması yapılacaktır. 
Her iki yöntemin kadın habercilerin mesleki kimliklenmelerini ve pratiklerinin cinsiyet eşitliğine dayalı 
boyutlarının ortaya konması için yararlanıldığı bir çalışma olarak anket ile veri toplama tekniğinin yanıt 
veremediği derinliğin mülakatlarla desteklenmesi amaçlanmaktadır. 
Bütün bu amaçları gerçekleştirmek ve karşılaştırma eksenlerini ortaya koymak adına yapılan bu kapsamlı 
saha çalışmasının ilk yılı, ulusal ve yerel/bölgesel televizyon kanallarında çalışan kadın habercilere yöneliktir. 
Yedi farklı coğrafi bölgeden 8 ulusal (Atv, Show Tv, Fox Tv, TRT, Kanal D, CNNTürk, HaberTürk, NTV) ve 14 
yerel/bölgesel kanalda toplam ….…. farklı kadın haberci ile görüşme ve anket yapılarak veri toplama süreci 
tamamlanmıştır. Araştırmanın bu kısmındaki veriler dört ana başlıkta biraraya getirilerek paylaşılmaktadır. 
Bunlar sırasıyla: 
a. Kadın Habercilerin Kurumsal Ortamları ve Mesleki Durumları
b. Toplumsal Cinsiyet Farkının Mesleki Pratiklerdeki Karşılığı 
c. Aile ve Özel Yaşam ile Mesleki Yaşam Arasında Kadın Haberciler
d. Mesleki Örgütlenme ve Dayanışmanın Anlamı
Araştırma kapsamında ulusal, yerel ve bölgesel gazetelerde, televizyonlarda  ve internet haber portallarında 
çalışan kadın gazetecilerin habercilik mesleğinin kendine özgü dinamiklerini mesleki yaşantılarında nasıl 
karşıladıkları; toplumsal cinsiyet farklılığının mesleki pratiklerde de bir farklılaşmaya yol açıp açmadığı; 
açıyorsa bu farklılıkları nasıl deneyimledikleri; aile yaşantısı ile habercilik sektörü arasında nasıl bir denge 
kurdukları ya da böyle bir denge kurup kuramadıkları; gazeteci olarak nasıl kimliklendikleri, mesleklerine 
yönelik bakışları ve profesyonellik anlayışları vb. pek çok parametre bakımından karşılaştırmalı olarak analiz 
yapılması amacıyla mülakat ve anket teknikleri karma biçimde uygulanarak veri toplanmış ve elde edilecek 
veriler bütünlüklü bir değerlendirmeye tabii tutulmuştur.

a. Kadın Habercilerin Kurumsal Ortamları ve Mesleki Durumları
b. Toplumsal Cinsiyet Farkının Mesleki Pratiklerdeki Karşılığı 
c. Aile ve Özel Yaşam ile Mesleki Yaşam Arasında Kadın Haberciler
d. Mesleki Örgütlenme ve Dayanışmanın Anlamı
Araştırmanın ilk yılında proje tasarımında belirtildiği gibi hem ulusal anaakım haber kanalları ve popüler 
televizyon kanallarının haber ofislerine hem de yerel/bölgesel televizyonlara gidilmiştir.  Bu kapsamda 
gerçekleştirilen mülakat ve anketlerin dökümü aşağıdaki gibidir: 
 Anaakım popüler tv ve anaakım haber tv  Yerel/Bölgesel tv Toplam
Anket 28 40 68
Mülakat 26 32 58
Toplam 54 72 

 İç anadolu Marmara Ege Akdeniz Güneydoğu anadolu Doğu Anadolu Karadeniz 
Toplam
TV kanalları 1 ulusal 2 yerel 7 ulusal 3 yerel  2 yerel 4 yerel 2 yerel 4 yerel 5 yerel 30 kanal
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MEDIA FRAMING OF SECESSIONIST POLITICS IN THE ANGLOPHONE CRISIS: AN ANALYSIS OF 
TWO CAMEROONIAN NEWSPAPERS
Patience FAI

Abstract
The Anglophone crisis is a crisis by the minority Anglophone population of Cameroon. This crisis started in 
October 2016 as a culmination of the irreconcilable cultural differences between the minority Anglophone 
(English speaking) Cameroonians and the majority Francophone (French speaking) Cameroonians. These 
differences that span through the legal, linguistic, administrative and educational facets of the two Came-
roons have often been referred to as the ‘Anglophone Problem’. The eruption of the crisis in October in 2016 
has experienced different dynamics till date with several hundreds of lives lost at different peak points and 
major crack downs on Press freedom and Freedom of expression by the government. The shutting down of 
several media houses, random arrests of journalists and the periodic shutting down of the internet in the 
Anglophone regions for several months are amongst the several government tactics in controlling and sup-
pressing the crisis. 
Acknowledging the fact that media framing of popular protests and social movements always influence 
debates on the main political issues and the dynamics of the protests, this paper set out to understand the dy-
namics of news reports on the crisis from the perspective of two Cameroonian Newspapers. One of them was 
the lone state owned daily, bilingual newspaper, Cameroon Tribune and the other was prominent Anglo-Sax-
on bi-weekly newspaper, The Post. Data was analyzed from July 2016, three months before the onset of the 
crisis in October 2016 till January 2018. Using the thematic discourse analysis the paper analyzed 852 stories 
using the prevalent themes identified in the stories, coded and analyzed using the SPSS package to gener-
ate the frequencies of reporting. The paper discovered that the trend of themes reported by the media were 
evolutionary. Starting from themes tailored by their editorial policies, the papers gradually gravitated towards 
unpredicted themes which are reflective of the political atmosphere in the country. From reporting solutions 
to the crisis, to delving into the crisis proper and eventually focusing on issues of terrorism and chaos as a 
reflection of the political climate.
Key words: Cameroon Anglophone crisis, The Post Newspaper, Cameroon Tribune.

Introduction
The Republic of Cameroon is situated in the western side of the Central African Region with a total land area 
of 475440km. It is ranked as the fifty-fourth largest country in the world and has 402km long coastline on the 
gulf of Biafra, and also part of the Gulf of Guinea. Situated mid-way between the West and Central African 
Regions, Cameroon is bordered by the French speaking Republics of Congo, and Gabon as well as the Span-
ish speaking Equatorial Guinea to its South, French speaking Central African Republic to its East, French 
speaking Chad to its Northeast and English speaking Nigeria to the West. (Thiery).   
Although it was characterized by African migrant groups during the pre-colonial period, Cameroon was 
eventually colonized and administered by the Germans from 1884 to 1919. After the defeat of the Germans 
from the First World War, the joint Anglo-French forces that fought to expel the German administrators 
from Cameroon eventually took over the colony. This however led to the partition of Cameroon from the 
time of the Germans into what is known today as the Anglophone and Francophone Cameroons. After the 
partition in which Britain decided she needed just a tiny piece of the colony to join to her then colonial terri-
tory Nigeria, France occupied the major part of Cameroon. French Cameroon then gained independence in 
1960 as a result of the wave of independence that hit Africa in the late 1950’s. (Carlson). 
Nigeria also gained its independence from where British Cameroon’s was being administered and the faith 
of British Cameroons was slated to be determined in a Referendum. In this referendum the people of British 
Southern and Northern Cameroons were to vote to gain their independence either by joining the Federal Re-
public of Nigeria or La Republic du Cameroun. By the results of the plebiscite, British Northern Cameroons 
voted overwhelmingly to join the Federal Republic of Nigeria and British Southern Cameroons allegedly 
voted to Re-unify with La Republic du Cameroun.  
This Reunification took place in 1961, which led to the state transforming to be the Federal Republic of Cam-
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eroon in acknowledgment of the minority Anglophone former British Cameroonians. Eventually the then 
president Ahmadou Ahidjou changed the state to the United Republic of Cameroon and by 1984 it became 
the Republic of Cameroon. Many historians in Cameroon have argued that these transitions right from the 
time of plebiscite when British Cameroon was not given an option to be an independent country on its own 
has been the cause of what is known today as the ‘Anglophone problem’. (Lon 238) Others have argued that 
the change from the Federal Republic of Cameroon to the Republic of Cameroon was a strategy to margin-
alize the Anglophones and assimilate then into the French system. These and other reasons surrounding 
the protection of the socio-cultural, linguistic, legal and administrative values of the minority Anglophone 
population is what has culminated to a manifestation in different crisis, one of which is the Anglophone crisis 
I will be analyzing in this paper. The Paper aimed at understanding the dynamics of media reporting of the 
2016 to 2018 Anglophone crisis from the perspective of two newspapers. The Post News Paper and Came-
roon Tribune. 

The Post Newspaper
The Post Newspaper is a break-off from Cameroon Post, which was founded by Augustine Y. Ngalim in 1955; 
a time which ushered in the birth of many newspapers like Cameroon Times and Cameroon Outlook in the 
town of Victory (now known as Limbe). At this time the political atmosphere in British Southern Cameroons 
was dominated by forces of independence and reunification as a result of the Nigerian Eastern Regional crisis 
in 1953 that caused Southern Cameroonians to start thinking about their fate. (Damian, 92). This period falls 
within the Trusteeship period of 1949 to 1961 in which British Southern Cameroons was administered by 
Britain as a UN trust territory (Anthony, 1-35).
Having gone through the different dynamics of colonial administration and governance from Nigeria and re-
unification of British Southern Cameroons with la Republic du Cameroun; the newspaper relocated its office 
to the economic capital of Cameroon, Douala in 1997 as a result of the different financial skirmishes it faced. 
This move was however seen by the staff as betrayal; for fear that the paper might lose its Anglo-Saxon cul-
ture, virtue and values. Disappointed and desperate, the staff decided that as the finest squad (as they referred 
to themselves) they will not disperse but stick together and after many suggestions, settled on the title of the 
newspaper as, The Post. (The Post)
By July 11, 1997, The Post hit the stands with breaking news and carefully researched findings for investiga-
tive reporting which have continued till date, making it the lead English language newspaper in Cameroon, 
with its bi-weekly publication. Its main office is in Buea, the former capital of British Southern Cameroons, 
despite having regional bureaus that cover the Center, South, East, Northwest, West and littoral regions of 
Cameroon (six out of the ten regions of Cameroon). “The editorial policy is to protect the Anglo-Saxon cul-
ture, virtues and values, be at the service of the people, provide a market place of ideas and promote of good 
democratic practices”. (The Post).

Cameroon Tribune Newspaper
Cameroon tribune on the other hand, is the state owned, national bilingual newspaper that came into exist-
ence on 1st July 1974, two years after the constitutional change that replaced the Federation with the Unitary 
state called the United Republic of Cameroon. It came into existence as the sole public service print media or-
gan in an era when radio and a few private newspapers dominated the media landscape of Cameroon. Cam-
eroon Tribune first operated in two separate newsrooms: English and French. The economic and political 
crisis Cameroon faced in the late 1980’s and the early 1990’s eventually caused the newspaper to merge into a 
single bilingual format on Friday 3 September 1993 in its 19th year of existence with No 5420 for the French 
edition while the English version of the paper came along as No 1709 with part of its title indicating that the 
paper was a national and international daily. Today the newspaper functions as a daily alongside scores of 
others. (Born Meek To Scale Heights 14-17)  
The prolonged economic crisis in Cameroon in the 80’s marked one of the turning points in the life of the 
paper with its English and French versions into one following a strike action which saw the staff down tools 
for one month due to 12 months of unpaid salaries. Fluctuating from 8pages to 12 then 16, 24, and finally 32 
in its present form, the newspaper equally had to dabble with a bilingual outline that had two front pages, 
English and French. It finally settled on a unique paper where the English and French languages cohabitate 
in an attempt to reflect the bi-cultural nature of the country. Such mutations in the life of Cameroon tribune 
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also coincided with moments like in 1982 when the country saw its first peaceful political transition from 
President Ahmadou Ahidjo to President Paul Biya, and the tumultuous early days of multi-party politics 
which made some regions belonging to the opposition consider the paper, a government propaganda piece. 
It is based on this reason that its reporters have had to either soar to higher heights from newsroom or place 
their lives on the line because of their news reports or an opinion ill-perceived or appreciated by the public. 
(Born Meek To Scale Heights 14).
Besides, its other uniqueness in the gathering, processing and presentation of news items, as will be seen in 
this paper, Cameroon Tribunes’ bilingual option makes it special on the continent of Africa. 
“Its editorial policy focuses more on objective information, education and sensitization for peace, political 
stability and development. Considering that Cameroon is a bilingual country and its people are expected to 
speak, write and read the two official languages (English and French), there is sustained commitment by the 
editorial staff to see that the public is adequately served in the two official languages”. (Born Meek To Scale 
Heights 17).

Methodology
In this paper, a total of 852 news stories were analysed; 628 of them from Cameroon Tribune and 224 from 
The Post newspaper. The criteria of analysis were: the prevalent Theme in the story, Type of story, Language 
in which the story was written and the month in which the story was published. The stories were coded 
according to these criteria and analysed for frequencies using the SPSS analysis package. They were eventu-
ally discussed with reference to the stories as extracted before the coding process as examples. Given that the 
existence of an Anglophone crisis is still debated in the political atmosphere of Cameroon and the concept 
of secessionism still outlawed from the political discuss as demonstrated by the government perspective, 
this paper chooses to analyse both concepts simultaneously as they are all indicative of a failing notion of 
statehood even if no specific definition is given to it. This is contrary to what happens in countries like Spain 
where the Catalonia secessionist movement is an established reality to both the government and its people.
In the analysis, the stories were coded in four categories namely: News event, Developing story, Feature 
story, and Press release. The News event consists of stories reporting happenings in the country related to 
the crisis during the delimited period. Developing stories describe stories that are a follow up on the news 
events that have been previously reported that happened during the period delimited in this study. And the 
feature stories are stories that give an in-depth explanation of a phenomenon or a concept, often sensational 
in approach with greater tendencies of subjective interpretation and conclusion. These stories may not often 
adhere to the journalistic values of balance and objectivity in reporting. The last category is Press release 
which are a publication of press releases unaltered. It should however be noted here that press releases that 
have been written in the form of news stories are reported as news stories and not press releases as they are 
subjected to the journalists interpretation when written in the form of news stories.
The stories were recorded with respect to their months of publication in order to be able to monitor the 
dynamics of reporting in line with the political calendar of each month and the social circumstances sur-
rounding each period in the socio-political atmosphere of the country. The language was also a major point 
of consideration especially for Cameroon tribune which was a bilingual newspaper. The stories were therefore 
classified under English, French and bilingual given that some news stories were written in both languages. 
However, this was not a major point of consideration for The Post newspaper due to its Anglo-Saxon nature 
as all its stories were written in the English language.
Going through the 852 news stories, I identified eight main themes. These themes were deciphered after 
reading each story, as I realised that the headlines or leading paragraph were not an adequate summary or de-
scription of the news content following the pyramidal structure of news. (Dijk). The main themes could only 
therefore be decided after reading through each story. These themes are intertwined as the concepts overlap, 
and most stories containing at least two of the themes addressed. However the dominant theme is selected 
for each story. The themes are as follows: National Unity, Secession/Federalism, Crisis reports, Solutions, 
Terrorism/Chaos, Casualty, Internet/Social media, and critical issues/questions. The theme of national unity 
consists of stories emphasising the fact that Cameroon is one and indivisible. Stories advocating for national 
unity values of coexistence and multiculturalism were also included. The theme of Secession and Federalism 
consisted of stories advocating for secession and a return to federalism as was the case during the reunifica-
tion in 1961. Stories emphasising the cultural differences of the two Cameroons and advocating for the An-
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glo-Saxon culture of the former British Cameroons were included alongside stories denouncing the validity 
of the 1961 plebiscite that preceded the reunification. The theme of crisis reports consists of stories on the 
teachers and lawyers strike, and their developments. 
The theme of Solutions consists of stories directed at solutions to the crisis; mostly on the creation of bilin-
gualism commission and its strides at bringing solutions alongside other proposed solutions by different civil 
society members and groups. The theme of Terrorism and chaos in its part, consists of stories indicating acts 
of terrorism as described by the state, acts vandalism and outright chaos. The theme on casualty consists of 
stories of loss of human lives, arbitrary arrests and trials as well as stories on hospitalised and displaced peo-
ple. The theme of Internet and Social media consists of stories describing the role of the internet in the crisis 
and the perception of the internet by both the government and its citizens. Finally the theme of Critical issues 
and questions consists of stories directly related to the crisis and the political situation of Cameroon which 
plunge the readers to be critical about the happenings and the state of the nation as a whole. They are often 
framed as questions thrown at the audience requiring them to seek to know more and issues demanding 
them to deeply reflect on the spirit of nationalism in Cameroon.

Analysis of The Post News Paper
 

From the chart above we see that despite the fact that the crisis started in October 2016, The Post Newspaper 
had already been reporting on secessionist issues right from July 2016, though in a lower scale as proven by 
stories like the one captioned “Detained SCNC Activist Demands Succour From Human Rights Militants” 
detailing the plight of a secessionist activist that had been in detention for two years six months. (Adams, 
Detained SCNC Activist Demands Succour From Human Rights Militants). By August 30th, the story titled 
“Yang Promised To Tackle Marginalisation Of Lawyers – Nico Halle”, is already indicative of the genesis of 
the crisis that will eventually lead to a seat-in strike which will gradually degenerate to what is known as the 
Anglophone crisis. (Pefok, Yang Promised To Tackle Marginalisation of Lawyers-Nico Halle). From the graph 
we see that more stories are recorded before the strike begins in October than when it eventually begins. 
However the reports skyrocket between December 2016 and February 2017. They eventually start dwindling 
till April 2017. The stories on the crisis then start increasing from May 2017 till August 2017 then decrease 
from then till September 2017. The peak of reporting is however realised between October 2017 and Novem-
ber 2017 then a decrease in December. However the trend starts rising again by January 2018.
To better understand nature of reporting in the flow as represented above, the second chart below will corre-
late the themes reported with the months throughout the period of analysis. Before going on with the cross 
tabulation to understand the nature of  reporting in the flow, it is necessary to justify the fact that cross tabu-
lation for this work has been justified by the correlation coefficient obtained from the data in line with Pear-
son’s correlation model which is represented on the table below. This table confirms a relationship between 
all the variables with most of them having a positive correlation but for the relationship between themes and 
language which revealed a negative correlation.
Correlations
 THEMES TYPE DATE LANGUAGE
THEMES Pearson Correlation 1 .074* .082* -.105**
 Sig. (2-tailed)  .031 .017 .002
 N 852 852 852 852
TYPE Pearson Correlation .074* 1 .134** .100**
 Sig. (2-tailed) .031  .000 .004
 N 852 852 852 852
DATE Pearson Correlation .082* .134** 1 .150**
 Sig. (2-tailed) .017 .000  .000
 N 852 852 852 852
LANGUAGE Pearson Correlation -.105** .100** .150** 1
 Sig. (2-tailed) .002 .004 .000 
 N 852 852 852 852
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

263



**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
This therefore validates the use of cross tabulation in the analysis below to evaluate the relationship between 
the observed the prevalence of themes in correlation with the dates.
 
From the chart above we see that the reports between July 2016 and September 2016 are dominated by issues 
on Secession and Federalism, interpolated by critical questions on the nature of the union in Cameroon.  
where elderly activists are interviewed to share their experience of reunification and the plebiscite like the 
stories captioned “Two Million Signatures Needed For Cameroon Anglophone Independence” (Nsoseka)  
and “State Of The Union 55 Years After”, (Koledjock) are examples of such stories where; the ninety year old 
Mola Njoh Litumbe, veteran activist of  the Anglophone independence  is interviewed on his return from the 
UN meeting where he went to restate the independence story. There are also stories on national unity and 
promises of solutions to marginalisation like the one earlier quoted below the chart on the news flow above. 
As from October 2016 till January 2017, the main narrative is on the crisis proper where stories capturing 
the strike and crisis as it unfolds are reported; for example the story “After Gov’t Snubs Ultimatum, Anglo-
phone Lawyers Begin Strike Oct 11,” declaring the start of the strike (B. A. Mbunwe) and “Justice Minister 
Castigates Striking Anglophone Lawyers”. (Pefok, Jutice Minister Castigates Stiking Anglophone Lawyers). 
The next dominant theme is that on casualty which reports mainly military brutality like the story captioned, 
“Cameroon Youth Leaders Accuse Gov’t Of Mass Killing” (C. Mbunwe). The next theme that comes up after 
brutality is the role of social media and the internet with Stories like “Social Media Crown Hon Wirba South-
ern Cameroons Hero” on the Anglophone Member of Parliament who was very courageous to articulate the 
Anglophone problem in the house of parliament with no fear of its consequences despite the antagonising 
forces around him. Eventually the reports on the internet shut down dominate till March 2017, with many 
developing stories on the consequences of government shutting down the internet. Azore Opio’s story;  
“Internet Shut-Out Cripples Communication, Businesses” is an example. (Opio)
The narrative then continues with critical issues which oscillate and eventually rise to the peak between May 
and June 2017 with stories like May 19, 2017 “UN Voted For Southern Cameroons Independence; Who 
Overturned The Verdict?” (Adams, UN Voted For Southern Camerons Independce; Who Overturned the 
Verdict?). Although the main narrative which has remained constant at the dominant position is reports on 
the events in line with the crisis, reports on critical issues gradually give way to reports on casualties as from 
July 2017. From this time, stories on Terrorism and chaos take second place followed by stories on casualties 
which last till January 2018. It should however be noted that as from march 2017, there is no mention of the 
role of the internet until October 2017 through December 2017 when the government starts engaging on the 
social media to address issues; “Anglophone Crises: Biya Takes 
 
From the table above, we realise that the dominant stories throughout, were the News events, reporting the 
happenings on the crisis as explained earlier. The second dominant were Developing stories which were 
mainly a follow up to the News stories and lastly just a few press releases as The Post mostly converted the 
releases and published them as news stories. 

Analysis of Cameroon Tribune Newspaper
Before analysing the data on Cameroon Tribune we should note that the stories here were published either in 
English, French or in both languages, so the frequency distribution is represented in the table below

LANGUAGE
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
 English 320 51.0 51.0 51.0
 French 221 35.2 35.2 86.1
 Bilingual(English and French) 87 13.9 13.9 100.0
 Total 628 100.0 100.0 

From the chart above we see that Cameroon Tribune did not report on the crisis until November 2016 after 
the strike began in October 2016. The first articles in November 2016 advocate for solutions to the crisis. 
An example is the story captioned “Give Dialogue A Chance, Governor Lafrique Appeals” (Loh, Give Dia-
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logue A Chance, Governor Lafrique Appeals) which reports on the measures taken by the governor of North 
West region after individuals described as vandals had mounted barricades in the commercial avenue of 
Bamenda and caused destruction at the Bamenda city council and the university of Bamenda. Another story 
captioned “ Situation in Bamenda: Leave Cameroon Alone! (Forbinake). The Frequency of publication here 
shows a sharp increase between November 2016 and January 2017. Stories in this period focus on the crisis 
and governments efforts at bringing a solution. For example “North West: PM Yang Consults, Listens” (Loh, 
North West: PM Yang consults, Listens) and “Education Problems: Government Takes Salutary Measures” 
(Kendemeh). Between February 2017 and March 2017, the stories start increasing till April 2017 when they 
reach a negligible number in July 2017. However, they start increasing from August till they reach the peak 
in October 2017. The number of stories then drops drastically in November 2017 and by December 2017 the 
stories start increasing to fall again in January 2018. To better understand nature of reporting in the flow as 
represented above, the chart below will correlate the themes reported with the months throughout the period 
of analysis.
   
To better understand these themes, it is good to reiterate here that the data starts from November because 
there is no story on these themes from July 2017 that could be included in this research. Looking at the 
reports from Cameroon tribune, we realise that the main theme with which it starts reporting is the theme 
on solutions as demonstrated by the examples earlier shown under the Frequency chart above. The second 
theme in this peak period between November 2016 and January 2017, is the theme on terrorism and chaos 
with stories focusing on grievous actions taken by a group of youths like burning the national flag and de-
stroying state property as well as stories on the arrested leaders of the strike charged with acts of terrorism. 
Examples abound like Rousseau-Joël FOUTE’s story “Emblèmes et symboles nationaux: c’est sacré” (Foute) 
and “Violence In Bamenda: Perpetrators Must Face the Rigors of the Law”. (Bakary). 
During this time this quite minimal publication of stories about casualties and the role of internet although 
the internet shut down in the Anglophone part of the country takes place in January 2017. The stories in this 
period however only slightly mention the lack of internet within the story making no announcement of it as 
government’s initiative. This can be seen in the story captioned “Bamenda: Commercial Activities Gradually 
Resume” which slightly mentions “It is also worth mentioning that since Tuesday evening there is no Internet 
connection, thus making it difficult for banks and money transfer companies to operate” (Esong).
From the chart we see that it is only in the month of February that the paper prioritises reports on crisis 
proper, a shift from its focus on solutions and terrorism. The reports however focus on government’s stride 
to ensure school resumption for the second term of studies; “Menchum, Boyo Divisions: Governor Crusades 
For Schools Resumption” is an example of such reports. February 11, is also a significant date in the political 
history of Cameroon and is celebrated as national youth day commemorating the Plebiscite that led to the 
Reunification of the two Cameroons. After reporting on government’s attempts at solutions until May which 
is the month that marks the celebration of the national day, the paper becomes relatively quiet on the issues 
until September which marks school resumption period for the next academic calendar and eventually Octo-
ber 1, which has always been an important date for the secessionist leaders as they always attempt to declare 
their independence. The narrative on the crisis takes pre-eminence at this period then eventually gives way 
to the narratives on terrorism till January 2018 with stories like “Attack In The SW: Government Condemns 
Violence” (BAKARY). Having established the prevalent themes in Cameroon Tribune to identify the flow of 
the reports, it is necessary to know the way the stories were presented as explained earlier and represented on 
the chart below.
From the chart we see that News events were prevalent, seconded by Developing stories, a follow up on the 
News Events then Press releases and fewer Feature stories.
Combined Analysis, Having gone through the in-depth analysis above, the general flow of news flow during 
the period of the crisis as depicted in this study is captured in the chart below. 

Conclusion
From the trends in the analysed data above, we see that even during political instabilities, Newspapers are 
more loyal to their editorial policies than any other agenda. As earlier stipulated in the history of the two 
newspapers, Cameroon Tribune’s editorial policy is to maintain national unity. The manifestation of this can 
be seen in its focus on reporting solutions rather than the crisis and condemning terrorism during the crisis. 
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The Post Newspaper’s editorial policy on the other hand is to maintain the Anglo-saxon culture as earlier 
stated. That is why it took a more critical stance towards its reporting, focusing more on the crisis than on the 
solutions. Looking at the general trend of the narrative however, we see that at the beginning of the crisis, the 
focus was on restoring peace and calm and little attention was paid in digging into the roots of the crisis. The 
reported solutions which The Post Newspaper had earlier critiqued eventually gave way to the discourse on 
the crisis proper which has eventually faded away, with the emergence of the theme on terrorism and chaos 
reflecting the tensed political atmosphere the country is in at the moment. Despite the power of media in 
indoctrinating, we see from the statistics here that the media agenda is not always the leading agenda. With 
the themes relating to the editorial policies of the two newspapers gradually giving way to the emergence of 
a narrative on terrorism and chaos, we can hardly predict the trend in the future reporting as the pattern is 
not consistent but evolving. This evolutionary trend is therefore the answer to question this paper set out to 
answer which was how the Cameroonian print media is framing the current Anglophone crisis. 
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DİJİTAL İLETİŞİM ORTAMLARI VE KAMUSAL ALAN 
Dr. Gülnur Işıklar  

Giriş
Teknoloji 20. yüzyıl insanına sınırları, mekanları ve hatta zamanı da aşan iletişim olanakları sunmuştur. 
Fiziksel olarak elde ettiği bu olanaklara birey imgeleminin gücü ve sınırsızlıklarını da eklediğinde, internet 
günümüz insanı için hayal bile edemeyeceği bir iletişim olanağı durumuna gelmiştir. Bu olanak, bireye aynı 
zamanda içindeki ben‘i, öykündüğü kişileri istediği gibi canlandırabilme; çevre, gelenek, örf ve benzer kural-
lar dışında, özgür iletilerini, özgürce gönderebilme olanağı da sağlamıştır. İnternet iletişiminde birey, genel-
likle, olduğu mekan ve zamanın dışında bir uzamda, diğer bir deyişle, başka bir boyutta, başka bir kişilikte 
iletilerini gönderebilmekte ve almaktadır. Bu doğrultuda günümüzde iletişim, artık bireyin imgeleminde 
yarattığı ve yaşadığı sanal bir dünyada gerçekleşmektedir. 
1990’lı yılların başında küreselleşme sürecinde ortaya çıkan yeni toplumsal hareketler, günden güne değişen 
dünyayla iletişim kurmak adına yeni bilişim ve iletişim teknolojilerini de beraberinde getirmiştir. Bu bağlam-
da, yeni teknolojilerden biri olan internetin, küresel bir demokratik kamusal alan oluşturduğu da ileri 
sürülmektedir. Devletin dışında özel şahısların bir araya gelerek kamuyu ilgilendiren konularda müzakereler 
ve temaslar sonucu adına kamuoyu denilen bir dizi noktaya varma süreci olarak karşımıza çıkan, kamusal 
alanın internetle birlikte yaşadığı yeni “dönüşüm” süreci, bir kitlesel iletişim ortamı olan internetin yeni bir 
kamusal alan olup olmadığı, demokratik sürece daha fazla toplumsal katılım sağlayıp sağlayamayacağı sorun-
salıyla birlikte, kamusal alan tartışmalarına da yeni bir boyut kazandırmıştır.
Toplumsal yaşamdaki değişimlerin sosyal bilimlerdeki yöntembilimsel ve kuramsal yaklaşımları da etkileye-
ceği kaçınılmaz bir gerçektir. Siyasal iletişimin giderek siyasaldan sosyal alana kayması, Jurgen Habermas’ın 
“İletişimsel Eylem Kuramı”nın sosyolojik tartışmalardan öteye geçerek; hukuk, dilbilim, iletişim bilimleri 
yanı sıra siyasal bilimlerdeki tartışmalara girmesi de kuşkusuz bu durumun en önemli göstergesidir. Bu 
bağlamda Habermas’ın, iletişim kavramını sosyal bilimler alanına taşıdığı “İletişimsel Eylem Kuramı” ile 
Kamusallığın Yapısal Dönüşümü  adlı eserinde saptadığı tanımları birlikte değerlendirmek, bu değişimi içer-
en  çözümlemeler yapabilmek açısından daha anlamlı olacağı düşüncesiyle yola çıktığımız araştırmamızda 
amacımız; küreselleşen dünyada yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinden internetin, demokratik işley-
işte yeri ve bu işleyişte küresel aktörler olarak kabul edilen yeni toplumsal hareketlerin eylemlerinde oynadığı 
rolünün ve sınırlılıklarının belirlenmesidir.  Bu anlamda Teknoloji ve toplumsal yaşam arasında nasıl bir ilişki 
kurulabilir? Teknoloji, toplumu dönüştürücü bir güç müdür,  toplumsal yapıya hizmet mi eder? sorularına J. 
Habermas’ın Kamusal Alan ve İletişimsel Eylem Kuramı yöntemi çerçevesinde yanıt aramaktır.

1. Bölüm: Dijital İletişim ve Toplum
Kişilik ve toplum kavramları hiç şüphesiz iletişim ortamlarının niteliğiyle biçimlenen iki temel olgudur. 
Günümüzde her topluluğa, her zamana ve uzama seslenen iletişim araçlarının akıl almaz bir hızla gelişip 
çeşitlenmesi, iletişime de yeni boyutlar, yeni tanımlar, yeni olanaklar getirmiştir.  Tarih    boyunca iletilerini 
göndermek için, duman, mektup, telefon, faks gibi değişik araçlardan yararlanan insan, bilgisayarın gelişimi 
ve birbirlerine bir ağla bağlanabilmesi özelliğiyle, iletişimini de en üst noktaya çıkarmış; dolayısıyla 1990’lı 
yılların sonlarından başlayarak,  tüm dünyada bilişim düzeyinde çığır açan bir kavram olan internet, bilgi 
tekellerine karşı toplumun yeni gücü konumuna gelmiştir. 
Bilginin çok hızla üretildiği, aynı hızla da tüketildiği bir toplumda ve dünyada yaşamaktayız. Bilindiği üzere, 
bilgi veriden, teknoloji de bilgiden üretilmektedir.  Bilgi üretimi ve dolaşım hızında devrim niteliğinde 
gelişmelerin yaşandığı bu dönem insanlar ve kuruluşlar arasında bilgi aktarımının hızlı ve etkin olarak yapıl-
masını gerektirmektedir. J.C.R. Licklider’in, 1962 yılında Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) 
tartışmaya açtığı ve  küresel olarak birbirine bağlanmış bir sistemde isteyen herkesin herhangi bir yerden 
veri ve programlara erişebilmesini ifade eden “Galaktik Ağ” kavramı,  günümüzde toplumsal hayatın simgesi 
durumuna gelen ve yaşantımızın her alanını ve anını etkileyen bir anlamda toplumsal yaşamamıza yön veren 
bir araç durumuna gelmiştir. Telefon hatlarıyla birbirine bağlı bir ağ üzerinden değişik yapıda bilgisayarlar ve 
bu bilgisayarlarda kullanılan değişik işletim sistemleriyle olsa da tüm kullanıcılarının ortak bir dille iletişim 
kurmasına olanak sağlayan ve tüm kullanıcılarına ekranda aynı bilgiyi  aktarabilen bir sistem olan internet; 
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ikinci evrimini,  2004 yılı sonlarında “O’Reilly Medya”nın ortaya attığı “Web 2.0” kavramı ile yaşamıştır. 
Genel anlamda, internet kullanıcılarının ortaklaşa paylaşarak yarattığı bir sistemi tanımlayan ikinci nesil in-
ternet olarak adlandırılan ve kullanıcı deneyimini öne çıkararak, etkileşim alanını da bu bağlamda genişleten 
Web 2.0,  bu doğrultuda sosyal etkinliklere de bir buluşma ortamı hazırlamaktadır. 
Siyasetbilimci Lasswell’e göre; “iletişim sürecinin toplumda üç temel işlevi” vardır:  
1. Bir topluluğun ya da onu oluşturan tarafların değerler sistemini bozabilecek ya da etkileyebilecek her şeyi 
bildirme yoluyla çevrenin gözetimini yapmak.
2. Çevreye karşı bir yanıt geliştirmek için toplumu oluşturanlar arasındaki ilişkiyi sağlamak
3. Toplumsal mirası aktarmak. 
Bu bağlamda ele alındığında internetin, iletişimin toplumsal işlevlerinin gelişimine katkısı olduğu da 
yadsınamaz bir gerçektir.
Toplumsal yaşamdaki değişimlerin sosyal bilimlerdeki yöntembilimsel ve kuramsal yaklaşımları da etkileye-
ceği kaçınılmaz bir gerçektir. Çağımızda giderek çeşitlenen ve karmaşıklaşan iletişimsel etkinlikler, sosy-
al yaşamda ve kamusal alanda iletişim etkinliklerine yeni modeller, yeni tanımlar getirirken; farklı sosyal 
yapılarda yaşayanların, kişisel duygularının, katıksız     ve etkili aktarımı, zaman-uzam sıkışması; kentleşme 
oranının ve yeni medya kullanımının önlenemez gelişimi, küreselleşmenin gün geçtikçe artan yayılımı bu 
duruma ivme kazandıran etmenlerin başında yer almaktadır. 

1.1. Küreselleşme ve Dijital İletişim 
Günümüzde iletişim araçlarının önlenemez gelişimi tüm dünyada gerek ekonomik gerek politik ve/ya da 
sosyal açıdan toplumsal değişikliklere sahne olmuş, bu çerçevede “değişim” sözcüğü tüm dünyada en çok kul-
lanılan kavram durumuna gelmiştir. Ülkeler artık teknolojiyi sorunların çözümünde en önemli araç olarak 
görmeye başlamışlar; bu doğrultuda değişen teknolojiyle farklı alışkanlıklar edinen dünya insanı, haber alma, 
bilgilenme, eğlenme ya da satın alma etkinliklerini internet ortamlarına yöneltir olmuştur. 
21. yüzyılın literatürümüze kazandırdığı diğer bir kavram olan “küreselleşme” kavramı, TDK sözlüğe göre: 
“Dünya milletlerini ekonomi, siyaset ve iletişim bakımlarından birbirine yaklaşmaya ve bir bütün olmaya 
götürme, globalleşme” olarak açıklanmaktadır İngilizce “globalization” kavramının karşılığı olarak: “Dün-
yanın tek bir yer olarak algılanması, mekânsal sınırların önemini kaybetmesi” olarak tanımlanan kavram; 
ekonomiden siyasete, politikadan kültüre kadar hemen hemen her alanda  “değişimi” bir başka deyişle; dünya 
çapında sosyal ilişkilerin yoğunlaşmasıyla maddi ve manevi değerlerin ulusal sınırları aşarak uluslararası 
düzeyde yayılmasını da ifade etmektedir.  
Günlük yaşantımızın her anını etkileyen, ilk keşfedildiği günden bugüne kadar başka bir deyişle geçmişten 
bugüne ve bugünden yarına durdurulamayacak bir şekilde ilerleyen ve ilerleyecek olan kitle iletişim 
araçlarının; dünyayı algılamamızı, dünyaya bakış açımızı değiştirmeyi sürdüreceği kaçınılmaz bir gerçektir. 
Üzerimizde bu denli etkili olan, kimileyin bilgilenmek, kimileyin de eğlenmek, zaman geçirmek için kul-
landığımız kitle iletişim araçlarından internetin, günlük yaşamımızda bu denli yer alması belki de insanlık 
tarihinin yaşadığı en büyük devrim olmuştur.  İnternetle birlikte ortadan kalkan mesafeler,  belli bir 
ülke içinde bulunulmaksızın o ülkenin içindeki kaynak ya da kişilere erişimin olanaklı hale gelmesi, doğal 
olarak gerek bireyin diğer bireyler ya da gruplarla gerek birey-devlet arasındaki ilişkilerine de köklü bir 
değişim getirmektedir. Bir diğer deyişle, internet, bireyi devlete karşı özgürleştirerek, ulus devletin sınırlarını, 
saydamlaştırırken; hem ulus ötesi hem de uluslararası bir bağlam yaratmakta, bu doğrultuda küreselleşmeye 
koşut olarak yurttaşlığın da tanımını değiştirmektedir. 
İletişimin temel ögelerinden biri olan “etkileşim”, dijital ortam kitle iletişim araçlarının en önemli özellikler-
inden biridir. “İletişim sürecine bu amaç için katılmış teknik düzenekler yardımıyla alıcının verici olabilmesi 
ya da kaynağın mesaj üzerindeki kontrolünü arttırabilmesi” olarak tanımlayabileceğimiz, dijital ortam iletişi-
minin “etkileşim” özelliği “hedef kitleyi tanıyarak daha kolay ve kapsamlı etkilemeyi” amaçlaması bağlamında 
“dijital iletişimi” çok daha önemli bir konuma getirmektedir. 

2. Bölüm: Tarihsel Süreçte Kamu ve Kamusal Alan
1923 yılında Almanya’da kurulan Frankfurt Okulu, sosyoloji, siyaset bilimi, psikanaliz, tarih, estetik, felse-
fe, müzikoloji gibi farklı disiplinlerden düşünürleri bir araya getiren Toplumsal Araştırma Enstitüsü, genel 
anlamda bir düşünce akımı olarak ifade edilmektedir. Genel olarak geliştirdiği perspektifler ve kavramsal 
araçlarla, 20.yüzyıl düşünce yaşamının gelişmesinde önemli rol oynayan Okul, çağdaş toplumlardaki yeni 
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egemenlik formlarını, “Akılcı Teknolojik Güçler” olarak tanımlamıştır. 
Frankfurt Okulu temsilcileri, kendilerinin ortaya attığı “Kültür endüstrisi” kavramını da çözümlemeye 
çalışmışlardır. Okul, kültür endüstrisinin, toplumdaki çeşitli kültürel formları, tek tip bir popüler kültüre 
dönüştürdüğünü; bununla da kitlelerin manipüle edilmesinin yolunun açıldığını ileri sürmüştür. Okul’un, 
günümüzde yaşayan temsilcilerinden, Jurgen Habermas ise, ortaya koyduğu “kamusal alan” (public sphere) 
kavramı ve “iletişimsel eylem kuramı” ile tanınmaktadır. 
Toplumbilim Terimleri sözlüğünde Kamu: “Topluluk oluşturucu ortak çıkarlar çevresinde oluşan ve üye-
leri bu ortak çıkarlar konusunda karar birliğine ulaşmak için etkileşimde bulunan toplumsal kesim” , olar-
ak tanımlanmaktadır. J. Habermas, kamu kavramını ve kamusal alanın normatif (düzgüsel) boyutlarını; 
18.yüzyıl Burjuva kamusallığından yola çıkarak, “Kamusallığın Yapısal Dönüşümü”, (The Stractural Transfor-
mation of the Public Sphere) adlı yapıtında, tanımlamış; alanın yaşadığı evrimi ve kamusallığın aldığı biçim-
leri tarihsel süreç içinde irdelemiştir. 
Batı uygarlığının tarihi boyunca eşitlik ve katılım ilkeleri etrafında geliştirilmiş demokrasi süreci içinde temel 
oluşturan unsurlardan biri olan; “kamusal alan” kavramının ilk izlerini sürebileceğimiz mekanlar, Antik 
Yunan’daki “Agora”lardır. Antik Yunan Agora’sı yalnızca yurttaşlık hakkına sahip kişiler arasındaki bir eşitliği 
ortaya koyarken, “17. yüzyıl ve sonraki dönemlerin kamusal mekânları, sadece burjuvaya ait birer eşitlik ve 
katılım kanalı olarak çalışırlar.”  Bilindiği üzere, kamusal alanı, demokratik işleyişten; demokratik işleyişi de 
kamusal alandan ayrı düşünmek olanaklı değildir. Diğer bir ifadeyle,  kamusal alanın ana işlevi; toplumun 
sağlıklı bir demokratik ortamda işleyişine ev sahipliği yapmasıdır. Bu doğrultuda kamusal alanda oluşan 
değişimlerin, demokratik işleyiş açısından da büyük önem taşıdığı yadsınamaz bir gerçektir.
1980’lerde İletişimsel Eylem Kuramı’yla sistem ile yaşam dünyasını ayrıştıran ve kamusal alanda gerçekleşe-
bilecek etkileşimin getireceği tartışmaların özel ve kamusal ögelerine yönelen Habermas’ın kamusal alanı, 
günümüzdeki anlamıyla; “halk adına değil, halk önünde kendi egemenliklerini temsil etme biçimindedir ve 
bilinen anlamda özel-alan, kamusal-alan ayrımına denk gelmemektedir; ancak 18. yüzyılın sonuna doğru 
başlayan bir dönüşümle, kamunun bağlı olduğu çeşitli erklerin; örneğin, kilise, cemaatler, gruplar gibi  züm-
resinin ayrışmaya başlamasıyla, özel ögeler ve kamusal ögelerde parçalanmıştır  görüşünü savunur.  Temel-
de kamusal alan, devlet ile toplum arasında bir yerde, düzen ve toplumun devlete yönelik isteklerini kamu 
olarak örgütlenmek, sonuçlandırmak üzere aktardığı bir alandır.  18. yüzyılda Burjuva toplumunda iktidarı 
denetleme aracı olarak şekillenen kamusal alan, ilk modern anayasalarda temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
olarak görünürlük kazanan ilkelerle, toplumun kamusal alan olarak garantiye alınmasını ve kamu otoritesinin 
birkaç işlevle sınırlandırılmasını sağlamış, kamu ve özel alan arasındaki bu sınırlama aynı zamanda kamusal 
alan içinde yer alan bireylerin özel alanını da  korumuştur. 

2.1. İnternet ve Kamusal Alan
Günümüzün kamusal ve sosyal yaşamının giderek çeşitlenen ve karmaşıklaşan yapısının bir sonucu olarak, 
siyasal etkinlikler daha çok iletişimsel; iletişimsel pratikler ise giderek daha fazla siyasal bir yapıya bürün-
müştür. 1990’lı yılların başında küreselleşme sürecinde ortaya çıkan yeni toplumsal hareketler, günden güne 
değişen dünyayla iletişim kurmak adına yeni bilişim ve iletişim teknolojilerini de beraberinde getirmiştir. Bu 
bağlamda, yeni teknolojilerden biri olan internetin, küresel bir demokratik kamusal alan oluşturduğu da ileri 
sürülmektedir. 
20. yüzyılın sonlarından başlayarak, günümüzde de hızla devam eden enformasyon ve iletişim teknolojiler-
inde yaşanan yapısal değişim ve bunun sonucu olarak da toplumsal dönüşüm kamusal alan kavramının da 
yeniden biçimlendirilmesini zorunlu kılmıştır.  Bireyleri veüyesi oldukları toplumları derinden etkileyen ve 
biçimlendiren bilgi ve bilgi teknolojilerinde ulaşılan bu ileri aşama, 21. Yüzyılla birlikte kamusal alan ka-
vramına da yeni boyutlar getirmiş ve kavramın kapsamını genişletmiştir. Dolayısıyla,  18. yüzyılda kamusal 
alanın kendini gösterdiği formlar, günümüzde uygulanabilirlik koşullarını yitirmiştir. Kamusal alan olarak 
adlandırılan mekânlar; soyut bir duruma imgesel görünürlük olarak olanak tanıyan mekanlardır. Genellikle 
sembolik kentsel mekanlar olan bu alanlar; kahvehaneler, tiyatrolar, parklar, müzeler, opera binaları vb. ola-
bilir.  Bu mekanlardan sembolik olarak en önemlisi her ne kadar kahvehaneler olsa da kitap, dergi, gazete vb 
yayınlar da kamusallığın mekansal olmayan biçimleri olarak adlandırılabilir.
Günümüzde bu teknolojik devrimin sunduğu en önemli olanak olan internet; insanlar ve kuruluşlar arasında 
bilgi aktarımının hızlı ve etkin olarak yapılmasını sağlayan en işlevsel araç durumuna gelmiştir. 70’li yılların 
sonunda, gelişimini hızlandıran yeni iletişim teknolojileri, görsel-işitsel olanaklarına uyduyu da kattıktan 
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sonra geleceğin iletişim araçlarına yepyeni bir sunum getirmiştir. Bugün artık bulunduğumuz yerden, uçsuz 
bucaksız bilgi otoyollarından, dünyanın bize en uzak köşesiyle iletişim kurabilmekte ve en önemlisi bin-
lerce kilometre ötedeki bilgi kaynaklarına ulaşabilmekteyiz. Doğal olarak bu durum ekonomiden, siyasete, 
kültürden, eğitime, tüm alanlarda yeni değerler ve davranış düzgüleri ortaya çıkmasına da neden olmuştur. 
Diğer bir anlatımla, 20. yüzyılın son on yılından başlayarak günümüze dek uzanan süreçte, yeni iletişim te-
knolojileriyle uzaydan uzama elektronik uziletişim ağlarıyla örülen dünyamız, bu yeni uzaysal iletişimin ola-
naklarıyla yeni ilgi alanları, yeni görünümler, yeni eğilimlere tanık olmuş, bu yeni uzaysal iletişim, iletişimin 
toplumsal işlevlerini de bu doğrultuda geliştirmiştir.
Teknolojik potansiyeliyle, “ülkelerin demokratikleşmesine, yeni ve küresel alanların ortaya çıkmasına, devlet 
vatandaş ilişkisinin yeniden kurulmasına, politik katılımcılığın teşvik edilmesine ve tabandan örgütlenen 
toplumsal hareketlerin seslerini duyurabilmesine” olanak tanıyan internet, özellikle yeni toplumsal hareketler 
için göreceli olarak “özgür” bir ortamdır. Ancak unutulmaması gereken, “her ne kadar, bu yeni toplumsal 
hareketler için öncelikli bir haberleşme ağı oluştursa da internet ancak diğer iletişim yöntem ve araçlarıyla 
birlikte ele alındığında anlamlıdır.”  

3. Bölüm: Sosyal Medya Olgusu
Günden güne gelişen ve çeşitlenen teknolojinin olanaklarıyla, günümüzde toplumsal hareketler, “internet 
ekseninde” meydana gelmektedir. Bilindiği üzere, toplumsal yapıdaki değişimler, üretim ilişkileriyle belirle-
nir. Toplumsal yapıda yaşanan değişiklikler de doğal olarak, “toplumun içinde barındırdığı birey ve grupların 
düşünce, yaşam tarzı ve alışkanlıklarında da büyük değişimlere neden olur.” Diğer bir anlatımla, toplumsal 
yapıda yaşanan değişim; “rahatsızlık duyulan konuları, aktörleri, sosyal hareketlerin gerçekleştiği yer ve ey-
lem repertuarlarını da değiştirmektedir.” 
Günümüz bilgi toplumunda, değişen ve farklılaşan toplumsal hareketlerin örgütleniş biçimi, web 2.0’ın 
etkileşimli doğasının olanaklarının, bilgisayar ve internet dünyasına kazandırdığı yeni boyut, internet kul-
lanıcılarını da bir anlamda “internetin bir aktörü” durumuna getirmiştir. Günümüz bireyi artık kendi sitesini 
açabilmekte, kendi sitesinden, dilediğince yayınlar yapabilmektedir. Bugünün bireyi artık gerçek hayattaki 
ilişkilerini de internete taşımıştır.  Bu durum her ne kadar sıradan görünse de aslında tüm bu yaşananlar, web 
2.0’ın hayatı “radikal” bir biçimde “sanal ortama” kaydırdığının önemli bir göstergesidir.  Yaşamın her alanını 
etkileyen bu yeni yüzyıl iletişimi, diğer alanlarda olduğu gibi toplumsal hayatı da etkileyen önemli sonuçlara 
neden olmaktadır.  Bu doğrultuda, “sosyal hareketler ve aktivizm kavramları da bu dönüşümden payını 
almış;  insanlığın önüne henüz yeni tanıdığı ama son on yıldır gündemi çok meşgul eden” dijital aktivizm 
kavramı çıkmıştır. 
Üzerinde durmamız gereken bizce en önemli konu ise; sosyal medyanın sanallığıdır. Teknoloji kişilere duygu, 
düşünce ya da bilgilerini paylaşacakları bir ortam yaratmıştır. Ancak sosyal medya olarak tanımlanan bu or-
tam “sanal” bir ortamdır ve araştırmalar göstermiştir ki, günümüz bireyi bu sanal ortamda gün geçtikçe daha 
fazla zaman geçirmektedir. Bir başka deyişle, bugünün bireyi gerçek dünya yerine sosyal yaşamını “sosyal 
medya”nın sanallığında yaşamaktadır. Bu anlamda da gerek sosyal gerek siyasi ya da politik düşüncelerini 
hatta özel bilgilerini bu ortamlarda sıkça rastlanan “sanal kimlikli” kişilerle paylaşmaktadır. 
Toplumun davranışlarını etkilemesi bağlamında büyük etkisi olan sosyal medya; “hızla yayılması nedeni-
yle takibi ve kontrolü zor olan” bir ortamdır. Diğer bir ifadeyle, gelişen “yeni medya” ortamları, bir yandan 
bireyin, grupların ve şirketlerin iletişim sistemlerini değiştirirken, diğer yandan “aktivist grupların iletişim 
sistemini” de değiştirmiş, bu durum “dijital aktivizm” ve “vatandaş gazeteciliği adı verilen iki ayrı olguyu” 
yaşantımıza katmıştır. Bugün sosyal ve ekonomik hayatımızın önemli bir vazgeçilmezi durumuna gelen in-
ternet; dünya ile aramızda oluşturduğu bağla “aktivist hareketler” için de ayrı bir alan oluşturmaktadır. 

3.1. Dijital Aktivizm ve Vatandaş Gazeteciliği
Dijital aktivizm kavramının henüz çok yeni olması nedeniyle günümüze kadar yapılmış kesin ve net bir 
tanımı yoktur. Ancak, en genel anlamda aktivizm, “toplumsal dönüşüme destek olmak ya da karşı çıkmak 
maksadıyla gösterilen çabaların tamamı” olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda dijital aktivizm kavramını da  
“dijital platformu kullanan her türlü aktivizm örneği” olarak değerlendirebiliriz.   Bu çalışmalarda bir grup, 
kavramın “dijital” boyutunu öne çıkararak, dijital aktivizmde “dijital mecraların ve araçların kullanımının 
önemine” vurgu yaparak, dijital aktivizmin, bilindik “aktivizm anlayışının ötesinde bir durum” olduğuna dik-
kat çekerken; bir başka grup kavramın “aktivizm” yönüne odaklanarak, dijital aktivizmin  tek farkının yeni 
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medya ortamlarını kullanan “geleneksel aktivist kalıplar” olduğunu savunmaktadır.  
Dijital aktivizm kavramıyla ilgili çalışmaları ilk başlatan isimlerden biri olan Mary Joyce’a göre; dijital aktiv-
izmin başarıyla uygulanabilmesi ; “teknolojik altyapı, sosyal - siyasal ve ekonomik faktörler”e bağlıdır.  Bu 
doğrultuda ele alındığında doğal olarak dijital çağın getirileri, aktivist hareketlerin yapısında var olan “haber-
leşme ağı, mesaj yayılması, örgütlenme, propaganda” ve benzeri kavramların hızına, etkisine, etkinliğine 
önemli bir katkı sağlamıştır.  
Günümüzde dijital aktivizmin özgün bir kavram gibi görünmesinin nedeni, dijital aktivizmin uygulayıcıları 
olan “dijital yerlilerin çok özgün bir nesil olmasıdır”.  Bu tümceyi biraz daha açımlamamız gerekirse; dijital 
aktivizmin özgünlüğü, tartışma konusu olan, aktivist ya da dijital yönünün ağırlığı bağlamında değil, uy-
gulayıcısı olan günümüz dijital yerlilerinin daha önceki kuşaklardan farklı algı, algılama ve değerlere sahip 
olmalarındandır.  Doğuşu, internetin ilk kullanım yıllarına kadar uzanan “dijital aktivizm”, genel anlamda; 
“bir grup insanın kurum ve kuruluşlar üzerinde baskı yaratarak, sorunlu gördükleri politikaları, uygulama-
ları ya da durumları değiştirme süreci” olarak tanımlanmakta; ırk, cinsiyet vb. sosyal farklılıklar ve ayrılıklar 
da aktivizmi ortaya çıkaran ön koşullar olarak görülmektedir. Dolayısıyla, gerek politik, gerek dini, gerekse de 
ekonomik ya da ideolojik ayrımlar, aktivizmin dikkat çektiği diğer alanlar arasında yer almaktadır. Bir başka 
anlatımla, amacı insanların yaşamında değişim yaratmak olan, her türlü bireysel ya da toplumsal; kamusal 
ya da resmi olmayan insanı ilgilendiren etkinliği ifade eden aktivizmin temelinde yer alan öge; toplumsal 
hareketlerdir. 
İnternet ve mobil ağların  gelişimi; akıllı telefonu, sosyal medya hesabı ya da bir e-posta adresi olan herkesin, 
sosyal, politik, ekonomik bir etkinlik düzenleyebildiği günümüzde, en temel sorun “internet ve mobil ağların 
yükselişinin, kamusal alanı geliştirip, geliştiremeyeceği”dir.  Her ne kadar, bu sorunla ilgili farklı görüşler olsa 
da tüm dünyada “meydana gelen çeşitli olaylar yeni iletişim teknolojilerinin insanlara sunduğu hizmet ve 
uygulamalar aracılığıyla yaygınlaşmaktadır.” Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, yeni iletişim teknolojiler-
inin bir yandan “özgürlüğe katkı sağlarken, diğer yandan dezenformasyon aracılığıyla doğru bilgiye” ulaşımı 
engellemiş olmasıdır. Diğer bir anlatımla, yükselen teknolojinin olanakları, birbirine karşıt görüşleri de 
bünyesinde barındırmaktadır. Dijital iletişim teknolojileri bir yönüyle “demokratik toplumsallık biçimlerinin 
oluşumuna” katkı sağlarken, diğer yönden “şiddete varan eylemleri de beraberinde getirmektedir.”  
Dijital aktivizm gibi her ne kadar henüz tanımı kesin çizgilerle belirlenmemiş olsa da;  vatandaş gazeteciliği 
“sivil vatandaşların, haber ve bilgi toplanmasında, raporlanmasında, analiz edilmesinde ve yayılmasında 
aktif rol oynaması anlamına gelen bir kavramdır. “Sokak gazeteciliği, kamu gazeteciliği, gerilla gazeteciliği” 
olarak da tanımlanan “vatandaş gazeteciliği,” günümüz teknolojilerinden özellikle “akıllı telefonlar ve sosyal 
medya sayesinde ortaya çıkan” bir durumu aktarmaktadır. Gerek dünyada gerek ülkemizde, dijital aktivizm 
odaklı pek çok “sokak olayı”nda etkin rol oynayan vatandaş gazeteciliği,  okuyucuların, haber metinlerine 
katılımına olanak vermesi ve her vatandaşın gazetecilik yapmasına olanak sağlaması nedeniyle bir anlamda 
yeni bir habercilik ortamı olarak değerlendirilmektedir; ancak, vatandaş gazeteciliği uygulamalarında dikkat 
edilmesi gereken nokta, konunun “provokasyona ve yanlış bilgilendirmeye çok müsait bir kavram” olmasıdır. 
İstismara çok açık ve manipüle edilmeye elverişli bir kavram olması, vatandaş gazeteciliğinin olumsuz yön-
lerini oluştururken; “yönetimler üzerinde bir kontrol mekanizması” oluşturabilmesi ve “yönetimsel aksak-
lıkların” en hızlı bir biçimde kitlelere duyurulmasına olanak sağlayarak, yönetimler üzerinde baskı kurabilme 
gücü olması vatandaş gazeteciliğinin olumlu yönleridir. Bu bağlamda vatandaş gazeteciliği; “katılımcılık ve 
demokrasi adına da büyük kazanım sağlama potansiyeline sahiptir” anlayışı ortaya çıkmaktadır. 
Oto-sansürden arınmış haberler olması nedeniyle sosyal bağlamda ilgi çeken, vatandaş gazeteciliği haber-
lerinin, kişinin kendi yorum ve yargılarıyla değerlendirilmiş haberler olduğu gerçeğini unutmadan, dikkat 
edilmesi gereken nokta, sosyal ağların sunduğu olanaklarla gerçekleştirilen vatandaş gazeteciliğinin oto-
sansürü kaldırırken, kişilerde oto-kontrolü ön görmesi gerekliliğidir. Bu noktada, herhangi bir haberde yanlış 
görüntüler vermek istemiyorsak, gerek beden dilimize gerek söz ve davranışlarımıza dikkat etmeli, hak ve 
özgürlüklere saygılı olmalıyız. Unutmamamız gereken en önemli nokta ise; eğer yaptıklarınız hakkında 
başkaları tam bir bilgiye sahipse, sizin üzerinizdeki iktidarı tamdır; sizin bunun sonuçlarıyla ilgili bilginiz 
yoksa, hiçbir gücünüz yok demektir.  Bu durum da korumasız ve güvenliksiz olduğunuza işaret etmektedir. 

3.2. Dijital Kültür ve Toplum
İletişim Çağı’yla birlikte bilgisayarların bilginin yayılması, işlenmesi ve çözümlenmesinde bir araç olarak kul-
lanılması, iletişimde zaman ve yer gibi sınırlılıkları aşarak, kitle iletişim araçlarının işlerliğinde ve işlevlerinde 
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de yenilikler yaratmıştır. İnsanlık tarihini belirleyen teknolojinin doğrudan ya da dolaylı,  önceden tahmin 
edilebilir ya da edilemez tüm sonuçlarıdır. Dolayısıyla,  buhar makinesi’nden başlayarak, otomobil, tel-
evizyon, atom bombası vb her buluş modern insanı ve modern dünyanın koşullarını oluşturmuştur.  Gerek-
sinim ve teknolojinin durmaksızın birbirini etkilediği ve bireyin isteklerinin sınırsızlığı bir gerçektir. 1990’lı 
yıllarda tüm dünya üzerinde kullanımı yaygınlaşan internet, yirmi yıl gibi kısa bir sürede tüm yaşantımızda 
önemli değişiklikler yaratmış ve bu değişim, dijital kültürün de temelini atmıştır. Teknoloji alanına getirdiği 
önemli değişikliklerin yanı sıra toplumun tüm örgüt yapılarını da değiştiren internet; bu doğrultuda küre-
selleşmenin de etkisiyle hem toplumun yapısını hem de örgütlenmesini önemli ölçüde değiştirmiştir.

Toplumsal hayatta bir ürünün işlevinin ötesinde bir de “kültürel değeri” vardır. Bu doğrultuda,  her gün 
teknoloji alanında farklı bir yenilikle tanışan çağımız insanı için kendisine küresel iletişimin kapılarını açan 
internetin ve buna bağlı teknolojilerin yaşantısına girmesi, iletişimden, kültüre; eğitimden, eğlenceye; bilim-
sel araştırmalardan, tüketim tercihlerine; vb. birçok alanda insan için değişimi de beraberinde getirmiştir.  
Mekansız  ve merkezsiz bir yapıya sahip olan internet, bu bağlamda bireye gerek bilgiye ulaşma gerek farklı 
kültürleri tanıma gerekse de bireysel ya da toplumsal alanda benliğini anlamlandırıp, kendini ifade edebilm-
esinde sınırsız olanaklar sunmuştur.  Çağımız iletişim teknolojilerinin olanaklarıyla biçimlenen yeni iletişim 
ortamları, her kültürden ve her kesimden kullanıcının beklentilerine yanıt verirken, sosyal medyanın gücünü 
arttırmış; bu anlamda da “sosyalleşme” kavramına yeni açılımlar katmıştır kuşkusuz. Her yeni buluş gibi, 
kitle iletişim araçları açısından demokratik yaşam adına “olumlu sinyallerle” yüklü olarak,  büyük umutlar 
vadeden internet,  kendisinden önceki kitle iletişim araçlarına göre etkileşimli yapısı ve “sahibinin taleplerine 
karşı itaatkar olması” bağlamında da bu umutları haklı çıkarmıştır.
Günümüz toplumu ve bu bağlamda kültürü, değişen toplumsal ve imgesel bakış açısının çok yönlülüğüyle 
birlikte değişip çeşitlenirken; zaman, uzam, kişi, vb. iletişim ögeleri de günümüz düşünce ve bilgi karmaşası-
na ayak uydurarak insanları sahip olduklarından daha fazlasını istemeye, yönlendirmektedir.  Genel anlamda 
internet kullanıcılarının, düşünce, bilgi, fotoğraf, konuşma vb. paylaşımlar ortamı olarak açımlayabileceğimiz 
“sosyal medya” kavramı, günümüzde neredeyse bedenin bir uzantısı durumuna gelen mobil telefonların 
işlevlerinin çeşitlenmesiyle, gençler başta olmak üzere hemen hemen toplumun tüm sosyal yaşamında yer 
edinmiştir.
 Kitle iletişim araçlarının kültüre etkisi yadsınamaz bir gerçektir. 20. yüzyılda başlayan ve yeni binyılla gelişen 
süreçte elektronik ve uziletişim birlikteliğinin sunduğu olanaklarla sınırlar, uzaklıklar aşılmış;  bir başka 
deyişle; uzaklar yakın olmuştur. Ancak günümüzde sıkça duyduğumuz iletişimin yeni bir modeli olan, sosyal 
medya, dijital iletişim, sanal iletişim ve benzer kavramlarla belki bir anlamda birey için yakınlar da uzak 
olmuştur. Bugün artık, insanlar birbirleriyle iletişim kurmak için herhangi bir ortamda buluşmamaktadır, 
alışageldiğimiz telefon iletişimi bile yerini cep iletiye (cep mesaj) terk etmiş durumdadır. 
Bilindiği üzere, bir toplumu oluşturan bireylerdir, kültür ise bir toplumun ekinsel mirasıdır. Çağımız te-
knolojisinin bireye sunduğu bilgiye kolay ulaşım, hız, iletişim, etkileşim olanaklarının önemi yadsınamaz 
bir gerçektir. Ancak sanal bir iletişim alanı olması bağlamında sosyal medya ortamının gerek bireysel gerek 
toplumsal açıdan olumsuzluklarının dikkate alınarak kullanılması, sağlıklı nesiller yetişmesi ve kültürel 
mirasın gelecek nesillere doğru aktarılabilmesi adına son derece önemlidir.  
İletişim Teknolojilerinin asıl hedeflerinin altını “küresel bir köyde yaşıyoruz ve sayımız durmadan artıyor 
“ sözleriyle çizen, iletişimbilimci McLuhan’a göre: “Teknolojiler yalnızca insanların kullandığı icatlar değil;  
insanları yeniden icat eden araçlardır”. Bu doğrultuda düşündüğümüzde ve son günlerde sıkça duyduğumuz 
bir bilgisayarın ya da bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri, zeki canlılara benzer şekilde 
yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanan “yapay zeka” sözcüğünün bilişimde sıklıkla kullanılır olmasıyla,  
teknolojinin dünyayı “küresel bir köy” mü yoksa temelde yatan niyetin “kölesel köy” mü olacağını ise zaman 
gösterecektir.
Sonuç
Bilgi teknolojilerinin temelinde gerçekleşen dönüşümü ifade eden “ağ toplumu” kavramının özelliklerin-
in başında zaman ve mekan kısıtlaması olmadan bilgiye kolay erişim olanağı bulunmaktadır. Teknolojik 
devrimle birlikte yaşanan iletişim alanındaki bu değişim, toplumsal örgütlenme pratiklerinde de önemli 
farklılıklar yaratmış, ağ toplumu adı verilen günümüz toplumunun temelindeki güçler bilgisayarlar ve bun-
lara bağlı bilgi ağları olmuştur. İletişim teknolojilerinde yaşanan bu değişimle, geleneksel iletişim araçlarının 
oluşturduğu “kitle toplumu” yerini bireye devretmiş; bu bağlamda, “bireylerin ortak hedef alanı” olarak kabul 
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edilen, “kamusal alan” da bu değişimle birlikte yeni bir dönüşüme uğramıştır. 
Dijital iletişim bağlamında internetin sosyal yaşama etkilerini ve dönüşen dünyada kamusal alan kavramını 
incelediğimiz bu çalışmamızda, internet ortamları ve yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkışı, üretimi ve 
toplumsal ilişkilerdeki rolü ve sınırlılıklarını araştırmaya çalıştık. Bu bağlamda söyleyebileceğimiz, İnternet 
galaktik bir ağ olarak yeni medyanın en önemli kitle iletişim aracıdır. İnternet ortamları bu galaktik ağda 
oluşan sonsuz- sınırsız bir uzamdır. Bir başka deyişle internet geleneksel tanımda var olan mekân ka-
vramının dışında, uzam boyutundadır. Sosyal medya kullanıcıları bu  galaktik ağa katılan katılımcılar olarak 
düşünüldüğünde galaktik ağda bulunan gerçek ya da sanal kişi kurum ya da kuruluşlar ise bu ortamın kamu-
oyunu oluşturmaktadır.  
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DİJİTALDE DUYGU DİLİ: EMOJİLERİN SİHİRLİ DÜNYASI
Prof. Dr. Işıl ZEYBEK 
“Araçlar, İnsan Bedeninin Uzantısıdır.” 
Mc Luhan

Giriş
21. yüzyılın zirvesine yerleşmiş olan internetin, yeni medyanın ve sosyal ağların kullanım gücünün günden 
güne arttığını dile getirirsek hiç de yanlış bir şey söylemiş olmayız… Her an, her dakika, herkesin elinde olan 
tabletler, akıllı telefonlar aracılığıyla ya da bilgisayar karşısında gerek küçük gerekse büyük ekranlar karşısın-
da bireyler yazıp, çiziyor, mesaj atıyor, kendi deyimleriyle sosyalleşiyorlar… Bu çerçevede duruma bakıldığın-
da, yaşamımızı sarıp sarmalayan teknolojik iletişimin bir taraftan yararlarını, işlevselliğini kısacası olumlu 
yanlarını sıralarken diğer taraftan da özellikle öz benlik, kişilerarası iletişim bağlamında olumsuz yanlarından 
da sıkça şikayet edip, memnuniyetsizliğimizi sürekli paylaşmaktayız. Bu noktada, teknolojik iletişimin sürek-
li bir değişim dönüşüm içinde olmasına rağmen, kişilerin günden güne birbirleriyle iletişemediklerinden, 
geçmiş zamanlardan çok daha fazla iletişim çatışmaları yaşadıkları gerçeğinden yakınmaktayız.  Dolayısıyla 
teknolojik araçlarla aracılanmış iletişim, kişilerin yaşam biçimlerini, tutum ve davranışlarını, yazı dillerini, 
kısaca bireysel kültürlerini değiştiren etkisinden söz etmek yerinde olacaktır. 
Özellikle gençlerin gazete, kitap okuma alışkanlıklarının olmaması, sözcük dağarcıklarının sığlığı, çok dar bir 
çerçevede sözcük kullanmaları, duygularını, düşüncelerine aktarma konusunda yetersiz kalmalarına neden 
olurken, uzun tümceler kurmak yerine kısaltmalar kullanmaları ve sabırsız olduklarından dolayı daha hızlı 
yazmak için sözcüklerden harf çıkartmaları, etkili iletişim sürecini etkileyen önemli temel etmenlerden yal-
nızca bir kaçı...  Çünkü kültür olgusu ele alındığında, kültür ve dil birbirinden ayrılmaz bir bütün olmasıyla 
birlikte, bir milletin kimliğini de oluşturan en başat öğelerden birisidir. Geleneksel kültürden dijital kültüre 
hızlı bir geçiş söz konusu olduğu için, Türk dilindeki bozulma bir başka deyişle yozlaşmaya neden olmak-
tadır. Doğru ve düzgün Türkçe konuşmak yerine hızlı bir biçimde görüntüsel iletileri kullanmak daha kolay 
ve tercih edilir bir duruma dönüştü hiç kuşkusuz. 
Teknoloji dünyasında mesajlaşma ve sohbet süreçlerinde ayrı bir yeri olan emojiler, iletişim şemsiyesi altında 
yer alan her türlü uygulamalarda yaşamımızı çevreleyen bir konumda işlevini arttırmaya devam etmektedir. 
Birbirinden farklı anlamlar aktaran söz konusu küçük simgeler, yazılı iletişime oranla bireylerin duygularını, 
hislerini daha somut ve net bir biçimde anlatma, çeşitli paylaşımlara ilişkin farklı görüşleri, farklı tepkileri 
ortaya koyma yönünde kurtarıcı bir güç olarak da karşımıza çıkmaktadır. 
Bu bağlamda, gerçekleştireceğimiz çalışmanın temel amacı özellikle gençlerin kendilerini ifade etmede en 
çok yararlandıkları emojileri ana izlek çerçevesinde ele almak ve konuya ilişkin gençlerin düşüncelerini, 
önerilerini anket yöntemiyle saptayarak gençlerin teknoloji ile değişen, dönüşen yazılı dillerini irdelemektir.

1.Bölüm: Simge Kavramına Genel Bir Bakış
Anlamlar dünyayı görme biçimimizi tanımlar, bir başka deyişle dünya görüşümüz anlamlara verdiğimiz 
tanımlarla belirlenir, şekillenir. 
Toplumsal bir varlık olan insan, doğduğu andan başlayarak çevresiyle iletişim ve etkileşim içindedir. Bu 
iletişiminde, bir şeyi anlatmak için sözcükleri kullanan insanın dili sembollerle (simge) doludur ve sık sık 
tümüyle tamamlayıcı olmayan işaretleri resimleri de kullanır. 
Prof. Dr. Berke Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü’nde “sembol” (simge) kavramını: “Göstereni-
yle, gösterileni arasında belli oranda nedenlilik ilişkisi kurulabilen, çoğu kez görüntüsel nitelik taşıyan; ancak 
yine de uzlaşımsal özelliği bulunan göstergeler”  olarak tanımlamıştır.
Bilindiği üzere gösterge; bir durum ya da olgu hakkında dolaylı yoldan bilgi aktaran araçtır. Bir nesne olarak 
ele alındığında; görüntüsel, güzel duyusal ve duyumsal özellikleri bulunan “simge” aynı zamanda bir “çağrı” 
işlevi de taşımaktadır. Topluma yöneliktir, büyüleyici olabilir, şaşırtabilir, inandırabilir, nefret ettirebilir; ama 
yine de dikkati çeker ya da çekmelidir. Bu anlamda ele alındığında “simge”, her durumda pozitif ya da negatif 
de olsa “çekici” olmak zorundadır.  
İletişim sürecinde bireylerin birbirlerine aktardıkları kendi simgesel imgeleridir. Ancak başkalarının imgeleri 
de kendi zihinsel imgelerimizi geliştirmemize kaynaklık etmekte ve birey, iletişim sürecinde bilerek, isteyerek 
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bu etkilere açık olmaktadır.  Teknolojik iletişim sürecinde gelişen simgesel iletişim bu bağlamda, iletişimim-
izi etkinleştirmemizde, imgelemimizi varsıllaştırıp, görselleştirmemize yardımcı olmaktadır. İmgelemin bu 
sınırsız gücüyle, düşünceler birbirine eklenir ve bu güç bireye yeni oluşumlar, yeni iletişim olanakları ve 
sürekli yeni ortamlar yaratır. 2000’lerin ilk yıllarından başlayarak yaşantımızda yer alan ve milyonlarca insanı 
birbirine bağlayan internet, pek çok farklı kültür ve dilden bireye çeşitli olanaklar sunarken; iletişime de yeni 
boyutlar kazandırmıştır. Bu düzlemde simgesel iletişimin önemi artarken “emoji” adı verilen göstergeler de 
duygu, düşünce ya da isteklerimizi aktarmamızda neredeyse sözcüklerin yerini almıştır. 

1.1.1 İnternet ve Sosyal Yaşam:
Milyonlarca bilgisayarın birbirine bağlandığı galaktik ağ olan internet; dünyanın farklı ülkelerinden pek çok 
ağı, farklı ülkelerinden pek çok kişi ve sosyal grubu aynı anda aynı ortamda buluşturma özelliğine sahip bir 
ortamdır.  
Çağdaş dünyanın her gün gelişerek, değişen teknolojik ortamlarının çeşitlenmesi, iletişim araçları kadar 
iletişim araçlarının dilini de değiştirmiş; yeni iletişim kuramları ve tanımlarını da zorunlu kılmıştır. 14 farklı 
ülkeden 30 yaş ve 30 yaş altında gençlerle veri ağları konusunda “yaptırılan bir anketin sonuçlarına göre: 
Gerek üniversite öğrencileri gerek çalışanların üçte biri “interneti, hava, su, gıda ve barınma gibi temel ihti-
yaçlar kadar önemli bulmakta” ve araştırmaya katılanların yarısından fazlası interneti, “yaşamlarının ayrıl-
maz bir parçası” olarak benimsediklerini dile getirmektedirler.
Üniversite öğrencilerinin küresel bağlamda % 64’ü, “otomobille gezmek yerine internet bağlantısını 
seçeceğini” belirtirken, yine öğrencilerin % 40’ı “internetin flört etmekten, arkadaşlarla dışarı çıkmaktan 
ya da müzik dinlemekten daha önemli” olduğunu belirtmektedirler. Bu doğrultuda “Facebook”, sosyal me-
dya siteleri arasında başı çekerken, “Twitter” kullanıcılarının % 68’lik bir oranı, yöneticilerini ya da birlikte 
çalıştıkları kişileri Twitter hesaplarına eklediklerini bildirmişlerdir.  
Bu durum, iş yaşam ve özel yaşam kavramları arasındaki sınırların,  internet ve sosyal medyanın yaşantımıza 
girmesiyle ne denli iç içe geçip ortadan kalktığının da en önemli göstergesidir. 

1.1.2 Teknolojik İletişimin Yeni “Dil”i
21. yüzyıl küresel iletişim ortamlarının,  iletişim kuramlarına, tanımlarına ve iletişim diline  yenilikler getird-
iğini  az önce de dile getirmiştik. Akıllı telefonların “neredeyse bedenimizin bir parçası, bir organı durumuna 
geldiği günümüzde, internet dolaşımında gerçekleşebilecek her türlü iletişime olanak sağlayan gerek bilgisa-
yarlar gerek telefonlar ya da benzeri araçlar, özellikle görsel ve simgesel iletişime daha yatkın olduğu gözlenen 
gençler arasında yeni bir iletişim dili de oluşturmuştur. Geçmişte (Web 1.0 döneminde) duygu ikonları olarak 
adlandırılan hatta döneminde küçük bir sözlüğü de bulunan klavye üzerindeki çeşitli harf, sayı ya da nokta-
lama işaretleriyle oluşturulan “duygu ikonları”nın yerini günümüzde “emoji” adı verilen “dijital karakterler” 
almıştır. 
1990’lı yıllarda Japonya’da kullanıma sokulan ve “resim harf ” olarak yaşam alanı bulan ve bugün sanal 
göstergeler, renkli ikonlar olarak anılan “emojiler”in bu kadar popüler olacağını kimse o yıllarda tahmin ede-
mezdi sanırım. Günümüzde bireylerin bir türlü kopamadıkları, ayrılamadıkları internet, sosyal ağlar ve dijital 
mecralar her geçen gün daha da baskın hale gelerek, ihtiyacın da ötesinde insanları bağımlı kılan bir araç 
haline dönüşmüştür. Bu bağımlılık sürecinde, kendine özgü bir kodlaması, kendine özgü bir dili olan “emo-
jiler”, etkin ve yoğun bir biçimde kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla, yazılı iletişimle kimi zaman düşünce-
lerimizi, duygularımızı anlatmakta zorlanırken, bir başka deyişle “hangi sözcükle, hangi tümceyle kendimizi 
nasıl daha doğru ifade ederiz” düşüncesinin yerini alan emojiler, kurtarıcı bir güç olarak sığındığımız bir 
limana dönüşüverdi. Şimdilerde birçok sözcüğe eşdeğer olan tek bir resim, tek bir simge ya da tek bir ikon bu 
noktada duyguları, düşünceleri kimi zaman net, açık bir biçimde kimi zaman ise, alıcı konumunda bulunan 
kişinin algı düzeyi ve yüklediği yanlış anlam doğrultusunda dile getirmede etkin bir işlev üstlenmektedir hiç 
kuşkusuz.
Teknolojik iletişimle yaşantımıza giren “yeni iletişim dilinin” ilk ve en çok kullanılan duygu ikonlarından 
olan “” (gülümseme-mutluluk) ve “” (kızgınlık-mutsuzluk) ifadelerinin duygularımızı anlatmakta yetersiz 
kalmakta ve kimi zaman yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır. Ancak, akıllı telefonların hayatımızın ayrıl-
maz bir parçası durumuna gelmesi ve her geçen gün özelliklerine yenilerini ekleyerek çeşitlenen söz konusu 
“yeni iletişim dili”nin abecesi olarak adlandırabileceğimiz emoji dili sonuçta belleklerimizde görsel iletişim 
kodlarıyla özdeşleşir oldu. 
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Sanal ortam iletişiminin abecesinde ayrı bir önem ve yeri olan emojiler, teknolojik iletişimde kişilerin “iletişi-
mi güçlendirmek” ve “kendilerini daha iyi ifade edebilmek” adına kullandıkları dijital karakterlerdir. Soyut 
kavramları, somut nesne ya da olguları kimi zaman da duyguları aktaran, Amerikan gençliğinin “kültürel 
bir fenomen” durumuna getirdiği ve 2011 yılında Apple’ın,  iPhone’lara emoji desteği eklemesiyle her ülke 
kültüründe hızla yerini alan, yazı fontu büyüklüğünde işaretlerden oluşan emojilerin yaratıcısı, 1999 yılın-
da dijital ortamda kişilerin iletişim kurarken kendilerini daha “iyi” ifade edebilmeleri için 12x12 ebadında 
ifadeler geliştiren Shigetaka Kurita’dır . Kurita’nın, küresel bir dünyada farklı kültürlerden gelen bireylerin 
dijital ortamda kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için geliştirdiği bu dijital dil çağımızda, kişilerarası 
iletişimin sınırlarını çoktan aşmış, reklamcılıktan, sinemaya hatta marka iletişiminden, pazarlama iletişimine 
kadar pek çok çeşitli alanda kullanılır olmuştur. 
Bireyin algıladığı iletilerin seçilip gruplandırılarak anlamlı bir bütün oluşturulması süreci olarak tanımlaya-
bileceğimiz iletişim; insanın bilinçli ya da bilinç dışı hem çevresini etkilediği hem de çevresinden etkilendiği 
bir süreci de ifade etmektedir. Bu bağlamda, iletişimin başarısı gönderilen “ileti”nin iyi düzenlenmesine 
ve alıcı tarafından doğru çözümlenmesine bağlıdır. Diğer bir anlatımla, etkili iletişim;  kaynağın aktardığı 
bilgilerin hedef kitle tarafından kabul edilip, hedef kitlenin kaynağın ilettiği bilgiler yönünde düşünmesi, tu-
tum ve davranış geliştirmesini de içermektedir. Dolayısıyla, iletişimin etkililiği, iletişim sürecinde kullanılan 
araçların verilmek istenen iletiyi aktarmadaki başarısı ve hedef kitlede istenen etkiyi sağlayabilmesiyle or-
antılıdır. 
Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, herhangi bir iletiye “emoticon”ların (duygu bildiren ikonların) 
eklenmesi iletişimde pozitif algı yaratmaktadır. 2015 SwfitKey raporuna göre; tüm dünyada kullanılan emojil-
er arasında mutluluk ifade eden emojilerin: göz kırpma, kalp, öpücük, gülümseme, onaylama vb. kullanımları 
dikkat çekerken, bu emojilerin  %44.8’lik bir oranla simgesel iletişimde en yaygın kullanılan ifadeler olduğu; 
üzgün, kızgın, şaşkın vb gibi ifadeleri içinde barındıran emojilerin ise, % 14.33’lük bir oranla sıralamada yer 
aldığı görülmektedir. En sık kullanılan kategorilerden bir diğeri ise, %12.5’lik oranla kalpler olarak belirtil-
irken, el jestleri olarak ise onaylama, zafer işaretlerinin en yaygın  biçimde kullanıldığı da saptanmıştır. Yine 
yapılan araştırmalarda sormacalara verilen yanıtlardan anlaşıldığına göre, kişiler sosyal medyada kendileri ile 
ilgili olumlu bir imaj yaratmak adına pozitif emojiler kullanmaktadırlar.  
Kadınların erkeklere göre daha çok emoji kullandıklarını gösteren çalışma raporlarının sonuçlarına göre; 
kadınlar, sembolik iletişimin dili daha da zenginleştirdiğini düşünmektedirler. Diğer bir ifadeyle, kadınlar 
duygularını emojilerle ifade etmenin daha olumlu olacağını düşünürken; erkekler emojileri daha çok alay 
ya da iğneleme amaçlı kullanmaktadırlar.  Masa başı çalışanların iletilerinde emoji kullanımının daha sık 
görüldüğünü belirten araştırmacılar; aktif çalışanların iletilerinde emojilerin negatif kullanımda olduğunu 
söyleyerek; emoji kullanımında ilk sırayı halkla ilişkiler uzmanlarıyla birlikte tasarımcıların aldığını belirtme-
ktedirler. 
Bilindiği üzere, kişilerarası sözlü iletişimde son derece önemli bir yeri olan ve sesletme özelliklerinden olan 
vurgu, tonlama kimi zaman beden dili vb gibi ögeler, yazılı iletişimde olmadığından, kişinin kendini yalnız-
ca sözcüklerle ifade etmesi kimi zaman yanlış algılamalara neden olmaktadır. Bu nedenle çeşitli duyguları 
kolay ve hızlı iletebilmenin aracı olarak görülen emojiler, çağımızın yeni iletişim dili durumundadır. Ancak 
burada altını çizmemiz gereken konu; genellikle kişilerin emojileri farklı yorumluyor olmasıdır. Yapılan 
araştırmaların verilerine göre, kişiler bir iletide emojilerin nasıl bir anlam aktardığıyla ilgili her zaman kesin 
anlamlandırmalar yapamamaktadırlar. Diğer bir anlatımla kişiler, emojilerin olumlu mu olumsuz mu olduğu 
konusunda kesin kanıya sahip değildirler. 
Konuya ilişkin gerçekleştirilen bir diğer araştırma sonucunda, Emoji kullanımına ilişkin ortaya çıkan  başka 
sonuçlara  göz atalım:

• Dünya genelinde, internet kullanan bireylerin %92’si emojilerle iletişim kurmakta ve mesajlarında 
emojileri kullanmayı tercih etmektedir.
• Erkeklerin %75’i ve kadınların %84’u emojilerin, sözcüklere göre duygularını daha iyi ifade ettiğini 
dile getirmektedir.
• Emojiler, yüz yüze iletişime en yakın iletişim kurma tarzı olduğu için insanlara daha güvenli ve sami-
mi gelmektedir.
• Gülen surat emojisiyle, gerçek insan gülümsemesi beynin aynı bölgesini aynı anda etkilemektedir.
• 2016 yılında yapılan Instagram paylaşımlarının %50’si bir emoji içermektedir.
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• 2014 yılından bu yana Twitter’da atılan emojili tweet sayısı 110 milyar’dır.
• 2015’in 4. çeyreğinde Top 500 markanın %59’u Twitter’da, %40’ı Facebook’ta emoji kullanmıştır.
• Pazarlama mesajlarında emoji kullanımı ise, 2016 yılında %77 artmıştır. 

1.1.3 Kültür ve Emoji Kullanımı 
Her ne kadar küreselleşen bir dünyada yaşıyor olsak da emoji kullanımlarıyla ilgili farklı kültürlerin, farklı 
değerlendirmelerin olduğunu görmekteyiz. Örneğin, Amerikalılar emoji kullanımında duygu ya da düşünce-
lerini ifade ederken; Japonlar, emojileri daha çok yazılarını süslemek için kullanmaktadırlar. Asyalılar ise, 
emojileri daha çok tweetlerinde kullanmayı tercih edenler arasında ilk sırayı alan toplumdur.
Konuyla ilgili yapılan pek çok araştırma sonucuna göre, emojiler kişiliğimiz, siyasi eğilimlerimiz, hatta cin-
siyet ya da yaşımızla ilgili göstergeler de içermektedir. Bu doğrultuda emojiler farklı yaş, cinsiyet ya da siyasi 
eğilimlerde, farklı değer ve algılar içermektedir (yaratmaktadır).
Örneğin, dua eden eller (amin diyen) dini inançları yoğun kişiler arasında sıkça kullanılmaktadır. Kadın-
lar mesajlarının sonunda kalp ya da kalpli öpücükler kullanırken; pozitif yapıda, neşeli kişiler gülen yüz 
simgesini mesaj sonlarına eklemektedirler.
Standford Üniversitesi’nde yapılan bir diğer araştırmaya göre; emojilerdeki en küçük ayrıntı bile iletiyi gön-
deren kişi hakkında alıcıya bilgi verebilmektedir. Yapılan araştırmada, otuz sekiz milyon tweet incelenmiş, 
“tweetlerine :- ] (burun) ekleyen kişilerin genelde daha fazla yazma ve daha az kısaltma kullanma eğiliminde 
oldukları, daha az yazım hatası yaptıkları ve daha genç ya da genç eğilimleri olan” kişiler oldukları saptan-
mıştır.  
Çağımızda gelişen ve bu gelişime paralel olarak değişen ve internetin olanaklarıyla iletişimi küreselleştiren, 
kullandığı teknolojik araçlarla hayata bakış açısı, algısı, alışkanlıkları değişen dünya insanının doğal olarak 
değişen iletişim dili de çeşitlenmiş ve değişmiş durumdadır. Günümüz bireyi artık iletilerine yalnızca jest, 
mimik ifadeleri eklemenin ötesinde “bayraklar, hava durumları, tatil modları ve spor” emojileriyle günlük 
uğraşlarını, yaşam koşullarını, neredeyse tüm dünyaya aktarabilmektedir. Bu bağlamda, seçeneklerine ten 
renklerini de ekleyen emojiler, küresel dünya insanını birbirine bağlayan bir dünya yaratma yönünde hızla 
gelişen ve çeşitlenen küresel bir dil yaratmış ve bu yolda da hızla ilerlemeye devam etmektedir. 
Bu konuda yapılan çeşitli araştırmalar, Türkiye genelinde emoji kullanımının yaygın olduğunu gösterme-
ktedir. FikriMühim’in Türkiye’nin emoji alışkanlıkları üzerine yaptığı çevrimiçi bir araştırmaya 79 ilden, 
7252 kişinin katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; emoji kullananların %80’i kadın, %20’si erkektir. Emoji 
kullananların % 53’ü ise, üniversite mezunudur. Emojileri en sık kullanan kesimin gençler olduğu saptanan 
araştırmada, emojilerin en fazla % 79’luk bir oranla WhatsApp, Facebook, vb. uygulamalarda kullanıldığı, 
bunu %16’yla sosyal medyanın, %4’le SMS’lerin izlediği görülmüştür. 
Emojilerin kullanılma nedenlerine bakıldığında ise:
- %59’u düşünceleri  ifade edebilmeyi kolaylaştırdığı,
- %19’u sempatiklik kazandırdığı,
- %12’si zamandan tasarruf sağlaması nedeniyle  
olduğu aktarılmıştır.  
Türkiye’de en çok kullanılan emojilerin ise, aşağıdaki tabloda yer aldığı üzere “sevgi”, “özlem belirtme” ve 
“gülen suratlar” olduğu belirtilmektedir. Emoji kullanan kişilerin yarısından fazlası ise, geleceğin yazılı il-
etişim dilinin emojiler olacağını düşünmektedir.  
  
Emoji kullanan kişiler, kullanım sıklığı vb. doğrultusunda incelendiğinde, emoji kullanılan bir iletiyi alan 
kişide yarattığı psikolojik farklılıkların da incelendiği çalışmamızda; dünyada en çok kullanılan duygusal 
iletiler arasında ilk sıralarda yer alan, kalp gözlü yüz ve gülmekten gözünden yaş gelen yüz ifadesi iletiyi alan 
kişide yarattığı duygusal tepkide son sıralarda yer almaktadır.  Diğer bir ifadeyle, “gönderdiğimiz kişilerde en 
çok duygusal etkiyi gözleri belli olan emojiler oluşturuyor”.  Emojinin kullanıldığı iletiyi alan birey, bu ifadel-
erle ilgili duygusal yakınlığı daha kolay kurabiliyor. Bir başka tanımla, beynimizin yüz tanıma bölgesi olan 
“fusiform gyrus bölgesi daha kolay tanımlayabildiği emojilere, daha yüksek duygusal ilgi” gösteriyor. Bunun 
dışında, kalp imgeleri, sevgi, mutluluk ve duygusal tepkiler yaratmakta etkili olabiliyor. Yapılan araştırma 
sonuçlarına göre, kişiyi en çok etkileyen emojiler, göz kırpma, öpücüklü göz kırpma, kalp ve dudak simgeleri 
olarak sıralanmaktadırlar. 
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2.Bölüm: Sembolik Etkileşim
Psikolojik gelenekten gelen ve bir Amerikan Sosyoloji ekolü olarak nitelendirilen Sembolik Etkileşim, Wil-
liam James, James Mark Boldwin ve John Dewey gibi sosyal psikologların çalışma alanını oluşturmuştur. 
Sembolik Etkileşim söz konusu olduğunda dile getirilen temel özellik, bir nesnenin kendinde, kişiye anlam 
ifade eden bir özelliğinin olmaması ve bütün nesnelerin doğrudan değil de, nesnelere yüklenen anlam-
lar çerçevesinde yaşam alanı bulmasıdır. Bu anlamların, diğer kişilerle etkileşim sonucunda işlevsel hale 
dönüşmesi önemlidir. Bir diğer özellik ise, kişilerin birbirlerinin eylemlerine yalnızca uyaran-tepki biçiminde 
bir tepki göstermemeleri, başkalarının eylemleriyle ilgili yorumlama ve tanımlama yaptıktan sonra tepki 
göstermeleridir. Dolayısıyla bir kişinin tepkisi, diğerinin eylemine doğrudan bir yanıt olarak algılanmamak-
ta, o eyleme yüklediği anlama dayalı bir yanıt olması yönünde değerlendirme yapılmaktadır.  Bu bağlamda 
Blumer’e göre, sembollerin kullanılması, yorumlanması ve başkalarının eylemlerine anlam verme anlayışı, 
insanların etkileşimine aracılık etmektedir. Bu noktada Blumer’in dile getirdiği sembolik etkileşimliliğin 
temel ilkeleri şöyle sıralanabilir:
1) Etkileşim halindeki kişiler, toplumu oluşturmaktadır.
2) Etkileşimin nasıl oluştuğu sorusu gündeme geldiğinde, etkileşim diğer kişilerin etkinliklerine karşılık olar-
ak verilen tepkilerden oluşmakta ve sembolik etkileşim, eylemin yorumlanmasını içermektedir.
3) Yaklaşımın nesnelere bakış açısı olarak ele alınması ve nesnelerin kendilerinde içsel anlam taşımadıkları, 
anlamın sembolik etkileşimin bir ürünü olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
4) Bu kuramın temel yaklaşımlarından biri de insanlar ve nesnelerle ilgilidir. İnsanlar yalnızca kendileri 
dışındaki nesneleri tanımakla kalmaz, kendilerini de nesne olarak görebilmektedir.
5) İnsan eylemi, kadın ve erkekler tarafından oluşturulan yorumsal bir eylemdir. Dolayısıyla kişiler, ilgilerini 
çeken şeyleri dikkate almakta ve bunlara getirdiği yorumları temel alarak davranışlarını belirlemektedir.
6) Ayrıca, bu anlayışta eylem ön plana çıkmaktadır. Eylem, grup üyeleri tarafından birbirlerine ne denli 
uyum içinde olduklarıyla da ilintili bir durumdur. 
Dolayısıyla, sembolik etkileşimlilik yaklaşımının temel sınırlılıklarını dil ve anlam oluşturmaktadır.  
Sözcükler ve sözsüz iletişim olarak adlandırılan iletişim biçimleri aslında işaret edilen şeyi temsil eden sem-
bollerdir. 
Az önce dile getirilen Sembolik Etkileşimlilik anlayışı ve ilkeleri göz önünde bulundurulduğunda, 
günümüzde dünyaya egemen olan dijital iletişimin egemenliği ve işlevselliği ön plana çıkmaktadır. Dolayısıy-
la sembolik etkileşimlilik kuramı, bugün  “emojiler”in yoğun ve eğlenceli kullanımına işaret etmektedir.

Hatta bu durum öylesine bir işlev üstlenmiştir ki artık 17 Temmuz “Dünya Emoji Günü” olarak kutlanmaya 
değer bir gün olarak kabul edilmiştir. 

3.Bölüm: Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Emoji Kavramı
Üniversitede eğitim gören ve Z kuşağı olarak adlandırılan öğrencilerin, bilindiği gibi, en önemli özellikler-
inden biri, hızlı öğrenmeleri ve teknolojiyle iç içe yaşamalarıdır. Dolayısıyla Z Kuşağı değişime ve zamanın 
hızına çok kolay uyum sağlayabilmektedir. Bu çalışmada, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım 
Fakültesi İletişim Sanatları ve Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencilerinin ele alınan dijital mecralarda 
kullanılan yoğun emoji kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemek üzerine bir anket çalışması gerçekleştirilm-
iştir. Araştırma, betimsel araştırmaya yönelik mevcut durumu ortaya çıkarmak amacıyla rastlantısal olmayan 
yöntemle kolayda örneklem olarak 306 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda ortaya çıkan anket 
çalışmasının verileri aşağıdaki gibidir:

1. SORU

Sosyal medyayı kullanıyor musunuz? Frekans       %
Evet 300 % 98
Hayır 6 % 2
Toplam 306  

2. SORU
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Sosyal medyada hesabınız var mı? Frekans          %
Evet 300 % 98
Hayır 6 % 2
Toplam 306  

3. SORU

Sosyal medyada kaç adet hesabınız bulunmaktadır? Frekans %
1 Adet Hesabı Olanlar 32 % 11
2 Adet Hesabı olanlar 52 % 17
3 Adet hesabı olanlar 74 % 24
3’ten fazla hesabı olanlar 142 % 46
Hesabı olmayanlar 6 % 2
TOPLAM 306  
  

4. SORU

Sosyal medyada kaç saat geçiriyorsunuz? Frekans %
Hiç geçirmiyorum 6 % 2
Gün içinde bakıyorum 4 % 1
Değişiyor 4 % 1
Yarım saat 4 % 1
1 saat 45  % 15
2 saat 40 % 13
3 saat 58 % 19
3 saatten fazla (olabildiğince çok, gün içinde çok, hemen hemen tüm gün, günün yarısı, boş bulduğum her an 
gibi cevaplar bu kısma dahil edilmiştir.) 145 % 48
Toplam 306  

5. SORU       

En çok kullandığınız emoji sembolleri hangileridir? Frekans %
Kalp 56 % 14
Gülücük 52 % 13
Ağlayarak gülen surat 26 % 6
Kalpli göz 24 % 6
Tamam işareti 14 % 3
Düşünceli emoji 12 % 3
Diğer (Mor kalp, dil çıkaran maymun, yumruk vs) 222 % 55
Toplam 406  

6. SORU

Beğenilerinizi emojiler kullanarak mı yoksa yorum yaparak mı belirtmeyi tercih edersiniz? Frekans 
%
Yorum ile belirten 122 % 40
Her ikisini de tercih eden 86 % 28
Emoji ile yorum yapan 78 % 25
Her ikisini de tercih etmem  10 % 3
Değişiyor 8 % 3
Cevap vermeyen 2 % 1
Toplam 306  
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7. SORU

Neden emoji kullanıyorsunuz? Frekans      %
İfade rahatlığı, kolaylık sağladığı için 50 % 16
Samimi bulduğum için 40 % 13 
Emoji kullanmayı seviyorum 32 % 10
Hızlı olması nedeniyle, iletişimi kısa kesmek için 20 % 7
Duygulara, düşüncelere tercüman olduğu için 20 % 7
Net olduğu için 18 % 6
Alışkanlık yarattığı için 12 % 4
Anlık ruh halini belirttiği için 11 % 4
Sempatik bulduğum için 21 % 7
Görsel ifadeyi daha hoş bulduğum için 10 % 3
Mimiklerimi yansıttığı için 10 % 3
Boş bırakan 10 % 3
DİĞER 52 % 17
Toplam 306  
  

8. SORU

Kendihesabınızdaki gönderilerinizi değerlendirdiğinizde yorumların mı yoksa  emoji kullanımlarının mı 
fazla olduğunu görüyorsunuz? Frekans      %
Yorum 204 % 67
Emoji 46 % 15
Her ikisini de kullanıyorum 34 % 11
Boş bırakan 12 % 4
Hesabım yoruma kapalı 4 % 1
Hesaplarımda paylaşım yapmıyorum 4 % 1
Değerlendirme yapmıyorum 2 % 1
Toplam 306  

9. SORU

Duygularımızı ifade etmek için emoji bankta bulamadığımız emoji var mı ? Frekans           %
Hayır 168 % 55
Evet 118 % 39
Cevaplamayan 10 % 3
Çok fazla emoji kullanmam 6 % 2
Bazen oluyor bazen olmuyor 2 % 1
Karşılıklı sohbet şart 2 % 1
Toplam 306  

10. SORU

Duygularınızı ifade etmede bulamadığınız emojiler varsa, hangileridir? Frekans      %
Hayır  138 % 45
Evet 48 % 15
Galata-Kız Kulesi 10 % 3
Nazar boncuğu 8 % 3
Diğer 107 % 34
Toplam 311  
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11. SORU

Türk kültürüne uygun olarak kullanmak istediğiniz emojiler nelerdir? Frekans              %
Türk bayrağı 21 % 9
Türk yemekleri 20 % 8
Çay 14 % 6
Nazarlık 12 % 5
Çay-simit 11 % 5
Baklava 10 % 4
Atatürk 10 % 4
Döner 10 % 4
İstanbul 8 % 3
Lahmacun / kebap 7 % 3
Dürüm 7 % 3
Çay 8 % 3
Ayran 6 % 3
Cacık 6 % 3
Mangal 6 % 3
Diğer (Fenerbahçe Bayrağı, Atatürk, sonsuzluk..) 80 % 34
Toplam 236  

Yukarıda yer alan verilere bir bütünlük içerisinde bakıldığında, üniversite öğrencilerinin neredeyse tama-
mının sosyal medya hesabı olduğu hatta çoğunun 3 adet hesabı olduğu, çoğunlukla günün her saati sosyal 
medya hesaplarına girdikleri görülmektedir. Öğrenciler, en çok kullandıkları emojiler olarak kalp, gülücük 
kullandıklarını dile getirirken, beğenilerinde daha çok yorum yaparak emoji kullandıklarını belirtmişler-
dir. Ayrıca emojileri, kendilerini daha kolay ifade ettikleri ve emojileri daha samimi buldukları için kul-
landıklarını aktarmışlardır. Bununla birlikte, çoğunlukla duygularını ifade etmek için emoji bankta yer alan 
emojilerin yeterli olduğunu söyleyen öğrenciler, Türk kültürüne uygun olarak yüksek oranda Türk bayrağı, 
Türk yemeği emojilerini görmek istediklerini ifade etmişlerdir.    

Sonuç
Bir anlamda yeni dünya kültürünü oluşturmaya başlayan ve küreselleşen dünyanın yeni iletişim dili olan 
emojiler, reklam, pazarlama, sinema, film gibi iletişim alanından tutun da modaya, ambalaja, dekorasyona 
kadar her alanda karşımıza çıkmaktadır. Kullanıma çıktığı günden günümüze, sosyal medyanın eğlencesi 
olarak görülen emojiler, dijital mecralarda görsel göstergeler biçiminde kendine özgü özellikleri olan yeni 
bir dil olarak etkisini arttırmaya devam etmektedir. Özellikle duygusal ifadeleri kısa yoldan aktarmak ya da 
sözcüğün duygusunu pekiştirmek adına kullanılan emojiler, bir anlamda yazılı iletişimde eksik kalan sözlü 
iletişim ögelerinden beden dili, mimik ve jestlerin de yerini almaktadır.  Bu noktada, emojilerin kullanımına 
ilişkin aşağıda yer alan çıkarsamaları göz önünde bulundurmak yerinde olacaktır: 
Emoji Kullanımının Etkisi
- Emojilerin iletişimin etkililiğini arttırıcı bir gücü olduğu gerçeği kuşkusuz yadsınamaz.
- Emojiler karşı tarafa aktarılmak istenen iletilerin tonunu, rengini belirlemek amacıyla başat bir rol 
üstlenmektedir.
- Emojiler yalnızca jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve beden diline ilişkin bilgi vermezler aynı zamanda 
beynin duygu bölümünü aktif hale getirerek, harekete geçirmektedirler. Bu izlekte, Adelaiade Üniversitesi’nde 
Dr. Owen Churches’un yaptığı incelemenin sonuçları da dile getirdiklerimizi destekler niteliktedir: “gerçek 
yüzde görülen ifade ile emojinin görülmesi, beynin aynı bölgesini harekete geçirmektedir”. Bu doğrultuda 
pek çok psikolojik incelemede psikologlar “emojilerin duygusal farkındalığımızı arttırmaya yardım ettiğini” 
ve bu bağlamda karşımızdaki kişiye duygularımızı ifade ederken daha bilinçli olmamızı sağladığını ortaya 
koymaktadır. Duygularımızı daha iyi tanımlamamız bu anlamda karşımızdaki kişi ya da kişilerin duyguları 
konusunda daha hassas davranmamıza da olanak sağlamaktadır.
- Emojiler bireylerin, sanal göstergeler aracılığıyla duygularını aktarmalarında işlevsel bir rol üstlenme-
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ktedirler. Ancak kimi zaman kişilere, durumlara, olaylara nasıl tepki vereceklerini bilmediklerinde, kararsız 
kaldıklarında ya da düşüncelerini, duygularını açık ve net bir biçimde ortaya koymaktan çekindikleri durum-
larda da ve zaman kazanmak adına emojiler kurtarıcı bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır.
- İletişimi monotonluktan kurtarmak amacıyla her durumu, her olayı eğlenceye dönüştürmeye çalışan 
bireyler açısından emojilerin yaygın bir biçimde kullanılması söz konusudur. 
Emoji Kullanımının Olumsuz Yanları:
- Özellikle 18-25 yaş arası gençlerin, Türkçe’yi doğru konuşamadıkları ve yazamadıkları 
düşünüldüğünde, kendilerini ifade ediş biçimleri her geçen gün yok olmakta ve bu durum, dilin yozlaşması-
na neden olmaktadır. Dolayısıyla emojiler, sözcüklerin yerini almaya başlamıştır.
- Gençler, uzun uzun tümce kurmak yerine kısa bir biçimde yalnızca görsel göstergelerle duygu ve 
düşüncelerini aktarmaktadırlar.
- Sözlü ve yazılı iletişimin yerine görsel iletilerin okunması tercih edilir olmuştur.
- Gençlerin okuduklarını anlama, algılama gibi temel iletişim becerileri günden güne yok olmaktadır. 
Dolayısıyla metiniçi bağlantıları kuramayan, okuma sürecinde metnin ana evrenini kavrayamayan bir profille 
karşılaşılmaktadır.
- Şu an kullanımda olan tüm emojilerin içeriği, anlamları tam olarak bilinmediği için herkesin kendil-
erine göre emojilere farklı anlamlar yüklemesi sonucu, yanlış anlamaların ve yanlış yorumların oluşması 
kaçınılmazdır. 
Emoji Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Etmenler:
- Mesajların içeriğini daha etkin bir hale getirmek için sayısız emoji kullanmamak gerekir, o yüzden 
mesajın içeriğine uygun emojileri seçmek son derece önemlidir.
- Tüm mesajların kullanımı için emojiler uygun olmayabilir. Böylesi durumlarda da fazla zorlayıcı 
olmamak gerekmektedir.
- Zor anlaşılan ya da şüphe uyandıran emojileri kullanmadan önce iyi düşünmek gerekmektedir.
- Sözcüklerin yerine değil, ancak aktarılan mesajların içeriğine vurgu yapmak için emojileri kullanmak 
yerinde olacaktır.
- Emojileri kullanan kişilerin profilleri de oldukça önemli... Ülkelere, bölgelere göre emoji kullanım-
larının da değişiklik, farklılık gösterdikleri unutulmamalıdır. 

Son söz; 
Yeni arenada kültürlerarası bir dil olarak yaşam alanı bulan ve günlük iletişimimize egemen olan emojiler 
dünyasında, herkesin bildiği ve kullandığı bir ortak dili öğrenmek için yeterli zamanımız olmadığına göre, 
olabildiğince emoji dilini, bağlama göre, iletinin içeriğine göre, olabildiğince doğru ve etkin kullanmaya çalış-
mak yerinde olacaktır. Ancak emojilerin kullanımını gerçekleştirirken, sözcüklerden ekonomi yapmadan, 
duygu ve düşüncelerimizi olması gerektiği biçimde ortaya koyabilmenin de son derece önemli olduğu unu-
tulmamalıdır. 
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KIBRIS TÜRK BASININDA YABANCILAR VE YABANCI DÜŞMANLIĞI
Öğr. Gör. Nurten AVTÜRK

Giriş
Gazete editörleri, genel yayın yönetmenleri ve haber müdürleri gazetelerin öncelikli gündemlerinin 
oluşturulmasında,  haber üretim ve yayın politikasının belirlenerek uygulamaya geçirilmesinde en etkili 
medya profesyonelleridirler.  Gazete sahiplerinden sonra (ya da onlarla birlikte)  gazete içeriği üzerindeki 
kontrolün en asli unsurlarının başında gelen bu medya çalışanları değişik konuların basında temsilinde de 
belirleyici bir konumdadırlar. Gazetenin yürütücü/yönetici  kadrolarını oluşturan bu profesyoneller bir yan-
dan güncel olaylar konusunda gazetenin duruşunu ortaya koyarlarken diğer yandan önemli adledilen konu-
lar hakkında gazetenin kamuoyu oluşturma ya da kamuoyunu bilgilendirme politikalarına yön verirler. Bazı 
iletişim kuramcılarının “gazetenin pusulası” ve “kamuoyunun rehberi” (Mostaza, 1966: 186) , olarak nitel-
endirdiği başyazılar (editoryal yazılar), editörden notlar, köşe yazıları bu  medya seçkinlerinin ya da idarecil-
erinin kaleminden gazete sayfalarında yer bulur ve okurlarla buluşur. Doviat’a göre en etkin başyazı gündemi 
doğru noktadan irdelerken aynı zamanda toplumun ilgisini yakalayabilen ve kamuoyunu şekillendirebilen 
yazıdır (Doviat, 1964: 130).  Bu yazıları yazanlar aynı zamanda gazetelerin yayın politikalarına da yön verirl-
er. Bu yazıların içinde gündeme dair iletilen mesajlar gazetenin kamuoyunun gündemindeki konular hakkın-
da genel duruşuna ve yaklaşımına dair önemli ipuçlarını içermektedirler. 
Bu anlamda gazete editörleri, genel yayın yönetmenleri ve haber müdürleri ile yapılacak mülakatlar medya 
etiği çerçevesinde sürekli olarak ifade edilen ancak çoğu zaman uygulamaya yansıtılamayan “tarafsızlık” il-
kesinin yüzeysel sınırlılıklarının ötesine geçerek gazetelerin belli konu ve kavramları yansıtışındaki ideolojik, 
siyasi ve ekonomik öncelikleri hakkında önemli ipuçları sunabilirler. 
Bu çalışma Kıbrıs Türk basınındaki yabancılara yönelik yabancı düşmanlığını ve nefret söylemini Kıbrıs Türk 
gazetelerinin editörleri ve haber müdürleri ile yapılan kısa mülakatlar ışığında eleştirel söylem analizi yön-
temini kullanarak incelemeyi amaçlamaktadır. Makalenin kuramsal çatısı medya ile göçmenler arasındaki 
ilişkinin zenofobi literatürüne atıf yaparak değerlendirilmesi üzerine kurulmuştur.
 
Kuramsal Arkaplan 
Göçmenler ve medya arasındaki ilişki hakkındaki kuramsal tartışmalar üç ana kavramsal eksende yoğunlaş-
maktadır. Medya kuramcılarının bir kısmı anaakım medyada banalleşen  “nefret söylemi” üzerinde yoğun-
laşarak, medyanın yabancılara ve göçmenlere yönelik nefret söylemini değişik nedenlerden ötürü (politik, 
ekonomik, sosyo-kültürel, v.s.) ürettiğini ya da pekiştirdiğini ifade etmektedirler. 
Medya ve göçmenler arasındaki ikinci yaygın ilişki tanımlaması zenofobi tartışmaları üzerinden yapılmak-
tadır. Bu bağlamda, toplumsal anlamda yabancılardan korkma anlamına gelen zenofobi medyanın göçmen-
leri temsilinde önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Göçmenlerin yabancılıklarına ve ana toplum-
dan farklılıklarına vurgu yapan medya, bu yabancı korkusu üzerinden belli söylemleri üretebilmekte ya da 
pekiştirebilmektedir. 
Medya ve göçmenler arasındaki üçüncü ilişki tanımlaması ötekileştirme üzerinden yapılmaktadır. Bu çerçe-
vede iç grup dış grup kategorilerine yapılan vurguyla dış grup iç gruptan ayrıştırılmakta, medya iç grubu 
olumluyan dış grubu ise olumsuzlayan sıfat ve atıfları kullanmakta ve yaygınlaştırmaktadır. Bu anlamda dış 
grup ötekileştirilirken iç grup kimliği pekiştirilmektedir. 
Kıbrıs Türk basınının “yabancıları” ve göçmenleri temsilinde bu üç kavramsallaştırmayı farkında olarak ya da 
farkında olmadan geçişmeli ya da birbiriyle yer değiştirmeli olarak kullandığını gözlemlemek mümkündür. 
Bazı haberlerde Türkiyeli göçmenlerin farklılıklarına vurguda bulunarak (örneğin denize şalvarla girenler) 
Kıbrıs Türk toplumunun kültürel değerlerine ve alışkanlıklarına uymayan bir “öteki” portesi çizilmektedir. 
Bir grup haberde ise göçmenlerin suça yatkınlıklarına vurguda bulunulmakta ya da suçla ilgili haberlerde 
göçmenlerle ilişkilendirilerek yabancı korkusu üzerinden bir düşmanlık yaratılmaktadır. Nefret söylemi de 
yabancı düşmanlığı ile beslenen ve basın tarafından göçmenlerle ilgili haberlerde banal (sıradan) bir  şekil-
de kullanılan bir söyleme dönüşebiliyor. Yabancıların “olumsuz” farklılıklarına yapılan vurgu Kıbrıs Türk 
toplumunun değerler sistemine ve toplumsal varlıklarına bir tehdit olarak haber ve köşe yazılarına yansıy-
abiliyor. Bu tehdit algısı ileri bir aşamada Kıbrıs Türk basınında yabancı düşmanlığı içeren haberlerin daha 
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da yaygınlaşmasına ve normalleşmesine yol açabiliyor. Bu anlamda göçmen karşıtlığını üreten, banalleştiren 
(sıradanlaştıran) ve satan bir Kıbrıs Türk basınından bahsetmek mümkündür. 

Metodoloji
Makalenin üzerine kurulduğu alan araştırması yöntemsel olarak kalitatif bir metodolojiye dayanmaktadır. 
Bu çerçevede belirlenmiş olan Kıbrıs Türk gazetelerinin haber müdürleri ve editörleri ile açık uçlu yapılan 
mülakatlardan elde edilen veriler değerlendirilmiştir. 
Bu kapsamda Kıbrıs, Yeni Düzen, Havadis, Afrika, Halkın Sesi, Vatan, Volkan, Ortam gazetelerinin editörler-
inin haber üretim ve yayım sürecindeki öncelikleri ve yaklaşımları doğrultusunda “yabancılarla” ilgili haber-
leri yabancı düşmanlığı ve nefret söylemi bağlamında nasıl değerlendirdikleri ve bu değerlendirmenin Kıbrıs 
Türk Basınındaki “yabancı” temsiline etkileri tartışılmıştır.
Gazeteler seçilirken belirleyici etmenler tiraj ve siyasi yelpazenin içindeki duruş olarak belirlenmiştir. Kıbrıs, 
Yeni Düzen ve Havadis gazeteleri tiraj bağlamında en yüksek gazeteler olarak seçilirken Afrika ve Volkan 
gazeteleri ise siyasi yelpazenin iki ucunu temsil etmeleri; Kıbrıs Türk basınında farklı bakışları yansıtmaları 
açısından değerlendirmeye alınmışlardır. Ortam Gazetesi Afrika’ya yakın olması açısında; Vatan Gazetesi ise 
Volkan’a yakın bir siyasi konumlanışa sahip olması açısından değerlendirilmiştir. 

Zenofobi ve Nefret Söylemi
Ötekinden/yabancı olandan korkma anlamına gelen “Zenofobi” ötekini tehditleştirmeyi ve düşmanlaştır-
mayı da içerebilen bir kavramdır. Kavramın etimolojik özünde bulunan korku, ötekinden korkanda bir 
savunma mekanizmasının gelişmesini tetikleyebilir. Bu savunma mekanizması içinde ötekine karşı geliştir-
ilen bir tehdit algısını, ötekini düşmanlaştırmayı ve bu düşmanlaştırma sonrası ondan hoşlanmamayı (hatta 
nefret etmeyi) içerebilir. Bu süreçte kendi topluluğunu homojen bir yapı olarak görmeye başlayan topluluk 
üyeleri kendi içlerindeki farklılıkları bir tarafa iterek “ötekinin” farklılıklarını ön plana çıkarırlar. “Yabancı 
olana” karşı geliş(tiril)en kollektif korku “yabancı olmayanlar” arasında kendi içlerindeki bireysel farklılıkları 
gözardı eden kollektif bir “biz” tanımına yol açar. “Biz” tanımlamasının dışında kalanlar bazen savunmacı 
(varoluşsal korkunun sonucu) bazense saldırgan bir ötekileştirme, düşmanlık ve nefret söyleminin hedefi 
olurlar. Bu anlamda Kıbrıs Türk medyasında göçmenlere karşı geliştirilen ve çoğu analist tarafından saldırgan 
bulunan zenofobik söylem aslında varoluşsal bir korkudan kaynaklanan savunma saldırganlığı olarak değer-
lendirilebilir. 

Medya’da Zenofobi ve Nefret Söylemi
Yabancı karşıtlığı çerçevesinde yabancıya duyulan antipati basında  pazarlanması ve satışı daha rahat haber 
öğelerinden birini oluşturmuştur. Bu anlamda yabancı karşıtlığının siyasal-ekonomisinden ya da ekono-
mizminden bahsetmek mümkündür.  Toplumlar kendi sorunlarının yapısal kökenlerini görmezden gelip 
bu sorunların oluşum ve gelişimini (kendilerinden olmayanlara, ötekileştirdikleri  (ya da zaten öteki olan) 
ülkelerindeki yabancılara dayandırarak bir tür sosyal-psikolojik bir terapiyi gerçekleştirirken  medya bu süreç 
içinde önemli roller oynamaktadır. Bir yandan bu yabancı karşıtlığını söylemsel olarak kamusal alana yayıl-
masının önemli bir aracı olan medya diğer yandan bu rahatlama seanslarını mallaştırıp günlük olarak okur 
ve izleyenlerine satmakta ve banal yabancı karşıtlığını tiraja/kara dönüştürmektedir. 

Ancak yabancıların medya tarafından zenofobik temsilinin yalnızca ekonomizmine odaklanmak ve bunu 
bir alt-yapı çatışmalarının tezahürü olarak tartışmak bizi indirgemeci bir yaklaşımla başbaşa bırakabilir 
(Frankfurt Okulu, s. 241). Böylesi bir yaklaşım her ne kadar geleneksel Marksçı kuramcılarca kabul edilen 
ve uygulanan önemli bir analiz yöntemini ifade etse de, bu yöntemin  tek başına takip edilmesi incelenecek 
sürecin sosyo-kültürel ve siyasi boyutlarını göz ardı edebilme tehlikesini de barındırmaktadır. Başka bir 
deyişle klasik Marksist yaklaşım medyanın zenofobiyi araçsallaştırmasının ekonomisini açıklama  açısından 
yöntemsel bir katkı sağlayabilirken bu ilişkinin diğer boyutları konusunda düşünsel bir zenginlik sunma 
noktasında kısır kalmaktadır. Yine buna benzer bir sınırlılığa medya çalışmaları çerçevesinde Murdock ve 
Golding gibi akademisyenler tarafından temsil edilen ve medyanın siyasal ekonomisine ve kültürel alanın 
metalaşmasına vurgu yapan görüşlerde (Golding and Murdock, 1991)  de rastlamak mümkündür. Nitekim, 
medya ve ayrımcılık arasındaki bağlantının odağına piyasa mantığının ve sahiplik ilişkilerinin merkeziliği ile 
devletin dolaylı  etkilerini koyan siyasal ekonomi yaklaşımı, özellikle  eleştirel kuramcılar tarafından bir hayli 
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indirgemeci bulunmuştur (Curran, 2005, s.382). Foucault ve Marcuse gibi kuramcılar ötekileştirme sürecinin 
yalnızca ekonomik temelde tanımlanan bir iktidar-medya-ötekiler  ilişkisine dayanmadığını belirtmişler ve  
bu ötekileştirme sürecinin anlaşılmasında bir çok iktidar ilişkisini içeren karmaşık, çok yüzlü ve çok boyutlu 
toplum  analizinin  gerekliliğine vurgu yapmışlardır (Curran, 2005, s.382).

Bu konuda önemli bir farkındalığa işaret eden  Gramşiyan ve Althusserci -Yeni Marksist- okulların temsil-
cileri medyanın hakim ekonomik sınıfların çıkarlarına hizmet eden bir araç olduğu görüşünü teslim eder-
ken konunun daha iyi anlaşılabilmesi için ideolojik ve kültürel çerçevelerinin göz önünde bulundurulması 
gereğine de özellikle vurgu yaparlar. Althusser ve Gramşici kaynaklar ırkçılık ve benzeri ideolojilerin egemen 
sınıfın çıkarlarını desteklemek amacıyla nasıl işlediklerini açıklamada kullanılmıştır. Ancak bu yaklaşımlar 
içinde kültürel başatlığı ön plana çıkaran Gramşici yaklaşımlar medyayı devletin ve dolayısıyla burjuvaz-
inin ideolojik aygıtlarından biri  olarak gören (Althusser, 1971) ve bu anlamda Kültürel Çalışmalar Okulu 
tarafından “ideolojik mücadeleyi kesmeyi ve dürtmeyi yakalamayan ve aşırı deterministik” olarak kabul 
edilen Althusserci görüşlere göre daha çok tercih edilmişlerdir. (Philip Smith).

Bu konuda Marksist indirgemeciliğe bir eleştiri de Frankfurt Okulu’ndan gelmiştir. Frankfurt Okulu 
açısından bakıldığında da  hem ortodoks  Marksistlere hem de kültür endüstrilerine yönelik ciddi eleştirilerin 
bulunduğunu görmek mümkündür. (Kızılçelik, Frankfurt Okulu, s.222 ve 241). Frankfurt Okulu’nun tem-
silcileri medyanın kapitalist yapısına ve eleştirisine dair belli başlı Marksçı eğilimleri kabul etmekle birlikte 
(örneğin medya ürünlerinin standardize, monopolistik, oligopolistik ve kar merkezli bir şekilde üretimi, 
illüzyon meta-fetişizmi, v.b. Kızılçelik, s. 245).) ortodoks Marksist yaklaşımları hem aynı yeni Marksistlerde 
olduğu gibi  aşırı indirgemeci ekonomizmleri nedeniyle eleştirmişlerdir. Nitekim Frankfurt Okulu medya 
üretim süreçlerinin hem ekonomik altyapısını hem de kültürel-düşünsel üstyapısını ve bunlar arasındaki 
diyalektik ilişkiyi incelemesi açısından önemli ipuçları sunabilmektedir. Ayrıca “toplum, kültür, ekonomi, 
politika ve felsefe arasındaki bağlara yapmış olduğu vurgu” ve “çoklu disipliner bakış açısı” (Kızılçelik, s. 43) 
ile  çalışmanın yöntemi çerçevesinde dikkate alınması gerekmektedir. 

Bu eleştiriler her ne kadar bize konunun incelenmesinde yöntemsel ve kuramsal açılımlar sağlayabilme 
potansiyeline sahip olsalar da medya ve zenofobi ilişkisinin doğasına yönelik detaylı bir açıklama getirmeme-
ktedirler. Bu anlamda medya ve zenofobi ilişkisini hem alt-yapısal hem de üst-yapısal boyutlarıyla inceleyen 
Frankfurt Okulu merkezli çok sayıda çalışma olduğundan bahsetmek pek mümkün değildir. Zenofobi asıl 
sınıf çatışmalarının bir yan ürünü ya da alt-sorunu olarak incelendiği için gerek Marksist gerekse Frankfurt 
Okulu tarafından gerekli ilgiyi görememiştir. 

Aynı şekilde davranışsalcı yaklaşımların da medya-zenofobi ilişkisinin incelenmesine yönelik derinlikli bir 
çalışması olmamıştır. Medya-Zenofobi-Irkçılık arasındaki ilişkiye yönelik en kapsamlı çalışmalar kültürel 
kuram çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Hall ve diğerleri toplumdaki olumsuzlukların, so-
runların ve yanlışlıkların medyanın etkin katılımıyla oluşturulan bir ahlaki panik çerçevesinde yabancılarla 
ve göçmen nüfuslarla bağlantılandığını belirtmişlerdir (Philip Smith, 219).  Bu kapsamda medya,  ırkçı ve 
yabancı karşıtı söylemsel pratiklerin, klişelerin ve yanıltıcı tasvirlerin  üretilmesinde ve hayata geçirilmesinde 
çok önemli rol oynayan bir aktör olarak tanımlanmıştır.

Zenofobi – medya ilişkisinin değişik boyutları üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Yabancı korkusu ve 
düşmanlığı Batılı ülkelerde daha çok sağcı, milliyetçi ve ırkçı partilerin sahip çıktığı  ve araçsallaştırdığı bir 
söylem olmuştur. Bu anlamda yabancı düşmanlığını ön plana çıkaran gazetelerin siyasi eğilimlerine veya 
ilişkilerine bakıldığında bu medya kuruluşlarının daha çok yukarıda belirtilen siyasi çizgide olduklarını 
gözlemlemek mümkündür. Çoban zenofobi medya ilişkisini milliyetçiliğin yeniden üretilmesi ve pekiştirilm-
esi bağlamında incelemiştir (Çoban, 2007). Van Dijk zenofobinin ırkçılıkla olan bağlantısı üzerinde durmuş, 
zenofobi üzerinden ırkçılığın medya söylemindeki üretim ve temsilini tartışmıştır. (Van Dijk, 1987,1991) 
Yine Van Dijk çalışmalarında önyargıların zenofobiyi beslediğini vurgulamış ve  yabancılara karşı yaygın 
yargıların korkuyu ve düşmanlığı pekiştirme yönündeki rolünü irdelemiştir (Van Dijk, 1984).

Zenofobi ile medya ilişkisine yönelik ampirik çalışmalarda değişik ülke analizleri konu hakkında karşılaştır-

286



malı bir literatürün gelişmekte olduğunu göstermektedir.  Tager ve Ngwenya Zimbabveli izleyiciler açısından 
zenofobinin Güney Afrika dizi filmlerindeki temsilini incelemişlerdir (Tager ve Ngwenya). Basında zeno-
fobiyle ilişkilendirilen toplumsal grupların başında göçmenler gelmiştir. Bu anlamda basın ve göçmenler 
ilişkisini zenofobi bağlamında inceleyen ve ampirik çalışmalardan beslenen bir akademik literatürün gelişme-
kte olduğunu gözlemlemek mümkündür. Örneğin Mac Donald ve Jacobs Güney Afrika’da sınır aşan göçün 
Güney Afrika basınındaki zenofobik temsilini incelemiştir. Berg ise İsveç basınında göçmenlere yönelik yak-
laşımının arkaplanını analiz etmiştir. Basın ve göçmenler arasındaki ilişkinin sosyo-kültürel ve politik ekono-
mik yönlerini ülkeler özelinde inceleyen araştırmaların sayısının artmasıyla birlikte basının dünya genelinde 
zenofobi ve nefret söylemini nasıl ürettiği ile ilgili olarak da önemli çalışmalar ortaya konmuştur. (Fluck-
iger 2006) Tüm bu çalışmaların ortak noktası medyanın farkında olarak ya da olmayarak popüler kültürde 
göçmenlere yönelik oluşmuş korkuları ve ötekileştirmeleri ve dolayısıyla nefret söylemini beslediğidir. 

Zenofobi ile beslenen nefret söyleminin basındaki üretilişi hakkında da gelişkin bir literatür bulunmak-
tadır. Ataman nefreti kişileştirilmiş, genelleştirilmiş ve küreselleşmiş bir öfke türü olarak tanımlar (Ataman 
2012). Bir başka deyişle nefret öfkenin değişik düzlemlerde sistematikleşmiş halidir. Öfke refleksif olmaktan 
çıkıp belli bir düzlemde (küresel, kişisel, yerel, bölgesel vs.) belli bir amaç (politik, ekonomik, kültürel, vs.) 
doğrultusunda belli bir bağlamda belli bir hedefe yöneldiğinde nefrete dönüşür. İnceoğlu’na göre söylem dil 
içinde kodlanan, [belli bir bağlamda oluşturulan] toplumsal kökenli bir ideolojidir (İnceoğlu 2013). Van Dijk 
söylemin dilbilimsel şekil, anlam ve eylemden oluşan karmaşık bir yapı olduğunu ifade eder (İnceoğlu 2013, 
Van Dijk 1988). Bu tanımlardan yola çıkarak “nefret söylemini” ideolojik bir arka planı olan,  belli bir hedefe 
yönelik sistemli öfkenin dil içinde kodlanan ve belli bir bağlam içinde varlık gösteren ifade biçimi olarak 
tanımlamak mümkündür.

Göçmenler medyada nefret söyleminin yöneldiği önemli toplumsal gruplardan biri olmuştur. Medya nefret 
söylemini farklı biçimlerde ve farklı yollarla üretir ve yaygınlaştırır. Bu yollardan biri nefretin yöneleceği 
grup hakkında olumsuz genellemeler ve çarpıtmalar yapmak ve grup üyelerine içinde bulunduğu toplumun 
kabul edemeyeceği sıfat ve nitelikler yüklemektir. Dünyanın değişik bölgelerinde ana akım medya tarafından 
göçmenlere atfedilen (hırsız, suçlu, iş çalan yabancılar, kanunsuz, kültürsüz, görgüsüz, ahlaksız  v.s.) sıfatlar 
bu tür bir yaklaşımın sonucudur (Danso ve McDonald 2001, Fine ve Bird 2002).

Kıbrıs Türk medyasında ise bu ilişkinin daha karmaşık olduğunu gözlemlemek mümkündür. Öyle ki “ya-
bancı” tanımının Kıbrıs Türk siyasi yelpazesine göre değişkenlik gösteriyor olması gazetelerin yabancıyı 
temsilini de etkilemiştir.  Bu anlamda örneğin Kıbrıs Türk solu çizgisini izleyen medya kuruluşları Türkiyeli 
göçmenleri ve Türkiyelileri yabancı ya da  turist olarak tanımlamaktadırlar.  Örneğin aslında Kıbrıs Türk solu 
çizgisini izleyen medya kuruşlarının zaman zaman kendi ideolojik duruşlarıyla çelişmek bahasına banal bir 
şekilde yabancı düşmanlığı söylemini ve Kıbrıs Türk milliyetçiliğini ürettiklerini gözlemlemek mümkündür.

Kıbrıslı Türklerle Türkiyeli göçmenlerin ilişkisinde nefret söylemi karşılıklı üretilen ve kullanılan bir söylem-
dir. Kıbrıslı Türklerin Türkiyeli göçmenleri hedef alarak ideolojik bir arka planda ve belli bir bağlamda 
geliştirdikleri nefretin bileşenlerini irdelemek Kıbrıs Türk basınının nefret söylemi üretmede ve yaygınlaştır-
madaki rolünü anlamak açısından faydalı olacaktır. Kıbrıs Türk toplumunun Türkiyeli göçmenlere karşı 
ürettiği nefretin ideolojik arka planında tek bir ideolojinin varlığından söz etmek bir hayli zordur. Ekonomik, 
kültürel ve siyasi bağlamlarda varlığını sürdüren nefret söylemi birçok ideolojiden beslenir. Bu ideolojilerin 
önde gelenlerinden biri Kıbrıs Türk Milliyetçiliğidir. Kıbrıslı Türk kimliğini ön plana çıkaran ve diğer kim-
liklerden ayrıştırarak bu kimliği tehdit eden ötekiler karşısında kolektif bir bilinç geliştirilmesi üzerine kuru-
lan Kıbrıs Türk milliyetçiliği Kıbrıs Türk toplumu arasındaki hâkim ideolojilerden biridir. Yalnızca Türkiyeli 
göçmenlere karşı değil tüm Kıbrıslı Türk olmayanlara karşı bir birlikte varoluş mücadelesini merkezine alan 
Kıbrıs Türk milliyetçiliği Türkiyeli göçmenleri de bir tehdit olarak algılar ve onlara karşı bir ötekileştirme 
söylemi geliştirir. Aslında kendi kimliğini ve kimliksel varoluşunu korumak için geliştirmiş olduğu bu 
ötekileştirme söylemi içinde ötekinin farklılıklarına dayanan bir rahatsızlığı barındırır. Günlük hayatta 
açıkça dillendirilmeyen ve muğlak bir nitelik taşır görünen bu rahatsızlık özelikle Kıbrıs Türk toplumu içinde 
toplum bireyleri arasındaki günlük konuşmalarda daha rahat dile getirilerek banal bir şekilde yeniden üretil-
ir. Bu banal olarak yeniden üretilen rahatsızlık ve ötekileştirme söylemi aslında gazetelerde gazetecilerin bile 
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kanıksadığı bir nefret söyleminin normalleşmesine yol açar.  Aslında bu nefret söylemi Kıbrıs Türk milli-
yetçiliği ile ana akım Türk milliyetçiliği arasındaki bağlar nedeniyle diğer ideolojilerde olduğu kadar belir-
gin değildir. Örneğin Kıbrıs milliyetçiliğinde olduğu gibi göçmenleri “işgalci”nin yerleşikleri olarak görüp 
onlara karşı açıktan bir nefret söylemi geliştirmez. Ancak gerek yaşam tarzlarındaki gerekse değerlerindeki 
farklılıkları ön plana çıkararak bazen gizil bazense daha açık bir nefret söylemi üretip uygular. 

Nefret söylemini besleyen bir başka ideoloji Kıbrıs milliyetçiliğidir. Kıbrıs milliyetçiliği yalnızca Kıbrıs Türk 
toplumunu değil aynı zamanda başta Kıbrıslı Rum olmak üzere tüm Kıbrıslı unsurların ortak Kıbrıslı kim-
liğine vurgu yapar. Kıbrıslılar dışındakileri öteki olarak gören ve onlardan tehdit algılayan bu milliyetçiliğe 
göre Türkiyeli göçmenler de önemli bir tehdit unsurudur. Kıbrıslı değerleri tehdit eden bu unsurlara karşı 
geliştirilen nefret söylemi Türkiyeli göçmenleri (diğer tüm göçmenler gibi) Kıbrıs’a ve Kıbrıslılığa yabancı 
onu kendi değerleri ile yozlaştırmakta olan tehditler olarak değerlendirir. Yabancı korkusu ve yabancı 
düşmanlığı ile de beslenen bu ideoloji nefret söylemini en açık şekilde üreten ve uygulayan medya kuru-
luşlarının ideolojik arka planını oluşturmaktadır. 

Göçmenlere karşı nefret söyleminin ideolojik arka planını oluşturabilecek bir üçüncü ideoloji ise Kıbrıs Türk 
Solculuğudur. Kıbrıs’taki sol ideoloji emekçi dayanışması çerçevesinde göçmenlere değil onların Kıbrıs’a 
gelmesine neden olan egemen güçlere karşı olduğunu iddia etse de günlük yaşam pratiklerinde ve söylemler-
inde banal bir şekilde göçmenlerin yaşam biçimlerini ve geleneklerini eleştirir. 

Kıbrıs Türk Basını’nda Zenofobi, Nefret Söylemi ve Göçmenler 
Diğer ülke basınları gibi Kıbrıs Türk basını da ideolojik, ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel bağlamlardan 
bağımsız değildir. Kıbrıs Türk gazeteleri ideolojik anlamda Kıbrıs Türk milliyetçiliğinin, solculuğunun ve 
Kıbrıs milliyetçiliği arka planında göçmenlere karşı farklı nicelik ve niteliklerde nefret söylemi üretmekte 
ve yaymaktadırlar. Kıbrıs Türk toplumundaki hakim ekonomik grup ve kişilerin Türkiyeli göçmenlerle ilgili 
yaklaşımları Kıbrıs Türk basınında Türkiyeli göçmen emekçilerin fikirlerinden çok daha fazla yer bulmak-
tadır. 
Devletin resmi söylemi ile basının nefret söylemi arasındaki paralellik ve örtüşme bağlamında Kıbrıs Türk 
Basını diğer örneklerden farklılık sergiler. Bir başka deyişle Kıbrıs Türk Basınının nefret söylemi ile KKTC 
devletinin resmi söylemi birbiriyle örtüşmemektedir. Kıbrıs’taki gazetelerin hemen hepsi siyasi bir düşünceyi 
temsil eden parti ya da örgütlenmenin egemen görüşlerini temsil etse de devletin resmi söylemi genelde Tür-
kiye Cumhuriyeti ile eşgüdümlü ve özdeşik bir biçimde belirlenmektedir. Bu anlamda TC devletiyle söylem 
birlikteliğine ayrı bir önem veren KKTC devletinin Türkiyeli göçmenlere karşı üstü örtük bile olsa TC dev-
letinden bağımsız bir nefret söylemi geliştirmesi kolay görünmemektedir.
Tarihsel olarak Kıbrıs Türk basınında zenofobinin üretilmesi 1974 Barış Harekatı sonrasında Türkiye’den 
Ada’ya göçün Kıbrıs Türk toplumunda oluşturduğu bir takım değişikliklerle kendini göstermeye başlamıştır. 
Ülkenin Kuzey ve Güney olarak ikiye bölünmüşlüğü sonrasında Rumların terk ettiği köylere yerleşen ve 
yeni bir işgücü oluşturan Türkiyeli göçmenler Kıbrıslı Türkler’in akıllarında yer eden, sinema salonlarında 
izledikleri Yeşilçam filmlerinin de etkisi ile oluşan  “Türkiyeli” imajıyla çelişmeye başladığı andan itibaren 
basına da yansımakta gecikmeyecektir. Türkiye’den ilk göç dalgası ile Ada’ya yerleşen genellikle eğitimsiz, 
muhafazakar aileler kendilerine has yaşam tarzları, giysileri ve aksanları ile Kıbrıslı Türkler üzerinde bir 
nevi hayal kırıklığı yaratmıştır. Dönemin en çok satan, en prestijli gazetesi Halkın Sesi’nde de göçmenlerle 
Kıbrıslı Türkler arasındaki farklar zenofobik söylem çerçevesinde üretilmeye başlanmıştı. Gazetenin bugünkü 
koşullarda imtiyaz sahibi, genel yayın yönetmeni ve yazı işleri müdürü vasıflarını üstlenen Dr. Fazıl Küçük 
de kaleme aldığı bir dizi makalede Türkiye’den gelen göçmenlerin Kıbrıs Türk kültürünü dejenere ettiğine 
yönelik eleştiriler getirmiştir.
Bugün Kıbrıs Türk basınına baktığımızda bu tür eleştirilerin sadece köşe yazıları sınırları içinde kalmadığını, 
haber ve röportaj gibi daha nesnel olması beklenen yazı türlerinde de kendini gösterdiğini söyleyebilmek 
mümkündür. İdari görevi olan (genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, haber müdürü) toplam 12 gazete-
ci ile yapılan görüşmelerde de Kıbrıs Türk basınında yabancı düşmanlığının basında yer alıp almadığı sorusu 
sorulmuştur. Elde edilen sonuçlarda çoğunlukla zenofobinin varlığını kabul etmeyen gazeteciler yabancı 
düşmanlığının Kıbrıs Türk kimliğine de uygun olmadığını gerekçe göstermişlerdir.
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Görüşlerine başvurulan gazetelerin seçilme kriteri olarak iki önemli etken belirleyici olmuştur. Bunlardan 
birincisi gazetelerin tirajları ikincisi ise siyasi yelpazedeki konumlarıdır. En yüksek tiraja sahip Kıbrıs gaze-
tesi yazı işleri müdürü ve haber müdürü ile yapılan görüşme sonucu zenofobinin “kesinlikle” Kıbrıs Türk 
basınında yer aldığı yönündedir. Yazı İşleri Müdürü Ali Baturay, basındaki yabancı düşmanlığının Türki-
yelilerle başladığını ancak son zamanlarda ülkede yaşayan Afrikalılar ve Pakistanlılarla sürdüğünü, özellikle 
kriminal olaylara karışanların Kıbrıslılar değil yabancılar olduğunu habere taşımanın yaygın bir habercilik 
yaklaşımı olduğunu aktarmıştır. Habercilerin ve editörlerin “kültürümüz elden gidiyor” endişesi ile olaylara 
yaklaştığını, Türkiye’den gelenlerin de özellikle Hataylı olduğunun öne çıkarıldığını söyleyen Ali Baturay 
Afrikalı ve daha da özelde Nijeryalıların da uyuşturucu konulu haberlerde özne olarak gösterildiğini belirtir. 
Baturay, Kıbrıs Türk kültürünün yozlaştırılıyor olduğunu düşünen haberci ve editörlerin kriminal haberlerde 
fail durumundakilerin kimliğini, nereden geldiğini açıkça belirtmenin gazeteci için bir tür “kalemiyle inti-
kam alma”sı olarak ifade etmektedir. 
Aynı gazetenin haber müdürü görevini yürüten Serhat İncirli de Kıbrıs Türk basınında yabancı düşman-
lığının korkunç boyutta olduğunu ancak bunun bilinçli bir şekilde yapılmadığını söyler. Ayrımcılığın veya 
yabancı düşmanlığının tam olarak ne olduğunun bilinmediğini, bu yüzden de bilinçsizce üretildiğini anlatan 
İncirli haber olgusu içerisinde failin nereden ve neden geldiğini belirtmenin gerekli olduğunu ancak sıkça 
tekrarlanmasının rahatsızlık vermeye başladığını da söyler.
Yeni Düzen gazetesinin genel yayın yönetmeni Cenk Mutluyakalı da Kıbrıs Türk basınında doğrudan “ya-
bancı düşmanlığı” ya da ırkçılık üzerine bir yayın çizgisinden söz etmenin abartılı olduğunu söylemektedir. 
Mutluyakalı, buna rağmen, “nüfus siyasetindeki” plansızlık ve yanlış kararların doğrudan “nüfus” üzerinden 
yorumlanmasının, Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik “sosyal mühendislik” ve “asimilasyon” iddialarının ele alınış 
tarzının toplumdaki “mikro milliyetçiliği” yükselttiğini, kimi haber – yorumların “yabancı düşmanlığına” 
hizmet ettiği üzerinde de pek çok görüş olduğunu belirtir.  Cenk Mutluyakalı Kıbrıs sorunu üzerinden, özel-
likle Kıbrıslı Rumlar’a yönelik yayınlarda da “aşırı milliyetçi” bakış açısı ve “ötekileştirici” yayınların, eğitim 
sistemi ile de bütünleşerek, aynı oranda “yabancı düşmanlığı”nı körüklediğini düşündüğünü ifade eder. 
Yeni Düzen gazetesinin haber müdür yardımcısı Fayka Arseven Kişi ise Kıbrıs Türk basınında yabancı 
düşmanlığının olmadığını, kriminal olaylarda kim sorusunun zaten haberin doğası gereği cevaplanıyor old-
uğunu; polise ve daha sonra mahkemeye intikal eden bir olayda, basına açıklanan raporda, zanlının kim-
liğinin, nereden geldiğinin veya nereli olduğunun belirtildiğini söylemektedir.
Havadis gazetesi genel yayın yönetmeni Başaran Düzgün Kıbrıs Türk basınında yabancı düşmanlığının 
olduğunu ancak kendi gazetelerinde olmadığını, haber yazma sürecinde de gazetelerinin önceliğinin bu ol-
madığını söylemektedir.
Gazetenin yazı işleri müdürü Hüseyin Ekmekçi ise Kıbrıs Türk medyasının bir açmazda olduğunu, suçların, 
özellikle suçların faillerinin KKTC vatandaşı olmadığını söylemektedir. Daha önceleri yayınlanan haberlerde 
failin kimliğinin, nereden geldiğinin saklı tutulduğunu ancak okuyucunun buna büyük tepki göstererek, 
küçük bir toplumda yaşandığından yurttaşların “zan” altında kalmak istemediğinden özellikle suçların failler-
inin açıklanması, nereden geldiğinin belirtilmesi gerektiğini talep ettiklerini söyler. Ekmekçi, asıl yabancı 
düşmanlığını Türkiye gazetelerinin Kıbrıs’taki temsilcilerinin yaptığını, buradan Türkiye okuyucusu için 
haber ürettiklerinde Kıbrıslı Türkler’i işe yaramaz, tembel kişiler olarak gösterdiklerini açıklamaktadır.
Afrika gazetesi genel yayın yönetmeni Şener Levent Kıbrıs Türk toplumunun yabancı düşmanı, ırkçı bir kar-
aktere sahip olmadığını, 1974 sonrasında ülkeye nüfus taşınmasıyla bazı grupların yabancı düşmanı olarak 
görüldüğünü, Kıbrıs milliyetçiliğinin yayıldığını ve bunu da sol kesimin yaptığının söylenmeye başladığını 
açıklar. Levent, Kıbrıslı Türkler’in kendi ülkelerinde azınlık haline geldiklerini, Türkiyeliler, Kıbrıslı Rum-
lar’dan sonra 3. sırada yer aldığını, oysa tüm dünyada azınlığın ötekileştirilen taraf olduğunu, dolayısı ile de 
Kıbrıslı Türkler’in başkalarına karşı yabancı düşmanlığı beslemesinin mümkün olmadığını söylemektedir. 
Şener Levent sol kesime karşı haksızlık yapıldığını, eleştirilenin yanlış politikalar ile nüfus aktarımı old-
uğunu, oysa gelenlerin yoksul insanlar olduğunu ve insanlara karşı düşmanlık beslemenin yanlış olduğunu 
anlatmaktadır. Ölümlü trafik veya iş kazası meydana geldiğinde ilk sorulan sorunun ölen kişinin nereli 
olduğu; Türkiyeli veya Kıbrıslı olup olmadığı yönünde olduğunu açıklayan Levent bunun bilinçli ve sinsi bir 
şekilde yapılıyor olması durumunun son derece tehlikeli olduğunu söylemektedir.
Halkın Sesi gazetesi genel yayın yönetmeni Ali Fahrioğlu basında yabancı düşmanlığını görebilmenin müm-
kün olduğunu, özellikle sosyal medyada provakasyona varan bir yabancı düşmanlığı ve nefret olduğunun 
görüldüğünü söyler. Fahrioğlu Halkın Sesi gazetesi olarak polis bültenlerinde bile verilen nereli sorusunun 
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cevabının  gazetedeki haberlere yansıtılmadığını, buna özellikle dikkat ettiklerini belirtmektedir.
Vatan gazetesi genel yayın yönetmeni Erten Kasımoğlu yabancı düşmanlığının Kıbrıs Türk basınında yer al-
dığını ancak bunun tamamen ekonomik sorunlardan kaynaklandığını söylemektedir.  Yabancı düşmanlığının 
siyasilerin, sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların basına yansıması olduğunu belirten Kasımoğlu, yabancı 
düşmanlığının nüfus aktarımı konusunda uç noktada ideoloji ortaya koyanlar tarafından yapıldığını, CTP, 
TDP, BKP’nin politikalarını destekleyen yayınların bunu yaptığını söylemektedir. 
Volkan gazetesi yazı işleri müdürü Teoman Turan yabancı düşmanlığının genelde olmadığını söylemektedir. 
Gelen tepkilerin haberin yazılışında daha dikkatli olunması gerektiğini gösterdiğini ifade eden Turan, Tür-
kiye kökenliler dışında Iraklı, Pakistanlılar’ın da toplumda var olduğunu ve haberde de nereden sorusunun 
bunlarla yanıtlanacağını açıklamaktadır.
Ortam gazetesi genel yayın yönetmeni Haldun Cambaz genele yayılmış bir yabancı düşmanlığının ol-
madığını; Kıbrıs’ta 1974 sonrası yaşanan süreçte Kıbrıs’ın kuzeyinin tanınmadığını, Türkiye’den kontrolsüz 
nüfus geldiğini, gazetelerin de bunu kendi açılarından yorumladıklarını, dolayısıyla bunun bir algı sorunu 
olduğunu söylemektedir. Sosyal medyada mizaha dökülen bu durumun oluşturulan yapıya, siyasal uygulama-
larar karşı bir duruş olduğunu ifade eden Cambaz gazetelerin yabancı düşmaanlığını bilinçsizce yapmadığını, 
bunun algı ile ilişkili olduğunu anlatmaktadır.
Gazetelerin yayın politikasını yönlendiren haber müdürleri ve editörlerle yapılmış tüm bu kısa mülakatlardan 
yola çıkarak Kıbrıs Türk basınında bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde banal olarak göçmenlere karşı  üretilen 
bir yabancı düşmanlığı ve nefret söyleminden bahsetmek mümkündür. Bu düşmanlık ve nefret söylemi gaze-
telerin genel siyasi duruşu, ekonomik sahipliği ve gazetecilerin üslupları ile bağlantılı olarak farklılık gösterse 
de günlük olarak yeniden üretilmektedir. 

Sonuç
Bazı siyasal iletişim kuramcıları haber basınında nefret söyleminin üretilmesi ve yayılmasının nedenlerinden 
birinin iktidarın siyasi emellerinin bir parçası olarak ayrımcı ve nefret içeren bir söylemi toplumsallaştırma 
çabası olduğu ifade ederler (Çınar, 2013, 150).  Dolayısıyla genelde resmi söylemle medyanın nefret söylem-
inin birbiriyle örtüştüğünü savunurlar. Ancak Kıbrıs’ta bu iki söylem birbiriyle uyuşmamaktadır. Nitekim 
devlet söyleminde göçmenleri açıktan açığa ötekileştiren bir yaklaşımdan bahsetmek zordur. 

Ancak editörler ve haber müdürleri  ile yapılan kısa mülakatların da gösterdiği üzere Kıbrıs Türk Basını 
farkında olarak ya da olmadan göçmenlere yönelik bir yabancı düşmanlığını ve neftert söylemini banal olar-
ak yeniden üretmektedir. İdeolojik duruşları ne olursa olsun tüm gazetelerin editörleri ve haber müdürleri 
Türkiyeli göçmenlere yönelik bir yabancı düşmanlığı ve nefret söyleminin varlığını reddetmektedirler. Ancak 
yine bu gazetecilerin çok büyük bir kısmı Kıbrıs Türk Basınında yabancı düşmanlığının dolaylı olarak yer al-
dığını kabul etmektedirler. Editörler ve haber müdürleri Kıbrıs Türk basınında varolan yabancı düşmanlığını 
kabul ederken nedenleri konusunda farklı görüşleri dile getirmektedirler. Bir kısmı bunun ekonomik ned-
enlerden kaynaklandığını ifade ederken diğer bir bölümü bu düşmanlığın ve nefret söyleminin nedenlerini 
kültürel farklılıklara ve göçmenlere yönelik toplumca kanıksanmış önyargı ve sterotiplere dayandırmaktadır-
lar. 
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DÖNÜŞEN DÜNYADA DÖNÜŞMEYEN HABER DİLİ: KKTC MEDYA ETİK KURULU’NA YAPILAN 
ŞİKÂYETLERİN HABERCİLİK DİLİ ÜZERİNDEN ANALİZİ
Doç. Dr. Elif Asude TUNCA 

Özet
Medyanın toplumlar için önemi ve toplumlar üzerindeki etkisi bilinen bir gerçektir. Kamuoyunu bilgilendir-
menin ötesinde kamuoyu oluşturma boyutu medyanın önemi ve etkisini arttırmanın yanı sıra gerek kul-
landığı dil gerekse yayıncılık ilkeleri açısından özenli olması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Günümüzde 
iletişim teknolojilerinde meydana gelen inanılmaz değişim, özellikle habere erişim kolaylığı ve etki alanı 
açısından haberin dili ve habercilik kurallarına uyulması konusunu çok önemli ve hassas bir boyuta taşımış 
bulunmaktadır. 

Bugün, teknolojik gelişmelerin iletişim dünyasını dönüştürerek geleneksel medya üzerinden yürüyen haber-
ciliğe getirdiği yeni boyut ile haberciliğin dijital platform üzerinden de yapılmaya başlanması ve zaman 
– mekân bağımsız, muazzam bir hızla gerçekleşmesinin haber diline yansımaları, haber yazım ilkelerini de 
dönüştürüp dönüştürmediği sorunsalını gündeme getirmektedir. 

Haberi en doğru detaylarıyla elde edip okuyucu/izleyici/takipçiye ulaştırma gayreti çerçevesinde ‘zamanla’, 
“atlatma haber” sağlama arzusuyla rakip medya kuruluşlarıyla rekabet içerisinde olan gazeteciler, haberleri 
redakte eden editörler ve yasalar karşısında sorumlu olan haber müdürleri çoğu zaman gerek haber unsurları 
gerekse haber dili açısından özen eksiklikleri ile eleştiri ve şikâyetlere konu olmaktadırlar.    

Buna bir de zaman-mekân bağımsız ve ağlar üzerinden yürüyen erişim hızını dâhil ettiğimizde iletişim te-
knolojilerinin haberin diline ve haber yazım kurallarına etkisi çok daha önem kazanmaktadır.

Bu çerçevede medya kuruluşları sorumlulukla hareket ederek kendi yayın ilkelerini ve iç denetim mekaniz-
malarını geliştirmekte ve bunları işletmektedirler. Medyanın kendi yayın ilkelerini ve iç denetim mekaniz-
malarını aktif kılmanın dışında ülkelerin de bu yönde denetleme ve yaptırım sağlamaya dönük mevzuatları, 
yasaları ve çeşitli mesleki oluşumları – kurumları bulunmaktadır.

Bu çalışmada KKTC geleneksel ve yeni medyasında yer alan haberlerin dili, haber yazım kuralları (ilkeleri – 
prensipleri)  KKTC Medya Etik Kurulu’na yapılan şikâyetler üzerinden ele alınıp irdelenecektir.

Anahtar kelimeler: KKTC Medya Etik Kurulu, haber dili, habercilik, KKTC’de haber dili

Giriş
Medyanın rolü ve kamuoyları üzerindeki etkisi üzerine yapılan araştırmaların, getirilen eleştiri noktalarının 
bir boyutunu da kullanılan haber dili ve temel haber yazım kuralları bağlamında gerekli özen ve hassasiyet-
ten uzak yayımcılık yaptıkları yönündedir. Haberi doğrulatmadan, varsa karşı taraf ya da tarafların görüşünü 
almadan ve hatta yorum içeren yayın yapma; haber ve habercilere (muhabirlere) getirilen en önemli eleştiri 
konularındandır. Yalan ya da yanlış haberlerle; kişilerin hak mağduriyetine düşmeleri ve daha da ötesine 
geçerek itibar zedelenmesine maruz kalmalarına yol açabilmektedir. Çoğu zaman bu temel konulara getirilen 
eleştirileri haberciler, zamana karşı yarışıyor olmanın ‘doğal bir sonucu’ olarak görüp ifade edebilirken bu 
yayınlardan hayatları doğrudan – üstelik de olumsuz yönde etkilenen kişilerin ötesinde toplumun geneli de 
doğru olmayan algılar oluşturan yanlış ya da yanıltıcı bilgi edinmiş olmaktadırlar. 

Geleneksel medya ile başlayan bu hassas tartışma konusunun, ‘90’lı yıllarla dünya genelinde boy göstermeye 
başlayan; bilgisayar destekli ve internet tabanlı yeni medya ile aldığı boyut nedir acaba?

Teknoloji, özellikle iletişim teknolojilerindeki değişim bugün bilgi geneli haber özelindeki erişimi kolaylaştır-
manın ötesinde hızlandırmış durumdadır da. 
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Teknolojinin sağladığı hızdan, okuyucu/izleyicisine bilgi/haber ulaştırma, rakiplerden önce ulaştırma, raki-
plerden önce en detaylı şekliyle ulaştırma amacı içerisinde olan medya kuruluşlarının eksik ya da geri kal-
ması düşünülemezdi şüphesiz. 

Nitekim internetin kullanılmasıyla birlikte, önceleri Web1.0 ile sadece iletişim mecrası-platformu olarak kul-
lanılan, haberi yine tek taraflı olarak okuyucu/izleyicilerine bu kez takipçi terminolojisi ekseninde “hızlı” bir 
şekilde ulaştıran bir haber-iletişim platformu almış durumdadır. 

İnternet teknolojisinin Web1.0 dan Web2.0 a dönüşmesiyle birlikte durum iletişim ve habercilik açısından 
çok daha dramatik boyuta ulaşmış, iletişimin tek yönlü olan boyutu yorum yapabilme ve paylaşım özellikler-
inin eklenmesiyle iki yönlü hatta çok yönlü bir boyuta taşınmış, yeni medyanın ötesinde sosyal bir mecranın 
da oluşmasına yol açmıştır. Artık okuduğu ya da takip ettiği haberleri anında gören, beğenen, yorumlayan ve 
yayan bir takipçi profili vardır.

Bu platform özellikle ‘hız’ çerçevesinde geleneksel iletişim araçlarının önünü kesmeye, izleyici ya da okuyucu 
sayılarında azalmaya neden olmaya başlamıştır. Artık okuyucu/izleyici haberi ‘basılı ya da yayın ürünleri’ 
üzerinden edinmek yerine bilgisayarından, cep telefonuna indirdiği program ya da gelen haber mesajlarından 
takip etmeye yönelmiş durumdadır. 

Bu değişim kaçınılmaz olarak bu yeni platformla baş etmek durumuna düşen geleneksel medyayı yeni 
yönelimlere itmiş ve bugün haberciliği tamamen dijital ortamda yürüten medya kurumlarının dışında, ge-
leneksel habercilik platformları ile birlikte dijital platformlar üzerinden de yayın yapan medya kuruluşlarının 
çoğalmasına neden olmuştur. 

‘Takipçiler’ haberleri artık yeni medya üzerinden takip etmekte ve bunları kendi sosyal medya adreslerinden 
yayabilmektedir. Bu da haberin yayım hızını arttırmakla beraber habere konu olan olay, kişi ya da kurum-
ların itibarları özelinde haberin ve haberciliğin dilinin, içeriğinin, kapsamının, ilkelerinin, etik değerlerin 
doğruluğunu çok daha önemli duruma taşımış bulunmaktadır. Çünkü artık, bir gazetenin tirajı üzerinden 
belirlenebilen okuyucu sayısı, ya da bir televizyon programının izleyici sayısı (rating), yeni medya üzerinden 
çok daha fazla sayıda kişiye ulaşabilmekte ve çok daha fazla ‘konuşulabilir’ olmaktadır. 

Haberciliğin geleneksel yapıdan dijital platforma kayması haberin okuyucuya ulaşması noktasında hızını, 
etkisini, zaman/mekân kavramı olmaksızın günün her anına yayması, haberin dili ve haberciliğin kuralları 
üzerindeki yansımalarını ve bu anlamda gerek yayım organı gerekse ulusal temelde yasal düzenlemeler ve 
etik değerler konusunu gündeme taşımış bulunmaktadır.

Bu çerçevede KKTC’de de medyaya yönelik yasal ve kurumsal düzenlemeleri belirleyen; etik kuralları oluş-
turan gerek medya sektörünün içinden temsilciler gerekse hukuki boyuta vakıf kişilerce yapılanan çeşitli 
kurumlar bulunmaktadır. Yayın Yüksek Kurulu, Basın Emekçileri Sendikası (BASINSEN), Kıbrıs Türk Gaze-
teciler Birliği ve Medya Etik Kurulu bu kurumlardandır.

Yayın Yüksek Kurulu (YYK)
Radyo ve televizyonları denetleyen bir üst kamu kuruluşu olan Yayın Yüksek Kurulu, 21 Temmuz 1997 
tarihinde kurulmuş 1998 yılında da tüzüklerini tamamlayarak çalışmalarına başlamıştır. “39/97 Sayılı Kamu 
ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası” çerçevesinde yasanın kendisine verdiği hak 
ve yetkilerle donanmış olarak kurulan YYK; yayın yapacak kuruluşların lisans ve yayın izinlerini vermek ve 
bu kuruluşların yayınlarını denetlemekle yükümlü olmanın yanı sıra medya mensuplarının uyması gereken 
basın meslek ilkeleri konularında uyarılarda da bulunmaktadır. KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde grubu bu-
lunan siyasi partilerin adayları ile Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir üye olmak üzere toplam 9 üyeden 
oluşmaktadır. 
Kurul, radyo ve televizyonları, yayın takip memurları tarafından yapılan doğrudan denetim, Alo 178 İstek ve 
Şikâyet Hattı, e-posta kanallarından gelen şikâyetler ile 2000 yılından bugüne twitter ve facebook kanallarıy-
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la gelen şikâyet, yorum ve önerilerin değerlendirilmesi yoluyla; yasa ve tüzüklerin kendine verdiği yetkiyle 
denetim yapmaktadır. 
Radyo ve televizyonlarla ilgili kamuoyu araştırmaları yapmak, medya sektörü çalışanlarına ve iletişim 
bölümünde öğrenim gören öğrencilere yönelik alanla ilgili eğitim seminerleri düzenlemek, stajyer eğitimi 
vermek, toplumun eğitilmesi kapsamında kamu spotları hazırlayıp yayınlatmak, medya okuryazarlığı der-
slerinin yerleştirilmesine öncülük etmek gibi faaliyetlerin yanısıra medya içeriğinin gelişimine de destek 
vermektedir. Kurul, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile işbirliğini geliştirerek 2003 ve 2012 yıllarında 
protokoller de imzalamıştır. 

Yayın Yüksek Kurulu’nun medya mensuplarının uyması gereken temel kurallara yönelik düzenlemeleri de 
bulunmaktadır. Bu kapsamda; Anayasal haklara, demokratik kurallara, insan haklarına bağlı kalmak gibi 
evrensel ve Anayasa’nın genel ilkelerini referans alan kurallarla birlikte haber ve habercilik temel kuralları ile 
özellikle kişi hak ve özgürlükleri çerçevesinde belirlediği ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler arasında özellikle 
bu çalışmada, hukuki düzenlemeler, kurumsal ilkeler ve etik kaideler perspektifinden konu ele alındığından 
medya ürünlerine en fazla yansıyan ihlaller boyutuyla kişi haklarını ihlal eden, kişileri küçük düşüren, iti-
barını zedeleyen boyutuyla ve haber diline yönelik düzenlemeleri kapsayan maddeler ele alınmaktadır. Bu 
maddeler şunlardır (http://www.kktcyyk.org/yayin-ilkeleri ): 
• İnsanları ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dini inançları dolayısıyla hiçbir şekilde kınamamak
• Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayın-
lara imkân vermemek
• Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira 
niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak
• Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek
• Kişi ya da kuruluşların cevap ve tekzip haklarına saygılı olmak
• Telif hakkı sahiplerinin haklarını tanımak ve ihlal etmemek 
• Haber ve yorumları ayrı olarak yayınlamak

Medya Etik Kurulu
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin Ocak 2011’de düzenlediği “Medya Etik Deklarasyonu Buluşması” ile 
temelleri atılan Kurul, internet gazeteleri ve medya kuruluşlarının imzalı/sözlü desteklerini alarak Haziran 
2013’te kurulmuştur.  Kurulun oluşturulmasına yazılı ve sözlü olarak destek veren kuruluşlar Kıbrıs Türk 
Gazeteciler Birliği (KTGB), Dış Basın Birliği (DBB), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Haber 
Kameramanları Birliği, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları 
Sendikası (BAY-SEN) olmuştur.  Kuruluş amacı; Kıbrıs basınının daha iyi işlemesi, Kıbrıs Türk medyasında 
etik değerlerin ve gazetecilik ilkelerinin belirli standartlar içine alınması ve bu etik kodlara uygun yayıncılık 
anlayışının gelişimi için uyarıcı faaliyetler yapma ve şikâyetleri değerlendirme olarak belirtilmiştir (http://
medyaetikkurulu.org/wordpress/index.php/hakkimizda/tarihce-2/. Ancak bu oluşumda kurulun hiçbir yasal 
yaptırımı olmadığı gibi “ceza yağdırmak için” kurulmuş bir kurum olma amacı da taşımamaktadır. “Kims-
enin kınanmak istemeyeceğini” temel alarak verdikleri yaptırımı olmayan tek ceza “kararlarını medya yoluyla 
kamuoyuna duyurma şeklinde olan “kınama” dır (http://medyaetikkurulu.org/wordpress/index.php/me-
dya-etik-kurulu-deklerasyonu/). 

Yaptırım gücü olmaması ve zaten böyle bir oluşum gerekçesi taşımaması ötesinde Medya Etik Kurulu’nca 
uyarı ya da kınama şeklinde bir cezanın verilebilmesi için öncelikle kişilerin ya da kurum ve kuruluşların bu 
yönde bir şikâyetinin olması gerekmektedir.  Ancak Medya Etik Kurulu Deklarasyonu madde 7 kapsamında 
Kurul, resen de harekete geçip Gazetecilik Meslek İlkeleri’ne uymayanlar hakkında uyarı ya da kınama kararı 
alabilmektedir. Yine aynı deklarasyonun 8. Maddesi uyarınca Kurul tarafından verilecek gerekçeli uyarma ve 
kınama kararları, bu metne imza koyan tüm basın yayın kuruluşları tarafından uygun biçimde yayımlanmak-
ta, bu yükümlülüğe uyulmaması hâlinde Kurul, ilgili kuruluşu uyarmakta; tekrarı halinde ise kınama kararı 
vermektedir.

Medya Etik Kurulu ihlalleri temelde kişilik hakları ihlalleri, telif hakları ihlalleri ve yanlı/eksik haber yayınları 
şeklinde olmak üzere 3 farklı grupta incelenebilmektedir.
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Kurulun 6 birlik temsilcisiyle imzalayıp yayınladığı Medya Etik Kurulu Deklarasyonu kapsamında, yukarıda 
Yayın Yüksek Kurulu’nun yayınladığı ilkelerde olduğu gibi burada da aynı kapsamda Gazetecilik Meslek İlke-
leri ifade edilmiş ve bu ilkeler içerisinde kişilik hakları ve eksik/yanlı haber yayınlarına yönelik şu vurgularda 
bulunulmuştur (http://medyaetikkurulu.org/wordpress/index.php/medya-etik-kurulu-deklerasyonu/): 
• Haber, yorum ve görüşler okur ve izleyicinin yayının niteliğini anlayabilmesini sağlayacak biçimde, 
açıkça birbirinden ayrılmalıdır. 
• Basın yayın organları masumiyet karinesine saygılı olmalı, suçluluğu yargı kararıyla sabit olmadıkça 
herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan kaçınmalıdır. Yargı süreci devam eden davalarda iddi-
alar ve savunmalar adil ve dengeli biçimde aktarılmalıdır. 
• Çocuklarla ilgili suçlarda, zanlı, sanık, mahkûm, tanık, mağdur ya da maktul statüsünde olan 18 
yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayımlanmamalı, bu çocuklarla, ebeveynlerinin veya huku-
ken çocuktan sorumlu olan diğer kişilerin izni olmadıkça röportaj yapılmamalıdır. 
• Cinsel dokunulmazlığa, kadın ve çocuk istismarına ilişkin suçlarda, mağdurun açık ismi ve 
fotoğrafları yayımlanmamalı; kimliğini ortaya çıkaracak yayınlardan kaçınılmalıdır. 
• Şiddeti haklı gösteren, özendiren ve kışkırtan, nefret ve düşmanlığı körükleyen nitelikte yayın yapıl-
mamalıdır. 
• Irka, milliyete, etnik kökene, cinsel kimliğe, cinsel yönelime, dile, dine ve mezhebe yönelik ayrımcılığı 
teşvik edecek yayın yapılmamalıdır. 
• Gazeteci, haber ajanslarından veya başka medya kuruluşlarından alarak doğrudan kullandığı veya 
geliştirdiği haberlerde kaynak belirtmelidir. 
• Kaza ve cinayet haberlerinde kan ve şiddet unsurları içeren fotoğraf ve görüntüler yayımlan-
mamalıdır.

KKTC’de Bilişim Yasası olmamakla birlikte Medya Etik Kurulu’nca oluşturulan ve birçok internet gazetesinin 
de destek verdiği “İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu” da bulunmaktadır.

13 Ocak 2014 tarihli İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu
İnternet gazeteciliği deklarasyonuna imza atan kuruluşlar arasında Medya Etik Kurulu’nun kuruluşuna imza 
atan örgütlerin yanı sıra, BRTK, Birinci Medya Kurumu, Kanal Sim, Yeni Düzen, Havadis Gazetesi, Kıbrıs 
Medya grubu, Haberdar Gazetesi, Kanal T, Kıbrıs Volkan Gazetesi, Haberal Kıbrıslı Gazetesi, Halkın Sesi 
Gazetesi, Afrika Gazetesi, Star Kıbrıs Medya Grubu, Fog TV, Ortam Gazetesi, Vatan Gazetesi, Güneş Gazet-
esi, Akdeniz Medya Grubu, Kıbrıs Postası, Haber Kıbrıs, Kıbrıs Today medya kuruluşları da bulunmaktadır. 
Ayrıca, Gazedda Kıbrıs, Habercim Kıbrıs, Kıbrıs Time, Gündem Kıbrıs, Haber Havadis, Kıbrıs Ada Haber, 
Kıbrıs Online Haber, Kıbrıs 724, Kıbrıs360 internet gazeteleri de e-posta aracılığıyla deklarasyona destek 
verdiklerini iletmişlerdir.
İnternet gazeteciliği deklarasyonunun haber yazım/yayım ilkeleri ile haber dili açısından öne çıkan ilkeler 
şöyledir (http://medyaetikkurulu.org/wordpress/index.php/internet-gazeteciligi-deklerasyonu/) :
• Başka bir medya kuruluşundan alınarak yayımlanan haberlerde kaynağın belirtilmesi ve medya kuru-
luşunun kendi imkânlarıyla ürettiği özel haberlerin tamamının kullanılmayıp haberi üreten medya kuruluşu-
na link verilmesi esastır.
• İnternet haber siteleri, insan haklarına, evrensel değerlere uygun yayın yaparlar; nefret söyleminden 
uzak dururlar.
• İnternet haber sitelerinde insan bedeninin metalaştırılmasına hizmet edecek ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğine aykırı şekilde yayın yapılmaz.
• Sırf haberin tıklanması için, içeriği yansıtmayan, çarpıtılmış, sansasyonel haber başlıkları kullanmak 
doğru değildir.

Hukuki Mevzuatlar ve Yasal Düzenlemeler
KKTC’de Yayın Yüksek Kurulu ve Medya Etik Kurulu gibi medyanın kendi iç dinamikleri çerçevesinde be-
lirlenen yönetmelik, tüzük ve ilkeler, dışında, hukuksal çerçevede de düzenlemeler mevcuttur. Yani kişiler ya 
da kurumlar, bu iki kurula başvurmanın ötesinde hukuki (yasal) platformda da haklarının ihlaline yönelik 
karar alımı ve müeyyide getirilmesi için anayasa, ceza yasası, özel hayatın ve hayatın gizli alanının korunması 
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yasası ya da basın yasası, basın iş yasası, BRTK yasası, TAK yasası gibi basın odaklı mevzuatları içeren yasalar 
çerçevesinde de başvuruda bulunabilmektedirler. 
Bu yasal mevzuatlar kapsamında (Can ve Doğan 320 – 324); Medya aracılığıyla yapılan kişilik hakkı ihlal-
lerinde en sık rastlanılan durumlardan biri yargının kesinleşmiş bir kararı söz konusu olmadan kişinin suçlu 
ilan edilmesidir. Oysa ‘Masumiyet karinesi’ denilen yani “yargılama sürecinde, ceza kesinleşinceye kadar 
suçsuzluk esastır” kuralı genel bir hukuk kuralıdır. Bunun yanısıra, basın hürriyeti de, bu hürriyetin esası 
olan ifade hürriyeti de KKTC Anayasası’nda düzenlenmiştir. Ancak aynı şekilde kişisel haklar da Anayasa’da 
yer almakla beraber ifade hürriyetinin ve basın özgürlüğünün sınırlarından biri olarak düzenlenmişlerdir. 

Medya yoluyla kişilik haklarının ihlal edilmesi durumunda bundan korunmanın yolları gerek özel hukuk, 
gerekse de kamu hukuku bağlamında belli oranlarda düzenlenmiştir. Haksız Fiiller Yasası’nın 17 ile 25. mad-
deleri arasında, medya kuruluşlarınca yapılan yayınlar ile kişilik haklarına bir saldırının gerçekleşmesi, şeref 
ve haysiyet yaralayıcı yayınlar yapılması hâlinde, olayın mağduru olan kişilere maddi ve/veya manevi tazmi-
nat davası açabilme hakkı tanınmıştır. 

Bunun yanı sıra, kişilere Mahkemeler Yasası’nın 41. maddesinden hareketle söz konusu yayınların durdurul-
masını mahkemeden talep etme hakkı da tanınmıştır. KKTC medyası açısından en çok karşılaşılan sorun-
lardan biri, masumiyet karinesinin ihlal edilmesi suretiyle yargılama sürecinde kişinin şeref ve haysiyetinin 
zarar görmesidir. Ceza muhakemesi sürecinde zanlıların açık isim, soy isim ve kelepçeli fotoğraflarıyla 
manşetten dev puntolarla suçlu ilan edilmesi söz konusu şeref ve haysiyetine doğrudan bir saldırıdır. Ya da 
kişilerin günlük yaşamları içerisinde eğlence mekânlarında; magazin haberlerinde fotoğrafları ya da isimleri-
yle konu edinilmeleri çok sık rastlanılan ihlallerdendir.

KKTC YASALARI (Can ve Doğan 320 – 324):

a. Ceza Yasası 
Bunun yanı sıra Ceza Yasası kapsamında “müfsit gaye (meşru olanı bozan) içeren yayınlarla, zemmedici 
(kötüleyici) yayınların cezaları düzenlenmiş, bunun yanı sıra hangi durumlarda radyo, televizyon ve gazete 
yayınlarının bu suçları oluşturmayacağı belirtilmiştir (md.47). 

b.  Kişisel Verilerin Korunması Yasası
89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası, kişisel veri olarak kabul edileceği belirtilen verilerin yas-
adaki düzenlemelere aykırı bir biçimde açıklanması, nakledilmesi, kullanılmasını suç olarak kabul etmiş ve 
maddi yaptırım bedeli de belirtmiştir.

c. Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası Anayasa’nın 
19’uncu maddesi (1)’inci fıkrası, “özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz” ve yine Anayasa’nın 
21’inci maddesi (2)’nci fıkrası, “Haberleşmenin gizliliği esastır” diyerek bu konuyu güvence altına almıştır. 
Yasa ile koruma altına alınan bu ikinci temel hak yani “haberleşmenin gizliliği” hakkı ile kişilerin birbirleri-
yle yaptıkları telefon görüşmeleri, mektuplaşmaları, e-postaları vb. Kastedilmekte ve anayasa ile bir kişinin 
telefonlarının dinlenilmesi,  yalnız mahkeme ve yargıç kararıyla mümkün kılınmıştır.
Sıradan yurttaşların özel hayat alanı siyasi veya kamusal figürlerinkinden çok daha geniştir. Bu durum mah-
keme kararları çerçevesinde şekillenmesi gereken önemli konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

d. Cevap ve Düzeltme Hakkı 
Cevap ve düzeltme hakkı, basın özgürlüğünün kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla, ilgili kişi ve kuru-
luşların aynı araçlardan yararlanarak düşüncelerini açıklama, kendilerini savunma, yanlış beyanları düzeltme 
imkânı tanıyan bir haktır. Basın Yasası’nın 24. maddesi de cevap hakkına yer vermeyip düzeltme hakkını 
düzenlemiştir. Buna göre, ilgili kişinin düzeltme yazısını gönderdikten sonra yayın kuruluşunun bunu en geç 
ikinci baskısında yayımlama zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi tutumda ceza hükümleri de belirlenmiştir. 
Görsel ve işitsel iletişim alanını düzenleyen Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 
Yasası’nın 35. maddesi de, bu alanda yapılan yayınlardan ötürü cevap ve düzeltme hakkını tanımıştır.
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Görüldüğü üzere KKTC Medyasında medyaya yönelik yasal ve kurumsal düzenlemeleri belirleyen; etik 
kuralları oluşturan çeşitli kurumlar bulunmaktadır. Buna karşın, gerek KKTC Yayın Yüksek Kurulu, gerek 
Medya Etik Kurulu’nun KKTC’nin önde gelen yayım kuruluşlarının verdiği destekle imzalanan deklarasyon 
yayım ilkelerine rağmen uygulamadaki gücü ve etkinliğine yönelik getirilen eleştiriler de bulunmaktadır.  

Özellikle Kişilik hakları ihlalleri kapsamında; “Kıbrıs Türk basınında uluslararası evrensel değerler 
çerçevesinde masumiyet karinesine saygı ve suçluluğu yargı kararıyla sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi 
suçlu ilan edecek yayın yapmak noktasında ciddi sorunlar olduğu göze çarpmaktadır. Gazetelerin çoğunlukla 
2. ve 3. sayfalarında okunan mahkeme haberlerinde zanlıların isimlerinin açık açık verildiği, bu haberlerin 
takibinin yapılmadığı ve birçok kez, delil yetersizlikleri nedeni ile suçsuz bulunan insanların haberleri kamu-
oyu ile paylaşılmamaktadır. Benzer durum internet haber portalları için de geçerlidir. İnternet haber portal-
ları da bu haberleri masumiyet karinesine değer vermeden, içeriğin kopyalandığı gazete veya bir diğer haber 
portalının sırtına yükleyerek, etik yayıncılığı çiğnemediklerini savunmaktadır” (14 Nisan 2016 tarihli Adanır 
söyleşisi). 

Eksik /yanlı haber kapsamında ise; “KKTC’de internet ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme olmaması 
nedeni ile internet yayınlarına yaptırım da uygulanamamaktadır. İnternet haber portallarının birçoğu, yayın 
meslek ilkelerine dikkat etmeden yayınlarını sürdürmektedir. Yayınların en hızlı girilmesi ilkesi çoğu zaman 
haberlerin doğruluğunun yeterince detaylı şekilde verilmemesine, daha çok okuyucu çekebilmek için abartıl-
masına ve yanıltmaya yönelik başlıklar seçilmektedir” (14 Nisan 2016 tarihli Adanır söyleşisi). Öte yandan 
sosyal medyada yer alan etik dışı davranışlar hızı, kapsamı ve etkinliği açısından değerlendirildiğinde çok 
daha büyük tahribatlara yol açabilme gücüne sahiptir.

KKTC medyasına yönelik bu eleştirilerin yanı sıra, Kıbrıslı Türk gazetecilerin Kıbrıs Türk medyasının etik 
değerleri nasıl ele aldığına yönelik olarak yapılan anket de ilginç sonuçlar ortaya koymaktadır.

Kıbrıs Türk medyasında etik değerlerin nasıl ele alındığı üzerine                                           144 Kıbrıslı Türk 
gazeteci arasında yapılan anketin sonuçlarına bakıldığında KKTC medyasınca etik değerlere bakış şöyledir 
(İrvan 9): 
• Doğru ve objektif haber aktarılmaktadır      % 37,5 
• Haber ve yorum ayrımı yapılmaktadır      % 42,4 
• Yanlış bilgi ve hatalar düzeltilmektedir      % 36,8 
• Temelsiz suçlamalar yayımlanmamaktadır     % 28,4 
• Suçu kanıtlanana kadar herkes masumdur ilkesine uyulmaktadır  % 35,4 
• Haberlerde ayrımcı ve cinsiyetçi dil kullanılmamaktadır   % 43,7 

Lefke Avrupa Üniversitesi’nce “KKTC’de Medyanın Bugünkü Durumu ve Geleceğe İlişkin Hukuki ve 
Toplumsal Altyapısı Üzerine” 2014’te yapılan araştırma projesi kapsamında medyanın işlevine yönelik algılar 
ve etki düzeyine ilişkin bulgular içerisinde; “KKTC medyası genelde meslek sırrı, özel hayatın gizliliği, iftira, 
hakaret, kötüleme ve çocuk istismarı gibi etik ilkeleri ihlal etmeden yayın yapmaktadır” sorusuna % 51,4 ile 
katılırken %24.9 ile katılmamaktadır (Faruk vd. 2015) . 

Medya Etik Kurulu’nun kendi internet adresinde yayınladığı üzere Kurul, 25 Eylül 2013’ten Aralık 2017 
tarihine kadarki 4 yılda toplam 66 karar almıştır. Bu kararların, verilen kurum ile uyarı ve/veya kınama şek-
lindeki kararı şu şekildedir. 

Tablo1. KKTC Medya Etik Kurulunun Medya Kurumlarına Verdiği Uyarı/Kınama Tablosu (http://medyae-
tikkurulu.org/wordpress/index.php/kararlar/)
 Medya Kurumu Uyarı Kınama
1 Havadis Gazetesi (spor–Tonguç Kotak) 6                  -
2 Haberal Kıbrıslı Gazetesi 4 -
3 Halkın Sesi 4 -
4 Diyalog Gazetesi 4 1
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5 Kıbrıs Postası   3 -
6 Star Kıbrıs 3 -
7 Kanal T     3 -
8 Afrika Gazetesi 2 -
9 Volkan Gazetesi 2 -
10 Yeni Düzen Gazetesi (Fayka Kişi) 2 
11 Yeni Bakış Gazetesi  1
12 Kıbrıs Son Dakika.com 3 -
13 Kıbrıs Manşet.com   3 1
14 Detay Gazetesi  2 -
15 Kıbrıs Gazetesi 1 
16 Kıbrıs 724.com 1 
17 Cyprus Metropolitan.com  1
18 Evrensel Gazetesi.com  1 
19 Detay Kıbrıs.com 1 
20 Kıbrıs Haber.com 1 -
21 Kibris Time.com 1 -
22 BRTK 1 -
23 TAK 1 
24 Levent Özadam 1 
25 Nazmi Pınar 1 -
26 Emre Diner 1 1

Tablo 1. detaylı incelendiğinde, kurulun en fazla uyarı yazısını Medya Etik Kurulu Deklarasyonuna destek 
veren kurumlardan Havadis gazetesine yazdığı görülmektedir. Havadis gazetesini, Haberal Kıbrıslı, Halkın 
Sesi, Diyalog, Kıbrıs Postası, Star Kıbrıs, Kanal T kurumları izlemektedir. Afrika Gazetesi ve Volkan Gazet-
esi de uyarı yazısı alan gazeteler arasında olurken online haber siteleri içerisinde en fazla uyarıyı alanlar ise 
Kıbrıs Son Dakika.com, Kıbrıs Manşet.com siteleri olmuştur (http://medyaetikkurulu.org/wordpress/index.
php/kararlar/) . 

Medya Etik Kurulu genel olarak uyarı yazılarını kişilik hakları üzerine yazmıştır.  Trafik kazalarında gerekli 
sansür uygulamalarının yapılmaması, kişilik haklarının ihlal edilmesi, tecavüz mağdurlarının kimliklerin-
in belirtilmesi ya da tecavüzü masumlaştıracak bir haber dilinin kullanılması, haberi doğrulatmadan ya da 
kişilere söz hakkı tanımadan yayınlama, siyasi kimliğe sahip kişilerin hakarete ve iftiraya maruz kalmalarına 
yönelik, 18 yaş altındaki çocukların isim ve fotoğraflarının haberde verilmesi, kazazede ailelerin duyguları 
düşünülmeksizin detaylar verilmesi, özellikle internet haber sitelerinde asıl haber kaynaklarının belirtilmem-
esinin (link verilmemesinin), Medya Etik kurulunun en çok dikkat ettiği konular arasında yer aldığı gözlen-
mektedir.

Deklarasyona destek veren ve Medya Etik Kurulu tarafından uyarı alan Yeni Düzen gazetesi ise Medya Etik 
kuruluna defalarca kendileri tarafından yapılan özel haberlerin bazı gazete ve internet gazeteleri tarafından 
kaynak gösterilmeden kullanılması ile ilgili şikâyetlerde bulunmuştur. Buna karşılık, Medya Etik Kurulu’ndan 
Yeni Düzen gazetesinin bir muhabirinin haberlerinden dolayı hem muhabire hem de gazeteye uyarı gelmiştir.   

Çalışma kapsamında, Medya Etik Kurulu’ndan en fazla uyarı alan Havadis gazetesinin yayın politikası da 
incelenmek istenmiş ancak gazetenin web sitesinde buna dair herhangi bir içeriğe rastlanılmamıştır. Buna 
karşılık yine Medya Etik Kurulu’ndan uyarı alan Yeni Düzen gazetesinin sitesinde yayın politikasının 14 
maddede toplandığı görülmüştür. Gazetenin yayın politikalarından 6. Maddesinde “soruşturulması olanaklar 
içinde bulunan haberler, doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz” ifadesi yer almaktadır. Buna karşın 
gazetenin Medya Etik Kurulu’ndan aldığı uyarı yazısında şu bilgi bulunmaktadır: “Yazıda adı geçen kişil-
ere kolayca ulaşılabileceği halde görüşlerinin alınmadan haber yapılması da en basit habercilik kurallarına 
aykırıdır görüşündeyiz” (http://medyaetikkurulu.org/wordpress/index.php/kararlar/).  Bir başka ifadeyle Yeni 
Düzen Gazetesi’nin belirttiği kendi yayın politikası ile yaptığı haber arasında bir çelişki bulunmaktadır.

298



Sonuç
İletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak haber ve habercilik platformunun konvansiyonel medya 
ortamından dijital platforma dönüştüğü günümüzde bu değişimin haber diline ve haber yazım kurallarına 
ne şekilde yansıdığı KKTC medyası özelinde bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Bu çerçevede 
özellikle KKTC Medya Etik Kurulu’na yapılan şikâyetler üzerinden gerek geleneksel gerekse internet (dijital) 
medyasının kullandığı dil ve haber yazım kurallarına ne kadar riayet edildiği sorgulanmaktadır. Görülmekte-
dir ki Medya Etik Kurulu’nca 2011 yılında temelleri atılan deklarasyona imza atan medya kuruluşları arasın-
da geleneksel medya kuruluşlarının yanı sıra internet ortamında yayın yapan medya kuruluşları da bulun-
maktadır. Ve yine ilginçtir ki internette habercilik yapan kuruluşların da en çok şikâyet aldıkları konu haberi 
doğrulatmadan ve faillerin bilgilerinin açıkça verilmesi, fotoğraflarının sansürsüz yayınlanması konularıdır.

KKTC yasalarında kişi hak ve özgürlükleri olmak üzere basın yayın üzerinden hak ihlallerine yönelik yasala-
rın mevcudiyeti ve daha da anlamlısı devlet yapısı, olası hükümet baskılarının ötesinde medya çalışanlarının 
meslek itibarını koruma boyutuyla kendi içlerinde etik değerler oluşturmalarıdır. Bu çerçevede oluşum, basın 
özgürlüğü açısından da oldukça önemlidir. Bu anlamda Medya Etik Kurulu Deklarasyonu ve medya kuru-
luşlarının bu deklarasyona verdikleri destek çok anlamlıdır. Ancak daha önemli ve gerekli olan, bu kurulun 
kararlarına duyulan güven ile kurulca alınan kararlara uyulması; medyanın kendi kendini kontrol eden; 
gerek haber dili gerekse içeriklerini gözden geçiren yayınlar yapması; bu uygulamayı içselleştirmesidir. Ancak 
üzücü olan, tüm bu atılan imza, yayınlanan deklarasyon, gelen şikayetlere kurul tarafından verilen cevap ve 
medya kuruluşlarına verilen uyarı ve kınama cezalarına rağmen Medya Etik Kurulu’nun medya kuruluşları 
üzerinde bir yaptırıma sahip olmamalarıdır. Kurul, gelen şikâyetlerle ilgili olarak ifade ve görüşünü almak 
için medya kurumlarına yazdığı yazılara cevap bile alamamaktadır.

Gerek haberlerdeki dil, gerek temel haber yazım kuralları ve gerekse gazetecilik etik değeri mesleğin uygu-
layıcılarınca rahatlıkla ihlal edilmekte, imza koydukları deklarasyonu bizzat yine imza koyanlar fonksiyon 
dışı bırakmaktadırlar. Üstelik bu ihlaller sadece geleneksel medya tarafından değil yeni medya tarafından da 
yapılmakta ve Medya Etik Kurulu’na şikâyet olarak yansımaktadır. 

Yeni iletişim teknolojileri haberin okuyucu/takipçiye ulaşmasına hız katarken olumsuz haberlerin dolayısıyla 
bu haberlere konu olan kişi ya da kurumların itibarını zedelemeye kadar uzanan etkilerine de hız katmak-
tadır. Olumsuz haberlerin yayılma hızının olumlulardan çok daha hızlı olduğu gerçeğine bakarsak; bu haber-
lerin dijital platformlarda; sosyal medya paylaşımları üzerinden dağıtımında ve internet/arama motorları 
üzerinden yapılan taramalarda çıkmasından hareketle internette yayın yapan medya kurumlarına çok daha 
büyük sorumluluk yüklemektedir. İletişim teknolojileri ne kadar gelişse de, bilginin erişim hızını arttırsa ve 
dünyayı dönüştürse de KKTC’deki haber dili ve etik değerleri pek dönüştürememektedir. 

KKTC Medya Etik Kurulu’nun, oluşturulduğu 2013 yılından 2017 yılına değin gelen şikâyetler açısından 
aldığı kararlar incelendiğinde meslek çalışanlarının özellikle intihal konularında meslektaşlarını şikâyet 
ettiklerini de göz önünde tuttuğumuzda konu sadece okuyucu ve haber mağdurlarının değil Gazetecilik 
Mesleği açısından gazetecilerce de çok ilginç ve ironik bir boyut ortaya koymaktadır. 

Kaynakça:
http://medyaetikkurulu.org/wordpress/index.php/hakkimizda/tarihce-2/ (erişim tarihi: 22 Şubat 2018).

http://medyaetikkurulu.org/wordpress/index.php/kararlar/ (erişim tarihi: 22.02.2018).
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THE IMPACT OF THE PROTOCOL SIGNED BETWEEN FAMILY AND SOCIAL POLICIES MINISTRY 
AND MINISTRY OF CULTURE ON ÇOCUKLAR DUYMASIN IN TURKEY
Ozlem Toren , Assoc. Prof. Dr. Bahire Efe Ozad

Abstract
Nowadays, the success of Turkish television (TV) serials makes the television a charming and entertaining 
device for an audience of almost 80 million in Turkey. Since the majority of public prefers to watch TV serials 
on television, this fact influences Turkish government to make law in 2012. The legislation was enacted to 
educate the audience and raise their awareness of the social, cultural and political issues in their lives. Ac-
cording to the Law, the 24th Turkish government has declared that the producers of the TV serials are pro-
vided with funds for giving social messages to the audience. The official procedure, which is called a ‘Proto-
col’ has been signed between Family and Social Policies Ministry and Ministry of Culture and Tourism. Due 
to the Protocol, the producer and scenarist of Çocuklar Duymasın, Birol Güven prefers to act according to 
the accepted procedure provided by the 24th Turkish government. In this TV serial, the social messages that 
are given directly to the audience are presented as overt and covert messages in the scenario. Two observers 
watch 100 episodes of Çocuklar Duymasın for the period between September, 2013 and July, 2014 in this 
study. Then, the observers fill in the coding scheme. The results confirm that 487 overt messages demonstrate 
that there is an influence of the Protocol signed between the two Ministries on the producer of Çocuklar 
Duymasın while giving social messages to the audience through the characters of the serial. 
Keywords: Overt messages, covert messages, television, Çocuklar Duymasın, protocol

1.The History and Evolution of Turkish TV Serials
The first attempt of Turkish Radio and Television Corporation (TRTC) on TV serials took place in the early 
1970s. Due to the effort achieved by the TRTC, numerous producers in Turkey have begun to make a seri-
al, film or broadcast on TV. During these years, numerous private producers have been responsible for the 
financial and managerial aspects of a TV serials in TRTC. In other words, these companies give assistance to 
TRTC to satisfy the audience’s expectations. After the 1970’s, the specified state of advancement of TV serials 
continued by the establishments of private channels in 1989. The distinct area of serials is specified as “the 
sector of serials” in these years. As stated before, the sector of serials begins in 1974 on TRTC by presenting 
the foreign broadcasts. In the same year, Değirmen, Sinekli Bakkal, Aşk-ı Memnu, Ömer Seyfettin Hikayeleri 
ve Beş Hikaye are shown in the channel of TRTC. These broadcasts demonstrate that the sector of serials in 
Turkey has already undertaken opportunities for development in the future in this country (Özertem, 2014).
Aşk-ı Memnu which is written by Halit Ziya Uşaklıgil is the first TV serial that is broadcasted on TRTC in 
1975 (Çelenk, 2010). After 1980, there are also TV serials that have been broadcasted in Turkey are Denizin 
Kanı, Kiralık Konak, Seki, Merdiven, Üç İstanbul, Küçük Ağa, Kartallar and Yüksek Uçar. These serials adapt-
ed by the popular novels and stories of Turkish literature. In addition, Kaynanalar, Kuruntu Ailesi, Perihan 
Abla and Bizimkiler are also broadcasted as a comedy to provide professional entertainment (Yanardağoğlu, 
1999). 
The TV serials that were broadcasted between 1970 and 2000s cannot be exported into overseas markets 
by the producers in Turkey. However, after 2010, numerous Turkish serials are transmitted by television in 
different countries like Aşk-ı Menu (Özertem, 2014). According to the survey proposed by Deloitte TMT 
communication, the Turkish serials that are sold abroad are watched by approximately 400 million audience 
from 75 countries. This situation not only ends up with greater revenue from such sales but also enhances 
the reputation of Turkey in terms of culture, tourism, and economic development across nations (Özertem, 
2014). The study of Deloitte TMT Communication demonstrates that Turkish TV serials are accepted widely 
in international arenas. 
The Turkish TV serials that are exported abroad are, Adını Feriha Koydum, Annem, Arka Sokaklar, Aşk-ı 
Memnu, Azad, Benden Baba Olmaz, Berivan, Bir Bulut Olsam, Bütün Çocuklarım, Candan Öte, Çember-
imde Gül Oya, Düğün Şarkıcısı, Elveda Derken, Fatmagül’ün Suçu Ne, Fırtına, Gece Gündüz, Genco, Geniş 
Zamanlar, Hanım’ın Çiftliği, Haziran Gecesi, Ihlamurlar Altında, İki Aile, Kampüsüstan, Kavak Yelleri, Kay-
bolan Yıllar, Keşanlı Ali Destanı, Kınalı Kar, Kod Adı, Kurtlar Vadisi, Kuzey Güney, Küçük Kadınlar, Küçük 
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Sırlar, Menekşe ile Halil, Muhteşem Yüzyıl, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Sağır Oda, Sonbahar, Türkan, Unuta-
bilsem, Vazgeç Gönlüm, Yaprak Dökümü, Yılan Hikayesi, Yol Arkadaşım and Zoraki Koca. These serials are 
broadcasted in different countries such as Afghanistan, Germany, Australia, Azerbaijan, United Arab Emir-
ates, Bahrain, Bulgaria, Algeria, Albania, Bosnia Herzegovina, China, Indonesia, Czech Republic, Estonia, 
Morocco, Georgian, Croatia, Iraq, Iran, Sweden, Switzerland, Japan, Montenegro, Kuwait, Latvia, Libyan, 
Lithuania, Hungary, Macedonia, Malaysia, Egypt, Uzbekistan, Pakistan, Romania, Russia, Slovenia, Slovakia, 
Syria, Thailand, Taiwan, Tunis, Ukraine, Sultana of Oman, Jordan, Vietnam,  Yemen and Greece (Kdk.gov, 
2014).
The citizens of different nations show preference to watch Turkish TV serials. These serials are broadcasted 
through 293 channels (139 channels from cable and 2192 channels from domestic territories) in the world. 
Hence, these broadcasts that are followed by the audience result in improvement due to the revenue from 
advertising on TV, too (Özertem, 2014). 

2.Theoretical Framework 
This study is based upon the Developmental Media Theory. This particular theory suggests that media should 
support the existing political regime. According to the theory, the relationship between media and govern-
ment enhances economic development extensively. For example, Brazil is a country, which adapts this theory 
to advance and elaborate while conducting the policy, actions and affairs with this theory (Baran and Davis, 
2009). The relationship between the government and media also provides opportunities to the public. For 
example, economical funds that are offered by the Turkish government to the producers in media create a 
public, which is able to find a solution to the problems and decide firmly on a course of action. These incen-
tives not only bring into existence of a peaceful atmosphere within the state but also result in educated people 
living together. The economic support of government leads to diverse social messages that are declared in 
different TV serials. The social messages that are given directly to the audience raise their awareness. In other 
words, the overt messages that are specified openly to the public increase knowledge and perception of a 
situation or fact. 
Nowadays, the content of the overt messages is based on laws, customs, traditions and ethics. In some cases, 
the overt messages can include information about popular scientists, artists, writers, etc. Moreover, the em-
phases on beauty, life, health and personal development are also topics of overt messages, too. In light of the 
articulations above, it is obvious that producers and scenarists are able to enjoy the audience and raise their 
awareness concurrently. 
People learn or understand from both direct and indirect messages. When it comes to literal meaning, the 
point of view of the audience do not have much chance to differ. Yet, when it comes to connotation, in other 
words, 2nd level of meaning, the chance of changing the intended meaning is high and is highly dependent 
on the audience. Therefore, some producers, based on the Protocol between the 2 ministries (Family and So-
cial Policies Ministry and Ministry of Culture) started to leave no chance to misunderstanding, interpretation 
and started give to direct messages in the serial.  

3.The Protocol Signed between Family and Social Policies Ministry and Ministry of Culture and Tourism in 
Turkey
The Protocol, which is signed between Family and Social Policies Ministry and Ministry of Culture and Tour-
ism identifies the responsibilities of two ministries clearly and definitely in the third section of the legislation. 
The title of this section is called “Collaboration Issues and Obligations”. According to the responsibility of 
Family and Social Policies Ministry in the sixth law:

  “The project prepared by the General Directorate of Cinema that aims
    to develop and strengthen the fields such as education, investment,
    entrepreneurship, dissemination and exhibition should be provided
    technical and financial incentives, if their issues are based on gender
    equality, discrimination against women and the violence in the family
    during the efforts before and after the broadcasting and production.” 
    (Se-yap.org, 2012).  
The law stated above shows that the government supports the producers and scenarists economically. The 
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producers and scenarists who are aware of this law in the Protocol include social issues such as gender equali-
ty, violence against women and conflicts in a family in their scenarios in Turkey. Their aim is to obtain fund-
ing that is promised for their serials. This law is very important because it provides remarkable opportunities 
for some media products. In other words, this economic incentive not only leads to a joy for the audience 
while watching films and serials but also enables the producers and scenarists to produce educational scenar-
ios. 

4.The News Published about the Protocol in the Press
There are hurriyet,zaman and ahaber, which are printed about the Protocol signed between Family and Social 
Policies Ministry and Ministry of Culture and Tourism in Turkey. These articles inform the scenarists, pro-
ducers and the audience on the subject of the Protocol. 
For example, on January 16, 2012, the article, which is called “Devlet Dizilere Destek Verecek” (The Gov-
ernment will Provide Funding to the Serials) contends that the state provides funding since the serials have 
greater influence on the audience. In this respect, many TV serials are exported abroad like films to possess 
this financial incentive offered by the Turkish Government. According to the Protocol signed between the 
two Ministries, the producers and scenarists which employ the family issues in their scenarios are promoted 
more than other producers’ and scenarists’ works because these producers aim to give social messages, which 
are intended to educate and enlighten the audience. The topics of the overt messages, which are given openly 
to the audience are generally based on the necessity of civil marriage rather than religious marriage, the ne-
cessity of educating girls in rural regions, the prevention of honor killings, the necessity of being admired and 
respected, the adverse impact of being admired and respected, the adverse impact of divorce on children, the 
issues about growing a child, etc. (Özgenç, 2012).
Furthermore, on January 16, 2012, there is also an article called “Ekranlarda Aile Dizisi Devrimi Yaşanacak” 
(A Revolution of Family Serials on TV). According to this article, there will be a period of an increase in the 
number of serials, which focus on family issues on the TV screens. In this article, it is stated that the fund-
ing provided by the government enables alternative serials, which are joyful and educative. According to 
this article, there should be two serials in which the issues are educative, informative and useful rather than 
destructive, harmful and irreparable. In other words, the issues, which are based on violence, rape, inequality 
and injustice, discrimination, and incest relationship, should be prevented from broadcasting on TV because 
of the Protocol signed between two Ministries. This Protocol emphasizes that the issues should include Turk-
ish values for social life such as respect for parents, love, empathy, brotherhood, liberty, equality, etc. in TV 
serials. Since the Protocol supports the producers giving special importance to family values, the government 
is able to avoid adverse influences on family principles and values. In this respect, the government controls 
physical, psychological and biological development of the young generation. This article includes that the 
Protocol was signed between Ertuğrul Günay who was the minister of Ministry of Culture and Tourism and 
Fatma Şahin who was the minister of Family and Social Policies Ministry in 2012. The Protocol enables the 
producers to broadcast their serials in the channel that they prefer after they get approval from the commis-
sion and have funding from two ministries (Aydın, 2012).
There is also an article called “Bakanlık Onaylı Yeni Diziler Geliyor” (New Serials are approved by the Minis-
try” are forthcoming) on January 17, 2012, in the website of Haber A. This article also asserts that the gov-
ernment provides funding for the broadcast of some TV serials. When the content of the article is analyzed, 
it is observed that the serials, which employ rape, violence, discrimination, unusual relationships, etc. are not 
supported by the government in Turkey. This article emphasizes that the Turkish government has the power 
to influence and direct the audience’s physical and psychological development through legislation. In other 
words, this article also states that the serials including family principles, issues and values in their scenarios 
should be displayed on TV. According to the content of the article, the producers and scenarists are able to 
broadcast their serials after the commission of two ministries approves their scenarios (Ahaber.com). 
All these articles not only inform the public about the 24th Turkish Government’s views on culturally accept-
able scenarios of serials on TV, but also assert the important considerations for the producers who are likely 
to be successful in the future. Lastly, these articles remark on the necessity of educative, joyful and informa-
tive concerns in the scenarios of TV serials while they are presented to the audience. 

5.The Effects of the Protocol on Çocuklar Duymasın
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There are studies which examine the effect of Turkish government on media. Kaya and Çakmur (2011) con-
tend that the government has the power to influence majority that supports it. The control of the government 
over media varies because of the different ideologies in different time intervals. For example, when there is 
a military coup in Turkey, media is adversely affected by the restrictions and interventions. These influences 
were observed in the early 1960’s and 1980’s in Turkey (Kaya and Çakmur, 2011). Furthermore, in the period 
of a government governed by Turgut Özal, the businessmen and entrepreneurs have the power to conduct ac-
tions and affairs in media. Since Özal worked in close cooperation with the businessmen and entrepreneurs, 
their impact on media cannot be disregarded. In addition, Justice and Development Party (JDP) has got a 
great influence on Media since 2002. The party, which is established by Recep Tayyip Erdoğan defines its ide-
ology as conservative. Since this party holds traditional values, their values are also compatible with islamic 
beliefs and manners (Kaya and Çakmur, 2011). All these examples show an evidence of the desire of different 
governments when they control, influence and regulate the policy, actions and affairs of media. 
According to Keyman (2010), the media institutions, which defend radical and reforming and socialist views, 
also aim to have an effect on media. While they are compelling their policies of the left, they attempt to ex-
pand their view by disseminating information constructively (Keyman, 2010).
In light of the articulations above, the group of people with the authority to govern a country also influences 
media according to its ideology. The purpose of the control over the masses is to form a community, which 
behaves in accordance with the system of rules. 
Among the Turkish TV serials which were on the air during and after 2011, Cocuklar Duymasin (Don’t Let 
the Children Hear) is the one that obviously indicate the change in attitude not only by increasing than the 
number of social messages but also giving overt messages in addition to covered ones.
In this study, the impact of the Protocol adapted by the 24th government of JDP on TV serial called Çocuklar 
Duymasın and on its scenarist and producer is analyzed. In other words, the study aims to demonstrate how 
the Turkish government collaborates with media and how the social messages that they want to specify are 
given directly and openly to the audience. 
Due to the Protocol signed between Family and Social Policies Ministry and Ministry of Culture and Tour-
ism in 2012, the scenarists and producers have started to give the social messages openly through the lips of 
characters in their serials. They prefer to address the audience through overt messages because they want to 
benefit from the funding provided by the government in Turkey. 
The scenarist and producer, Birol Güven, have been enlightening the audience about customs, manners, 
traditions and values of Turkish Culture in Çocuklar Duymasın since 2002. However, the way of enlighten-
ing the audience starts to change because of the Protocol signed between two ministries in 2012. Çocuklar 
Duymasın which is broadcasted during the period between 2013 and 2014 in the channel of Fox TV has 
more social messages than the episodes broadcasted before 2012. These social messages are given directly and 
openly to the audience. 
In Çocuklar Duymasın, Meltem is a character, who is defined as an ideal mother and a human resource man-
ager in a big company. She is also portrayed as a modern wife, a good daughter, a reliable friend and a loyal 
neighbor in the serial. The husband of Meltem who is called Haluk is a macho man who is very traditional 
and masculine in an overly assertive aggressive way. However, Haluk generally agrees with his wife at the end 
of the severe arguments. Duygu who is a daughter of Meltem and Haluk, is a young woman and married a 
man. Meltem is a role model of Duygu in her life. Emre whose nickname is Havuç is the youngest member of 
the family. This boy is a university student who is fond of dancing, enjoying and travelling in his life. Emre’s 
best friend is called Teo and both of them are in love with the girls, Melis and Ece in the serial. These girls are 
daughters of the neighbors sitting next to Haluk and Meltem. İdil who is a neighbor of Meltem and Haluk 
is a very successful psychologist. Meltem and İdil have a close relationship in their lives. Meltem generally 
takes advice from her neighbor, İdil, while she is solving the problems in her life. Tansel who is an intellectual 
man is a husband of İdil. There are two servants who are called Hatice and Emine in Çocuklar Duymasın. 
Hatice and Meltem perform duties for İdil and Meltem in their houses, respectively. These women are mar-
ried to men, who are called Hüseyin and Şükrü. The men are lazy and they don’t take responsibilities in their 
lives. They are employed in the cafe of Gönül and Haluk. Gönül, who is Meltem’s bestfriend is married to 
Tuna. Gönül has a son who is called Orçun. This boy is a very smart boy whose nickname is Beton. Orçun 
admires Haluk and obeys what he is told by Haluk. However, Tuna is a very passive man who accepts what 
happens and what Gönül does without active response and resistance. Tuna and Gönül have a close relation-
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ship with İdil and Tansel. There is also a character called Adem in Çocuklar Duymasın. He is portrayed as a 
philosopher in the serial. After the Protocol signed between two ministries in 2012, this character is added to 
Çocuklar Duymasın in 2013. Adem gives social messages directly and openly to the audience. His messages 
are generally based on well-known, popular and wise inventers, authors and scientists. Adem calls attention 
to sayings of these people in his speech. In addition, the old boss of Haluk called İsmail is an ordinary and 
chaser Turkish man in the serial. As stated above, all these characters living in Istanbul reflect the different 
values, attitudes, manners, education levels, customs, perceptions, relative social standings and professional 
positions in Çocuklar Duymasın (Tören and Özad, 2015).

6. Methodology
In this respect, the study attempts to find out the frequency of overt and covert messages that Güven utters 
to obtain funding by the Turkish government. Thus, the study examines the 100 episodes of Çocuklar Duy-
masın by using content analysis during the period between September 2, 2013 and July 30,2014.  While ana-
lyzing the data through the use of content analysis, the number of overt and covert messages uttered by the 
characters and the content of these messages according to the themes are calculated in this study. 
Çocuklar Duymasın is a very popular TV serial that is widely watched by the audience since 2002. According 
to the research made by Deilotte, Çocuklar Duymasın is the third TV serial among TV serials in Turkey ac-
cording to the number of  weekly broadcasts produced by Mint Production Company between 2013 and 2014 
(Özertem, 2014). In these years, Güven includes the issues about the culture, lifestyle, traditions and customs 
of Turkish family in the scenario of Çocuklar Duymasın (Tören and Özad, 2015). 
In order to unite and enlighten the audience, Güven gives overt messages through the characters in the serial. 
In this respect, this study asserts that Güven’s social messages are including the themes about family issues, 
gender equality, justice, women’s issues, Turkish customs and traditions, beauty, health, etc. in Çocuklar 
Duymasın. Thus, a large population of the audience for many years in Turkey has watched this serial. Addi-
tionally, the overt messages, which are given by Güven successfully, inform the audience about important and 
special fields in Çocuklar Duymasın.
According to the content analysis made by Tören and Özad (2015), the overt and covert messages are in 100 
episodes of Çocuklar Duymasın broadcasted during the period between 2013 and 2014 are significantly orig-
inal and influential for research findings of this study. 
Table 1 presents names of the characters and the numbers of the overt messages that are given by these char-
acters in Çocuklar Duymasın.  

Name of Characters
 Number of overt messages
Meltem 57
Haluk 49
Duygu  4
Emre 20
Teo 5
Kemal 9
Emine 13
Hüseyin 5
Hatice 1
Sükrü 4
Yakup 4
Gönül 27
Tuna  31
Ismail 6
Idil 106
Tansel 36
Melis 12
Ece 5
Adem 60
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Yamac 5
Idris 2
Didem 6
Tayyar 12
Policeman 2
Alp 3
Nezaket Hoca 2
Bertug 1

Table 1. Characters and The Number of Overt Messages

Table 1 illustrates that there are 487 overt messages that are uttered by the characters between September, 
2013 and July, 2014 in 100 episodes of Çocuklar Duymasın. The male characters speak out 254 overt mes-
sages, whereas the female characters express 233 overt messages in the serial. These overt messages are given 
to the audience bu educated women and men, barely-educated women and men and a philosopher. In Table 
1, the educated women who are Meltem, İdil and Gönül utter more overt messages than the barely-educated 
women who are Hatice and Emine. İdil gives 106 overt messages to the audience. The best friends who are 
Meltem and Gönül give 57 and 27 overt messages, respectively (Tören and Özad, 2015).
When the barely-educated women such as Emine and Hatice are taken into consıderation, there are 14 overt 
messages. Emine speaks out 13 overt messages, whereas Hatice only expresses 1 overt message. The bare-
ly-educated women utter less overt messages than the educated women because of the distinctions in terms 
of socio-cultural and socio-economical aspects (Tören and Özad, 2015).
The educated men give more overt messages than the barely-educated men as well. For example, Haluk 
speaks out 49 overt messages whereas Tuna expresses 31 overt messages frankly in the serial. Haluk’s son 
called Emre utters 20 overt messages. However, the barely-educated men who are Hüseyin, Şükrü and Tayyar 
give totally 21 overt messages. Lastly, the philosopher Adem, who gives 60 overt messages to the audience 
differentiates himself from other characters by expressing interesting sayings and epigraphs of scientists, wise 
people, etc. 
The scenarist and producer, Güven aims to give the social messages openly to the audience through the char-
acters in Çocuklar Duymasın. These overt messages are presented as public announcement in the serial. For 
example, in episode 21, Haluk openly declares that all motorcycle drivers should drive under the speed of 50 
km per hour while they are driving. In the 39th episode, Meltem talks about information technology crimes 
in Turkey. In episode 71, Şükrü expresses the rules and procedures of voting for the elections in Turkey. In 
light of the examples above, Güven attempts to raise the awareness of people in Turkey. 
Table 2 illustrated below specifies the name of the characters and number of covert messages that they are 
given in 100 episodes of Çocuklar Duymasın.
Name of characters Number of covert messages
Meltem 15
Haluk 16
Duygu 1
Emre 4
Kemal 2
Hüseyin 1
Hatice 1
Gönül 4
Tuna 5
Merve 1
Ismail 2
Idil 15
Tansel 3
Adem 3
Didem 1
Tayyar 2
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Policeman 1
Nezaket Hoca 1

Table 2. Characters and The Number of Overt Messages

Table 2 presents 78 covert messages ın total. The female characters give 38 covert messages. For example, 
Meltem gives 15 covert messages whereas Gönül gives 4 covert messages in the serial. İdil also utters 15 
covert messages. When the female characters are taken into consideration, the educated men such as Haluk 
gives 16 covert messages, and Tuna utters 5 covert messages, respectively. According to Table 2, Meltem, İdil 
and Haluk are the characters, who give most of the covert messages to the audience in Çocuklar Duymasın 
(Tören and Özad, 2015).
Table 3 below presents the numbers of specific topics for the overt and covert messages that are given to the 
audience in this serial. 

Topic Overt messages Covert messages
Beauty, Ageing , Health 41 4
Personal development 43 19
Occupation 18 1
Idioms 46 
Famous people’s sayings  36 
Women 10 5
Men  11 5
Information giving 285 44

Table 3. Topics and The Number of Overt and Covert Messages

The frequencies in Table 3 show that the number of overt messages is four times more than covert messages. 
285 of the overt messages are expressing explicit and direct information to the audience of Çocuklar Duy-
masın. Due to the Protocol signed between Family and Social Policies Ministry and Ministry of Culture and 
Tourism, the scenarist and producer Güven is in an attempt to inform and enlighten the audience through 
the use of Çocuklar Duymasın. 
When the specifications in three tables are taken into consideration, the results confirm that the number 
of overt messages is more tan the number covert messages. This fact occurs because of the Protocol signed 
between two ministries. In this respect, the results suggest that Güven is successful in giving social messages 
directly to the audience while he is benefiting from the funding provided by the Turkish government. 

7. Discussion and Conclusion
Çocuklar Duymasın was firstly broadcasted as 13 episodes in the channel of TGRT during the period be-
tween January 16th, 2002 and April 16th, 2002. After this term, it was begun to broadcast in the channels 
ATv and Fox for the audience. Furthermore, it continued by broadcasting thirty episodes in Star channel. In 
September, 2004, the name of the serial became “Çocuklar Ne Olacak?” (What will happen to the children?). 
This new serial including the new actors and actresses broadcasted in Star channel. This serial came to an end 
in March, 2015 when the children moved to their grandparent’s house (Özsoy, 2005).
Moreover, Çocuklar Duymasın was again presented to the audience in ATv channel. Lastly, this serial was 
broadcasted as 160 episodes by Güven between 2013 and 2014 in Fox TV (facebook.com/cocuklar.duymasin, 
2013). 
According to Güven, Çocuklar Duymasın which has been very popular since 2002 is paid close attention by 
the large population of audience in Turkey. In one of his speeches, Güven declares that:
 “I would like to express tales of different families. When we look at İstanbul
at night, we realize that there are lights in the city. These lights are symbols   of families living in their houses. 
Every house has a tale, which is determined by a single family. The success of this serial not only depends 
on depicting distinct stories of these families but also forming the scenario professionally fort he audience.“ 
(Özsoy, 2005).
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The study emphasizes that the scenarist and producer Güven aims to enlighten the audience about value 
judgment, culture, ethics and traditions of Turkish family. In this respect, Güven utters overt messages about 
these concerns through the characters in Çocuklar Duymasın. After the Protocol signed between Family and 
Social Policies Ministry and Ministry of Culture and Tourism, Çocuklar Duymasın has started to give more 
overt messages than the episodes broadcasted before 2012. There are 487 overt messages in 100 episodes of 
Çocuklar Duymasın during the period between September 2013 and July 2014. While Güven is giving overt 
messages to the audience directly and openly, he also benefits from the financial incentive provided by the 
Turkish government. However, Güven has stopped broadcasting Çocuklar Duymasın in the channel of Fox 
TV in 2014 because of the great amount of overt messages given in the scenario than other serials on TV. 
The overt messages, which are given tremendously by the producer and scenarist Güven destroy the audi-
ence’s expectation based on joy and entertainment. Therefore, most of the audience gets bored while they are 
watching Çocuklar Duymasın in this period. It is always easy to give overt messages for the scenarists and 
producers. There is no place for interpretation. By contrast, the covert messages necessitate a greater activity 
involving a mental effort to influence the audience. Covert messages also require to be consistent with the 
scenario. If Güven decides to broadcast Çocuklar Duymasın again on TV, he should present the overt mes-
sages wıthout makıng the audience feel weary and impatient. Otherwise, the audience may not like to watch 
Çocuklar Duymasın. 
The producer and scenarist Güven articulates that Çocuklar Duymasın might be broadcasted on TV for the 
coming years. According to Güven, the character of Haluk who is retired may give up organizing, planning or 
arranging a restaurant and the character of Emre may get married to a girl in the new episodes of Çocuklar 
Duymasın (Bilgilersitesi.com, 2012).
As stated above, if this serial is broadcasted again, Güven should be very careful when he utters overt messag-
es directly and openly to the audience. He should enjoy the audience while he is enlightening them. In this 
respect, he can completely benefit from the funding offered by the government and possesses also opportuni-
ties to broadcast different serials on TV. 
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YEŞİLÇAM SİNEMASINDA FANTASTİK
Öğr. Gör. Serkan FUNDALAR 

Özet
İlk dönemlerinden beri  masallar, destanlar, bilimkurgular veya mitler yaratan, süper kahramanlara geniş 
bir yer ayıran sinema, günümüz dünyasında artık başlı başına bir düş dünyası haline gelmiştir. Teknolojik 
gelişmelerin sonucunda artık hayalini kurduğumuz her şeyi  yaratıp, en uçuk rüyalarımızı bile gerçekleştire-
bilecek durumdadır.  
Sinema sektöründe en etkili film endüstrisine sahip Japonya, ABD, Hon Kong ve Hindistan gibi ülkelerde  
fantastik sinema, Fantastik  edebiyat ve popüler kültürün temellerine yaslanarak kendi türlerini üretmiş ya da 
var olan mitleri zenginleştirip bunu daha da yaygınlaştırarak kendi sınırları içerisine almıştır. Gerçek olandan 
kaçma ihtiyacı insan kitlelerinin hayal ürünlerine daha fazla ilgi duymalarına sebep olmuş ve bir çok film 
endüstrisini harekete geçirmiştir.  Her ülke sineması ellerindeki olanaklara göre ister bilimden yardım alarak, 
ister korkutucu ve normal olmayan olayları konu alarak masalsı figürler ya da tanrıları aratmayacak güçlere 
sahip kahramanlar yaratarak fantazyalar kurmuştur.  
Bu çalışmada fantastik filmlerin Yeşilçam sinemasında da ortaya çıkması, çok dar olanaklarla ve çok kısa 
sürelerde gerçekleştirilen yapımlarla kendisini ifade edebilmeye çalışması,  1960 – 1970’li yıllarda lümpen bir  
film yapmak pahasına bile ne kadar geniş  kitlelere ulaştığı incelenecektir. 
Anahtar Sözcükler: Türk Sineması, Fantastik, Masal, Destan, Bilimkurgu, Mit

Giriş
Hepimiz fanteziyle şu ya da bu şekilde içli dışlıyızdır. Bizler insan olarak farz etme, hayal kurma, bir şeyler 
umma, senaryolar üretme gibi yeteneklerimizle ayırt ediliriz (Matthews 1). Fantezi film dünyasının 116 yıllık 
kısa bir öyküsü olsa da, fantastik hikayecilik serüveninin kökleri asırlar öncesine dayanır. Dünyada yaşamış 
birçok kültürde bulunan ve kurgunun en eski hali olan fantezi, yirminci yüzyıl ve günümüzde önemli bir tür 
olarak hala yerini korumaktadır. İngiliz medya patronu Howard Pearce ve oyuncu Robert Collins bu hususta 
şunları söylemiştir: “Fantezi gerçekten insanlığa hakimse, şimdilerde en sevilen tür olan fantastiği anlamak, 
insan olmanın ne anlama geldiğini anlamakta pek tabii yol gösterici olabilir.” 
Şüphesiz geçmişi, önemi ve popülerliğine rağmen Susan Napier, anime üzerine olan kitabında fanteziye 
duyulan küresel bir açlıktan bahseder. Bununla birlikte film eleştirmenleri fantastik türünden pek de hoşnut 
eleştiriler yapmazlar. Bu eserler entelektüellikten uzak, bayağı, popüler kültür ürünü oldukları yönünde 
eleştirilirler.
Fantastik film türü, günümüzde farklı kültürlerin hikayelerini birbirlerine anlatmak için kullandığı, gayet 
popüler olan bir araçtır. Fantastik hikayecilik geleneği kökleri MÖ2000 yılına dayanan, tarihe geçmiş ilk 
yazılı fantezi olan Gılgamış Destanı ve daha öncesinden itibaren dünyanın her yerindeki insanların birbirl-
eriyle paylaştığı efsanelere, halk hikayelerine ve antik kültürlerin yazıtlarına dayanır. Fantastik sinema bazı 
yönleriyle bu biçimlerden biraz farklı olsa da karakterler, arketip, olayların örgüsü, yapı, konu gibi pek çok 
ortak noktası vardır. Mitler ve efsanelerin fantastiğe ilham kaynağı olduğu kadar fantastik edebiyat eserleri 
de bu türe uyarlanarak konu edilmiştir. Lord of The Rings (Yüzüklerin Efendisi, 1954-5), Hobbit (1937), C.S. 
Lewis’in yazdığı The Chronicles of Narnia (Narnia Günlükleri, 1949-1954) gibi eserler fantastik edebiyatı 
tamamıyla değiştirmiş, nesiller boyu okuyucuların hayallerini süslemiştir. Jane Chance Yüzüklerin Efendisi: 
Gücün Mitolojisi kitabında The Lord of The Rings’in başarısını “iyi ve kötünün doğası, toplumun değeri, 
evrenin doğal düzeni ve bireyin tekilliğini yirminci yüzyıl anlayışıyla” (1) sunmasına bağlamış ve şunu 
eklemiştir: “Bireyin güçlenmesi fantezisiyle Tolkien, modern dünya insanını büyülemiştir”(1). Chance’in 
söyledikleri tarih boyunca edebiyatla ilişikli fantezinin temel meseleleri olmuştur. Bram Stoker’ın Dracula’sı 
(1897), Marvyn Peake’in Gormengahst’ı, Mary Shelley’nin Frankenstein; or Modern Prometheus’u (1818) bu 
tür meseleleri ele alan gotik tarz eserlerden sadece birkaç tanesidir.

1. Mitler, Efsaneler, Masallar
1.1 . Mitler
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Günümüz fantastiğinin temeli olan mitler evrenin oluşumunu açıklayan, kutsal temel anlatılar olarak bilinir 
(Eliade). Mit, (gerçeküstü) tanrılar ve onların eylemleriyle ve tanrıların “müdahalesi sonucu insanın bu gün 
olduğu şeyle, yani ölümlü, cinsiyetli ve kültürel varlıkla”ilgilenir (Eliade 6). Mitler davranışsal kanunları, 
inanç sistemlerini ve ahlak anlayışını belirler; eylemleri ve şeyleri gerçekleştirme yollarını gerekçelendirir ve 
“toplumların istikrar ve işleyişini desteklerler” (Haase 653). Yunan mitolojisi, eski Kelt öyküleri buna örnek-
tir. Bu sebeple mitler, “ait oldukları kültürde gerçek gibi kabul edilirler” (Haase 652). Mitlerin tarih öncesinde 
tanrılar tarafından yapılan eylemlerden ziyade gerçek olan ve insanların gerçekleştirdiği eylemler olduğu 
düşünülür. Haase’ye göre, “Efsaneler insanların bu dünya üzerinde doğa üstü güçlerle karşılaşmalarını ele 
alır” (653).

1.1.2. Efsaneler ve Masallar
Mitler ve efsaneler geçmişte gerçek kabul edilirken, masallar genel olarak kurgu olarak kabul edilir. Masal, 
içinde kültüre ait olarak cinlerin, perilerin, devlerin ve büyülü olayların bulunduğu kısa edebi öyküler olarak 
tanımlanır.
Mit, efsane ve masallar her zaman insanların ilgisini çekmiştir ve neden böyle olduğu şu şekilde açıklanabilir; 
Fantezi bizleri karanlık çağlardan ya da daha ötesinden insanın yaradılışına kadar götürebilen bir tüneldir. 
Bu sebeptendir ki insanlar fantastik edebiyatın sinemaya uyralanmasıyla fantastik türünü benimsemiş ve 
günümüze kadar sadık bir izleyici kitlesi oluşturmuştur.

1.2 . Fantastik ve Fantastik Film Tarihi
Fantastik olgusu genelde içinde doğa üstü olayları, büyüyü ve mitolojik öğeleri barındırır. Fantastik filmler 
de aynı yolu izleyerek günümüze kadar gelmiştir. Fantastik sinemanın tarihi hemen hemen sinema tarihi 
kadar eskidir. Fakat ortaya çıktığı tarihlerde teknoloji henüz gelişmediği için 80’li yıllara kadar pek ilgi göre-
memiştir. 

a)  1900- 1930 Arası Filmler
İlk fantastik film 1902 yılında sessiz film olarak çekilmiş Fransız yönetmen Melies’in Aya Yolculuk filmidir. 
Ardından 1918 ve 1926 yıllarında Bağdat Hırsızı ile Destiny Filmleri onu takip eder.
b) 1930’lu Yıllar
1937 yılında çekilen Lost Horizon, sesli sinemanın ortaya çıkışıyla her yaştan ve kesimden izleyiciye hitap 
edebilecek 1939 yapımı Oz Büyücüsü ve yine aynı yıllarda yapılan King Kong, Pamuk Prenses ve Yedi Cücel-
er filmleri önemli fantastik yapıtlar olarak bilinirler.
c) 1940’lı Yıllar
1940 yapımı Ormanın Kitabı, 1946 Güzel ve Çirkin (Jean Cocteau bu filmde efektleri ve fantastik unsurları 
sayesinde çokça beğeni toplamıştır) gibi örneklerle bu dönem ikinci dünya savaşı sırasına denk gelmiş olsa da 
başarılı fantastik eserler sinemaya aktarılmıştır.
d) 1950’li Yıllar
Bu yıllarda Darby O’Gill ve Küçük insanlar filmi, Doktor T’nin 5000 Parmağı sinemaya aktarılmış ve ayrı-
ca Disney yapımı Alice Harikalar Diyarında filmi fantastik klasikler arasında yerini almıştır. Bu yapıtlarla 
birlikte fantastik sinema kendi türlerini yaratmış ya da var olanları zenginleştirip kendi sınırlarına katmıştır. 
Kitlelerin fantastik olana ilgisi iyice artmış ve böylece bir çok ülkenin sinema endüstrisi harekete geçmiştir. 
Ellerindeki olanaklara göre bilimsel gelişmeleri de takip edilerek gerek korkutucu ve ürkütücü olayları konu 
edinmiş, gerek tanrıları aratmayacak kahramanlar yaratarak çeşitli fantastik eserler ortaya koymuştur. 

1.3 Yeşilçam Sinemasının Fantastik ile Tanışması
1950-1970 yılları arasında Türk sineması masallar, süper kahramanlar, arabesk filmler gibi bazı furyalara 
kendini yaslayarak, bazen belini bile ancak doğrultarak büyük ve geniş kitlelere ulaşmıştır. 
Bu yıllarda Türk sineması beslenme kaynağı olarak Amerikan çizgi romanlarını kullanmaktaydı. Türk tari-
hini ve destanlarını uyarlayıp ulusal kahramanlar yaratmaya çalıştı, Pamuk Prenses’ten Keloğlan Masallarına 
ve korkuya kadar her türü denedi. O dönemlerde çekilen filmlerin büyük bölümü Yeşilçam kombinlerine 
girememiş ve bu filmlerin çoğu büyük kentlerde gösterime bile alınmamıştır.  1970 yapımı Çeko ve 1972 
yapımı Kara Murat Fatih’in Fedaisi gibi filmlerin gişelerde büyük hasılat yapması ve başarı kazanması sadece 
bir furyanın ortaya çıkışını göstermiyordu. Bu filmler izleyici kitlesini ele geçirirken yeni yeni imgeler sunuy-
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or ve abartılarıyla Yeşilçam’ın geleneksel yapımlarına yeni bir soluk getiriyordu. Örneğin yerli Western türü 
olan Çeko filminin çekimlerinin yapıldığı Adana ve Anadolu’da infial yaratması daha önce de denenmiş olan 
kovboy filmlerinin tetikleyicisi olmuştur. 
Killing’lerden Sabata’ya, Süper Adamlar’dan Zagor’a kadar uzanan Kara Murat, Malkoçoğlu gibi filmlerle 
beslenen, kimi zaman da masallardan yardım alan, kimi büyük, kimi küçük bütçeli bir çok filmin amacı, tica-
riliği her zaman ön planda olsa da tecimsel değildir. İzleyici kitlesinin büyük bölümünü ise çocuklar oluştur-
maktadır.
1967 yılı ile birlikte başlayan süper kahramanlar furyası konusunu İtalyan fotoromanlarından ve Amerikan 
çizgi romanlarından almaktaydı fakat çizgisini 40’lardan kalma Hollywood seri filmleriyle belirliyordu ve 
hatta zaman zaman erotik unsurlardan da destek alıyordu.  Hollywood sineması Süpermen filmini 1978’de 
izleyici ile buluşturmuşken, bu unutulmuş bir gerçeklik olsa da Yeşilçam fantastik furyasındaki ilk Uçan 
Adam’ı 1967, ilk Süpermen Filmini ise 1969 yılında beyaz perdeye uyarlamıştır. Yine aynı türdeki yerli çizgi 
romanları da uyarlamış ve bazen bu uyarlamayı sıcağı sıcağına gerçekleştirerek yaygınlaşmasını sağlamıştır. 
Fantastik türü kahramanları ve kahramanlıklarıyla her zaman ilgi görmesini sağlamış ve 1970’li yılların sonu-
na kadar Türk film endüstrisindeki hakimiyetini sürdürmüştür.

1.4 Masal Teması
Masal filmleri türü esndüstrimize 1953 yılında giriş yapmıştır. Baha Gelenbevi’nin yönetmenliğini yaptığı 
Balıkçı Güzeli-Binikinci gece ile girmiştir. Fakat 1960 lı yılların ortalarına gelene kadar sanki unutulmuş bir 
tür olarak kalmıştır. 1950’li yıllarda Türk sinemasına giriş yapmış ancak 1960 yılında bu tema çerçevesinde 
sadece üç örnek verilmiştir(Oskay, 1981). Hatta 1960’lı yılları araştırdığımızda karşımıza bu türe ait sadece 
üç örnek çıkmaktadır. Cilalı İbo ve Kırk Haramiler (Mehmet Dinler,1964), Öztürk Serengil’in yorumladığı 
Kelajlı Bir Keloğlan (Yavuz Yalınkılıç, 1965) ve Bağdat Hırsızı ( Ertem Göreç, 1968).  Bununla birlikte 1970’li 
yıllara gelindiğinde 71 yılında iki, 72 yılında dört, 73 yılında bir filmle Yeşilçam küçük çaplı bir masal furyas-
ına giriş yapmıştır.
Doğu ve Batının masal dünyasını harmanlayarak bu küçük furyanın başlamasına Ertem Gönenç’in yönet-
menliğini yaptığı ve senaryosunu Hamdi Değirmencioğlu’nun yazdığı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmi 
yol açmıştır. Bu filmle birlikte Yeşilçam sineması bir ilke imza atarak  Grim Kardeşlerin ölümsüz eseri ve 
Walt Disney’in çizgi karakter halinde sunduğu masalı ilk kez canlı halde sinemaya uyarlamıştır. Öykü bilinen 
öyküdür, özenli bir hazırlığın ardından özenle hazırlanan kostümler ve dekorlarla birlikte başarı ile oluşturul-
muş oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerinde toplamıştır. 
Masal filmlerine dönüşü Yeşilçam sinemasında yeni ufuklar açılmasına neden olmuştur. Zaman zaman 
doğudan batıya geçiş yapılıyor ve bir bakıyorsunuz karşınıza Kül Kedisi hikayesi çıkıyor, zaman zaman Sadri 
Alışık Ali Baba rolünde Kırk Haramiler çetesine hadlerini bildiriyor. Yeşilçam sinemasının fantastiği keşfi ile 
sinemamıza bir çok eser kazandırılmıştır. Bu tarz filmlerde oryantalist bir bakışla Doğu ülkelerinin çekiciliği 
gösterilmek istemiştir. Altın Prens Devler Ülkesinde (Muharrem Gürses, 1971), Şehzade Sinbad Kaf Dağında 
(Muharrem Gürses, 1971). 1971 yılı masal filmleri açısından verimli bir yıl olmuş olsa da, her film Pamuk 
Prenses ve Yedi Cüceler kadar şanslı olmamıştır. 
Masal furyası Yeşilçam sinemasına iyice yerleşirken kendisine bol bol kullanabileceği yeni karakterler de bu-
luyordu. Halk masallarının hazırcevap ve saf karakteri Keloğlan. Aslında Keloğlan uyarlaması ilk olarak 1948 
yılında yapılmıştır. Senaristliğini ve yönetmenliğini Vedat Örfi Bengü üstlenmiştir. Başrol oyunculuğunu ise 
İsmail Dümbüllü yapmıştır.Aslında bu karakteri izleyiciye kazandırmak için 1965 yılında bir deneme daha 
yapılmıştır. Fakat Keloğlan filminin beyaz perdede tutunup seri film halini almasını sağlayan Süreyya Du-
ru’nun yönettiği ve Rüştü Asyalı’nın canlandırdığı 1971 yılı yapımı üçüncü Keloğlan Filmidir.

1.4 Bilimkurgu ve Korku Teması
Bilimkurgu ve korku temaları fantastik sinemasının bir dönem en çok tercih ettiği temalardan biri ol-
muştur.Hollwood’tan etkilenen yeşilçam sineması Amerika’da popüler olan filmleri yeşilçama uyarlamaya 
çalışmıştır(Neşe ve Ünal, 2013). Hayalet adamlar,  uzay filmleri, James Bond vari ama aynı zamanda bünye-
sinde fantastik unsurların kullanıldığı filmler bir dönemin en çok izlenen filmelri arasındadır(Ateş, 2012).

Bilimkurgu ,Yeşilçam sinemasında çok kullanılsa bile Türk filmleri için asla uygun bir tema olmamıştır. 
Holywood’dan alınan senaryolar Türk film endüstrisine hiçbir zaman tam olarak uygun olamamışır. Çünkü 
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Hollywood’un sahip olduğu film bütçeleri ve sinema teknolojisi o dönem Yeşilçam sinemasında mevcut 
değildir(Göral, 2008). 
1.5. Maskeli Kahraman Teması

Maskeli kahramanlar döneminde Yeşilçam filmlerinde kullanılan kahramanların çoğunluğu yurtdışındaki 
çizgi roman kahramanlarından Türk sinemasına uayrlanmıştır. Türk sinemasına uyarlanan bu kahramanlar 
sözde üstün yeteneklere sahip aancak özde bu özellikelrden yoksun olan kişilerdir. Yeşilçam’da kullanılan 
masklei kahramanların hemen hemen  hepsi Türkleştirilmiştir.Yabancı sinemada fantastik özelliklere sahip 
olan bu kahramanlar, Yeşilçam filmlerinde giydikleri kostümleri saymazsak tamamen millileştirilmişler-
dir(Püsküllüoğlu, 2015). Seyirciler de böylece sinemada fantstik görünen ama aslında özde fantastik olama-
yan bu kahramalarla aralarında bir bağ oluşturmuşlardır. Yeşilçam’da, izleyici kahraman arasında oluşan bu 
bağı farkettiği için verilen her fantastik kahrman örneğinde fantastik kahraman biraz daha yerel hale getiilm-
iştir(Adanır, 2006). 
Maskeli kahraman filmleri ile izleyici hiçbir zaman bir ideoloji için zorlanmamıştır. Filmler son dercee basit 
unsurlarla bezendiği için izleyici sıkılmaz ve film kahramanı ile arasında hemen bir bağ kurabilir. Filmlerdeki 
yalınlık ve basitlik sayesinde bu tarz filmler dönemin popüler kültüründe kendisine rahatlıkla yer bul-
muştur(Adanır, 2006)
.
2 Fantastik Türk Sineması Filmleri
Fantastik Türk sineması, tarihi boyunca çok fazla fantastik filmi bünyesinde barındırmıştır. Özellikle 
Yeşilçam’ın Avrupa ve Amerika’dan etkilenmesi ile Hollywood filmlerinin uyarlamaları karşımıza en sık çıkan 
örnekler arasındadır(Abisel, 1995). Fantastik Türk Sinemasında geçmişten günümüze gelen filmleri kısaca 
listelemek gerekirse aşağıdaki gibi sıralayabiliriz(Püsküllüoğlu, 2015).
• 1937 (N. Hikmet Ran)  Güneşe Doğru
• 1952 (Aydın Arakon)  Kızıl Tuğ – Cengiz Han                     
• 1953 ( Mehmet Muhtar) Drakula İstanbul’da   
• 1955 (Lütfi Ö. Akad)    Görünmeyen Adam İstanbul’da
• 1955 (Orhan Erçin)    Uçan Daireler İstanbul’da                  
• 1958 (Baha Gelenbevi) Günahkârlar Cenneti                          
• 1961 (Burhan Bolan)  Toros Canavarı                                   
• 1962 (Nuri Akıncı)     Beş Hikâye                                          
• 1962 (Atıf Yılmaz) Cengiz Han’ın Hazineleri
• 1964 (Nuran Şener) Aydedeye Gidiyoruz  
• 1964 (Mehmet Dinler) Cilalı İbo ve Kırk Haramiler 
• 1965 (Natuk Baytan) Horasan’dan Gelen Bahadır    
• 1965 (Yavuz Yalınkılıç) Keloğlan 
• 1966 (Süreyya Duru) Malkoçoğlu
• 1966 (Cevat Okçugil) Örümcek Adam                                  
• 1967 (Ertem Göreç)  Altın Çocuk Beyrut’ta                                         
• 1967 (Yılmaz Atadeniz ) Kilink İstanbul’da
• 1967  (Yılmaz Atadeniz)   Kilink Soy ve Öldür                            
• 1967 (Yılmaz Atadeniz )  Kilink Uçan Adama Karşı
• 1968 (Yılmaz Atadeniz) Casus Kıran
• 1968 (Mehmet Aslan) Hakanların Savaşı  
• 1968 (Tolyay Ziyal) Kızıl Maske     
• 1969 (Suat Yalaz) Karaoğlan – Samara Şeyhin Kızı  
• 1969  (Yılmaz Atadeniz) Zorro’nun İntikamı  
• 1970 (Halit Refiğ)  Adsız Cengâver 
• 1970 (Aram Gülyüz) Red Kit
• 1971 (Tunç Başaran)    Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde 
• 1971(Ertem Göreç) Binbir Gece Masalları     
• 1971 (Nişan Hançer)  Zagor Kara Bela                                
• 1972 (Taner Oğuz) Örümcek 
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• 1973  (Tunç Başaran) Demir Yumruk – Devler Geliyor                                  
• 1973 (Hulki Saner)  Turist Ömer Uzay 
• 1974 (Natuk Baytan ) Battal Gazi’nin Oğlu
• 1974 (Metin Erksan)   Şeytan    
• 1975 (Nejat Saydam) Küçük Cadı 
• 1976 (Natuk Baytan) Kara Murat Şeyh Gaffar’a Karşı
• 1977  (Alev Akarar) Sihirli Gözlük  
• 1978   (Natuk Baytan) Kara Murat Devler Savaşıyor
• 1979   (Italo Martinenghi) 3 Süpermenler

2.1 Fantastik Türk Sinemasında 1950-1970 Arası Dönem
1950-1970 yılları arası Türk sineması incelendiğinde neredeyse her 10 yılda bir farklı bir türün yeşilçamda 
popüler olduğunu görmekteyiz. 1950’li yıllarda yeşilçamdaki fantazya anlayışı tarihe yönelmiştir. 1960’lı 
yıllara kadar senaristler kendilerini tarihden besleyerek popüler filmlere imza atmışlardır.  Tarihi Fantazyanın 
başlangıcı ise Aydın Arakon’nun Kızıl Tuğ filmiyle olmuştur. Bu film sinemada bir proporip olarak görülmese 
izleicinin tarihi fantazya filminden beklediği herşey bu filmin içerisinde bulunmaktadır.  1955’li yıllarda ise 
tiyatro kökenliler sinemaya  el atmaya başlamıştır(Giray, 2013).  
Sami Ayoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı Battal Gazi Geliyor filmi tiyatro kökenli sinemacıların ilk örnekler-
indendir.  Filmde gereksiz atraksyonlara yer verilmemeiş daha çok dramatik olma amacı güdülmüştür. Kızıl 
Tuğ’un tarihi fantazyaya ilk giriş filmi olduğu düşünülürse Battal Gazi Geliyor ve benzer filmler ancak diğer 
örneklerdir diyebiliriz. Tarihi fantazya alanında verilen en başarılı örnek ise 1962 yılında Abdullah Ziya Ko-
zanoğlu’nun kitabından uyarlanan Cengiz Han’nın hazineleri isimli filmidir. Bu film tarihi fantazya alanında 
proporip olarak kabül edilir(Güney, 1996).
1950’li yılllarda bir takım maceraperest senaristin Hollywod filmlerinden uyarladıkları örnekler bu dönem-
de karşımıza çıkmaktadır. Görünmez Adam İstanbul’da filmi ile bilimkurgu sineması yeşilçamda yer al-
maya başlamıştır. Herbert George Wells’in  çok ünlü romanından Türk sinemasına uyarlanan Görünmez 
Adam İstanbul’da filminde ilk kez görsel efektler kullanılmıştır. Ancak yine de istenen başarı yakalan-
amamıştır(Özden, 2000). Fakat bu filmler izleyiciden yeterli reaksiyonu alamamıştır. 
Bilimkurgu filmleri 1960’larda Sadri Alışık filmleri ile absürd –fantastik halini almıştır. Absürd- fanrtastik ka-
vramını, Sadri Alışık filmleri ile literatürene katan yeşilçam sineması bu filmlerle başarıyı yakalmıştır(Öner, 
2015). Sadri Alışık filmlerinin yanı sıra, Bülent Oran imzalı Cilalı İbo Filmlerinde de Absürd – fantastik 
öğelerin de kullanıldığı görülmektedir.
Yıl 1972 tarihini gösterirken yeşilçamda masallardan uyarlanan filmlerin sayısı gittikçe azalmıştır. Türk sine-
masında Rahmi Kafadar ile ilk kez Şahmaran masalı kullanılarak Şahmaran filmi çekilmiştir. Bu dönemden 
sonra da Türk sinemasındaki masallar furyası kendi kendine yok olmuştur(Alpin, 2005).

3 Varsayımlar
Fantastik tür Türk sineması ile ilgili 50’li dönemler öncesine ait kaynak ve filmlerin biyografileri çok azdır. Bu 
sebeple 50 öncesi filmlerle ilgili bulunan bilgilerin doğru olduğu kabul edilmektedir.
Dönemin en çok seyredilen filmleri fantastik Türk sinemasında da büyük ilgi görmüştür.

3.1 Sınırlılıklar
Bu çalışma, evreni oluşturan Fantastik Tür Türk Sinemasının başladığı ilk dönemlerden 1970’lere kadar olan 
film örnekleriyle sınırlandırılmıştır. Analiz edilmiş filmler döneminde en çok islenilen fantastik Türk film-
leriyle sınırlıdır.
4 Sonuç
Nihai olarak fantastik sinema karakterleri, üstün yeteneklerden yoksun, kendini temelde kaba bir kuvvetle 
var eden, yerel kodlara göre güncellenmiş bir durumda sinema dışı bir alana itilir ve kostümleri dışında fan-
tastik olamayacak kadar gerçek karakterlere dönüşürler; tersinden bakıldığında ise gerçek olamayacak kadar 
da fantastiktirler(Karabayraktar, 2010). Bu karakterler o kadar gerçektir ki aslında, izleyici onlarla Süperman’e 
yolluk hazırlayan anne kadar dolayımsız bir bağ ve yakınlık kurabilir. Bu filmlerde izleyici, ne bedel ödemesi 
gereken politik bir alana çekilir ne de ona psişik ve entelektüel dünyasında anlamlandırması gereken kar-
maşık örüntüler sunulur. Bu tarzın underground bir alanda kendine bu kadar hayran üretmesi ve yıllarca 
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üzerindeki ilginin sürmesinin de temel nedeni budur(Yıldız, 2015). Bu karakterlerin bir rol model olarak bu 
kadar kolay benimsenmesi ve gerçek hayatta karşılık bulması da o derece kolay olmuştur(Yıldız, 2015).
Fantastik edebiyat akımının doğuşu 19. yy’ın başlarına denk gelmektedir. Fantezi ve fantastik öğelerin tarihin 
başlangıcından bu yana insanların hayal güçlerine kaynaklık ettiği belirtilmektedir (Odabaş, 2013). Mısır 
piramitlerinde tanrıları betimleyen hiyerogliflerin, mağara duvarlarındaki resimlerin insan hayal gücündeki 
fantastik unsurlar sayesinde var oldukları bilinmektedir. Sinema, gerek ortaya çıkan ürün gerekse de yaratım 
süreci anlamında işitsel ve görsel araçlar aracılığıyla insan algısına çok yönlü olarak hitap eden bir sanat olar-
ak bilinmektedir. Fantastik sinema türü, sinema türleri arasında da teknolojik gelişmelerin etkisinin en çok 
görüldüğü tür olmaktadır(Öner, 2015).
Türk sinemasına fantastik unsurlar dünyadaki sinema sektörüne göre daha geç girmiştir. Yeşilçam’ın 1950-
1980 arasında damgasını vurmuş olan fantastik Türk Sineması hayal gücünün sınır tanımazlığını  izleyiciler 
ile buluşturmuştur. O dönemin fantastik  ve bilimkurgu temalı filmleri düşşel, efsanevi, destani, masal, te-
knoloji vb. gibi unsurlarla harmanlanarak şekilllenmiş ve seyirci ile buluşmuştur. Dünya sinemasında fan-
tastik sinemanın ortaya çıkışı 1930’dan sonralara dayanırken, Türk sinemasında bu yapıdaki örnekler ancak 
1950’lerde verilmiştir(Özbanazı, 2004).Fantastik Türk sineması, tarihi boyunca çok fazla fantstik bünyesinde 
barındırmıştır. Özellikle Yeşilçam’ın Avrupa ve Amerika’dan etkilenmesi ile Hollywood filmlerinin uyarlama-
ları karşımıza en sık çıkan örnekler arasındadır. Türkiye sinemayla dünyaya göre daha geç tanışmış, endüstri-
yel denebilecek ilk örnekler için 1950’lere kadar beklenmiştir. Fantastik Türk sinemasında filmler, fantastik 
kurgu öğelerini bünyesinde  barındırdırmaktadır(Özden, 2000).
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WAR JOURNALISM IN CYPRUS: TURKISH CYPRIOT PRESS DISCOURSES DURING THE 1974 CON-
FLICTS
Bahar Taşeli  

Introduction 
This paper explores the Turkish Cypriot press discourses circulated during the events of 1974 in Cyprus, 
which culminated with the ongoing division in the county. This qualitative study is based on an analysis of 
data drawn from Halkın Sesi and Bozkurt published during the war of 1974. These were the most popular 
and most widely read Turkish Cypriot newspapers at the time, both of which were mainstream and national-
ist papers. While exploring the role of the Turkish Cypriot media at the time of war, the study seeks to shed 
some light on how the national identity was constructed, vis-à-vis different Others, paying particular atten-
tion to the question of how the enemy image was constructed in press discourses. The paper explores how the 
wartime media reproduced and disseminated positive self and negative other representations and traces war 
journalism features such as narratives that projected stereotypical images and use of hate speech against the 
‘enemy’. 

Historical Background to the Events of 1974
Narratives about Cyprus often refer to 1974 as the date of division in the country and ignore the period of 
1963-1974. Yet, understanding the events of 1974 requires taking the 1963-1974 period into consideration. 
The bicommunal nature of Republic of Cyprus was destroyed with the breaking of intercommunal conflicts 
in December 1963. Soon Turkish Cypriots retreated to the enclaves, which radically changed the status quo 
and the life style in Cyprus. Greek Cypriot controlled and Turkish Cypriot controlled areas were formed, 
marking a de facto partition in the country. 
Following the events of 1963, around 25,000 Turkish Cypriots became refugees, moving from their mixed 
villages to Turkish enclaves. Freedom of mobility in the island was  largely curbed and majority of Turkish 
Cypriots were stuck in enclaves . Vamık Volkan, professor of psychiatry, described Turkish Cypriots in this 
period as the ‘caged birds’ (Volkan 91-98). For the Greek Cypriots, on the other hand, the enclaves were ‘the 
Turkish neighborhoods’ (oi tourkomahalladhes) which no one was allowed or dared to enter (see Papadakis 
107). 
Yet, not all Greek Cypriots were equally concerned with the geographic and ethnic separation in the country 
though. For many it was not a bad time since there was an ‘economic boom’ during this period. In the ab-
sence of Turkish Cypriots, Greek Cypriots became the sole rulers of the Republic of Cyprus. Meanwhile, due 
to Greece’s divergence from democracy after the military coup in 1967 enosis lost its widespread appeal. 
In June 1968, with the start of negotiations between Turkish and Greek community leaders, ‘the inter-com-
munal problem entered a phase of détente’ (Crawshaw 379) and ‘a new and non-violent stage of the Cypriot 
inter-communal conflict’ (Patrick 146) had began. Among the Greek Cypriots, however, conflict between 
pro-enosis and pro-independence camps, intensified during this period. The enosist groups established the 
‘National Front’ under the leadership of General Grivas, and organized many assassinations and bombings 
in the following years. The ‘National Front’, declared various politicians including Makarios as ‘traitors’ along 
with people who associated themselves with the ‘pro-independence’ (Patrick 147).
Later on an armed organization named EOKA B was established in 1971. Supported by the Junta regime in 
Greece, EOKA B’s target was the realization of enosis. 
15 July 1974, EOKA B collaborated with the Cypriot National Guard and the Greek Army officers stationed 
on the island in the organization of a coup d’etat, ousting Makarios and announcing Nicos Samson the new 
president of Cyprus. This was followed by Turkey’s military operation ¬– the first phase began on July 20 and 
the second on August 14, 1974. Turkey’s operation was finalized when the Turkish army occupied approxi-
mately 37 % of the northern part of Cyprus. A ceasefire was declared a month later and under the UN auspic-
es the ‘green line’ (first drawn in 1963 in Nicosia) was extended to cut ‘across the entire length of the island 
where it remains to this day’ (Fisher 311).  The Green Line is ‘still patrolled by UNFICYP, and elsewhere by 
mountains, human-made barriers, and troops from the two areas’ (Doob 385). 
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Turkish Cypriot Media vis-à-vis the War of 1974
In July 1974, there were three Turkish Cypriot newspapers circulating: Halkın Sesi, Bozkurt and Vatan. These 
were all nationalist papers, which supported the taksim (partition) policies of the Turkish Cypriot ruling 
figures. In this period there was no left wing, oppositional newspaper in circulation and hence the alternative 
voices were silenced. This study analyses articles selected from Halkın Sesi and Bozkurt, two of the largest 
selling Turkish Cypriot newspapers at the time during a one month period from July 20, 1974 to September 
20, 1974. Halkın Sesi was owned and managed by Dr. Fazıl Küçük, who was the Turkish Cypriot leader and 
the vice president of the Republic of Cyprus. Parallel to its owner’s political position, the paper maintained a 
highly nationalist position and adopted a hostile voice against the Greek Cypriots since it started circulating 
in the 1940s. Bozkurt on the other hand was a commercial newspaper which promoted itself as an inde-
pendent medium. Nevertheless, being a mainstream paper, its policy was in line with the dominant political 
figures (see Azgın 641– 659). 
It would be unrealistic to assume the media as neutral and impartial particularly during times of political 
crisis and most obviously during wartime when ‘The first casualty … is truth’ as once stated an American 
Senator (Knightley 1). As democracy fades away, freedom of expression also gets suppressed and alternative 
media are silenced or censored. While most of the time wars are said to be waged in the name of the ‘nation’, 
the media are expected to join in the war in order to serve the ‘nation’ on a discursive level, most frequently 
by adapting propagandist voices. Hence they function as ‘an instrument of war’ fighting to win ‘domestic and 
international public opinion’, which is as much crucial as ‘defeating the enemy on the battlefield’ (Payne 81). 
Bozkurt and Halkın Sesi, the two Turkish Cypriot newspapers under scrutiny in this paper, were no excep-
tions. When the 1974 Turkish military operations started these newspapers employed the language of mili-
tary and official Turkish discourse in a highly propagandist style, without any critical evaluation of the au-
thorities’ actions. Their concern was not to report the ‘truth’ but rather to advocate their side and join in the 
fight using the newspapers as their weapons. Journalisms of these two mainstream newspapers were examples 
of ‘war journalism’ which is ‘oriented in war/violence, propaganda, elites, and victory’ that ‘plays up conflict 
as an arena where participants are grouped starkly into two opposing sides (‘them vs. us’) in a zero-sum game 
and focuses on the visible effects of war (casualties and damage to property).’ (Lee 262).
As Schlesinger  notes ‘making of basic distinctions between ‘us’ and ‘them’ is meat and drink for any propa-
ganda war’ (62). These distinctions usually employ narratives designed for ‘positive self and negative other 
presentation’ (van Dijk 177). This involves the portrayal of the ‘good’ self as opposed to the ‘evil’ other. In 
Douglas Kellner’s words, ‘associating oneself with good, while making one’s enemy evil, is another exercise in 
binary reductionism and projection of all traits of aggression and wickedness onto the other while constitut-
ing oneself as good and pure’ (48). Hence media discourses that deploy the positive self and negative other 
presentation construct a series of contrast images portraying the self and the other; i.e. good versus the evil, 
humane versus inhumane, peace-loving versus warmongering.

Representation of the Turkish Military Action
The Turkish Cypriot newspapers celebrated the Turkish military intervention in 1974, presenting the event 
as a ‘national victory’. The first issue of Halkın Sesi after the starting of the operation had a banner headline 
in large fonts that read, ‘Hail, Oh Glorious Army’ (“Selam Ey Şanlı Ordu” 1). This kind of nationalisic sen-
timentality was also apparent in many of the editorials and commentaries, which was evident in their selec-
tion of slogan-like titles and sentences in their articles: ‘Long live our motherland, long live our nation, long 
live Turkish Cyprus’ (Levent 3); ‘Long live freedom, long live Turkish nation, Mehmetçik [Turkish soldier]’ 
(Çetinel 2); ‘Cyprus is Turkish, [Cyprus is] Ours’; ‘Turk Cyprus, all Cyprus, our Cyprus’ (Çetinel 2); ‘We are 
triumphant! We are invincible! We are great and powerful!’ (Tolgay 1). These slogan-like expressions reflect 
the authors’ positioning of themselves as part of the ongoing war and their effort to ‘contribute’ to their ‘side’. 
As apparent in the quoted slogans, the authors used the metaphorical strategy of ‘personification’ on several 
levels. For instance ‘long live the nation’ is personification of the nation imagining it as a living being. Simi-
larly, as discussed in the previous paper, naming the Turkish army ‘Mehmetçik’ (little Mehmet) also serves to 
represent the army in singular terms as if it were a person. For Lakoff such personifying metaphors are part 
of the war rhetoric that is utilized to justify the war as a ‘just war’. Presentation of the war as a ‘just war’ usu-
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ally follows a structure like that of a ‘fairy tale’ that usually takes the form of a ‘self-defense story’ or a ‘rescue 
story’. 
In each story there is a hero, a crime, a victim, and a villain…In both stories the villain is inherently evil and 
irrational: The hero can’t reason with the villain; he has to fight him, defeat or kill him. In both, the victim 
must be innocent and beyond reproach. In both, there is an initial crime by the villain, and the hero balances 
the moral books by defeating him. (Lakoff 71) 
The Turkish Cypriot newspapers narrated the ‘fairy tale’ of the 1974 war, describing it in positive terms such 
as  ‘peace operation’, ‘liberation’ and ‘rescue’. The commonly narrated idea was that if Turkey had not inter-
vened, Turkish Cypriots would have all been killed by the Greeks and Greek Cypriots who had a genocide 
plan (known as the ‘Akritas Plan’) to cleanse every member of the Turkish community. Hence the story of the 
war narrated by the newspapers followed the structure of a ‘just war’ tale that Lakoff depicts. This tale pre-
sented Turkish Cypriots as the victims; a genocide plan, as the initial crime; Greeks and Greek Cypriots as the 
villains; and Turkey as the hero that came to the rescue of the victim. 
The Turkish Cypriot newspapers advocated Turkey’s action as a ‘liberation movement’ and presented it as 
‘legal’. The columnists defended Turkey by stating: ‘Turkey with its peace operation prevented the application 
of the Akritas plan, that was the total destruction of the Turks [Turkish Cypriots]’ (“Selam Ey Şanlı Ordu” 1); 
‘Our motherland’s intervention prevented both enosis and also saved Turkish Cypriots from a definite massa-
cre’ (Levent 3); ‘Heroic Motherland came to our rescue just before the new Akritas plan was going to be im-
plemented [that was aimed at our] destruction’ (“Selam Sana Ey Şanlı Ordu” 1). Often they sought to justify 
Turkey’s action by claiming that this was Turkey’s legal right . For example, Bozkurt columnist Çetinel argued 
that Turkey performed ‘her duty as a guarantor state’ (Çetinel 2) and Halkın Sesi columnist Küçük stated that 
Turkey ‘came to Cyprus not to invade the island but to liberate, with the right authorized by the Zurich and 
London Agreements’ (Küçük 3). While relying on the terms of the Treaty of Guarantee, these accounts turned 
a blind eye to the statement that the guarantor state’s intervention was allowed only with ‘the ‘sole aim’ of 
restoring the status quo’ and they ignored the fact that the Turkish action was aimed ‘to expand its territorial 
gains, and divide and occupy the country’ (Polat 105). 
Hence, Turkey was presented as the ‘rescuer’, the ‘problem solver’ and the ‘powerful’ party whereas it was 
suggested that the ‘problem’ was created by the Greeks and Greek Cypriots. As one columnist suggested, the 
Cyprus problem was solved ‘under the steel fist of the Mehmetçik [Turkish soldiers]’ (Tolgay, July 28, 1974, 
p. 2). ‘Steel fist’ was one example of a widespread metaphor used to emphasize Turkey’s power. Among others 
metaphoric representation of Turkey were to liken it to a ‘sledgehammer’, ‘giant’, and ‘earthquake’ (Çetinel 2). 
Metaphors also served to portray Turkish Cypriots as the victims, Turkey as the ‘rescuer’ and Greeks and 
Greek Cypriots as the ‘oppressors’. Turkish Cypriots, according to one account, used to live in an ‘open air 
prison’ until they were ‘liberated’ by Turkey (“Selam Sana Ey Şanlı Ordu” 1). In another narrative, the pre-
1974 condition of Cyprus was described as a ‘gangrene’, caused by Greek Cypriots and finally heeled by 
Turkey’s ‘scalpel’ (Veziroğlu 4). A similar metaphorical definition of the Cyprus conflict was to define it as ‘an 
incurable malady’ which would only be solved by a complete territorial separation (“Rum Liderliği” 4). An-
other author depicted Turkish Cypriots in a state of ‘suffocation’ who ‘had a lump in their throat’ until it was 
‘taken away by Turkey’ (A.A.Y. 4). Gangrene, incurable malady, suffocation are all examples of disease meta-
phors. According to Norman Fairclough disease metaphors ‘tend to take dominant interests to be the inter-
ests of society as a whole and construe expressions of non-dominant interests (strikes, demonstrations, ‘riots’) 
as undermining (the health of) society per se’ (Fairclough 120). Disease metaphors are also used to attack 
and punish the enemy-Other. As Susan Sontag remarked, ‘to liken a political event or situation to an illness is 
to impute guilt, to prescribe punishment’ (Sontag 82). Turkey was presented as the ‘humanitarian’ side whose 
military action in Cyprus was ‘well-intentioned’ and ‘peace-oriented’. Accordingly Turkey’s intervention was 
the accomplishment of a ‘humanitarian duty’ to prevent ‘Greeks’ disgraceful action’ (Küçük  4). It was argued 
that ‘The reason for Turkish Military Forces’ coming to the island is not to create catastrophes, not to drag 
guiltless and innocent people into eternal agonies but to serve humanity and ensure right of living to every-
one’ (“Bir Mukayese” 1-4). The stress on ‘everyone’ suggests that this ‘humane’ action was bringing ‘peace’ and 
‘security’ not only to Turkish Cypriots but also to Greek Cypriots: ‘Since the day she set foot on the island, the 
motherland did not show any sign of hostility toward the Greek Cypriot people, and proved that she came as 
their rescuer as well’ (Küçük 3). In the same article, Küçük argued that it was thanks to Turkey’s intervention 
that the Greek Cypriot community restored democracy and freedom of speech: ‘Greek Cypriot people, left to 
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the mercy of their greedy leaders who were slaves of the megalo idea, [unwillingly] had to accept whatever 
was ordered to them, their mouths shut, with the fears of guns directed at them. No one could talk openly or 
find the courage to express his opinion’ (Küçük 3).
A Bozkurt columnist further argued that besides Turkish Cypriots and Greek Cypriots, Turkey ‘saved’ Greece 
as well from an undemocratic regime because it ‘made the democratic regime a reality in Greece which was 
merely a fantasy until yesterday’ (A.A.Y. 1). 

Nationalist Identity Construction 
Construction of the collective identity in the mainstream Halkın Sesi and Bozkurt newspapers were predom-
inantly through nationalist boundary drawing that portrayed Turkish Cypriots essentially as members of the 
imagined Turkish nation. Columnists often drew upon nationalist repertoires that sought to freeze the Turk-
ish Cypriot identity ‘as an inseparable part’ of the ‘Turkish nation’ (“Dost Olmak İçin” 2). Accordingly self 
labelling was through tags such as ‘Turks’ and ‘Turks of Cyprus’. Constructing the self as essentially Turkish, 
nationalist media narratives sought to close the gap between Turkish Cypriots and Turkey. 
The motherland-babyland discourse was often narrated, which is a manifestation of an ethno-nationalist way 
of fabricating Turkish Cypriot identity that positions Turkish Cypriots as part of the imagined Turkish nation 
and ‘mother’ Turkey as the geographical location of the ‘origin’, where Turkish Cypriots are all supposed to 
come from. Halkın Sesi and Bozkurt imagined the Turkish army’s intervention to Cyprus as the ‘mother’s re-
turn’. For instance, in its first issue following the start of the Turkish military operation, Bozkurt had a banner 
headline which read ‘A century-long yearning ended’ (“Bir Asırlık Hasret Bitti” 1). The rhetoric implied that 
Turkey was the mother who finally came to the rescue of its child, i.e. Turkish Cypriots, who had been des-
perately waiting for this moment of unification. 
Halkın Sesi columnist Fazıl Küçük wrote that Turkish Cypriots were the ‘orphans’, who needed rescue and 
protection of their ‘mother’. These orphans, ‘stayed apart from its real mother and suffered immensely under 
the mercy of a step mother’ (Küçük, July 26, 1974). However, while locating Turkey as the ‘real mother’, the 
identity of the ‘step mother’ remained ambiguous in that it wasn’t clear whether he meant Britain or Cyprus 
itself.  
To reinforce his rhetoric of ‘family of the nation’ Küçük addressed the people of Anatolia as ‘our brothers’ 
who were so spiritually bonded to ‘us’ that ‘the wishes and desires of the Turks of Cyprus are heard even in 
the remotest parts of Anatolia’. Küçük’s use of family metaphors such as ‘mother’, ‘child’ and ‘brothers’ aimed 
to create a sense of national unity, togetherness and solidarity. His discourse also portrayed similarity in 
terms of religion: ‘Those who came to visit the island [from Anatolia] saw that the Turks of Cyprus have the 
same faith and religion [as themselves]’. Yet another Halkın Sesi article gives hints of contestations of Turkish 
Cypriot identity imaginations as ‘Muslims’. The purpose of this article was to complain about the loud morn-
ing prayers put out from the mosques. As apparent in the title, ‘This is too much Mufti Effendi’ the article 
addressed the Mufti and called upon him to reduce the duration and volume of morning prayers because 
they were too noisy and disrupted people’s sleep (D.F., August 1,1974).

Positive Self and Negative Other Presentation
The analysis shows that the nationalist imaginings projected in these newspaper articles very often adhered 
to the discursive strategy of what Teun van Dijk calls ‘positive self and negative other presentation’ which em-
phasize ‘Our good things and Their bad things’ (105). Description of ‘others’ in stereotypical and sometimes 
racist terms are common in these discourses. 
Positive self presentation in nationalist discourses, often takes various forms of ‘national self-glorification’, 
which include ‘positive references to or praise for the own country, its principles, history and tradition’ (van 
Dijk 220-221). The nationalist authors most overtly and widely used this discursive strategy during the war-
time in 1974 to justify Turkey’s military action. 
While Turkey was praised and positive references were used in representation of Turkey as the ‘motherland’, 
Greek Cypriots were presented as the ‘enemy-Other’ and were nominated with negative traits. Both papers 
blamed Greece and Greek Cypriots for collaboratively causing the problem which led to the Turkish inter-
vention. ‘The Greeks and Greek Cypriots turned Cyprus into hell by creating events of barbarism, violence 
and vandalism’ (“İkinci Girit Olayı” 3). 
In refuting the accusation against Turkey for invading Cyprus, the authors projected the accusations back 
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to Greece, who they pointed as the ‘real invader’: ‘Greece was also a guarantor state. It was the protector and 
guardian of the Republic of Cyprus. However the Greeks misused their position and took the opportunity 
to pursue their atrocious ambitions such as taking possession of the island…Greece needs to leave the soil 
[Cyprus] it invaded.’ (“Bir Mukayese” 4). 
Both newspapers often published disturbing pictures of killed Turkish Cypriots as a proof of ‘cruelty’ of 
Greeks and Greek Cypriots. Stories of violence and torture were also used. For instance, on the front page of 
Bozkurt a story about a Turkish Cypriot war survivor had the following headline with large fonts: ‘15 people 
licked my blood bleeding from my flesh that they cut with their knifes’ (“Rum ve Yunan Barbarlığını” 1). 
In representing the ‘enemy-other’, both papers  employed slurs, accusations, derogations and defamations. 
Among many of the pejorative terms and expressions that appeared in editorials and commentaries were: 
‘Cowards and monsters’ (“Rum Vahşeti İle Karşı Karşıya” 1);  ‘crazy, insane, barbarians’ (Çetinel 2); ‘savages’ 
(Çetinel 2); ‘cannibals’ (“Rum Liderliği” 1); ‘half-savage, half-cannibal creatures in human shape’ (“Bundan 
Sonrası” 3); ‘hungry wolves’ (Tolgay 4); ‘wolf in sheep’s clothing’ (Veziroğlu 1); ‘gangsters’, ‘mad dogs’ (Tolgay 
1). 
In representing the ‘good us’, on the other hand, they employed positive self presentation strategies where 
‘Good’ Turks versus ‘evil’ Greeks’ was a common theme. ‘We’ were presented as peaceful and friendly and 
‘they’ as warmongering and violent: ‘We Turks as a peace loving nation, many times we extended our peace-
ful hands to Greek Cypriots and Greeks. We wished to be friends with them. But they pushed back these 
hands with complete hostility. They applied all kinds of violent methods in order to annex the island to 
Greece’ (“Önce Güvenlik” 2).  
Another editorial stated ‘When the Turkish army troops landed in they aimed at only the military targets … 
The Turks never shot at any civilian, woman, elderly or child’ (“Bir Mukayese” 1). Photos of detained Greek 
Cypriots, often locals in captured villages and towns, were placed to emphasize the humanity of ‘us’, accom-
panied with captions stating that the Greek Cypriot war prisoners and detainees were comfortable, happy 
and thankful to the Turkish authorities. For instance the contrast images of murdered Turkish Cypriots and 
‘happy’ Greek Cypriots were placed on the same page where the phote did not necessarily be a recent one . 

Conclusion
This paper examined 1974 wartime media discourses in Cyprus through an analysis of two mainstream Turk-
ish Cypriot newspapers: Halkın Sesi and Bozkurt. The analysis found that Turkish Cypriot newspapers pro-
vided full support to Turkey’s geographical and ethnic division of the country. The study demonstrated that 
during and after the start of Turkish military intervention in Cyprus, the Turkish Cypriot journalists joined 
in the war using the press as propaganda tools. Enemy-based rhetoric was largely adopted in the analyzed 
articles and commentaries, which located Greeks and Greek Cypriots as the ‘significant others’. While rig-
idly drawing the lines separating ‘us’ from ‘them’, these accounts over-emphasized ‘our’ suffering and lacked 
any emotion or sympathy to ‘their’ suffering. While Turkish Cypriots and Greek Cypriots were discursively 
constructed as dichotomous national identities, Cyprio-centric identity representations and all the dissenting 
voices were excluded from the media. Turkey, on the other hand, was represented as the protecting mother-
land and associated with ‘us’. Hence the line separating Turkish Cypriots and Turkey was constantly sought to 
be discursively eliminated. Demarcation of Turkey as the ‘rescuer’ and the Turkish Cypriots as the ‘rescued’ 
became has become the dominant, yet highly problematic, discourse and has sealed a paternalistic relation 
between the two, where Turkish Cypriots were located in a position of obedience and gratitude to Turkey. 
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TÜRKIYE’DE “REKLAMCI” EĞITIMI: REKLAMCILIK LISANS PROGRAMLARI ÜZERINE BIR İNCELEME
MEHMET YAKIN

Türkiye’nin dünya genelinde en dikkat çeken sektörlerinden birisi reklamcılık sektörüdür. Reklamcılık sek-
törü gerek yurtdışı yarışmalarda kazandığı ödüllerle gerekse ihraç ettiği reklam çalışmalarıyla dikkat çekici 
başarılar elde etmiştir. Güncel bir o kadar da yoğun olan reklamcılık sektöründe çalışan yapısının çok genç ve 
iyi bir entelektüel altyapıya sahip olması zorunlu görünmektedir. Yaratıcı kültür ekonomisi içerisinde önemli 
bir hacme sahip olan bu sektörün insan kaynakları ihtiyacı geçmişte genel olarak farklı disiplinlerden me-
zunlarla karşılanmıştır. Günümüzde özellikle reklamcılık lisans programlarının açılmasıyla gerek sektörün 
ihtiyacına yönelik gerekse entelektüel eğitim vermeye yönelik olarak uzmanlaşma çabası dikkat çekmektedir. 
Bu çalışma içerisinde reklamcılık eğitimi veren lisans programlarının eğitim müfredatları analiz edilecek-
tir. Üniversiteler tarafından “reklamcı” ünvanıyla mezun edilen öğrencilerin eğitim geçmişlerinde teorik ve 
uygulamalı derslerin ne kadar yer aldığı, reklam sektörünün ihtiyacı gibi görülen dil, yabancı dil, psikoloji 
ve diğer entelektüel alanlarda nasıl bir eğitim sürecinden geçtikleri mercek altına alınacaktır. Çalışmanın 
amacı reklamcılık eğitimine dair bir perspektif oluşturmak ve reklamcılık eğitiminin sorgulanmasının yolunu 
açmaktır. 
Anahtar Kelimeler: Reklamcılık, Reklamcılık Sektörü, Reklamcılık Eğitimi

Giriş 

Reklamcılık; bir mal veya hizmetin sürüleceği piyasanın ve bu mal ya da hizmetin alıcısı olacakların tanın-
ması için yapılacak araştırmalar, reklam amacının, reklam giderlerinin ve mesaj türlerinin tasarlanması, 
reklam bütçesi, reklamın ne zaman yapılacağı, hangi iletişim kanallarının kullanılacağı konusundaki kararlar 
ve reklam içeriğinin hazırlanması gibi faaliyetlerin bütünüdür (İnceoğlu 165). Metin İnceoğlu tarafından 
yapılan bu tanımlama günümüzde de hâla geçerliliğini korumakta ve öz olarak reklamcılığın ne olduğu hak-
kında bilgi vermektedir. Bu tanımdan hareketle reklamcılığın araştırma süreçleri, bütçe hesaplamaları, medya 
planlamaları yanında yaratıcı süreç odaklı ve iletişim bazlı bir faaliyet olduğunu söylemek mümkündür. 
Oldukça karışık bu faaliyetinin eğitiminin verilmesi de inter disipliner bir çabanın sonucunda mümkün ola-
bilmektedir. 
Reklamcılığın ekonomik gelişime paralel olarak pazarlama biliminin gelişmesi, pazarlama biliminin iletişim 
bilimiyle ortaklığından pazarlama iletişimi kavramının doğuşu sonrası pazarlama iletişimi karması içerisinde 
yer aldığı kabul edilir. Üniversitede eğitiminin verilmesi hem üniversite eğitimine ilişkin genel kabul görmüş 
anlayışın yani lisans düzeyinde entelektüel seviyede yetişmiş insanın hem de reklamcılık sektöründe çalışa-
bilecek eğitimle donanmış mezun çıktısı beklentisi yaratmaktadır. Bu sebeple reklamcılık eğitiminin lisans 
düzeyinde veriliyor olması eğitim içeriğinde ekonomi, işletme, iletişim, pazarlama iletişimi, reklamcılık eğit-
iminin yanı sıra lisans düzeyinde entelektüel seviye ihtiyacının karşılığı olarak kabul edilebilecek genel kültür 
derslerinin alınması gerekliliğini de doğurmaktadır. 
Bu çalışma içerisinde anılan gereklilikler çerçevesinde reklamcılık lisans eğitiminin verilip verilmediğinin 
araştırılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda reklamcılık lisans programları taranarak ders isim-
leri üzerinden bir analiz yapılması tasarlanmıştır. Bu analiz öncesinde genel olarak reklamcılık sektörü ve 
reklamcılık/iletişim alanında eğitimin gelişiminden bahsetmek gerekir. 
Reklamcılık Sektörünün Gelişimi 
 Ürün ve hizmetleri muhtemel muhataplarına duyurmak şeklinde doğup gelişen reklamcılık, 1929 
Ekonomik Krizinin ardından arzın talepten fazla gerçekleşmesi nedeniyle pazarlamanın bir bileşeni olarak 
ivme kaydetmesine neden olmuştur. Teknolojiye bağlı olarak tüketiciye farklı mecralardan ulaşım olanağının 
artmasıyla beraber birçok markanın piyasada var olması ve tüketim toplumunun oluşumu, gelişimi sürecinde 
reklamcılık hem aktif rol almış hem de gelişimini sürdürmüştür. Modern yaşamın ve bu yaşam içerisinde 
tüketim toplumunun parlak aktörlerinden biri olan reklamcılık postmodern yaşam içerisinde de varlığını 
sürdürmektedir. 
 Dünyada reklamcılık sektörünün büyüklüğüne bakıldığında 2016 yılı sonu itibarıyla 510 milyar doları 
aşan bir sektör büyüklüğünden bahsetmek mümkündür (statista.com, 01.02.2018) 
 
Şekil 1. Dünya’da reklamcılık sektörü cirosu 
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(statista.com; 01.02.2018)
Ülkemizde 16.yy’dan itibaren kıpırdanmaya başlayan reklamcılık faaliyetleri 1923 sonrası Cumhuriyetin 
kuruluşundan sonra devlet destekli ekonomiyi ayaklandırma çabalarıyla beraber gelişimini sürdürmüştür. 
1970’lerde, küresel ekonomiden bahsedilmeye başlanan yıllarda devletçi politikanın yerini almaya başlayan 
liberal politikalar özellikle 1980 sonrasında Türkiye’de reklam ajanslarının serpilmesini ve yurtdışından 
ajanslarla ortaklıklar kurarak bir sektörden bahsedilmeye başlanmasının yolunu açmıştır. Reklamcılık sek-
törü gerek ulaştığı ciro rakamlarıyla gerekse yurtdışında ve yurtiçinde aldığı ödüllerle kendisini gösterme-
ktedir. 1984 yılında kurulan Reklamcılar Derneği gibi mesleki örgütler sektörün geliştiğinin ve kurumsal-
laştığının göstergesidir. 
 2015
(mio TL) Pazar Payı %  2016 
(mio TL) Pazar Payı %  Değişim 
2016 – 2015 %  
TV 3.270,05    50,51 3.679,90    51,22 12,53
Basın 1.094,95    16,91 1.068,90    14,88 -2,38
Açıkhava 415,03    6,41 448,96    6,25 8,18
Radyo 139,00    2,15 168,96    2,35 21,55
Sinema 71,15    1,1 81,14    1,13 14,03
Dijital 1.483,91    22,92 1.736,01    24,17 16,99
Toplam 6.474,10    100,00    7.183,87    100,00    10,96
Tablo 1. Türkiye 2016 Yılı Tahmini Mecra Yatırımları 
(“2016 Reklam Yatırımları”, Mediacat, 5 Şubat 2018)

Reklamcılar Derneği tarafından açıklanan medya yatırımlarına bakıldığında 7 milyar TL’yi geçen bir cironun 
oluştuğundan bahsetmek mümkündür. Bu cironun büyük kısmını televizyon reklamları yatırımları (%51) 
oluştururken dijital (%24,17), basın (%14,88), açıkhava (%6,25), radyo (%2,35) ve sinema (%1,13) medya 
yatırımlarının televizyonu takip ettiği görülmektedir. Sadece 2015’ten 2016’ya reklam yatırımlarının %10’luk 
bir büyüme kaydettiğini görmek mümkündür. 
Reklamcılık, pek çok alanda mal ve hizmet üretimini harekete geçirmektedir. Reklam endüstrisi, organi-
zasyon ve istihdam yapısı açısından yaratıcı endüstrilerin temel özelliklerini taşımaktadır. Üretim, süreci; 
reklam verenin tetiklediği ve “reklam ajansının temel ürünleri olan yaratıcı çalışmalar” ile yönetilen değer 
zinciri üzerinden gelişmektedir. Reklam faaliyetinin gerçekleşmesinde reklam verenden gelerek, reklam 
mecralarına dağılan önemli bir yatırım söz konusudur ve bu yatırım, üretim zincirinin halkalarından geçerek 
süreç sonunda önemli bir katma değer ortaya çıkarmaktadır. Proje bazlı yürüyen bu süreç emek ve sermaye 
yoğundur, dolayısıyla yaratıcı ve teknik işgücü olarak sınıflandırılan işgücünün beceri düzeyi sürecin çok 
önemli bir girdisidir. Üretim süreci mekânsal olarak parçalanabilir olmakla birlikte firmalar ve diğer aktörler 
kümelenme eğilimi gösterir (Töre, 34). 

 
Şekil 2. Reklam Sektör Haritası 
(Töre, 7)

Töre’nin de yaratıcı ve teknik işgücü olarak tanımladığı reklamcılık sektörü işgücünün oluşumu hem yaratıcı 
hem de teknik anlamda bir eğitim süreci sonunda mümkün olabilir. Reklamcılık eğitiminin günümüzde nasıl 
bir yapıya sahip olduğunu değerlendirmeden önce genel olarak reklamcılık eğitiminin gelişiminden bahset-
mek gerekir. 

Dünya’da İletişim ve Reklamcılık Eğitimi 
İletişim eğitimi, tarihsel süreç içinde önce basının ortaya çıkıp bir endüstri haline gelmesi sonucu ilk olarak 
gazetecilik eğitimi biçiminde belirmiştir. İlk gazetecilik eğitimi ise 1908 yılında ABD’de Missouri Üniversi-
tesi’nde kurulan gazetecilik okulunda başlamıştır (Mutlu, 245). Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite 
içerisinde ilk reklamcılık eğitimi veren kurum halen Pennslyvania State Üniversitesi bünyesinde bulunan 

323



Wharton Business School (Wharton İş Okulu) olarak dikkat çekmektedir. Gazetecilik bölümü içerisinde 
reklamcılık bir ders olarak işlenmiştir. Reklamcılığın akademik bir çalışma alanı olarak gerçek başlangıcı ise 
psikoloji bölümü içerisinde olmuştur. Minnesota Üniversitesinden Psikoloji Profesörü Harlow Gale, 1895 
yılında reklamcılıkla ilişkilendirilebilecek ilk akademik araştırmayı yapmıştır. Yeni bir bölüm oluşturmanın 
yanı sıra, New York Üniversitesi 1915’te bir reklamcılık fakültesi kurma hazırlıklarına başlarken, Missouri 
Üniversitesi, aynı yıl ilk reklamcılık lisans programını açar (Coolsen, 40’tan aktaran Ross ve Richards, 23). Bu 
bağlamda ABD’de reklamcılık lisans programının ilk kez 1915 yılında Missouri Üniversitesinde başladığını 
söylemek mümkündür. 
ABD dışında reklamcılık eğitiminin çok farklı tarihlerde başladığı dikkat çekmektedir. Başlangıç tarihlerin-
in bu kadar farklılık göstermesi ülkelerin politik yapılarıyla doğal olarak ilişkiliyken öte yandan reklamcılık 
sektörünün bu ülkelerde hangi tarihlerde oluşmaya başladığına dair fikir de vermektedir. İsveç’te 1939 yılın-
da, Japonya’da 1963 yılında, Hong Kong’ta 1968’te, Güney Kore’de 1974 yılında, Çin’de 1983 yılında, Güney 
Afrika’da 1986 yılında başladığı söylenebilen reklamcılık eğitimi, demir perdenin çöküşüyle Rusya’da 1994 
yılında başlamış görünmektedir (Ross ve Richards, 325-332).
Türkiye’de İletişim ve Reklamcılık Eğitimi 
“20.yüzyıl, eğitimin uzmanlaşmaya gereğinden fazla önem verdiği ve bu nedenle de mühendislerin 
mühendislik dışında, tabiplerin de tıp dışında kültür ve düşünce ürünlerinden hiç nasiplerini alamadıkları 
bir garip eğitim sonrası “saldım çayıra mevlam kayıra” mezun edildiği garip bir yüzyıl olmuştur” (Oskay, 201) 

Oya Tokgöz’e göre iletişim eğitiminin ülkemizde geçmişinin önemli tarihleri şunlardır; 
• 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde Basın Yayın Yüksekokulu’nun 
açılmasıyla iletişim eğitiminin başladığını kabul etmek mümkündür. 
• 1970’li yıllarda Ankara, İstanbul, Marmara, Ege ve Gazi Üniversiteleri İletişim Fakültelerinin temelleri 
atılmıştır. 
• 1982 yılında yürürlüğü giren YÖK yasası ile Basın Yayın Yüksekokulları adı altında bu üniversitelerin 
rektörlüklerine bağlanarak, “tek tip” eğitime yönlenilmiştir. 
• 1987-1988 ders yılından itibaren Ankara, İstanbul, Ege, Marmara ve Gazi Üniversitelerinde Yüksek 
Öğretim Kurulunun isteği ve ilgili üniversitelerin senatoları kararıyla, Basın Yayın Yüksekokullarında bulu-
nan gazetecilik ve halkla ilişkiler bölümleri ikiye ayrılarak, “gazetecilik bölümü” ve “halkla ilişkiler ve tanıtım” 
bölümü kurulmuştur. “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü” için yeni ders programları hazırlanmıştır. Bu 
programda yer alan dersler arasında “pazarlama ve reklamcılık, reklam tasarımı, halkla ilişkiler uygulamaları, 
kamuoyu ve piyasa araştırmaları, tanıtma yöntemleri, işletmeciliğe giriş, reklam fotoğrafçılığı” yer almıştır.
• 1992 yılında TBMM’de çıkarılan 3837 sayılı yasa ile bu okullar İletişim Fakültelerine dönüşürken, Es-
kişehir’de Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ile Konya’da Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
kurulmuştur. 
• 1993 yılında İletişim Fakültelerindeki bölümlerin altına Yüksek Öğretim Kurulu tarafından anabilim 
dallarının yerleştirilmesine gidilmiştir. Gazetecilik bölümüne yerleştirilen anabilim dalları sırasıyla “genel 
gazetecilik, basın yayın tekniği, basın ekonomisi ve işletmeciliği, bilişim ve bilgisayar teknolojileri” olurken, 
radyo televizyon sinema bölümüne “radyo televizyon, sinema, iletişim bilimi, grafik sanatlar ve fotoğrafçılık”, 
halkla ilişkiler ve tanıtım bölümüne “halkla ilişkiler, kişilerarası iletişim, araştırma yöntemleri, reklamcılık ve 
tanıtım” konulmuştur (Tokgöz, 2005).
Devlet üniversiteleri içinde iletişim fakültelerinin sayısı günbegün artarken, 1997 yılından itibaren vakıf 
üniversitelerinin kurulmasının yolu açılınca, vakıf üniversiteleri içinde de iletişim fakülteleri açılmaya başl-
anmıştır. Türkiye’de lisans programı olarak kurulan ilk reklamcılık bölümleri 1999 yılında vakıf üniversi-
telerinde kurulmuştur. YÖK tarafından o sene yapılan ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı) ile ek 
yerleştirme sonucu öğrenci alan programlar şu şekildedir; 
• İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü, 
• KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü, 
• KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, 
• KKTC Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü, 
Devlet üniversitelerinden Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimler Fakültesi ise 2001-2002 yılın-
da İletişim Sanatları Bölümünün ismi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler olarak değiştirerek öğrenci alımına 
başlamıştır. 
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3. ARAŞTIRMA 
Reklamcılık eğitimine ilişkin bu tespitlerden yola çıkarak bir değerlendirme yapılmadan önce reklamcılık 
eğitiminin 2017-2018 akademik yılında bir fotoğrafının çekilmesi ve değerlendirmenin bu fotoğrafın analizi 
üzerinden yapılması faydalı olacaktır. 
3.1. Araştırma Modeli  
Çalışma var olan durumu saptamaya yönelik betimsel ve içerik analizi çalışmasıdır. Çalışmada lisans 
düzeyinde reklamcılık eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarının web sitelerinden elde edilen bilgiler ve 
YÖK istatistiklerinden yararlanarak var olan durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. YÖK’e bağlı olarak 
reklamcılık lisans eğitimi veren programların ders içerikleri için MaxQDa programının 2018 versiyonu kul-
lanılmıştır.   
3.2. Araştırmanın Amacı, Soruları ve Sınırlılıkları
Çalışmanın amacı, ülkemizde 2017-2018 Öğretim Yılında reklamcılık lisans eğitiminin genel görünümünü 
ortaya koymaktır. Bu amaçla; hangi üniversitelerde reklamcılık lisans programlarının bulunduğu saptanmış, 
bu programların ders içerikleri üzerinden bir analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışma içerisinde reklamcılık lisans 
programlarında reklamcılık eğitiminin hangi alanlarda yoğunlukta dersler verildiğine bakılarak irdelenme-
si amaçlanmaktadır. Reklamcılık lisans programının üniversiteler tarafından nasıl görüldüğü betimlenerek 
gerek sektör beklentisi gerekse lisans programı mezuniyet beklentisi açısından sorgulanması amaçlanmak-
tadır. 
2017-2018 akademik yılında “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” 
adıyla eğitim veren programların sayısının 32 olduğu görülmektedir. 

  Üniversite Adı Fakülte Program Adı  Eğitim Dili Devlet / Vakıf Şehir
1.         Adnan Menderes İletişim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe Devlet Aydın
2.         Anadolu İletişim Bilimleri Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe Devlet Eskişehir
3.         Anadolu Açıköğretim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe Devlet Eskişehir
4.         Atılım İşletme Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İngilizce Vakıf Ankara
5.         Bahçeşehir   İletişim Reklamcılık İngilizce Vakıf İstanbul
6.         Beykent İletişim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe Vakıf İstanbul
7.         Doğu Akdeniz İletişim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İngilizce KKTC KKTC
8.         Ege İletişim Reklamcılık Türkçe Devlet İzmir
9.         İstanbul Arel İletişim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe Vakıf İstanbul
10.     İstanbul Aydın   İletişim Reklamcılık Türkçe Vakıf İstanbul
11.     İstanbul Bilgi   İletişim Reklamcılık İngilizce Vakıf İstanbul
12.     İstanbul Esenyurt Sanat ve Sosyal Bilimler Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe 
Vakıf İstanbul
13.     İstanbul Gelişim Uygulamalı Bilimler YO Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe 
Vakıf İstanbul
14.     İstanbul Medipol İletişim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe Vakıf İstanbul
15.     İstanbul Ticaret İletişim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe Vakıf İstanbul
16.     İzmir Ekonomi İletişim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İngilizce Vakıf 
İzmir
17.     Kadir Has   İletişim Reklamcılık İngilizce Vakıf İstanbul
18.     Karadeniz Teknik İletişim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe Devlet Trabzon
19.     Kastamonu İletişim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe Devlet Kastamonu
20.     Kocaeli   İletişim Reklamcılık Türkçe Devlet Kocaeli
21.     Lefke İletişim Bilimleri Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe KKTC KKTC
22.     Manas İletişim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe Kırgızistan Kırgızistan
23.     Necmettin Erbakan Sosyal ve Beşeri Bilimler Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe 
Devlet Konya
24.     Niğde İletişim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe Devlet Niğde
25.     Nişantaşı İİBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe Vakıf İstanbul
26.     Okan Uygulamalı Bilimler YO Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe Vakıf İstanbul
27.     Sakarya İletişim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe Devlet İstanbul
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28.     Selçuk   İletişim Reklamcılık Türkçe Devlet Konya
29.     Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Reklamcılık ve Halkla İlişkiler İngilizce 
KKTC KKTC
30.     Uşak İletişim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe Devlet Uşak
31.     Yaşar İletişim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İngilizce Vakıf İzmir
32.     Yeni Yüzyıl İletişim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe Vakıf İstanbul
Tablo 2. 2017-2018 Akademik Yılında Adında “Reklamcılık” İbaresi Geçen Programlar (https://yokatlas.yok.
gov.tr/, 16.01.2018)

Tablo 2.de sunulan 32 programdan 24’ünün Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, 7’sinin Reklamcılık ve 1’inin 
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler adıyla eğitim verdiği görülmektedir. Bu programların 8’i İngilizce eğitim 
vermekte iken 24’ü ise Türkçe eğitim vermektedir. Programların bu kadar farklı isimlerle eğitim yapması bir 
yandan geçmişte “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” adıyla eğitim veren programların “Halkla İlişkiler ve Reklam-
cılık” (Örneğin Anadolu Üniversitesi) olarak program isimlerini değiştirmesi ya da “Halkla İlişkiler” ve 
“Reklamcılık” olarak programların ikiye ayrılması nedeniyle olabilmektedir. Öte yandan yeni açılan ve öğre-
tim üye sayısı yeterli olmayan programların bölünmeden önce “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık” adıyla açıldığı 
da görülebilmektedir.  
Programların 12’sinin devlet üniversitesi, 4’ünün yurtdışı, 16’sının ise vakıf üniversitesi olduğu görülmekte-
dir. Günümüzde 32 programın 14’ü İstanbul’da yer almakta iken 18’i İstanbul dışında ve yurtdışında yer alan 
üniversitelerde okutulmaktadır.
Peki bu programlar hangi fakültelerde okutulmakta sorusunun cevabı ise oldukça karışıktır. 32 programdan 
22’si İletişim Fakültesi bünyesinde okutulmakta iken, 2’si Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda, 1’i Açıköğre-
tim Fakültesinde, 1’i İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, 2’si İletişim Bilimleri Fakültesinde, 1’i İşletme 
Fakültesinde, 1’i Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinde, 1’i Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde eğitim 
vermektedir. 
Çalışma 2017-2018 Öğretim Yılında Türkiye’de reklamcılık alanında eğitim veren Yükseköğretim kurum-
larının lisans programlarıyla sınırlıdır. Bu programlar; 
• Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Lisans Programı, 
• Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Lisans Programı, 
• Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Lisans Programı, 
• İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Lisans Programı, 
• Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Lisans Programı, 
• Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Lisans Programı, 
• Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Lisans Programı, 
Araştırma Bulguları 
Çalışmanın literatür kısmında da değinildiği üzere sektör beklentileri yanında reklamcılık alanına ilişkin 
lisans düzeyinde “üniversite mezunu” entelektüel yapıya sahip bireylerin yetişmesi bağlamında genel kültür 
alanında derslerin verilmesi zorunludur. Bu derslerin bir kısmı YÖK tarafından bütün lisans programları 
için zorunlu okutulması istenen “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi”, “Türk Dili” ve “İngilizce” dersleridir. 1981 
yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 4. maddesine göre yüksek öğretimin amacı şu 
şekilde tanımlanmıştır; 
Öğrencilerini; 
1. Atatürk İnkılapları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
2. Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve 
mutluluğunu duyan, 
3. Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, 
4. Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline get-
iren, 
5. Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, 
6. Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, 
7. İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi 
geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, vatandaşlar 
olarak yetiştirmek. 
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Bu maddelerin analizi apayrı bir çalışma konusu oluşturmakla beraber, Reklamcılık programı özelinde bu 
maddelerden yola çıkarak YÖK tarafından belirlenmiş zorunlu derslerin haricinde antropoloji, kültürel 
çalışmalar, kültür tarihi, uygarlık tarihi (madde 2), sosyal sorumluluk, algı ve empati, toplumsal duyarlılık 
(madde 3), kişisel gelişime yönelik derslerin yanı sıra psikoloji, felsefe, sosyoloji (madde 4) ve son olarak 
mesleki yeterlilik ve genel kültür dersleri (madde 7) program dahilinde okutulması gereken dersler olarak 
yorumlanabilmektedir. Lisans programlarından 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) karşılığı 8 yarıyıl-
da verilen dersleri başarıyla tamamlayan adayların mezun olabileceği göz önüne alındığında dikkatli bir 
müfredatın oluşturulması zaruri görünmektedir.     
Reklamcılık programlarının 4’ü vakıf üniversitesi (Bahçeşehir, Bilgi, İstanbul Aydın ve Kadir Has) olup İstan-
bul’da bulunmaktadır. Diğer 3 program ise devlet üniversitesi programları olup İzmir (Ege),  Kocaeli (Kocae-
li) ve Konya (Selçuk) kentlerinde bulunmaktadır. 
7 programın eğitim programları incelendiğinde YÖK tarafından zorunlu olarak okutulması istenen Türk Dili 
I, Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Yabancı Dil I ve Ya-
bancı Dil II dersleri haricinde ortak ders isimlerinin oldukça nadir olduğu dikkat çekmektedir. 
Üniversite Programda Okutulan Ders Sayısı 
Bahçeşehir  33
Bilgi 45
Ege  87
İstanbul Aydın  56
Kadir Has  49
Kocaeli  84
Selçuk  80
Toplam  434

Tablo 3. 2017-2018 Akademik Yılında Reklamcılık Lisans Programlarında Ders Sayısı
Vakıf üniversitelerinde ortalama 46 derslik programlar okutulurken devlet üniversitelerinde ortalama 84 
dersten oluşan bir programın genişliği dikkat çekmektedir. Tüm programlarda okutulan ortalama ders sayısı 
62’dir. Vakıf ve devlet üniversitelerinde açılan ders sayısının bu kadar farklı olmasının sebebi doğal olarak 
akademik kadronun genişliği ve sürekliliğiyle alâkalıdır. 
Yüksek Öğretim Kurulunun akademisyen kadrolarının sunulduğu yök akademik (http://akademik.yok.gov.
tr) sayfası incelendiğinde çalışma alanları içerisinde reklamcılık alanını belirten akademisyen sayısı toplam 
79 kişi olarak görünmektedir. 79 akademisyenden 16’sı profesör, 9’u doçent, 21’i yardımcı doçent, 6’sı öğretim 
görevlisi, 1’i okutman, 2’si uzman ve 23’ü araştırma görevlisi ünvanı taşımaktadır. 79 akademisyenin tama-
mı reklamcılık bölümlerinde görev yapmamakla beraber alanla ilgili akademik materyal üretimi yapmaları 
açısından reklamcılık lisans programlarının içeriğinin oluşmasında önemli bir katkı sağladıkları belirtilebil-
ir. Yine aynı sayfanın istatistikleri gözden geçirildiğinde tamamı bahsi geçen 79 akademisyene ait olmamak 
üzere 53 kitap, 64 makale, 41 bildiri, 18 proje, 14 sanatsal faaliyet ve 67 lisansüstü tez çalışmasının alana 
kazandırıldığı görülmektedir. Bu bağlamda lisans eğitiminin materyal ihtiyacının bir kısmının bu yayınlar 
üzerinden sağlanabildiğini söylemek yine olasıdır. 
Yüksek Öğretim Kurulunun Akademik Arama web sitesinde reklamcılık lisans eğitiminin verildiği program-
lar incelendiğinde öğretim elemanlarının ünvanlara göre dağılımı tabloda sunulmuştur. 
Üniversite Profesör Doçent  Yardımcı Doçent  Öğr. Görevlisi Araştırma Görevlisi 
Bahçeşehir  1 1 2 1 1
Bilgi Bölümle İlgili Veriye ulaşılamamıştır
İstanbul Aydın  0 1 2 1 1
Kadir Has  1 0 2 1 1
Ege  3 4 1 0 1
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Kocaeli  1 0 2 0 0
Selçuk  3 4 1 0 3
Tablo 4. 2017-2018 Akademik Yılında Reklamcılık Lisans Programları Kadrolarında Bulunan Akademi-
syenlerin Unvan Dağılımları
Tablo 4. incelendiğinde görüldüğü üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından lisans programı açma gereklil-
iği olarak belirtilen en az 3 öğretim üyesine sahip olma koşulunun tüm üniversiteler tarafından sağlandığı 
görülmektedir. Öte yandan 4 yıllık bir eğitim sürecinde tüm programların ortalamasında 62 dersin oku-
tulması ve bir dönemde yaklaşık 30 dersin 3 öğretim üyesi tarafından yürütülmesi doğal olarak mümkün 
değildir. Bu sebeple programların büyük kısmında ders programlarında gösterilen derslerin çoğunun açıl-
madığını söylemek olasıdır. Fakülte ve üniversite bünyesinde yürütülen ortak dersler öğretim üyelerinin 
farklı bölümlerde ders verebilmesine olanak sağlamakta, bu yolla bölümlerde ders yükü fakülte ve üniversite 
ortak dersleri ile yürütülerek mantıklı bir düzeye indirilmeye çalışılmaktadır. Üçüncü bir seçenek olarak, 
özellikle reklamcılık bölümünün sektördeki gelişmelerden ve pratik uygulamalardan haberdar olabilmesinin 
önünü de açan ders saat ücreti karşılığı akademik kadrolarda yer almayan ancak sektör tecrübesi olan kişiler-
in ders verdiği görülmektedir. 

Kod Sistemi Bilgi Ünv Bahçeşehir Ünv Ege Ünv İstanbul Aydın Ünv Kadir Has Ünv 
Kocaeli Ünv Selçuk Ünv Genel Ortalama  Yüzde 
Sosyal Bilimler Alan Dersleri  8 6 16 8 8 14 29 89 20
İletişim Alan Dersleri  6 4 18 10 5 8 12 63 14
Reklamcılık Alan Dersleri 24 18 45 29 32 56 35 239 56
Diğer 7 5 8 9 4 6 4 43 10
  45 33 87 56 49 84 80 434 100
Tablo 5. Reklamcılık Lisans Programlarında Alanlara Göre Ders Sayıları ve Genel Ortalama Yüzdesi
Araştırma sırasında 7 lisans programının müfredatında görünen 434 ders sosyal bilimler alan, iletişim, 
reklamcılık ve diğer olmak üzere kabaca 4 ana bölüm içerisinde toplanmış daha sonra bu dört ayrı bölüm 
içerisinde ders dağılımları tablolarla çalışma içerisinde incelenmiştir. Tablo 5’te de gösterildiği üzere 7 
bölümde okutulan 434 dersin yaklaşık %56’sının reklamcılık alan dersi olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 
Reklamcılık lisans programlarında derslerin yarısından çoğunun yine alana özgü dersler olduğunu söylemek 
mümkündür.   
Kod Sistemi Bilgi Ünv  Bahçeşehir Ünv Ege Ünv İ.Aydın Ünv Kadir Has Ünv Kocaeli 
Ünv Selçuk Ünv
Sosyal Bilimler Alan Dersleri  8 6 16 8 8 14 29
Ekonomi Alan Dersleri 0 0 1 0 0 0 2
İşletme Alan Dersleri 6 2 2 2 0 2 5
Pazarlama Alan Dersleri 0 0 1 1 2 2 8
Pazarlama İletişimi Dersleri 0 0 2 0 1 1 3
Psikoloji Alan Dersleri 0 1 1 1 0 1 2
Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersleri 2 1 2 2 2 2 2
Felsefe 0 0 0 1 0 1 0
Sanat ve Sanat Tarihi 0 1 5 0 2 3 3
Siyaset 0 0 1 1 1 1 1
Sosyoloji 0 1 1 0 0 1 3
Tablo 6. Reklamcılık Lisans Programlarında Okutulan Sosyal Bilimler Alan Dersleri Açılımları
Tablo 6’da reklamcılık lisans programlarında okutulan “sosyal bilimler alan dersleri” mercek altına alındığın-
da yedi ayrı lisans programında farklı alanlarla yoğunlaşıldığı dikkat çekmektedir. Örneğin Bilgi Üniversi-
tesinde İşletme alan dersleri, Ege Üniversitesinde Sanat ve Sanat Tarihi alan dersleri, Selçuk Üniversitesinde 
ise Pazarlama alan derslerinin yoğunluğu dikkat çekicidir. Bu derslerin tamamının aktif olarak açılmadığı 
kabul edilmekle beraber “sosyal bilimler alanı” özelinde öğrencinin hem entelektüel eğitimine dair hem de 
araştırmacı kimliğinin gelişmesine yönelik derslerin yanı sıra reklamcılık alanıyla bağlantılı olarak ekonomi, 
pazarlama, pazarlama iletişimi derslerini aldığı ancak psikoloji, sosyoloji, siyaset ve felsefe alanında derslere 
tüm üniversitelerde dengeli bir dağılımla ulaşamadığı görülmektedir. Özellikle lise eğitiminde genel eğitim 
programı içerisindeki ağırlığı azalan felsefe derslerinin reklamcılık lisans programlarında da çok nadir yer 
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alması dikkat çekicidir. Öte yandan belli alanlara yoğunlaşan lisans programlarından “reklamcı” unvanıyla 
mezun olan öğrencilerin işletme, sanat veya pazarlama odaklı bir reklamcılık eğitiminden geçmiş olması, 
sektöre bakış açılarıyla beraber sektörün farklı ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri açısından avantaj veya deza-
vantaj yaratan bir faktör olarak değerlendirilebilir. 

Kod Sistemi Bilgi Ünv  Bahçeşehir Ünv Ege Ünv İ.Aydın Ünv Kadir Has Ünv Kocaeli 
Ünv Selçuk Ünv
İletişim Alan Dersleri  6 4 18 10 5 8 12
İletişim Kuram ve Tarih Dersleri 3 2 11 6 5 3 3
İletişim Uygulama Dersleri 3 2 7 4 0 5 9
Tablo 7. Reklamcılık Lisans Programlarında Okutulan İletişim Alan Dersleri Açılımları
Tablo 7’de iletişim alanında okutulan dersler kuram ve tarih dersleri yani teorik dersler ve uygulama dersleri 
olarak iki ayrı grupta incelenmiştir. İki devlet üniversitesinden Ege Üniversitesi Reklamcılık Bölümünde 
iletişim alan derslerinde teorik derslerin ağırlığı dikkat çekerken, Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümünde 
uygulama derslerine daha çok ağırlık verildiği dikkat çekmektedir. Vakıf üniversitelerinde genel olarak 
dengeli bir dağılım söz konusu iken Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümünde “iletişim alanı” özelinde 
teorik derslerin yoğunluğu dikkat çekicidir. 
Kod Sistemi Bilgi Ünv  Bahçeşehir Ünv  Ege Ünv İ.Aydın Ünv Kadir Has Ünv Kocaeli 
Ünv Selçuk Ünv
Reklamcılık Alan Dersleri 24 18 45 29 33 56 35
Reklam Yapım - Uygulama Dersleri  1 8 10 1 7 11 6
Reklamcılık Teori ve Tarih Dersleri  6 3 7 4 4 15 4
Reklam ve Tasarım Dersleri  4 0 4 5 1 7 3
Reklam ve Eleştiri Dersleri  1 1 1 2 1 3 2
Reklam Yönetimi Dersleri  0 1 2 2 3 2 2
Reklam-Tüketici-Tüketim İlişkisi Dersleri  1 1 1 1 2 2 1
Metin Yazarlığı Dersleri  2 1 2 1 2 2 3
Reklam ve Yaratıcılık Dersleri  1 0 2 1 1 1 0
Medya Planlama Dersleri  0 1 1 2 1 1 1
Reklam ve Strateji Dersleri  1 0 1 0 2 1 0
Marka Yönetimi Dersleri 2 1 1 1 2 1 2
Dijital veya Sosyal Medya Alan Dersleri 2 0 1 0 2 1 1
Medya Okuryazarlığı Dersleri 1 1 1 1 0 2 1
Sosyal Sorumluluk Dersleri 0 0 1 2 0 1 1
Yabancı Dil 2 0 6 2 4 3 6
Etik ve Hukuk Dersleri 0 0 4 4 1 3 2
Staj 0 2 2 3 0 0 0
Bitirme Projesi 2 0 0 1 0 1 2
Tablo 8. Reklamcılık Lisans Programlarında Okutulan Reklamcılık Alan Dersleri Açılımları
Tablo 8’de lisans programları “reklamcılık alan dersleri” bağlamında mercek altına alınmıştır. Reklamcılık 
alan derslerinde çok geniş bir yelpazeyle karşılaşılmıştır. Bu yelpaze içerisinde reklamcılık uygulama ve 
reklamcılık teorik derslerinin yoğun olması tahmin edilebilir bir sonuçtur. Öte yandan devlet üniversiteler-
inin kadrolarının vakıf üniversitelerine göre daha zengin olmasıyla bu yelpaze içerisinde farklı alternatifleri 
sunma gücüne sahip olabildikleri görülmektedir. Lisans programı sonunda mezuniyet şartı olarak kimi 
üniversiteler staj zorunluluğunun yerine getirilmesini isterken kimi üniversiteler de ise akademik gelişimin 
bir sonucu olarak öğrencilerden bitirme projesi istendiği görülmüştür. Bu bağlamda İstanbul Aydın Üniver-
sitesinin staj ve bitirme projesini bir arada istemesi dikkat çekicidir. Reklam etiğine ilişkin dersler alanında 
ise Ege Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi dikkat çekmektedir. Reklamcılık alanında verilen dersler 
konusunda lisans programlarının özellikle dijital mecra derslerinde yetersizlikleri dikkat çekicidir. Bu alanda 
hem yetişmiş akademisyen hem de yetişmiş sektör çalışanı oldukça az olmakla beraber teknolojik gelişme-
ler ve sanal dünyanın cazibesiyle Reklamcılar Derneği Medya Yatırım İstatistikleri hatırlandığında toplam 
medya yatırımlarının yaklaşık beşte birinin harcandığı bu alanda büyük bir açık olduğu dikkat çekmektedir. 
Günümüzde “İnteraktif Medya Tasarımı”, “Yeni Medya” gibi lisans programlarının da açıldığını göz önünde 
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tutarak gerek akademik gerekse sektör açısından bu derslere yönelik açığın “acilen” giderilmesi gerektiğini 
söylemek mümkündür. Öte yandan yaratıcılık gibi yaratıcılık endüstrisi alanlarından biri olan reklamcılık 
açısından vazgeçilmez bir önemi bulunan konu hakkında özel derslerin yetersizliği dikkat çekicidir. Yine 
medyanın kritiğinin yapılması ve mezun olunduktan sonra medya çalışanı olunmasa bile gerek “medya 
okuryazarlığı” gerekse “dijital medya okuryazarlığı” derslerinin hem reklamcılık hem de iletişim fakülte-
leri açısından “zorunlu” olması gerektiğini söylemek abartı olmayacaktır. Yedi program incelendiğinde bu 
bağlamda Kocaeli Üniversitesi haricinde açık yine dikkat çekici boyuttadır. 
Kod Sistemi Bilgi  Bahçeşehir Ünv Ege Ünv İ.Aydın Ünv Kadir Has Ünv Kocaeli Ünv 
Selçuk Ünv
Diğer 7 5 8 9 4 6 4
Akademik Gelişim Dersleri 2 1 2 2 0 0 0
Bilişim ve Teknoloji 0 0 2 2 0 2 0
Diğer 1 0 0 1 0 0 0
Türk Dili 2 2 2 2 2 2 2
Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi  2 2 2 2 2 2 2
Tablo 9. Reklamcılık Lisans Programlarında Okutulan “Diğer” Derslerin Açılımları
Reklamcılık lisans programlarında “sosyal bilimler”, “iletişim” ve “reklamcılık” alanı dışında derslere 
bakıldığında YÖK zorunlu dersleri haricinde müfredatlarda “alan dışı” derslere çok fazla yer verilmediği 
görülmektedir. Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Programında akademik gelişim dersleri dikkat çekmektedir. 
Müfredatlar genel olarak incelendiğinde mesleki gereklilikler ve alana ilişkin kuram, tarih derslerine yoğun-
laşıldığı görülmektedir. Lisans programlarında farklı bölüm ve fakültelerden de ders alma şansı öğrencilere 
verilmiş görünmektedir ancak özellikle vakıf üniversitelerinde öğrencilerinin seçim şansının oldukça kısıtlı 
olduğu göze çarpmaktadır. 
Sonuç 
İletişim eğitimindeki sorunları “Türkiye’deki iletişim disiplininin kimlik bunalımı” olarak nitelendiren Mut-
lu’ya (138-139) göre, iletişim eğitiminin başlama gerekçesi Lazarsfeld geleneği çerçevesinde, sadece medya 
personelinin yetiştirilmesine duyulan gereksinimdir. Ülkede iletişim fakültelerinin sayısının giderek artması, 
sayının artmasının ardında yatan nedenler ile bu kadar çok iletişim fakültesine gerek var mı sorusuna yanıt 
bulabilmek bakımından ise tarihsel gelişim içinde “neler yapıldı, yapılamadı” üzerinde irdeleme ve değer-
lendirme yapabilmek için tarihsel perspektiften bakarak, bazı değişkenleri devreye sokmak, değişkenler ar-
asındaki ilişkilere bakmak gerekmektedir. Bu nedenle iletişim eğitimini bağımsız değişken olarak ele almak, 
sermaye, medya, teknoloji ve uygulanan politikalar gibi değişkenleri bağımlı değişken olarak değerlendirmek 
anlamlı olmaktadır (Tokgöz, 2005). 
İrfan Erdoğan’a göre ders programlarının hazırlanmasında kuramsal derslerle meslek uygulamalarına yöne-
lik derslerin nasıl dengeleneceği sorusunun temelinde, iletişim eğitiminin sektörün mü yoksa üniversitenin 
mi denetiminde olacağı sorusu yatmaktadır. Tartışmalarda, kuram/uygulama ayrılığının fetişleştirilmesi ise 
asıl soruyu gözden kaçırmak anlamına gelmektedir. Kuram ve uygulamanın birbirine zıt olmadığı, kuramın 
sosyal pratiğin açıklaması olduğu; kuramın pratikte yapılanın nedenlerinin ve sonuçlarının sistemli, güvenilir 
ve geçerli açıklamasını sunmayı gerektirdiği (Erdoğan, 98) göz önünde tutulursa, sektörün iletişim eğitiminin 
eleştirel niteliğinden rahatsızlık duyduğunun işaretleri görülebilir. 
Oya Tokgöz’e göre, medya sektörünün çalıştırmak istediği eleman bakımından geliştirdiği bir “insan kaynak-
ları politikası” bulunmamaktadır ve İletişim Fakültelerinin iletişim eğitimi verebilecek kadroları da yeterli 
değildir. “Medya sektörü ile iletişim fakültelerinden mezun olanların istihdam yönünden ilişkiler, eğitim ve 
medya arasındaki parçalanmayı azaltma bakımından gözden geçirilmelidir. Yeni iletişim fakülteleri, iletişim 
meslek liseleri kurmanın, kurslar açmanın faydadan çok zarar getireceği göz ardı edilmemeli, atılacak adım-
lar dikkatli olarak seçilmelidir” (Tokgöz, 29-31).
Devletin ise genelde eğitim özelde iletişim eğitimi yönünden politikaları düzgün bir şekilde üretilmeme-
ktedir. Üniversiteye girmek isteyen öğrenci sayısı her yıl artmaktadır, fakat çeşitli sektörlerde çalışacak ara 
eleman yetiştirme üzerinde durulmamaktadır. Yeni kurulan devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri, yeni 
iletişim fakülteleri, bölümleri, meslek okulları açarak üniversiteli olmak isteyen öğrencilere olanak yaratır 
görülmektedirler. Bu şekilde iletişim fakültelerinin sayısı artarken, iletişim eğitimi gören öğrenci sayısı da 
artış göstermektedir. Dört yıl veya iki yıl müddetle öğrenciler iletişim fakültelerinde veya meslek yükse-
kokullarında eğitim görürken, mezun olan öğrencilerin istihdamı bakımından medya sektörü ile ilişki kuran 
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politikalar üretilmesi yoluna gidilmemektedir (Tokgöz, 2005).
Çalışmanın sonucunda müfredatlar tarandıktan sonra müfredat tasarımlarında ve muhtemelen açılacak yeni 
programlarda şu konularda öneriler getirmek mümkündür; 
- Halihazırda İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) tarafından da yürütülen İletişim Fakültelerinde 
akreditasyon sürecinin hızlandırılması ve yaygınlaştırılması faydalı olacaktır. 
- Meslek örgütleriyle akademinin arasındaki iletişimin arttırılarak ABD’de bulunan American Academy 
of Advertising (Amerikan Reklam Akademisi) gibi bir yapılanmanın gerçekleştirilmesi. Bu kuruma reklam-
cılık ve reklamcılık eğitimi konusuna odaklanan akademisyenler ve sektör profesyonelleri üyedir. Kurum 
reklamcılık eğitimine dair üç saygın uluslararası endekste taranan süreli yayını çıkartmakta ve düzenli olarak 
akademik etkinlikler düzenleyerek reklamcılık eğitiminin gelişimine dair çalışmalara öncülük etmektedir. 
Ülkemizde bu tip bir yapılanma hem sektör – akademi çatışmasının verimli bir sonuca ulaşmasına yardım-
cı olabilir hem de gerek müfredat oluşturan gerekse program açmayı düşünen kurumlara rehberlik hizmeti 
verebilir. 
- Öğrencilerin staj programlarının yine sektörle iş birliği yapılarak kağıt üstünde kalmasının engelle-
nerek gerçek çalışma koşullarında staj yapmaları sağlanabilir. 
- Lisans programlarında akademiye dönük, sektöre dönük, yeni trendlere yoğunlaşan, reklamcılık 
sektörünün belirli bir bölümüne yoğunlaşan ekoller oluşturularak öğrencilerin lisans sonrasına dair tercihler-
inde seçtikleri programlarının etkinliği artırılabilir. Örneğin Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 
sektöre yoğun olarak iş gücü sağlarken Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin iletişim alanına dair eleştirel 
ve akademi odaklı bir eğitim verdiğini geçen senelerde söylemek mümkündü. Bu tür bir çeşitlenme alan eğit-
imine ve akademisine katkı sağlayabilir.  
- Güzel sanatlar fakültelerine bağlı grafik, görsel iletişim tasarım, iletişim tasarımı, film tasarımı gibi 
lisans programlarında yetenek sınavıyla alınan ve yoğun uygulama dersleri eğitiminden geçen mezunların 
yanında iletişim fakültelerinde genel olarak reklam yönetimi ve yaratıcı sürece odaklanan öğrencilerin me-
zun olduğu görülmektedir. Geçmişte tıpkı reklam ajanslarında metin yazarlarıyla sanat yönetmenlerinin bir 
odada çalışmasının sağlandığı gibi farklı lisans programları arasında işbirlikleri artırılarak yaratan, yöneten, 
fikrini tasarımla ifade ve analiz edebilen öğrencilerin yetişmesinin yolu açılabilir. 
- İletişim fakültelerindeki ders programlarına araştırma yöntem ve teknikleri dersleri zorunlu olarak 
konmalı ve derslerde gençler araştırma yapmaya yöneltilmelidir. Ders veren öğretim üyelerinin bu konuya 
gönül vermiş, deneyimli kişiler olmasına özen gösterilmelidir (Aziz, 15).
Bu önerilerin yanı sıra belirtmek gerekir ki eğitim süreci ülkemizde anaokulundan üniversite sonuna dek 
15 yılı geçen bir süreçtir. Bu süreç içerisinde öğrencinin çeşitli seviyelerde aldığı eğitim kendisinin dünyaya 
bakışını ve lisans programına ulaşana kadar bilgi, görgü düzeyini belirlemektir. Bu bağlamda sadece dört 
yıl içerisine sıkıştırılmış bir eğitimin öğrencinin mezuniyet sonrası yaşamının tamamını belirleyebileceğini 
söylemek mümkün değildir. Yaşam boyu öğrenme programları gerek yurtdışında gerekse ülkemizde giderek 
önem kazanmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin bu sürece dair motivasyona sahip olmaları bile eğitim kali-
tesinin ve olası olumlu sonuç oranının yükselmesine neden olacaktır. 
Bu çalışma reklamcılık eğitimini irdeleyen ve çözümler sunmak kadar yeni çalışmalara öncülük etmek 
amacında olan bir çıktıdır. Bu bağlamda reklamcılık eğitiminin meslek yüksekokulları düzeyinde, lisansüstü 
boyutta, akademisyen formasyonları açısından ve sektör beklentileri açısından yorumlayacak yeni çalışma-
ların önünü açmayı hedeflemektedir. Sonuç olarak bu çalışma içerisinde reklamcılık lisans eğitiminin 2017-
2018 akademik yılı odağında yedi “reklamcılık” programını irdeleyerek müfredatların oluşturulmasında 
sektörün ihtiyaçları, yüksek öğretim lisans program hedefleri, ülke şartları ve dünya gerçekleri çerçevesinde 
sürekli olarak güncellenmesi, bu güncellemenin gerek reklamcılık gerekse iletişim eğitimi odağında ku-
rumsallaşmaya bağlı olarak belli standartlar çerçevesinde mümkün olduğunu savunmaktadır. 
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